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Abstract 

 
Title: Why low carbohydrate diet? Voices about the high sugar consumption. 

 

 

The aim of this study was to examine families' experiences of minimizing the intake of 

sugar/highcarbs. This has been studied with a qualitative unstructured method with the 

parents in three families from different free to tell based themes. These themes covered 

areas like reason, procedures, reactions, problems, behaviors and potential health 

benefits related to their dietary change. In addition to these families, three blogs were 

selected in the field of low carbohydrate diets. These were followed and analyzed as a 

supplement to the interviews. The results were interpreted on the basis of social 

constructivist approach and the theory of symbolic interactionism. The most prominent 

findings was that all who entered the study have experienced improvements in their 

health, in most cases also improved children's cognitive ability . Furthermore , they felt 

that the tradition of sweets as both reward and comfort, made their  dietary change 

implement difficult without hearing the epithet as " fanatical " and " extreme" . None of 

the interviewees stated that they would be willing to return to the high-carbohydrate 

diet. 

 

Keywords: Fast carbohydrates, sugar, behavior, low carbohydrate diet, change in diet, 

diet change.  



 

 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka familjers upplevelser av att minimera intaget 

av socker/snabba kolhydrater. Detta genomfördes med kvalitativa ostrukturerade 

intervjuer där föräldrarna i familjen fritt fick berätta utifrån olika teman. Dessa teman 

täckte områden som anledning, tillvägagångssätt, reaktioner, svårigheter, beteenden och 

eventuella hälsovinster relaterade till kostomläggningen. Utöver dessa familjer valdes 

tre bloggar ut inom området lågkolhydratkost. Dessa följdes och analyserades som 

komplement till intervjuerna. Resultaten tolkades utifrån socialkonstruktivistiskt synsätt 

och teorin om symbolisk interaktionism. De mest framträdande resultaten var att 

samtliga som ingått i studien har upplevt förbättringar i sin hälsa, i de flesta fall 

förbättrades även barnens kognitiva förmåga. Vidare upplevde de att traditionen med 

sötsaker som både belöning och tröst, är djupt rotad vilket innebar att kostomläggningen 

inte var så enkel att genomföra utan att få höra epitet som ”fanatisk” och ”extrem”. 

Ingen av intervjupersonerna uppger att de kan tänka sig att återgå till kolhydratrik kost. 

 

Nyckelord: Snabba kolhydrater, socker, beteende, lågkolhydratkost, kostomläggning, 

kostförändring. 
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1 Inledning 
 

 

I januari 2013 publicerades en studie där några forskare kunde fastställa att den ökande 

sockerkonsumtionen orsakade allt större folkhälsoproblem. De menar att socker kan 

anses vara orsaken till den stora ökningen av fetma, hjärt - och kärlsjukdomar samt 

diabetes. De forskare som genomfört studien ansåg sig också ha sett tecken på att hög 

sockerkonsumtion även kunde ha ett samband med kognitiva funktionsnedsättningar 

såsom ADHD, autism och asperger (Te Morenga, et al. 2012). Denna studie 

uppmärksammades av världshälsoorganisationen WHO som i mars 2014 lade fram ett 

förslag om att ändra sina rekommendationer angående dagsintaget av socker. Den 

nuvarande rekommendationen som antogs 2002, är att socker ska utgöra högst 10%  av 

det totala energiintaget per dag. Nu vill WHO att detta ska halveras De nya 

rekommendationerna skulle alltså innebära att rekommenderat dagsintag av socker ska 

utgöra maximalt 5% av det totala dagsintaget av energi. Denna siffra innefattar alla 

sockerarter, både de som ingår naturligt i födan och det som tillsätts (WHO, 2014). 

 

Att intaget av snabba kolhydrater/socker ökat i det västerländska samhället är något man 

kan se i studier gjorda under de senaste 15 åren (Popkin, Nielsen, 2003). Läsk och 

godiskonsumtionen har ökat betydligt de senaste 50 åren. I dagens allt mer stressade 

samhälle konsumeras mycket halvfabrikat och färdigmat då många upplever att de inte 

har tid att laga mat från grunden. Dessa produkter innehåller ofta socker som 

smakförstärkare vilket gör att vi äter socker i långt högre grad än vi ofta tror. Socker 

anses även av en del, bland annat av addictionspecialisten Bitten Jonsson vara 

beroendeframkallande på samma sätt som droger och alkohol kan skapa ett beroende  

(Jonsson, Nordström, 2010). Av tradition används socker i stor utsträckning som ett 

belöningsmedel, det är enkelt att visa sin uppskattning med något sött enligt Erlanson-

Albertsson (2005). Trots att problemet med den ökade sockerkonsumtionen 

uppmärksammats inom forskningen verkar det vara ett djupt inrotat beteende att 

använda socker som smakförstärkare, belöning och tröst. Lördagsgodiset till barnen är 

en viktig tradition, likaså den nya svenska traditionen ”fredagsmys” som även denna 

ofta innefattar godis och läsk. Att ändra på en djupt rotad tradition är inte så enkelt men 

genom olika brukarorganisationer för t.ex. ADHD, autism eller överviktiga går det ändå 
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att hitta exempel på föräldrar som lagt om familjens kost till en sockerfattigare diet och 

kan vittna om att bland annat barnens beteenden förbättrats avsevärt. 

 

1:1 Bakgrund 

Under vår praktik inom socionomprogrammet, kom vi båda i kontakt med barn och 

vuxna som stod under utredning hos psykolog för att eventuellt få en diagnos som 

talade om att de hade någon kognitiv funktionsnedsättning, ofta ADHD. Samtidigt 

pratades det bland behandlarna och kuratorerna på våra respektive praktikplatser en hel 

del om att diagnoserna ökat på senare tid. Det borde finnas något annat att göra för 

hyperaktiva barn än att enbart behandla dem olika psykofarmaka. Kanske borde man 

titta på andra hjälpmedel än medicinering? 

Då en av oss, på nära håll, har sett barn med hyperaktivt beteende där övergång till 

kolhydratfattig kost visade positiva resultat, föddes tanken huruvida kosten har 

betydelse även för andra typer av kognitiva problem. Det finns några pågående studier 

där forskare försöker hitta samband mellan beteendeproblem och högt intag av snabba 

kolhydrater. En sådan studie är t.ex. INCA studien (The Impact of Nutrition on Children 

with ADHD) där man undersökt hur ett antal barn med ADHD-diagnos reagerat på 

olika födoämnen, bland annat socker (Pelsser et al. 2011).  Några föräldrar till 

hyperaktiva barn började också berätta att de själva tagit initiativet till att utesluta 

socker och funnit att deras barn blev mycket lugnare och fick lättare att koncentera sig. 

En av dessa föräldrar är Bitte som berättar för tidningen ”Mama” hur hon märkt att 

sonens beteende förändrades till det bättre då hon införde lågkolhydratkost (Kaspersen - 

Fahlén, 2005). Detta väckte vårt intresse och vi började fråga oss: Har socker så stor 

inverkan på beteendet? Kan hyperaktivitet delvis bero på de senaste årens ökade intag 

av snabba kolhydrater? Vi fattade då intresse för ämnet och började följa debatten 

rörande kostens betydelse i samhället idag och fann studier som tyder på att 

socker/snabba kolhydrater är den huvudsakliga orsaken även till t.ex. fetma, diabetes 

typ 2 samt hjärt-kärlsjukdomar. Den mest uppmärksammade verkar vara en studie som 

publicerades i februari 2014 av en grupp forskare som studerat sockrets inverkan på 

hälsan hos vuxna män i USA (Yang, et al. 2014). Fråga som då väcktes hos oss var att 

om nu socker/snabba kolhydrater ligger bakom den ökade fetman, den ökande 

diabetesen och många hjärt-kärlsjukdomar, varför slutar man då bara inte att äta så 

mycket socker/snabba kolhydrater?  
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1:2 Syfte  
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur barnfamiljer som minimerat socker/snabba 

kolhydrater i sin kost upplever förändringen och vilka orsaker som ligger bakom deras 

beslut om kostförändring. Vi vill även undersöka huruvida de anser sig uppleva någon 

skillnad i hälsa och beteende efter kostomläggningen. 

 

1:3 Frågeställningar 
 

Hur har de nya forskningsrönen om sockrets hälsorisker påverkat de studerade 

familjerna? 

Hur upplever föräldrarna barnens beteende efter en omställning till sockerfattigare kost? 

Vad upplever föräldrarna som svårt med att genomföra och upprätthålla en 

kostförändring? 

 

1:4 Koppling till socialt arbete 
 

Statistik som publicerades av Världshälsoorganisationen (WHO) 2006 visar att 300 

miljoner vuxna runt om i världen var kraftigt överviktiga. Liknande siffror finns för 

barn och unga, vilket WHO anser att kan leda till stora problem i vuxen ålder (Malik, et 

al. 2006). Andra sjukdomar som ökar är diabetes, och hjärt- och kärlsjukdomar. Även 

det ökande antalet barn med kognitiva funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD är ett 

problem för samhället: 

”ADHD leder till konsekvenser i det dagliga livet som gör att barn 

och ungdomar med ADHD är beroende av att det finns vuxna i deras 

omgivning som kan förstå och hjälpa dem. Många olika verksamheter i 

samhället måste förstå och hantera svårigheter som personer med ADHD 

har. Personer med ADHD har rätt till vård och stöd i enlighet med den 

kunskap som finns idag.”   

    (Kort om ADHD hos barn och vuxna, 2004) 

Dessa sjukdomar minskar, bland annat, människors produktivitet och livskvalitet. Vissa 

experter menar att dessa sjukdomar/funktionsnedsättningar kan ha ett samband med 

ökad konsumtion av socker/snabba kolhydrater och detta kan därför, förutom de 

medicinska kostnaderna för samhället, även öka kravet på kompetens om kostens 

betydelse för folkhälsan i det sociala arbetet. Dessa folkhälsoproblem kan även leda till 

sämre psykiskt mående vilket gör att behovet av samtalskontakt med kurator/terapeut 
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ökar. Kuratorn/terapeuten behöver då ha kunskap om kostens betydelse och även 

förståelse för vilka svårigheter det kan innebära att göra en kostförändring. 

 

1:5 Uppsatsens disposition 
 

Studien har delats in i sex kapitel. Första kapitlet innehåller inledning och bakgrund, 

syfte, frågeställningar och koppling till det sociala arbetet. I det andra kapitlet beskrivs 

litteratur och tidigare forskning. Kapitel tre handlar om de valda teorierna/perspektiven i 

uppsatsen. Kapitel fyra förklarar metoden och hur studien genomförts. Kapitel fem 

presenterar resultatet som kommit fram efter de genomförda intervjuerna och 

blogganalyserna samt analyserar resultatet. Kapitel sex består av sammanfattning av 

resultatet, en diskussion om den valda metoden samt förslag till fortsatt forskning inom 

området. I slutet av arbetet finns referenser och bilagor. 

Författarna är gemensamt ansvariga för hela uppsatsen, ingen uppdelning sinsemellan 

har gjorts när det gäller skrivandet. 

 
 

2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

2:1 Socker och hälsa 
 

Forskning visar att sockerkonsumtionen har ökat runt om i världen under de senaste 45 

åren. En internationell sammanställning som inkluderar drygt 100 länder, publicerades 

2003 och den visar att mellan åren 1962 och 2000 ökade det dagliga intaget av socker 

med 22%. Av dessa 22% kommer större delen från sockrade drycker (läsk) och snabb- 

eller färdigmat (Popkin, Nielsen, 2003). Det verkar inte finnas några mätningar gjorda 

före 1962 vilket skulle kunna tolkas som att sockeranvändandet inte var så omfattande 

före 1960-talet. En annan tolkning kan vara att socker före 60-talet inte ansågs kunna 

orsaka folkhälsoproblem.  Att intaget av socker/snabba kolhydrater hos världens 

befolkning har ökat de senaste 50 åren råder det inget tvivel om. 

  

En annan artikel pekar på eventuella skadeeffekter hos människor med högt sockerintag 

när det gäller övervikt och fetma, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

depression, olika former av cancer och benskörhet (Malik, et al. 2006). Frågan vissa 

forskare nu började ställa sig var vad det är som lockar med sockret och det söta. Att 

socker triggar belöningssystemet är något forskare redan undersökt och bekräftat. I en 
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studie från 1999 kunde man påvisa att det söta, framför allt om det intogs som dryck, 

stimulerade aptiten och triggade kroppen att vilja ha ännu mera sött (King, et al. 1999). 

Att sockret triggar igång något i kroppen kunde alltså styrkas, men kan socker även 

skapa ett beroende? För att något ska kallas beroende måste man uppleva abstinens när 

man slutar med ämnet man är beroende av. Det finns, än så länge, inga publicerade 

studier som kan fastställa sockerabstinens hos människor men genomförda djurförsök 

visar att nivån på abstinensen är beroende av hur mycket socker som 

intagits (Colantuoni, et al. 2002). 

 

En svensk forskare inom området sockerbelöning och sockerberoende är Charlotte 

Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. 

Hon menar att det inte verkar finnas några inbyggda spärrar mot att äta för mycket 

socker. Kroppen har, enligt tidigare gjorda studier naturliga spärrar mot att få i sig för 

mycket fett men när det gäller socker verkar dessa spärrar saknas. Detta skulle kunna 

vara en bidragande orsak och delförklaring till den allt högre sockerkonsumtionen i 

samhället enligt Erlanson-Albertsson (2005). 

 

2:2 Samband mellan kost och beteende 
 

Då det gäller socker och ADHD finns det en del både avslutade och pågående studier. 

Malin Elisabeth Eickhoff har i en examensuppsats vid läkarprogrammet på Uppsala 

Universitet studerat blodsockerhalterna hos icke medicinerade barn med ADHD-

diagnos, alltså barn som fått diagnosen ADHD men inte föreskrivits något läkemedel 

för detta. Resultatet i hennes studie visar att blodsockerhalterna hos dessa barn var 

något förhöjda jämfört med barn utan diagnos. Hon har i sina studier även upptäckt att 

barnen med ADHD oftare äter en mer sockerhaltig kost. Eickhoff ställer sig då frågan 

om det kostvalet beror på att de har ADHD eller om det kan vara så att ADHD: n 

orsakas av det höga sockerintaget. Hon anser att det finns all anledning att forska vidare 

på ämnet eftersom hennes undersökning var för liten för att ge ett säkert resultat 

(Eickhoff, 2013). Den tidigare nämnda INCA-studien som omnämns i kapitel 1:1, har 

undersökt sambandet mellan förändrad diet och hyperaktivitet hos barn med ADHD 

diagnos. Studien har genomförts på 100 barn i åldrarna 4-8 år med diagnosen ADHD 

där hälften av barnen under fem veckor fick äta i mat enbart tillagad av livsmedel som 

inte tidigare orsakat kända allergireaktioner (t.ex. ris, kött, grönsaker och päron). 

Kontrollgruppen, bestående av de övriga 50 barnen, åt sin normala kost. Där kunde 
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forskarna efter fem veckor se märkbara förbättringar i beteendet hos 64% av barnen 

med reducerad kost. Då barnen återgick till vanlig kost försämrades beteendet åter. 

Detta kan tolkas som att mer än hälften av ADHD-diagnoserna möjligen kan ha 

samband med kosten. Men forskarna säger ändå att undersökningen inte kan säkerställa 

kostens betydelse för barn med ADHD, då urvalet var för litet och studien pågick under 

för kort tid för att kunna göra detta. Men resultaten visar ändå, enligt forskarna själva, 

att kosten inte är obetydlig och att området är värt att lägga ner vidare forskning på 

(Pelsser, et al. 2011). 

  

En studie gjord vid Norska Rikshospitalet (Whiteley, et al. 2012) handlar om att försöka 

påvisa ett samband mellan tarm och hjärna hos barn med diagnosen autism. Slutsatsen i 

denna forskning är att det finns ett samband mellan nutrition och hjärnans aktivitet som 

man absolut behöver forska vidare om. 

 

2:3 Belöning och beroende 
 

Forskare har sedan länge kunnat konstatera att socker triggar igång hjärnans 

belöningssystem och kan även generera en smärtstillande effekt. (Welch, et al. 1996). 

Redan på BB används socker som smärtlindring på spädbarn då en 30 procentig 

sockerlösning ibland droppas in i spädbarnets mun som ”bedövningsmedel” vid 

provtagning (Barr, et al. 1999). Förklaringen till att socker fungerar smärtlindrande 

menar man beror på att när kroppen får i sig socker frigörs kroppens egna opiater vilket 

gör att det uppstår en känsla av att ”må bra” (Colantuoni, et al. 2002). Forskaren 

Charlotte Erlanson-Albertsson menar att vi människor sällan längtar efter enskilda 

födoämnen utan efter speciella maträtter. Vi blir inte sugna på rent fett utan vi vill hellre 

ha en fet maträtt eller produkt. Undantaget är, enligt Erlanson-Albertsson (2005), sött 

och socker.  Hon konstaterar också att det söta stimulerar aptiten, speciellt efter mera 

sött (ibid). Studier som genomförts om sockerkonsumtion visar att människokroppen 

saknar naturliga spärrar som förhindrar människan att äta för mycket socker. När det 

gäller att äta för mycket fett visade det sig däremot att kroppen har en inbyggd naturlig 

spärr som säger ifrån och gör att man inte vill äta mera av det feta enligt Erlanson-

Albertsson (2005). 

 

Några, bland annat den svenske addictionspecialisten Bitten Jonsson, hävdar att det 

finns något som heter sockerberoende och att det har exakt samma egenskaper som 
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alkohol och drogberoende (Jonsson, Nordström, 2010). Ett tecken på att något ämne är 

beroendeframkallande är att konsumtionen av ämnet ökar. Statistik har kunnat visa att 

intaget av sockerrika produkter ökat oerhört mycket sedan 1962 och det kan för en del 

vara ett argument för att det suget efter socker kan betecknas som en 

beroendeproblematik på samma sätt som om man är beroende av droger, alkohol och 

tobak (Colantuoni, et al. 2002). Den stora tillgången till socker är ändå en av orsakerna 

till att olika forskare har svårt komma överrens om huruvida socker kan klassificeras 

som beroendeframkallande. Godis och läsk finns att få tag i på de flesta ställen dygnet 

runt och det är därför svårt att mäta hur stora ansträngningar som krävs för att få tag i 

”drogen”. Jonsson menar att alla som äter socker inte behöver bli sockerberoende. Hon 

har inte någon förklaring på varför inte alla människor utvecklar beroende men drar 

parallellen med alkoholberoendeproblematiken. Hon menar att det inom 

alkoholforskningen inte heller går att helt förklara varför en del kan dricka socialt 

medan andra utvecklar ett beroende (Jonsson, Nordström, 2010). Jonsson understryker 

också i sin bok att på samma sätt som en alkoholberoende får hjälp av samhället i sitt 

beroende bör också den som är beroende av socker erhålla hjälp av samhället (ibid). 

 

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel redogör vi för våra val av teorier, socialkonstruktivism och symbolisk 

interaktionism. Dessa teorier tillämpar vi i analyseringen och tolkningen av vårt 

material. Vårt val av teoretiskt perspektiv föll ganska naturligt på 

socialkonstruktivismen eftersom vi anser att vårt användande av socker och hur 

samhället påverkar oss i våra kostvanor är socialt konstruerat. I dagens stressade 

samhälle har vardagskosten blivit något som inte får ta för mycket tid i anspråk vilket 

resulterar i att vi konsumerar allt mer snabbmat som oftast innehåller snabba 

kolhydrater och även rent socker som smakförstärkare. För att förändra vårt 

sockeranvändande måste den sociala konstruktionen göras om. De invanda mönstren 

måste alltså förändras och här blir de mellanmänskliga interaktionerna och 

interaktionerna mellan samhälle och individen, viktiga enligt socialkonstruktivismen. 

Som teoretisk modell har vi valt Meads teori om symbolisk interaktion, detta för att 

barnen lär sig innebörder, relationer och medvetenhet av signifikanta andra, främst av 
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sina egna föräldrar. Vi finner det högst troligt att barnen ofta ärver sina föräldrars 

matvanor. 

 

3:1 Socialkonstruktivism 
1
 

 

Grunderna för socialkonstruktivism kommer från symbolisk interaktionism, vilken utgår 

från symboler och interaktioner. Boken ”The Social Construction of Reality” av Berger 

och Luckmann som publicerades första gången 1966 anses vara viktig för uppkomsten 

av socialkonstruktivismen (Berger, Luckmann, 1966). En av socialkonstruktivismens 

förespråkare är Viven Burr, psykolog och docent vid University of Huddersfield, UK. 

Burr har sammanfattad huvuddragen i socialkonstruktivism på följande sätt; 

 Att ha en kritisk hållning mot det för-givet-tagna 

 Att kunskap är kulturellt och historiskt specifik 

 Det är sociala processer som gör att kunskap blir varaktig, sociala handlingar 

och kunskap går hand i hand. 

                                     (Angelöw, Johnsson, 2000) 

Socialkonstruktivismen uppmanar oss att vara kritiska mot idén att våra observationer 

av världen avslöjar dess natur. Hur vi förstår världen är bestämt historiskt och kulturellt, 

under vilken tidsperiod och hur vi lever har stor betydelse för hur vi konstruerar den 

sociala verkligheten. I den vardagliga interaktionen konstruerar vi kunskap. För sociala 

konstruktivister är språket av stor betydelse. I mellanmänskliga relationer konstrueras 

och omkonstrueras kunskap med hjälp av bl.a. språket. (Burr, 2001). Det finns sålunda 

en mängd olika sätt att förstå och analysera omvärlden, och inget av dem är mera rätt än 

något annat. 

 

Berger och Luckmann utgår i sin teori ifrån tre grundbegrepp: 

 Samhället är en mänsklig produkt  

 Samhället är en objektiv realitet   

 Människan är en social produkt  

De menar att samhället är en mänsklig produkt eftersom det skapas och utvecklas 

ständigt och samhället existerar bara så länge människan fortsätter att utveckla det 

(Berger, Luckmann, 1979). Berger och Luckmann menar vidare att samhället växer 

                                                 
1
  Mellan begreppen social konstruktionism och socialkonstruktivism finns en del otydliga 

skillnader beskrivna inom litteraturen. Författarna av detta arbete väljer att utgå ifrån boken ”The 
social construction of reality” (Berger, Luckmann, 1966) och använder därför begreppet 
socialkonstruktivism och betydelsen av begreppet som det beskrivs där. 
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fram genom att mänskliga erfarenheter externaliseras då individen delar med sig av sin 

subjektiva verklighet genom att kommunicera den till andra. På det viset blir den 

subjektiva verkligheten objektiv. Den objektiva verkligheten kan sedan internaliseras 

och genererar gemensamma värderingar.  De kan sedan föras vidare till nya 

generationer genom språket (Burr, 2001).  

 

Berger och Luckmann menar att handlingar som upprepas ofta inordnas i ett mönster 

som kräver mindre och mindre möda ju mer det upprepas.  Mönstret blir genom denna 

upprepning en vanemässig handling, en rutin. Genom interagering med andra 

människor förmedlas denna vanemässiga handling till flera och Berger och Luckmann 

menar då att handlingen har ”typifierats”. Detta är vad de kallar för institutionalisering. 

Berger och Luckmann menar vidare att dessa institutioner måste legitimeras för att ett 

handlingsmönster ska kunna överföras mellan generationer, särskilt om man vill 

övertyga de nya generationerna om dessa mönster. Med legitimering menar Berger och 

Luckmann att människan, för att kunna föra vidare en handling, också måste ha en 

kunskap om själva handlingen. Denna kunskap behöver inte vara en faktiskt eller 

empirisk kunskap, det kan även vara ordspråk eller talesätt som legitimerar de 

institutioner som förmedlas mellan generationerna (Berger, Luckmann, 1979).  

 

Människan skapar och omskapar hela tiden sin egen och andras identitet och verklighet 

i samspel med sin omgivning. Dessa konstruktioner skiljer sig på olika platser i världen, 

baserat på kultur, historia och de olika samhällsnormerna som finns. Vad som är 

verklighet för somliga behöver inte nödvändigtvis vara verklighet för någon annan. 

Sociala konstruktioner bygger på det sociala vetandet och har inget med det naturliga 

och vetenskapliga att göra men likväl anser Luckmann och Berger att det är en 

verklighet i sig som varierar beroende på synsätt. Det är handlingarna som blir till 

invanda mönster och som man sedan delar med världen. (Payne, 2008). 

 

3:2 Symbolisk interaktionism 
 

George Herbert Mead (1863-1931) anses vara en förgrundsgestalt till symbolisk 

interaktionism. Enligt hans teori är det språket som gör människorna till reflekterande 

och medvetna individer. Enligt Meads teori om det mänskliga medvetandet och 

personlighet är det i de sociala sammanhangen som barns medvetande föds, växer och 

utvecklas. Mead menar att den sociala processen först måste finnas för att vårt 
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medvetande ska kunna utvecklas. Vi får som barn lära oss de olika sociala innebörderna 

genom interaktioner med andra människor, främst med våra föräldrar. Människor som 

är viktiga för vår socialisering är de vi ser som betydelsefulla och som vi har en relation 

till som t.ex. föräldrar, vänner, släktingar eller lärare, dessa benämns som signifikanta 

andra. Genom att iaktta hur signifikanta andra reagerar på vårt beteende lär vi oss, via 

sociala processer, att förstå rätt och fel (Ritzer, 2009). Mead menar även att vi, när 

medvetandet föds, även utvecklar subjektivitet; ”medvetandet består alltid av två 

dimensioner: dels är det någon som tänker, dels är det något som tänks. Mycket av det 

som tänks kan barnet få i sig utifrån, men kapaciteten att tänka, att reflektera, uppstår 

samtidigt i denna process” (Månson, 2000, s.98f). Mead menar sålunda att människans 

tankar skapas socialt men de är inte socialt determinerade. 

  

”I medvetandet är således människan både subjekt och objekt”(Berg, 2007 s.159). Vår 

personlighet (vårt jag) menar Mead är en kombination av ”I” och ”me”, de tillsammans 

utgör vårt medvetande. Vårt ”I” står för den kreativa, vågade och oberäkneliga delen. 

Den delen av jaget är alltså impulsivt och egoistiskt. Inte ens vårt eget jag är helt 

medveten om vårt ”I” och vad ”I” kan hitta på. Vårt ”me” står för den sociala 

identiteten, det ansvarstagande, värderande och tolkande. Detta är vad som ger oss 

förmågan att sätta oss in i den generaliserade andre, det vill säga samhällets attityder 

och reaktioner. Mead menar att ”me” ger oss förutsättningar för att kunna anpassa oss 

till att leva i samhället medan ”I” gör förändringar i omgivningen möjliga (Ritzer, 

2009). 

  

Det sociala samspelet och attityderna som konstrueras i samhället är det som kallas ”den 

generaliserade andre”. Vårt sätt att agera, tänka och tycka bör till stor del 

överensstämma med ”den generaliserade andre” för att samspelet ska fungera i till 

exempel en skolklass eller på en arbetsplats. När människor önskar ingå i någon slags 

gemenskap hämtar de sin kunskap i ”me” när de analyserar och tolkar ”den 

generaliserade andre” för att bäst kunna anpassa sig till gruppen (ibid). 

  

 Grundtankarna i den symboliska interaktionismen är att vi inte föds med en identitet 

utan vi blir oss själva genom att vårt jag från födseln, först rent kroppsligt genom fysisk 

kontakt med omvärlden utvecklas genom sociala relationer och aktiviteter. Senare tar 

rollekarna barnet till ytterligare utveckling och det egna självet börjar organiseras. 
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Självet kan anses fullt utvecklat när vi kan tolka andras inställningar om oss själva 

(Heidegren, Wästerfors, 2008). Denna förmåga kallar Mead för ”rolltagande” och med 

det menar han att vi då fått förmågan att föreställa oss hur andra tänker och reagerar på 

vårt eget beteende. Kommunikationen människor emellan kräver sålunda att vi har 

förmågan att vara någon annan i tankarna (alltså att vi kan föreställa oss den andres 

reaktioner). Människans utveckling pågår ständigt och även som vuxna är rolltagandet 

ett sätt att bli medveten och att utvecklas. Att tolka andras inställningar/attityder och 

integrera dessa med sina egna är också ett rolltagande som pågår hela livet. Vi är inga 

färdiga sociala produkter utan utvecklas ständigt (ibid).  

 

  

4 Metod 
 

4:1 Etiska ställningstaganden 
 

Vårt examensarbete följer vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper, vilket innebär att 

de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet efterföljs (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

 Informationskravet 

Vid rekryteringen av intervjupersoner har information givits om undersökningens syfte 

och deras roll i examensarbetet. Intervjupersonerna har informerats om författarnas 

kontaktuppgifter. 

 Samtyckeskravet 

Intervjupersonerna har informerats om frivillighet att delta i studien och att de när som 

helst har all rätt att avbryta samarbetet utan att ange anledning. 

 Konfidentialitetskravet 

Intervjupersonerna har informerats om att de erhåll full anonymitet och endast 

författarna har tillgång till materialet som skrivits och spelats in under intervjuerna. 

Detta material förvaras så att inga obehöriga kan komma åt det. 

 Nyttjandekravet 

Materialet som samlats in används enbart i examensarbetets syfte och förstörs efter att 

arbetet godkänts av examinator. 
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4:2 Forskningsdesign 
 

”En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, 

vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 

vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer” 

 (Kvale, Brinkmann, 2009 s.28). 

 

Genom våra intervjuer av individerna där upplevelser och erfarenheter undersöks och 

beskrivs som vi har för avsikt i detta arbete benämns det som en empirisk studie 

(Larsson, 2005). Med den kvalitativa forskningsdesignen eftersöks en vidare holistisk 

syn på de upplevelser intervjupersonerna beskriver. 

Intervjuer 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa ostrukturerade intervjuer i detta arbete. Målet 

för oss är att få kunskap om och öka vår förståelse för dessa familjers tankar och 

upplevelser då de tagit beslutet att genomföra och upprätthålla förändringen av kosten. 

Bloggar 

Vi har även inkluderat tre bloggare som komplement i vår studie då vi ansåg att tiden 

inte skulle räcka till att göra ytterligare intervjuer, dessutom har vi kunnat konstatera 

vissa svårigheter att hitta familjer i vår geografiska närhet som tagit beslutet att reducera 

sin sockerkonsumtion. 

 

4:3 Tillvägagångssätt 
 

Urvalsmetod för litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 

Vid det inledande skedet i denna uppsats sökte vi efter information, litteratur och 

vetenskaplig forskning om ämnet lågkolhydratkost och kostens betydelse för hälsa och 

beteende. I sökmotorerna Google scholar och Psyk Info använde vi oss av sökorden 

”socker och beteende”, ”socker och belöning”, ”sugar and behavior”, ”socker och 

ADHD”. Vi sökte och läste även studentuppsatser i DiVA där vi i referenslistorna kunde 

hitta intressanta forskningsrapporter som vi har haft användning av. Genom 

bibliotekskatalogen LIBRIS fann vi litteratur som var av vikt för oss i denna studie. 

 

Urvalsmetod för intervjuerna 

För att finna intervjupersoner som hade information och erfarenhet i detta ämne 

undersökte vi i vår umgängeskrets om någon kände eller visste om någon som uteslutit 

snabba kolhydrater ur kosten. Vi fick tips på några familjer, varvid en första kontakt 
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togs där vi presenterade oss och vår planerade studie. Intervjupersonerna informerades 

om syftet med vår uppsats och även om de etiska riktlinjerna. De tillfrågades sedan om 

de kunde ställa upp på en intervju om deras kostförändring. De fick själv välja tidpunkt 

och platsen där intervjun skulle äga rum. Den ena familjen valde att träffa oss i deras 

eget hem och de andra valde att komma på en intervju i högskoleenhetens lokaler. Vid 

intervjutillfällena godkände intervjupersonerna att inspelning av samtalen fick ske. 

  

De vi valt att intervjua i denna studie är familjer som genomfört kostomläggning till en i 

det närmaste sockerfri diet, dessa familjer kan i dagsläget ses som avvikande fall 

eftersom de valt bort vissa livsmedel ur sin kost, livsmedel som de flesta av samhällets 

individer äter. Urvalsförfarandet som vi använt oss av nämns i Pattons bok Qualitative 

Research & Evaluation Methods som ”extreme och deviant case sampling” (Patton, 

2002). Dessa personer anser vi är rika på information och har erfarenheter av 

sockerfattig kost, något som är ovanligt för den ”stora massan”. En av våra informanter 

har under de senaste fem åren använt sig av den sockerfria dieten medan en annan 

familj under tio års tid har hållit en sockerfri diet, dock med vissa kortare avbrott. I 

fyrabarnsfamiljen har föräldrarna bitvis dragit ner på sockret men sedan årsskiftet äter 

alla, inklusive barnen, helt sockerfritt. Genom bekanta har vi fått information om dessa 

personer som vi sedan valt att kontakta. Dessa informanter har i sin tur rekommenderat, 

dels bloggar de själva följer och upplever att de får inspiration och tips genom, dels en 

person i deras vänkrets som också gjort en kostomläggning. Rekryteringen av våra 

informanter skedde sålunda delvis med hjälp av snöbollsurval, det vill säga, en av våra 

informanter tipsade oss om andra möjliga informationsrika informanter. Denna 

urvalsteknik, där informanterna ger förslag om andra som i sin tur kan föreslå ytterligare 

andra som även de har erfarenheter/egenskaper som undersöks och efterfrågas av 

författarna, beskrivs som ”snöbollsurval” i Metodpraktikan (Esaiasson, et al. 2012).  

 

Genomförande av intervjuerna 

Lyhördhet hos intervjuaren för vad som sägs och även för det som inte sägs är viktigt 

under de kvalitativa intervjusituationerna, då även kroppsspråk och mimik ofta är delar 

av informanternas berättelser (Larsson, 2005). Innan vi genomförde våra intervjuer läste 

vi en del facklitteratur, skönlitteratur och blogginlägg om just kostförändringar, detta för 

att erhålla någon slags förkunskap i ämnet. Vårt förhållningssätt till våra informanter 

har vi försökt hålla öppet och empatiskt, vi har lyssnat intresserat och ställt följdfrågor 
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som inte funnits med i vår intervjuguide. Vår temaguide för intervjuerna bestod inte av 

många frågor då vår önskan var att få en intervju där respondenten ges frihet i 

berättandet om sina tankar, handlingar och upplevelser. 

  

Urvalsmetod för blogganalyserna 

För att finna bloggar som vi anser ändamålsenliga i examensarbetet har vi ställt vissa 

inklusionskriterier, de som bloggar har öppna bloggar, vilket innebär att dessa är 

möjliga att läsa för alla utan inloggningskoder. De som skriver är över 18 år, de har 

bloggat även innan beslut tagits om kostomläggningen, de bloggar minst tre 

gånger/månad och har bloggat under de senaste två åren. Vi har därför valt att exkludera 

bloggare som endast under kortare tid ätit sockerfritt eftersom vår ambition är att 

personerna vi studerar tagit ett genomtänkt och aktivt beslut om sin kostförändring. 

Genom att välja bloggare som bloggat om sin kostförändring under en längre period kan 

risken att det bara är ett kortare infall elimineras. För att finna bloggar som stämde med 

våra kriterier använde vi oss av orden: mat utan vetemjöl och socker, blogg på Googles 

sökmotor. Här fann vi två bloggar som vi valt att följa, den tredje bloggen finns som en 

länk i en blogg vi valde att exkludera på grund av att inläggen inte var kontinuerligt 

skrivna. 

 

4:4 Analysverktyg 
 

Kvale och Brinkmann beskriver analysen av kvalitativa intervjuer i sex steg där det 

första steget är när respondenten öppet berättar om sin egen livsvärld, vilka upplevelser, 

kunskaper och känslor denne har till det valda ämnet. I steg två kan respondenten själv 

upptäcka nya innebörder och tolkningar med hjälp av de egna beskrivningarna om sina 

upplevelser. I steg tre tolkar intervjuaren att det som sagts uppfattas rätt, detta ger 

respondenten möjlighet att förtydliga sin berättelse. Steg fyra innebär att den 

genomförda intervjun transkriberas, tolkas och struktureras upp av forskarna. Materialet 

kartläggs och oväsentligheter t.ex. upprepningar sorteras bort. I steg fem som inte är 

aktuellt i detta arbete kan en ytterligare intervju med respondenten ske där denne ges 

möjlighet att utveckla och klargöra sina uttalanden efter att ha läst forskarens tolkning 

av intervjun. Om det sjätte steget görs innefattar det respondentens handlande, som 

genom intervjun eventuellt har gett respondenten nya insikter och därmed ändrat sin 

inställning eller sitt beteende (Kvale, Brinkmann, 2009). 
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4:5 Uppsatsens trovärdighet 

4:5:1 Validitet och reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Inom forskning avser validiteten om huruvida mätinstrumentet mäter vad som avses att 

mäta. I kvalitativ forskning blir således forskarna både ”mätinstrumentet” och tolkaren 

av det insamlade materialet (Kvale, Brinkman, 2009). Forskarnas skicklighet och 

trovärdighet, hur de kontrollerar, teoritiserar och ifrågasätter det insamlade materialet 

har stor inverkan på validiteten. I mindre studier där intervjuer förekommer är det därför 

viktigt att informanterna har möjlighet och förmåga att uttrycka sina egna upplevelser 

för att ge informationsrika upplevelseberättelser. 

 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning handlar mer om att beskriva och upptäcka olika 

fenomen än att kontrollera hur säkert och noggrant mätningar utförts (Larsson, 2005). 

Resultaten från intervjuerna och bloggarna tolkas av författarna var för sig för att sedan 

jämföras. Detta gör att olika förklaringar kan ses, utvecklas och tolkas av författarna 

tillsammans vilket kan öka trovärdigheten, denna arbetsform kan ses som en form av 

triangulering (ibid).  

 

I detta arbete undersöks intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser, vilket 

gör att studien i sig inte är generaliserbar, men kan ses som en slags naturalistisk 

generalisering. Det innebär att studien bygger på dessa individers personliga 

erfarenheter. Hur de uppfattar sin sanning om hur saker förhåller sig (i dessa fall socker-

hälsa-beteende) har sin grund i tyst kunskap, upplevelser som de har utvecklat genom 

kunskaper och erfarenheter. Kunskapen och erfarenheterna har sedan genom intervjun 

verbaliserats, det vill säga uttryckts i ord och därmed blivit klart uttalade (Kvale, 

Brinkman, 2009). 

4:5:2 Kritiskt förhållningssätt 

 
Genom att vi sökt familjer som starkt reducerat sitt sockerintag så gör detta att bilden av 

en sockerminimerad diet framställs som positiv. Det finns sannolikt många som under 

en tid testat att minimera socker i kosten och inte upplevt någon nämnvärd skillnad i sitt 

mående. De familjer vi intervjuat har fortsatt med sin kostförändring tack vare 

hälsovinsterna de anser sig ha erhållit med sin sockerreducering. Denna studie kan 

därför ha ett något överdrivet positivt resultat. 
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5 Resultat och analys 
 

5:1 Presentation av informanterna 
 

Nedan följer en presentation av de familjer vi intervjuat samt de bloggar vi valt att följa 

i vår studie. Vi har valt att använda fingerade namn. 

 

Magda, är mamma till 12-åriga Saga som har svår autism och flera andra 

funktionsnedsättningar.  Magda är gift med Arne och de har även sonen Viktor, 10 år. 

När Saga var sju år valde Magda att utesluta socker, vetemjöl och laktos ur dotterns 

kost. Saga fick diagnosen autism vid tre års ålder och ungefär samtidigt började hennes 

mage att krångla. Dagligen hade hon flera utbrott av enorm ilska, förmodligen på grund 

av sin onda mage. Detta utvecklade ett självskadebeteende hos Saga, hon låg och bet på 

sig själv ”liksom för att få bort det onda”. Åtskilliga är de gånger de uppsökt sjukhus 

för Sagas anfall, men fick alltid höra att inget fanns att göra. Inte en enda gång har de 

fått ett kostråd från läkarna. Magda läste allt hon kom över om autism och kostens 

påverkan på kroppen och i synnerhet hjärnan. ”Man är ju beredd att prova allt för att 

ens barn ska må bra”. En av de studier som väckte Magdas intresse var en studie gjord 

i Norge där man studerat ett eventuellt samband mellan matspjälkningssystemet och 

hjärnan. De kunde där påvisa att kosten hade betydelse för hjärnans aktiviteter 

(Whiteley, et al. 2012). Visserligen är studien fokuserad på gluten och kasein 

(mjölkprotein) men Magda uteslöt ändå även socker i Sagas diet. Saga har nu ätit mat 

utan socker, laktos och gluten i fem års tid och är numera mycket lugnare, 

självskadebeteendet har i princip försvunnit. Läkare har gett intyg till skolan om vilken 

kost Saga kan äta efter Magdas önskemål. De två första åren skickade Magda med 

matlåda till skolan, dels ville hon ha koll på vad Saga åt, en annan orsak var att ingen 

läkare skrivit något intyg om specialkost, vilket numera krävs för att barn i skolan ska få 

specialkost. Saga har fortfarande sina utbrott, hon kan bli jättearg men utbrotten 

kommer inte lika ofta som innan kostomläggningen. De har märkt att Saga även är 

känslig för kolhydratrika produkter (de omvandlas till socker i kroppen) som t.ex. 

potatis, så det är ytterligare något de numera undviker att ge Saga. ”Jag provade att ge 

potatismos till fisken en dag men fick meddelande från skolan, ingen mer potatis till 

Saga tack! Hon hade varit jättearg!” 
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Pelle och Britta är föräldrar till Lukas, 14 år, Emma, 8 år, Stina, 6 år och Albert, 4 år. 

Hela familjen har sedan ett halvår tillbaka uteslutit socker och vitt mjöl ur sin kost.  

Britta säger att hon upplever att det varit mycket lättare att sluta snusa än att sluta med 

socker. Det finns ingen som säger ”ja men en liten prilla kan du väl ta, men vid 

fikabordet på jobbet och vid kalas är det en helt annan sak, där kommer ständigt 

kommentaren från någon; en liten kaka kan du väl ta, va inte så präktig, du måste ju 

unna dig!” Pelle och Britta har upplevt många positiva förändringar hos barnen efter 

kostomläggningen, de har lättare att komma till ro vid läggdags, de sover bättre, vaknar 

piggare, något som speciellt märkts på tonårssonen. Emma har blivit lugnare, särskilt i 

skolan, hon är mer koncentrerad och inte lika lättirriterad längre. Barnen äter ju den 

vanliga skolmaten i skolan så vissa dagar får de i sig både socker och mjöl, men i 

hemmet är dessa produkter bannlysta. Att följa dieten sockerfritt fullt ut är näst intill 

omöjligt för barnen, är de på kalas får de äta det som bjuds. Samtidigt så vet de av egen 

erfarenhet att när sockret har undvikits en längre period så är magen känsligare för det, 

vilket gör att de håller igen sin sockerkonsumtion även på sådana tillställningar. Tanken 

om att införa sockerfri kost för hela familjen började som ett litet experiment, kunde 

barnen hålla sig från socker? Klarade hela familjen av att äta sockerfritt under två 

månader skulle en belöning i form av ett heldagsbesök på ett äventyrsbad äga rum. 

Barnen nappade på detta förslag och när två månader gått kände de att de ville fortsätta. 

Pelle och Britta hade läst så mycket om sockrets faror och hur det kunde påverka hälsan, 

att det kan ge diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, övervikt och cancer. ”Nu vill vi 

försöka bädda för att våra barn har de bästa förutsättningar att klara sig i livet. För vår 

egen del kanske det är kört men barnen… Sen att försöka få dem att lära sig röra på sig 

naturligt, att träning blir en del av deras behov för att må bra”(Pelle).  

 

Elisabeth, är mamma till 16-åriga Joakim och 15-åriga Gudrun. De har under tio års tid 

från och till uteslutit socker ur kosten. Elisabeth har under de perioder hon lyckats hålla 

i synnerhet sin son Joakim på en sockerfri diet märkt betydande skillnader i sonens 

beteende. Han har under hela sin skolgång varit stökig och haft 

koncentrationssvårigheter. Skolsköterskan har velat att Joakim skulle utredas för en 

eventuell ADHD-diagnos. Elisabeth har dock valt att inte göra detta då hon redan tidigt 

upptäckte att Joakims beteende försämrades när han åt sockerprodukter. Separation från 

sambon och stress har gjort det svårt för den här familjen att hålla sig till en sockerfri 

kost och därför har de under perioder ätit som ”vanligt”, det vill säga, inte brytt sig så 
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mycket om det varit socker i kosten eller inte. Joakim själv har sagt dessa ord till sin 

mamma; ”jag blir inte fortare arg när jag ätit socker, men jag blir argare när jag blir 

arg”. Familjen har i perioder ätit strikt lågkolhydratkost. Läraren har då, trots att hon 

inte varit informerad om kostförändringarna i hemmet kunnat uppmärksamma att 

Joakim haft lättare att koncentrera sig på lektionerna, att han varit lugnare och stabilare i 

sitt humör. 

 

Bloggarna 

Bloggare 1 är mamma till tre barn med kognitiva funktionsnedsättningar som sedan 

2011 uteslutit vitt mjöl och delvis efter detta även uteslutit socker och laktos. 

Bloggare 2 är pappa till två barn. Sedan två år tillbaka har socker och vetemjöl 

uteslutits ur kosten. 

Bloggare 3 är mamma till en son. De har sedan sonen föddes uteslutit socker, gluten 

och laktos ur kosten. 

 

Även bloggarnas inlägg visar på att både beteendet och det allmänna hälsotillståndet 

hos barnen och föräldrarna förbättrats med ett mindre intag av socker. ”Från 

omgivningen kommer ofta kommentarer om huruvida det finns vetenskapliga bevis för 

att socker är skadligt för något mer än tänderna, men var finns det vetenskapliga bevis 

för att socker skulle vara nyttigt?”(Bloggare 2) De bloggare som analyserats i detta 

arbete upplever att de från många i omgivningen ses som lite flummiga och överdrivna i 

sin kosthållning. De menar att det hos de flesta finns en motvilja att försöka förändra 

och reducera sockerintaget trots kunskap om sockrets alla faror. Att genomföra 

kostförändringen i hemmet med barnen har gått bra men beslutet måste vara förankrat 

även hos de barn som är så stora att de förstår vad det handlar om. Några av bloggarna 

har valt att utesluta socker i kosten utan att ha diagnostiserade allergier eller 

beteendestörningar, uteslutit det för att de anser att socker är skadligt för kroppen. 

Problemet har oftast varit skolmaten, här behövs ett läkarintyg på någon form av allergi. 

I skolan kan man få annan kost om man på grund av religiösa skäl inte äter viss föda, 

vegetariskt om man är vegetarian, men att utesluta socker och snabba kolhydrater för att 

man vill leva ett hälsosamt liv anses inte alltid vara helt acceptabelt. ”Skolhälsovårdens 

mål som det definieras i skollagen, är att bevara och förbättra psykiska och kroppsliga 

hälsa och verka för sunda levnadsvanor”. (Socialstyrelsens riktlinjer för 
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skolhälsovården, 2004, s.10). Våra bloggare ställer sig frågan om det inte är sunda 

levnadsvanor att välja bort socker?  

 

5:2 Belöning och beroende 
 

 

”När något av barnen gjorde illa sig så var blev det en naturlig 

handling att ge dem en kaka eller en godisbit som 

tröst”(Elisabeth). 

 

Samtliga familjer talar om en känsla av välbefinnande när de äter något sött: ”För man 

kommer ju ihåg de gånger man suttit med godispåsen i ett trevligt sammanhang… 

jättegott”(Britta). Det som ger välbefinnande leder också till en önskan om att få mera 

av det som ger välbefinnandet.  ”Jag är verkligen ingen expert på socker, men för min 

egen del känns strösocker så otroligt beroendeframkallande. Jag kan gå och småäta hur 

mycket choklad och kakor som helst under en dag om jag väl börjar. Man känner ju 

aldrig att man är proppfull med kalorier, utan blir tvärt om bara sugen på mer”.     

(Bloggare 1)                        

 

Några av familjerna berättar också att det ibland går åt tid och energi för att få åtkomst 

till det som är sött (drogen). Elisabeth berättar att det kunde räcka för sonen att han såg 

ett tomt godispapper för att det skulle trigga igång ett fruktansvärt sockersug hos honom 

och han gjorde därefter allt för att få tag i något som innehöll socker. Vid ett sådant 

tillfälle rev han ut nästan allt innehåll i skafferiet i sin jakt efter ett paket bitsocker som 

han hade sett att familjen haft på bordet vid ett tidigare tillfälle då de haft främmande. 

Elisabeth var i perioder tvungen att låsa in allt som innehöll socker för att sonen inte 

skulle äta upp allt som fanns.  

 

Trots vetskapen om varför problem uppstår av ”drogen”, fortsätter man ändå intaget. En 

av våra bloggare beskriver att han blev trött, sjuk och fet av att äta socker. Han säger 

vidare att om han då skulle fortsätta äta socker skulle det vara samma sak som att säga; 

”Jag vet att jag blir sjuk av socker men det struntar jag för jag VILL inte sluta äta det.”. 

En anledning till att det kan vara svårt att låta bli socker menar föräldrarna beror på att 

tillgången är så stor. Godis och läsk finns att få tag i på de flesta ställen dygnet runt  
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”Ingen orkar väl opponera sig emot att det fortfarande inte går att komma till kassan i 

en vanlig matbutik utan att gå förbi godishyllor (obs! inte godishyllan längre)”. 

(Bloggare 2) 

5:2:1 Delanalys belöning och beroende 

 

Både intervjuerna och blogganalyserna visar att godisätandet kan förknippas med 

stunder av välbefinnande. Förklaringen till detta finns, enligt Erlanson–Albertsson, i att 

när kroppen får i sig socker frigörs det opiater som ger en känsla av att må bra. 

Föräldrarna beskriver också hur de själva när de fått i sig något sött, vill äta mera ännu 

mera sött. Detta förklaras med att kroppen saknar naturliga spärrar mot socker. Det 

uppstår därför ingen mättnadskänsla av det söta på samma sätt som det gör då man äter 

t.ex. fet mat enligt Erlanson-Albertsson (2005).  

 

En av intervjupersonerna tyckte att det kändes som en naturlig handling att ge barnen 

något sött när de var ledsna. Att använda något sött för att ge tröst är en social 

konstruktion som byggts upp under många år. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv skulle vi kunna benämna detta för en del i institutionaliseringen (Berger, 

Luckmann 1979). Barn lär sig en viss social ordning av sina föräldrar som i sin tur har 

lärt sig av sina föräldrar. Berger och Luckmann beskriver det som att barnet lär sig en 

social ordning av signifikanta andra, oftast föräldrar, som tar hand om dem (ibid).  

 

För att ett födoämne ska kunna kallas för beroendeframkallande måste det ge upphov 

till abstinenssymptom när man plötsligt slutar konsumera ämnet ifråga. Samtliga av 

våra informanter vittnar om att det var svårt att tvärt sluta med sockret. En av bloggarna 

säger att det kändes som om systemet behövde avgiftas först innan det började känna 

bra. En annan av dem vi intervjuat berättar om att hon under de två första veckorna utan 

socker besvärades av huvudvärk. Huvudvärk är också ett av de abstinensbesvär Jonsson 

och Nordström beskriver i sin bok ”Sockerbomben” (Jonsson, Nordström, 2010). Andra 

besvär kan vara rastlöshet, sömnstörningar, muskelvärk, ledvärk, ångestsymptom, 

förstoppning eller diarré, konstig andedräkt etc. (ibid). Jonssons teorier om 

sockerberoende och sockerabstinens är dock inget som har kunnat förankras helt i 

vetenskapen eftersom inga studier, gjorda på människor, har publicerats. Djurförsök har 

visat att abstinenssymptom uppstår då råttor efter en tid med högt intag av socker 
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plötsligt förlorar tillgången till ämnet. Detta är dock inte tillräckliga skäl för att säkert 

kunna säga att det även gäller människor enligt Erlanson-Albertson (2005).  

 

Vi kan alltså inte helt säkert säga att informanternas upplevda besvär, då de ändrade sin 

kost, berodde på abstinens. Då det inte finns vetenskapliga bevis på att borttagande av 

socker i kosten kan orsaka abstinens, finns det inte heller skäl att kalla sötsuget för ett 

beroende (ibid). Våra intervjupersoner och bloggare använder inte själva, vid något 

tillfälle ordet ”beroende”. De talar enbart om att de har upplevt vissa abstinenssymptom 

när de slutat med socker. I teorin om symbolisk interaktionism talar Mead om språkets 

betydelse (Heidegren, Wästerfors, 2008). Han använder begreppet ”signifikanta gester” 

då han förklarar att det talade ordet ofta brukar betyda samma sak för både givare och 

tagare, alltså för den som uttalar ordet och för den som hör det (ibid). Ordet ”beroende” 

betyder enligt Nationalencyklopedin (NE): ”Ett okontrollerbart begär efter njutnings 

eller berusningsmedel” (NE, 2014). Utifrån teorin om symbolisk interaktionism skulle 

vi då kunna tolka det som att våra intervjupersoner inte anser att deras sockerätande 

varit okontrollerbart och därför inte heller använder ordet beroende. För att vidare 

analysera begreppet beroende kan vi göra tolkningen att en person som har svårare att 

undvika sötsaker därför har lättare att använda sig av ordet ”beroende” i betydelsen 

”okontrollerbart”. 

 

5:3 Beteende och hälsovinster 
 

De personer vi intervjuat inför vår uppsats har alla märkt beteendeförändringar och 

hälsovinster till det bättre, på både sig själva och sina barn när de reducerat 

sockerintaget. Även personer i familjernas omgivning har enligt föräldrarna, märkt 

skillnader i barnens beteenden, till exempel ledarna i barngruppen där Stina och Emma 

deltar. Britta berättar om en episod när hon hämtade barnen där. Den dagen hade barnen 

bland annat ätit egentillverkade semlor och druckit saft. Semlor som smaksatts med 

både kolasås, sylt och strössel plus grädde och mandelmassa, allt efter barnens egna 

önskemål. Ledarna berättade att det hade varit kaos i gruppen. Barnen hade blivit 

osams, varit stökiga och högljudda, alla utom Stina och Emma. De hade lekt lugnt, 

kunnat koncentrera sig på uppgifter de fått och inte blivit osams med någon av sina 

kamrater. De hade tagit med sig sockerfria semlor och sockerfri saft hemifrån och 

övertygats av Britta och Pelle att en riktig semla innehåller grädde och mandelmassa 
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inget annat. Även lärare i skolan har, enligt föräldrarna, upplevt att barnen haft lättare 

med koncentration, varit lugnare och samtidigt mera pigg och vaken under lektionerna. 

 

Överlag upplever föräldrarna att barnen har ett jämnare humör efter kostförändringen, 

känslor som ilska och besvikelse har på något vis blivit lättare att hantera hos barnen. 

Föräldrarna själva uppskattar även de hälsovinster som uppnåtts tack vare 

kostförändringarna, flera har minskat i vikt och tycker att de orkar mer. Bloggare 1 och 

bloggare 2 uppger att deras björkpollenallergi näst intill upphört. Klåda och eksem, IBS 

och andra magproblem, har minskat betydligt hos bloggarna 1 och 3. Kolesterolvärdet 

och blodsocker har varit fantastiskt bra enligt läkare hos dem som hälsoundersökt sig 

efter sin kostomläggning. Intervjupersonerna känner också att de genom att kraftigt 

reducera intaget av socker/snabba kolhydrater hos hela familjen ger barnen en bättre 

förutsättning till ett hälsosamt liv än vad de själva fick när de växte upp. De menar att 

de genom att medvetandegöra sockrets faror i tidig ålder hos barnen, ger dem insikt och 

kunskap till att socker kan och bör undvikas. Bloggare 1 beskriver att barnen i familjen 

fått hälsovinster av att förändra kosten. Den äldre autistiske sonen har efter 

kostförändringen blivit gladare och mer kontaktbar, tidigare upplevde familjen att sonen 

”försvann från verkligheten” helt vissa dagar. Han är nu mera lyhörd, svarar snabbare 

på tilltal och tar ofta själv initiativ till både ögonkontakt och samtal. Sonen upplevs 

mycket lugnare och hans tics har avsevärt avtagit i omfattning. Han har fått större 

förmåga att leka med andra barn och hans utbrott av aggressivitet har minskat. 

Dessutom har hans krånglande mage blivit bättre. Förändringarna som märks mest på 

den yngre brodern är att han fått lättare att koncentrera sig, kan sitta längre stunder och 

leka utan att springa runt, han är bättre i sin mage och allmänt gladare. Magda upplever 

att Sagas beteende och hälsa förbättrats markant efter kostförändringen, det märks 

framför allt på att Sagas självskadebeteende avtagit, kanske för att hon blivit bättre i sin 

onda mage. Saga upplevs av Magda och andra i hennes omgivning som mera 

kontaktsökande nu, ”gillar kramar och närkontakt vilket hon inte alls gjorde förut och 

hon är liksom ingen stängd liten unge längre”. 

5:3:1 Delanalys beteende och hälsovinster 

 

Stina och Emma följer sina föräldrars beteende (attityder) och har själva en önskan om 

att uppfylla det de tror är föräldrarnas förväntningar på dem. Familjerna vi intervjuat 

och bloggarna vi valt att följa menar att vinsterna de upplever sig ha fått av att göra en 
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kostförändring, gjort att deras verklighet omskapats. Kunskap och identitet har genom 

mellanmänskliga interaktioner omstrukturerats vilket kan ses som former av social 

konstruktion. (Burr, 2001). Enligt symbolisk interaktionism menar man att barnet när 

det växer upp får sitt ”själv” genom andras attityder mot dem (Heidegren, Wästerfors, 

2008). Detta kan ses när Stina och Emma följer sina föräldrars beteende (attityder) och 

själva har en önskan om att uppfylla det de tror är föräldrarnas förväntningar på dem. 

Familjerna vi intervjuat och bloggarna vi valt att följa visar att vinsterna de upplever sig 

ha fått av att göra en kostförändring gjort att deras verklighet omskapats. Kunskap och 

identitet har genom mellanmänskliga interaktioner omstrukturerats vilket kan ses som 

former av social konstruktion. (Burr, 2001). 

  

Både familjerna vi intervjuat och bloggarna vi analyserat har upplevt hälsovinster efter 

kostomläggningen i form av viktnedgång, bättre kolesterolvärden, jämnare humör och 

mindre besvär av astma och allergier. Trots att det inte finns någon forskning som kan 

visa att kosten skulle ha någon inverkan på beteendet så upplever våra intervjupersoner 

och enligt dem även lärare och andra vuxna i barnens närhet, förbättringar i barnens 

kognitiva förmåga efter att de uteslutit socker och snabba kolhydrater ur barnens kost. 

De föräldrar vars barn har diagnostiserade kognitiva funktionsnedsättningar är 

övertygade om att kosten har betydelse för hjärnans och kroppens aktiviteter och de har 

alla tagit del av resultatet i studien ”Gluten- and casein-free dietary intervention for 

autism spectrum conditions” med stort intresse (Whiteley, et al. 2012). 

 

Om vi ser på beteendet hos de föräldrar vi intervjuat så kan vi se att det hos dem finns 

en grundtrygghet och ett mod. De har ”gått mot strömmen” och vågat förändra sin kost 

trots omgivningens reaktioner. Genom att interagera med sig själv, väga fördelar och 

nackdelar med sitt beslut har våra intervjupersoner valt en för många annorlunda väg.  

 

5:4 Reaktioner och traditioner 
 

”Det som lett till våra kostförändringar är ju min nyfikenhet, jag har plockat lite här 

och där från nätet och haft viljan att förändra, att få Saga att må bättre. Saga har nog 

varit min drivkraft i det här”(Magda). Våra informanter upplever att det tidvis har varit 

svårt att få förståelse för sitt val att ta bort, framför allt sockret i kosten. Flera beskriver 

att de fått uppfattningen att de fått epiteten ”flummig”, ”matsnobb”, ”överdriven” och 

”besatt”. Britta berättar att hon vid ett tillfälle till och med fått en öppen utskällning för 
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att hon nekat sina barn att njuta av en bulle. Känslan av att andra tycker att det är synd 

om barnen är ofta närvarande: ”Synd om barnen är det ju enligt dem. Nej det är inte så 

många som säger något om det men…”(Britta). Känslan av att de måste förklara och 

försvara sitt val om en sockerfri kost är något som verkar finnas hos både bloggare och 

intervjupersoner.  En av bloggarna menar att om anledningen till en kostomläggning är 

födoämnesallergi så är det en legitim orsak som inte ifrågasätts. Beslutar man sig 

däremot för att utesluta ett födoämne på grund av att man är övertygad om att det är 

hälsofarligt, ska man tydligen visa upp forskningsresultat för att folk ska acceptera 

beslutet. Trots att informanterna ofta kan uppleva att det är jobbigt att alltid behöva 

förklara sitt beslut så verkar de ändå ha en viss förståelse för att omgivningen inte 

förstår: ”Oviljan att ta ställning MOT sockret och ”onyttigheterna” anser jag bara kan 

grundas i okunskap och osäkerhet”(Bloggare2).  

 

Magda säger: ” Förändring är inte så förankrat hos folk, det gör nog många rädda och 

skeptiska. Många fler är rädda för fett än för socker, det är fast förankrat hos många – 

mycket fett ger hjärtinfarkt. Det kommer nog att ta tid att lära om. Hos folk. 6 – 8 

brödskivor om dagen och allt det där”.  Flera av familjerna tror att omgivningen till och 

med kan bli lite provocerade av deras kostval: ”Omgivningens reaktioner kan vara 

drygt… ja många tycker att det är bra… ja de flesta tycker att det är bra egentligen men 

så verkar det finnas såna som blir provocerade av det ja såna som måste sätta sig 

nästan demonstrativt och säga jag tar minsann och unnar mig en kaka jag och sätter 

mig här och njuter…”(Britta).  

 

Bloggare 2 tycker att det som tidigare betraktades som normalt numera verkar ha 

förändrats: ”När normen är att vi är lite tyngre och i lite sämre form så skapar det ett 

läge där det som tidigare var normalt är ”smal” eller ”spinkig”. Det vi tidigare kallade 

”övervikt” är normen. Det är liksom helt galet. Att vara lite trött eller inte orka springa 

till bussen är normen. Att tro att vi måste ha sockerstinna mellanmål för att ”orka” 

jobba en dag eller springa en mil har blivit norm”. Även bloggare tre skriver om att 

hon tycker det verkar som om de flesta tycker att det är helt normalt att ha lite krångel 

med magen eller ha lite klåda. Hon säger sig ha träffat människor som innerst inne vet 

att det beror på kosten att de inte mår riktigt bra men att det ändå inte är värt att göra 

något åt det. Att inte må riktigt bra har blivit det ”normala”.  
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Bristen av förståelse upplever föräldrarna också i samband med att omgivningen 

försöker övertala dem till att äta något sött: ” Det är ett väldigt trugande på folk om man 

bara tar en slät kopp kaffe och inte en kaka när det bjuds. Då kan man få en sådan där 

spydig kommentar, ja du är duktig du förstås, eller så får man en sådan där ja du ska 

inte ha nå och så tycker de nästan synd om en.  Du ska inte unna dig något du?  Vi är ju 

inte på nån och säger – jaha så du äter kakor du! Jag tror ändå att folk kanske får 

känslan av att de inte heller borde, det ger nog dem lite dåligt samvete…”(Britta).  Att 

människor vill försöka övertala dem till att ge barnen godis är inte heller ovanligt. Ofta 

kommer kommentarer som ”Men det är ju lördag, liiite godis ska de väl ändå få” eller 

”Men alla andra får ju en klubba, det är väl klart att Joakim också ska ha”(Elisabeth). 

  

Av de föräldrar vi intervjuat är det bara Elisabeth som anser att det varit besvärligt med 

förståelse från skola och sjukvård. (Anledningen till detta kan vara att 

kostomläggningen för sonen gjordes redan 2008, innan forskningsrapporterna började 

publiceras om sockrets hälsofaror.) Elisabeth berättar om hur hon flera gånger 

argumenterat med fritidspersonalen då de ansåg att nyponsoppa var ett väldigt bra 

mellanmål för den innehöll så mycket c-vitamin. För Elisabeth innebar ett sådant 

mellanmål att sonen inte lugnade ner sig förrän på kvällen, hon upplevde att han 

”fullständigt flög i taket” av den söta nyponsoppan.   

 

Något som också framkommit i vår analys är att föräldrarna upplever att andra föräldrar 

verkar vara rädda för att förändra kosten. Framför allt när det gäller barn med någon 

form av problematik: ”Jag tycker att det verkar som om många föräldrar har en 

närmast religiös tilltro till läkare och BVC och att de kanske har för dåligt 

självförtroende för att våga söka upp information själv. Många tycker antagligen också 

att det är jobbigt att lägga om kosten helt, men man borde göra ett försök i alla fall, 

tycker jag (Bloggare 1). 

”Det finns personer i min omgivning som har barn med samma problematik som inte 

gjort kostförändringar, som tycker det verkar jobbigt, de verkar tycka att 

kostomläggning låter väldigt besvärlig. De tycker de inte om” (Magda). 

Magda träffar ibland andra föräldrar till barn med liknande problematik som Saga, vissa 

har gjort samma kostförändringar som Magda och andra har inte gjort någonting. De 

som inte väljer att själva prova med en kostförändring tycker ofta att läkarna måste göra 

något, hitta någon medicin som hjälper mot de problem som orsakas av 
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funktionsnedsättningarna. Magda menar att det kanske är sociokulturella faktorer som 

ligger bakom besluten, är utbildningen hos föräldrarna högre kanske man har lättare att 

ta till sig ny kunskap, vågar prova nya vägar och vågar vara kritisk till läkarnas förslag 

på åtgärder.    

5:4:1 Delanalys reaktioner och traditioner 

 

Föräldrar har en stor inverkan över hur och vad deras barn äter, det är föräldrarna som 

lägger grunden för barnens framtida matvanor. Har föräldrarna dåliga matvanor, är 

risken stor att även barnen lär in dessa vanor. Barn som växer upp i familjer där kost 

och hälsa är av intresse hos föräldrarna, får ofta genom naturlig inlärning sundare 

kostvanor då de själva växer upp. Barnen som beskrivs i denna studie har under sin 

uppväxt fått kunskap och insikt om den sunda och allsidiga kostens betydelse, genom 

sina föräldrar. Barnens medvetande får i samspelet med signifikanta andra, men även i 

samspelet med generaliserade andra lära sig innebörder, symboler och viktiga sociala 

betydelser som ger dem kunskap, (symbolisk interaktionism). Vad som anses vara god 

och hälsosam kost är socialt konstruerat i dagens samhälle. Under en längre tid trodde 

många att det var socialstyrelsen som rekommenderade 6-8 brödskivor om dagen, men i 

själva verket låg bageriernas PR-organ ”Brödinstitutet” bakom den stora 

reklamkampanjen som satt spår hos många (Enghardt Barbieri 2013). Dock blev denna 

rekommendation en sanning för många och än idag talas det om 6-8 brödskivor om 

dagen som om socialstyrelsen verkligen en gång rekommenderat detta, en ”sanning” 

som blivit svår att tvätta bort. Sociala konstruktioner går att förändra och påverka, men 

det kan ta tid innan beteende och tankar vänjer sig vid nya sanningar. De 6-8 

brödskivorna om dagen som även Magda nämner har i folks medvetande tidigare stått 

för något hälsosamt, brödet blev genom sociala processer symbolen för något positivt 

och nyttigt.  

 

Även om intervjupersonerna ibland tycker att omgivningens reaktioner kan vara jobbiga 

så verkar de hysa en viss acceptans för deras brist på förståelse. De är säkra på att de 

tagit rätt beslut om sitt sockeranvändande och vågar gå emot strömmen men förstår 

ändå att det kan var svårt för andra att förstå deras övertygelse. Mead använder i sin 

teori om symbolisk interaktion, begreppen ”I” och ”me” när han förklarar individens 

personlighet. Vi kan utifrån dessa begrepp göra tolkningen att ”I” är det i personligheten 

som gör att föräldrarna kan och har modet att genomföra de förändringar de anser vara 
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nödvändiga. Det är sedan ”me” i samma personlighet som gör att de ändå kan ha en 

förståelse och acceptans för omgivningens reaktioner (Ritzer, 2009). 

 

Vår djupt inrotade tradition av sötsaker och sockerstinna bakverk vid födelsedagar och 

andra festliga tillställningar är sociala konstruktioner som lever kvar från svunna tider. 

Traditionen låter oss förstå att den gängse metoden när man ska fira något eller belöna 

någon så är sötsaker ofta redskapet. När någon vågar bryta mot denna ”regel” bryter den 

också mot en djupt rotad social konstruktion och förvirring kan uppstå. Om vi då tänker 

tanken att språket i detta fall är sötsaker, så är det lättare att förstå konflikten som 

uppstår när någon ändrar språket, det vill säga upphör att servera sött som belöning. Ur 

detta uppstår förvirring eftersom språket, ur socialkonstruktivistiskt perspektiv, är det 

som hjälper oss att beskriva både oss själva och andra personer (Burr, 2001). 

 

 

5:5 Helhetsanalys 
 

Socialkonstruktivismen handlar om att människor konstrueras och formas efter 

erfarenheter, de kulturer och sociala sammanhang de lever i och samspelet med 

andra (Payne, 2008). Den sociala konstruktionen för hur verkligheten ser ut ser olika ut 

för olika människor beroende på i vilket samhälle och vilken samhällsklass man växer 

upp eller vilken del av världen man lever i. Vi föds in i ett samhälle där många regler 

och uppfattningar redan är konstruerade och har blivit till sanningar (Berger, Luckmann, 

1979). En av de uppfattningarna kan vara att man använder sött som en form av 

belöning eller uppmuntran, och att socker är gott, en uppfattning som blivit nästintill en 

självklar och given sanning i vårt samhälle. När någon sedan vågar bryta mot de 

etablerade reglerna och slutar använda sötsaker i positivt syfte, och dessutom vågar 

påstå att socker är farligt, utbryter lätt en förvirring i det sociala sammanhanget.  

Denna förvirring kan visa sig i olika skepnader. Några reagerar med att uppträda 

provocerande mot de som vågar bryta mot reglerna medan andra kan se det positiva i 

den förändrade synen där socker anses som hälsofara. Den sociala verklighet vi idag 

lever i har gjort det söta till något viktigt för människan, socker används för att visa 

uppskattning ge tröst med. Denna uppfattning har byggts upp under många år, det är 

samtliga föräldrar i vår studie ense om. Forskningen har också, under de senaste åren 

kunnat konstatera att socker/snabba kolhydrater är betydligt ohälsosammare än vad man 
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tidigare insett. Att förändra synen på sockrets positiva betydelse i samhället är dock inte 

helt okomplicerat att genomföra, vilket de som genomfört kostförändringar fått erfara.  

 

Föräldrarna vi intervjuat och bloggarna vi analyserat beskriver att de redan under 

uppväxten fått sin kunskap om att socker/kolhydrater är något positivt. Enligt symbolisk 

interaktionism formas den personliga identiteten i samspel med andra. Mead menar att 

vi inte blir några färdiga ”produkter” utan ständigt omkonstrueras beroende på vilka vi 

interagerar med. Ett barns första interaktion är oftast med föräldrarna, vilket betyder att 

föräldrarna har stor möjlighet att påverka barnets framtida inställning till sunda 

matvanor. Detta är också något som informanterna vi analyserat har tagit fasta på. De 

har alla uttalat en önskan om att förmedla kunskapen om sockrets hälsorisker till sina 

egna barn. Symbolisk interaktionism betonar att alla beteenden och handlingar är 

symboliska (Heidegren, Wästerfors, 2008). Även själva ordet som används för att 

beskriva något är i sig en symbol. Ordet ”sött” kan alltså betraktas som en symbol för 

något välgörande. Det används i sammahang som syftar på tillfällen med glädje och 

tillfredsställelse. Uttryck som till exempel ”söt som socker” och ”sötnos” symboliserar 

något positivt. En effekt av detta är att det blir svårare att förändra den sociala 

konstruktionen till att socker skulle vara något negativt. 

 

Familjerna vi analyserat har olika anledningar till att de valt att utesluta socker/snabba 

kolhydrater ur kosten. Detta har också gjort att de är olika restriktiva i sitt kostval. Vissa 

av föräldrarna är väldigt restriktiva medan andra väljer att, som de säger, ”fuska” ibland. 

Tydligt är dock att de som upplevt de största hälsovinsterna och ett förbättrat beteende 

är de som mest noggrant följer sin kostplan. De familjer som inte valt kostförändringen 

på grund av sjukdomsdiagnoser eller allergier, har också svårare att strikt följa den diet 

de beslutat om. Detta kan bland annat bero på att barnen inte får specialkost i skolan då 

de inte kan uppvisa något läkarintyg som styrker deras behov av annan kost. Även här 

uppmärksammar vi att det är fråga om en social konstruktion. Skolmåltiderna har under 

många år utformats och förbättrats för att passa den stora massan, undantaget de som av 

religiösa skäl inte äter vissa livsmedel. När sedan nya rön kommer kan den befintliga 

strukturen vara svår att ändra på eftersom förändringar och nya kunskaper för en del 

människor kan vara svåra att ta till sig. Föräldrarna i vår studie upplever förändringarna 

de gjort som nödvändiga och i förlängningen positiva även om omställningen varit 

arbetssam.  Vi har även kunnat konstatera att de föräldrar vi intervjuat och, framför allt, 
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de bloggar vi analyserat medvetet eller omedvetet följer det socialkonstruktivistiska 

synsättet där man menar att samhället växer fram genom om att man delar med sig av 

sina erfarenheter. Berger och Luckmann kallade det för att den subjektiva verkligheten 

då blir objektiv (Berger, Luckmann, 1979). När våra intervjupersoner i sina berättelser 

delar med sig av sin kunskap till andra, via språket, ger de också andra en möjlighet att 

ta till sig kunskapen. När sedan flera har kunskapen är det också flera som har 

gemensamma värderingar. 

 

 

6 Diskussion 
 

Belöning och beroende 

De föräldrar som ingått i denna studie har inte själva sett sig som beroende. De talar om 

sockersug och de har även nämnt en del ”abstinensbesvär” när de slutat med socker. De 

har berättat om huvudvärk och trötthet. Dessa symptom har dock lättat efter bara några 

dagar och de har inte varit speciellt besvärande. De som ingått i vår studie uppger att de 

aldrig varit storkonsumenter av socker vilket också kan vara en bidragande orsak till att 

de inte kallar sig beroende. Något de alla berättat om är vad de kallar ”sockersug” men 

inte heller detta har någon upplevt som problematiskt. Det finns därför ingen anledning 

att dra slutsatsen att det finns en beroendeproblematik hos deltagarna i denna studie. 

Tidigare studier som vi tagit del av visar att socker aktiverar hjärnans belöningssystem 

och kan även fungera smärtstillande. Detta är något som våra intervjupersoner kan 

bekräfta. Flera talar om att sötsaker för dem varit förknippat med både tröst och 

belöning. Forskning har också kunnat konstatera att socker ger ökad aptit, oftast efter 

mera socker och detta är något som alla våra intervjupersoner kan bekräfta.   

 

I vår studie har vi kommit i kontakt med ett flertal personer som valt att bryta den 

sociala konstruktionen att använda sötsaker som belöning och tröst. De har kommit 

fram till detta beslut då de övertygats om att socker/snabba kolhydrater är en hälsofara. 

De vill förmedla detta till sina egna barn och har förhoppningen att det ska bli ett 

naturligt val för barnen att undvika socker om de får lära sig detta tidigt i livet. Samtliga 

intervjupersoner i vår studie har uppgivit att de själva tagit initiativ till att lära sig mera 

om kostens betydelse. Att de sökt efter större kunskap kan vara en av orsakerna till att 

de har lättare att bryta det nedärvda mönstret. Enligt socialkonstruktivismen konstrueras 
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och omkonstrueras kunskap hela tiden och samhället förändras genom detta. En 

tolkning av detta är att det kanske är lättare att omkonstruera sina kunskaper i dagens 

moderna samhälle. Genom internet är det lättare att finna andra människor som redan 

genomfört en kostförändring, människor som blivit viktiga för våra intervjupersoner, 

personer de förmodligen aldrig skulle kunnat få kontakt med om inte internet funnits. Vi 

kan av detta dra slutsatsen att den moderna tekniken ökar möjligheterna till interaktion, 

vilket i sin tur kan påskynda skapandet av nya sociala konstruktioner. 

 

Visserligen är det inte vetenskapligt fastställt att människan kan bli beroende av socker 

men det finns ändå en del som anser att sockerberoende är ett faktum och skall 

behandlas på samma sätt som övriga drogberoenden. Det kan därför vara viktigt att 

människor som arbetar inom socialt arbete är medveten om diskursen om socker som 

beroendeframkallande drog existerar. 

 

Beteende och hälsovinster 

Sockerkonsumtionen i världen har ökat de senaste 45 åren, detta är forskningen 

överrens om. Att socker/snabba kolhydrater innebär hälsorisker bekräftas även detta av 

fler och fler forskare. Vi kan se att alla föräldrar som deltagit i vår studie säger sig ha 

upplevt hälsovinster.  Vi har tagit del av rön som säger att den höga 

sockerkonsumtionen är en betydande orsak till den ökande fetman i världen. Flera av 

intervjupersonerna vi följt har berättat om att de minskat i vikt efter sin kostomläggning. 

Att socker/snabba kolhydrater påverkar beteendet är dock inte något som vetenskapen 

har kunnat fastställa. Några studier har konstaterat att ”kosten har betydelse” men ingen 

studie kan bekräfta att det är socker och snabba kolhydrater skulle vara orsak till t.ex. 

ADHD. Att kosten har stor inverkan på beteendet är dock något som våra 

intervjupersoner är övertygade om. De flesta har kunnat berätta någon historia eller 

episod där ett barn i familjen reagerat med aggressivitet eller hyperaktivitet när de ätit 

sötsaker. Två föräldrar har även berättat om hur deras autistiska barn blivit lättare att få 

kontakt med efter kostomläggningen. Samtliga föräldrar upplever att barnen har lättare 

att hantera vardagens känslor och konflikter efter att familjen minskat sockerintaget.  

 

Vi har i vår studie mött föräldrar som genom egna studier fått kunskap om vilka 

negativa konsekvenser ett högt sockerintag kunde medföra för välbefinnandet. De har 

på eget initiativ skaffat sig mera kunskap om sin hälsa och sin kost och utifrån detta 
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genomfört förändringar. Detta kan vi tolka som att de haft en kritisk hållning till det för-

givet-tagna, vilket är ett av huvuddragen inom socialkonstruktivismen. De insåg att de 

behövde få mer kunskap om socker och hälsa för att kunna förklara för sig själva och 

andra vad de skulle förändra. De insåg också att de behövde omsätta sina kunskaper i 

handling för att den sociala processen skulle kunna göra kunskapen varaktig. 

 

Inom det sociala arbetet kommer vi, med stor säkerhet, att ha kontakt med människor 

som på något sätt påverkas av de hälsoproblem som kan vara relaterade till hög 

sockerkonsumtion. Även om det inte finns vetenskaplig grund för påståendet att 

hyperaktivitet har ett samband med högt sockerintag så är finns det ändå många 

människor som är övertygade om att ett sådant samband existerar. Detta är något som vi 

tror att de som arbetar med, framför allt, barn bör vara medvetna om. 

 

Reaktioner och tradititoner 

Att sockerkonsumtionen har ökat har vi redan kommit fram till i denna studie. Något vi 

också har reflekterat över och som vetenskapen kan bekräfta, är att vi har förändrat våra 

traditioner och mönster när det gäller intaget av socker/snabba kolhydrater. En stor del 

av vårt sockerintag idag kommer från sockrade drycker och färdigmat. Så var inte fallet 

när mätningarna av sockerkonsumtionen inleddes på 60-talet.  

 

När föräldrarna i vår studie sett och därefter förstått att andra fått positiva effekter av att 

minska sockerintaget, har de sedan sammanfogat denna insikt med sin egen kunskap. 

Detta kan vi tolka som att de tagit någon annans attityd och lagt till sin egen (integrerat). 

Inom symbolisk interaktionism kallar man detta för rolltagande.  

 

Inom det sociala arbetet tror vi att det är viktigt att alltid ha en medvetenhet om att 

sociala konstruktioner ständigt förändras och förnyas. Det är viktigt att ha en öppenhet 

inför nya rön och att ha en förståelse för att människor förändrar sitt synsätt och 

beteende. I arbetet med familjer bör vi kunna förstå och respektera att många föräldrar 

har stora kunskaper om vad som är bra för deras familj. Socialarbetaren måste då kunna 

vara öppen för att kunna integrera föräldrarnas kunskaper med sin egen inlärda kunskap 

för att uppnå ett gott resultat i sitt uppdrag. 
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6:1 Slutsatser 
 

Den första frågeställningen var hur den senare tidens forskningsrön om sockrets 

hälsorisker påverkat familjer och vi kan konstatera att för några av våra informanter har 

beslutet om kostförändring kommit redan innan de fått kunskapen om sockrets 

hälsorisker, för dem har alltså inte forskningen haft betydelse för att ta beslutet om att 

övergå till lågkolhydratkost.  För andra har kunskapen kommit först, de har läst artiklar 

och kostråd i tidningar och på internet och där fått information om sockrets eventuella 

hälsofaror. I en av familjerna inleddes vägen mot en sockerminimerad kost med att 

mamman ansåg sig behöva gå ner i vikt. Hon valde att använda sig av LCHF (Low Carb 

High Fat) som går ut på att minska intaget av kolhydrater och samtidigt öka intaget av 

fett. Hon märkte ganska snart att hon, förutom viktnedgången, kände sig piggare och 

tyckte också att hennes koncentrationsförmåga hade blivit bättre. Detta gjorde att hon 

intresserade sig för att närmare undersöka sockrets och de snabba kolhydraternas övriga 

inverkan på hälsan och de kognitiva förmågorna. Vi kan alltså inte säga att 

forskningsrönen är orsak till att de familjer vi analyserat har valt att förändra kosten. Vi 

kan dock konstatera att samtliga av dem vi intervjuat vänt sig till vetenskapen för att få 

bekräftelse och för att hitta argument för de beslut de tagit. Även bloggarna har letat upp 

studier för att få bekräftelse och argument. Samtliga föräldrar i vår undersökning har 

studerat på högskola/universitet och det är svårt att låta bli att ställa sig frågan huruvida 

de skulle ha intresserat sig lika mycket för sockrets betydelse om de inte varit 

intresserade av studier och vidareutbildning.  

 

Den andra frågeställningen var hur föräldrarna upplevt barnens beteende efter 

omställningen till sockerfattigare kost. Vi kan i det fallet konstatera att alla familjer 

utom en, berättar om betydande förändringar i barnens beteende i positiv bemärkelse 

efter kostomläggningen. (Anledningen till att en av familjerna inte kan beskriva 

beteendeförändringar beror på att kostomläggningen gjordes innan de fick barn). Två av 

familjerna tog bort socker ur sin kost efter att de, från olika håll, hört om andra som 

gjort det för att lindra i första hand aggressionsutbrott hos barnen. Båda familjerna 

märkte ganska snart att barnen fick färre utbrott och kunde koncentrera sig bättre. De 

upplevde även att de blev mer harmoniska och kontaktsökande.  Från att tidigare 

undvikit all form av beröring kunde barnen nu komma fram och ge föräldrarna en kram. 

De sökte också ögonkontakt med omgivningen vilket de tidigare inte gjort. Även 

kommunikationsförmågan förbättrades hos några av barnen. Lekarna tillsammans med 
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andra barn orsakar inte längre lika många konflikter som tidigare, enligt föräldrarna. De 

två familjerna berättar också att om barnen numera äter något sött, märks det ganska 

omgående i form av instabilare humör och rastlöshet. En av dessa föräldrar berättar 

också om att det verkade trigga igång ett begär hos barnet när det fick i sig socker. Det 

kunde räcka med ett godispapper för att sonen skulle ”bli som galen” efter allt som var 

sött. Flera av föräldrarna har också berätta att de själva, vid de tillfällen då de ätit något 

sött, vill ha mer och mer av det söta. Även en av de familjer som ändrat sin kost utan att 

ha en beteendeproblematik i familjen har berättat om hur barnens beteende förändrats. 

De upplever att de sover bättre på nätterna, är piggare på morgonen och har lättare att 

koncenterar sig under dagen. Föräldrarna upplever att konflikterna mellan syskonen inte 

är lika högljudda. Ingen av de vi intervjuat har uppgett att de inte sett någon förändring 

i barnets beteende efter övergången till kolhydratfattig kost.  

 

Den tredje och sista frågeställningen var vad familjerna tyckte var svårt med att 

genomföra och upprätthålla en kostförändring. Efter att familjerna tagit beslutet att 

minimera sitt intag av socker/snabba kolhydrater fann de ganska snart att i stort sett alla 

halvfabrikat och färdiglagade rätter innehöll socker i olika omfattning. Att laga mat från 

grunden blev mer eller mindre ett villkor för att kunna hålla sig till den sockerfria 

dieten. Matlagningen tar mera tid i anspråk nu, mer planering behövs för att det ska 

fungera. Samtidigt har det blivit ett intresse hos de flesta av de vuxna i familjerna, att 

kunna laga god och hälsosam mat utan farliga tillsatser, för de har ju även fått upp 

ögonen för andra farliga tillsatser. Flera av intervjupersonerna säger att de upplevt att 

omgivningens (skola, fritidsaktiviteter, barnomsorg etc.) reaktioner ibland varit 

negativa. Många i deras närhet tycker att valet att utesluta/minimera socker är 

överdrivet och tycker att de ”kan väl unna sig något sött”. Föräldrarna säger också att 

det ibland verkar som om många i deras bekantskapskrets upplever det svårt att bjuda 

hem dem för de vet inte vad de ska bjuda på. En lång tradition av att man ska ”fika” gör 

att många har svårt att tänka i nya banor. Ändå säger föräldrarna att de mycket väl nöjer 

sig med en slät kopp kaffe. De anser att umgänget är viktigare än det man stoppar i sig. 

Samtidigt känner vissa av föräldrarna vi talat med att de själva tycker att de ”måste” ha 

fikabröd att bjuda på om de själv får främmande, alltså något med socker i. De menar att 

beslutet de tagit för sin egen och familjens del, inte kan påtvingas deras vänner, det 

skulle kännas obekvämt. De berättar även att de själva kan ha dagar när de längtar efter 

något sött men de upplever att en bit mörk choklad med hög kakaohalt nu räcker för att 
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stilla behovet av sitt eventuella sockersug. Att hålla barnen borta från socker och snabba 

kolhydrater är inte riktigt lika lätt. När barnen är hos kompisar eller på någon aktivitet 

utanför skolan erbjuds ofta ett glas saft och en bulle. Det är så normaliserat och 

självklart, många tänker nog inte ens på att det inte är nyttigt. Att visa uppskattning, 

muta eller belöna barnen har också blivit svårare. Innan kostomläggningen kunde en 

påse godis eller en glass vara en uppmuntran som mottogs med glädje och tacksamhet 

hos barnen. Nu krävs mer kreativitet och uppfinningsrikedom hos föräldrarna för att 

hitta på andra saker eller upplevelser, som barnen uppskattar.  

 

6:2 Författarnas egna reflektioner 
 

När vi först fick idén om att skriva om sockrets betydelse för hälsan var vi själva mest 

inriktade på att socker kunde påverka beteendet. Begreppet ”sockerkick” var något vi 

hört i samband med hyperaktivitet och humörssvängningar. Vi upptäckte dock ganska 

snabbt då vi började forska i ämnet var att beteendebiten bara är en liten anledning till 

att människor väljer att minska på sitt intag av socker och snabba kolhydrater. Av de 

familjer vi analyserat var det bara två som uteslutit socker på grund av en 

beteendeproblematik i familjen. De andra gjorde sin kostomläggning på grund av 

allergier, övervikt eller, som i ett fall, på grund av att forskarrön kommit om att socker 

verkar vara farligare än man hittills trott. Vi har även förvånats över hur stor del i våra 

livsmedel som innehåller socker. Det är inte bara det raffinerade rena sockret som 

utvinns ur sockerrör eller sockerbetor. Det finns också många livsmedel innehåller t.ex. 

stärkelse som omvandlas till socker i kroppen. En av intervjupersonerna har berättat om 

att deras barn har ”flugit i taket” av potatis. Anledningen, enligt deras egen uppfattning, 

är att potatis innehåller stora mängder stärkelse som omvandlas till socker i kroppen och 

ger en ”sockerkick”. 

Att det skulle vara så svårt att hitta familjer att intervjua var inte heller något vi hade 

räknat med. En anledning till detta tror vi kan vara att företeelsen ”lågkolhydratkost” är 

så ny. Det har ännu inte blivit helt accepterat att leva utan sötsaker eftersom forskningen 

först under senare år påvisat riskerna.   

 

Under tiden vi arbetat med denna studie har vi spekulerat i orsakerna till att det inte 

gjorts mer forskningar på området socker-beteende-hälsa. Vi misstänker att det beror på 

att de företag som sponsrar/betalar inte är intresserade av att lösningen är något så 
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”enkelt” som kosten. Det finns mer pengar att tjäna för läkemedelsindustrin om 

hälsoproblem kan behandlas med läkemedel. Det finns förmodligen inte något enskilt 

företag som kan tjäna miljarder på att vi börjar äta en sockerfri kost. De som skulle 

kunna tjäna pengar är möjligen ekologiska odlare av grönsaker, en minoritet i 

odlingsvärlden, som med all sannolikhet inte har de ekonomiska möjligheterna att 

sponsra en sådan studie. Dessutom krävs det ett stort antal människor att studera, 

människor som är beredda att under en relativt lång tid helt avstå från socker i alla dess 

former för att ett giltigt forskningsresultat ska kunna uppvisas. 

 

Något som blivit tydligt för oss genom denna studie är att det ofta saknas en holistisk 

syn på människan. Någon har uttryckt det så här: ”när man kommer med sin sjuka hund 

till veterinären så är första frågan: Vilket foder ger du din hund? När man kommer till 

en läkare är ofta första frågan: Är du allergisk mot någon medicin?”   

 

6:3 Metoddiskussion 
 

I denna kvalitativa studie har syftet varit att förstå och få kunskap om informanternas 

upplevelser av omställningen till sockerfattigare kost, svårigheterna att 

genomföra/upprätthålla kostförändringen och eventuella beteendeförändringar som 

märkts hos barnen varit i focus. Våra intervjuer genomfördes vid köksbordet i hemmet 

hos den ene och i ett studierum på högskoleenheten i de två andra fallen, enligt 

intervjupersonernas egna önskemål. Att samtalen skedde ”öga mot öga” anser vi har 

varit positivt för vår studie då kroppsspråk, mimik och gester blir synliga, det var 

dessutom enkelt att se om intervjupersonen var mottaglig för följdfrågor. Att 

intervjupersonerna själva fick välja var de ville träffa oss för intervjun tror vi kan ha 

bidragit till att de kunde känna sig trygga och avslappnade under samtalet. 

  

De kriterier vi ställt för bloggarna vi analyserat har som vi ser det gett oss ett bra urval 

eftersom de hade hunnit samla många erfarenheter av sin familjs kostomläggning. De 

hade dessutom skrivit ett stort antal inlägg som vi kunde analysera. Svårigheten att hitta 

lämpliga intervjupersoner har påverkat analyseringen betydligt. Det hade underlättat om 

samtliga familjer vi analyserade hade haft samma orsak till att sluta med socker/snabba 

kolhydrater. Om det hade funnits ett större urval med intervjupersoner kunde vi 

eventuellt ha använt oss av en mer strukturerad intervjuform i arbetet och därmed haft 

möjlighet att analysera fler familjers upplevelser av kostförändring. 
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Det hade varit intressant om vi även kunnat intervjua barnen om deras inställning till 

den genomförda kostförändringen. Deras erfarenheter, beskrivningar och upplevelser 

hade kunnat ge ytterligare förståelse för hur de upplevt reaktioner från klasskamrater, 

vilka kommentarer de fått, hur de har förklarat och motiverat sitt ställningstagande för 

dem. Detta var dock inte möjligt att genomföra med hänsyn till de etiska 

ställningstagandena angående intervjuer med barn.  

  

6:4 Förslag till vidare forskning 
 

Under genomförandet av denna studie har vi, vid flera tillfällen kunnat konstatera att 

forskningen kring ämnet kostens betydelse är mycket eftersatt. Fler studier behövs, inte 

bara inom det medicinska området utan även inom den sociala disciplinen. De 

berättelser vi fått ta del av från våra intervjupersoner vittnar om att de upplevt både 

psykiska och fysiska hälsovinster då de övergått till lågkolhydratkost. Det som saknas är 

studier som bekräftar detta. Fetma, diabetes, depressioner och kognitiva 

funktionsnedsättningar är folkhälsoproblem som på olika sätt kan påverka även det 

sociala arbetet.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide/Teman 
 

Hur ser er familj ut? 

Antal barn, åldrar 

Arbetssituation 

Boendesituation 

Utbildning 

  

Varför lade ni om kosten? 

Hälsoaspekter 

Miljöaspekter 

  

Hur har ni förändrat er kost? 

Uteslutit 

Minimerat 

Nya upptäckter 

  

Hushållskostnader? 

Ökat-minskat 

  

Beteende och rektioner? 

Hos barnen, skola, fritids 

Hos vänner, bekanta och övriga omgivningen 

På arbetsplatsen 

  

Hälsovinster? 

  

Svårigheter? 

 

 


