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Abstrakt 
 

Wind Hanna (2009) Kostdebatten mellan Livsmedelsverket och lågkolhydratkostförespråkare 
(LCHF). C-uppsats i pedagogik, Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi, 
Högskolan i Gävle.  

 

Kostdebatten mellan Livsmedelsverket och läkaren Annika Dahlqvist har de senaste två åren 
fått stort utrymme i media. Syftet med den här uppsatsen är att med inspiration från 
diskursanalys beskriva och förklara dels Annika Dahlqvists kritik mot Livsmedelsverkets 
kostråd och hur Livsmedelsverket bemöter kritiken, dels hur parterna framställs i ett urval 
medieartiklar. Sex artiklar togs fram genom sökning på Google och Livsmedelsverkets 
hemsida. Artiklarna granskades och lästes noggrant. Ett längre textavsnitt från respektive 
analysmaterial presenteras och tolkas i en resultatanalys. Dahlqvist förespråkar en 
lågkolhydratkost med ett högt intag av mättat fett (LCHF) och kritiserar Livsmedelsverkets 
kostråd för att vara förlegade och till och med orsaka många människors död. 
Livsmedelsverket däremot står fast vid sina framtagna kostråd med argumentet att de är 
baserade på vetenskaplig forskning. Dahlqvist använder sig främst av skrämselpropaganda 
och kunskap i sin kritik mot Livsmedelsverket. Gemensamt för de båda huvudaktörerna och 
media är att de i debatten inte fokuserar på likheter utan endast det som skiljer kostråden.  

 

Nyckelord: kostdebatt, kostråd, Annika Dahlqvist, Livsmedelsverket, LCHF, medieforskning. 

Keywords: food conflict, food advice, Annika Dahlqvist, Livsmedelsverket, LCHF, media 
research. 
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”Äta bör man annars dör man” är ett vanligt uttryck, men i medias publiceringar idag handlar 
det snarare om hur val av kost kan vara skillnaden mellan liv och död. Vad ska vi äta, när och 
hur? Därför har jag valt att studera vad som händer när en kostens diskurs, vilken 
Livsmedelsverket länge själva varit företrädare för, ifrågasätts och kritiseras. I det här fallet är 
det förespråkare för LCHF1, med Annika Dahlqvist i spetsen, som står för kritiken och 
motståndet. Med tanke på att Dahlqvist ses som Sveriges främsta förespråkare för LCHF 
kommer hennes namn, i den här uppsatsen, användas som referens, även då diskussionen sker 
kring LCHF-dieten i allmänhet.  

Jag uppmärksammade den pågående kostdebatten mellan Livsmedelsverket och Annika 
Dahlqvist när jag såg ett inslag som kallades ”Fettkriget” i TV4:s program Kalla Fakta. I alla 
år har vi hört hur en för hög konsumtion av mättat fett kan leda till folksjukdomar som 
exempelvis diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Livsmedelsverket rekommenderar en fettsnål 
kost och får stöd av vetenskaplig forskning som visar att mättat fett kan öka risken för hjärt-
kärlsjukdomar, cancer och kolesterolvärden (Livsmedelsverket 2009n, Becker & Mattisson 
2006). När en läkare då dömer ut Livsmedelsverkets kostråd och förespråkar en diet som 
grundar sig på en hög konsumtion av mättat fett är det svårt att bli oberörd, speciellt för mig 
som hälsopedagogstudent. Det som fångade min uppmärksamhet mest var egentligen inte 
själva sakfrågan, om vi ska äta mättat fett eller inte, jag uppmärksammade snarare medias 
vinkling av debatten. Annika Dahlqvist framstod som den som har ”rätt” och 
Livsmedelsverket framstod som en myndighet folket blivit lurade av. Här väcktes tanken om 
hur viktigt det är att läsa medias publiceringar kritiskt, vilket även Strömbäck (2001) anser då 
han menar att det inte är sanningen som publiceras i media, utan endast journalistens tolkning 
av vad som är sant. I det ögonblicket föddes även en idé om att granska ett urval artiklar av 
den kostdebatt som pågick under hela 2008 och som fortfarande får mycket uppmärksamhet i 
media.  

Livsmedelsverket påstår att det inte finns tillräckligt med vetenskaplig grund bakom LCHF-
dieten, medan förespråkare för LCHF hävdar detsamma om Livsmedelsverkets kostråd. I 
arbetet med att få fram vetenskaplig forskning till bakgrundsdelen har jag hittat studier som 
stödjer de båda dieterna. Den ena visar på att det är bättre med ett lågt fettintag för 
viktnedgång medan den andra visar att lågkolhydratkost är överlägset bäst. Ingen av dieterna 
har visat sig ha en negativ påverkan på hälsan. Med inspiration av diskursanalys undersöks 
hur tillvägagångssätt, språk och ordval påverkat debattens utgång. Även Livsmedelsverkets 
reaktion, då deras kostråd får kritik, ifrågasätts och möter motstånd av personer som för en 
annan diskurs om kosten, undersöks. Ur ett pedagogiskt perspektiv är detta intressant då vi 
påverkas av allt vi ser, hör och läser. Pedagogik är en påverkansprocess och media påverkar 
våra tankar. Genom att analysera de texter som publiceras kommer vi ett steg närmare det 
som står mellan raderna, det som påverkar oss utan att vi märker det.  

                                                            
1 LCHF står för Low Carb High Fat och innebär ett matintag av lite kolhydrater och mycket fett. 
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2. Bakgrund 
Kostdebatten mellan Annika Dahlqvist, som är en talför representant för LCHF, och 
Livsmedelsverket fick mycket uppmärksamhet i media 2008 (Larsson & Michelsson 2009). 
Dock började debatten redan i december 2005 då två dietister anmälde Dahlqvist till 
Socialstyrelsen. De ansåg att hennes kostråd äventyrade patienternas säkerhet (Socialstyrelsen 
2005).  

I januari 2008 frikändes Dahlqvist eftersom kostråden ansågs vara i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Debatten tog härmed fart på allvar och sällan har en 
kostdebatt skapat så mycket engagemang hos en hel befolkning. I januari 2009 startades en 
kostdebatt på en blogg med initiativ av en privatperson vid namn Peter Johnsson. Han startade 
bloggen av eget intresse då han själv ville få svar på frågor angående kosten och han märkte 
även hur förvirrade många människor var vad gäller kostråd och vilka rekommendationer vi 
bör följa (Johnsson 2009). Alla som önskat har haft tillgång till bloggen och möjligheten att 
ställa frågor som besvarats av både Livsmedelsverket och förespråkare för LCHF. Debatten 
pågick från januari 2009 och avslutades i maj 2009 då Livsmedelsverkets avdelningschef för 
nutritionsavdelningen, Ulf Bohman, meddelade att de ville avsluta debatten då den ansågs 
vara för smal och inte täcka hela nutritionsområdet, vilket är det Livsmedelsverket arbetar 
med. Bohman tycker att det varit en erfarenhet att delta i kostdebatten, men anser att de inte 
har resurser att lägga ned tid på en enskild blogg. Han hänvisar därför till Livsmedelsverkets 
hemsida för vidare svar på frågor (ibid.). Av LCHF-förespråkarna tolkas detta som att 
Livsmedelsverket kastat in handduken och gett upp (Eenfeldt 2009). Om denna oenighet leder 
vidare till ytterligare debatt återstår att se.  

Nedan presenteras en beskrivning av Livsmedelsverket och LCHF-dieten samt vilken 
vetenskaplig grund deras kostråd och rekommendationer baseras på. För att granska de 
artiklar som skrivits är det viktigt att veta vad som förespråkas av de båda parterna och vilka 
vetenskapliga resultat som stödjer deras uttalanden. Annika Dahlqvist presenteras under ett 
eget avsnitt och där framkommer en utförligare förklaring av den anmälan hon fick emot sig 
vilken även kan ses som startskottet till den kontroversiella debatten. Kapitlet avslutas med en 
presentation av medieforskning då det delvis är medias framställning av kostdebatten som 
granskas.  

 

2.1. Livsmedelsverket 
De första officiella kostråden i världen publicerades 1963 och internationellt sett var Norden 
först med att införa allmänna kostråd. Numera är livsmedelspolitiken spridd över världen och 
EU har en europeisk handlingsplattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa (Abrahamsson et 
al 2006). 

Statens Livsmedelsverk bildades 1972 (Statens Livsmedelsverk 1989). Det var då en 
sammanslagning av delar av Statens institut för folkhälsan, kungliga veterinärstyrelsen och 
den del av Kommerskollegium som ansvarade för livsmedelstillsatser (Livsmedelsverket 
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2009a). Statens Livsmedelsverk ändrade 2001 namn till Livsmedelverket och Sverige sågs 
som föregångsland för kostfrågor då de har en central myndighet för endast livsmedelsfrågor 
(Livsmedelsverket 2009b).  Livsmedelsverkets generaldirektör tillsätts av regeringen. 
Generaldirektören, tillsammans med ställföreträdande generaldirektör, fem avdelningschefer, 
kommunikationschef och chefsjurister, bildar Livsmedelsverkets ledningsgrupp 
(Livsmedelsverket 2009d). 

 

2.1.1. Kostråd 
Livsmedelsverket grundar sina kostrekommendationer på de Nordiska 
Näringsrekommendationerna (NNR) samt undersökningar som gjorts hos den svenska 
befolkningen. NNR utgår från observationsstudier samt experimentella studier för att 
fastställa rekommendationer för varje näringsämne och sambandet mellan god kosthållning 
och hälsa (Livsmedelsverket 2009e). NNR utkommer vart åttonde år och projektgruppen 
består av forskare och experter (Brugård Konde 2009).  

Livsmedelsverket riktar sina kostråd till friska personer som är normalt aktiva 
(Livsmedelsverket 2009f). Rekommendationerna avser hur en bra kosthållning kan se ut en 
genomsnittlig vecka, eftersom kostens sammansättning kan variera mycket från dag till dag 
(Livsmedelsverket 2009g). De utgår från tre modeller vad gäller kosten: matcirkeln, 
matpyramiden och tallriksmodellen (Statens Livsmedelsverk 1989). Matcirkeln är en 
följeslagare till den kostuppdelning som togs fram år 1916 i USA. Då såg indelningen ut på 
följande sätt: 

• mjölk, kött, fisk, ägg,  
• bröd och sädesslagsprodukter,  
• smör och matfett,  
• grönsaker och frukt,  
• sötsaker.  

(Citat från Livsmedelsverket 2009)  

År 1942 reviderades denna kostuppdelning i USA, men det dröjde ända till år 1963 innan den 
första officiella matcirkeln publicerades i Sverige. I den svenska modellen anges inga 
mängder och 1991 tillades att man ska äta fettsnålt och fiberrikt. Numera är den viktigaste 
basmaten i cirkelns nedre del medan tillägget finns i den övre delen (se figur 1) 
(Livsmedelsverket 2009h).  
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Figur 1  

      (http://www.malmonordicwalking.se/images/kostcirkel.jpg) 

 

Matpyramiden (se figur 2) togs fram 1974 utifrån kostcirkeln (Kooperativa Förbundet 2009a). 
Idén till matpyramiden växte fram 1972 då matpriserna steg och den svenska befolkningen 
gjorde uppror då de krävde näringsriktig mat till låga priser (Kooperativa Förbundet 2009b). 
Socialstyrelsen tillsatte då en grupp som skulle arbeta med ”Kost och kostnad”. Detta ledde 
fram till begreppen basmat och tillägg. Basmaten skulle då bestå av bland annat pasta, bröd, 
potatis medan tillägg ansågs vara frukt, grönsaker, kött och fisk (ibid.). Frukt och grönt täcker 
pyramidens mittendel medan kött och fisk utgör toppen. Tanken var att ge en bra bild över 
basmat, som utgjorde pyramidens största del, och tillägg som bildade pyramidens topp 
(Abrahamsson et al 2006). 

 

     Figur 2  

(http://www.konsumnorrbotten.se/bilder/70-tal.gif) 

 

Livsmedelsverket tog 1992 fram tallriksmodellen (se figur 3) som baseras på svenska 
näringsrekommendationer översatta till livsmedel (Livsmedelsverket 2009i). Dess funktion är 
att visa proportionerna mellan de olika livsmedlen på tallriken. Två lika stora delar ska 
utgöras av kolhydrater (ris, pasta, bröd) och grönsaker/frukt/bär, medan en mindre del skall 
täcka proteinbehovet (kött, fisk, bönor). På så vis är det enklare att veta hur en ”lagom” 
portion ser ut (se Figur 3) (Abrahamsson et al 2006). Vid viktnedgång rekommenderar 
Livsmedelsverket att halva tallriken består av rotfrukter och grönsaker, en fjärdedel av 
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spannmålsprodukter och en fjärdedel av protein (Livsmedelsverket 2009j). Syftet med den 
fördelningen är att rotfrukter och grönsaker har stor volym, mättar och samtidigt är 
energisnålt (ibid.). Vid hårdare fysisk ansträngning, exempelvis för idrottare, rekommenderas 
istället kolhydrater från spannmål att täcka 50 % av tallriken då Livsmedelsverket (2009m) 
anser att det behövs extra mycket kolhydrater.  

 

Figur 3  

(http://blogg.passagen.se/gi-anna/resource/tallriksmodell.gif) 

 

Livsmedelsverkets råd för bättre hälsa är att äta regelbundet (frukost, lunch, middag och 1-2 
mellanmål), äta lagom mycket, fördela maten enligt tallriksmodellen samt att vara fysiskt 
aktiv (Livsmedelsverket 2009k). Dagsintaget bör bestå av de livsmedel som utgör matcirkeln: 
grönsaker, frukt, bär, potatis, rotfrukter, mjölk, ost, kött, fisk, ägg, bröd och andra 
spannmålsprodukter samt matfett (Abrahamsson et al 2006). Nutritionsavdelningen på 
Livsmedelsverket har satt ihop fem råd som de anser är bra att följa för att leva hälsosamt:  

• Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre 
frukter och två rejäla nävar grönsaker.  

• Ät bröd till varje måltid, gärna fullkornsbröd. 

• Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. 

• Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. 
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• Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen. 

                (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat--Naring2/Kostrad/) 

Enligt Livsmedelsverket skall protein, fett och kolhydrater fördelas på följande sätt:             
10-15 E%2 protein, 20-30 E% fett och 55-60 E% kolhydrater (Statens Livsmedelsverk 1989). 
Kolhydrater, kan delas upp i ”snabba livsmedel” och ”långsamma livsmedel”. Vid intag av 
”långsamma livsmedel” höjs inte blodsockret lika snabbt och insulinpåslaget blir inte lika 
stort efter intag av måltiden. Det leder till att mättnadskänslan håller i sig under en längre 
period, vilket är positivt både för fettomsättning och blodfettsnivåer (Livsmedelsverket 
2009l). Enligt Livsmedelsverket (2009o) behövs kolhydrater för en effektiv fettförbränning.  
 
Ingen särskild diet för viktnedgång rekommenderas av Livsmedelsverket, förutom en 
förändring av fördelningen enligt tallriksmodellen, som nämnts tidigare (Livsmedelsverket 
2009j). De anser att samma kostråd gäller för alla, men för att tappa vikt måste vi göra oss av 
med mer energi än vi stoppar i oss. Det är oftast inte en mindre mängd mat som krävs utan 
”rätt” sorts mat, i kombination med vardagsmotion. Läsk och saft innehåller många kalorier, 
utan att ge mättnadskänsla. Dessa livsmedel anses därför vara en av de största energibovarna 
och bör intas i begränsad mängd. Den bästa måltidsdrycken anses vara vatten. Det finns även 
generella kostråd att följa för alla. Exempel på dessa är: att välja magra produkter (lättmjölk, 
lättmargarin, matlagningsgrädde etc.), skära bort synligt fett från kött och välja 
nyckelhålsmärkta3 alternativ (ibid.).  
 
Av mättat fett rekommenderar Livsmedelsverket ett maximalt dagligt intag på 10 E% av den 
totala andelen som rekommenderas vara 20-30 E% (Livsmedelsverket 2009m). 
Enkelomättade fettsyror bör täcka 10-15 E% av det totala dagliga fettintaget och 5-10 E% bör 
komma från fleromättade fettsyror (Becker & Mattisson 2006). Dessa rekommendationer 
grundar sig på vetenskapliga studier som visat att ett högt intag av mättat fett kan öka risken 
för hjärt- och kärlsjukdom, cancer och ett förhöjt kolesterolvärde (Livsmedelsverket 2009n, 
Becker & Mattisson 2006). Enligt de studier Livsmedelsverket tagit del av så höjer mättade 
fettsyror LDL-nivåerna i blodet medan omättade fettsyror verkar ha motsatt effekt. Enligt en 
studie som publicerades i PubMed4 har lågfettkost större effekt än högt fettintag och ett lägre 
kolhydratintag, vad gäller viktnedgång och att minska risken för hjärt- kärlsjukdomar (Astrup 
2001). Studien visade att det är lättare att hålla energibalans vid ett lågt fettintag i jämförelse 

                                                            
2 E% är en förkortning av energiprocent och anger hur stor procentuell andel av energin som kommer från 
näringsämnet (Abrahamsson 2006). 

3 Nyckelhålet är en symbol som bland annat magra och fiberrika livsmedel får märkas med (Abrahamsson et al 
2006).  

4 PubMed innehåller tusentals med vetenskapliga medicinska tidskrifter. Sajten har utvecklats av National Center 
of Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM). Källa: Göteborgs 
universitetsbibliotek (http://www.ub.gu.se/Gm/FAQ/pubmed.html#PubMed).  
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med ett högt, då det sammanlagda kaloriintaget hade tendens att öka vid högt fettintag (ibid.). 
En annan studie visar att fett från margarin sänker LDL-nivåerna i blodet, medan smör inte 
har den effekten (Denke, Adams-Huet, Nguyen 2000). Studien visade även att transfetter ökar 
LDL-nivåerna (ibid.). Även en undersökning som gjorts på kvinnor med diabetes typ 2 visar 
att fleromättade fettsyror, samt ett högt intag av fibrer är att föredra framför transfetter och 
mättade fetter. Det viktigaste verkar vara att ha en god energibalans för att hålla nere risker 
för övervikt, som kan leda till utveckling av diabetes typ 2 (Hu, van Dam, Liu 2001). 

 

2.1.2. Kostråd för barn 
Enligt en studie på barns livsmedels- och näringsintag, som gjorts av Livsmedelsverket, åt 
barn söta livsmedel 2-3 gånger dagligen vilket motsvarar ungefär 25 % av barns dagliga 
näringsintag (Becker et al 2006). Intaget av grönsaker var hälften så stort som det 
rekommenderade och endast tio procent av deltagarna kom upp i 400 gram frukt och grönt, 
vilket är den mängd Livsmedelsverket rekommenderar för barn. För att komma till rätta med 
problemet har Livsmedelsverket tagit fram tidskrifter som ger hänvisningar till hur förskolor 
och skolor skall göra för att undvika att barn får i sig för mycket sötsaker. Exempelvis 
rekommenderas lättmjölk istället för standardmjölk och margarin istället för smör. Även 
nyckelhålsmärkta varor och fisk varje vecka rekommenderas (Livsmedelsverket 2007a). I 
skolan rekommenderas att måltider serveras på fasta och regelbundna tider, två maträtter att 
välja mellan och att utesluta försäljning av sötsaker, såsom godis, läsk och bakverk. De 
mellanmål som säljs skall vara näringsriktiga (Livsmedelsverket 2007b).  

 

2.2. LCHF 
Enligt Eenfeldt (2009) ger ett lågt kolhydratintag lägre blodsockerhalt vilket följs av lägre 
insulinvärden. Frisättningen av fettsyror från fettväven till blodet ökar och därmed sker en 
ökning av fettförbränningen (ibid.). Tanken bakom att äta enligt LCHF är att äta likt 
människan gjorde under dess utveckling. Då kom den mesta energin från animaliskt fett, som 
ansågs vara både näringsrikt och mättande. Utifrån det bygger LCHF-förespråkarna upp 
teorin att det måste vara den bästa födan för oss att äta. Därför skall det ses som basföda 
medan livsmedel som bär, frukt och nötter skall ses som tillägg (Dahlqvist 2007 blogg).  

Att äta enligt LCHF innebär att äta max 5 gram kolhydrater per 100 gram födointag 
(Dahlqvist 2007). Exempelvis innehåller mjölk 5 gram kolhydrater per 100 gram och russin 
71 gram kolhydrater per 100 gram. Mat som föreslås i kosten är: feta mjölkprodukter, kött och 
fisk (rekommenderas att ej skära bort det synliga fettet), såser utan kolhydrater, grönsaker, 
olja, linfrön, oliver, ägg. Följande ämnen skall uteslutas: potatis, ris, majs (exempelvis 
cornflakes), mjölbaserade produkter (pasta, bröd, kex, välling, gröt, pannkaka), blodpudding, 
godis och kaffebröd. Av produkter som: bönor, färsk frukt (en om dagen), nötter, solrosfrön 
och mörk choklad får de som äter enligt LCHF konsumera begränsade mängder (ibid.). 
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Annika Dahlqvist (2009a) anser att även barn kan äta enligt LCHF. De behöver inte äta lika 
kolhydratsnålt som vuxna eftersom de växer och dessutom rör sig mycket, dock skall de inte 
äta lika mycket kolhydrater som Livsmedelsverket rekommenderar. För barn förespråkas 
animaliskt fett och att dricka vatten och standardmjölk istället för saft och läsk. Dahlqvist 
anser att kolhydratrik föda, omega-6-oljor och ett lågt intag av animaliskt fett leder till att 
barn får koncentrationssvårigheter, blir aggressiva och att den intellektuella utvecklingen 
försämras (ibid).  

En variant av matcirkeln, matpyramiden eller tallriksmodellen finns inte för LCHF-dieten. 
Dahlqvist (2008) skriver i sitt kostprogram att det går att laga maten från de flesta recept från 
kokböcker, men att andelen kolhydrater skall uteslutas eller komma från grönsaker och 
rotfrukter och att fett, i form av smör och grädde, skall tillsättas.  

En studie av Chicano et al (2003) visade att lågkolhydratkost är effektivare än lågfettkost vad 
gäller viktminskning hos personer med diabetes och/eller metabolt syndrom. Studien pågick i 
sex månader och de som följde en lågkolhydratkost ökade sin insulinkänslighet och minskade 
andelen triglycerider (fetter) i blodet. Deltagarna hade ett genomsnittligt BMI, body mass 
index, på 43, som innebär mycket svår fetma, och hade antingen diabetes eller det metabola 
syndromet. För att stärka denna studie behövs forskning som visar hur lågkolhydratkost 
påverkar hjärtat på lång sikt. Det finns enligt författarna inga bevis för att en lågkolhydratdiet 
är gynnsam över en längre tidsperiod (ibid.).   

Även Copperman et al (2003) visar att en lågkolhydratdiet är effektivare än lågfettkost vad 
gäller kortsiktig viktminskning. I denna studie, som pågick i 12 veckor, visade det sig även att 
lågkolhydratkost inverkade positivt på HDL-värden i blodet. Två grupper har jämförts, varav 
en av grupperna har ätit en lågkolhydratkost och den andra en lågfettkost. De deltagare som 
följde en lågkolhydratkost fick endast äta 20 gram kolhydrater per dag, vilket skulle motsvara 
ungefär 4 dl mjölk. De deltagare som följde en lågfettkost begränsade sitt dagliga fettintag till 
mindre än 40 gram, vilket motsvarar 13 glas standardmjölk eller en knapp deciliter solrosfrön. 
Alla medverkande var rekommenderade att motionera måttligt tre gånger i veckan, men det 
fördes ingen statistik över detta. De som följde en lågkolhydratkost upplevde att de hade mer 
energi i jämförelse med de som åt fettsnålt. Även här saknas långtidsstudier som stärker 
resultatet. Vidare forskning behövs för att se vad lågkolhydratkost har för långsiktiga effekter 
(ibid.).  

Dahlqvist (2007) anser att mättat fett inte är farligt och varken ökar risken för hjärtsjukdomar 
eller cancer. Hennes åsikter stöds av Brehm (2003) som gjort en undersökning på friska 
kvinnor som definierades som feta. Resultatet visade att de som följde en lågkolhydratkost 
hade en större viktnedgång än de som följde en fettfattig kosthållning. Studien visade inget 
samband mellan lågkolhydratkost, med ett högre intag av mättade fettsyror, och 
hjärtsjukdomar (ibid.). 
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2.2.1. Annika Dahlqvist  
Annika Dahlqvist är Sveriges främsta förespråkare av LCHF-dieten . Uppmärksamheten 
kring henne väcktes när hon, som distriktsläkare, gav sina patienter råd om att minska radikalt 
på kolhydratintaget och äta mer fett, gärna mättat fett. Då hon själv varit överviktig i 35 år 
provade hon år 2004 lågkolhydratkost, med ett högt intag av mättat fett. Hon minskade sin 
vikt med 18 kg på 7 månader och har år 2009 behållit vikten (Dahlqvist 2007).  

Annika Dahlqvist har vid flertal tillfällen varit i kontakt med Livsmedelsverket för att få dem 
att ändra sina kostrekommendationer till befolkningen. Detta har hittills inte lett till något 
resultat. Hon har andra läkare vid sin sida, bland annat Andreas Eenfeldt, Lars-Erik Litsfeldt 
och Sten Sture Skaldeman, som själva skrivit böcker som förespråkar LCHF (Dahlqvist 
2007). 

År 2005 startade Dahlqvist en blogg där hon skrev om hur hon rekommenderade LCHF-kost 
till sina patienter (Dahlqvist 2009). Bloggen uppmärksammades av två dietister som skrev ett 
brev till Socialstyrelsen. En arbetsgrupp bestående av medicinalrådet och en professor i 
diabetes tillsattes för att utreda om kosten var i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. I början av 2008 kom det slutliga beskedet om att LCHF-diet är godkänd att 
rekommendera till överviktiga och diabetessjuka patienter. I samband med beslutet fick 
Annika Dahlqvist uppmärksamhet och debatten med Livsmedelsverket började ta mer plats i 
media (ibid.). Dahlqvist säger själv att hon inte skulle fått sådant genomslag om inte internet 
hade funnits. Lättillgängligheten till hennes blogg har enligt henne varit till stor hjälp (SR 
2009).  

 

2.3. Medieforskning 
Synen på nyhetsjournalistiken kan delas in i tre grupper: Konstruktioner/rekonstruktioner, 
berättelser och gestaltningar. Berger och Luckmann (2008) ser journalistiken som 
konstruktioner. De anser att verkligheten är något som konstrueras socialt. 
Kunskapssociologin sköter analysen av den sociala konstruktionen av verkligheten och 
nyckeltermerna är verklighet och kunskap. Det mesta som existerar är konstruerat av 
människor och språket pekas ut som den främsta konstruktionen. Berger & Luckmann menar 
att människan måste förstå språket för att kunna förstå vardagslivets verklighet. Med hjälp av 
språket kan en hel värld skapas ur medvetandet (ibid.).  

Det går även att benämna nyhetsjournalistik som berättelser, dvs. som berättad information. 
Den journalistiska nyhetsberättelsen kan beskrivas som en rekonstruktion av en händelse, en 
berättelse av vad som faktiskt har hänt. Även om media beskriver den objektiva verkligheten, 
så tolkas den subjektivt av både journalister och mediekonsumenter (Strömbäck 2001). 
Journalistik är ett sätt att överföra budskap och forma verkligheten. Det är en del av det 
offentliga samtalet. Det som massmedia berättar och hur det berättas blir betydelsefullt för hur 
vi skapar vår verklighet (Hultén 1993). Medvetenheten om att det är en annan persons bild av 
verkligheten som presenteras är viktig att ha med sig. Det som berättas är inte sanningen, utan 
journalistens tolkning av vad som är sant (Strömbäck 2001).   
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Gestaltningar är ett tredje sätt att se på nyhetsjournalistiken (Strömbäck 2001). Den byggs upp 
av gestaltningsteorin (framing theory) och bygger på att människor inte enbart påverkas av 
journalistikens innehåll, utan konstruerar sina uppfattningar genom samtal och det sätt som 
journalistiken bygger upp sina gestaltningar. Eftersom varje gestaltning är en tolkning så 
skiljer den sig från verkligheten. Media presenterar alltså inte verkligheten som den är, utan 
endast en tolkning av den (ibid.).  

Enligt McCombs (2004) är det medierna som sätter dagordningen: vi har våra åsikter, men 
media bestämmer vad vi ska samtala och tycka till om. Genom att uppmärksamma vissa 
ämnen mer leder det till att det diskuteras i högre grad hos folket i samhället (Strömbäck 
2001). Detta styrks av Hultén (1993) då han skriver att medierna tar upp frågor de tror att 
folket är intresserad av, vilket leder till en ekonomisk vinst för dem själva. Media kan även 
forma våra åsikter, genom att uttrycka sig på ett negativt eller positivt sätt. De bestämmer 
alltså inte bara vad vi ska tycka och tänka om utan även hur (McCombs 2004).  

 

3. Problemformulering 
Livsmedelsverket har sedan 1972 haft ansvar för nationella kostrekommendationer (Statens 
Livsmedelsverk 1989). År 2008 mötte de större motstånd än tidigare då LCHF-förespråkare, 
med Annika Dahlqvist i spetsen, kritiserade Livsmedelsverket och gick så långt att hon 
anklagade dem för att deras kostråd dödar befolkningen (nyhetskanalen 2008).  

Utifrån ett pedagogiskt forskningsperspektiv är det intressant att ta reda på hur 
Livsmedelsverket hanterar kritiken från Dahlqvist och om deras bild av detta stämmer 
överens med den bild som media publicerar. Livsmedelsverkets kostråd är förmodligen de 
mest välkända hos den svenska befolkningen. Därför känns det spännande att granska vad 
som händer när ytterligare en stark profil, Annika Dahlqvist, tar plats och sätter 
Livsmedelsverkets trovärdighet i gungning. Här möts en etablerad myndighet och en 
allmänläkare. Media uppmärksammar debatten och ger Dahlqvist utrymme att kritisera och 
döma ut Livsmedelsverkets nuvarande kostråd. Möjligheten att ta reda på hur 
Livsmedelsverket reagerar på kritiken från Annika Dahlqvist och andra förespråkare för 
LCHF och hur de bemöter den, ökar genom en diskursanalys.  

Jag förväntar mig olika textinnehåll från de olika analysmaterialen. Mitt ”fördomsjag” säger 
att Expressen och TV4 vinklar sina texter så att innehållet väcker uppmärksamhet hos 
befolkningen, medan Dagens Nyheter håller sig till ren fakta. Förväntningar på ett mer 
formellt språk från Livsmedelsverket finns och att Dahlqvist är mer frispråkig och använder 
sig av personangrepp i större utsträckning än Livsmedelsverket. Att tankarna går så beror på 
att Livsmedelsverket är en statlig myndighet som gissningsvis måste hålla sig inom vissa 
ramar vad gäller språkanvändning. Dahlqvist har kanske större möjlighet att gå till 
personangrepp och använda sig av ett språk som väcker uppmärksamhet hos allmänheten. Då 
representanter från Livsmedelsverket namnges och kritiseras tror jag befolkningen reagerar 
kraftigare än om kritiken från Dahlqvist skulle utesluta namn på till synes högt uppsatta 
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personer. Om tankegångarna vad gäller medier, Livsmedelsverket och Dahlqvist stämmer 
hoppas jag kunna få reda på vid granskningen av textinnehållet.  

 

3.1. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara dels Annika Dahlqvists kritik mot 
Livsmedelsverkets kostråd och hur Livsmedelsverket bemöter kritiken, dels hur parterna 
framställs i ett urval medieartiklar.     

 

3.2. Frågeställningar 
• Hur kritiserar Annika Dahlqvist Livsmedelsverkets kostråd? 

• Hur bemöter Livsmedelsverket kritiken? 

• Vilka likheter respektive skillnader finns mellan Livsmedelsverkets 
kostrekommendationer och LCHF-dieten? 
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4. Metod  
I följande avsnitt presenteras val av metod, diskursanalys, urval, analysarbete, reliabilitet och 
validitet samt de etiska överväganden som gjorts.  

 

4.1. Val av metod 

Kvalitativ forskning handlar om analyser och tolkningar och därmed är textgranskningen 
gjord utifrån ett kvalitativt perspektiv (Widerberg 2002). Metoden är inspirerad av 
diskursanalys då det är en bra design att använda vid textgranskning (Bergström & Boréus 
2005). Enligt Widerberg (2002) är diskursanalys ingen enhetlig metod utan snarare ett 
perspektiv. Gemensamt för dessa olika perspektiv är att det är texten som står i fokus. Det 
finns olika typer av diskursanalyser, däribland detaljerad diskursanalys som användes som 
inspirationskälla i den här uppsatsen. Anledningen till val av inspirationskälla var att det är en 
mer textnära analys vilket gör att antalet artiklar som granskas är begränsat då analysen är mer 
detaljerad. En detaljerad textanalys kräver ofta att större textavsnitt redovisas i analysen och 
även det är ett motiv till att antalet artiklar i det här fallet är begränsat till sex stycken (ibid.).  

 

4.1.1. Diskursanalys 

Termen diskurs har med språkanvändning att göra, det rör sådant som sägs eller skrivs. 
Diskursanalys är ett begrepp som fortfarande är på frammarsch och därför råder det olika 
åsikter om vad diskurs omfattar. För somliga är det endast det som sägs eller skrivs, medan 
andra tycker att diskurs även handlar om hur en person rör sig och agerar (Bergström & 
Boréus 2005). I den här uppsatsen används termen diskurs som något som sägs eller skrivs, 
det handlar alltså om texternas innebördsaspekt. Samhällsfenomenet som granskas är debatten 
mellan Livsmedelsverket och LCHF- förespråkarna och det är delvis språket som granskas. 
Språket kommer även i fokus då medias roll i debatten granskas.  

Den franske poststrukturalisten Michel Foucault har valts som inspirationskälla. Anledningen 
till det är att han skriver mycket om kunskapens sociala användning och hur samhället skapar 
individer. Det kan kopplas till det Berger och Luckmann (2008) skriver om journalistik då de 
ser verkligheten som något som konstrueras socialt.  

Foucault (2003) ser termen diskurs som en vetenskaplig samtalsordning. Han beskriver 
diskurs som en praktik som skapar en viss typ av yttranden. Foucaults syn på diskurser 
omfattar två steg, arkeologin (de vetenskapliga påståendena) och genealogin (en vidgad syn 
på diskurser) (Bergström & Boréus 2005). Enligt Foucault (2003) är diskurser inspirerade av 
maktförhållanden och begreppet diskurser ryms i ett maktperspektiv. För att klargöra 
begreppet maktperspektiv lanserar Foucault begreppet utestängningsmekanismer, vilket han 
förklarar som de procedurer (av diskurser) som leder till att människor kontrolleras. Han anser 
att det är kunskap som är drivkraften i dessa utestängningsmekanismer, dvs. att kunskapen 
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avgör vad som kan sägas och hur. Utan kunskap finns det ingen makt och det finns inte heller 
någon kunskap utan maktförhållanden. Han intresserar sig för hur de som underordnas 
drabbas av makten (ibid.).  

Michel Foucault skriver om diskurser som producerar sanningar. Han fokuserar på diskursens 
sanningseffekter där diskursiva formeringar hjälper oss att se vad som görs sant och med detta 
sätter gränserna för vad som är tänkbart (Bergsström & Boréus 2005). Foucault (2003) 
kritiserar vetenskapen då han anser att det är den som skapar sanningen. Han menar att 
kunskaper och vetenskaper blir maktapparater och att det begränsar vårt eget sätt att tänka 
(ibid.).  

 

4.2. Urval 
En sökning på Annika Dahlqvist i Google gav 226 000 träffar, LCHF gav 653 000 träffar och 
Livsmedelsverket genererade i 338 000 träffar. Att göra en mer djupgående analys av ett 
mindre antal artiklar kändes därför mer relevant i förhållande till både omfång av 
analysmaterial och tidsaspekt.  

Granskningen omfattade både artiklar som var publicerade av välkända medier som 
TV4/nyhetskanalen, Expressen och Dagens Nyheter, samt material som Livsmedelsverket och 
Annika Dahlqvist själva har publicerat på respektive hemsida/blogg. Anledningen till att både 
primär- och sekundärkällor valdes var för att möjliggöra en jämförelse av textinnehåll och 
därmed kunna gå djupare in på om och i så fall hur media vinklade sina publikationer. Det 
möjliggjorde även att olika typer av diskurser kunde urskiljas. Genom undersökning av 
framställning av fakta fanns möjlighet att ta reda på om det förekom en vinkling av texten 
som har bidrog till att ett annat budskap fördes ut. Det är även en av anledningarna till att 
olika mediekällor valdes vid urval av artiklar då det möjliggjorde att både likheter och 
skillnader syntes tydligare än om analysen gjorts utifrån en enskild medieaktör. 

För att få fram de artiklar som granskades användes söktermen ”Annika Dahlqvist och 
Livsmedelsverket”. Resultatet blev en artikel från Expressen (2008), en artikel ur Dagens 
Nyheter (2008), ett blogginlägg av Annika Dahlqvist (2009) samt två artiklar som publicerats 
på TV4:s hemsida nyhetskanalen (2008, 2009). De valda artiklarna hamnade högst upp i en 
Googlesökning. Även en artikel som Livsmedelsverket har publicerat på sin hemsida har 
använts som analysmaterial. Söktermen ”Annika Dahlqvist” användes på Livsmedelsverkets 
sökfunktion på deras hemsida för att få fram artikeln. Det kom endast upp en artikel som 
innehöll namnet Annika Dahlqvist och den valdes som analysmaterial.  

Trots att söktermen som användes var ”Annika Dahlqvist” uppkom artiklar som hon inte 
medverkade i. Anledningen till att dessa ändå togs med i analysarbetet var att Dahlqvist är 
frontfigur för LCHF och vid den första granskningen av artiklarna upptäcktes ingen skillnad i 
åsikter mellan Dahlqvist och övriga LCHF-förespråkare. De artiklar som publicerades var alla 
aktuella och de medverkade personerna framförde tydligt sina åsikter, vilka stämde överens 
med det Dahlqvist förespråkar. Därför kändes det relevant att ha med dessa i analysarbetet.  
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Den ena artikeln från Nyhetskanalen (2008) är ett angrepp mot Livsmedelsverket, där 
Dahlqvist beskyller dem för att deras kostråd har dödat många. Den andra artikeln från 
Nyhetskanalen (2009) är ett svar från Livsmedelsverket där de varnar för LCHF då de anser 
att ”Dieten kan ge ökad cancerrisk”. Artikeln i Dagens Nyheter (2008) är skriven ur 
Dahlqvists perspektiv och ger en positiv syn på LCHF. Expressen (2008) publicerar en 
omfattande debattartikel där Dahlqvist tillsammans med författaren Per Wikholm går till 
angrepp mot Livsmedelsverket. De kräver att ledningen skall bytas ut till en mer självkritisk 
styrelse som vågar erkänna att Livsmedelsverkets kostråd har en svag vetenskaplig 
underbyggnad.  

På Livsmedelsverkets hemsida (2008) publicerar de en artikel där de med hänvisning till 
vetenskaplig forskning besvarar den kritik som CORPUS-Livlinan5 tillsammans med 
Dahlqvist riktat mot maten på landets förskolor och skolor. På Dahlqvists blogg (2009) 
besvaras Livsmedelverkets uttalande i den artikel som publicerades på nyhetskanalen (2009) 
där Ulf Bohman, Livsmedelsverkets nutritionschef, anklagar LCHF-dieten för att ge ökad 
cancerrisk. Dahlqvist går på sin blogg (2009) till hårt angrepp mot Livsmedelsverket då hon 
skriver att deras kostråd är orsaken bakom dagens hjärtsjukdomar. Hon ger även förklaringar 
till varför mättat fett skulle vara hälsosamt.  

  

4.3. Analysarbete 
Analysmaterialet lästes igenom för att användbarheten skulle granskas. Alla artiklar 
motsvarade förväntningarna på användbart innehåll och samtliga togs därför med för en 
djupare närläsning. Varje artikel lästes och granskades var för sig och intressanta citat och 
iakttagelser noterades. När analysmaterialet lästs tillräckligt många gånger för att en 
helhetsbild skapats och att en redogörelse för innehållet skulle kunna genomföras, började 
urvalet av textavsnitt samt författandet av resultatanalys.  

Artiklarna delades upp i sex underrubriker och varje underrubrik benämndes med rubriken till 
respektive artikel. Därefter författades en kort sammanfattning av artikelns innehåll. 
Textavsnitten valdes ut med tanke på syfte med uppsatsen, men även avsnitt som kunde 
stödjas med fakta från bakgrunden valdes ut, så länge innehållet överensstämde med syfte och 
frågeställningar. Enligt Widerberg (2002) kan det ibland vara motiverat att återge längre 
textutdrag, detta för att tydligare kunna urskilja växlingar och se sammanhanget. I artikel 5.4. 
förekommer växlingar mellan två olika diskurser vilket motiverar till att längre avsnitt angavs.  

I artikel 5.5. ”Dieten kan ge ökad cancerrisk” (Nyhetskanalen 2009) innefattar 
analysmaterialet en intervju med Ulf Bohman, nutritionschef på Livsmedelsverket, och 
LCHF-förespråkare och läkare Andreas Eenfeldt. Trots tidigare motivering om att Annika 
Dahlqvist står som referens för LCHF-dieten valdes här Eenfeldt som referens. Anledningen 

                                                            
5 CORPUS – Livlinan är ett hälsoprojekt för privatpersoner och föreningar. Det lanseras av företaget Genhälsan  
(2009) http://livlinan.eu/index.html.  
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till detta var att artikeln baserades på en intervju med Bohman och Eenfeldt och därför 
upplevdes det mer riktigt att låta Eenfeldt representera sina uttalanden, snarare än Dahlqvist.   

Val av textavsnitt motiverades, vilket enligt Widerberg (2002) är viktigt då olika textavsnitt 
väljs beroende på syfte med analysen. Därefter skrevs citatet från artikeln. Enligt Backman 
(2008) skall längre citat anges i fristående block och då används ibland ett mindre teckengrad, 
indrag eller kursiv stil. För att tydliggöra att de textavsnitt som redovisas i resultatanalysen är 
citat användes ett mindre teckengrad samt indragningar. Då journalistens frågor presenterades 
i citatet skrevs dessa med kursiv stil. I de artiklar där talstreck användes, användes även detta i 
textutdraget. Citat får inte avvika från originalet (Backman 2008). Då ett skrivfel förekom i 
artikel 5.2. ”Myndighet i matkrig med läkare” (Dagens Nyheter 2008) förekommer det även i 
det tagna citatet.  

Kortare citat kan enligt Backman (2008) skrivas löpande i texten. I resultatsammanfattning 
och resultatdiskussion förekommer flera korta citat i texten och utskiljs då de skrivs inom 
citattecken samt följs av referens.  

Presentation av citat följdes av tolkning och analysarbete av det utvalda textavsnittet. Dessa 
tolkningar kopplades i största möjliga mån till fakta i bakgrunden och om detta inte gjordes så 
motiveras det valet. Jag valde att endast tolka den del av artikeln som presenterades. 
Anledningen till detta var att det dels är lättare för läsaren att förstå mina tolkningar då de 
själva kan läsa textutdragen dels att det möjliggjorde en djupare analys då textutdragets 
omfång begränsades. Det som i första hand granskades och tolkades var hur Livsmedelsverket 
kritiseras av Annika Dahlqvist och hur de bemöter den kritiken. Även medias vinkling av 
artiklarna samt vilka likheter och skillnader som upptäcktes hos de olika kostråden 
diskuterades.  

Då granskningen av alla artiklar skrivits ned sammanfattades de mest utmärkande resultaten i 
en resultatsammanfattning. I resultatsammanfattningen kategoriserades de olika 
tillvägagångssätten och påverkansprocesserna i åtta olika kategorier: vetenskap, 
skrämselpropaganda, kunskap, makt (myndighet/läkare), erfarenhet, personangrepp, 
modernitet och verklighetsbaserade argument. I slutet av sammanfattningen skrevs en 
konklusion där de tillvägagångssätt och den kritik som var mest utmärkande presenterades. I 
metoddiskussionen diskuterades fördelar och nackdelar med vald metod och i den 
efterföljande resultatdiskussionen diskuterades vilken påverkan val av artiklar och tolkning 
haft på resultatet, hur det kunnat se ut om andra artiklar valts eller om andra textutdrag hade 
tolkats.   
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4.4. Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet och validitet innebär hur väl det som avses mätas mäts 
(Cohen, Manion, Morrison 2007). För att uppnå god reliabilitet måste textläsningen vara 
tillräckligt noggrann för syftet med textanalysen. Här ses tolkningen som en reliabilitetsfråga 
då det är viktigt att hitta en strategi som stämmer väl överens med syftet med analysen. 
Tolkningar bör därför underbyggas med citat och referat av texter (Bergström & Boréus 
2005). Reliabilitet uppfylldes då textläsningen i största möjliga mån var objektiv och 
analysarbetet utgick från syfte och frågeställningar. I sammanfattningen av resultatanalys 
användes citat för att möjliggöra tolkning av texten även för läsaren. 

Vid textanalys kan validitet innebära hur väl syfte och frågeställningar besvarats (Bergström 
& Boréus 2005). Validitet uppfylldes då syfte och frågeställningar besvarades genom 
resultatanalys, resultatsammanfattning och resultatdiskussion. Dock skall tilläggas att 
analysarbetet endast är en av många tänkbara tolkningar och det finns lika många svar som 
det finns sätt att tolka.  

 

4.5. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra huvudkrav som står under individskyddskravet och 
bör följas vid forskning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskarna skall informera deltagarna om den forskningsstudie 
de ska medverka i. De skall bland annat bli informerade om deras uppgift i studien, villkor, att 
deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Även vilken ny 
kunskap forskningen kan bidra till, samt eventuella risker med undersökningen bör tas upp.  

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själv bestämmer över sitt deltagande i 
forskningsstudien och på vilka villkor som deltagandet sker. Om personen inte längre vill 
medverka, är det okej att avbryta. Om en person väljer att avbryta sitt deltagande mitt i en 
intervju måste inte allt tidigare insamlingsmaterial förstöras. Vad som gäller i dessa fall skall 
deltagarna informeras om i informationsbrevet.  

Konfidentialitetskravet innebär att allt forskningsmaterial skall behandlas med största 
försiktighet och ingen obehörig skall ha möjlighet att få tag på personuppgifter eller annat 
som endast hör till forskningsstudien. All personal som ingår i forskningsprojektet bör således 
teckna ett avtal om tystnadsplikt. Insamlat forskningsmaterial skall lagras på ett ställe där det 
är omöjligt för obehöriga att komma åt dem.  

Med nyttjandekravet menas att den information som kommer fram endast får användas i 
forskningsändamål. Forskare får inte ”låna ut” eller sälja sitt material till någon annan 
forskare som vill ha forskningsmaterial.  

De ovan nämnda forskningsetiska principer uppfylldes inte. Jag är medveten om detta, men 
eftersom analysmaterialet redan var publicerat på internet kunde inte ansvar hållas för att 
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personen i fråga skall vara anonym. Information och samtycke med de inblandade personerna 
uppfylldes inte då deras uttalanden finns publicerade hos media. Konfidentialitetskravet 
kunde inte heller uppfyllas då den informationen om personen i fråga redan fanns tillgänglig 
för allmänheten. Det gäller även nyttjandekravet, då det inte togs del av personuppgifter som 
är specifika för forskningsändamålet.  

Det är betydelsefullt att vara medveten om att de tolkningar som gjorts av artiklarna inte alls 
behöver överensstämma med de tolkningar som de personer som uttalat sig har. Det är även 
viktigt att vara medveten om att personen i fråga kan känna sig sårad till följd av de tolkningar 
som gjorts utifrån dennes uttalanden (Widerberg 2002). I det här fallet tolkades offentliga 
personer som ofta förekommer i media och de är därmed vana att utsättas för att deras 
uttalanden tolkas, även om de inte alltid publiceras som de gjorts i det här fallet.  

Efter kontakt med medarbetare på Livsmedelsverket, Karolinska Institutet och Annika 
Dahlqvist är tanken att dessa personer skall ta del av uppsatsen. Enligt Widerberg (2002) är 
det då viktigt att själv överväga hur frågan om diskursanalys skall hanteras och en tänkbar 
lösning är att ge huvudaktörerna själva möjligheten att redogöra för sin tolkning av sina 
uttalanden.  

 

5. Resultatanalys 
Nedan presenteras en resultatanalys av den granskning som gjorts av valt analysmaterial. 
Artiklarna redovisas separat och först presenteras en kort sammanfattning av textinnehållet 
som följs av en förklaring till val av textavsnitt. Därefter presenteras utdraget och sedan 
diskuteras möjliga tolkningar av textavsnittets innehåll. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet.  

 

5.1. ”Livsmedelsverket kritiserar kampanjbrev om maten i 
skolan”(Livsmedelsverket 2008) 
Analysmaterialet är en artikel som är skriven av Livsmedelsverkets chef för 
nutritionsavdelningen, Annica Sohlström, och är publicerad på Livsmedelsverkets hemsida. 
Texten är skriven som ett svar på det öppna brev som CORPUS-Livlinan, med stöd av Annika 
Dahlqvist, skrivit till Sveriges förskolor och skolor.  

Anledningen till valet av nedanstående textavsnitt är att det tydligt visar Dahlqvists kritik mot 
Livsmedelsverket och hur Livsmedelsverket besvarar kritiken med hänvisning till 
vetenskaplig forskning samt att det finns likheter i de båda parternas kostrekommendationer.  

 

Livsmedelsverket är starkt kritiskt till det öppna brev som CORPUS-Livlinan och läkaren Annika 
Dahlqvist har adresserat till landets förskolor, skolor och daghem. I brevet påstås nuvarande råd 
för bra mat i förskolan och skolan skada barns utveckling, både kroppsligt och intellektuellt.  
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Livsmedelsverket anser inte att det i dagsläget finns stöd i den vetenskapliga litteraturen för de 
påståenden som görs i brevtexten. Mycket av det som framförs är vilseledande och saknar 
vetenskaplig grund. Däremot finns det omfattande vetenskapligt stöd för att rekommendera en kost 
som innehåller mycket frukt och grönt, fullkornsprodukter, fisk, mjuka matfetter, magra mejeri- 
och charkuteriprodukter samt sparsamt med läsk, godis och bakverk.  

Vi håller dock med CORPUS-Livlinan och Annika Dahlqvist om att maten på förskolor och skolor 
är viktig för barnens hälsa och att den därför bör vara näringsriktig. Vi håller också med om att 
konsumtionen av sockerrika livsmedel bör begränsas. 

                                                  (http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=21342&epslanguage=SV) 

 

Ovanstående textavsnitt tyder på att Livsmedelsverket tar avstånd från den kritik som riktats 
mot dem genom att hänvisa till den vetenskapliga grund deras kostråd vilar på. 
Livsmedelsverket grundar sina kostrekommendationer på Nordiska 
Näringsrekommendationer och undersökningar som gjorts hos den svenska befolkningen. 
Utifrån dessa vetenskapliga studier tas sedan kostråd fram och de är därmed väl beprövade 
(Livsmedelsverket 2009e, Brugård Konde 2009). Livsmedelsverket riktar sina kostråd till 
friska personer som är normalt aktiva och till den målgruppen är tre kostmodeller framtagna, 
vilka är matcirkeln, matpyramiden och tallriksmodellen (Livsmedelsverket 2009f, Statens 
Livsmedelsverk 1989). I textavsnittet ovan nämner Livsmedelsverket de kostråd som tagits 
fram för en hälsosam livsstil. Dessa livsmedel utgör även matcirkeln. Livsmedelsverkets 
kostråd får även stöd från flera studier som visar att mättat fett förhöjer kolesterolvärdet 
medan omättat fett är hälsosamt samt att en lågfettkost minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar 
(Livsmedelsverket 2009m, Becker & Mattisson 2006, Astrup 2001, Denke, Adams-Huet, 
Nguyen 2000, Hu, van Dam, Liu 2001).  

Livsmedelsverkets främsta argument är att deras kostråd är baserade på vetenskaplig 
forskning och att Dahlqvists uttalanden är vilseledande och saknar vetenskaplig grund. Detta 
kan tolkas som att Livsmedelsverket anser att det är vilseledande eftersom Dahlqvists 
argument, enligt dem, saknar vetenskaplig grund. Det kan även tolkas som att Dahlqvists 
kostråd är vilseledande för att de skiljer sig från Livsmedelsverkets kostråd. Livsmedelsverket 
kan här utnyttja sin makt vilket innebär att de kan använda sig av sin position som myndighet. 
Livsmedelsverket har haft makten över landets officiella kostråd sedan 1963 
(Livsmedelsverket 2009h). När de då ifrågasätts av en tjänsteman kan det tolkas som att de 
utnyttjar sin maktposition för att vinna förtroende hos folket.  

Dahlqvist använder sig av skrämselpropaganda då hon hävdar att barn blir dumma och sjuka 
av att följa Livsmedelsverkets kostråd. Här besvarar inte Livsmedelsverket detta angrepp 
specifikt utan hänvisningen till vetenskaplig forskning besvarar all kritik som tagits upp i det 
öppna brev som skrivits. Däremot arbetar Livsmedelsverket särskilt för att främja hälsan på 
förskola och skola då de tagit fram tidskrifter för hur sötsaker skall undvikas i dessa miljöer. 
De rekommenderar bland annat nyckelhålsmärkta livsmedel, fisk varje vecka samt att utesluta 
försäljning av sötsaker och ersätta dessa med näringsriktiga mellanmål (Livsmedelsverket 
2007a).  
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Textavsnittet avslutas med att Livsmedelsverket håller med om att barn behöver näringsriktig 
mat och att sockerrika produkter bör begränsas. Här finns likheter mellan de båda parterna då 
de anser att näringsriktig mat är viktig och att socker inte är bra för hälsan. Livsmedelsverket 
förespråkar framförallt frukt och grönt, mjuka matfetter, fisk och fullkornsbröd för en god 
hälsa (Livsmedelsverket 2009). Annika Dahlqvist också uppnå hälsa hos befolkningen, men 
förespråkar en diet med en hög andel mättat fett (Dahlqvist 2007). De båda parterna verkar 
förespråka kostråd för att främja hälsan, men de är oense vad en hälsosam kosthållning 
innebär.   

 

5.2. ”Myndighet i matkrig med läkare”(DN 2008) 
Artikeln börjar med att journalisten berättar om anledningen till att skriva om Annika 
Dahlqvist som två månader tidigare frikänts av Socialstyrelsen. Hennes omstridda kostråd till 
överviktiga och diabetiker hade blivit accepterade då de ansågs vara i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Textinnehållet i artikeln bygger på en intervju där Dahlqvist dels 
försvarar sig mot den kritik som riktats mot henne (se 5.1. ”Livsmedelsverket kritiserar 
kampanjbrev om maten i skolan”) dels kritiserar Livsmedelsverkets kostråd. 

Textavsnittet har valts ut med anledning av att det visar hur Dahlqvist växlar mellan två olika 
diskurser då hon dels talar om hur barn blir dumma och sjuka av kolhydratrik föda samt att 
kolhydrater leder till fetma, det vill säga en diskurs om påverkan på det intellektuella och en 
om folksjukdomar. Utdraget presenterar även journalistens frågor vilket möjliggör en 
granskning av medias roll i debatten. Journalistens frågor är kursiverade. Tolkningar av 
Dahlqvists användning av erfarenhetsbaserade argument, hur hon utgår från att 
Livsmedelsverket känner sig hotade och hur hon går till attack mot den skolmat som serveras 
presenteras också. Även i den här artikeln förekommer likheter mellan de båda parternas 
kostråd då Dahlqvist uttalar sig om att de är eniga om att socker är dåligt och grönsaker är bra.  

 

 

- Men du står bakom brevets innehåll? 

- Självklart och jag vågar vara offensiv. Det här är så viktigt. Barn som inte får rätt näring kan bli 
dumma och sjuka, det är vetenskap, säger hon och sedan till skarp attack mot skolmaten som 
serveras: Den är dålig och de snålar in på protein och kött och då blir det pasta och potatis istället. 

Kritiken stannar inte där. Hon dömer också ut en hel yrkesgrupp: 

- Dietisterna är felinformerade. Deras budskap är nästan helt fel. Det enda vi är ense om är att 
socker är dåligt och att grönsaker är bra. 

- Vad är enligt dig problemet? 

- Kolhydrater är inte bra om man har viktproblem som jag en gång hade. Jag drog ned på 
kolhydraterna och började äta fett, till exempel smör och blev snabbt slank. 
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- Upplever du att ditt stöd har växt sedan Socialstyrelsen backade och gav dig rätt? 

- Det börjar ju röra sig hos folket, föräldrar sätter tryck mot kommunen och Livsmedelsverket. Jag 
förstår att Livsmedelsverket känner sig hotade, säger hon och fortsätter.  

- Jag satsar på att vinna folket, alla måste förstå att detta är ett gigantiskt problem. Den här 
fettskräcken som ständigt ökat de senaste 100 åren är inte bra. 

(http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/myndighet-i-matkrig-med-lakare-1.773847) 

 

Textutdraget inleds med en ledande fråga från journalisten vilket kan tolkas som att tanken är 
att Dahlqvist ska svara jakande på den frågan för att bidra till mer spänning. Journalisten 
verkar fokusera på den diskursiva konflikten snarare än kostfrågan. Begrepp som: ”strid”, 
”krigsstigen”, ”purfärsk konflikt”, ”skottgluggen” och ”skarp attack” används. McCombs 
(2004) anser att det är media som sätter dagordningen. En tänkbar tolkning av journalistens 
val att uttrycka sig är att Annika Dahlqvists kritik mot Livsmedelsverket väcker 
uppmärksamhet hos folket och om då media väljer att vinkla textinnehållet till Dahlqvists 
fördel är det mer sannolikt att debatten blir ett samtalsämne i samhället.  

Att döma ut en hel yrkesgrupp kan tyda på att Dahlqvist är säker på sin sak och är beredd att 
kämpa för att få sin vilja igenom. Hon anser att det enda de är ense om är att socker är dåligt 
och att grönsaker är bra. Det är ett uttalande som stämmer väl överens med hur kostråden ser 
ut hos både Livsmedelsverket och Dahlqvist. Livsmedelsverket slår dock samman frukt och 
grönsaker till en grupp, medan Dahlqvist anser att frukt är godis och bör intas max en gång 
per dag. Att vi ska äta begränsade mängder av socker som förekommer i exempelvis bakverk, 
godis och läsk är båda ense om (Livsmedelsverket 2009j, Dahlqvist 2007). Utåt sett kan det 
tolkas som att kritiken riktas mot dietisterna, men en annan tänkbar tolkning är att det 
egentligen inte är dietisterna som kritiseras, utan Livsmedelsverket eftersom det är de som tar 
fram de kostrekommendationer som skall gälla och att Dahlqvist implicit riktar kritik mot den 
maktposition som Livsmedelsverket besitter. Hennes tanke kan tolkas vara att öppna upp 
debatten och även bjuda in dietisterna som enligt Dahlqvist är felinformerade då de ger 
kostråd som stämmer överens med Livsmedelsverkets rekommendationer.  

Vidare uttalar sig Dahlqvist om hur kolhydrater inte är bra vid viktproblem. Här använder hon 
sig av erfarenhetsbaserade argument då hon berättar hur hon ersatte kolhydrater med fett och 
snabbt blev slank. Hennes uttalande om att tappa vikt vid uteslutande av kolhydrater får stöd 
av läkare Andreas Eenfeldt (2009) då han anser att ett lågt kolhydratintag ger ett lägre 
blodsocker som följs av lägre insulinvärden. Då ökar fettförbränningen eftersom frisättningen 
av fettsyror ökar. Även flera studier visar att personer som följer en lågkolhydratkost minskar 
i vikt (Chicano et al 2003, Copperman et al 2003, Brehm 2003). Att Dahlqvist väljer att 
berätta om sig själv och sina egna erfarenheter kan tolkas som att hon vill framstå som ett 
bevis på att LCHF-kost fungerar i praktiken och att Livsmedelsverkets kostråd endast 
fungerar i teorin.  

Vetenskap är Livsmedelsverkets främsta vapen då de får kritik. Enligt Foucault (2003) hindrar 
detta dem från eget tänkande. Livsmedelsverket anser att den vetenskapliga forskningen är 
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sanning, medan Dahlqvist ser egna erfarenheter som sanning. Här krockar alltså inte bara 
åsikten om vilken kost som är bäst utan även hur sanning och vetenskap kring kostråden 
skapas. Livsmedelsverkets kostråd är sant utifrån ett vetenskapligt perspektiv medan 
Dahlqvists kostråd är sant utifrån ett erfarenhetsbaserat perspektiv. I media framkommer inte 
sanningen utan journalistens tolkning av vad som är sant (Strömbäck 2001). Därför kan båda 
kostråden vara sanna, beroende på hur de tolkas av medier och mediekonsumenter.   

Dahlqvists uttalanden kan även tolkas som att hon blandar två olika diskurser om kosten. Dels 
talar hon om att barn bör serveras mer protein och kött för att inte bli dumma och sjuka. 
Vidare talar hon om hur uteslutande av kolhydrater leder till viktnedgång. Det kan antingen 
tolkas som att Dahlqvist utgår från att alla barn är överviktiga eller så menar hon att vi blir 
överviktiga om vi fortsätter konsumera kolhydrater i enlighet med Livsmedelsverkets kostråd. 
På sin blogg skriver Dahlqvist (2009) att barn kan äta enligt LCHF, men att de inte behöver 
äta lika kolhydratsnålt som vuxna då de växer och rör sig mycket. Däremot rekommenderar 
hon betydligt mindre kolhydratmängd än den Livsmedelsverket rekommenderar (ibid.). 
Därmed kan det tolkas som att alla kan äta enligt LCHF, men det kan vara mer eller mindre 
strikta med intag av kolhydrater. Däremot anser Dahlqvist (2009) att även barn skall äta 
rikligt med animaliskt fett då hon anser att ett låg intag leder till koncentrationssvårigheter, 
aggressivitet och försämrad intellektuell utveckling.  

 

5.3. ”Statens kostråd har dödat många” (Nyhetskanalen 2008) 
Artikeln publicerades på TV4:s hemsida Nyhetskanalen.se i samband med att TV-programmet 
Kalla Fakta sänt ett inslag de kallade ”Fettkriget”. I artikeln framträder ett antal LCHF-
förespråkare som går till angrepp mot Livsmedelsverkets kostrekommendationer samt 
anklagar dem för att ha en nära koppling till livsmedelsindustrin.  

Det har varit ett medvetet val att utesluta tolkning av Livsmedelsverkets koppling till 
livsmedelsindustrin. Anledningen till det är att området skulle bli för stort för att hantera. I 
artikeln kritiseras Livsmedelsverket för att ha en nära koppling till livsmedelsindustrin, men 
jag har valt att koncentrera mig på annan kritik som Annika Dahlqvist uttalar i artikeln och 
Livsmedelsverkets svar på den kritiken. Därför blir granskningen av artikeln inte lika djup 
som övriga, då stora delar av artikelns innehåll är uttalanden som valts bort av ovan nämnda 
skäl.  

Anledningen till att nedanstående citat valts ut är att det visar journalistens tolkning av 
debatten då begrepp som ”viktexperter” används. Vad som karaktäriserar en viktexpert är en 
tolkningsfråga och tolkning är något som enligt Strömbäck (2001) är vad media står för. 
Annika Dahlqvist kritiserar Livsmedelsverket för att deras kostråd har dödat många 
människor och som svar uttalar sig en expert från Livsmedelsverket att han är övertygad om 
att mättat fett är farligt. Den diskursiva konflikten är därmed tydlig då de båda parterna både 
anklagar och anklagas för att propagera en farlig kosthållning. Artikeln innefattar således både 
Dahlqvists kritik mot Livsmedelsverket och Livsmedelsverkets bemötande av kritiken, samt 
medias vinkling av kostdebatten.  
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Kolhydrater eller inte kolhydrater? Blir vi feta av fettet eller inte? Debatten har rasat i flera år, men 
nu går flera kända viktexperter och läkare ett steg längre. Och hävdar att Livsmedelsverket är 
köpta av matindustrin. Samt att deras råd är direkt farliga. 

- Jag anser att det är de kostråden som gjort oss sjuka, och som har orsakat många, många 
människors död. Det är väldigt allvarligt, och vi måste snarast ändra på det, säger läkaren Annika 
Dahlqvist, talesperson för lågkolhydratkostförespråkarna LCHF.  

Men Livsmedelsverkets experter står på sig. 

- Jag är helt övertygad om att mättat fett är farligt, säger exempelvis barnfetmaläkaren Claude 
Marcus.  

                                   (http://nyhetskanalen.se/1.722932/2008/11/16/statens_kostrad_har_dodat_manga) 

 

I ovanstående textavsnitt verkar journalisten tolka debatten som att kända ”viktexperter” och 
läkare vill uppmärksamma debatten ytterligare med att gå ett steg längre. Genom att använda 
sig av begreppet ”viktexperter” blir språket en konstruktion av verkligheten, som enligt 
Berger & Luckman (2008) är den främsta konstruktionen. Vad som är en ”viktexpert” enligt 
journalisten betyder inte att det är en person som är expert på vikt. Journalisten verkar även 
tolka det som att ”kända viktexperter” och läkare anser att Livsmedelsverkets kostråd är direkt 
farliga. Det är journalistens ord vi läser och inte experterna eller läkarnas ord. Huruvida de har 
uttryckt sig med andra ord kan vi inte veta. Inlägget kan även tolkas som journalistens 
sanning. Enligt denne är dessa personer ”kända viktexperter”, men för en annan person kan 
samma ”viktexperter” tolkas som kostrådgivare eller lobbyister inom kostfrågan. Hultén 
(1993) anser att det som media skriver blir en del av det offentliga samtalet och hur händelser 
berättas är betydelsefullt för hur vi skapar vår verklighet. Att journalisten skriver att ”kända 
viktexperter” och läkare kritiserar Livsmedelsverket har därmed en påverkan hos 
mediekonsumenterna, även om det endast är journalistens egen tolkning av personerna.  

Annika Dahlqvist anser att det är Livsmedelsverkets kostråd som orsakar människors död. 
Livsmedelsverket och Dahlqvist rekommenderar samma typer av livsmedel, men med olika 
fettinnehåll. Då Livsmedelsverket förespråkar lågfettprodukter som lättmargarin, lättmjölk 
och matlagningsgrädde menar Dahlqvist att det är bättre att äta produkter med högre fetthalt 
som bregott, standardmjölk och smör (Livsmedelsverket 2009j, Dahlqvist 2009).  

Livsmedelsverkets uttalande i artikeln görs av Claude Marcus, barnfetmaläkare och 
förespråkare för Livsmedelsverket. Uttalandet kan tolkas som att det bygger helt på hans egna 
åsikter då det inte följs av någon hänvisning till vetenskaplig forskning, som är det 
Livsmedelsverket grundar sina kostrekommendationer på. Eftersom artikeln är skriven i 
LCHF-förespråkares favör, då de flesta personer som uttalar sig är LCHF-förespråkare och 
artikeln bygger på den kritik de riktar mot Livsmedelsverket, kan det tolkas som att uttalandet 
av förespråkare för Livsmedelsverket kortas ned för att inte ta plats från LCHF, som har en 
framträdande roll i artikeln. Här kan media utnyttja sin makt genom att bestämma vad de vill 
framhäva. Genom att uppmärksamma vissa ämnen mer leder det till att det diskuteras i högre 
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grad hos befolkningen (Strömbäck 2001). Enligt Hultén (1993) tar medierna upp frågor de 
tror att publiken är intresserade av, vilket leder till en ekonomisk vinst för den själva. Artikeln 
kan därmed tolkas som att det är ett medvetet val att framhäva LCHF-förespråkarna och korta 
ned uttalanden från förespråkare för Livsmedelsverket. McCombs (2004) anser att medierna 
även kan forma konsumenternas åsikter genom att framhäva fakta på ett positivt eller negativt 
sätt. Den här artikeln kan tolkas som positiv ur ett LCHF-perspektiv och därmed anser 
McCombs att medierna inte bara bestämmer vad vi ska tycka om, utan även hur.  

 

5.4. ”Livsmedelsverket vägrar inse fakta” (Expressen 2008) 
Debattartikeln är skriven av LCHF-förespråkarna Annika Dahlqvist och Per Wikholm och är 
publicerad i tidningen Expressen. Det är ett angrepp mot Livsmedelsverket där författarna 
hävdar att ledningen för Livsmedelsverket borde bytas ut till personer som kan erkänna att 
dagens kostråd har en svag vetenskaplig grund. Författarna anser att kostråden är baserade på 
gamla studier och att moderna studier visar en helt annan bild av vilken kost som bör 
rekommenderas. Dahlqvist används som referens för det som skrivits i artikeln.  

Anledningen till valet av textutdrag är att det första avsnittet tydligt presenterar 
Livsmedelsverkets maktposition och hur de, enligt Dahlqvist, utnyttjar den makten. Det andra 
textavsnittet förstärker oenigheten parterna emellan då den största skillnaden mellan 
Livsmedelsverkets kostråd och LCHF är synen på kolhydrater, men här visar även Dahlqvist 
på nya argument då hon talar om en förändring av livsstil vilket, enligt henne, borde generera 
i en ny koststrategi. Här blandas en kostdiskurs med en diskurs om hur den fysiska aktiviteten 
förändrats, för att sedan återgå till en kostdiskurs som avslutning för att sammanbinda det 
inledande argumentet om naturlig föda. Det tredje och sista textavsnittet är avslutningen på 
debattartikeln och där sammanfattas de viktigaste argumenten med upprepning om att 
ledningen bör bytas ut och att barns hälsa är i fara om Livsmedelsverkets 
kostrekommendationer fortsätter att gälla. Artikeln som helhet ger ett intryck av att författarna 
använder sig av skrämselpropaganda, kunskap och modernitet som uttrycker sig i hänvisning 
till nya studier.  

 

Det är en kultur av tvärsäkerhet, likriktning och en oförmåga att inse problematiken med de nära 
banden till livsmedelsindustrin. Livsmedelsverket behöver en ny ledning som har både vilja och 
förmåga att bryta mot denna kultur. Allt fler ser ett samband mellan den fetmaepidemi som 
drabbat stora delar av världen och att fett i stor utsträckning ersatts av snabba kolhydrater. 
Livsmedelsverkets ledning är väl medveten om denna diskussion. Den naturliga reaktionen i detta 
läge borde vara en öppen självkritisk attityd från Livsmedelsverkets sida. Istället väljer 
Livsmedelsverket att gå ännu hårdare fram på den fastslagna vägen. Nya direktiv ges om att endast 
lågfettprodukter som lättmjölk får serveras på dagis och skolor.  

Kolhydrater skapar hunger genom att stimulera hormonet insulin. Insulinet stänger av 
fettförbränningen och stimulerar fettbildning från kolhydrater. Det sänker blodsockernivån och vi 
blir snabbt hungriga igen. Den naturliga föda vi människor är anpassade för innehöll aldrig 
raffinerade eller snabba kolhydrater i stor mängd. Den kolhydratrika föda som förordas gör det 
omöjligt för många att kontrollera aptiten. Så länge delar av befolkningen hade en vardag som 
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krävde mycket fysisk aktivitet fungerade en kost med en onaturligt hög andel kolhydrater. 
Kalorierna förbrändes. Flertalet människor i dagens samhälle kommer aldrig att komma i närheten 
av det tidiga 1900-talets fysiska aktivitet även om de motionerar någon timme om dagen. Därför 
har en koststrategi som utgår från kroppens naturliga mekanismer för mättnad och fettförbränning 
större potential i ett samhälle där allt fler har stillasittande jobb.  

De officiella kostråden påverkar oss alla mer eller mindre. Våra barn på dagis och skolor har inget 
val. Inte heller de som bor på äldreboenden eller andra institutioner. Beviskraven på kostråden bör 
därför sättas högt. Livsmedelsverket behöver en ny ledning som har modet att erkänna att dagens 
kostråd har en svag vetenskaplig underbyggnad. Omsorgen om folkhälsan förtjänar en 
verksledning som vågar visa öppenhet och ta ett kliv tillbaka istället för att förstärka den rådande 
kulturen av tvärsäkerhet.  

                           (http://www.expressen.se/debatt/1.1384729/livsmedelsverket-vagrar-inse-fakta) 

 

Annika Dahlqvist talar här om hur Livsmedelsverkets ledning borde bytas ut mot personer 
som vågar förändra de nuvarande kostråden. En möjlig tolkning av uttalandet är att hon vill 
att Livsmedelsverket i artikeln skall framstå som trångsynta, omoderna och gammalmodiga då 
de inte verkar vilja ta en diskussion om en eventuell förändring av kostråden. Det finns studier 
som stödjer Dahlqvists kritik mot Livsmedelsverket då dessa studier visar att lågkolhydratkost 
är effektiv vid viktminskning och de har inte heller visat någon samband mellan ett ökat intag 
av mättade fettsyror och hjärtsjukdomar, vilket Livsmedelsverket hävdar (Chicano 2003, 
Copperman 2003, Brehm 2003).  

Dahlqvist anser att Livsmedelsverket och livsmedelsindustrin står för en kultur av 
tvärsäkerhet. Det kan tolkas som att Dahlqvist vill ha en öppen debatt med Livsmedelsverket, 
men att de inte är beredda att lyssna till henne. Mer implicit förekommer kritik mot deras 
maktposition. Dahlqvist skriver att även Livsmedelsverket vet om att fetmaepidemin vuxit 
fram i samband med att fett ersatts med snabba kolhydrater, men att de inte reagerar. En 
tänkbar tolkning av detta är att Dahlqvist anser att Livsmedelsverket kan strunta i att reagera 
då de är en myndighet och har den nuvarande makten över kostråden i Sverige. Enligt 
Foucault (2003) finns det ingen kunskap utan makt, men inte heller makt utan kunskap. 
Foucault intresserar sig för hur de som underordnas drabbas av makten.  Här kan 
Livsmedelsverket ses som dem som har makten eftersom det är en myndighet som länge fört 
en kostens diskurs. Dahlqvist kan ses som den underordnade läkaren som försöker göra sig 
hörd hos Livsmedelsverket. Foucault använder begreppet utestängningsmekanismer för att 
förklara kunskapen ur ett maktperspektiv. Eftersom debatten mellan Livsmedelsverket och 
Dahlqvist uppmärksammats mycket i media kan det tolkas som att Dahlqvist har fått 
Livsmedelsverkets utestängningsmekanismer i gungning.  

Även i den här artikeln kritiseras Livsmedelsverket för att servera lågfettprodukter till barn. 
En möjlig tolkning av Dahlqvists frekventa argument för att barn behöver näring som finns i 
feta livsmedel är att det väcker känslor hos befolkningen. Vidare beskriver Dahlqvist hur vi 
människor borde äta naturlig föda. Tanken bakom att äta enligt LCHF är att äta likt 
människan gjorde under dess utveckling, vilket innebär en hög andel animaliskt fett 
(Dahlqvist 2007). Dahlqvist anser att stora mängder kolhydrater gör det svårt att kontrollera 
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aptiten och att det är en bidragande orsak till den ökade fetman. Detta strider mot den 
vetenskapliga forskning som stödjer Livsmedelsverkets kostråd då 55-60 E% skall komma 
från kolhydrater (Statens Livsmedelsverk 1989). Dahlqvists motargument mot 
Livsmedelsverkets rekommendationer angående kolhydrater är att vi i början av 1900-talet 
rörde oss mycket mer i vardagen i jämförelse med idag och att vi behövde den energi vi 
stoppade i oss. Sedan kommer hon tillbaka till sitt argument om naturlig föda då hon anser att 
en ny koststrategi som utgår från kroppens naturliga mekanismer för mättnad skulle 
förespråkas. En tänkbar tolkning av detta är att Dahlqvist använder sig av faktabaserade 
argument och kunskap då hon redogör för hennes tolkning av hur raffinerade kolhydrater 
påverkar kroppen och talar om att det som är naturligt för kroppen borde vara det bästa. Hon 
använder sig även av kontraster då hon ställer gammalt mot nytt. Livsmedelsverkets kostråd 
skall ses som gamla och LCHF skall ses som en diet som är framtagen av modern forskning.  

 

5.5. "Dieten kan ge ökad cancerrisk” (Nyhetskanalen 2009) 
Artikeln är publicerad på TV4:s hemsida Nyhetskanalen.se. Livsmedelsverket besvarar den 
kritik som förespråkare för LCHF riktat mot dem. Intervjuer har skett med Livsmedelsverkets 
nutritionschef Ulf Bohman och Andreas Eenfeldt, läkare och LCHF-förespråkare. Bohman 
hävdar att lågkolhydratkostdieter riskerar att leda till hjärt-kärlsjukdom och cancer och att 
Livsmedelsverket därför måste agera då LCHF-dieten syns mycket i media. Eenfeldt anser att 
det är en gammal teori att mättat fett skulle vara farligt och hänvisar till att moderna studier 
visar att det istället är fettsnål kost som leder till sjukdom och fetma.  

Anledningen till att nästan hela artikeln presenteras nedan är att allt som framkommer i 
utdraget går att koppla både till syfte och bakgrund. Här framkommer kritik mot både LCHF-
dieten och Livsmedelsverket samt svar på kritiken. Artikeln inleds med journalistens egna ord 
och därmed möjliggörs även en tolkning av medias framställning av de båda parterna. Efter 
journalistens egna ord baseras artikeln på uttalanden av Bohman och Eenfeldt.  

 

Nya studier har visat att kost med låg fetthalt, som Livsmedelsverket rekommenderar, inte är så 
nyttig som man tidigare trott. Flera läkare och forskare har därför kritiserat myndigheten för att 
man inte ändrar sina kostråd, men nu slår verket tillbaka. 

- Förespråkarna för lågkolhydratdieter syns mycket i media. De bannlyser frukt och fibrer och säger 
att man kan äta hur mycket fett man vill – inte bara de som vill gå ner i vikt, utan alla. Då måste vi 
reagera kraftigt. Det finns tunga, vetenskapliga bevis för att det är farligt och riskerar att leda till 
hjärt- och kärlsjukdomar. Även cancerfrekvensen kan öka, säger Ulf Bohman, nutritionschef på 
Livsmedelsverket, i Nyhetsmorgon. 

Men många är kritiska till Livsmedelsverkets rekommendationer. 

- Att naturligt, mättat fett skulle vara farligt är en gammal teori som lever kvar. Moderna studier 
visar ingen som helst nytta av att äta mindre mättat fett, tvärtom visar de att man riskerar att bli fet 
och sjuk av att äta fettsnål kost, säger läkaren Andreas Eenfeldt. 
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Han menar att det handlar om att äta naturlig mat som människan har gjort i tusentals år och att 
Livsmedelsverkets rekommendationer leder till att folk äter mer lightprodukter med mycket 
tillsatser och socker.  

- Det är en egen teori att vi levt på smör och grädde och inga fibrer – den dieten kanske är bra på 
Sydpolen. Vi har levt på olika sätt. Titta hur folk lever runt om i världen och var man har hälsa – 
Medelhavskost stämmer väl överens med de råd vi ger, säger Ulf Bohman.  

(http://nyhetskanalen.se/1.824508/2009/01/26/dieten_kan_ge_okad_cancerrisk?commentId=19.85787) 

 

Inledningsvis redovisar journalisten sin tolkning av verkligheten då han använder sig av 
begrepp som ”nya studier” vilket kan tolkas som att Livsmedelsverkets kostråd bygger på 
gamla studier och uttrycket ”slår tillbaka” som kan tolkas som att journalisten vill framföra en 
spänning mellan parterna. Det som journalisten berättar blir betydelsefullt för hur vi skapar 
vår verklighet (Hultén 1993). Media beskriver den objektiva sanningen, men enligt Strömbäck 
(2001) tolkas den subjektivt av journalister och mediekonsumenter.  

Huvudargumentet från Livsmedelsverkets sida bygger på vetenskap och forskning. Till 
skillnad från övriga texter som analyserats används inte argumenten för att stödja 
Livsmedelsverkets egna kostråd. Bohmans uttalande handlar om att det finns omfattande 
vetenskaplig forskning som visar att lågkolhydratdiet orsakar hjärt-kärlsjukdomar och cancer. 
Här försvaras alltså inte de egna kostråden utan det handlar snarare om ett påhopp mot 
lågkolhydratkost. Bohmans uttalanden talar emot Brehms studie (2003) som inte visar någon 
koppling mellan ett ökat intag av mättade fettsyror och hjärtsjukdom. Däremot får Bohman 
medhåll från en studie av Astrup (2001) då den visar att lågfettkost är effektivare än 
lågkolhydratkost vad gäller både viktnedgång och att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. 
Det finns även studier som visar att risken för hjärt-kärlsjukdom, cancer och förhöjt 
kolesterolvärde ökar med ett högt intag av mättat fett (livsmedelsverket 2009n, Becker & 
Mattisson 2006).  

Bohman anser att Livsmedelsverket måste reagera kraftigt då LCHF-förespråkarna syns 
mycket i media och rekommenderar en kost som strider mot Livsmedelsverkets kostråd. En 
tänkbar tolkning av detta uttalande är att Livsmedelsverket tidigare sett sig själva som 
ledstjärnan i Sverige då de ensamma fört en kostens diskurs. När deras kostråd ifrågasätts av 
personer som för en annan diskurs om kosten känner de, enligt dem själva, ansvar gentemot 
befolkningen att försvara sina framarbetade kostråd. Kanske kan det handla om att bibehålla 
sin status och position som folkets förebild vad gäller kost och kosthållning. Enligt Foucault 
(2003) finns det ingen kunskap utan makt och Livsmedelsverket använder sig här av både 
kunskap och makt i form vetenskaplig forskning och sin position som myndighet.  

Eenfeldt besvarar Bohmans kritik med att naturlig föda, som han anser mättat fett är, måste 
vara det bästa. Han bedömer att folk som följer Livsmedelsverkets kostråd äter mycket 
lightprodukter och tillsatser. Eenfelt kritiserar Livsmedelsverkets kostråd då han anser att de 
leder till en ökad konsumtion av tillsatser. Livsmedelsverket rekommenderar bland annat 
produkter där fett ersatts med tillsatser till förmån för ett fettsnålare alternativ 
(Livsmedelsverket 2009j). 
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Det är främst skrämselpropaganda som används av Eenfeldt då han hävdar att fettsnål kost 
leder till sjukdom och fetma. I viss mån används även verklighetsbaserade argument då han 
påstår att mättat fett inte är farligt och att vi ätit det i tusentals år. Bohman besvarar Eenfeldt 
med att det är en egen teori att vi levt på grädde och smör och inga fibrer och påstår att den 
dieten skulle passa på Sydpolen. Bohmans uttalande kan tolkas som att ha inte tar LCHF-
förespråkarna på allvar då han dels hävdar att deras teori om kost är ett påhitt och sedan 
uttalar sig om att kosten skulle passa på Sydpolen. Hans beskrivning av LCHF som en diet 
utan fibrer kan tolkas som okunskap då flera fiberrika livsmedel som Livsmedelsverket 
rekommenderar även ingår i den dieten, exempelvis grönsaker, linfrön och nötter 
(Abrahamsson et al 2006, Dahlqvist 2007). En annan tänkbar tolkning av Bohmans uttalande 
är att det är ett sätt att visa ointresse för dieten och stänga dörren för en fortsatt debatt.   

5.6. ”Kan naturlig kost ge cancer och hjärtsjukdom?”                     
(Dahlqvist blogg 2009) 
I blogginlägget av Annika Dahlqvist besvarar hon den kritik som Ulf Bohman, nutritionschef 
på Livsmedelsverket yttrat, då han uttalade sig om att mättat fett kan leda till cancer och 
hjärtsjukdom (se 5.5. Dieten kan ge ökad cancerrisk).   

Textavsnittet har valts ut för att det tydligt visar både hur Dahlqvist kritiserar 
Livsmedelsverket och hur hon bemöter den kritik hon utsätts för. Hon verkar underbygga sina 
argument genom att använda sig av sin kunskap och sin maktposition som läkare då hon bland 
annat förklarar varför hon anser att margarin är dåligt och redogör för hur hjärtsjukdomar 
uppstår. I sista stycket kritiseras Livsmedelsverkets kostrekommendationer för att leda till 
hjärtsjukdom. Det tyder på att det inte bara är konsumtionen av kolhydrater och fett som 
skiljer parterna. Här är det framförallt val av fett som står i fokus, då Dahlqvist kritiserar 
margarin och oljor som Livsmedelsverket rekommenderar, vilket ytterligare förstärker 
oenigheten som finns parterna emellan.   

 

Naturligt fett, med sitt innehåll av mättat fett, är det rätta fettet för oss att äta. Våra förfäder på 
savannen i Afrika utvecklades på fettrik animalisk föda, från gräsbetande djur. 

Däremot är de onaturliga fetterna från margariner felaktiga för våra cellmembraner, och gör att 
dessa får ett försämrat försvar mot cancerframkallande ämnen. Detsamma gäller omega-6-fetterna 
från majs- , solros-, och tistelolja. Omega-6-fetter försämrar cellernas försvar mot cancer. 

Om man fått cancer så kan dess celler bara förbränna socker, de kan inte förbränna fett. Margarin, 
omega-6-olja och kolhydrater orsakar alltså, och göder, cancerceller. 

Hjärtsjukdom är en inflammatoriskt orsakad sjukdom. Det är inflammationshärdar i artärväggarna 
som blir kärlförkalkningar. Dessa förkalkningshärdar blir såriga och det fastnar blodplättar på 
såren, vilket blir till blodproppar, vilket ger hjärtinfarkter. Dessa inflammationer orsakas av 
onaturligt fett, omega-6-oljor, högt blodsocker och högt blodinsulin. Det vill säga alla ingredienser 
och orsaker av den av Livsmedelsverket rekommenderade kosten. 

    (http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/kan_naturlig_kost_ge_cancer) 
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Annika Dahlqvist besvarar kritiken från Livsmedelsverket med att hävda att mättat fett är 
naturligt och att det var så människan åt under dess utveckling, vilken även är grundtanken 
med att äta enligt LCHF (Dahlqvist 2007). En tänkbar tolkning av Dahlqvists uttalande om 
naturlig kost, som hon ofta kommer tillbaka till i sin argumentation med Livsmedelsverket, är 
att begreppet naturlig är ett slagkraftigt och förmodligen når ut till befolkningen. Dessutom 
ställer hon det som motsats till Livsmedelsverket så att det verkar som att deras 
kostrekommendationer bygger på onaturliga livsmedel, vilket även är Dahlqvists 
huvudargument i kritiken mot margariner. Livsmedelsverkets rekommendationer om att 
använda margarin istället för smör får stöd av forskning som visar att margarin sänker LDL-
nivåerna i blodet (Denke, Adams-Huet, Nguyen 2000).  

Dahlqvist fortsätter med att kritisera Livsmedelsverkets kostråd då hon anser att margariner är 
felaktiga för våra cellmembraner och leder till ett försämrat försvar mot cancerframkallande 
ämnen. Livsmedelsverket rekommenderar mjuka matfetter för att hålla nere andelen mättat 
fett och stöds av forskning som visar att ett högt intag av mättat fett kan öka risken för hjärt-
kärlsjukdomar, cancer och kolesterolvärde (Livsmedelsverket 2009n, Becker & Mattisson 
2006).  

I det här blogginlägget frångår Dahlqvist argumentet om att kolhydrater leder till fetma och 
går ett steg längre då hon hävdar att Livsmedelsverkets kostrekommendationer leder till 
cancer och hjärtsjukdomar. Att Dahlqvist kritiserar Livsmedelsverket för att deras kostråd 
leder till bland annat cancer kan tolkas som att hon vill svara med samma medel som 
Livsmedelsverket. Tidigare (se 5.5. Dieten kan ge ökad cancerrisk) har Livsmedelsverket 
uttalat sig om hur LCHF-kost kan leda till hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Här använder sig 
Dahlqvist av samma argument, men argumenterar för att det är ett ökat intag av fleromättade 
fetter i form av omega-6-oljor som leder till cancer och inte mättade, som är vad 
Livsmedelsverket hävdar. 

Det kan tolkas som att två verkligheter presenteras, men ur olika perspektiv. För 
Livsmedelsverket är verkligheten och därmed också sanningen att mättade fetter orsakar 
cancer, medan det för Dahlqvist är fleromättade fetter som orsakar cancer. Enligt Strömbäck 
(2001) är det viktigt att vara medveten om att det inte är sanningen som publiceras i media, 
utan journalistens tolkning av vad som är sant. I det här fallet är det Livsmedelsverkets och 
Dahlqvists egna tolkningar som står för vad de anser är sanning.  

För att understödja sina argument förklarar Dahlqvist med hjälp av sin läkarkunskap hur 
omega-6-fetterna orsakar cancer. Tanken bakom förklaringen kan tolkas som att Dahlqvist 
anser att det ser bra ut med en till synes vetenskaplig förankring till sina uttalanden.  

I slutet av blogginlägget använder sig Dahlqvist av skrämselpropaganda, kunskap och 
maktposition då hon förklarar uppkomsten av hjärtinfarkter. Här utökas kritiken mot 
Livsmedelsverket då hon hävdar att omega-6-oljor, högt blodsocker och högt blodinsulin 
orsakar hjärtsjukdom och att Livsmedelsverket står bakom dessa ingredienser och orsaker. 
Livsmedelsverket anser att deras kostråd ger en långsam ökning av blodsockret och en mindre 
insulinpåslag. För att uppnå detta rekommenderar de ”långsamma livsmedel” som exempelvis 
fullkornspasta och grovt bröd (Livsmedelsverket 2009l). Dahlqvist rekommenderar också en 
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kost som leder till en mindre ökning av blodsocker och insulin, men hävdar att kolhydrater 
ökar detta. Enligt Dahlqvist (2007) skall kosten bestå av livsmedel med högt fettinnehåll för 
att hålla blodsocker och insulinnivåerna nere. Gemensamt för de båda parterna är således att 
uppnå stabilt blodsocker och insulin, men de är oense om hur detta skall uppnås. 

  

5.7. Sammanfattning av resultatanalys 
För att presentera de olika begrepp som följer genom den delen av kostdebatten som 
analyserats har de olika tillvägagångssätten som används för att påverka, kritisera och besvara 
kritiken kategoriserats. För att benämningarna tydligt skall framgå i texten skrivs de med 
kursiv stil. De olika tillvägagångssätt som använts är: vetenskap, skrämselpropaganda, 
kunskap, makt (myndighet/läkare), erfarenhet, personangrepp, modernitet och 
verklighetsbaserade argument.  

Ett allmänt mönster som går att urskilja är hur Livsmedelsverket använder sig av vetenskap 
för att bemöta kritik från Dahlqvist och övriga LCHF-förespråkare. I artikel 5.1., 5.2. och 5.5. 
framkommer det extra tydligt då de använder begrepp som: ” Däremot finns det omfattande 
vetenskaplig grund…” (Livsmedelsverket 2008), ”Mycket av det som framförs är 
vilseledande och saknar vetenskaplig grund” (Dagens Nyheter 2008) och ”Det finns tunga 
vetenskapliga bevis…” (Nyhetskanalen 2009). De använder sig även av sin position som 
myndighet då de antyder att förespråkarna för LCHF syns mycket i media där de bannlyser 
frukt och fibrer och förespråkar fett. ”Då måste vi reagera kraftigt” uttrycker sig Bohman på 
Livsmedelsverket (Nyhetskanalen 2009). Ett sådant uttalande ger känslan av att 
Livsmedelsverket ser sig både som en auktoritet men även som en förebild som skall skydda 
befolkningen och främja folkhälsan. De anser att kostrekommendationer av LCHF-
förespråkare kan leda till att folket börjar äta en, enligt dem, felaktig kost. Som nämnts 
tidigare presenterar media sin bild av verkligheten och om den är att vi ska äta mer fett och 
minska intaget av frukt och fibrer kan det även bli konsumenternas verklighet.  

Även Annika Dahlqvist hänvisar till vetenskap då hon anser att det är vetenskapligt bevisat att 
barn som inte får rätt näring blir dumma och sjuka (Dagens Nyheter 2008). Även i artikel 5.4. 
hänvisar Dahlqvist och Wikholm till vetenskaplig fakta med argumentet att insulinet stänger 
av fettförbränningen och stimulerar fettbildning från kolhydrater. De fortsätter med 
faktabaserade argument om att allt fler studier visar att blodfettvärdena blir bättre av fetare 
kost (Expressen 2008).  

I artikel 5.3. använder sig Dahlqvist främst av skrämselpropaganda i sin kritik mot 
Livsmedelsverket. Journalisten bidrar till en uppseendeväckande artikel då den rubriceras 
”Statens kostråd har dödat många” (Nyhetskanalen 2008) som är ett uttalande från Dahlqvist 
riktat till Livsmedelsverket. Texten innehåller uttalanden som ”de har orsakat många, många 
människors död”, ”deras råd är direkt farliga” och ”kostråden har gjort oss sjuka” (ibid.).  

I Dahlqvists blogg (2009) använder hon sig av skrämselpropaganda, kunskap och makt i sin 
position som läkare. Här beskriver hon bland annat hur hjärtinfarkter uppkommer. Det ger ett 
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seriöst och kunnigt intryck. Dahlqvist blandar sin roll som läkare, frispråkig kritiker och 
omstridd bloggare. I sin blogg kan Dahlqvist publicera precis vad hon vill och de uttalanden 
hon gör där kan inte få direkt kritik, endast indirekt. Hon väljer dessutom att radera alla 
negativa kommentarer som skrivs under hennes uttalanden då hon menar att hennes blogg 
skall ge information till de som är intresserade av LCHF. Den ska inte innehålla kommentarer 
som strider mot de kostråd hon förmedlar (Dahlqvist 2009). Med den vetskapen är det lättare 
att förstå att Dahlqvist gärna använder sig av sin blogg för att förmedla kunskap, eftersom hon 
kan styra över dess innehåll på egen hand. Dahlqvist anser att internet och lättillgängligheten 
till hennes blogg har haft stor betydelse för hennes genomslag (SR 2009).  

Dahlqvist pratar gärna om sin erfarenhet av LCHF-dieten och att hon snabbt gick ned i vikt 
då hon började ersätta kolhydrater med mättat fett. Exempelvis i artikel 5.2. där hon uttalar sig 
om hur hon snabbt blev slank när hon ersatte kolhydrater med fett (Dagens Nyheter 2008). 
Enligt min tolkning vill allmänheten ha snabba resultat och en diet som fungerar. Det är inte 
en tillfällighet att löpsedlar ofta presenterar bantningsmetoder som lovar viktnedgång på en 
vecka. Att höra hur Dahlqvist gick ned i vikt och blev friskare med LCHF ger ett trovärdigt 
intryck och många personer som har följt Livsmedelsverkets kostråd utan att lyckas gå ned i 
vikt är troligtvis öppna för att prova LCHF. Det är en ny, spännande diet som är outforskad av 
många. Här kan LCHF vinna på att det ses som en modern diet, medan Livsmedelsverkets 
kostråd kan verka uttjatade och förlegade i många människors ögon. Även Eenfeldt kritiserar 
Livsmedelsverkets råd för att baseras på gamla studier då han menar att moderna studier inte 
visar någon nytta av att äta mindre mättat fett (Nyhetskanalen 2009). Allmänheten vill 
förmodligen ta del av nya studier och då förespråkare för LCHF anser att deras kostråd är 
baserade på moderna studier vinner de troligtvis fler anhängare.  

I artikel 5.4. är nyckeltermerna kunskap och personangrepp. Här kritiserar Dahlqvist och 
Wikholm Livsmedelsverkets ledning. Kritiken byggs upp av kunskap då följande argument 
förespråkas: ”Kolhydrater skapar hunger genom att stimulera hormonet insulin. Insulinet 
stänger av fettförbränningen och stimulerar fettbildning från kolhydrater. Det sänker 
blodsockernivån och vi blir snabbt hungriga igen”. Här ges utförliga förklaringar av 
kolhydraternas påverkan samt en utläggning om varför Livsmedelsverket borde ändra sin 
koststrategi (Expressen 2008). Konsekvenserna av detta kan bli ett minskat förtroende för 
Livsmedelsverket. För att de ska ha möjligheten att bemöta denna kritik behöver de troligtvis 
synas hos hela befolkningen. Att endast besvara kritiken på sin egen hemsida skulle inte ha 
någon effekt då tidigare undersökning visat att LCHF har fler intressenter på internet. Utifrån 
tolkning av artiklarna skulle en TV-debatt förmodligen generera i fler tittare än antalet 
personer som läser på Livsmedelsverkets hemsida och skulle därför bli mer uppmärksammad 
hos folket.  

Förutom vetenskap hänvisar Livsmedelsverket även till hur det ser ut i verkligheten. Statistik 
visar att hälsa finns runt medelhavsområdet och enligt Livsmedelsverket stämmer deras 
kostråd överens med medelhavskost (Nyhetskanalen 2009). Att blanda teori med praktik, det 
vill säga vetenskaplig forskning och verklighetsförankring kan gynna Livsmedelsverket. Då 
får allmänheten kunskap om att dessa kostråd även förespråkas i länder med högt 
hälsotillstånd samt att kosten verkar leda till hälsa. Livsmedelsverket har större tillgång till 
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vetenskaplig forskning och statistik än LCHF-förespråkarna, då de arbetar utifrån forskning 
som framarbetas av NNR (Livsmedelsverket 2009e). Däremot kan det tolkas som att 
förespråkarna för LCHF är ledande vad gäller den kostdebatt som pågår på nätet.  

Sammanfattningsvis visar resultatanalysen att Livsmedelsverket och LCHF-förespråkarna 
använder sig av olika tillvägagångssätt både för att presentera sina kostråd, kritisera och för 
att bemöta kritik. Livsmedelsverket använder sig uteslutande av vetenskap, maktposition och 
hur det ser ut i verkligheten medan LCHF-förespråkarna, under ledning av Annika Dahlqvist, 
använder sig av erfarenhet, skrämselpropaganda, vetenskap, kunskap, maktposition 
(läkarrollen), personangrepp och modernitet.  

Livsmedelsverkets främsta kritik mot Dahlqvist och LCHF-dieten är att den inte har 
tillräckligt med vetenskapligt underlag och att det inte finns tillräckligt med forskning som 
understödjer deras argument. Dahlqvist kritiserar Livsmedelsverket framförallt för att 
rekommendera kostråd som är baserade på gamla forskningsresultat, att deras kostråd inte ger 
barn rätt näring samt att deras kostrekommendationer baseras på onaturliga livsmedel som 
orsakar både sjukdomar och fetma som leder till döden. 

 

6. Diskussion 
Nedan presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion samt en avslutande reflektion. Kapitlet 
avslutas med ett kort resonemang om framtida forskning.  

 

6.1. Metoddiskussion 
Val av metod, att inspireras av en detaljerad diskursanalys, kändes relevant i förhållande till 
syfte och frågeställningar. En detaljerad diskursanalys innebär ofta en begränsning av antalet 
texter som skall granskas (Widerberg 2002). Eftersom syftet var att beskriva och förklara 
Annika Dahlqvists kritik mot Livsmedelsverkets kostråd och hur de bemöter kritiken, samt 
hur de båda parterna framställs i media upplevdes en detaljerad diskursanalys som en bra 
metod då det krävdes en djupare granskning för att besvara syfte och frågeställningar.  

Enligt Widerberg (2002) är diskursanalys en tidskrävande metod och därför kan det vara bra 
att begränsa sig och koncentrera sig på ett tema. För att möjliggöra en mer detaljerad och 
djupgående analys skulle det varit bra att koncentrera sig på ett område, exempelvis vetenskap 
och sedan analysera den vetenskap de båda parterna refererar till i sin kritik samt bemötande 
av kritik.   

Val av textavsnitt i resultatanalysen kan ifrågasättas då vissa textutdrag var långa och kanske 
kan upplevas onödiga då redogörelsen för innehållet ändå sammanfattades i analysens första 
stycke samt tolkades och diskuterades i texten som följde textutdraget. Widerberg (2002) 
anser dock att en detaljerad diskursanalys ofta kräver att stora textavsnitt redovisas som 
bakgrund till de tolkningar som följer.  
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Att urvalet till den största delen gjorts genom sökning på Google kan både ifrågasättas och 
kritiseras. Tanken var att få fram artiklar som publicerats ganska nyligen och genom att söka 
på Google uppkom aktuellt analysmaterial. Förutom de artiklar som togs fram med hjälp av 
Google valdes en artikel som publicerats på Livsmedelsverkets hemsida som analysmaterial. 
Anledningen till detta var att även analysera material från huvudaktörerna själva, inte bara det 
som journalister författat. Artikeln från Dahlqvists blogg hämtades från Google tillsammans 
med övrigt analysmaterial.  

Eftersom söktjänsten Google skötte urvalet är det sannolikt att de artiklar som valts ut skrivits 
till fördel för LCHF förespråkarna, då LCHF gav dubbelt så många träffar som 
Livsmedelsverket. På grund av detta kan artiklarna gett en vinklad bild av kostdebatten då den 
största delen av analysmaterialet var skrivet i LCHF-förespråkarnas favör. Flera av artiklarna 
var dock baserade på intervjuer med representanter från både Livsmedelsverket och LCHF 
vilket gav textinnehållet en viss objektivitet.   

Trots att söktermen som användes var ”Annika Dahlqvist” uppkom artiklar som hon inte 
medverkade i. Det gjordes ett medvetet val att ändå referera till Annika Dahlqvist då hon är 
Sveriges främsta förespråkare för LCHF. Vid den första granskningen av artiklarna 
upptäcktes ingen skillnad mellan Dahlqvists åsikter och övriga LCHF-förespråkare. 
Kostdebatten blir mer koncentrerad kring Livsmedelsverket och Dahlqvist om alla artiklarna 
endast behandlat Dahlqvist och inte övriga förespråkare för LCHF. I artikel 5.5. ”Dieten kan 
ge ökad cancerrisk” (Nyhetskanalen 2009) uttalar sig inte Dahlqvist utan det är Andreas 
Eenfeldt som förespråkar LCHF-dieten i en argumentation med Ulf Bohman från 
Livsmedelsverket. Trots att jag inledningsvis förklarade att Dahlqvist skulle användas som 
referens för LCHF-förespråkarna, valdes Eenfeldt som referens i artikeln då det specifikt är 
han som uttalar sig. Om endast Dahlqvists uttalanden citerades skulle uteslutning av artikeln 
gjorts redan vid första delen av analysarbetet. Anledningen till att artikeln togs med var att 
den innefattar både syfte och frågeställningar vilket bidrog till att intressanta tolkningar kunde 
utföras.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
Eftersom urvalet av artiklar till största delen gjorts av Google presenteras inte ett generellt 
mönster som karakteriserar hela kostdebatten, utan endast den lilla del som jag har analyserat. 
Det medför att det här analysarbetet inte är någon tillförlitlig slutprodukt, men kan ses som en 
vägledning till hur kostdebatten fortskridit i ett urval artiklar.   

Det medvetna valet att utesluta tolkning av Dahlqvists kritik mot Livsmedelsverkets 
eventuella koppling till livsmedelsindustrin kan givetvis ha påverkat resultatet. Förmodligen 
skulle diskursanalysen fått en helt annan tyngd då det även skulle medföra att 
livsmedelsindustrin skulle finnas med i bakgrunden och därmed skulle fler kopplingar kunna 
göras mellan tolkningar och bakgrund. Dessutom bygger många av Dahlqvists argument på 
misstankar om en eventuell koppling då hon bland annat kritiserar Livsmedelsverket för att 
vara köpta av livsmedelsindustrin (Expressen 2008, nyhetskanalen 2008).  
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Om val av analysmaterial hade begränsats till det som Livsmedelsverket och Annika 
Dahlqvist själva publicerat hade förmodligen resultatanalysen fått ett annat innehåll. Eftersom 
fyra av sex artiklar är författade av media resulterar det i att mycket av innehållet är 
koncentrerat kring konflikten, snarare än kostråden i sig. De artiklar som analyserats 
fokuserar på den oenighet som finns parterna emellan och innehållet i artiklarna ger exempel 
på tydliga argumentationer mellan Livsmedelsverket och förespråkare för LCHF. Min hypotes 
om att Dagens Nyheter skulle presentera en mer faktabaserad artikel än Expressen och 
Nyhetskanalen visade sig inte stämma bland de analyserade artiklarna. Förmodligen vill 
media att deras texter ska väcka uppmärksamhet och därför väljer de att fokusera på 
konflikten snarare än kostråden. Enligt Hultén (1993) skriver media om det som de tror 
intresserar folket, vilket i sin tur leder till en ekonomisk vinst för dem själva. Om endast 
material som huvudaktörerna själva publicerat granskats hade förmodligen resultatet handlat 
mer om kostråden och inte lika mycket om konflikten, men då hade inte medias perspektiv 
framkommit vilket delvis var syftet med undersökningen.  

Livsmedelsverket använder sig uteslutande av hänvisning till vetenskaplig forskning då deras 
kostrekommendationer kritiseras. En tänkbar förklaring till detta är att eftersom de besitter en 
position som myndighet kan de inte uttala sig om något de inte kan bevisa med vetenskap. 
Enligt Foucault (2003) finns inte kunskap utan makt men inte heller makt utan kunskap, något 
som Livsmedelsverket utnyttjar då de både omfattas av kunskap och makt. Enligt mina 
tolkningar kan kunskap vara stödet från NNR och den vetenskapliga forskning de har att 
hänvisa till och makt innefattar deras position som myndighet. För att ytterligare styrka sina 
argument hänvisar Livsmedelsverket till statistik om hur det ser ut i med hälsotillståndet i 
världen då Bohman refererar till att hälsa finns runt medelhavet och att Livsmedelsverkets 
kostråd stämmer väl överens med medelhavskost (Nyhetskanalen 2009). Livsmedelsverket 
bygger sina argument på teorin, något som förmodligen krävs för att en myndighet skall 
kunna upprätthålla sin trovärdighet. Dahlqvist däremot hänvisar ofta till egna erfarenheter då 
hon använder sig av erfarenhetsbaserade argument som ”Jag drog ned på kolhydraterna och 
blev snabbt slank” (Dagens Nyheter 2008). Tanken bakom att hänvisa till egna erfarenheter 
kan vara att Dahlqvist vill skapa förtroende hos folket genom att visa att LCHF fungerar i 
praktiken.  

Även Dahlqvist hänvisar till vetenskap. För att stödja sina uttalanden om att barn som inte får 
rätt näring blir dumma och sjuka säger hon att ”Det är vetenskap” (Dagens Nyheter 2008). 
Vidare anser hon att skolmaten är dålig eftersom de snålar in på protein och kött och istället 
serverar potatis och pasta. Här uppkommer en intressant konflikt mellan Livsmedelsverket 
och Annika Dahlqvist. Livsmedelsverket hänvisar till vetenskaplig forskning då de kritiseras 
för deras framtagna kostråd.  Dahlqvist anser i sitt uttalande att barn blir sjuka och dumma av 
Livsmedelsverkets kostråd och de båda parterna hänvisar till vetenskap. Eftersom 
Livsmedelsverket har NNR bakom sig tolkar jag det som att det är lättare för dem att ta fram 
vetenskapliga bevis för att den kost de rekommenderar är noggrant framtagen av både 
forskare och experter som utgör NNR (Livsmedelsverket 2009e). Om då Dahlqvist framför 
vetenskaplig forskning med samma evidens som Livsmedelsverket skulle en intressant debatt 
uppstå. Det skulle kanske leda till att kostdebatten skulle bli än mer infekterad, om det fanns 
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tydliga vetenskapliga bevis som stödjer de både kostråden. I dagsläget verkar de studier som 
visar att lågkolhydratkost är effektivare vid viktminskning vara kortsiktiga då inga effekter på 
lång sikt kunnat bevisas (Chicano et al 2003, Copperman et al 2003).  

Både Livsmedelsverket och Dahlqvist vill med sina kostråd uppnå en jämn blodsockernivå. 
De använder sig av olika rekommendationer för att uppnå detta. Aktörerna är ense om att det 
är valet av kolhydrater som reglerar blodsockret. Livsmedelsverket anser att ”långsamma 
kolhydrater” håller blodsockernivån jämnare (Livsmedelsverket 2009l). Dahlqvist skiljer inte 
på långsamma och snabba kolhydrater. Hon menar att det är intaget av kolhydrater som 
orsakar ett högt blodsocker och ett högre insulinpåslag (Dahlqvist 2007). I den här frågan syns 
det att grundtanken om en bra kosthållning är densamma och att det som skiljer parterna är 
frågan om hur detta skall uppnås. Dock kan Dahlqvists kritik mot Livsmedelsverkets kostråd 
ifrågasättas då hon anser att Livsmedelsverket står bakom att fett har ersatts med snabba 
kolhydrater. Enligt Livsmedelsverket skall långsamma kolhydrater intas eftersom det är bra 
för hälsan då det motverkar både högt blodsocker och högt insulin (Livsmedelsverket 2009l). 
I Livsmedelsverkets kostråd förespråkas inte snabba kolhydrater då de delvis rekommenderar 
att intag av läsk och saft bör begränsas då det innehåller många kalorier utan att ge 
mättnadskänsla (Livsmedelsverket 2009j).  

Skillnaden mellan Livsmedelsverkets och Dahlqvists kostråd kan bero på att de riktar sig till 
olika målgrupper. Livsmedelsverket tar fram råd som gäller för friska personer som är 
normalt aktiva, medan Dahlqvist huvudsakligen ger kostråd för en mer specifik grupp. Ofta 
riktar hon sina kostråd till personer med övervikt och/eller diabetes, då kolhydrater har större 
betydelse eftersom det reglerar blodsockernivån. Livsmedelsverket riktar sina kostråd till en 
större målgrupp, vilket omfattar både elitidrottare och överviktiga och ger därför inte råd om 
att utesluta kolhydrater. Det skulle missgynna mycket aktiva personer, då kolhydrater krävs 
vid hårdare fysisk aktivitet (Livsmedelsverket 2009m).  

Att blanda in barns hälsa i debatten är ytterligare att sätt att väcka uppmärksamhet. Barn på 
dagis och skolor serveras lättmjölk och lättmargarin, vilket är en av de åtgärder 
Livsmedelsverket gör på skolorna för att minska ohälsa och övervikt hos barn 
(Livsmedelsverket 2007a). Dahlqvist (2009a) anser att detta är fel och hävdar att ett lågt intag 
av animaliskt fett i samband med intag av kolhydratrik föda och omega-6-oljor bidrar till att 
barn får koncentrationssvårigheter, blir aggressiva och att den intellektuella utvecklingen 
försämras. Gemensamt för Livsmedelsverket och Dahlqvist är att de anser att barn bör inta 
begränsade mängder av godis, läsk och bakverk (Livsmedelsverket 2007b, Dahlqvist 2009a).  

 

6.3. Avslutande reflektion 
Det Annika Dahlqvist framförallt kritiserar hos Livsmedelsverket är att de förespråkar en 
kolhydratrik och fettsnål kost. Hon verkar främst använda sig av skrämselpropaganda då hon 
använder starka uttryck som: ”Statens kostråd har dödat många” (Nyhetskanalen 2008). Det 
bekräftar min hypotes om att Dahlqvist använder sig mer av personangrepp och 
uppseendeväckande uttalanden än Livsmedelsverket. Livsmedelsverket bemöter Dahlqvists 
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kritik, påhopp och argument med att hänvisa till vetenskaplig forskning. Däremot finns 
undantag i artikeln ”Dieten kan ge ökad cancerrisk” (Nyhetskanalen 2009) där Ulf Bohman på 
Livsmedelsverket går till motangrepp med samma medel då han kritiserar LCHF-dieten för att 
vara farlig. Dock underbygger han sitt uttalande med att det finns vetenskapliga bevis för att 
lågkolhydratkost är farligt. Det kan i sin tur ifrågasättas, då Dahlqvist redovisar vetenskaplig 
forskning som talar för lågkolhydratkost.  

Eftersom skillnaden mellan dieterna är framträdande såväl i de artiklar media publicerat som 
de texter huvudaktörerna själva författat har det varit intressant att studera vilka likheter som 
finns. I flera fall har de båda parterna samma grundtanke och det som skiljer sig är på vilket 
sätt hälsa skall uppnås och vilken föda som är bäst för att få positiva resultat, både vad gäller 
hjärthälsa och viktminskning.  

Om parterna istället skulle fokusera på likheter skulle kostdebatten förmodligen få en annan 
struktur där ett eventuellt samarbete skulle kunna diskuteras. Så länge båda parter är starkt 
kritiska till varandra och endast fokuserar på olikheter kommer konflikten förmodligen att 
fortsätta. Även i media framställs respektive kostråd som totala motsatser och medias bild av 
kostdebatten stämmer väl överens med hur den framställs av huvudaktörerna själva. 

Dahlqvist har i en intervju med Dagens Nyheter (2008) berättat att hon ”Är beredd att gå så 
långt hon måste för att rädda mänskligheten”. Så länge Livsmedelsverket och Dahlqvist anser 
att respektive kostråd dödar befolkningen, kommer inte en sammanslagning av dess tankar att 
ske. Det har därför varit av stort värde att för mig som textanalytiker granska kostdebatten på 
närmare håll, vilket möjliggjort en upptäckt av både likheter och skillnader.  

 

6.4. Framtida forskning 
En djupare analys av Livsmedelsverkets kostråd skulle förmodligen gynna både dem själva, 
LCHF-förespråkarna och allmänheten då det i dagsläget råder tvivel på vilka grunder 
kostråden framtagits. Jag skulle vilja se över de vetenskapliga studierna som ligger till grund 
för att Livsmedelsverket rekommenderar att äta bröd till varje måltid. Kan det finnas 
ekonomiska vinstintressen bakom ett sådant kostråd? Matpyramiden verkar ha framtagits för 
att folket efterfrågade billig mat. Är då en kolhydratrik kost bra för att den är billig eller för att 
den främjar hälsa?  

Även LCHF-dieten skulle vara intressant att göra en djupare granskning av. Hur påverkas vår 
kropp under en längre tidsperiod av att äta mycket mättat fett? Att viktnedgång är följden av 
LCHF-kost tvivlar jag inte på då både Annika Dahlqvist och bekanta i min omgivning är 
levande exempel på det, men hur påverkar det insidan av vår kropp? För att rekommendera en 
sådan extrem kosthållning bör vetenskapliga resultat finnas till hands. Därför skulle det vara 
intressant om det i framtiden kunde forskas om en kombination av kostråden skulle vara en 
möjlig variant för dem som vill leva ett hälsosamt liv.  
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