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Abstrakt  

Larsson, L., & Nylander, K. (2009). Kostdiskursens gungning – en textanalys av läsarkommentarer till 

internetartiklar i svensk massmedia. C-uppsats i pedagogik: 15 hp. Institutionen för pedagogik, 

didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle.  

 

När det gäller kost och hälsa är massmedia en betydande källa för information. Dess 

rapportering kan uppfattas som motsägelsefull och förvirrande för individen då nya råd och 

rön ständigt omskrivs. Syftet med denna studie var att undersöka hur individen blir påverkad 

och upplever massmedias frekventa rapportering av varierande kostinformation. Metoden som 

valdes var en textanalys tillämpad på internetartiklars läsarkommentarer. Totalt ingick 30 

stycken kostrelaterade artiklar där 703 stycken läsarkommentarer bearbetades. 

Undersökningen visade att 58% var för, 28% emot och 14% ambivalenta gentemot artiklarnas 

innehåll.  
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1. INLEDNING 

 

Massmedia är idag en viktig informationskälla för individen vad gäller kost och hälsa. 

Informationen som ges är dock allt annat än entydig och upplevs inte sällan som både 

motsägelsefull och förvirrande av individen. (Wilson, 2007) Speciellt utbredd i massmedia är 

kostinformationen. Där tas alltifrån statliga myndigheters näringsrekommendationer till 

själutnämnda experters kostråd och dieter upp – och alla säger de olika. (Vessby, 2004) Några 

exempel på dieter som massmedia har uppmärksammat på senare tid är GI, LCHF, Atkins och 

Medelhavsmetoden. Faktum är att det nästan är omöjligt att undvika den kostinformation som 

ständigt florerar i dagens massmedia (Sandberg, 2004). Individen utsätts för en kontinuerlig 

påverkan. Huruvida massmedia hanterar denna rapportering och påverkansmöjlighet på ett 

ansvarsfullt sätt är dock oklart och omtvistat (ibid.). 

 

Vi har valt att skriva om detta ämne då vi upplever det vara ett aktuellt område som ständigt 

är i nyhetsfokus. På senare år har kost och hälsa som ämnesområde ökat explosionsartat i 

massmedia då det blivit alltmer kommersiellt gångbart (ibid.). Denna utveckling upplever vi 

har skapat problem, då vi i vår omgivning tycker oss kunna ana både förvirring och frustration 

angående vad som faktiskt gäller. Det är också ett ämne som berör och intresserar en stor 

grupp människor med dagens överviktsproblematik, och ett ämne som det talas mycket om. 

En stor del i detta har massmedia som sätter dagordningen för aktuella samtalsämnen 

(Jacobsson et al, 2007).      

 

Det fenomen som vi tycker oss ha identifierat utgår till stor del från påverkansprocesser. I 

denna uppsats kommer det uteslutande att handla om en massmedial påverkan på individen, 

utifrån kostens diskurs i massmedia. Människors uppfattningar och upplevelser av 

massmedias frekventa rapportering av kostinformation relaterar även det till massmedias 

påverkan på individen.  

 

Uppsatsens fokus ligger på tidningarnas rapportering av kostinformation. För att undersöka 

detta fenomen närmare har vi valt att använda oss av en relativt ny företeelse inom 

massmedia, nämligen läsarkommentarer. Inom tidningsbranschen har denna möjlighet för 

läsarna att interagera med varandra och budskapets sändare blivit allt vanligare på internet. 

Däremot har få utnyttjat läsarkommentarernas innehåll för analys av exempelvis en specifik 

diskurs. Den interaktion som möjliggörs genom läsarkommentarerna är intressant ur en 
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pedagogisk synvinkel då den bland annat bidrar till ett kunskapsutbyte för både sändare och 

mottagare.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur individen blir påverkad och upplever tryckt 

massmedias frekventa rapportering av varierande kostinformation.    

 

Då fokus ligger på massmedial påverkan är det intressant att undersöka hur individen ställer 

sig till och uppfattar det som skrivs. För att förenkla och se skillnad på personliga 

ställningstaganden kommer läsarkommentarerna delas in i kategorier och det finns därmed 

också ett värde i att se vad individerna grundar sina åsikter på.    

 

2.2 Frågeställningar 

 Är individen för, emot eller ambivalent gentemot artiklarnas kostbudskap eller 

information? 

 Hur tar sig individens uppfattningar uttryck? Vad baserar de sin personliga åsikt på? 

 

3. KOSTENS DISKURS 

 

Nedan presenteras kortfattat hur kostens diskurs utvecklats genom åren, samt hur den 

framställs i dagens massmedia. Dessutom berörs hur kunskapsförmedling inom en diskurs 

uppkommer. 

 

3.1 Kostinformationens utveckling 

Svenska näringsrekommendationer har givits ut sedan 1969, men sedan 1980 återfinns även 

ett samarbete mellan nordiska forskare och experter. Dessa ger tillsammans ut de nordiska 

näringsrekommendationerna. Utifrån de nordiska näringsrekommendationerna utarbetas sedan 

de svenska rekommendationerna. Som grund för dessa rekommendationer ligger ny 

tillgänglig vetenskaplig forskning som sammanställs och bedöms. Rekommendationerna 

uppdateras och förändras med jämna mellanrum, men det är sällan tal om några drastiska 

förändringar. (Andersen, 2007) Ändringar i de nordiska näringsrekommendationerna 
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tillkommer endast då det framkommit starka vetenskapliga bevis sedan föregående upplaga 

publicerades (Nordic Council of Ministers, 2004).   

 

Näringsrekommendationerna anger en individs genomsnittliga behov av energi och 

näringsämnen. En kost planerad utifrån gällande rekommendationer ger därmed bra 

förutsättningar till god hälsa. Grunden till dagens kostrekommendationer lades för drygt 30 år 

sedan. Under denna period har de nordiska näringsrekommendationerna reviderats tre gånger. 

De svenska näringsrekommendationerna har emellertid alltid legat mycket nära 

Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. (Bruce, 2004) Det är inte enbart de 

svenska näringsrekommendationerna som inte förändrats avsevärt, utan detta gäller även de 

amerikanska näringsrekommendationerna (Goldberg, 2000).  

 

3.2 Kostinformation i massmedia 

Det finns en mångfald av olika hälsoaktörer inom dagens massmedia (Sandberg, 2004). Vissa 

är också vad Larhammar (2004) kallar samvetslösa lurendrejare. Massmedia är idag 

fullspäckad med all tänkbar kostinformation. Många tidningar ger dagligen stort utrymme till 

hälsa, allmän kostinformation och bantning (Sandberg, 2004; Wilson, 2007). Det bör 

uppmärksammas att det redan 1996 fanns över 17 000 olika dietvarianter, produkter och 

program (Hesse-Biber, 1996).  

 

Kostinformationen som presenteras i tidningar och annan massmedia har inte sällan en 

framtoning av vetenskaplighet. Det gör att budskapen inte ifrågasätts av allmänheten. (van der 

Ster Wallin & Lindskog, 2000) Till viss del är den information som tillhandahålls baserad på 

vetenskaplig forskning, men långt ifrån all information är det (Wilson, 2007). Många gånger 

är det också mycket preliminära och tvivelaktiga forskningsresultat som man inom massmedia 

presenterar som ren fakta (Berry, 2007; Goldberg, 2000; Miller et al, 2006). I vissa fall 

presenteras till och med rena lögner (Seale, 2003). Det beror delvis på att den granskande 

journalistiken är tidskrävande och kostsam (Sandberg, 2004), men också att det sällan är den 

medicinska expertisen som i slutändan förmedlar de faktiska budskapen (Jarlbro, 2004). Att 

massmediebranschen själv granskar sina produkter kan också påverka. Det finns av den 

anledningen ett antal instanser dit allmänheten kan vända sig för eventuella klagomål. 

(Jacobsson et al, 2004) 
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Sandberg (2004) skriver att massmedias stora och varierande utbud av kostinformation ofta är 

motstridiga och förvirrande för individen. Detta eftersom det ena dagen rapporteras vara fettet 

som är den stora fienden, medan fettet nästa dag snarare anses vara ens vän (ibid.). Detta 

fenomen kallas i forskningskretsar consumer confusion (Goldberg, 2000). Sandberg (2004) 

menar vidare att allmänhetens bristande kunskap möjligtvis är pressens räddning i denna 

fråga. Dock menar hon att dessa motsägelsefulla budskap i framtiden kan komma att leda till 

ett tappat förtroende från allmänheten. De motstridiga och vilseledande kostbudskapen i 

massmedia kan så småningom också komma att leda till negativa motreaktioner (nutrition 

backlash) gentemot nya forskningsupptäckter (Patterson et al, 2001; Wilson, 2007). 

 

Massmedias stora utbud av kostinformation kan upplevas förvirrande och motstridig. De 

många och varierande budskapen leder även till att journalisterna och experterna ofta 

motsäger sig själva. (Wilson, 2007) Överskottet av kostinformation leder till att allmänheten 

blir skeptisk och tycker att den så kallade expertisen ändrar åsikt var och varannan dag 

(Goldberg, 2000; Miller et al, 2006). Goldberg (2000) menar att de gällande kostråden inte 

har förändrats avsevärt. Däremot har expertisen med massmedias hjälp lyckats få allmänheten 

att tro att det är svårt att äta bra och hälsosam kost (ibid.). Bristande information och kontext 

vid rapportering av ny forskning bidrar inte sällan till en förstärkning av denna förvirring 

bland konsumenterna (Goldberg, 2000; Miller et al, 2006; Wilson, 2007). Denna typ av 

förenkling är dock en medveten handling från massmedias sida för att på ett effektivt sätt nå 

igenom det massmediala bruset (Falkheimer, 2001).   

 

Enligt van der Ster Wallin & Lindskog (2000) är det svårt att undgå alla myter om maten som 

presenteras i massmedia, och att det därför inte är konstigt att konsumenterna blir frustrerade 

och förvirrade av olika budskap. De menar vidare att för att kunna sålla bland det stora 

utbudet av kostinformation är det ett måste att skapa sig en egen uppfattning, baserad på sunt 

förnuft – ett begrepp Antonio Gramsci en gång myntade. Det är dock inte alltid så lätt att 

sovra i utbudet då alla artiklar och böcker i ämnet hävdar att just deras metod och råd är de 

mest hälsosamma och effektiva (Hesse-Biber, 1996). Dessutom har människan en tendens att 

tro på påståenden den hört tillräckligt många gånger (van der Ster Wallin & Lindskog, 2000). 

Nordin (2003) menar att Gramsci ansåg att kvantitet inte enbart var nog för att övertyga 

människor, och att man inte får framträda som representant för ett särintresse. Vidare menar 

Nordin att det krävs trovärdhet och ett tydligt allmänintresse. Av den anledningen är det 

viktigt att individen strävar mot ett kritiskt tänkande gentemot massmedias rapportering 
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(Olson & Boreson, 2004). Etos, patos och logos utgör tillsammans även det en betydande del i 

konsten att övertyga. I korthet står dessa begrepp för förtroendeingivande, känsloväckande 

och förnuft. Argumentationen måste vara rimlig för att övertyga. (Cassirer, 1997) Det är alltså 

viktigt för auktoriteter inom ett ämne att använda sig av dessa verktyg för att kunna påverka 

och vinna anhängare.      

 

Vilken betydelse har då massmedia vad gäller individens uppfattningar och upplevelser av 

denna djungel av kostinformation? Enligt van der Ster Wallin & Lindskog (2000) är 

massmedia till stor del att beskylla för förvirringen som råder bland konsumenterna. Detta på 

grund av att de omtolkar budskap, och med sin frekventa rapportering vidmakthåller 

mytbildning. Detta är även något som Berry (2007) berör. Hon menar även att massmedias 

påverkan på individen inte är odelat negativ, då man inom massmedia trots allt fyller en viktig 

funktion som informationskälla för individen.   

 

3.3 Kunskapsförmedling inom en diskurs  

En diskurs ska inte uppfattas som allt som sägs, eller hur det sägs. Diskursen finns i lika stor 

grad i det man inte säger (Foucault, 2008). Diskursen finns dock även i det som sägs i ett 

offentligt samtal inom en specifik kontext. Vad samtalet handlar om, vem auktoriteten är i 

samtalet, vilka som lyssnar, samt vad som hålls inne och vem/vilka som ignoreras är alla delar 

i en diskurs. (Stensmo, 1994) När diskursen är allmän kan den på en och samma gång bli både 

en konfliktplats och ett konfliktvapen. Vilken plats som var och en av motståndaren tar i en 

kamp diskurser emellan är det som särskiljer och kännetecknar dem. Platsen man intar beror 

till stor del på diskursens dominanseffekt, det vill säga hur väl spridd och accepterad den är av 

alla. Förhållandet att tala, att använda ord och använda andras ord – ord som andra förstår och 

godtar – det förhållandet är i sig en viss makt. (Foucault, 2008) 

 

Massmedia som specifik diskurs är ett forum där uppfattningar och tankar ges uttryck, formas 

och medieras på olika sätt. Det leder i en förlängning till en kunskapsförmedling inom den 

massmediala diskursen.  

 

4. BETYDANDE KOSTAKTÖRER 

 

Kostaktörerna i massmedia är många. Här nedan presenteras ett par aktörer som fått mycket 

uppmärksamhet, samt hur dem tillsammans med massmedia framställer kostinformation.  
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4.1 Kostinformation i dagsläget 

Kostinformation är numera ett ofta återkommande ämnesområde i massmedia. Inom 

tidningsbranschen tillägnas nästan dagligen mycket utrymme åt detta ständigt aktuella 

område. (Sandberg, 2004) Bevakningen består ofta i att ge både självutnämnda experter och 

kunniga människor chansen att uttala sig (Vessby, 2004). Det framgår dock sällan vilket, då 

huvudsaken är att synas. Att synas är ofta likhetstecken med att bli omtyckt (Jacobsson et al, 

2007). Ser eller läser vi något tillräckligt många gånger finner vi det ofta trovärdigt (van der 

Ster Wallin & Lindskog, 2000). 

 

I svenska tidningar har exempelvis näringsfysiologen Fredrik Paulún och doktor Annika 

Dahlqvist givits mycket utrymme för deras respektive dieter och kostråd. Deras mest 

uppmärksammade dieter, GI (Glykemiskt Index) och LCHF (Low Carb and High Fat) spänner 

dock över en relativt lång tidsperiod. År 2003 till 2005 var GI-metoden överlag mest 

omskriven bland Sveriges fyra största tidningar, det vill säga Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet1. Därefter har ett antal nya dieter uppmärksammats, 

däribland LCHF-metoden, och dominansen för GI har minskat alltmer. Dahlqvists omtalade 

”fettdiet” var som mest omskriven 2008 och är fortfarande väldigt aktuell2. 

                                                

 

Med sina kostråd ifrågasätter dessa kostaktörer till stora delar det redan vedertagna. Speciellt 

gäller detta Dahlqvist som med sina kontroversiella kostråd rejält går emot gällande 

näringsrekommendationer. Detta har i sin tur lett fram till att en debatt uppstått mellan Annika 

Dahlqvist och Livsmedelsverket i massmedia.    

 

5. MASSMEDIAS ROLL 

 

Under det senaste decenniet har samhället utvecklats i sådan riktning att vi alltid har tillgång 

till massamedia oberoende av vart vi befinner oss. Idag är det svårt att undkomma kontakt 

med internet, tv, radio och tidningar i vardagen. Samtidigt upplever människor en press att ta 

ansvar för sin egen hälsa, livsstil och utseende. Massmedias makt har både positiva och 

negativa effekter. Nedan presenteras massmedias roll och påverkansmöjlighet lite närmare. 

 

5.1 Massmedias påverkan 

 
1 Aftonbladet (2009:a); Dagens Nyheter (2009:a); Expressen (2009:a); Svenska Dagbladet (2009:a)  
2 Aftonbladet (2009:b); Dagens Nyheter (2009:b); Expressen (2009:b); Svenska Dagbladet (2009:b) 
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Med vetskapen att cirka 53 procent av svenskarna tycker att tidningarnas nyhetsflöde är 

”mycket tillförlitligt” står det klart att allmänheten i stor utsträckning förlitar sig på 

dagspressen (Falkheimer & Leijonhufvud, 2002). I vilken utsträckning en person påverkas av 

massmedia är individuellt. Människor med dålig självkänsla har visat sig vara mer påverkbara 

genom att i större utsträckning acceptera vad andra säger åt dem, än de som har starkare 

självkänsla. Det har också visat sig att individer med depressiva reaktioner samt 

aggressionshämningar har en ökad påverkbarhet. Även där handlar det om att man accepterar 

utan att ifrågasätta. (Wächter, 1974)  

 

Utbildning och erfarenhet sägs inte ha något samband med hur man som person påverkas. Det 

kan tänkas att den lärde har större chans att förstå innebörden i ett budskap vilket i så fall ökar 

dennes påverkbarhet. Å andra sidan är personens kritiska förmåga väl utvecklad vilket kan 

betyda att påverkbarheten är låg. Kvinnor är i regel lättare att påverka än män, vilket kan ha 

samband med att kvinnor är mer systematiskt förtryckta och därmed överlag har sämre 

självförtroende. (ibid.)  

 

Cirka 20 procent av svenska folket anser massmedias nyheter vara mindre sakliga än tidigare 

och framför allt är det männen som instämmer i påståendet (Falkheimer & Leijonhufvud 

2002). Även situationsbetingade faktorer spelar stor roll och kan avgöra påverkbarheten i 

högre grad än mottagarens personlighet. Meddelandets utformning, mediets karaktär, 

auktoritär ställning och människans behov av social uppskattning har också samband med 

påverkbarhet. (Wätchter, 1974) Dagligen informeras och lär vi oss saker från det massmediala 

utbudet. Massmedierna bestämmer vad som är viktigt för dagen och vilka ämnen som 

diskuteras på arbetsplatser och skola. Även om massmedia inte avgör vad vi tycker och tänker 

om något så bestämmer de vilka ämnen vi ska ha åsikter om. (Peterson & Pettersson, 2007) 

 

Massmedia påverkar oss främst genom att bekräfta de förhållanden som redan existerar. Att 

reklamen använder sig av könsroller och statusbehov är något som vi själva lagt 

förutsättningarna för. Reklamen utnyttjar förstärkning av ett redan existerande beteende men 

framkallar i sig inga beteendeförändringar. Fanns det enkla metoder för att nå en effektiv 

påverkan skulle samhället använda dessa metoder i arbetet med till exempel alkoholister och 

narkomaner. (Gripsrud, 1999) 
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Lazarsfelds två-stegshypotes visar hur massmedias påverkan sker genom opinionsbildare som 

förmedlar massmedias budskap till större mottagargrupper. Opinionsbildare är ofta människor 

som naturligt intar en ledarroll och storkonsumerar massmedia, de läser mycket tidningar, 

lyssnar på radio och ser fler tv-program än flertalet andra människor. Eftersom kontakten 

mellan opinionsbildaren och mottagarna sker direkt avtar det kritiska tänkandet hos gruppen 

och selektiviteten minskar. (Katz & Lazarsfeld, 2005) 

 

Katz och Lazarsfelds teorier om massmedias påverkan menar att individuella åsikter, 

attityder, värderingar och beteenden som kampanjer i massmedia försöker ändra är förankrade 

i primära grupper. En primär grupp är definierad som ett system av sociala relationer bland 

familj, vänner, kollegor och grannar där man kommunicerar med varandra och där 

människors relationer spelar stor roll för våra attityder och handlingar. Denna teori föreslår 

flera skäl till varför en individ blir påverkad av samspelet med människor i dess omgivning. 

Massmedia skriver om vad människor borde göra men ger sällan instruktioner om hur det ska 

genomföras. Tillvägagångssätt behandlas istället med vänner och familj, sin primära grupp. 

När massmedias budskap motsäger den allmänna uppfattningen i ett ämne tenderar människor 

att lägga en negativ klang till budskapet. Det spelar även roll om massmedia rapporterar om 

nyheten på ett ensidigt sätt eller om de argumenterar för båda sidor av en händelse eller sak då 

en allsidig text accepteras i större utsträckning. (ibid.) 

 

Massmedias budskap till allmänheten är opersonlig och riktad till alla som kommer i kontakt 

med mediet, det är inte anpassat till en viss individ eller grupp. Massmediebudskapet är vagt 

och utslätat för att påverka så många som möjligt, även om individerna reagerar olika på 

meddelandet. Tidningarnas löpsedlar har inte sällan feta rubriker med tillspetsade ord. 

(Edfeldt, 1992) Massmedia skriver om enskilda livsmedel som näst intill magiska för din 

hälsa. De framställs i svart eller vitt där den ena sidan stjälper medan den andra hjälper (van 

der Ster Wallin & Lindskog, 2000). Massmedierna skapar sensationell dramatik istället för att 

skriva om vardagliga händelser (Sandberg, 2004). Producenterna är väl medvetna om vilka 

rubriker som säljer, vad som har effekt på människor. Tidningarna väljer utifrån ett dygns 

händelser noggrant ut rubriker som påverkar köpare mest. (Edfeldt, 1992) 

 

Det finns ett stort antal hälsoaktörer och massmedietexter om hälsa och ohälsa och det är 

numera vanligt att dagstidningar har hälsospalter eller särskilda hälsobilagor. Veckopressen 

ägnar en stor del av innehållet åt kostråd, hälsokurer, motions- och skönhetstips och 
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läkarspalter. Hälsa är numera kommersiellt gångbart. En stor del av journalistiken idag 

handlar om att snabbt producera texter som lockar mest antal möjliga läsare. Artiklar berör 

fett och socker i vissa fall som ens bästa vän och i nästa artikel som en fiende. Som läsare är 

det inte lätt att veta vad man ska tro och allmänhetens bristande kunskap är till 

massmedieproducenternas fördel. (Sandberg 2004)  

 

Massmedia har en betydande roll i människors vardag. Svensken använder i genomsnitt 

massmedier sex timmar om dagen, det är med andra ord en enorm mängd information som 

konsumeras dagligen. (Jacobsson et al, 2007) Den stora konsumtionen av massmedia kan 

tänkas vara ett tecken på individens behov av ett socialt liv, då massmedia upprättar en form 

av gemenskap (Gripsrud, 1999). Även en person som av någon anledning helt vill utesluta 

massmedia ur sitt liv blir påverkad genom andrahandsinformation (Edfeldt, 1992; Olson & 

Boreson, 2004).  

 

Massmedia rapporterar om det som individen är intresserad av. För att ytterligare öka antalet 

tittare eller sålda lösnummer ska det gärna handla om något dramatiskt eller sensationellt som 

ger mycket uppmärksamhet. Detta eftersom de drivs av vinstintressen. (Miller et al, 2006; 

Sandberg, 2004; Wilson, 2007) Hälsa i ett generellt perspektiv uppfyller alla dessa kriterier 

och har visat sig vara kommersiellt gångbart. Av den anledningen är hälsa, och kanske 

framför allt kostinformation, ett område som massmedia gärna rapporterar om. Journalister 

har även en tendens att betrakta nya vetenskapliga rön i termer av nyhetsvärde. (Sandberg, 

2004) Med utgångspunkt från detta lyfts superbantarna fram som hjältar på kvällstidningarnas 

löpsedlar (Jacobsson et al, 2007). 

 

Massmedieforskarna ansåg fram till år 1940 att massmedia i stort sett kunde ”spruta in” 

attityder, tänkesätt, värderingar och handlingssätt i huvudet på en försvarslös individ. Många 

forskare hade uppfattningen att man genom massmedia kunde få människor att göra vad som 

helst. Från denna tid fram till 1970 förändrades forskarnas åsikter och man hävdade istället att 

massmedierna inte hade någon inverkan på de självständiga människornas attityder.  

På 1970-talet bildades uppfattningen att massmedierna inte bestämde hur individerna skulle 

tänka, men däremot vad de skulle tänka på. Man insåg att medierna har en väsentlig makt, 

vilken politiker och olika påtryckningsgrupper utnyttjade. (Gripsrud, 1999) 
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5.2 Massmedia som kunskapskälla  

Lärandet påverkas positivt eller negativt beroende på utformningen av budskapet. Sättet som 

massmedia förmedlar sin information avgör även till stor del vad vi faktiskt lär oss. Generellt 

sett har dock massmedia relativt låg status som kunskapskälla. (Olson & Boreson, 2004) 

Massmedia spelar trots detta en viktig roll, bland annat när det gäller att förmedla kunskap om 

kost och hälsa, då det inte finns några begränsningar att kommunicera budskapen (Berry, 

2007). Att kalla den information massmedia förmedlar för kunskap är kanske fel ord, då 

kunskap är något som individen använder praktiskt och som ens handlingar uttrycker (Säljö, 

2000). Massmedia fyller i vilket fall en viktig funktion, nackdelen är att de inte alltid är 

korrekt i sin rapportering (Berry, 2007). Massmedia kan med andra ord både förändra, 

förbättra och försämra samhället (Sandberg, 2004). Samhällets komplexitet förutsätter därför 

också läroprocesser på många olika plan hos individer och kollektiv (Säljö, 2000). 

 

Att massmedia fyller en viktig funktion när det gäller att förmedla kostinformation till 

allmänheten råder inga tvivel. Det har i studier också visat sig att många amerikanska 

konsumenter har massmedia som sin primära källa för kostinformation. (Miller et al, 2006) 

Detta gäller även till största delen europeiska konsumenter (Holgado et al, 2000). Faktum är 

att många konsumenter förlitar sig mer på massmedia angående kostinformation än på släkt 

och vänner (Wilson, 2007). Annan litteratur menar dock att individen i större utsträckning 

verkar förlita sig på läkarens råd vad gäller kostinformation, snarare än massmedia 

(Arborelius, 2001).     

 

5.3 Kostdebatten – en översikt 

Massmedia har de senaste åren uppmärksammat GI-metoden, eller glykemiskt index som 

metoden egentligen heter. Dieten har som mål att minska kroppsfettet, öka 

prestationsförmågan och förbättra hälsan. Forskare har uppmärksammat GI-metoden och 

dieten har spridit sig runt om i världen. Metoden ska användas på olika sätt beroende på om 

utövaren är motionär, elitidrottare eller diabetiker men går i det stora hela ut på att äta 

långsamma kolhydrater som har ett lågt GI-värde. Metoden har ifrågasatts, granskats och 

kritiserats, och det har också dykt upp flera böcker i ämnet. En man som förknippas med GI-

metoden är Fredrik Paulún, som under sin utbildning till näringsfysiolog i början på 1990-

talet fick upp ögonen för glykemiskt index. Han intresserade sig då framför allt för hur 

diabetiker kunde må bättre genom att byta ut vissa livsmedel mot andra. (Paulún, 2001) 
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Annika Dahlqvist sade upp sig som läkare på Njurundas vårdcentral efter både muntlig och 

skriftlig varning från arbetsgivaren, då hon givit patienterna råd om LCHF-kost. Dahlqvist 

skriver i sin bok att hon själv ”jojo-bantat” hela livet och att Fredrik Paulúns bok om GI inte 

gav henne några resultat för sin egen vikt. Efter att ha provat olika dieter berättade hennes 

läkarstuderande dotter om lågkolhydratkost. Efter att själv ha gått ner i vikt och fått en bättre 

hälsa i och med lågkolhydratkosten skrev Annika en artikel om upptäckten. Hennes 

kostprogram lades ut på tidningen Medikaments nätupplaga och var inom kort den mest 

nedladdade artikeln från hemsidan. En maillista med råd utvecklades senare till att Dahlqvist 

startade en blogg om ”fettmetoden” som diet, kallad LCHF. Hon skrev artiklar för lokala 

tidningar och skickade även texter som ratades av Aftonbladet och Dagens Nyheter. 2006 

sändes ett inslag om hennes modell kring lågkolhydratintag på TV4-nyheterna och därefter 

publicerade Aftonbladet en artikel om henne. Bloggen växte och hon har nu skrivit två 

böcker3. (Dahlqvist, 2007) Annika Dahlqvists problem, som hon beskriver det i Dagens 

Nyheter 2008-02-17, består i att det vetenskapliga och medicinska etablissemanget inte 

stödjer hennes kostråd. Med etablissemang menar hon kostprofessorerna, dietisterna, 

överviktsenheterna på sjukhusen och Livsmedelsverket. Enligt samma artikel skickade två 

dietister år 2006 en anmälan om Annika Dahlqvist till Torsten Mossberg på Socialstyrelsen: 

 

”Hej Torsten! Vi vill vidarebefordra dessa mail med blogg, från distriktsläkare Annika 

Dahlqvist, för kännedom. Hon vidareutvecklar sin rådgivning med lågkolhydratkost, som nu inte 

bara omfattar fetma diabetes typ II-behandling, utan också impotens, infertilitet, kostråd vid 

graviditet mm. Vi tycker att detta tagit en skrämmande vändning, därför att det äventyrar 

patienternas säkerhet. Av denna anledning vill vi sända det till Dig, så att Du själv kan läsa det 

och se om Du kan agera i denna fråga eller ge oss råd om hur vi kan agera. Som du ser får hon 

en hel del människor med sig. Dietisterna Christina Svanström, Arvika, och Marlene Olivares-

Dahlby, Karlstad.”4  

 

I januari 2008 meddelade Socialstyrelsen att man inte kan se någon hittills genomförd 

forskning som strider mot Annika Dahlqvist teori (Dahlqvist, 2008). Enligt Dagens Nyheter 

menade professor Karl Arfors att:  

 

                                                 
3 Doktor Dahlqvists Blogg, Dahlqvist 2007; Doktor Dahlqvists guide till bättre hälsa och viktkontroll, Dahlqvist, 

2008 
4 Dagens Nyheter (2008:a)  
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”[D]et är en holmgång mot etablissemanget som Annika Dahlqvist nu bedriver. Precis som alla 

andra fundamentala medicinska upptäckter har hon kommit fram till de nya kostråden utifrån 

resultat som hon sett både hos sig själv och även sina patienter. Det är så här man kommer 

vidare i utvecklingen av nya metoder.”5 

 

Stephan Rössner, professor på Karolinska Institutet, debatterar i Dagens Medicin kring 

Annika Dahlqvist genomslag: 

 

”I någon mån kan de desperata journalisterna anses vara förförda av läkaren Annika Dahlqvist, 

som ju länge har bedrivit sin high-fat/lowcarbohydrate-propaganda […] Professorer av 

Dahlqvist typ har kommit och gått och har som alla andra från biblisk tid och framöver haft sin 

korta tid på jorden. Vi kommer säkert att förändra svenska kostråd i framtiden- men det kommer 

att bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte på flumprofetissor.”6 

 

I början av 2009 tvingades Socialstyrelsen medge att Annika Dahlqvists uppmaningar till att 

äta naturligt mättat fett och undvika kolhydrater inte stred emot vetenskapliga bevis eller 

beprövad erfarenhet7.  

 

6. KOSTDISKURSENS GUNGNING 

 

Många dieter har bidragit till kostdiskursens gungning, bland annat GI och LCHF. Få har 

dock rubbat positioner lika mycket som Annika Dahlqvists ”fettdiet”. Nedan presenteras 

LCHF och GI-metodens inflytande och genomslag lite närmare. 

 

6.1 Orientering i kostdiskursen 

För att få en överblick kring kostdiskursens gungning utfördes sökningar i de fyra största 

tidningarnas artikelarkiv på internet. Begreppet ”glykemiskt index” användes då metoden i sig 

nämns mer än Fredrik Paulún, som annars kan förknippas med GI-metoden. Anledningen till 

att ”GI” som begrepp inte användes var därför att så många irrelevanta sökträffar 

inkluderades. När sökning efter ”fettdieten” LCHF genomfördes i tidningarnas nätupplagor 

skrevs däremot ”Annika Dahlqvist” in i sökfältet då hon fått mer uppmärksamhet än LCHF 

som metod. Artiklarna om nämnda dieter presenterades efter år och månad och tidsperioderna 

då metoderna nådde sin massmediala kulmen kunde urskiljas. Antalet artiklar vilka 

                                                 
5 Dagens Nyheter (2008:a) 
6 Kostdoktorn (2008:a) 
7 Dagens Nyheter (2008:a) 
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sökningarna resulterade i antecknades och artiklarnas datum registrerades för att göra det 

möjligt att lokalisera dieternas förekomst i massmedia. På detta vis genomfördes en 

orientering av dieternas massmediala uppmärksamhet och en uppfattning om kostdiskursens 

gungning skapades.  

 

Annika Dahlqvist förekommer i massmedia sedan 20068 då Aftonbladet valde att 

uppmärksamma hennes diet, och är som mest omskriven år 2008 i de fyra största svenska 

tidningarna, med en topp i december9. Under de tre första månaderna 2009 har det skrivits i 

snitt två artiklar i månaden av Aftonbladet och inget tyder på att trenden är på neråtgående 10. 

Det skrivs dock överlag mindre om både LCHF och GI i Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter11. Expressen är den tidning som ägnat LCHF minst uppmärksamhet, och verkar 

istället ha riktat in sig på GI-metoden12. Även om Aftonbladet skrivit flest artiklar om GI 

under längst tid, har Expressen rapporterat om metoden flest gånger per år sedan 200413. 

Expressens nätupplaga har även en speciell sida helt tillägnad metoden, där de erbjuder GI-

nyheter, GI webb-tv, GI viktkoll, GI-metoden, frågor och svar, expertchatt, dagens GI-recept 

och en chans för läsarna att bli medlemmar14. Även om Expressen på sin hemsida enbart 

publicerade en enda artikel om GI under 200815 och tre månader in i 2009 ännu inte 

rapporterat om dieten underhåller de GI-sidan dagligen. GI-metoden förekommer i 

Aftonbladet sedan maj 200116. Sökningar i vart och ett av tidningarnas internetarkiv visar att 

metoden förekommer som mest i massmedia under åren 2004 och 2005 och att dieten 

sammanlagt blivit omskriven i 352 artiklar i våra största tidningar; Aftonbladet, Expressen, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det skrivs överlag allt mindre om GI-metoden i 

tidningarnas nätupplagor.17 

 

När Annika Dahlqvist gjorde entré i massmedia med sin kontroversiella metod att äta fett 

skapades snabbt debatt. Synpunkterna på nättidningarnas artiklar var många när ”fettdieten” 

beskrevs. Dahlqvist fortsätter att beröra och engagemanget fortsätter bland läsarna, som 

                                                 
8 Aftonbladet (2006:a); Dahlqvist, 2007 
9 Aftonbladet (2009:c); Dagens Nyheter (2009:c); Expressen (2009:c); Svenska Dagbladet (2009:c) 
10 Aftonbladet (2009:d)  
11 Svenska Dagbladet (2009:d); Dagens Nyheter (2009:d) 
12 Expressen (2009:d)  
13 Aftonbladet (2009:e); Expressen (2009:e) 
14 Expressen (2009:f)  
15 Expressen (2008:a)  
16 Aftonbladet (2009:f)  
17 Aftonbladet (2009:g); Dagens Nyheter (2009:e); Expressen (2009:g); Svenska Dagbladet (2009:e) 
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diskuterar dieter i läsarkommentarsfunktionen som oftast efterföljer artiklarna. Det som berör 

människor är det faktum att Annika Dahlqvist förespråkar fettets nyttiga inverkan på hälsan 

samt att det är ett bra sätt att gå ner i vikt. Som massmediekonsument idag är vi van vid att 

nya dieter och råd dyker upp i tidningen, men Annika Dahlqvist skiljer sig markant från forna 

dieter genom uppmaningen att äta mer fett samt med åsikten att motion inte är särskilt nyttigt. 

Livsmedelsverkets råd till diabetiker om att äta kolhydrater och dra ner på fettet är enligt 

Annika Dahlqvist fel, och hon hävdar istället motsatsen.18  

 

Annika Dahlqvist och LCHF har inte bara kritiker utan även många anhängare, som stödjer 

hennes tes och gärna argumenterar för den på internet. I boken Doktor Dahlqvist Blogg finns 

att läsa hur hennes blogg snabbt ökade i läsarantal och artiklarna om hennes metod omskrivs 

inte sällan i goda ordalag från människor som provat metoden och som är övertygade om att 

den fungerar (Dahlqvist, 2007). 

 

Medan Livsmedelsverket menar att människan mår bäst av att äta enligt tallriksmodellen med 

en viss mängd kolhydrater, protein, vitaminer och en mindre mängd mättat fett anser Annika 

Dahlqvist att dessa råd har gjort svenskarna allt fetare och orsakat många människors tidiga 

död. Kritiska röster menar att Livsmedelsverkets anställda har svårt att vara neutrala då en del 

även arbetar som konsulter för till exempel McDonalds. Livsmedelsindustrin tjänar pengar på 

att Livsmedelsverket rekommenderar den sockerrika, kolhydratrika maten.19 

 

Någon som också anser att livsmedelsföretag tjänar pengar på människors sockersug är 

Andreas Eenfeldt, ST-läkare i allmänmedicin. Han tror att livsmedelsföretagen vill stoppa 

utvecklingen för att sälja mer socker. Eenfeldt driver en blogg under namnet Kostdoktorn och 

har skrivit ett kapitel i boken Doktor Dahlqvists Blogg. Där menar han att det inte är konstigt 

hur människor känner sig förvirrade och inte vet om de ska undvika fett i maten eller om det 

tvärtom är nyttigt att inta fett. Eenfeldt anser att dagens kostråd behöver ändras och att det 

krävs omfattande studier innan säkra råd kan ges till befolkningen. (Dahlqvist, 2007) 

 

Läkartidningen publicerade i december 2007 en artikel som behandlade fettintaget och 

ifrågasatte om vi är felinformerade vad det gäller fettets påverkan på hälsan. Artikelns 

                                                 
18 Dagens Nyheter (2008:a) 
19 Nyheteskanalen (2008:a) 
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författare ställde sig frågan om de nuvarande fettsnåla kostråden verkligen vilar på 

vetenskaplig grund.20   

 

Inger Andersson och Ulf Bohman från Livsmedelsverket skrev den 22 januari 2009 en 

debattartikel i Aftonbladet som handlade om bristen på utredda hälsoeffekter av de nya 

kostråden. Andersson och Bohman skriver:  

 

”Förespråkarna för en kolhydratfattig kost med högt fettinnehåll blir allt mer högljudda i 

debatten. Detta är oroande. På kort sikt kan det sättet leda till viktminskning, men de långsiktiga 

hälsoeffekterna är helt okända.”  

 

De två debattörerna från Livsmedelsverket anser det vara direkt oansvarigt att rekommendera 

en fettrik kost och hänvisar till sin egen verksamhets kostråd, som är baserat på vetenskaplig 

forskning. Man beskriver fettförespråkarnas arbete vara grundat på dels ett fåtal studier där 

man ifrågasätter fettets konsekvenser för hälsan, men även på personliga erfarenheter. Man 

hävdar att lågkolhydrat- och högfettsförespråkarna saknar vetenskapligt stöd i sina råd och att 

detta vilseleder människor till att leva efter kostråd utan kända långvariga effekter.21 

Även överläkare Tommy Cederholm menar att det är oroande att försäljningen av mättat fett 

ökar då det inte finns några resultat av hur en sådan kost påverkar hälsan. Atkins och liknande 

dieter gör att människor går ner i vikt, men effekterna i övrigt på hälsan vet man alldeles för 

lite om idag. Cederholm beskriver dessutom hur Livsmedelsverket börjat se över kostråden 

efter den senaste tidens kostdebatt.22 

 

Den 24 mars 2009 skrev Annika Dahlqvist i sin blogg att Ulf Bohman från Livsmedelsverket 

bör bemötas i sin kritik. Hon bemöter Livsmedelsverkets yttrande om avsaknad av 

vetenskapligt underlag kring ”fettdieter” hur människans ursprungliga animaliska kost till stor 

del bestod av naturligt fett. Hon bedömer att Livsmedelsverkets nuvarande råd kring kost inte 

har någon som helst långtidsstudie som backar upp råden, och att det inte finns en enda studie 

som visar att fettsnålt är bättre än kolhydratsnålt. Dahlqvist menar vidare att de tusentals 

vetenskapliga artiklar av vilka Livsmedelsverket länkar till 72 stycken på sin hemsida inte 

stödjer deras teori. Hon anser att Livsmedelsverket baserar sina kostråd på tro och inte 

vetande och avslutar med raderna:  

                                                 
20 Läkartidningen (2007:a)  
21 Aftonbladet (2009:h)  
22 Aftonbladet (2008:a) 
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”I våra bloggar har vi också fått in tusentals rapporter om hälsovinster av att äta LCHF. LCHF-

kosten sprider sig som en löpeld i Sverige, och det beror på att människor upptäcker att kosten 

FUNGERAR för hälsa och viktkontroll.”23 

 

7. ALLMÄNHETENS INTÅG I MASSMEDIA  

 

Allmänhetens möjlighet till interaktion med likasinnade och massmedia har ökat. Det har 

exempelvis tagit sig uttryck i möjligheten att kommentera nättidningarnas artiklar. Denna 

funktion har ökat allmänhetens chans att uttrycka sina åsikter. Nedan presenteras 

allmänhetens intåg i massmedia och betydelsen av detta.  

 

7.1 Massmedia och kommunikation 

Säljö (2000) menar att det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper 

och färdigheter. Kommunikation är ett brett begrepp som inbegriper mycket. Begreppet 

innefattar bland annat information, påverkan och bekräftelse. Kommunikation har både 

sändare och mottagare. Återkoppling är därför av vikt för att uppnå förståelse. (Nilsson & 

Waldemarsson, 2007) Den kommunikation som massmedia använder sig av är en annan form, 

nämligen masskommunikation. Den kännetecknas av att den inte är riktad till någon speciell, 

utan till allmänheten i stort, eller alla inom en viss grupp. Med masskommunikation är 

möjligheterna till återkoppling klart begränsade, då det råder en viss distans mellan de 

inblandade. (Strömbäck, 2000) Inom massmedia har möjligheterna till återkoppling och 

interaktivitet mellan sändare och mottagare ökat genom informationsteknologins utveckling. 

Nättidningarna erbjuder exempelvis återkoppling mellan tidningen och dess läsare. De ger 

även förslag på relevanta och relaterande artiklar och diskussionsforum utifrån det individen 

själv läser. (Sjöberg, 2002) Internet ger också individen möjlighet att argumentera, 

kommentera och informera i pågående debatter. Dessutom är det oftast valbart om man vill 

vara anonym eller inte, vilket gör att fler tar steget och engagerar sig. Möjligheterna till 

kommunikation tycks vara oändliga och obegränsade på internet. (Meldré, 2002)      

 

Den som skriver och kommenterar i olika forum på internet söker genom detta ibland 

gemenskap med likasinnade (Meldré, 2002). Konsumtion av massmedia kan även tänkas vara 

ett tecken på individens behov av ett socialt liv (Gripsrud, 1999). Möjligtvis gäller detta för 

personer som ofta lämnar läsarkommentarer till artiklar på internet. För övrigt är den 

                                                 
23 Doktor Dahlqvists blogg (2009:a) 
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generella bilden av nätkommenteraren att han eller hon oftast använder en informell ton i sina 

kommentarer. Överlag är jargongen klagande, både på andra nätkommenterare och på 

artiklarna i sig. Många verkar också vilja visa något som kan karaktäriseras som en 

överlägsenhet gentemot andra i sina läsarkommentarer. Huruvida de faktiskt besitter 

kunskaperna de själva hävdar är i många fall svårt att utläsa. Generellt är tongångarna i 

kommentarerna ganska hänsynsfulla och det finns därför ingen anledning att tro att 

nätkommenteraren inte skulle stå för vad han eller hon själv har skrivit.      

 

Säljö (2000) skriver att vårt lärande varken är styrt eller begränsat av våra egna erfarenheter, 

utan att individen alltid kan jämföra och lära av andras erfarenheter. Ständigt utbyts 

information, kunskaper och färdigheter i ett samspel med människor i vår omgivning (ibid.). 

Detta kan relateras till det informationsutbyte som sker nätkommenterare emellan. Detta kan 

till viss del också jämföras med Piagets tankar angående kunskapsbildning. Piaget menade att 

individen själv utformar föreställningar, uppfattningar och kunskap i mötet med omvärlden 

(Olson & Boreson, 2004). Dessutom menade han att det inte finns en konstant och objektiv 

värld för människan, utan att världen skapas i ett samspel (ibid.). Detta kan kopplas till det 

kunskapsutbyte och samspel som sker nätkommenterare emellan. Hela tiden utbyts 

information och erfarenheter som alla kan ta del av. Huruvida man väljer att ta till sig 

informationen är upp till var och en, men med hjälp av varandra kan nya uppfattningar och ny 

kunskap uppkomma hos individen.      

 
8. METOD  

 

Metoden som använts i undersökningen är en textanalys som skapar ett tolkningsutrymme 

mellan text och kontext (Jordheim, 2003). Det vill säga hur kostens diskurs hamnar i 

gungning och vad de utlösande faktorerna kan tänkas vara. För att göra det behövs både 

sakinnehållet, men också kostens diskurs beskrivas. Det gör vi genom att skapa oss en 

överblick över tidningarnas internetartiklar samt tolka dess läsarkommentar för att på så sätt 

finna vilket sätt individerna upplever kostdebatten påverka sin egen teori. Det leder fram till 

att vi kan göra uttalanden om individernas upplevelse av dagens kostråd vilka det rapporteras 

om i tidningar. Läsarkommentarens innehåll avslöjar nätkommenterarens ståndpunkt och 

teorier kring sin egen övertygelse, eller skepsis i dietdjungeln. Textanalysen kommer att utgå 

från läsarkommentarer som lämnats på en mängd nätbaserade tidningsartiklar med 

kostinformationsinriktat innehåll.   
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8.1 Textanalys 

Valet av metod är viktigt för att kunna uppfylla undersökningens syfte (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Uppsatsen syftar till att undersöka hur individen upplever och blir påverkad 

av det stora utbudet kostinformation i tryckt massmedia. Med anledning av det framkom 

läsarkommentarer som ett för oss intressant och passande sätt att identifiera tankar och 

uppfattningar i ämnet. Språk är ord, betydelse, kraft och handling (Jordheim, 2003). Valet av 

textanalys föll sig därmed naturligt, då det är genom det skriftliga språket nätkommenteraren 

uttrycker sig. Till den textanalys som följer har vi inspirerats av Jordheim (2003) som talar 

om att skapa ett tolkningsutrymme mellan text och kontext som framhäver samband. Det 

innebär att vi genom text och språk kommer att undersöka hur och på vilket sätt kostens 

diskurs försatts i gungning och på vilket sätt det har påverkat individen.  

 

Läsarkommentarerna ska här tolkas som synbara effekter av en diskursens gungning. 

Läsarkommentarerna speglar intresse, engagemang, förvirring, ilska med mera, och ger en 

bild av hur individen resonerar i frågan. Genom att använda oss av denna metod förväntar vi 

oss få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi förväntar oss även kunna kategorisera 

kommenterarna utifrån inställning och uppfattning angående kostinformation i allmänhet.  

 

8.2 Urval 

Hur stort material som ingår och analyseras i en undersökning beror till stor del på studiens 

syfte och problemställning (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Med textanalys som metod 

kan storleken på urvalet variera markant. Allt beror på hur djupgående analysen bör vara för 

att svara på studiens syfte och frågeställningar. I vårt fall består urvalet av en stor mängd korta 

texter, det vill säga läsarkommentarer. I materialet har 703 stycken kommentarer fördelade på 

30 stycken artiklar inkluderats. 38 stycken läsarkommentarer ströks då dessa enbart var 

menade som rättelser till sin egen text, de frångick ämnet eller så hade samma kommentar 

blivit publicerad flera gånger. Läsarkommentarerna är tagna från nätbaserade tidningsartiklar. 

Till detta valdes tre av Sveriges fyra största tidningar ut. Anledningen till att en tidning 

uteslöts har sin orsak i att den vid tidpunkten för vårt arbete inte erbjuder möjligheten att 

kommentera artiklar. Tidningarna som inkluderats har gjort det med anledning av deras stora 

antal läsare, samt deras stora utbud av kostinformation. Eftersom personerna offentligt 

publicerat sina kommentarer känner vi oss fria att använda dessa som material för studien. 
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Utifrån de tre nättidningar som inkluderats (Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet) 

valdes sedan alla relaterande artiklar med läsarkommentarer ut efter sökanden i respektive 

tidnings arkiv på internet. Sökorden som användes vid alla tillfällen för att finna 

kostrelaterade artiklar var: ”kost”, ”kostråd” och ”diet”. Dessa sökord valdes då de 

tillsammans ansågs inkludera de flesta för arbetet relevanta artiklar. Begreppet 

”kostinformation” användes inte då det sällan förekommer som term i tidningar. Huruvida alla 

relevanta artiklar inkluderades i sökandet är oklart, då valda sökord möjligtvis inte inbegriper 

samtliga artiklar. 

 

Vad gäller urvalets begränsning så gjordes det tidsmässigt. Alla läsarkommentarer som 

innefattats kommer från artiklar publicerade från september 2008 till mars 2009. Den 

tidsmässiga begränsningen valdes eftersom materialet skulle vara aktuellt och inkludera 

debatten kring Annika Dahlqvists kostråd. Rådatamaterialet samlades in i under mars månad, 

och då alla artiklars läsarkommentarsfunktion vid den tidpunkten inte hade inaktiverats kan 

det sedan ha tillkommit ytterligare läsarkommentarer till vissa artiklar.  

 

Artiklarna vars läsarkommentarer har använts. Nedan redovisas artiklarna i tidsordning med 

det totala antalet läsarkommentarer efter varje titel.  

 

(2008:1) Aftonbladet – ”Rivstarta med en viktvinnare!” (3 läsarkommentarer) 

(2008:2) Aftonbladet – ”Rusz sågar Skippers kostmetod” (29 läsarkommentarer) 

(2008:3) Aftonbladet – ”Gå ner snabbt med KBT” (4 läsarkommentarer) 

(2008:1) Expressen – ”Rekord i bantning” (2 läsarkommentarer) 

(2008:4) Aftonbladet – ”Göran bantar med GI” (6 läsarkommentarer) 

(2008:5) Aftonbladet – ”Fettrik kost bäst för bantning” (62 läsarkommentarer)  

(2008:2) Expressen – ”Livsmedelsverket vägrar inse fakta” (52 läsarkommentarer) 

(2008:6) Aftonbladet – ”Så kan du bromsa åldrandet” (5 läsarkommentarer) 

(2008:7) Aftonbladet – ”Ta ifrån Livsmedelsverket rätten att ge kostråd” (76 läsarkommentarer) 

(2008:8) Aftonbladet – ”Gå ner 3 kilo på en vecka” (36 läsarkommentarer) 

(2008:3) Expressen – ”69 kilo borta med GI-nolll” (6 läsarkommentarer) 

(2008:4) Expressen – ”Ovetenskapliga råd om fet kost hotar folkhälsan” (31 läsarkommentarer) 

(2008:9) Aftonbladet – ”Frossa med finess” (10 läsarkommentarer) 

(2008:10) Aftonbladet – ”Stjärnorna kritiseras av vetenskapsmän” (18 läsarkommentarer) 

(2008:11) Aftonbladet – ”Stjärnornas feta diet som ökar sexlusten” (4 läsarkommentarer) 

(2009:1) Svenska Dagbladet – ”Cochrane-utredare: GI bra även på lång sikt” (6 läsarkommentarer) 
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(2009:2) Svenska Dagbladet – ”GI-kosten är en ensidig vägvisare” (5 läsarkommentarer) 

(2009:1) Aftonbladet – ”Varning för de nya dieterna” (83 läsarkommentarer) 

(2009:2) Aftonbladet – ”Ät fett – bli smal i vår” (89 läsarkommentarer) 

(2009:3) Svenska Dagbladet (E24) – ”De tjänar på din hälsa” (3 läsarkommentarer)  

(2009:3) Aftonbladet – ”Jag åt fett – och gick ner 1 kilo i veckan” (64 läsarkommentarer)  

(2009:4) Svenska Dagbladet (E24) – ”Så ska männen bantas” (5 läsarkommentarer) 

(2009:4) Aftonbladet – ”Gör slut på fettkriget” (20 läsarkommentarer) 

(2009:1) Expressen – ”50 råd till ett lättare liv” (13 läsarkommentarer) 

(2009:2) Expressen – ”Barn dog av den populära fettdieten” (59 läsarkommentarer) 

(2009:5) Svenska Dagbladet (E24) – ”Ät rätt och minska stressen” (1 läsarkommentar) 

(2009:5) Aftonbladet – ”Rasa 3 kilo på en vecka” (14 läsarkommentarer) 

(2009:3) Expressen – ”Experterna skeptiska till metoden” (27 läsarkommentarer) 

(2009:6) Svenska Dagbladet (E24) – ”Häng med hälsotrenderna globalt” (1 läsarkommentar) 

(2009:6) Aftonbladet – ”Sill och hjortron ska slanka till britterna” (13 läsarkommentarer) 

 

8.3 Tillvägagångssätt 

Datamaterialet finns tillgängligt på internet. För att komma åt det krävdes en systematisk 

genomgång av de valda tidningarnas publicerade artiklar. Det vill säga en noggrann och väl 

planerad sökning efter artiklar. Ett möjligt problem med att datamaterialet återfinns på 

internet är att det inte finns någon garanti på att allt det finns kvar vid en eventuell framtida 

sökning, men materialet finns i vår ägo.  

 

Sökningar gjordes i Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladets respektive arkiv på 

internet. Därefter sparades alla relevanta artiklar med läsarkommentarer. Det vill säga artiklar 

som inkluderade olika dieter, eller generellt berörde kostinformation. Artiklar angående 

skolmat och kända personers egna hälsotips inkluderades ej i undersökningen. Då alla för 

uppsatsen relevanta artiklar hade sparats kopierades respektive artikels läsarkommentarer till 

ett separat dokument för bearbetning.  

       

8.4 Databearbetning 

Alla läsarkommentarer genomlästes, varefter en grov kategorisering av kommentarerna 

gjordes. Den kategoriseringen utgick helt och hållet från om läsarkommentarerna höll sig till 

ämnet, det vill säga kostinformation, eller inte.  
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Ytterligare kategoriseringar har därefter gjorts av läsarkommentarerna. Kategoriseringen av 

kommentarerna gjordes utefter kommentarens inställning till artikelns innehåll, i många fall 

en specifik diet. Sorteringen baserades på om kommentaren tolkades vara för, emot eller 

ambivalent gentemot dieter överlag. För att förenkla för oss själva och inte minst för läsaren 

namngavs kategorierna istället troende, ateister och agnostiker. Läsarkommentarerna 

påminner i viss grad om religiösa övertygelser vilket gjorde att denna namngivning föll sig 

naturlig. Efter ytterligare granskning sorterades läsarkommentarerna in i underkategorier för 

att reda ut vad nätkommenteraren grundar sin tro på, vad denne presenterar för skäl till sina 

åsikter i ämnet. För att urskilja huruvida individen upplevde sig vara förvirrad eller inte, 

utgick dessa underkategorier ifrån vad nätkommenteraren valt för anledning att förlita sin tro 

på.  

 

8.5 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet finns fyra huvudkrav som bör uppfyllas vid undersökningar. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002) Dessa har i största möjliga mån efterföljts, men då datamaterialet 

som undersökningen baserar sig på har den karaktär som det har kan inte alla krav uppfyllas.  

 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav förutsätter att en undersöknings datamaterial är av en 

specifik karaktär för att de ska kunna efterföljas. Genomgående för det är främst personlig 

kontakt med de inblandade. Den här undersökningen är baserad på ett rådatamaterial som är 

av en annan karaktär, varför de fyra huvudkraven ej går att uppfylla eller fyller någon egentlig 

funktion.  

 

Informationskravet och samtyckeskravet kan omöjligt uppfyllas då den personliga kontakten 

med de inblandade är obefintlig. De två kraven fyller heller ingen funktion i denna 

undersökning då berörda individer redan på eget initiativ publicerat sina läsarkommentarer för 

allmänheten. De som förutom individen själv bär ansvaret är tidningarna som väljer att 

publicera kommentarerna.  

 

Personerna i undersökningen är för oss helt anonyma, då vi varken träffat eller haft någon 

form av kontakt med dem. Deras angivna namn eller signatur kan dock med anledning av en 

eventuell kontroll av resultat eller ett nyttjande av rådatamaterialet ej kodas om. Alla 

läsarkommentarer finns också redan publicerade på internet och är därmed helt tillgängliga 
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för allmänheten att ta del av. Läsarkommentarerna kommer av oss endast användas i 

undersökningssyfte.     

 

Som ovanstående resonemang gör gällande angående Vetenskapsrådets etiska principer är de 

inte alls anpassade för den här typen av undersökning. Det kan av den anledningen heller inte 

följas, och har överhuvudtaget ingen avgörande betydelse för denna undersökning.  

 

8.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i en undersökning ökar med ett större urval. 

Huvudsaken för reliabilitet, oavsett undersökningens karaktär, är att materialet är 

representativt för den avgränsade grupp människor som undersöks. (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007) Med det i åtanke bör denna undersöknings reliabilitet vara relativt god, då 

mängden rådatamaterial varit stor. Samtidigt bör variationen av tidningar ha bidragit till ett 

representativt urval. Åtminstone bör rådatamaterialet ha varit representativt för den grupp 

människor som lämnar läsarkommentarer på kostinformationsinriktade internetartiklar. Det 

finns även en klar geografisk spridning på kommenterarna. Allt detta bör innebära att 

slumpfaktorn är minimal, vilket ökar reliabiliteten (Thurén, 2007). Materialet som sådant är 

hundraprocentigt då det inte redigerats på något speciellt sätt.   

 

Reliabiliteten i en textanalytisk undersökning kan ibland vara svårbedömd då textanalys till 

stor del består av en personlig tolkning av texten (Bergström & Boréus, 2000). För att hävda 

att reliabiliteten är god ska en bearbetning av ett datamaterial med ett utvalt analysverktyg 

kunna göras av två separata forskare med samma resultat (Bergström & Boréus, 2000; 

Thurén, 2007). Det som avgör reliabiliteten i en textanalytisk undersökning är alltså hur 

rådatamaterialet har behandlats. Tolkningarna har bland annat underbyggts med citat för en 

bättre reliabilitet, vilket Bergström & Boréus (2000) anser vara viktigt.  

 

Validitet är ett begrepp som avser att beskriva om mätmetoden som är vald för ändamålet 

faktiskt fungerar, det vill säga mäter det den är avsedd att mäta (Thurén, 2007). Validiteten är 

när det gäller textanalys av massmediala texter svårare att bedöma än reliabiliteten då 

massmedias utbud kan variera beroende på tidpunkt. Vid en framtida undersökning skulle 

alltså en ny studie teoretiskt kunna resultera i ett helt annat resultat då massmedias 

rapportering styrs av trender. Det skulle kunna medföra att rådatamaterialet får en annan 

karaktär. Den här undersökningens validitet bedöms dock tillfredsställande då valet av 
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textanalys som metod inneburit att individens åsikter tydligt framkommit. Det har i sin tur 

resulterat i att en tolkning av massmedias påverkan kunnat genomföras.     

 
9. RESULTAT 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur individen blir påverkad och upplever tryckt 

massmedias frekventa rapportering av varierande kostinformation. Frågorna till 

läsarkommentarerna handlar därför om individernas uppfattningar och hur dessa tar sig 

uttryck. Läsarkommentarerna kategoriserades i tre huvudgrupper: troende (för), ateister 

(emot) och agnostiker (ambivalenta). 

 

Utifrån den första frågeställningen ser fördelningen av artiklarnas 703 bearbetade 

läsarkommentarer ut enligt följande:  

58%
28%

14%

Troende

Ateister

Agnostiker

 

9.1 Troende 

Efter att ha läst och kategoriserat läsarkommentarerna visar det sig att den huvudgrupp som 

utmärker sig vara flest i antal är de troende som står för 58 procent. Det vill säga de individer 

som är hängiven någon form av diet genom att resonera för den sortens kosthållning. Det som 

i första hand förespråkas är LCHF-metoden med Annika Dahlqvist som frontfigur, men även 

andra dieter förekommer.  

 

De troende baserar i första hand sin övertygelse på egna logiska resonemang och egna 

erfarenheter. De hänvisar även till studier och auktoriteter inom området, om än i mindre 

omfattning. Fördelningen av det visas i följande diagram.    
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9.1.1 Auktoritetstro 

De auktoritetstroende är de nätkommenterare som förlitar sig på vad någon i ämnet auktoritär 

person uttalat sig om. Om någon med auktoritär titel uttalar sig angående en viss diet eller 

dylikt tror individen per automatik att det är den rätta kosthållningen. En sådan auktoritet 

skulle exempelvis kunna vara en professor eller doktor Annika Dahlqvist. 

 

”Kolla Dr Dahlquists nya bok: Guide till bättre hälsa och viktkontroll. Där får du lära hur de 

olika kemiska matfetterna tillverkas. Om du tycker det verkar gott och estetiskt, bara fortsätt på 

din fettbana. Dr. Dahlquist är genomarbetad och kunnig vilket jag aldrig funnit hos sk. 

hälsoexperter. Lycka till!! Owe Nilsson” – Läsarkommentar av ”nisse” till Expressen (2009:3) 

 

9.1.2 Troendes förnuft  

Troendes förnuft kan översättas till individens egna logiska resonemang. Troendes förnuft är 

de som inte nödvändigtvis har rätt i sin övertygelse, men som resonerar och drar slutsatser 

utefter fakta de valt att se som logisk. De tar en klar ställning i den pågående debatten till 

dietens fördel. 

 

”Människans matsmältningssystem har utvecklats under tiotals miljoner år. Vårt största problem 

för att överleva har varit matbrist och svält. Fett är överlägset alla näringskällor. Att vi skulle ha 

utvecklats till att bli sjuka av naturens mest effektiva sätt att överleva är helt vansinnigt. 

Energitäta kolhydrater (potatis, ris etc) har vi ätit några hundra år. Det är något kroppen inte alls 

känner till eller har utvecklats för. Det är naturligt att vi blir sjuka av överintag av de 

produkterna.” – Läsarkommentar av ”Erik Ww” till Expressen (2008:4) 
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9.1.3 Egna erfarenheter  

En stor del av läsarkommentarerna motiveras utifrån egna erfarenheter inom området. De av 

nätkommenterarna som hänvisar till egna erfarenheter är de som själva provat en diet och 

därmed propagerar för att just denna kosthållning är den rätta. 

 

”Ni som äter kolhydrater enligt SLVs råd kan ju om några år göra en liten jämförelse med oss 

som äter lchf. Så ser ni det som vi redan vet att man mår mycket bättre utan kolhydrater och med 

rikligt av naturligt fett […] Vi andra tuggar glatt i oss fettranden på kotletterna och tittar på när 

kolhydratikerna står i kö på apoteket :)” – Läsarkommentar av ”fetfrisk” till Expressen (2009:2) 

 

9.1.4 Studier 

Det finns också läsare som hänvisar till ”studier” och artiklar gjorda i ämnet och grundar sin 

åsikt på dessa. Dessa så kallade ”studier” är ingenting som vi under arbetets gång granskat 

och påstår därför inte att dessa är vetenskapligt genomförda av forskare. 

 

”Nutritionisten, till att börja med kan du ju besöka http://www.kostdoktorn.se/?page_id=31. Där 

har Andreas Eenfeldt listat 8 studier angående viktnedgång, 3 angående hjärt- kärlsjukdom, 8 

angående diabetes, 3 om långtidseffekter, samt 7 övriga studier relaterade till högt fettintag och 

lågt kolhydratintag.” – Läsarkommentar av ”GubbenISkogen” till Aftonbladet (2008:5) 

 

9.2 Ateister 

Den näst största huvudgruppen som framkommit är de så kallade ateisterna, det vill säga de 

läsarkommentarer som överlag är negativt inställda till tidningarnas omskrivna dieter som står 

för 28 procent. Inte sällan resonerar denna grupp för de traditionella 

kostrekommendationerna, och framhåller att måttlighet alltid är bäst. Även den här gruppen 

för därmed ett i deras tycke logiskt resonemang.  
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9.2.1 Fundamentalister  

Fundamentalisterna är de som fastslår sin sanning utan att för den sakens skull underbygga sin 

åsikt med fakta eller teorier. De kan möjligtvis ha egna erfarenheter eller kunskap i ämnet 

men redovisar inte detta i sin läsarkommentar.  

 

”självklart är det mer motion och mindre mat som gäller. Hokus pokus funkar aldrig.”  

– Läsarkommentar av ”skindtebo” till Expressen (2009:3) 

 

9.2.2 Ateisters förnuft 

Ateisters förnuft innebär att individen för ett resonemang kring de mer vedertagna 

rekommendationerna, utifrån det hon eller han anser vara sunt förnuft. Citatet nedan 

representerar de så kallade ateisterna på ett representativt sätt, då den här personen helt ställer 

sig utanför debatten kring vilken diet som fungerar bäst. 

 

”Sluta mystifiera överviktsdebatten! Det handlar inte om vad man äter, det handlar om hur 

mycket man äter i relation till hur mycket man rör sig! Energi in = energi ut. Ställ bilen. GÅ och 

handla istället för atr åka och handla.Var inte rädd för att bära kassarna, kroppen skall belastas. 

Gå, cykla eller åk kommunalt till jobbet - det blir mer rörelse än att ta sig från garage till p-plats. 

Välj trapporna istället för hissen.” – Läsarkommentar av ”kaage” till Aftonladet (2009:4) 

 

9.2.3 Studier 

Ett fåtal ateister motiverar även sin åsikt utifrån presenterade ”studier” och artiklar. Dessa har 

inte kontrollerats av oss, men används som argument av läsarkommenteraren i pågående 

debatt.  

 

”Nej, jag tror inte, jag vet. Man har i flertal vetenskapliga studier undersökt japanernas 

kostvanor. Deras fettintag är betydligt lägre än vårat. Dessutom insjuknar avsevärt färre japaner i 

hjärt- och kärlsjukdomar. Kinsella, K. (1992). Changes in life expectancy 1900-1990 (American 

Journal of clinical nutrition, Vol. 55) Samt även, World Health Organisation. (2007). Health 

status: mortality Och till sist, (6) Marmot M., Smith G. D., (1989). Why are the Japanese living 

longer? (British Medical Journal, Vol. 299)” – Läsarkommentar av ”Nutritionisten” till 

Aftonbladet (2008:5)  

 

9.3 Agnostiker 

Den minsta huvudgruppen är agnostikerna som står för 14 procent, alltså de som varken är 

uttalat för eller emot någon diet utan håller en relativt neutral position i debatten. De lägger 
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stor vikt vid att använda logiska resonemang angående kosten, men uppfattas även vara 

förvirrade och ambivalenta då de ofta ställer frågor i sina inlägg. Som följande diagram visar 

har fördelningen i denna grupp varit relativt jämn. Agnostikers förnuft är dock den främsta 

anledningen till nätkommenterarens inställning gentemot kostinformation.  
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9.3.1 Ambivalenta 

De som räknas som ambivalenta resonerar gärna för och emot dieterna men utan att ta 

ställning i ämnet. De är förhållandevis neutrala i den debatt som förs men vill ändå delge sin 

åsikt.  

 

”Man kan säkert gå ner i vikt på att bara äta kött. Men frågan är om det är bättre att dö i 

tarmcancer än av fetma. Och var är fibrerna och vitaminerna? Inte lär man bli särskilt snygg 

heller, tittar man på alla Atkins/LCHF-förespråkare är de grå i ansiktet. Nej, gärna 

GI=långsamma kolhydrater, och en jäkla massa motion. Människan har två gångarter och 

antagligen är det meningen man ska använda dem.” – Läsarkommentar av ”motorway” till 

Expressen (2008:3) 

 

9.3.2 Agnostikers förnuft 

Den här gruppen resonerar kring vilken kosthållning som är bra för var och en utan att sätta 

någon etikett på sin övertygelse. Kosten ska vara personligt anpassad efter behov.   

 

”Undrar om någon kan tala om för mej, varför man ska äta efter en MODELL? Kan man inte 

bara äta mat och röra på sig på ett normalt sätt.” – Läsarkommentar av ”TantBlå” till Expressen 

(2009:2)  
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9.3.3 Förvirrade 

De förvirrade uttrycker varken ståndpunkt för eller emot någon diet utan ställer sig frågan vad 

som är den rätta vägen i sammanhanget. 

 

”GI- och Atkinsmetoderna har blivit religioner i stil med klimatdomedagsläran. Samma blinda 

tro, samma fanatism.. För 10 år sedan var fettet tabu, nu kolhydrater. Proteinerna härnäst?” 

– Läsarkommentar av ”Little Caesar” till Expressen (2008:2)  

 

10. ANALYS 

 

Nedan presenteras en analys av insamlad och bearbetad data. Uppsatsens fokus ligger på 

tidningarnas rapportering av kostinformation och hur läsarna upplever och påverkas av den 

utbredda och motsägelsefulla rapporteringen. För att ta reda på hur det yttrar sig granskades 

ett antal artiklars läsarkommentarer. Meningen med det var att se hur individen tagit ställning 

i dagens kostdiskurs.  

 

När en diskurs är allmän kan den bli en konfliktplats och vilken position som var och en av 

motståndarna intar är det som särskiljer och kännetecknar dem (Foucault, 2008). 

Nättidningarnas läsarkommentarsfunktion ger läsarna en möjlighet att uttrycka sin åsikt och 

att diskutera med andra engagerade. Denna interaktiva funktion blir med anledning av de 

olika åsikterna i sig en möjlig konfliktplats, där nätkommenterarna intar olika positioner i den 

pågående debatten. Med frontfigurerna Dahlqvist och Paulún i spetsen drivs ett ”vi-mot-dom-

tänk” av nätkommenterarna där de som inte samtycker ses som motståndare.  

 

Kostinformationen är ett ständigt återkommande ämne i massmedia och ägnas stort utrymme i 

tidningarna (Sandberg, 2004). I Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet tillägnas ett stort antal artiklar åt Fredrik Paulún och Annika Dahlqvist och deras 

respektive kostråd. I och med att cirka 53 procent av svenskarna tycker att tidningarnas 

nyhetsflöde är mycket tillförlitligt står det därmed klart att allmänheten förlitar sig på 

dagspressen (Falkheimer & Leijonhufvud, 2002). Även van der Ster Wallin & Lindskog 

(2000) framhåller att massmedia är mycket övertygande i sina budskap. Möjligen är det med 

anledning av det som gruppen troende är så mycket större än någon av de andra. De har som 

van der Ster Wallin & Lindskog (2000) uttrycker det nämligen sett budskapet tillräckligt 

många gånger för att tro på det.  
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 Den näst största huvudgruppen, det vill säga ateisterna har till skillnad från de troende inte 

övertygats av någon speciell auktoritet eller metod utan har istället tagit avstånd från 

detsamma. De motstridiga och vilseledande kostbudskapen i massmedia har istället för att 

locka till sig anhängare snarare lett till en negativ motreaktion. Det skulle kunna jämföras med 

det som inom forskningskretsar benämnts nutrition backlash. (Patterson et al, 2001; Wilson, 

2007) 

 

Utifrån huvudgruppsindelningen i resultatet står det trots den troende gruppens överlägsenhet 

klart att åsikterna går isär angående den massmediala kostinformationen. Det har i sin tur 

resulterat i tre läger där man antingen är för, emot eller ambivalent gentemot de omskrivna 

dieterna och kostråden. Även om nätkommenterarna i sina texter ofta tycks säkra på sin 

ställning i debatten, oavsett grupp, kan en allmän osäkerhet urskiljas. Sett till hela 

kostdiskursen finns ingen enighet och det kan tolkas som att det i ett generellt perspektiv råder 

viss förvirring. Som Wilson (2007) menar är den kostinformation befolkningen tar del av allt 

annat än entydig, och att det därför inte är konstigt att rapporteringen upplevs som 

motsägelsefull och förvirrande av individen.  

 

Det kan som konsument vara svårt att veta vad man ska tro på, och allmänhetens bristande 

kunskap verkar i dagsläget vara till massmedieproducenternas fördel (Sandberg, 2004).  

Splittringen av läsarnas olika ståndpunkter kan ses som ett resultat av kostdiskursens 

gungning. Gungningen i sig kan framför allt härledas till Annika Dahlqvists stora genomslag i 

massmedia. LCHF-metoden går emot tidigare accepterade kostrekommendationer med sitt 

budskap om att äta mer fett, och har med anledning av det skapat debatt. Dahlqvist har genom 

massmedia nått ut till många människor som vanligtvis inte engagerar sig i kostinformation 

och även om dessa människor inte deltar aktivt i debatten genom att lämna läsarkommentarer 

har de eventuellt en åsikt.    

   

11. DISKUSSION 

 

I följande avsnitt kommer undersökningens metod respektive resultat att diskuteras.   

 

11.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden fungerade överlag bra då syfte och frågeställningar kunde uppfyllas på ett 

tillfredställande sätt, då tolkningar och kategoriseringar kunde göras som vi tänkt oss från 
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början. Med anledning av det rika materialet kunde mönster upptäckas och slutsatser dras. 

Eftersom granskning av läsarkommentarer är en ny företeelse fanns ingen färdig modell för 

hur undersökningen med vald metod skulle genomföras. Det var därför både inspirerande och 

svårt då det inte finns klara riktlinjer för bearbetning av dessa. Med all säkerhet finns det 

andra sätt att hantera materialet.  

 

För att få en jämnare fördelning av åsikter var metod och val av rådatamaterial dock inte 

optimalt då vi upplever att alla inte gör sin röst hörd i debatten. De som framför allt ger sig till 

känna är de individer som redan tagit ställning till det som massmedia rapporterar om 

angående kost. Nätkommenterarna kan alltså inte utges representera allmänheten. Detta 

diskuteras mer i den följande resultatdiskussionen.   

 

En textanalys är alltid subjektiv till sin natur och ger utifrån det ett stort tolkningsutrymme. 

Med det finns både positiva och negativa aspekter, då det ger en stor frihet, men samtidigt kan 

leda till en övertolkning och en alltför subjektiv värdering av materialet. Med detta menar vi 

att personliga åsikter och egna förutfattade meningar kan komma att påverka tolkningen av 

materialet. Samtidigt är det omöjligt att frångå den mänskliga faktorn.  

 

11.2 Resultatdiskussion 

Vid en senare kontroll visade det sig att det försvunnit 6 stycken läsarkommentarer vid 

insamlingen av rådatamaterialet. Det sammanlagda antalet läsarkommentarer uppgår i vårt 

material till 741 stycken exklusive de strukna kommentarerna, istället för 747. Vi bedömer att 

detta bortfall inte alls påverkar vårt resultat då det är ytterst liten del av det totala materialet.     

 

Vår hypotes om att människor är förvirrade och upplever frustration gällande vilka 

kostrekommendationer man bör följa kan utifrån vårt resultat inte styrkas. Resultatet visar att 

deltagarna i undersökningen är förhållandevis säkra på sin ståndpunkt trots massmedias stora 

mängd kostinformation. Vare sig man är troende, ateist eller agnostiker har man gjort ett 

medvetet val i frågan. Vår teori om att agnostikerna skulle vara fler i antal är fortfarande 

något som vi vidhåller. Det grundar vi på egna upplevelser och den litteratur som vi tagit del 

av för uppsatsens bakgrundsarbete. Dock fann Patterson et al (2001) i sin undersökning att 

frustration och negativa motreaktioner angående kostinformation inte var så utbrett som de 

först trott, vilket även görs sig gällande i vår studie.  
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En av anledningarna till att agnostikergruppen trots allt visade sig vara så pass begränsad kan 

ha sin förklaring i att dessa individer inte har intresset för att följa debatten. Därmed ger man 

sig heller inte till känna genom att lämna läsarkommentarer, utan för en anonym profil. 

Wilson (2007) hänvisar i sin studie till en undersökning gjord av American Dietetic 

Association som visar att en betydande del vuxna inte bryr sig, lever i förnekelse eller har 

andra prioriteringar än kostinformation. Därmed läggs inte stor vikt vid kostbudskap och 

hälsokampanjer i massmedia (ibid.).  

 

Det faktum att de troende var en större grupp än väntat kan bero på att majoriteten av de 

tidningsartiklar som inkluderades i undersökningens material behandlade LCHF-metoden. Av 

den anledningen engagerades framför allt de som själv är intresserade och har egen erfarenhet 

av metoden. Det här gällde även nätkommenterarna då artiklarna behandlade andra dieter eller 

kostråd. Gruppen ateister var också förhållandevis stor vilket var väntat i sammanhanget. 

Ateisterna är inte anhängare av någon specifik diet men har ett stort intresse och kunskap 

inom kostområdet. Tillsammans verkar de båda grupperna inte se någon gråzon, utan 

kostfrågan är för dem antingen svart eller vit. Man visar ingen förståelse för varandras åsikter 

och har ett behov av att delge varandra ”den enda sanningen”. Båda grupperna motiverar ofta 

sina åsikter med de dem själv anser vara sunt förnuft. I Wilson (2007) beskrivs en 

gruppindelning gjord av American Dietetic Association med rubrikerna: ”I’m alreday doing 

it”, ”I know I should but…” och ”don’t bother me”. Denna indelning påminner om den vi 

använt oss av.          

 

För att skapa en gungning av diskursen och att skapa debatt förutsätts att människor blir 

påverkade. Retoriken fyller där en viktig funktion när det gäller att övertyga människor och 

vinna trovärdighet. Det krävs rimliga resonemang och att man appilerar till individens sunda 

förnuft, vilket gäller i alla diskurser. Eftersom de tre huvudgruppernas förnuftsresonemang 

står för en betydande del av undersökningens resultat tyder det på att massmedia och 

exempelvis doktor Dahlqvists argumentation varit rimlig och övertygande. Överlag har 

retoriken, och då framför allt etos, patos och logos, stor betydelse för auktoriteter som vill 

påverka människor. Den här övertygande metodiken förs sedan över på nätkommenteraren 

som i sin tur försöker påverka andra läsare.            
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12. FRAMTIDA FORSKNING 

 

Då kostinformation är av allmänt intresse och ett ämne som ständigt tycks vara aktuellt är det 

av vikt att forska vidare inom området. I en fördjupning av denna undersökning vore det 

intressant att använda sig av en annan metod och undersökningsgrupp, då vi upplever att alla 

inte ger sig till känna via nättidningarnas läsarkommentarsfunktion. Det är även viktigt att 

undersöka hur massmedias etiska ramar påverkar vad tidningarna rapporterar om. Vad är 

tillåtet att skriva? I vilken utsträckning får man överdriva? Vart går gränsen? Med det i åtanke 

vore det även intressant att undersöka hur stor del massmedia har i kostdiskursens gungning.   
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