
Beatrice Lindfors 

Namn: Julia ”Fitnessjulia” Eliasson 
Ålder: 22 år 
Bor: i Göteborg med sin sambo Jonas 
och katt Lowa Serafina 
Tränar på: Nordic Wellness och Iron 
Works 
Gör: Dietist, driver bloggen 
www.nouw.com/fitnessjulia och 
Instagram-kontot @fitnessjulia 

Julia Eliasson tog hem andraplatsen i sin 
tävlingsdebut som 19-åring i Battle of  
Scandinavia i sin hemstad Alingsås. 
Sedan dess har hon tävlat ytterligare tre 
gånger.  Foto: muscle.se 

Göteborg centrum. Publiken jublar när 
Fitnessjulia står på scenen och flexar sina 
definierade muskler när hon tävlar. Andra dagar 
är hennes liv mindre glamoröst och istället fullt 
av struktur. Julia Eliasson, 22, lever ett dubbelliv 
med fitnessvärlden i ena vågskålen och 
vardagen med jobb och fritid i den andra. Vi går 
bakom kulisserna för att lära känna kvinnan 
bakom fitnessprofilen och hör hur alteregot blev 
till. 
 
Med omkring 25 000 läsare på sin blogg och över 
67 000 följare på Instagram ligger Julia Eliasson 
högt upp på toppen av Fitness-Sverige. Hon är 
även ett välkänt ansikte på träningsevent. Julia 
Eliasson har inga planer på att tävla inom snar 
framtid, fokusen ligger på att bygga muskler och 
utvecklas i gymmet istället för på scenen. Är man 
morgonpigg kan man dessutom se henne 
promenera runt centrum för att få sin dagliga dos 
av ”cardio”, även känt som konditionsträning. 
 
Julia Eliasson berättar om sitt träningsintresse då 
vi träffas på ett av Nordic Wellness gym, där hon 
spenderar många timmar i veckan. Hon beskriver 
fitness, som är en form av bodybuilding, som att 
dels må bra och dels se bra ut. Hon sa även att 
träningen byggde upp hennes självkänsla. 

Hur allt började 
Julia Eliasson började sin fitnesskarriär som 16-
åring, då upptäckte hon gymmet för första gången, 
vilket blev en livsförändring för henne. 
 
– Jag gick från att vara en tjej som inte tränade, 
som inte såg vältränad ut heller, till att vara det. 
Mitt liv tog en jättepositiv vändning när jag började 
träna!  
 
För snart sju år sedan började Julia Eliasson att 
blogga, då föddes hennes alter ego ”Fitnessjulia”. 
Bloggen blev till då hennes vänner, som helt 
saknade träningsintresse, tröttnat på att hon 
konstant pratade om träning och tyckte istället att 
hon skulle skriva om det på en blogg.  



Någonting Julia Eliasson är stolt över är de 120 kilo hon 
orkat lyfta i benböj. Foto: Gymgrossisten 

Träningsbloggar var något helt nytt på den tiden och 
hon fick snabbt respons och många läsare. 
 
– Jag insåg att det var väldigt kul att få blogga om det 
jag gjorde, det motiverade mig även till träningen i 
sig. 
 
Hon sammarbetar nu med bland annat 
Gymgrossisten, Gymshark och NOCCO. Tre stora 
märken inom fitnessvärlden. 
 
Att leva hälsosamt i vardagen 
Med en nytagen dietistexamen på Göteborgs 
Universitet gav sig Julia Eliasson rakt ut i arbetslivet 
som legitimerad dietist.  Hon planerar sin kost och 
träning genom att förbereda både matlådor och 
träningsväskan i förväg innan hon beger sig till jobbet 
på morgonen. Hon går för tillfället inte på någon diet, 
men förespråkar att ändå leva nyttigt och hälsosamt. 
  
– Jag vet att det bästa egentligen är att äta lite av 
varje. Du behöver alla delar och mår bra av det.  
 
När motivationsdippen kommer tipsar Julia Eliasson 
om att man inte ska tänka efter så mycket utan 
istället sätta igång. 
 
– Mitt motto i livet: du måste bara börja! Det är just 
det här när man är kvar hemma som är svårt. Har du 
väl börjat gå till gymmet, då är det lätt! 
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