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Abstract 
 

Salminen, J., & Wikström, A. (2012). Kostdiskursen makt – en replikationsstudie. C-

uppsats i pedagogik: 15 hp. Akademin för Utbildning och Ekonomi, Högskolan i Gävle. 

 

Syftet med denna studie var att göra en replikation av en tidigare skriven studie som 

undersökte hur individen blev påverkade och upplevde den nätbaserade massmedians 

rapportering av varierande kostinformation. Kostrelaterade artiklar valdes ut från två av 

Sveriges största nättidningar: Aftonbladet och Svenska Dagbladet till undersökningen, 

varav 736 läsarkommentarer bearbetades. Sökning gjordes även i Expressens sökmotor 

men eftersom funktionen att lämna läsarkommentarer tagits bort, valde vi att endast 

använda artiklar från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Kärnan i varje granskad 

artikel är dieten LCHF där kategoriseringen handlar om att vara för, emot eller 

ambivalent inför dieten. Resultatet visade att 40 % var för, 21 % emot, 15 % 

ambivalenta mot de nätbaserade artiklarna och 24 % bestod av kränkningar och 

personliga påhopp. I föregående studie låg fördelning 58 % för, 28 % emot och 14 % 

ambivalenta.    
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1. Inledning 
Livsmedelsverkets rekommendationer har sedan dess begynnelse år 1972 varit svenska 

folkets riktlinjer för kostrekommendationer (Livsmedelsverket [LV], 2012). 

Rekommendationerna har gällt att matcha intag av energi med den mängd energi som 

personen gör av med (Olsson, 1999). Men i och med att vi i detta informationssamhälle 

blivit mer stillasittande och betydligt mindre fysiskt aktiva enligt Falkheimer (2001) kan 

man då som blivande hälsopedagog fråga sig om det är kostrekommendationerna som 

behöver uppdateras. Eller är det insatser inom den preventiva och förebyggande 

sjukvården tyngdpunken bör ligga, för att åtgärda de ökande välfärdssjukdomarna? 

I dagens samhälle florerar det en mängd hälsobudskap bland annat i massmedia, så hur 

påverkas då individer av dessa hälsobudskap? Massmedia har ett stort inflytande på 

människor och i många avseenden så blir de påverkade av det de läser, människor anser 

att massmedia är en säker och pålitlig källa (Sandberg, 2004).  När det kommer till 

massmedias upplägg så råder det ingen tvekan om att media är viktiga när det gäller att 

förse oss med material för kropps- och skönhetsideal. Massmedia ger oss mallar för hur 

kroppen ska byggas (ibid.). Vissa människor tar till sig av budskapet till punkt och 

pricka medan andra tar till sig det som skrivs men gör om det till sin egen sanning, 

genom att anpassa råden till sitt eget leverne. Veckopressens budskap till den enskilda 

individen är att jobba med kroppen primärt för att bli vacker och hälsosam (ibid.). 

Dubbla budskap kan skapa oro och osäkerhet bland befolkningen och kan också bidra 

till att de tappar förtroende för media och för dem som kommer med informationen och 

att även tappa förtroende för experterna (ibid.).  

Frågan är om hälsa är lika med att vara smal? Som blivande hälsopedagoger har vi 

konfronterats med denna och liknande frågor många gånger. Att jobba som 

hälsopedagog innebär en strävan att upprätthålla hälsan i vårt samhälle och för att 

motverka ohälsa bland befolkningen. Det finns olika inriktningar inom vårt yrke och i 

denna studie har vi valt att rikta in oss på kost. I vår utbildning till hälsopedagog har vi 

lärt oss att kritiskt granska den forskning kring hälsa som existerar idag för att kunna få 

en större förståelse för begreppet hälsa. Men vi kan se en oroande riktning när det gäller 

just kost och vi ställer oss frågan vart trenden är på väg? Det kommer hela tiden nya och 

revolutionerande dieter som lovar mirakelresultat på kort tid. Är det snabba lösningar vi 

människor söker? Denna studie kommer att fokuserar på hälsodiskursen i 

internetbaserad media. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.2 Syfte 

Vi kommer att göra en replikering av tidigare skriven studie. Syftet i studien från 

föregående gång var att undersöka hur individen blir påverkad och upplever den tryckta 

massmedians rapportering av varierande kostinformation (Larsson & Nylander, 2009). 

Vi ser dock att det är den nätbaserade medias rapportering som är den mer korrekt 

benämningen på ordet media. Med den här studien ska vi undersöka om trenden har 

förändrats från föregående undersökning till dagens läge.  

2.3 Frågeställningar 

I och med att detta är en replikation så kommer vi att använda oss av samma 

forskningsfrågor som studenterna gjorde i föregående studie. 

 

 Är individen för, emot eller ambivalent gentemot artiklarnas kostbudskap eller 

information? 

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

på? 

 

3. Bakgrund 
 

Nedan presenteras hur kostdiskursen har utvecklats, vad makt och kunskap har 

gemensamt och hur det ser ut i vårt samhälle idag med alla de trenddieter som 

människor dagligen omringas av. 

3.1 Människan och lärande 

Människan är mottaglig för intryck och förändringar och detta är ett av hennes 

utmärkande drag skriver Säljö (2000). Han menar även att människan har förmågan att 

ta vara på erfarenheter och använda sig av dessa i framtida sammanhang. Människan 

befinner sig ständigt under utveckling och förändring och i de flesta fall uppfattas 

lärandet som enbart något positivt (Säljö, 2000). Lärande kan beskrivas som en passiv 

process där individen tar in färdigpackad information, färdigheter och förståelse (ibid.).  

 

Larsson (1996) skriver att människan tolkar sin vardag och detta är inget vi väljer att 

göra i enskilda situationer, utan tolkning pågår hela tiden. Dessa tolkningar menar 

Larsson är vår personliga kunskap och han nämner också att när vi närmar oss en 

situation har vi alltid vår erfarenhet bakom oss. Erfarenheterna är byggda av våra 

tolkningar och med dessa i vårt bagage möter vi vår omvärld (ibid.). Detta säger också 

Säljö (2000) men nämner då erfarenheter istället för tolkande som Larsson gör. Säljö 

skriver också att det är i vardagen som vårt medvetande och handlingar formas men att 

vi lever i olika kulturella och sociala sammanhang. Detta har en stor betydelse för hur vi 

tolkar världen, men också våra möjligheter att lära, utvecklas och förändras. Människan 

lär sig genom hela livet, från vaggan till graven och hon lär sig inom livets alla olika 

områden (ibid.). Enligt Larsson är människan är inte bara dömd till att hela tiden tänka, 

utan hon är dömd till att tolka också. 
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3.2 Kunskap är makt 

Gustavsson (2000) menar att vi har alltid med oss en bakgrundskunskap när vi löser ett 

problem som har uppstått. Piaget (1968, refererad i Stensmo, 2007) menar att kunskap 

är något vi människor skapar genom erfarenheter. Erfarenheter hjälper oss att hantera 

och lösa de framtida problem som kommer till oss (Gustavsson, 2000; Stensmo 2007). 

Kunskapen fås genom observation av en yttre verklighet och kunskapen består av att 

bearbeta sinnesintryck. Vidare menar Stensmo (2007) att det finns bara ett sätt att 

fastställa kunskapens giltighet och det är att pröva den mot erfarenheten. Människan har 

enligt Säljö (2000), möjlighet att i varje situation ta över och ta till sig kunskaper från 

medmänniskor i olika samspelssituationer. De kan också få insikter genom att se nya 

mönster och möjligheter i de praktiska och intellektuella redskap vi behärskar. Med rätt 

handledning och med rätt assistans från omgivningen kan människan lösa svåra problem 

som de inte hade klarat av på egen hand (Säljö 2000; Gustavsson 2000). 

 

Med hjälp av kommunikation menar Säljö (2000) att individen blir tillsammans med 

andra delaktiga i ett sätt att beteckna och beskriva världen och gör att de kan samspela 

med sina medmänniskor i olika aktiviteter. Säljö anser också att kunskapsutveckling är 

en dubbel process som både är positiv och negativ. Den person som inte har kunskap 

blir beroende av den som har kunskap. Alla människor har inte de kunskaper och 

färdigheter som krävs för att utföra olika sorters jobb. Han hävdar också att många 

yrkesgrupper i vårt samhälle har utvecklat ett sätt att tänka och tala som dels innehåller 

kunskaper om en specifik verksamhet och som fungerar bra i det vardagliga arbetet. Ett 

exempel som Säljö skriver är om läkarna och deras medicinska termer, deras termer gör 

det möjligt för dem som är ”insiders” att förstå medan de som inte har tillgång till dessa 

kontexter ställs utanför. Att ha kunskap är också att ha makt menar Foucault (1983, 

refererad i Larsson, Ellström & Gustavsson, 1996) och dessa ord menar han är starkt 

förknippade med varandra. Gustavsson (2000) menar att ordet kunskap har blivit ett 

honnörsord och i tidningar, reklamaffischer och i media förekommer ordet kunskap allt 

oftare. Vägen in i framtiden och till ett nytt samhälle går via kunskap och Gustavsson 

och Säljö menar vidare att kunskap är detsamma som enskild ”fakta”. Säljö betonar 

erfarenhet medan Gustavsson nämner enskild fakta.  

 

Kunskapen är något som ska lagras i vårt kunskapsförråd och lärandets problem är att få 

kunskapen att fastna (Säljö, 2000). Han hävdar även att all information som är lagrad i 

böcker och som individen har tagit till sig är inte kunskap i sig. För även om man har 

tagit till sig informationen är steget till kunskap långt. Kunskaper är något man 

använder i sin vardag och en resurs med vars hjälp man löser olika problem, hanterar 

kommunikativa och praktiska situationer. Kunskap är det som hjälper individer att se ett 

problem som något bekant och som det finns en tidigare erfarenhet av (ibid.). Men att 

enbart kunna lösa problem eller hantera en situation handlar inte enbart om att ha 

kunskap, eftersom problem och situationer i de flesta sammanhang inte kommer 

färdigdefinierade. Så en viktig förmåga är att hitta en definition av en situation och som 

gör det möjligt för individen att hantera problemet och komma vidare (ibid.).  
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Vi lär oss hela tiden, i skolan, i hemmet och genom att läsa (Larsson m.fl., 1996). Säljö 

(2000) menar att i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir 

kommunikativa processer centrala. Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter. Detta är då i likhet med vad Larsson (1996) också 

skriver om och även Foucault (1983, refererad i Larsson m.fl., 1996) nämner att 

livslångt lärande länkar till olika situationer. Detta lärande pågår under hela livet och 

leder till förvärvande och förnyande kunskap men även till attityder och färdigheter. Det 

finns förutsättningar och antaganden bakom allt vi kallar kunskap menar Säljö. Till och 

med det vi kallar för fakta framstår som absolut sant och bekräftat, visar sig vid närmare 

iakttagelse vara beroende av förutsättningar och perspektiv. Hela vår historia är full av 

exempel på hur etablerade sanningar kastats omkull för nya insikter och det som då var 

sanning visat sig vara felaktig (ibid.). Detta menar även Larsson (1996) och säger att 

kunskap är ofta inte absolut sann, utan den är ofta beroende av vilken synvinkel som 

man lägger an.  

3.3 Makten i en diskurs  

Ordet diskurs är en förkortning av diskursiv formation (Falkheimer, 2001) och Foucault 

(2008) kallar en diskurs för kommunikation som involverar specialiserade kunskap av 

olika sorter. Diskursen menar han finns lika mycket i det som man inte säger eller i 

attityder, i sätt att vara på och i beteendemönster. Falkheimer (2001) instämmer och 

menar att det också är en reglerad samtalsordning med väldigt tydliga ramar, som 

stänger ute sådant som inte är korrekt och att diskursen är pratet som sätter gränser för 

vad som bör sägas, göras eller får uttalas. Foucault menar att kunskapen ger makt och 

detta i sin tur ger människor möjlighet att kunna utöva makt i en diskurs. Falkheimer 

ställer sig frågan vilka ramar för pratet som finns inom mediekommunikationsprocessen 

och menar att medier har en central roll av spridning och förstärkningen av den 

allmänna uppfattningen. Foucault anser att det finns många procedurer för att 

kontrollera och begränsa en diskurs och i diskursen finns det redan ett ordnat och 

stabiliserat maktförhållande. 

 

Massmedia har olika koder som människor accepterar. Koder förbinds ofta med makt 

och som en slags kommunikatör bör man eftersträva att tala med de rätta koderna 

(Falkheimer, 2001). Med andra ord: tala till bönder på bönders vis och till lärde män på 

latin som Falkheimer skriver. Inom en diskurs används ibland komplicerade språk för 

att stänga ute andra (ibid.), ingen kommer in i diskursens ordning om han eller hon inte 

uppfyller vissa krav eller är kvalificerad för att uppfylla dessa krav. Alla områden i 

diskursen är inte lika lätta att tränga in i och är heller inte lika öppna. Vissa områden är 

väl försvarade medan andra är öppna och tillgängliga (ibid.). Foucault (1983, refererad i 

Larsson m.fl., 1996) menar att kunskap kan ses som en väg till frihet men också till 

fångenskap. Han hävdar också att diskursen är det man talar och de ord man använder. I 

en diskurs används även andras ord och påståenden för att kunna hävda position och 

makt (ibid.). Massmedia som en diskurs är ett slags forum där uppfattningar och tankar 

ges uttryck och som formas och medieras på olika sätt. Detta leder till en förmedling av 

kunskap inom den massmediala diskursen (Larsson & Nylander 2009).  
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Medierna har direkta effekter på människors kunskap, attityder och hälsobeteenden 

(Sandberg, 2005). Media har också indirekta effekter och de påverkar både 

allmänhetens samtalsanda och den politiska beslutsagendan (ibid.). Hur retoriken 

framställs i artiklarna är relevant för hur den enskilde individen gör sina tolkningar av 

budskapen i dagens mediasamhälle (Strömbäck, 2000). 

3.4 Vad är retorik 

Retorik är läran om talekonsten och det är en vetenskap om sättet att påverka med ord 

(Hägg, 1998). Utvecklingen skedde i antiken och eftersom all kommunikation skedde 

muntligt så blev det ett talande ord. Retoriken gränsar till litteraturvetenskapen och 

berättartekniken, men den gränsar lika mycket till massmediekunskap (ibid.). Hellspong 

(1997) anser att retorik är den klassiska läran om hur man gör ett tal eller en text utifrån 

ett givet mönster för att nå effekt. Människor lever i en skriftkultur och i ett 

informationssamhälle och möter hela tiden skrifter av olika slag (Hellspong, 1997; 

Falkheimer 2001). De texter som utnyttjas för att få eller ge information beskriver 

Hellspong som brukstexter. Dessa brukstexter förmedlar kunskaper och styr 

verksamheter och dessa texter hör alltid samman i någon verksamhet. Hellspong menar 

att när en individ läser texten så ser den egentligen igenom den, mot en värld som 

öppnar sig bakom orden. I en tidningsartikel ges en rad upplysningar genom orden och 

den fungerar som ett slags uttrycksmedel – den är kommunikativ och är en form av 

tilltal, från en sändare till en mottagare, som exempelvis en journalist och en läsare 

(Hellspong 1997). Falkheimer (2001) skriver om kommunikationsprocessen och menar 

att den har fyra stadier: sändare, källa, meddelandet och mediet. Dessa mottagare kan 

utgöras av antingen enskilda individer eller en publik. Han skriver att 

masskommunikation dominerar medie- och kommunikationsvetenskapen. Massan är 

publiken och när det gäller individer så konstrueras det olika tolkningar av budskapet 

och mottagaren blir påverkad på olika sätt i relation till känslor, sitt förnuft eller 

beteende (ibid.).  

  

Strömbäck (2000) ställer sig frågande till mediernas makt, dess karaktär och omfattning 

– alltså om mediernas effekter. Hur blir den enskilde individen påverkad av medier? 

Strömbäck skriver att det finns ett ökat intresse för hur individer hantera olika former av 

information. Människor lever idag i en tid där sinnena överröses med information och 

intryck. All denna information måste bearbetas och hanteras. Om en människa skulle 

vara ständigt öppen för all denna information skulle hon snart drabbas av det Strömbäck 

kallar för ”information overload” och bryta samman. Han skriver att människan har ett 

stort antal mekanismer inom sig som tillåter henne att sortera all den information som 

kommer. Denna sortering sker omedvetet, vanemässigt och automatiskt och det görs på 

så sätt en selektiv utrensning av information (Strömbäck, 2000). Medier kan bidra till att 

stärka och aktivera människors cyniska uppfattningar skriver Strömbäck och det gäller 

för individerna att vara vaksamma i det som sänds i tv eller skrivs i tidningar. Genom att 

ha ett skeptiskt förhållningssätt kan det på så vis skapa distans och gör att man inte 

accepterar all den gestaltning som uttrycks i media (ibid.).  
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3.5 Media och makt 

Medier har makt över vilka frågor människor anser viktiga och över vilka sakfrågor de 

utgår ifrån när de gör olika bedömningar menar Strömbäck (2000). Makten är också hur 

människor uppfattar verkligheten det vill säga hur den intellektuella förmågan blir 

aktiverade vid användandet av media. Att använda språket varierar på många sätt i vårt 

samhälle och detta beror dels på vilka vi är och vad vi gör menar Hellspong (1997). 

Normer för hur man använder språket inom exempelvis en grupp kallar vi för en kod. 

Hellspong anser att koder inte är helt olik diskursen. Men där diskursen bygger på ett 

grundläggande tankemönster tar koder mer fasta på en social grupp och situation. En 

kod kan vara bredare eller smalare beroende på hur öppen eller sluten gruppen är som 

koden tillhör (Hellspong, 1997). En bred kod är för den allmänna och gemensamma och 

det är vad en kvällstidning strävar efter när den skriver om många ämnen som berör en 

masspublik. En smal kod däremot är det mer specifika. Hellspong skriver att en 

vetenskaplig kod alltid är smalare än en populärvetenskaplig – då den utesluter många 

grupper som den senare är tillgänglig för. 

 

Det sammanhang som en text verkar i är dess kontext och språket är ett medel för 

handling. Människor gör alltid något som kan förändra situationen och påverka andra 

när ord används (Hellspong, 1997). Ett exempel på en språkhandling är påståenden 

skriver Hellspong. ”Nu har forskarna förklarat varför” är ett påstående och detta är den 

vanligaste allmänna språkhandlingen. Den hävdar något om världen – den må sedan 

vara påhittad, önskad eller verklig (ibid.). Bland språkhandlingar finns det både positiva 

och negativa sådana menar Hellspong (1997). Positiva språkhandlingar förekommer i 

direktreklam och negativa språkhandlingar inkräktar på motpartens handlingsfrihet. 

Negativ språkhandling är väldigt vanliga i skvallerpressen där kändisar förlöjligas och 

kränks (ibid.). Men att en språkhandling är positivt behöver inte betyda att mottagaren 

gillar det. Individen kan tycka att viss reklam och dess erbjudande är full av lögner. En 

negativ språkhandling behöver heller inte betyda att konsumenten tar illa upp och det 

kan ibland vara bra med tillsägelser i en instruktion. Den negativa språkhandlingen 

inkräktar på friheten men de är lätta att godta för dem som saknar sakkunskap, men som 

ändå vill göra rätt och litar på sin instruktör (ibid.). 

 

Människor med olika maktresursen kan utnyttja olika språkhandlingar och ibland 

används språket för att ändra på vem som bestämmer. Orden kan också vara ett redskap 

för uppror. Hellspong (1997) skriver att det hela är dubbelsidigt: likaväl som makten 

påverkar språket, påverkar språket makten. Det kan också vara oklart vem som får säga 

vad. Makt finns i en mängd olika former och dessa kan utövas samtidigt och 

motsägande (ibid.). 

3.6 Utvecklingen av hälsoupplysningen 

Hälsoupplysningens första initiativ togs redan på 1700-talet, den första informationen 

om den goda hälsan (Sandberg, 1999). Dock var den tidens hälsoupplysning kopplad till 

sjukdomsprevention och minskad dödlighet bland unga (ibid.). Inom den tidiga 

hälsoupplysningen var aktörerna enskilda läkare och akademiker, som själva såg sig ha 

ett kall för att hjälpa medborgarna (ibid.). Dessa hälsoaktörer ansåg att det gick att 
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påverka hälsan, och det gavs ut böcker, häften och pamfletter
1
, men eftersom författarna 

till hälsoupplysningen var akademiker blev det svårt för befolkningen att ta till sig av 

budskapen. Detta berodde främst på att akademiker var utbildade och använde sig av 

yrkesspråk som inte brukades bland den övriga befolkningen (ibid.). På 1800-talet blev 

hälsoupplysningen mer moraliserande i sin inriktning. Som Sandberg (1999) skriver: 

”Brott mot naturlagarna ansågs inte längre vara orsak till sjukdom. Däremot var avsteg 

från de moraliska föreskrifterna starkt kopplat till sjukdom och ohälsa i alla dess 

former” (Sandberg, 1999, s.10). Detta resulterade i att hälsa blev i högre grad betraktad 

som medborgarens eget ansvar, detta förlägger skulden vid sjukdom hos den enskilde 

individen (Sandberg, 1999). I och med den medicinska vetenskapens framsteg och 

upptäckten av kopplingen mellan orenhet och sjukdom blev renlighetslära en ny 

infallsvinkel i hälsoupplysningen efter 1850-talet. Denna form av hälsoupplysning fick 

sig namnet hygienism och denna hygienism blev en kärna i socialhygienen. 

Socialhygienen utvecklades under tidig 1900-tal till biologism, socialdarwinism och den 

kontroversiella rashygienen (eugeniken) (ibid.).  

Socialstyrelsen var den främsta aktören under 1960–70-talets hälsoupplysning och nu 

hade även samhället utvecklats till en välfärdsstat. År 1970 lanserade socialstyrelsen 

temat ”kost och motion” varav ”Brödkampanjen” är den mest kända. Under 80-talet 

blev hälsokampanjernas fokus mer inriktade på förebyggande och förhindrande, 

speciellt då HIV/AIDS-spridningen var som störst. Under 80-talet kom även kampanjer 

mot alkohol, tobak och narkotika, dessa fortsatte in på 90-talet (Sandberg, 1999). Under 

de senaste 30 åren har aktörerna inom hälsoupplysningen bestått av statliga 

myndigheter, kommuner och medicinska experter. Målet har varit att få grepp om 

folkhälsan så ohälsa kan förebyggas och ett ytterligare mål för det nya millenniet är att 

minska de sociala hälsoklyftorna (ibid.). 

Hälsoupplysningen har gått från att vara direkt sjukdomsförhindrande till mer sjukdoms 

förebyggande genom historiens gång. Syftet har varit att ge individer mer eget ansvar 

för sin hälsa men också möjligheten att påverka sin hälsa på en längre sikt (Olsson, 

1999; Sandberg, 1999). Ytterst handlar det om att människor ska ge sin hälsa högsta 

prioritet och att hälsoupplysningen ska förmedla kunskap om individens möjlighet att 

själva påverka sitt hälsotillstånd, menar Olsson (1999). 

Kunskap har alltid setts som ett viktigt instrument för att nå framgång, i så väl samhället 

så som i den egna hälsan (Larsson, 1996). Även Sandberg (1999) beskriver hur 

hälsoupplysningen under de senaste årtiondena fått kritik för att vara för övervakande, 

storebror-mentaliteten har inte alltid varit godtagbar i samhället men den har fortgått 

eftersom det aldrig tagit ifrån folket det fria valet (Sandberg, 1999). Det har visat sig 

tydligt att marknadsföringen kring hälsoupplysningen gått mer och mer in på 

livsstilrelaterade livsstilsfaktorer där kopplingen görs mellan livsstil och hälsotillstånd 

(ibid.). 

 

 

                                                             
1
 Annonsblad. 
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3.7 Livsstil 
Nationalencyklopedin beskriver begreppet livsstil på följande vis; 

Term ursprungligen lanserad av Alfred Adler för att beteckna beteendemönster 

bestämda av personliga egenskaper, motiv och värderingar 

(Nationalencyklopedin [NE], 2012). 

 

Enligt Gough (2006) innefattar begreppet livsstil olika attribut som berör hur personen 

lever och agerar i sin vardag. En sämre livsstil beskriver Gough som en livsstil 

innehållande rökning, alkohol och mindre bra kostval medan en god livsstil innehåller 

goda kostval och regelbundna motionsvanor (ibid.). Barnen introduceras redan i skolan 

till de så kallade ”rätta” hälsosamma valen när det kommer till kosten och det finns även 

undervisning som tillkommer till den traditionella undervisningen som berör hälsa och 

bra livsstilsval. Dessa tillfällen undervisar om riskfaktorer så som alkohol, tobak och 

droger och tanken med denna form av undervisning är att ge barnen en kunskapsbas om 

goda livsstilsval (Wright & Burrows, 2004).   

Dagens hälsodiskurs och specifikt kostdiskursen förs till större del i och av media anser 

Wright och Burrows (2004). I detta instämmer Henderson, Ward, Conveney och Meyer 

(2010) och de menar förutom att våra matvanor är starkt kopplade till vår hälsa 

använder sig även media av olika professioner för att legitimera olika hälsobudskap. 

Dessa budskap får legitimitet just för att professionerna talar om för folket hur de ska 

äta och agera för att göra bra val i livet (Henderson m.fl., 2010). Vidare menar Jönsson 

(2009) att i det kommersiella samhälle vi lever i idag har en fitnesskultur ersatt 

folkhälsokampanjerna och i en fitnesskultur ligger tyngdpunkten på den yttre hälsan 

istället för en kombination av inre och yttre hälsa (ibid.). Hälsodiskursen har blivit allt 

mer inflytelserik och man talar om den egna kroppen som en symbol och representation 

för en sund och hälsosam livsstil (ibid.). Jönsson (2009) talar om ett förakt mot ohälsa 

och svaghet som växt fram i detta hälsoideologiska samhälle vi lever i idag.  

De som inte lever upp till normalitetskraven som vävs in i hälso- och 

fitnesskulturen riskerar att mötas av förakt, eftersom de enligt den dominerande 

ideologin hade kunnat göra val som man från officiellt håll anser skulle ha 

förbättrat deras liv. När de väljer bort detta alternativ blir de en ”belastning” för 

samhället (Jönsson, 2009, s.10). 

Disciplinering av folk har oftast gått genom deras kroppar skriver Jönsson (2009) och 

med detta menar han att våra kroppar blir en form av socialkapital som visar den övriga 

befolkningen vår sociala bakgrund, våra intressen samt vår identitet. Jönsson menar 

även att i dagens samhälle finns det ett ekonomiskt intresse i att befolkningen håller sig 

frisk och hälsosam.  

 

Såväl stat som kapital har intresse av att hålla befolkningen i god form.  

Det är ju på det viset – skulle man möjligen lite sarkastiskt kunna hävda –  

som man skapar effektiva produktionsenheter, skatteintäkter och vinster för  

samhället i stort. På så vis finns det också ett offentligt intresse av att slå vakt  

om en prestationsfixerad kultur, där beundran för ”vinnare” utgör en viktig  
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ingrediens (inte minst ser man detta i tidningarnas hyllningsreportage om 

personer som lyckats banta ner sina kroppar efter att ha ”lidit” av fetma) 

(Jönsson, 2009, s. 16). 

 

Föraktet för svaghet som övervikt och fetma har blivit synonymt med, visar även på 

attityder som likställt fetma med feta personer (Jönsson, 2009). De individer som 

klassas som feta, ses som avvikare från de övriga och uppfattas som kostsamma för 

samhället. Jönsson (2009) menar att denna form av tankebanor och ideologiska 

övertygelser snabbt kan leda in på farliga vägar. Enligt Jönsson är fetma en kulturell 

konstruktion och en abstraktion men när fetman blir kopplat till människor så upphör 

den att vara abstrakt. När fetma förkroppsligas blir det inte längre abstrakt enligt 

Jönsson utan blir synonymt med feta kroppar. Detta i sin tur för med sig att problemet 

inte längre blir fetma utan feta människor och vill man då i nästa led göra sig av med 

fetman måste kategorin feta människor minimeras (ibid.). Detta är dolt i hälsodiskursen 

och visar därmed också hur villiga vi är att underkasta oss hälsobudskapen som bland 

annat media sänder ut (ibid.). 

 

Sandberg (2005) beskriver hur medias rapportering kring olika livsstilsval visat sig 

påverka individerna i samhället både på ett direkt såsom på ett indirekt plan. Den 

direkta påverkan har visat sig röra kunskapsnivå samt attityder kring olika 

hälsobeteenden, medan den indirekta påverkan rör självskattning av den individuella 

hälsan. Detta går parallellt med det Henderson m.fl. (2010) menar angående, hur vi blir 

påverkade av olika professioners budskap i media. Å andra sidan är de mediala 

budskapen så breda idag att det finns mycket att välja mellan vilket i sin tur skapar ett 

hav av information och kan skapa förvirring. Denna förvirring påverkar även 

trovärdigheten i budskapen (ibid.). 

 

Säljö (2011) beskriver att genom medians utveckling har människor blivit delaktiga i 

massmediekultur av stor omfattning och karaktär som vi inte har sett tidigare. Internet 

är en del i de flesta människors vardag och information finns lättillgängligt. 

Medieekologi som internet erbjuder ställer stora krav på att människor utvecklar ett 

kritiskt och självständigt tänkande. Informationen som florerar på internet är oändlig 

men kan vara tveksam ur många perspektiv – vi måste lära oss att bedöma vad vi kan 

lita på. Vi måste också kunna sortera ut den information som är relevant för oss och 

våra egna syften (ibid.).  

 

Enligt Carlsson (2007) erkänner sig viktfokuserade personer vara mer fåfänga än andra, 

detta förklaras dock med att hävda att viktfokusen har ett hälsoperspektiv. Däremot är 

majoriteten av dessa människor inte insatt i vad som egentligen är hälsosam kost och de 

tenderar att förlita sig på produktreklamen samt de påstådda hälsoeffekterna på 

förpackningen. Det är väldigt viktigt att som konsument vara kritiskt och kunna sortera 

vad som är relevant information (ibid.) Sandberg (2005) instämmer i detta, hon anser att 

det stora utbudet i massmedia inte alltid är till godo eftersom överbelastningen av 

hälsoutbudet även riskerar att minska i kvalité. Risken finns att medierna hänvisar 

människor till snabba lösningar istället för att guida mot funktionella utvägar (ibid.). 
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Detta för med sig att många felaktiga budskap får utrymme i media och gör det svårt för 

konsumenterna att kunna skilja på viktig och oviktig information (Sandberg, 2005).  

 

3.8 Kost 

Statens livsmedelsverk bildades 1972 i samarbete mellan statens institut för folkhälsa, 

delar av kungliga veterinärstyrelsen och den enhet vid Kommerskollegium som 

ansvarade för livsmedelstillsatser (LV, 2012). De svenska näringsrekommendationerna 

togs fram 2005 och är framtagna så att de kan användas som kostplan och 

rekommendationer på energiintag för en normal aktiv person. Rekommendationerna är 

skapade för att ge förutsättningar till god hälsa och för att minska risken till 

kostrelaterade sjukdomar (ibid.).  

3.9 LCHF – Low Carb High Fat 

LCHF är ett samlingsnamn för alla lågkolhydratsdieter och LCHF är en förkortning på 

det engelska namnet low-carbohydrate, high-fat dieten. Den översätts likadant på 

svenska låg-kolhydrat, hög-fett – dieten. Det finns olika varianter på lågkolhydratdieter 

såsom Atkins, Montignaq och Medelhavsdieten. Alla lågkolhydratdieter har 

restriktioner på hur många energiprocent som får komma från kolhydraterna. Samlat 

ligger kolhydratsintaget vid en LCHF diet på mellan 7E % -20E%, detta kan jämföras 

med de svenska rekommendationerna som ligger på 50-60E% (Johansson, 2007).  

Energiprocent är den beräknade energiintaget inom varje livsmedelsgrupp, beräknad på 

100 %. Det vill säga hur stor andel fett, proteiner och kolhydrater en måltid 

rekommenderas innehålla (Johansson, 2007).  

Atkinsdieten grundades på 1960-talet av Robert Atkins och tanken med Atkins 

är att individen ska få i sig 50-75E% av dagsintagen från proteiner och fetter. 

Det betyder att kolhydratsintaget begränsas till dryga 25E% (Johansson, 2007).  

Montignaq är en lågkolhydratsdiet där syftet är att stabilisera blodsockret, detta 

gör man enligt dieten genom att undvika spannmål (ris, potatis, pasta), vitt 

socker, vitt bröd, mejeriprodukter samt mättat fett (Johansson, 2007). 

Medelhavsdieten går ut på att byta ut mättat fett som smör, margarin mot 

fleromättade fetter som olivolja, avokado mm. Man rekommenderas även att 

byta ut rött kött mot vitt kött som fågel och fisk. När det gäller spannmål skiljer 

de sig från det svenska vete, råg och havre. Inom medelhavsdieten är det 

baljväxter och kärnfrukter som gäller som kolhydratskälla. När det gäller 

mejeriprodukter rekommenderas det att man byter ut komjölk och ost mot fårost 

och getmjölk (Sanchez-Villegas, 2009). 

Ett annat namn för lågkolhydratsdieter är även ketogen diet. Det som är gemensamt för 

dessa dieter är att kroppen tvingas in i ketosfasen som innebär att kroppen stryper 

tillgången på kolhydrater för att kunna använda kroppens fettreserver som energi 

(Johansson, 2007).  
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Forskningen som LCHF-dieten är baserad på har genomförts av Nielsen, Jönsson och 

Nilsson (2005) vid Uppsala universitet. Denna studie forskade på kopplingen mellan 

övervikt, blodfettsvärden samt kost. I studien deltog 31 överviktiga personer med 

diagnostiserad typ 2 diabetes. Halva gruppen fick en kostplan baserad på ett intag av 

20E% kolhydrater medan kontrollgruppen fick en kost baserad på de svenska 

näringsrekommendationerna, där kolhydratsintaget ligger på 50-55E% (Nilsen, Jönsson 

& Nilsson, 2005). I ursprungsstudien visade det sig att de personer som tilldelades en 

lågkolhydratskost lyckades få ner sina blodfettshalter markant. Slutsatsen som 

presenterades i studien var följande “The present observations show that a simple 

change of the caloric proportion of carbohydrates, protein and fat in the diet is an 

effective tool in the management of type2 diabetes” (Nilsen m.fl., 2005, s.182).  

Studien visar på att lågkolhydratskost är bra vid kraftig övervikt förutsatt att patienten är 

motiverad att genomgå en förändring (Nilsen m.fl., 2005). Den uppföljande studien som 

gjordes 22 månader efter ursprungsstudien visade att de deltagare som lyckades behålla 

sin nya vikt genom att hålla sitt blodsocker och blodfettshalter nere på en lägre nivå, 

hade även kombinerat den ändrade kosten med kontrollmätningar och samtalskontakt. 

 ”Regular self measurement of blood glucose has probably made it possible for these 

patients to succeed” (Nielsen & Jönsson, 2006, s. 4). Det som uppföljningsstudien drar 

som slutsats är att en lågkolhydratskost är en effektiv behandling vid diabetes typ 2 och 

rekommenderas framförallt för att få ner blodfetts- samt sockerhalterna (Nielsen & 

Jönsson 2006).  

 

År 2008 gjordes det en andra uppföljningsstudie av originalstudien vid Uppsala 

Universitet. Denna studie gjordes tre år efter ursprungsstudien och denna studie visade 

att, när det kom till vikten hade vissa deltagare lyckats hålla viktnedgången medan 

andra gått upp i vikt.  

”Mean bodyweight increased from 6 to 22 months by 2.7± 4.3 kg. The 

total mean increase from month 6 to 44 has been 3.9 ± 5.6 kg. Five of the 

patients have maintained bodyweight from 6 to 44 months or reduced it 

further. However, five patients have increased mean bodyweight by 10 kg. 

In 7 patients (43%) the bodyweight is still 10% or more below their 

original weight” (Nielsen & Jönsson, 2008, s. 3).  

Det studien också visade, var att deltagarnas blodsockerhalter snabbt sjunkit som en 

direkt följd av det minskade kolhydratsintaget (Nielsen & Jönsson, 2008). 

Redan år 2003 gjordes en av de första studierna på lågkolhydratskosten. Denna gjordes i 

New England, USA av Foster m.fl. (2003). Studien som gjordes kallade denna 

lågkolhydratsdiet för Atkins-dieten. Atkins-dieten dök upp för första gången år 1973 

och sedan blev dieten åter populär 1992. År 2002 aktualiserade dieten ännu en gång.  

Även i denna studie ställdes lågkolhydratskosten mot en kost med större 

kolhydratsinnehåll. Studien drog följande slutsats; 
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“The results of this multicenter, randomized, controlled trial demonstrate 

that the low-carbohydrate, high-protein, high-fat Atkins diet produces 

greater weight loss (an absolute difference of approximately 4 percent) 

than a conventional high-carbohydrate, low-fat diet for up to six months, 

but that the differences do not persist at one year” (Foster m.fl., 2003, s. 

2082). 

 I studien framkom det inte hur lite kolhydrater deltagarna åt men det redovisades att 

kontrollgruppen åt 60E% kolhydrater dagligen. (Foster m.fl., 2003).  

4. Metod 
Den här uppsatsen är en replikationsstudie av tidigare skriven uppsats, gjord av 

studenter på det hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle 2009 (Larsson & 

Nylander, 2009). Anledningen till valet av att göra denna studie är att se om det har 

blivit en förändring i den kostdiskurs som pågår i dagens samhälle.  

4.1 Replikation 

Bryman (1997) beskriver replikation som en metod att upprepa ett tidigare 

forskningsresultat och uppfattas ofta karaktäristiska för naturvetenskapen. Metoden kan 

utgöra ett medel för att avgöra i vilken utsträckning resultatet är tillämpliga och giltiga 

även i en annan situation. Denna form av studie görs ofta för att utgöra en kontroll av en 

eventuell skevhet hos forskaren. Att replikera en studie innebär att andra forskare i 

andra miljöer och med andra urval försöker reproducera den tidigare forskningen så 

noggrant som möjligt (ibid.). Denna forskningsmetodik är också vanligt förekommande 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Forskare tycker den är något fantasilös och har 

låg status. Dock är den en viktig aspekt av den kvantitativa forskningstraditionen. Det är 

inte replikationen i sig som är viktig utan möjligheten att upprepa en studie. Det viktiga 

är att forskningen kan kontrolleras genom att använda samma eller stort sett samma 

forskningsinstrument som man gjort i tidigare undersökning (ibid.). 

4.2 Urval 

Metoden styrs efter hur stort urval och vilken problemställning som valts (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval beskrivs som ett urval baserad på dess tillgänglighet enligt Holme 

och Solvang (1997). Ursprungligen var målet att använda samma antal artiklar och 

samma antal läsarkommentarer som studenterna hade i den ursprungliga studien. I den 

tidigare studien använde studenterna sig av 30 stycken artiklar och hade valt ut 703 

läsarkommentarer. Våra artiklar valdes efter relevans och intresseområde, samt utifrån 

antalet läsarkommentarer och hur provocerande artiklarna upplevdes av läsarna.  

Bortfall av läsarkommentarer berodde på icke relevant innehåll och kommentarer som 

spärrats av moderatorn. Läsarkommentarerna är tagna från internetbaserade tidningar 

och tre av Sveriges största nättidningar valdes ut. Dessa tre var Aftonbladet, Expressen 

och Svenska Dagbladet. Den förändring som har skett sedan den tidigare studien är att 

Expressen har stängt av funktionen för att kommentera artiklar. Detta medförde att de 

valda artiklarna endast togs från Aftonbladet respektive Svenska Dagbladet. En annan 

skillnad från den tidigare studien är att, för att kommentera på Aftonbladet måste 
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läsarna vara inloggade via det sociala nätverket Facebook, vilket de inte behöver vara 

för att kommentera på Svenska Dagbladet. De sökord som användes för att hitta artiklar 

till studien var, ”kost”,” kostråd”,” diet” och ”LCHF”. Detta var samma sökord som de 

tidigare studenterna användes sig av, skillnaden är dock att vi valde LCHF som ett 

fjärde sökord då det visade sig att det sistnämnda sökordet gav fler träffar. Urvalet var i 

ursprungsstudien begränsat till perioden september 2008 till mars 2009. I och med att 

detta är en replikationsstudie valdes samma tidsperiod, september 2011 till mars 2012.  

De artiklar vars råmaterial, dvs. studieobjektet, vi valde att använda oss av presenteras 

här nedan.  

 Publicerad 2011-09-02, Svenska Dagbladet: ”Fettkrigets första offer är 

sanningen” (Använda kommentarer 133 st.)  

 Publicerad 2011-12-31, Svenska Dagbladet: ”Ensidigt köttätande är aldrig bra” 

(Använda kommentarer 55 st.) 

 Publicerad 2012-03-01, Svenska Dagbladet: ”Behövs det fler bokstäver i 

dietdjungeln” (Använda kommentarer 65 st.) 

 Publicerad 2011-09-01, Svenska Dagbladet: ”Kostextremisterna”. (Använda 

kommentarer 301 st.) 

 Publicerad 2011-12-22, Aftonbladet: ”Fettdieten gör dig trögtänkt” (Använda 

kommentarer 129 st.) 

 Publicerad 2012-02-01, Aftonbladet: ”Färre vill ha nyckelhålsmärkt” (Använda 

kommentarer 53 st.) 

4.3 Tillvägagångssätt 

I och med att det är en replikationsstudie så var vi styrda av den föregående studien 

tillvägagångssätt (Larsson & Nylander, 2009). Sökningen gjordes på Aftonbladets, 

Expressens och Svenska Dagbladets hemsida via deras arkiv. När en relevant artikel 

hittades med kommentarer, kopierades länken till ett separat dokument.  När vi listat 

upp 30 artiklar gicks dessa igenom och därefter gjordes ett urval baserad på det som 

ansågs ha relevans till studien.  

4.4 Databearbetning 

Alla kommentarer i de olika artiklarna lästes igenom och en övergripande bedömning av 

kommentarerna gjordes. De kommentarer som inte ansågs hålla sig till ämnet, det vill 

säga till den berörda artikelns kostinformation valdes bort. De kommentarer som valdes 

ut till bearbetning kategoriserades enligt grupperingarna för, emot och ambivalent inför 

kostinformationen. Det nämns i den föregående studien (Larsson & Nylander, 2009) att 

retoriken i läsarkommentarerna påminner om religiösa övertygelser, detta har även vi 

upptäckt. Därför valdes deras kategorisering av kommentarerna: ateist, agnostiker och 

troende.  
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En fjärde kategori (kränkningar) lades till för att tydliggöra mentalitet som förs i 

kommentarforumen.  Vi valde dock att inte sortera in kommentarerna i undergrupper 

såsom i den föregående studien.   

4.5 Etiska aspekter 

Enligt God forskningssed (2011) så bör de fyra forskningsetiska principerna följas vid 

undersökningar och dessa principer berör anonymitet, sekretess, tystnadsplikt och 

konfidentialitet. Dessa principer har vi försökt att till största mån följa, den principen vi 

främst berörs av är anonymiteten. Vi har valt att fingera namnen på de 

läsarkommentarer som blivit tvungna på grund av kommentarfunktionen att inkludera 

sitt riktiga namn. Detta har vi gjort för att ta hänsyn till anonymitetsprincipen. Fördelen 

med att vara anonym i ett forum är att individen fritt kan yttra sig utan att behöva 

utelämna sig. Nackdelen däremot för forskarna som ska bearbeta materialet med 

anonyma avsändare är att tillförlitligheten kan bli ifrågasatt. Det är viktigt att forskarna 

bejakar de fyra forskningsetiska principerna och speciellt de principer som forskningen 

berörs av.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Validiteten och reliabiliteten är två begrepp som är avgörande för forskningens 

trovärdighet. Thurén (2007) beskriver validiteten som ett begrepp där forskaren avser 

sig mäta det som forskaren angett i frågeställningen. Alltså att metoden för mätningen 

som är vald för undersökningen faktiskt fungerar (Thurén, 2007).  

För att förstärka validiteten i den kvantitativa forskningen krävs det enligt Cohen m.fl. 

(2007), att forskaren åtar sig vissa åtgärder. Bland dessa åtgärder inkluderas exempelvis 

tidsbegränsning, att urvalet är tillräckligt omfattande och rätt bearbetningsmetod har 

valts (ibid.). När det gäller specifikt denna studie som berör läsarkommenterar i 

nätbaserade tidningar kan validiteten ifrågasättas eftersom tidningarnas utbud kan 

variera från dag till dag. Detta påverkar även förutsättningar för den framtida 

forskningen eftersom rapporteringen i massmedia skiftar med trender. Vi bedömer dock 

att validiteten i råmaterialet som trovärdig eftersom individernas åsikter framkom och 

debatten fortsatte i kommentartråden.  

När det kommer till reliabilitet som är tillförlitlighet, dvs. att mätningarna är korrekt 

gjorda, ökas den genom att vara noggrann och uppmärksam som möjligt under hela 

forskningsprocessen skriver Holme (1997). Cohen m.fl. (2007) menar även att 

reliabiliteten kan förstärkas genom att vara konsekvent, noga och detaljerad. Detta 

medför att framtida forskare har möjlighet att replikera den existerande studien (Cohen 

m.fl., 2007). Reliabiliteten kan krocka med validiteten (Holme, 1997), med andra ord 

kan reliabiliteten komma i konflikt med det forskningen i ursprung är ute efter att mäta. 

Ett exempel på detta kan vara forskning om ”skator” och om frågeställningen berör - är 

skatorna svarta? Svaret kan vara ja, men eftersom det är omöjligt att beräkna alla skator 

i världen, så kan forskarna inte redovisa resultat som berör alla skator i världen. Här 

kommer reliabilitet i konflikt med validiteten, forskaren kan säga att skator är svarta, 

men hur tillförlitligt är det i slutändan?   
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Holme (1997) betonar att det är endast vid kontinuerlig kritisk prövning och 

noggrannhet vid bearbetning av råmaterial, då en tillfredsställande grad av reliabilitet 

och validitet kan uppnås (Holme 1997). Om det smugit sig in några slumpmässiga fel 

vid framtagningen av frågeställningen eller vid insamlandet av information är det viktigt 

att återkoppla till planeringsprocessen där felet kan upptäckas och åtgärdas. Genom en 

eventuell åtgärd kan forskarna justera utgångsläget för att få ett mer korrekt resultat som 

överensstämmer med råmaterialet (ibid.). 

5. Resultat 
Syftet med studien var att undersöka hur den enskilde individen blir påverkad av 

kostdiskursen i internetbaserad massmedia. Läsarkommentarerna kategoriserades i fyra 

huvudgrupper; Troende (för), agnostiker (ambivalenta), ateister (emot) och kränkningar. 

Vi valde att använda denna kategorisering då den föregående studien hade kategoriserat 

på samma sätt (Larsson & Nylander, 2009). Det som skiljer studierna åt är att vi har valt 

att lägga till ”kränkningar” som en kategori, då vi i läsarkommentarerna sett en 

betydande ökning av påhopp och personangrepp. Kärnan i varje granskad artikel är 

dieten LCHF där kategoriseringen handlar om att vara för, emot eller ambivalent inför 

dieten.   

Nedan presenteras resultaten i form av cirkeldiagram som redovisar antal procent i 

kategorierna räknat per artikel. Varje artikel är kort sammanfattad för att förtydliga de 

kommentarer som förekommer i kostdiskursen. Under varje diagram presenteras några 

utvalda läsarkommentarer för att visa hur diskursen förs i forumen. 

 

Figur 1: Den totala fördelningen. 

Detta diagram visar den totala fördelningen av kommentarerna från de valda artiklarna. 

Diagrammet visar tydligt att majoriteten av läsarna var troende i sin övertygelse när det 

kom till kostbudskapen. Anmärkningsvärt är också att personliga påhopp och 

kränkningar har en hög procentandel. Även om föregående avhandling inte hade 

beräknat andelen kränkningar, ansåg vi att det var av betydelse att ha med det i 

resultatet.  
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5.1 ”Fettkrigets första offer är sanningen” Ur SvD 2011-09-02.  

Fettkriget har rasat i åratal enligt journalisten Ingerö (2011, 31 augusti) på SvD och 

striden om våra matvanor är det närmsta Sverige kommit ett religionskrig sedan 1600-

talet. ”Bland parterna märks främst Fett-falangisterna som betraktar kolhydrater som 

syndiga, GI-gerillan som fäster stor vikt vid blodets renhet, samt det traditionalistiska 

Tallriksfolket som anser att människan inte får avstå något näringsämne. Mellan dessa 

grupper är fientligheten total. Både förtal och hot har förekommit” (Ingerö, 2011, 31 

augusti). Bråket handlar om vem som sagt vad, när, hur och varför. Ingerö beskriver 

fettkriget väldigt visuellt och använder olika religiösa metaforer för att få fram sitt 

budskap. Exempel på detta är ord som ” köttkyrkan, salladssekten och frälsarkuren”. 

Han menar att grunden är rätt enkel och att för mycket energi och för lite motion 

kommer att leda till en viktökning. ”Det har aldrig funnits, och kommer aldrig att 

finnas, någon kalorifri lunch” (Ingerö, 2011, 31 augusti.). Debatten tappar fokus och 

läsarkommentarerna övergår i personliga påhopp och kränkningar.  

 

Figur 2: Fördelning inom artikel ”Fettkrigets första offer är sanningen”. 

Diagrammet visar en tydlig fördelning av reaktionerna på artikeln. Tydligt är också att 

diskussionen övergår från en seriös kostdebatt till en oseriös debatt där kränkningar och 

personliga påhopp blandas med köksbordsexperter och de troendes benhårda 

övertygelse. De troende i denna artikel kategoriseras in i gruppen LCHF-anhängare. 

Agnostikers och ateisters försök till att bidra till debatten, resulterade i kraftiga 

motreaktioner. 

”Gör nu inte samma misstag som dietfanatikerna och blanda ihop bantning och 

viktnedgång med hälsa”. – Läsarkommentar av ”Nulle” till SvD (2011:2) 

”Eftersom du hela tiden skriver så hatiskt och nedlåtande om LCHF utgår jag 

ifrån att du är en representant i en eller annan form för matindustrin som 

tillhandahåller alla dessa kolhydrat- och sockerstinna produkter”. – 

Läsarkommentar av ”FBBF” till SvD (2011:2) 

”Människan som art har aldrig haft fri tillgång till fläskkotletter och gräddsås 

heller, så att lchf skulle vara mer "naturligt" än något annat är ett märkligt 

argument.”– Läsarkommentar av ”Kortisol” till SvD (2011:2) 
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”Knappt sett en enda tallriksgeneral eller GI-Joe på nätet, är ju bara LCHF-

gerillan som drar runt från forum till forum och härjar”?– Läsarkommentar av 

”Olle” till SvD (2011:2) 

Kommentarerna ovan är ett axplock av alla inlägg i den berörda debatten. Här syns 

tydligt sarkasm och att debatten är delad i olika läger.  

5.2 ”Ensidigt köttätande aldrig bra” Ur SvD 2011-12-31. 

Enligt Journalisten Ennart (2011, 31 december) hävdar kostexperter det ena och det 

andra och budskapet de kommer med är att du behöver deras hjälp, i form av att köpa 

deras bok eller produkter. Det är helt enkel för svårt att veta vad man ska äta för att må 

bra. För 50 års sedan trodde forskarna att boven till alla hjärtinfarkter var fettet, men de 

hade fel och på köpet fick vi vitt mjöl och socker. Resultatet av detta blev diabetes och 

övervikt. Idag fylls bokhyllorna med kokböcker med recept på LCHF mat. En del 

kostexperter hävdar också att människor mår bäst av medelhavskost med mycket 

grönsaker, fisk och lite animaliska produkter. Journalisten Ennart (2011, 31 december), 

skriver i artikeln om hur han upplever dagens kostdiskurs. Han menar att det inte är så 

komplicerat att göra medvetna val när det kommer till maten. ”Sanningen är att vi 

mycket väl vet vad som är bäst.” (Ennart, 2011, 31 december).  Han skriver att några 

studier med gynnsamma effekter av det ensidiga köttätande inte finns, utan 

överkonsumering av för mycket animaliskt protein kan leda till cancer, hjärtsjukdomar 

och till en för tidig död. Läsarkommentarerna rör en debatt om köttets vara eller icke 

vara, och de som själva äter enligt LCHF reagerar starkt mot artikeln. 

 

Figur 3: ”Ensidigt köttätande är aldrig bra”. 

Figuren visar att fördelningen mellan de olika kategorierna är mer jämt fördelad. Även 

här syns det att de troende har en större representation än de övriga, eftersom de som 

kategoriserats som troende är för en LCHF diet.   

”Oavsett vilket "läger" man tillhör i kostdebatten tror jag att de flesta kan 

komma överens om att vi behöver en varierad kost för att täcka vårt 

näringsbehov och att vi mår bäst av att äta oprocessade livsmedel”. – 

Läsarkommentar av ”Nina” till SvD (2011:3) 
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”Inuiter måste må sämst i världen. De äter bara kött. Sluta trakassera oss 

köttätare. Det börjar likna mobbing”. – Läsarkommentar av ”Tobo” till SvD 

(2011:3) 

”Sockret gör att fettet binds i din kropp, om du undviker socker så förbränner du 

kött och framförallt fett. Sockerdöden återfinns i våra allra vanligaste livsmedel 

som potatis, pasta, ris och för att inte tala om alla nya typer av livsmedel så som 

couscous och bulgur .”- Läsarkommentar av ”Osmo” till SvD (2011:3) 

Tonen i denna debatt var mer tillåtande vilket också syns i de utvalda kommenterarna. 

5.3 ”Behövs det fler bokstäver i dietdjungeln?”  Ur SvD 2012-03-01. 

I artikeln blir Paulún, förespråkare av GI-metoden samt LCHQ, utfrågad om LCHF och 

hans kritik mot dieten av journalisten Ståhl (2012, 1 mars). Paulún kommer snart ut med 

sin nya kokbok LCHQ - lågkolhydratskost av bästa kvalité och han säger att det hela 

tiden kommer nya studier och vi lär oss hela tiden vad vi ska äta för att må bra. Han 

säger vidare till Ståhl att LCHF inte är den bästa kosten för hälsan och att den på sikt 

kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Däremot poängterar han att lågkolhydratsdieten 

LCHQ är en livsstil för dem som vill minska intaget av kolhydrater i sin kost. Denna 

kost innehåller tillräckligt med kolhydrater för att må bra. Han betonar på de råvaror 

som han anser vara bra alternativ, såsom fisk och skaldjur. Paulún anser också att vitt 

kött är en bättre proteinkälla än det traditionella röda köttet. Budskapet från de kritiska 

och troende, det vill säga LCHF-anhängarna, är att de anser att Paulún sitter på två 

stolar och ska helst inte uttala sig i kostdiskursen.  

 

Figur 4: ”Behövs det flera bokstäver i dietdjungeln?” 

Överrepresenterade i detta diagram är både kränkningar och troende. Den största delen 

av kritiken mot Paulún samt kränkningar handlar om hans trovärdighet. Fördelningen 

mellan agnostiker och ateister är ungefär lika stor sammanräknad som troende och 

kränkningar var för sig.  

”Paulun har en fantastisk förmåga att vända kappan efter vinden. Här har han 

lyckats med konststycket att på en femöring byta sida från hans tidigare fettsnåla 
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råd, samtidigt som han ändå på något sätt försöker antyda att alla andra än han 

själv har fel. "Forskning visar att LCHF inte är den bästa kosten för hälsan". Är 

lite konkreta referenser för mycket begärt? Och var är forskningen som visar att 

hans egenpåhittade motförslag är så mycket bättre då”? – Läsarkommentar av 

”Anton” till SvD (2011:3) 

”Inse att fetma många ggr är en beroende sjukdom som liknar andra missbruk. 

Det räcker inte att säga att man ska dricka lagom till en alkoholist”? – 

Läsarkommentar av ”DrHelge” till SvD (2011:3) 

”Jag tror ibland att många dieter är ursäkter för att inte leva sunt. Jag har testat 

LCHF och det funkade som ett sätt att gå ner i vikt utan att träna. Men... jag blev 

trött, och frågan är om det är bra för kroppen i längden (precis som står i 

artikeln).  Nu kör jag en annan variant: Regelbunden träning, begränsat med fett, 

tillräckligt med kolhydrater för att ha "bränsle" till kroppen, lite extra proteiner 

efter träning, inget socker, inte för stora portioner etc. Saker man nästan kan lista 

ut själv. Om man vill slippa LCHF och liknande extrema varianter, så ska man 

helt enkelt träna. En tränad kropp bränner fett även när den vilar, och det är en 

skön känsla att äta för att man är hungrig, d.v.s. kroppen BEHÖVER maten”.– 

Läsarkommentar av ”Nils” till SvD (2011:3) 

”Svenska folket håller visst på att bli ortorektiker hela bunten”. – 

Läsarkommentar av ”Alvin” till SvD (2011:3) 

Kostdiskursen är betydligt hårdare i denna artikel vilket vi dels ser i fördelningen i 

diagrammet och i de utvalda kommentarerna. Hård kritik riktas mot Paulún och hans 

ord har splittrat debatten i olika läger. 

5.4 ”Kostextremisterna hot mot folkhälsan” Ur SvD 2011-09-01. 

Denna artikel ingår i en debattserie om kost i Svenska Dagbladet som heter 

”Brännpunkt”.  I artikeln svarar brödindustrins förespråkare Gröön (2011, 1 september) 

på kritiken om brödets negativa rykte. Gröön menar att kostextremister som förespråkar 

livsmedel med högt fettinnehåll bidrar till en mängd myter och missuppfattningar. 

Missuppfattningarna och myterna kan försvåra för konsumenter som blir förvirrade av 

dessa råd. Kostextremister hävdar att det är kolhydraterna som är boven och som måste 

uteslutas ur kosten. Detta gör att diabetiker och överviktiga mår bättre och deras 

problem blir lösta menar Gröön. Han försvarar brödets existens och vill presentera en 

annan synvinkel till dagens kostdiskurs. Gröön menar vidare att människor bör äta 

fullkorn och fibrer för att få i sig näringsämnen.  

Artikeln skriver också att det inte talas om de hälsorisker som fettdieten kan 

åstadkomma i framtiden eller om de negativa miljökonsekvenserna vid framtagning av 

animaliska produkter. Dagens fetmaepidemi grundar sig i tillgången av mat och att 

människor har för dåligt kunskap i vad de stoppar i sig. Brödinstitutet har gjort en 

undersökning som visar att 6 av 10 människor tror att de blir tjocka av att äta bröd. 

Gröön (2011) menar att det inte är bröd eller pasta som orsakar viktuppgång och 

kostextremisternas förenklade budskap vilseleder det svenska folket och på sikt kan det 

leda till försämrad folkhälsa. Problematiken med fetman i världen menar Gröön är att vi 



 

23 
 

helt enkelt rör på oss för lite, kunskap är första steget i att äta rätt. Det finns inget enskilt 

livsmedel som orsakar viktuppgång, utan det handlar om att inte äta mer än vad man gör 

av med. Han hävdar att dessa kostextremister är farliga för folkhälsan då det leder till 

missuppfattningar och myter. Debatten i läsarkommentarerna visade en stark 

motreaktion mot Gröön och stämningen piskades upp så att kommentatorerna tappade 

fokus och övergick från relevanta inlägg till kränkningar och personangrepp. 

 

Figur 5: ”Kostextremisterna hot mot folkhälsan” 

Här är kränkning överrepresenterade och det kan bero på artikelns innehåll som 

upplevdes av läsarna som väldigt provokativ och det visar också fördelningen. Fokuset i 

debatten låg i LCHF-anhängarnas (troende) försvar där andra åsikter inte fick utrymme, 

vilket också diagrammet visar.  

”Min erfarenhet är att motion också kan öka hungern, och då riskerar man äta 

mer”. – Läsarkommentar av ”Pyltry” till SvD (2011:1) 

”Vad i potatis är det som skulle göra det livsfarligt för oss och ambrosia 

(gudarnas mat) i Peru? . Våran matsmältning och förmåga att bryta ner 

makronutrienter är identiskt över jorden”.  – Läsarkommentar av ”Rune” till 

SvD (2011:1) 

”Det här är hets mot folkgrupp. Att anklaga LCHF:are för att vara ett hot mot 

folkhälsan skall polisanmälas. Det är lika illa som att påstå att homofiler är ett 

hot mot folkhälsan. Jag kommer att polisanmäla inlägget för hets mot 

folkgrupp”.  – Läsarkommentar av ”Olof” till SvD (2011:1) 

”Björnarna äter mest kött under våren och sommaren och beroende på var de 

lever även fisk när de kommer åt. Trots detta går de inte upp i vikt”. – 

Läsarkommentar av ”FBBF” till SvD (2011:1) 

Även i denna diskussion syns den hårda tonen och intoleransen av olika åsikter. Det är 

tydligt att varje neutral åsikt får en motreaktion. Ett urval av kommentarerna visar på 

det hårda klimatet som förekom i diskursen. 
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5.5 ”Fettdieten gör dig trögtänkt.” Ur Aftonbladet 2011-12-22 

Dieten LCHF kan få katastrofala följder för den enskilde individen enligt Erlanson-

Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. Hon säger 

till journalisten Svensson (2011, 22 december) att dieten kan leda till depression, cancer 

och minnesförlust. LCHF framstås ofta som en mirakelkur för att gå ner i vikt och 

kunna leva ett mer hälsosammare liv. Enligt Erlanson-Albertsson visar forskningen på 

att det inte är någon skillnad i viktnedgång om man väljer en fettdiet eller en 

kolhydratsdiet under en längre tid. Erlanson-Albertsson hävdar att det är bättre att äta 

enligt tallriksmodellen. Hon får dock kritik av Dahlqvist, också känd som ”fettdoktorn”, 

som hävdar att Erlanson-Albertsson skrämmer upp människor och att fettet inte alls är 

farligt. Ny forskning visar dock enligt Erlanson-Albertsson att LCHF är rena 

skräckdieten. Erlanson-Albertsson säger i artikeln att för mycket intag av fett kan leda 

till att negativa rubbningar av våra hormoner och det kan leda till att fett fastnar i 

tjocktarmen vilket kan leda till cancer. Hon får mycket stark kritik från LCHF 

anhängarna, den kritik mot Erlanson-Albertsson som dyker upp i kommentarerna är 

främst berörande hennes samarbete med Mc Donald’s. De som presenteras som troende 

är anhängare av LCHF.  

 

Figur 6: ”Fettdieten gör dig trögtänkt” 

I detta diagram är de troende överrepresenterade och kommentarerna handlade om att 

försvara sin rätt att få äta enligt LCHF. Här kom också ateisterna till orda och det syns 

tydligt i fördelningen. Fördelningen av kränkningar kunde ha varit högre om vi hade 

haft tillgång till de borttagna kommentarerna. 

”Jag tror att jag äter den mat, som jag är sugen på. Det vill till disciplin att också 

följa tallriksmodellen. Ugnsbakad falukorv bara älskar jag. Jag fyller hela 

tallriken med det. Men så är jag tjock också Och gammal”.  – Läsarkommentar 

av ”Laila” till Aftonbladet (2011:1)  

”De här sjukdomarna blev jag av med genom att äta LCHF: ledgångsreumatism, 

astma, allergi, förkylningar. svett. Fick bättre minne, kondition. Söv bättre, 

blodtrycket gick ner till 120/70. Gick ner 25 kg”.  – Läsarkommentar av 

”Andreas” till Aftonbladet (2011:1)  



 

25 
 

”Jag har bara hållet på i drygt ett år med enorma hälsovinster. Jag ser dock fram 

emot den krympande hjärnan i och med att vi ändå skall leva tillsammans med 

alla dessa "haters”.  – Läsarkommentar av ”Neo” till Aftonbladet (2011:1)  

I denna debatt hörs röster om hälsovinsterna som upplevts efter en diet med LCHF. 

Tonen är mer accepterande och det förekom mer humor i denna diskussion, vilket vi 

även valt att publicera i form av en kommentar. 

5.6 ”Färre vill ha nyckelhålsmat” Ur Aftonbladet 2012-02-01. 

Denna artikel handlar om livsmedelsverkets reaktioner på de senaste diettrenderna. ”När 

dieterna övergår till att bli mat som man ska leva efter hela livet blir vi på 

Livsmedelsverket oroliga”, säger Anette Jansson, enhetschef på Livsmedelsverket till 

TT (2012, 1 februari). Hon kritiserar de nya trenddieterna och anser att de riskerar att 

påverka folkhälsan negativt och det är många som vill tjäna pengar på sina bloggar och 

olika kokböcker. Artikeln skriver också att använda sig av LCHF metoden för att gå ner 

i vikt kan fungera, men kan också öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och förhöjda 

blodfetter på sikt. Detta signalerar även forskarna om enligt Jansson. Det har också 

blivit en minskad försäljning av nyckelhålsmärkt mat vilket oroar dietister som varnar 

att över 20 år folkhälsoarbete kan vara förgäves. Enligt livsmedelsverket är det mer 

motion, frukt och mer fet fisk som är det bästa för att bibehålla en sund livsstil. Det 

behöver inte vara krångligare enligt Jansson. I kommentarerna kritiseras Janssons 

uttalanden och Livsmedelsverket ifrågasätts vilket representeras av de troende.  

 

Figur 7: ”Färre vill ha nyckelhålsmat”. 

I denna kostdiskurs är fortfarande de troende överrepresenterade, men här syns det 

tydligt hur tonen varit mer tillåtande i form av att ateisterna fått komma till tals. Detta 

styrks även av att andelen kränkningar är väldigt låg. 

”Äntligen någon som insett att LCHF inte är en diet. Det är en livsstil”. – 

Läsarkommentar av ”Alexander” till Aftonbladet (2012:2)  

”Det har ju gått så bra för livsmedelsverket och co. med sina rekommendationer 

hittills. Not. Trots alla nyckelhål och tallriksmodeller ökar fetman och hjärt- och 
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kärlsjukdomar fortfarande. Dags för ny vetenskap”! – Läsarkommentar av 

”Natalie” till Aftonbladet (2012:2)  

”Livsmedelsverket är en sekt”. – Läsarkommentar av ”Eric” till Aftonbladet 

(2012:2) 

”Man ska äta husmanskost i lagom portion och röra på sig”. – Läsarkommentar 

av ”Olga” till Aftonbladet (2012:2) 

 

Även i denna diskussion är tonen mer allvarlig men tillåtande och kränkningarna har 

hållits på en näst intill icke-existerande nivå. Gliringar förekommer men andelen direkta 

personangrepp är få.  

5.7 Sammanfattning 

Sammanfattningen av resultatet är att 40 % var för, 21 % emot, 15 % ambivalenta mot 

de nätbaserade artiklarna och 24 % bestod av kränkningar och personliga påhopp. Detta 

skiljer sig från föregående studie där fördelningen låg på 58 % för, 28 % emot och 14 % 

ambivalenta. Som nämnt valde vi att lägga till ”kränkningar” som en kategori, då vi i 

läsarkommentarerna sett en betydande ökning av påhopp och personangrepp, detta 

skiljer sig åt från föregående studie. 

 

Utmärkande var att är författarna till artiklarna var väldigt övertygande i sin egen åsikt 

såsom Gröön (2011) och Paulún (2012), blev reaktionerna i läsarkommentarerna 

kraftigare från de troende och ateisterna. De som ingick i kategorin troende var väldigt 

övertygande själva i sina åsikter vilket visar sig i påstående som: 

 

”Kolhydrater är giftiga och måste oskadliggöras så fort som möjligt för att 

normalisera blodsockret. Så insulin stänger ned fettnedbrytning för att bryta ned 

socker till ättiksyra som sedan kan användas av mitokondrierna [sic]. Om 

hjärnans celler använder socker som bränsle (utan syre) så blir det mjölksyra 

som gör att hjärnan snart slutar att fungera. Så ät fett och lagom med protein och 

man slipper äta kolhydrater som gör alltför många människor och grisar feta”. – 

Läsarkommentar av ”Kolis” till SvD (2011:1)  

 

Det upplevs viktigt att få ha rätt i sin åsikt oavsett om man är troende eller ateist. De 

som ingick i kategorin ambivalent ville för det mesta hålla debatten på en neutral och 

allmän nivå men blev inte hörda och hade därför svårigheter att komma till tals. 

Kränkningar är markant i flera av de utvalda artiklarna och när andelen kränkningar är 

hög, tappar debatten fokus.  

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  

De frågeställningar studien baseras på är om individen är för, emot eller ambivalent 

gentemot artiklarnas kostbudskap eller information? Följdfrågan är också hur individens 

uppfattningar tar sig uttryck? Vad baserar de sin personliga åsikt på?  
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Kärnan i de artiklar vi valt att granska har rört LCHF, frågan blir då hur läsarna ställer 

sig till LCHF som är en form av kostbudskap som publiceras i nätbaserad massmedia. 

När det gäller frågan hur individens uppfattning tar sig uttryck kan vi redovisa att det är 

mycket predikan, påhopp och kraftiga argumentationer, vilka vi redovisat i olika citat i 

resultatet. Många av läsarna baserar sina åsikter på egna erfarenheter som de gärna vill 

förmedla och sprida i form av värvningskampanjer.  

 

Syftet med studien är att jämföra hur kostdiskursen utvecklats sedan föregående studie 

skriven av Larsson och Nylander (2009). Deras resultat visade på att de inte kunde 

styrka att kostinformationen i dagens massmedia skulle förvirra eller skapa frustation 

bland befolkningen. Kategorierna fördelades på följande vis: troende 58 %, agnostiker 

28 % och ateister 14 %. Detta betyder med andra ord att majoriteten av deltagande i 

kostdiskursen tror på budskapen som sänds ut via massmedia (Larsson & Nylander, 

2009). Resultatet i vår studie fördelades sig annorlunda än föregående studie, eftersom 

vi valde att lägga till en fjärde kategori. Vår fördelning ser ut på följande vis: troende 40 

%, agnostiker 21 %, ateister 15 % och kränkningar 24 %. Det vi kan utläsa ur det 

jämförda resultatet är att andelen troende har sjunkit från föregående studie, medan 

kategorierna ateister och agnostiker ligger på ungefär samma procentfördelning. 

 

Den tillförda kategorin kränkningar har en förvånansvärt hög procent vilket överraskade 

oss. Det som vi kunde utläsa ur läsarkommentarerna var att de kränkningar som 

förekom var grova och ofta personligt riktade. Vi tolkar det som att det inte finns 

utrymme för oliktänkande i kostdebatten, attityderna och värderingarna hos de troende 

läsarna tyder på en ”my way or the high way”- tänk. Med detta menar vi att 

övertygelsen hos de troende är så stark att de inte är redo att vika sig eller erkänna 

någon annans rätt till sina kostval, eftersom gruppen troende ofta använder sig av ett 

sådant språk som inte kan ifrågasättas om man inte har de rätta kunskaperna inom 

området. Detta stämmer väl in på det som Foucault (2008) menar, att den som har 

kunskapen äger diskursen.  

 

Här nedan har vi valt att publicera ett citat som enligt oss beskriver attityderna och 

tonläget i kommentarerna. ”Om du vill bli (eller fortsätta vara) fet ska du äta bröd, 

pasta, potatis och andra kolhydrater.” – Läsarkommentar av ”Papprika” till SvD 

(2011:1). Om vi ser till detta citat kan vi utläsa en värdering ur detta, som ligger 

inbakad i orden. Falkheimer (2001) säger att eftersom individen tolkar ord och 

meningar i relation till sina känslor, sitt förnuft och i sitt beteende så blir ett påstående 

som ovan väldigt starkt laddat. Kommentatorn ”papprika” påstår att ansvaret ligger hos 

mottagaren och avsäger sig sitt eget ansvar för sin skrivna åsikt.  

 

Såsom det beskrivs i artiklarna och redovisas i läsarkommentarerna är tonen i 

kostdiskursen fientlig där rätten att ha rätt är viktigare än att ha en gynnsam diskussion. 

Vi tolkar kommentarerna som att trovärdigheten är av mindre betydelse medan att få ha 

rätten på sin sida är betydligt mer viktig. Sandberg (2005) och Henderson (2010) menar 

att det är framställningen av budskapet och budbäraren som ses som viktigare än själva 

kärnan. Med detta menar vi att människor har en tendens att lita på experterna och 

sällan ifrågasätta deras budskap, även om budskapet låter för bra för att vara sant. 
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Liksom Sandberg (2005) anser vi att det är ytterst viktigt att bevara sin kritiska 

inställning mot hälso- och kostbudskapen i massmedia. Det är viktigt att tänka efter och 

ifrågasätta vem det är som ska tjäna pengar på budskapen. Enligt Sandberg (2005) finns 

risken att individer blir immuna mot budskapen och slutar att lyssna.  

Det är inget fel i att rapportera kring hälso- och kostbudskap men kvalitén måste ses 

över, detta är tydligt i de olika kommentarer vi tagit del av. De kommentarer från läsare 

som kategoriserats som agnostiker, är att de inte längre tror på något utan väljer att gå 

sin egen väg.  

 

”[...]Spannmål har uppfunnits just för att maximera folks fetma, på den tiden för att 

minska svälten. Om du inte är undernärd, så bör du inte äta några spannmålsprodukter”. 

– Läsarkommentar av ”kapitalist” till SvD (2011:1). Kommentaren vill förmedla att 

spannmål, även kallat kolhydrater är en onödig och fetmaorsakande livsmedelsgrupp. 

Detta påstående kan tolkas som ett faktafel, eftersom Johansson (2007) skriver att 

kolhydrater är den viktigaste energikällan och enligt henne har den varit det under en 

stor del av människans utveckling. Vi kan även styrka detta med de rekommendationer 

som kommer från Livsmedelsverket, deras rekommendation för dagligt intag av 

kolhydrater ligger på 55-60E% (LV, 2012). Det som vi ser som en genomgående linje 

bland de troende är demoniseringen av kolhydrater, detta gör att debatten blir 

provocerande och olika skolor av kunskap slåss om att ha rätt. Detta upplever vi medför 

en polarisering som endast i vår mening bidrar till fientlighet. Här kan vi se det som 

Sandberg (2005) kallar för missvisande hälso- och kostbudskap, det är lätt att dras med i 

debatten utan att veta vad grundbudskapet egentligen är. Även här är det viktigt att 

förhålla sig kritisk och våga ifrågasätta vem det är som ska tjäna på ett visst budskap 

(ibid.).   

 

Under genomgången av läsarkommentarerna upptäckte vi ett flertal faktafel som 

obemärkt fick gå förbi utan att bli ifrågasatta av de övriga kommentatorerna. Detta är 

något vi ser som bidragande orsak till att ovissheten i kostdiskursen fortgår. Ett vanligt 

faktafel tycks vara ordet LCHF som är brett tolkat och de i bakgrunden beskrivna 

dieterna
2
 läggs ihop till en och samma diet, det vill säga LCHF. I och med okunskapen 

kring LCHF som verkar finnas hos många av läsarna, gör att den allmänna bilden av 

dieten är en köttbit och bearnaisesås. Det debatterna oftast handlar om, är att de troende 

försöker förklara vad deras diet går ut på, och när de blir ifrågasatta blir debatten 

personlig. Vid sådana tillfällen byter debatten fokus från den ursprungliga artikeln och 

övergår till en maktkamp om att ha rätt i sin sak. Detta kan vi koppla till Foucault 

(2008) som menar att diskursen eller i detta fall debatten involverar specialiserad 

kunskap och det är återigen de med kunskap som framhäver att just deras åsikt är den 

rätta.”Jaså, LCHF:are får inte i sig vare sig grönsaker eller vitaminer? De sitter bara och 

knaprar på köttben hela dagarna? Pinsamt dåligt påläst, herr brödförespråkare”. – 

Läsarkommentar av ”Orvar” till SvD (2011:1). Det här citatet visar ett svar på den 

okunskapen som tycks finnas i kostdiskursen och även här kan man avläsa en fientlighet 

mot artikelförfattaren Gröön (2011, 1 september).  

 

                                                             
2
 Atkins, Montegnac och medelhavsdieten. 
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De många hälsokampanjer som socialstyrelsen drivit har handlat om att förebygga och 

förhindra ohälsa, syftet med dessa kampanjer har varit att ge den enskilde individen 

ansvar för sin hälsa och även möjligheten att påverka den på längre sikt (Sandberg, 

1999). Efter att ha gått igenom läsarkommentarerna ställer vi oss frågan om dessa 

kampanjer längre har någon verkan. Vi tycker oss kunna avläsa en trend bland 

kommentarerna som berör livsmedelsverkets trovärdighet. Vi tror också att enskilda 

hälsoaktörer i form av ”hälsocoacher” och liknande kommer att få mer makt och 

möjlighet att påverka, denna trend syns tydligt hos ”köksbordsexperterna”. Henderson 

m.fl. (2010) betonar hur påverkbara vi människor är till kostbudskapen i dagens media. 

Detta skapar en förvirring bland befolkningen men även en möjlighet för alla dessa 

köksbordsexperter att komma till tals. Sandberg (2005) menar att medias rapportering 

påverkar individerna på två plan, det direkta som är kopplat till hälsobeteenden samt på 

det indirekta som är kopplat till attityder. Vi kan se hur läsarkommentarerna återspeglar 

det indirekta budskapet, i form av värderingar och attityder. Om någon valde att ändra 

sina hälsobeteenden som en följd av kostbudskapen är det omöjligt för oss att veta, 

eftersom vår studie var tidsbegränsad.      

 

Jönsson (2009) beskriver i sin text om ett förakt mot svaghet där fetma ingår, denna 

”rädsla” och förakt kan även vi urskilja till en viss del i läsarkommentarerna. Han menar 

för att göra sig av med problematiken fetma behöver man minska antalet feta människor 

i vårt samhälle. Det skulle man då i sin tur kunna göra genom en förändring i 

kostrekommendationerna enligt många läsare, där majoriteten anser att en kost baserad 

på LCHF är lösningen till överviktsproblematiken. I vårt samhälle syns denna rädsla 

och förakt för svaghet. Den syns tydligt i hur fitnesskulturen blir större och större, vi 

blir matade med budskap om den hälsosamma medborgaren, där kontroll på kost, 

motion och anatomin tydligt är synonymer med hälsa och välbefinnande. En 

möjliggörare till detta förakt är medias sätt att förmedla budskap till oss dagligen genom 

olika artiklar och chockrubriker. Informationen som florerar på internet idag är massiv 

och därför är det enligt Säljö (2011) ytterst viktigt att förbli kritisk och ha ett 

självständigt tänkande. Med detta påstående som grund kan vi ofta se att läsarna allt för 

ofta är godtrogna sina så kallade experter och saknar det kritiska tänkandet, med 

experter syftar vi på olika kostgurun och coacher som yttrar sig i massmedia.  

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom det är en replikationsstudie som är gjord, så har processen varit styrd av den 

föregående studiens metod (Bryman, 1997). Syftet och frågeställningarna har kunnat 

besvaras genom den valda metoden. Till större del följde vi den föregående studiens 

kategorisering, men vi valde även att lägga till en extra kategori. Detta gjordes för att vi 

ansåg att det fanns ett behov att förtydliga förekomsten av kränkningar och personliga 

påhopp.  

 

En textanalys kan innebära en stor frihet till tolkning (Cohen m.fl., 2007) och genom att 

skriva studien tillsammans med en annan person skapas ett naturligt bollplank. Det blir 

svårare för den enskilde att övertolka, eftersom en konstant kommunikation och ett 

processande sker. Därför anser vi att det är att rekommendera att liknande studie ska ske 

parvis. Efter genomförd studie visade det sig att denna metod är funktionell för denna 
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form studie, där man ska kategorisera ett brett urval. Det som vi upplevde var svårt var 

att hitta relevanta artiklar samt begränsa antalet i urvalet. En annan upplevd svårighet 

var den subjektiva kategoriseringen men det avhjälptes dock av tydligheten i de fyra 

kategorierna. Det krävdes dock ett kontinuerligt samarbete, då tolkningen av 

kommentarerna skulle vara entydig och rättvis. I mängden material kunde ett mönster 

av beteende, åsikter och mentalitet urskiljas. Den valda metoden förenklade sorteringen 

och kategoriseringen av läsarkommentarerna. Vi ställer oss frågan om 

procentfördelningen mellan kategorierna hade sett annorlunda ut om vi uteslutit 

kränkningarna. Hade vi uteslutit denna kategori hade vi blivit tvungna att bredda antalet 

artiklar och vi tror att det hade visat sig i den övriga procentfördelningen.  Den frågan 

som kvarstår är om vi kunde ha gjort studien genom att använda en annan metod eller 

om det skulle bli en helt annan studie då? Vi anser dock att det inte finns någon annan 

metod som skulle vara funktionell för denna form av studie. 

 

7. Förslag till framtida forskning 
 

Kostbudskapen i all massmedia idag är väldigt utbredd. Detta för oss in på funderingar 

om framtida forskning. Ett område vore att se hur könsfördelningen ser ut bland 

läsarkommentarerna. Detta skulle kunna genomföras eftersom de flesta 

kommentarfunktioner i de internetbaserade tidningarna kräver inloggning via det sociala 

mediet Facebook. En annan vinkel att se på läsarkommenterar från, vore att se om det 

anonyma läsarkommentarerna är till språket grövre än de där inloggning krävts. 

Intressant vore även att se hur fördelningen troende, ateister, ambivalenta och 

kränkningar ser ut kopplade till de artiklar som skrivits mer neutralt dvs. med 

forskningsunderlag och yrkesprofessionella som debatterar. Ett annat 

undersökningsområde är att på djupet studera hur retoriken framställs i tidningarna och 

även hur maktfördelningen mellan yrkeskunniga och köksbordsexperter ser ut i 

diskursen.  
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