
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA, HVV EXAMENSARBETE 15HP 
BETEENDEVETENSKAPLIGA PROGRAMMET  SOCIALPSYKOLOGI 
HT-2018 

 
Författare: Jenny Riméus & Hanna Westlund 
Handledare: Jonas Lindblom 
Examinator: Helena Blomberg 

 
 

190218 



 2 

Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att studera den diskursiva kampen kring dieter. Vi har satt fokus på 
hur kontroverser kring dieten LCHF gestaltas i media. LCHF är en diet som innebär att man 
håller en kost som till grunden innebär ett lågt intag av kolhydrater och ett högt intag av fett. 
Utifrån diskursanalys som teoretisk och metodologisk utgångspunkt studeras mediers 
framställning av LCHF. Studiens empiriska material omfattas av 50 stycken tidningsartiklar 
från svensk tryckt press under åren 2007–2017. I studien så används socialkonstruktionism 
som teori och diskursanalys används som metod. Resultat visar att det finns två huvudsakliga 
diskurser kring den diskursiva kampen om LCHF i media. Dessa har vi benämnt som den 
traditionella diskursen om kost och en modern hälsosam kosthållning: LCHF. Denna uppsats 
bidrar till tidigare forskning som inte har studerat den diskursiva kampen kring dieter i någon 
större utsträckning. 
 
Nyckelord: LCHF, health, media, diet, discourse, social construction 
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1.1 Inledning  
 
Inom dagens samhällsdebatt har det blivit allt vanligare att koppla samman svenska folkets 
ohälsa med viktökning och att detta innebär en större belastning för samhällsekonomin. Som 
till exempel kan man nämna hur man diskuterar viktrelaterade sjukdomar så som diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2018). Detta har kommit att i allt högre 
utsträckning engagera den svenska sjukvården genom olika hälsofrämjande arbeten. Detta 
verkar också gälla inom politiken, som exempel kan man nämna att politiker för en mer 
expansiv politik då de är engagerade i samhällsdebatten genom att värna om medborgarnas 
hälsa. Även här ser vi exempel på hälsofrämjande arbete då regeringen 2011 gav 
socialstyrelsen uppdraget att genomföra ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete. Det gick ut på att socialstyrelsen skulle sprida kunskap om goda matvanor och fysisk 
aktivitet till mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsan (Socialstyrelsen 2013).   
 
Vårt samhälle bygger på att individen tycker sig ha en fri vilja, att själv kunna avgöra vilka 
råd angående hälsa och kost som är bra för just sig. Samhällsdebatten når det svenska folket 
genom media. Löpsedlar och information som vi möts av påverkar oss i våra val, därför blir 
hälsodiskurserna i media viktiga. Eftersom media utövar ett visst inflytande på oss när det 
kommer till våra val som rör hälsa och viktnedgång så blir framförande av hälsodiskursen i 
media viktig (Fairclough 2001:237). I det senmoderna samhället som vi lever i finns det 
mycket information om hälsa att få och det pågår hälsodebatter som talar om hur vi ska äta, 
leva och hur vi kan uppnå hälsa genom viktminskning. Alla dessa uppmaningar och råd 
kommer ifrån både formella och informella källor och de använder medias arena för att 
framhäva sin sida av diskursen om hälsa. I samhället är alla människor med och producerar 
sammanhang, diskurser. Begreppet diskurs har inte fått en entydig tolkning då begreppet är 
omtvistat och definitionerna skiljer sig något i fråga om vad begreppet omfattar och vad 
diskurser anses ha för betydelse. Ett sätt att förstå diskurs är enligt Winther Jørgensen & 
Phillips (2000:7) ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. 
Där vi genom att avgränsa den värld vi lever i skapar olika diskurser för att igenom dem 
beskriva och förstå de olika delar av världen vi lever i. Det är genom media som 
informationen flödar och här finns bland annat den traditionella hälsodiskursen, vilket 
innehåller de mer generella föreställningar om vad hälsa handlar om. Livsmedelsverket är en 
av de aktörer som är medskapande till den traditionella hälsodiskursen med alla deras 
hälsoråd om bland annat näringsintag, motion och tallriksmodellen. Denna aktörs 
rekommendationer sträcker sig flera decennier tillbaka och ligger till grund för hela 
samhällets strukturer angående kost, motion och hälsa, för människor i alla åldrar 
(Livsmedelsverket 2018). 
 
Det finns mycket att läsa om hälsa i olika media, dessa artiklar handlar ofta om kostråd och 
dieter. Många råd är motstridiga och detta skapar kontroverser sinsemellan. En diet som ofta 
syns och diskuteras i media är LCHF (low carb high fat diet). Vilket innebär att man har ett 
lägre intag av kolhydrater och ett högre intag av fett i sin kost, jämfört med de traditionella 
kostrekommendationerna. Denna kosthållning har varit en av de mest uppmärksammade 
under de senaste decennierna. Dieten är intressant att studera eftersom den har nått en viss 
legitimitet och använts av socialstyrelsen som en rekommenderad kosthållning för typ-2 
diabetes, det är här vår studie tar sin början. Det är intressant att studera LCHF och debatten 
som pågår kring den, vilken kan förstås som en form av diskursiv kamp. Den diskursiva 
kampen utgörs av de motstridiga råd som ges angående denna livsstil. Det ges även 
motstridiga upplysningar om hur LCHF diet påverkar din kropp. Dieten diskuteras och 
debatteras av dietister, läkare, kända profiler i tidningar, tv och böcker om viktnedgång, 
hälsovinster, hälsoförluster och fara över att använda sig av denna livsstil. Den arena som 
media tillhandahåller gör det möjligt för aktörerna att presentera sina olika budskap ur sitt 
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perspektiv. Budskapen från aktörerna via media säger motstridiga saker, det kan göra att 
läsaren har svårt att förstå budskapet. 
 
I vår undersökning är begreppen diskurs och makt relevanta, då vi studerar hur diskurser 
kämpar om att vinna legitimitet, det vi benämner som den ”diskursiva kampen”. Diskursiv 
kamp är ett begrepp som växer fram i diskursernas kollision med varandra. Som forskare 
inom diskursanalys kan man liksom vi välja att ha ett fokus på hur diskurser konkurrerar med 
varandra för att vinna legitimitet. Vilket är ett bra verktyg för att se hur olika grupper i 
samhället konkurrerar med varandra (Bergström, Boréus 2012:381). Genom dessa begrepp 
ska vi visa vilken diskurs, inom vårt valda ämne, som framstår som mest legitim under en viss 
tid. Och även se hur diskurserna i sin tur påverkar varandra. Vi uppfattar att den diskursiva 
kampen kring dieter är väldigt belastad genom att det framkommer så vitt skilda 
sanningsanspråk i debatten. Därför tror vi att det skulle vara gynnande för samhällsdebatten 
om det fanns en undersökning om kontroverserna och det vill vi medverka till. Genom att 
belysa kontroverserna utan att ta ställning så vill vi lyft upp fakta om LCHF på ett transparant 
sätt och därigenom låta läsaren bilda sin egen uppfattning. Studie skulle kunna leda till ett mer 
avspänt förhållande till hälsa i största allmänhet då vi avser att undersöka den diskursiva 
kampen kring dieter.  
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1.2 Syfte & frågeställning  
Uppsatsens syfte är att synliggöra den diskursiva kampen kring dieter som förs i medier, då 
det finns motstridigheter mellan olika diet-diskurser. Medier är medskapare till hur vi 
uppfattar diskurser om olika dieter och hälsa, som vi i sin tur (re)producerar i olika sociala 
sammanhang. Det är LCHF-dieten som studeras som ett fall i denna studie. Studiens specifika 
frågeställning är: 
 

• Hur framträder den diskursiva kampen kring LCHF i media?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 7 

1.3 Disposition 
Efter inledningen här ovanför presenteras först syfte och frågeställning. Därefter kommer en 
redogörelse av bakgrund och tidigare forskningen. Sedan redogörs avsnitten teori och metod, 
följt av urval och datainsamling. Därefter presenterar vi analysen av det empiriska materialet, 
följt av en redovisning av begreppet reflexivitet, etiska överväganden och kvalitetskriterier. 
Därpå kommer ett avsnitt som presenterar det empiriska material, resultatet av studien, 
avsnittet avslutas med en sammanfattning. Studien avslutas med en diskussionsdel och förslag 
på vad man kan forska på i framtiden inom studiens område.  
 
 
1.4 Bakgrund   
För att förstå vad den diskursiva kampen om LCHF handlar om kommer vi nedan att ge en 
bakgrund till ämnet. 
 
LCHF står för "low carb high fat" och det betyder att man ska äta en kost med låg 
kolhydratsnivå och hög andel fett. Det finns olika sätt att följa LCHF och det är genom 
kolhydratsintaget som det skiljer sig åt. Dessa förklaras genom 3 kategorier av kaloriintag per 
dag. För en strikt kosthållning med LCHF är det 0–20 gram kolhydrater per dag som ej får 
överskridas. För måttlig är det 20–50 gram och för liberal är det 50–100 gram kolhydrater per 
dag. De som tror på denna kosthållning och som följer den, de följer deras rekommendationer 
angående kosten genom att man äter proteinrik kost och naturliga fetter. Den proteinrika 
kosten består av rött kött, fågel, fisk och naturligt fett som t.ex. smör, grädde, rapsoljor och 
fetter framställda från nötter. 
 
LCHF härleder från en diet som uppkom på 1970 talet som heter Atkins diet som 
ursprungligen kommer ifrån läkaren Robert Coleman Atkins. Denna kost bygger på att äta 
väldigt kolhydratsfattigt i början av kosthållningen för att sedan utöka något, men det är inte 
stora mängder man ska komma upp i eftersom Atkins anser att kolhydraterna är skadliga för 
kroppen om det intas i för stora mängder. Detta bygger på Atkins ide om att det är kolhydrater 
som förhindrar kroppen att omvandla fett till energi, därför ska intaget av kolhydrater hållas 
lågt under den tid man önskar viktminskning. Atkins diet fokuserar inte bara på kolhydrater 
utan även på ett högt intag av fett. Det är enligt Atkins viktigt vilken sorts fett som man 
bör äta. Enligt Atkins är det transfetter som ska undvikas och i stället ska mättat fett ingå i 
kosten. Transfetter är någonting som bildas av industriellt härdade fetter och oljor. Dessa 
ingår ofta i färdigmat och bakverk och dessa anses vara giftiga för kroppen (Dahlqvist 
2008:15). Däremot så rekommenderas man att äta mättade fetter och dessa återfinns i rött 
kött, fisk, mejeriprodukter, nötter och kokos med mera och dessa anses vara nyttiga för oss 
(Dahlqvist 2008:13). 
 
Det finns två stor skillnad mellan Atkins diet och LCHF. Den ena är att man med Atkins diet 
lägger på kolhydrater vartefter man kommer framåt i dieten och LCHF menar att man äter lågt 
med kolhydrater under hela tiden. Den andra skillnaden är att Atkins sätter en gräns för hur 
mycket fett man ska äta medan LCHF menar att man kan äta så mycket fett man behöver, tills 
man är mätt. 
 
Tanken bakom LCHF är att vi människor från början var jägare och samlare som åt av det 
naturen tillhandahöll. Det beskrivs hur vår kost har varit i grunden fram till ca 1910, då man åt 
det som naturen erbjöd som till exempel bär, fisk och kött. De stärkelser som finns i bröd, 
pasta och potatis har bara funnits sedan människan började med jordbruk för ca 5 – 10 000 år 
sedan. I och med industrialismen tillkom rent socker och vitt mjöl i vår vardagliga kost. Detta 
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menar Eenfeldt (2011:9) har inte kroppen haft naturliga möjligheter att anpassat sig till, vilket 
då anses vara skadligt för hälsan och ökar kroppens produktion av insulin, vilket kan leda till 
övervikt. 
 
Debatten om LCHF har förts i radio, tv och media i många år. Debatten är stor och omtvistad. 
Det är både experter och lekmän som uttalar sig och gör sin röst hörd för eller emot LCHF 
kosthållning. Det som tas upp är bland annat hur det påverkar kroppen, men det finns inga 
fullständiga bevis som talar för det ena eller det andra, på grund av detta är många för och 
många är även emot en LCHF kosthållning. En förespråkare för LCHF är Annika Dahlqvist 
som är en läkare som även kallas för "fettdoktorn". Hon har gått i bräschen för att lyfta fram 
alla fördelar med LCHF. Hon tror starkt på många hälsovinster med att använda sig av den 
här kosthållningen vilken hon själv också lever efter. 
 
Debatten om LCHF blev uppmärksammad i och med en anmälan till socialstyrelsen mot 
Dahlqvist 2005. Hon hade då rekommenderat denna kost till diabetiker och hon ansåg att 
kosthållningen var legitim och att diabetiker blev friskare efter att de hade förändrat sin kost 
efter LCHF:s koncept. Det var två legitimerade dietister som gjorde denna anmälan mot 
henne då de ansåg att det inte fanns vetenskapliga belägg för att rekommendera denna 
kosthållning. De ansåg att denna typ av kosthållning på lång sikt var skadlig och inte lämplig 
för diabetiker, i sin anmälan skrev de såhär: 
 
"Dr Dahlqvist rekommenderar fr.a. överviktiga patienter men också patienter med 
diabetes typ 2 en kost fattig på kolhydrater men rik på fett och protein. 
Kolhydratinnehållet rekommenderas utgöra endast ner mot 10 procent av kostens 
totala energiinnehåll med en motsvarande ökning av kostens innehåll av fett och 
protein. Dessa kostrekommendationer ska jämföras med dem som återfinns i de 
svenska näringsrekommendationerna (SNR) och i Socialstyrelsens gällande 
nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus. I dessa 
rekommendationer anges att kolhydrater bör utgöra 50–55 energiprocent och att 
fett inte bör överstiga 30 energiprocent" (Dietdoktorn, 2008-01-16).  
 
Efter två år var socialstyrelsens utredning klar. Den påvisar att Annika Dahlqvist har belägg 
för att kunna rekommendera LCHF som kost till sina diabetespatienter. Socialstyrelsen gav 
här alltså Dahlqvist sitt godkännande och därmed så blev det legitimt för Dahlqvist att i 
fortsättningen rekommendera detta. I socialstyrelsens beslut så skriver de att: 
 
”Ang. Leg läk Annika Dahlqvists råd rörande "Kolhydratsnål" kost. För viktnedgång och 
välmående också illustrerat i ett bakgrundsmaterial om lågkolhydratdiet. 
Fråga: Är denna behandling i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
Erfarenhet? Svaret på frågan är ja, med reservation för att den vetenskapliga basen i form av 
randomiserade kontrollerade studier är mycket smalare än för koster med ett högre 
kolhydratinnehåll och att långtidsstudier (> 1 år) saknas” (Dietdoktorn 2007-12-13).  
 
LCHF nådde alltså en viss legitimitet i december 2007 då det blev känt att Annika Dahlqvist 
fick sitt godkännande från socialstyrelsen att rekommendera denna kost till diabetiker efter att 
forskning hade visat på goda effekter för diabetiker med denna kosthållning. Debatten i media 
angående LCHF stillades dock inte efter socialstyrelsens beslut. De skrev i sin motivering till 
sitt beslut att LCHF "överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet".  2010 ger 
socialstyrelsen Annika kritik till detta i läkartidningen (nr.17:2010). Socialstyrelsen anser att 
Annika inte kan följa upp de som hon ger kostråd och för detta får hon kritik. De anser också 



 9 

att hon på sin blogg inte ger förslag på andra kostråd för diabetiker än just LCHF, vilket de 
anser inte är korrekt. Annika tillbakavisar kritiken och anser att LCHF är bedömd att vara i 
enlighet med vetenskap. Hon anser också att de som inte ger LCHF som kostråd till diabetiker 
också bör bli kritiserade för att de bara ger andra kostråd. 2011 drar socialstyrelsen tillbaka 
sitt godkännande för LCHF kostråd till diabetiker. Man skriver nu i sin motivering: 
 
"Vi saknar fortfarande ett tillräckligt vetenskapligt underlag för effekterna av en extrem 
lågkolhydratskost..." Christian Berne en av socialstyrelsens experter i Läkartidningen (nr 49 
2011). Sedan man drog tillbaka beslutet står socialstyrelsen inte längre bakom Dahlqvist. 
 
Då detta erkännande var ett stort framsteg för kosthållningen LCHF och dess anhängare blev 
tidpunkten logisk för oss att välja som startpunkt för insamlandet av vårt empiriska material. 
Vår förförståelse för materialet har vi försökt förklara här i avsnittet bakgrund. Vårt syfte med 
vår diskursanalys är att belysa vad diskursen säger angående LCHF, genom att se på de 
omtvistade ämnen som utgör diskursen angående en livsstil med LCHF, som för den 
hälsomedvetna individen utgör ett problem. Då dessa motstridiga sanningsanspråk kommer 
ifrån fältexperter, läkare och andra aktörer som besitter legitima kunskaper om hälsa, skapar 
det en förvirring för den hälsomedvetna individen, därför vill vi med denna studie försöka 
lyfta upp diskursen och se vad den säger. 
 
 

2 Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som har bedrivits inom ramen för vårt 
intresseområde och frågeställning. Syftet med uppsatsen är att studera den diskursiva kampen 
kring dieter och vår frågeställning är hur framträder den diskursiva kampen kring LCHF i 
media. Då vi sökte på LCHF i databaserna Sociological Abstract, Discovery fick vi en träff 
och det arbetet var inte relevant för vårt syfte. Det fanns inte mycket på fältet som ansluter 
direkt till vårt intresseområde och frågeställning, därför breddade vi vårt sökområde till 
LCHF, health, media, and diet. Den forskning som vi har tagit del av behandlar olika aspekter 
av kontroverser kring dieter. Dessa aspekter är kostråd och diet, media och diet, kön och diet. 
Vi har sökt efter våra texter i databaserna Sociological Abstract, Discovery samt Google 
Scholar till vår tidigare forskning. Vi använde oss av sökorden ”LCHF, health, media, and 
diet”. 
 
 
2.1 Kostråd och diet 
Samhällsmedborgare får råd från olika håll om hur man bibehåller eller uppnår god hälsa. 
Bland annat finner man råd om kost och näringsintag i olika magasin, artiklar och webbplatser 
i vårt samhälle. 
 
I en textanalys som är gjord i USA av Moyer, Vishnu, Somnad (2001) gjorde man en analys 
av 75 exemplar av olika tidskrifter bland annat av damtidningar och läkarpublikationer, man 
analyserat texter under en tidsperiod mellan januari-juni 1997. Studien gjordes för att se hur 
kvinnohälsa framställs i kvinnotidningar och i medicinska tidskrifter i USA. Författarna sökte 
igenom texterna och kodade materialet för att ringa in olika teman i damtidningarna som 
framställs som beteendedirektiv för diet och viktnedgång. Under januari till juni 1997 
handlade mindre än en femtedel av artiklarna (18,7%) Woman's Day och (16,5%) Good 
Housekeeping om hälsorelaterade ämnen. Av de 57 hälsorelaterade artiklarna i Good 
Housekeeping handlade 38,6% om kost och näring. Woman's Day handlade 19st (33,3%) av 
de 57 hälsorelaterade artiklarna om kost och näring. I båda damtidningarna fokuserade 
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majoriteten på kost och näring, men dessa artiklar syftade på viktminskning snarare än att äta 
näringsriktigt för god hälsa oavsett vikt. Viktminskning var det vanligaste hälsofrämjande 
ämnet som återfanns i båda damtidningarna (21,9%) av alla hälsorelaterade artiklar. 
Viktminskning följdes av fitness (14,9%) av hälsorelaterade artiklar, hälsosam kost (12,3%), 
barns hälsa (7,0%).  
 
I denna studie av Holland, Warwick, Thomas, Lewis, Komersaroff och Castle (2010) 
analyseras Australiens tv och tidningsrapportering mellan januari och december 2008 
angående övervikt och fetma. Man intresserade sig endast för tidningsrubriker och tv:s 
nyhetsrapportering som handlar om en rapport från 2008, Australiens framtida "Fat Bomb". 
Detta är en rapport om de långsiktiga konsekvenserna av Australiens växande midja på hjärt- 
och kärlsjukdomar, av Baker Heart Research Institute, en av Australiens ledande hälso- och 
sjukvårdsinstitut. Detta görs för att undersöka hur journalister filtrerar och översätter fynden 
av medicinsk forskning för sina läsare och hur medicinska forskare presenterar sin forskning 
om övervikt och fetma genom media. Nyhetsmedia spelar en viktig roll för att synliggöra och 
forma offentliga föreställningar om hälsorisker och hälsa. I förhållande till övervikt och fetma 
har man sett att media är mer benägna att engagera sig i alarmerande rapportering där det tas 
för givet att fetma är en "epidemi". Denna studie visade att nyhetsrapporterna var konsekvent 
framhävda över alla media att Australien nu är den "fetaste nationen" i världen och har slagit 
Amerika.  Teman som framkom i studien var "fattest nation, fresh figures, national obesity, 
crisis, epidemic". Resultatet visade att nyheter om fetma måste tolkas i förhållande till det 
bredare sammanhanget av dess produktion och den miljön som den framträder från och till 
vilken den bidrar. Fat Bomb-rapporten släpptes i en miljö där fetma redan var på 
dagordningen för politiker, media och allmänheten som ett växande problem som något som 
måste åtgärdas. Rubriker som talade om "fattest nation, obesity crisis, fresh figures" var tagna 
ur luften. Dessa användes som förstärkare för att få fram aktörens egen vinkling av den 
hotande övervikts epidemin. Det fanns dock inget vetenskapligt som stödjer detta, det som 
studien Fat Bomb ville förmedla var nya rön för hur midjemåttet ökning kan ge konsekvenser 
som hjärt- och kärlsjukdomar. Detta för att väcka medvetenhet hos läsarna och för att främja 
framtida förändringar mot en hälsosammare livsstil. 
 
I en fallstudie i Finland av Setälä och Liverronen (2014) där man har gjort en undersökning på 
en antifett kampanj. I denna studie undersöker man hur kommunikationen fungerar mellan 
konsumenter och vetenskap. I studien har man använt sig av 81 artiklar från olika sorters 
dagstidningar som är publicerade mellan 2007–2009. Inledande så har de gjort en mindre 
kvantitativ innehållsanalys av texterna angående hälsa, diet och motion, för att kunna hitta 
huvudteman och efter det har de gjort en kvalitativ textanalys. Setälä och Liverronen (2014) 
kunde i analysen av artiklarna ringa in några teman. De teman som framkom i studien var, 
huvudaktörerna i kampanjen, hur deras relation presenterades i tidningarna, vem kampanjen 
riktade sig mot, vilka som förmedlade informationen och vilka var fältexperterna. I 
textanalysen har de belyst och fokuserat på "fältexperter", alltså de som förmedlar råd kring 
hälsa, kost och motion i form av kostrådgivare och personliga tränare. I resultatet i artikeln 
har Setälä och Liverronen kommit fram till att fältexperterna vinner förtroende av sina kunder 
genom den täta "face to face" relationen och det resulterar i att deras råd vinner legitimitet. 
Setälä och Liverronen (2014) menar att media fungerar som en brygga mellan vetenskap och 
konsumenten, och att förmedlarna är fältexperterna.  
 
Dieter inom hälsodebatten riktar sig inte enbart mot vuxna. Inom dietdiskursen framkommer 
det att barn ska ta eget ansvar för sin kost och hälsa. Det kan vi utläsa i en studie från 
Australien gjord av Wright och Halse (2014) där de har undersökt webbaserade 
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informationskällor som riktar sig mot barn genom att undersöka hur diskurser som förbinder 
mat, kropp och hälsa instruerar barnen hur de kan lära sig och hur de ska agera för att vara 
friska och sunda. De valde sedan ut en webbsida att göra en analys av, webbsidan – Kids 
health. Kids' Health-webbsidan beskriver sig som att rikta sig till barn (6-12 åringar). 
Webbsidan är väldigt färgstark och använder barns tekningar, citat och dikter för att stödja 
sina meddelanden och uppmaningar till sina unga tittare. Språket som används är enkelt och 
riktat till barn. och webbplatsen görs tillgänglig och personligt genom att använda text som 
direkt adresserar användaren. Innehållet tillskrivs Dr Kim och eller Dr Kate som är två 
medicinska avatarer vars funktion är att ge myndighet, legitimitet och trovärdighet till 
informationen på webbplatsen. Från de ämnen som behandlas på webbplatsen är de som är 
mest relevanta för detta dokument "Din kropp" och "Din mat" och underavsnitten "Hälsa" och 
"Träning". De lägger över hälsoansvaret på barnen själva genom att de ger tips och råd i 
undermenyer såsom viktnedgång, övervikt osv. Wright och Halse (2014) beskriver i studien 
att ansvaret läggs över på barnet att själv förstå när denne bör vända sig till sin förälder eller 
läkare.  
 
 

2.2 Media och diet 
Inom hälsodebatten på medias arenor diskuteras det om dieter, vikt och idealfigurer. Medias 
arenor är enorma och just sociala media är väldigt flitigt använda av individer i alla åldrar 
med varierande intressen för frågor som rör olika aspekter av hälsa. Sättet som diskurserna 
lyfts upp på är intressanta för vår studie då dessa är riktade till en stor målgrupp. 
I USA har Vaterlaus, Patten, Rochec och Young (2015) gjort en kvalitativ fokusgruppsstudie 
med 102 deltagare i åldrarna 18–25 år. De ville undersöka hur ungdomarna påverkas av 
sociala media vad gäller motion och kost. I studien visade det sig att majoriteten av deltagarna 
uppfattade att sociala media har inflytande på unga vuxnas hälsoproblem. Tre teman kunde 
utläsas i resultatet, det första temat var, sociala medier som motivator och hinder för motion, 
vilket innebär att de upplevde att bilder på vältränade kroppar kunde motivera till att vilja 
träna för att se likadan ut. Samtidigt upplever de att man blir förhindrad av användandet av 
sociala medier då dessa tar mycket tid och då hindrar en från att faktiskt träna. Det andra 
temat var, upplevelsen av sambandet mellan mat och sociala medier, där de kopplar recept 
och bilder på mat i sociala medier som ögonöppnare för ny typ av mat/kost. Det visade sig 
också vara ett hinder då man vid dessa tillfällen fastnade i planering, utan att komma vidare 
till att faktiskt laga maten. I resultatet kunde man även utläsa att det kan leda till dåliga 
kostval, då "dåliga" tips om hur man tappar snabba kilon kan göra att man äter ohälsosamt. 
Det tredje temat var uppfattningarna av träningsbilder och inlägg på nätet. Här kopplas 
träningsbilder och bilder på personer som har gått ner i vikt som motiverande. Några deltagare 
tyckte att bilderna gav dem dåligt samvete, och en känsla av att vara misslyckad. 
 
Det har gjorts undersökningar om killar och tjejers syn på den egna kroppsbilden. Harrison, 
Taylor och Marske (2006) har gjort en studie i USA för att se hur bilder på idealfigurer vi 
exponeras för påverkar hur vi äter. I studien gjorde man två stycken experiment som testar 
effekterna av att utsätta 222 tjejer och 151 killar framför bilder. Bilderna bestod av kvinnor 
respektive män med idealkroppar, några av bilderna hade uppmanande texter.  Dessa texter 
byggde på att hålla diet eller att träna upp muskulaturen. Det visades även bilder på kroppar 
med irrelevanta texter eller enbart bilder på kroppar. I samband med alla dessa bilder så bjöd 
man på tilltugg. Och man hade även hemliga statister som satt och åt vid samma bord för att 
deltagarna skulle våga ta fritt ifrån faten. Det resultat man fick visade att tjejer minskar sitt 
intag av tilltugg vid synen av enbart bilder och bilder med tillhörande text som pratar om att 
hålla diet. Bilder med annan text som inte syftade till att hålla diet avbröt effekten dvs ätandet 
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ökade. Killar ökade sitt intag av tilltugg när de blev exponerade för bilder med muskulösa 
idealfigurer och liknande bilder med uppmanande text om att träna upp muskulaturen. 
 
Det har gjorts en studie i Australien av Lupton och Chapman (1995) där man har intervjuat 
fokusgrupper för att täckta in vad "lekmännen" säger om hälsa, kost och dieter.  I 
fokusgrupperna var det 49 deltagare i åldrarna 19-77år.  De har även använt sig av 
textanalyser som undersöker medias täckning av kontroverserna angående diet- och 
kolesterolkontroll. Utöver det har de använt sig av 745 stycken olika artiklar om hälsa, kost 
och dieter som publicerats mellan januari och augusti 1993 i regional australiensisk dagspress. 
Dessa blev sedan inregistrerade och kodade i en databas. I resultatet beskriver Lupton och 
Chapman (1995) att deltagarna är kritiska till vad som skrivs i media angående hälsa och kost, 
de har en känsla av att mycket skrivs för att sälja lösnummer. I studien framkommer det att de 
som är äldre hade denna syn för att de tänkte tillbaka på när de var yngre, när de levde på vad 
deras gård försedde dem med. De anser att maten förr var god, nyttig och naturell. De säger 
också att i dag kanske den maten skulle anses som onyttig, men de menar att de inte mådde 
dåligt av den då. Det går även att utläsa att respondenterna tycker att det är ett hårt arbete att 
vara hälsosam idag, då vi måste göra val och tänka efter vad vi ska stoppa i oss. De anser att 
den goda hälsan är ett medvetet strategisk val. Det framkommer i resultatet att vi är personligt 
ansvariga för vårat hälsotillstånd, det är inte naturligt att tänka hälsosamt utan man måste 
jobba för att upprätthålla det. 
 
 
2.3 Kön och diet  
Media, självskattningsformulär och analyser av dessa ses kunna lyfta fram att hälsa är viktigt 
för alla. Dock så definierar alla författarna vi just presenterat hälsa på olika vis. 
Viktminskning, diet, motion och kost är några sätt som framkommer i texterna, det riktas 
oftast till kvinnor, många gånger till väldigt unga kvinnor. Det är inte bara kvinnor som är 
aktuella vad gäller diet. Här nedan följer tidigare forskning vad gäller kön och diet.  
 
I en studie gjord i USA har Duncan och Klos (2014) gjort en diskursanalys där man har tittat i 
fitness- och skönhetsmagasin mellan åren 2007–2009. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur information om förändring av kroppen och dess fysiska egenskaper 
kommuniceras med kvinnor inom fitness- och skönhetsmagasin och att undersöka de 
underliggande motsägelserna i dessa meddelanden. I resultatet kunde man utläsa olika teman. 
Dessa teman var dieter är frigörande, sluta försök att tappa vikt så gör du det, gör en 
livsstilsförändring för en enkel viktminskning, älska din kropp som den är och kilona kommer 
att smälta bort, att hålla diet betyder att ta hand om sig själv, lär dig enkla sätt att gå ner i 
vikt och blir vältränad fort, prova bantningstips och trix, ju äldre du blir desto bättre borde 
du se ut. I dessa teman framkommer det i resultatet att från dessa tidningar kommer det 
paradoxala budskap om enkel viktnedgång samtidigt som det krävs hårt arbete för att få den 
perfekta kroppen. Några exempel på detta är rubriker som säger att det är befriande att tappa 
vikt och få kontroll över sin kropp. Och att man ska sluta försöka gå ner i vikt så gör man det. 
Ett paradoxalt påstående som kom fram var att man måste älska sig själv för att kunna tappa 
vikt, vilket egentligen borde betyda att man kanske är nöjd med sig själv och då inte behöver 
tappa vikt. I resultatet framkommer det även att media talar om att det är enkelt att nå sin 
idealfigur, det enda som krävs är att konsumenten ska ta ett beslut gällande träning, kost och 
livsstilsförändring. 
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De Souza och Ciclitira (2005) gjorde en undersökning i Storbritannien, som var en 
kombination av diskursanalys och grundad teori. Där man intervjuade åtta män i åldrarna 33–
57 år vilka höll på med dieter för viktnedgång, detta för att få en djupare förståelse för hur 
män förstår och ser på viktminskning, kosthållning och hälsofrämjande beteenden. Två 
huvudteman analyserades fram vilka var legitimitet och support. Legitimitet handlade om 
legitima skäl till att gå ner i vikt, där undersökningen visade att alla män i denna grupp tycker 
att deras skäl inte är ytliga (icke legitima) som för kvinnor utan mer av hälsoskäl för att må 
bra. De flesta män utryckte att kvinnor blir pressade av olika media att se ut på ett visst sätt, 
att vara smala. Samtidigt kom det fram att undantag fanns, då de menade att homosexuella 
män upplevde samma press från media som kvinnor att se ut på ett visst sätt i detta fall, att 
vara smal. Att bli smalare var ett skäl för att attrahera någon ny kvinna eller man om man var 
singel det ansågs vara ett legitimt skäl oavsett om man var heterosexuell eller homosexuell.  I 
denna undersökning var heterosexuella män mindre påverkade av medias påverkan om att se 
ut på ett visst sätt, i detta fall vara smal. Medans homosexuella män och kvinnor upplevdes 
som mer påverkade av media. Män gjorde i denna undersökning skillnad på "sensible" och 
"crash" dieter, där den förstnämnda är mer legitim och innebär att till exempel gå med i en 
viktklubb där man får en hälsosam kostplan. Där den andra förknippades med restriktiv 
kosthållning som baseras på en eller två speciella matvaror eller matersättning som består av 
portionsdrycker i tetra. Det andra temat support handlade om vilken typ av support som 
fungerat bäst när det handlar om att påbörja diet och att nå resultat under dieten. De flesta fick 
stöd av partner eller viktcoach, dock var det några som blivit pressade av sin partner att gå 
med i viktklubb. Där det visade att män tyckte att gå med i viktklubb gav ett bra stöd, även 
om det var lite pinsamt då det är övervägande kvinnor som är medlemmar där. Men när dessa 
män upptäckte att män går ner snabbare i vikt än kvinnor vaknade tävlingsinstinkten till liv 
och då blev det enklare att delta och det kändes för dessa män som en mer "manlig" aktivitet 
och därmed mer legitim. 
 
I en undersökning från Australien studerar McCabe och Ricciardelli (2010) rollen som 
föräldrar, vänner och media har när det kommer till kroppsbild och kroppsförändrings 
strategier bland ungdomar. Kroppsförändringsstrategier handlar i denna studie om att antingen 
hålla diet för viktminskning eller äta för viktökning, träna för viktminskning eller för att öka 
muskelmassa. I den studien var det 800 stycken ungdomar med en genomsnittsålder på 14år 
(423 pojkar och 377 tjejer) årgång 7–10 från ”high schools” som deltog. Ungdomarna fyllde i 
ett självskattnings formulär angående kroppsbilden och hur kroppsförändring påverkas genom 
upplevda sociokulturella inflytandena på den egna kroppsbilden, tex genom feedback från 
vänner, familj eller influenser från media. I resultatet framkom det att media influerade till 
kroppsförändringsstrategier, genom att visa bilder på vältränade kroppar och tips på hur man 
når detta resultat. Med kroppsförändringsstrategier menar man att antingen träna upp muskler 
eller tappa vikt, äta för att minska eller gå upp i vikt. För pojkar handlade det om att de ville 
bygga mer muskler och för flickor så hittade man paradoxalt nog att man ville både gå upp i 
vikt och gå ner i vikt beroende på vad media förmedlade vid det tillfället.  
 
 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
När vi nu har gått igenom tidigare forskning ser vi att det finns tre övergripande teman som 
framträder.  
 
I det första temat, kostråd och diet. Framkommer det att media mest fokuserar på att 
rapportera om alarmerande saker för fetma och inte lagt fokus på det som är viktigt inom 
hälsa. Det framkommer att det är svårt att var hälsosam, då det tar tid och kraft att sätta sig in 
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i alla råd och valmöjligheter som berör ämnet. Det beskrivs att fältexperterna har tagit över 
den formella rollen som förmedlare av hälsoråd, och att det senmoderna samhället erbjuder 
lättillgänglig information genom olika media. Dessa informationskällor är till stor del 
konstruerade av fältexperter. 
 
Det andra temat är, media och diet. Här kan vi se att främst ungdomar påverkas av 
diskurserna i sociala media när det kommer till vilka kostval som görs för att så snabbt som 
möjligt nå en viss idealfigur. Vi kan utläsas är att diskurserna i media framkallade negativa 
beteende när det gäller kostval. I den ena studien påverkade det till att göra ohälsosamma kost 
val såsom att äta ensidigt eller näringsfattigt. I den andra såg vi att framförallt tjejer avstod att 
äta. I en annan studie såg man att individer är negativa till hur media lägger fram 
informationen om diet. Det framkommer att individerna tycker att man själv bör välja som 
man vill när det gäller diet och val av dessa.  
 
Det tredje temat är, kön och diet. Här framkommer det att män och kvinnor ser på diet på 
olika sätt. Det är även riktat till dem på olika sätt i media. Till kvinnor riktar man in sig på 
viktnedgång. Det framkommer också att män som går på diet, och allt vad det innebär, har en 
bättre förståelse för innebörden av viktminskning. Det framkommer även att feedback från 
andra människor om våra kroppar är viktig för att individen ska ta till en diet, detta gäller 
främst ungdomar, detta kan leda till eventuella kroppsförändringar som ungdomen själv inte 
hade planerat från början. 
 
Vår uppsats fokuserar på dieter och kontroverser kring dieter som har fått utrymme på medias 
arena. Vår studie utgör ett bidrag till tidigare forskning som i mindre utsträckning intresserats 
sig för kontroverser och debatter i samhället kring dieter. I den tidigare forskningen har vi sett 
att man valt att se på olika metoder för olika dieter, ofta med inriktning på den mest effektiva 
metoden när det kommer till viktminskning, men att det pågår en diskursiv kamp om olika 
metoder framkommer inte i den tidigare forskningen. Vi har ringat in de områden där media 
har tittat på kostråd, media och kön i samband med diet. Mot denna bakgrund kommer vi i 
denna uppsats sätta fokus på den diskursiva kampen kring LCHF i media. Vår frågeställning 
är: Hur framträder den diskursiva kampen kring LCHF i media.  
 
 

3 Teori  
I detta kapitel presenteras urvalet av teori där vårt teoretiska perspektiv är 
socialkonstruktionism där diskursanalys är tillämpningen. Vår uppsats syftar till att undersöka 
den diskursiva kampen kring dieter och det motiverar vårat val av att använda oss av 
socialkonstruktionism. Vi har också valt att hålla oss till ett teoretiskt ramverk bestående av de 
begrepp som vi anser passar är användbara för att studera det vi avser att studera. De begrepp 
som är aktuella är språk, diskurs, makt och media.  
 
 

3.1 Socialkonstruktionism  
Socialkonstruktionism är ett större teoretiskt perspektiv inom vetenskapen i vilken man utgår 
från att alla samhällsfenomen är konstruerade och är inget som bara dyker upp och finns där. 
Det innebär att det är en kunskapsteori som talar om att kunskap konstrueras och därför inte är 
en avbild av verkligheten. Det innebär att människor skapar förståelse utifrån erfarenheter och 
upplevelser gemensamt med varandra i relation till sin omgivning (Burr 1995:3–4).  
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Inom socialkonstruktionism har man en har en kritisk inställning till vad som allmänt ses som 
självklar kunskap då kunskap är en social konstruktion (Burr 1995:2–3). Sociala 
konstruktioner är samhällskonstruktioner för olika ändamål, det vill säga institutioner som har 
fått sitt syfte och mening i och med etableringen. Utifrån detta kan man förklara att begreppen 
social och konstruktion ges betydelse när individer skapar mening i sitt vardagliga liv och när 
vi genom interaktion med andra gemensamt kommer överens om hur vi talar om och förstår 
olika fenomen. 
 
Allt är i detta perspektiv socialt konstruerat, verkligheten är dynamisk och föränderlig. 
Betydelsen av den sociala interaktion som sker mellan människor ställs i fokus och är av stor 
betydelse inom detta perspektiv. Det dagliga sociala samspelet mellan människor är det forum 
där man utbyter och producerar kunskap, sanningskonstruktioner. Den verklighet vi skapar i 
social interaktion påverkar alla sociala konstruktioner vi tidigare skapat och de som senare 
kommer att skapas. Sociala processer och synen på kunskap är förbundna med varandra, dessa 
processer bidrar till att ny kunskap kan växa fram (Burr 1995:3–4). I mötet med andra 
människor skapar och omskapar vi den kunskap vi har i olika ämnen då vi utbyter 
erfarenheter och fakta. 
 
Den verklighet som individer ser på objektivt som existerar därute upplevs som därute, men i 
själva verket är beroende av att vi oupphörligen konstruerar den. Det innebär att verkligheten 
därute inte är någonting som kan betraktas objektivt, utan att vår förståelse av världen bör ses 
som en skapelse av vårt sätt att tala om och kategorisera världen (Winther Jørgensen & 
Philips 2000:11).  
  
Burr beskriver att socialkonstruktionism på mikronivå ser man människan som aktiv i 
språkandet. Där människan kan välja att producera och reproducera verkligheten genom 
språket i interaktion med andra människor och i interaktion med omvärlden (Burr 1995:21). 
På makronivå kan man se hur människor konstruerar verkligheten utifrån samhälleliga 
strukturer (Burr 1995:23).  
 
LCHF kan ses som en social konstruktion där det ses som ett meningsskapande där individer 
gemensamt skapar mening i sin vardag. Där man i interaktion med andra kommer överens om 
hur de förstår fenomenet. Det innebär att man skapar och upprätthåller konstruktionen genom 
samsynen man har för fenomenet. Det har olika innebörd för olika aktörer och detta kan ses 
genom att se hur förespråkare för LCHF ser hälsovinster med fenomenet, medan en 
förespråkare för en annan diet ser hälsoförluster med LCHF.  

 
 

3.2 Språk  
Inom socialkonstruktionism är språket centralt. Vi tänker oss ofta att språket representerar   
genom att det utgör symboler för händelser, känslor och ting i det vardagliga livet. För en 
socialkonstrukionist så är språket i grunden alltid konstruerat. Språket och tanken är intimt 
sammanbundna med varandra, språket är basen i våra tankar och möjliggör kategorisering av 
våra erfarenheter, samtidigt som språket ger erfarenheterna sin mening. Därigenom blir 
tankarna och handlingar ett resultat av språket (Burr 1995:44).  
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När vi talar om och kategoriserar med hjälp av språket så blir världen till för oss, inte som en 
objektiv avspegling utan som vår uppfattning av vår värld. Med detta menar Winther 
Jørgensen och Phillips (2000:11) att verkligheten där ute existerar först när vi i social 
interaktion med hjälp av språket och diskurser kommit överens om vad verkligheten betyder 
för oss. Med detta menar man att språket inte bara är ett neutralt verktyg för att tala som en 
social aktivitet. Utan att språket är konstruerande då man ser på och talar om fenomen och 
därigenom med hjälp av språket konstruerar och ger mening åt saker eller fenomen.  
  
Språket gör något med det vi samtalar om och genom språket konstrueras sanningsanspråk om 
världen, språket blir ett verktyg för att tala om någonting och för att göra världen tillgänglig 
för oss (Burr 1995:5). Språket i sig återger inte verkligheten utan medverkar till att framställa 
den och har även makten att sätta gränser för hur individer handlar och tänker kring ett 
fenomen (Börjesson 2003:71). Burr (1995) beskriver att språket på makronivå innehar en 
skapande makt som ursprungligen kommer från sociala strukturer, institutionella handlingar 
och sociala relationer. 
 
Språket utgör ett system som är uppbyggt av olika tecken som får betydelse och kraft när 
dessa tillsammans bildar ord och meningar (Winther Jørgensen & Phillips 2002:16). Vi vill 
undersöka hur språkliga konstruktioner används när det talas om LCHF. Vilka 
sanningsanspråk som görs i den diskursiva kampen? Vi vill undersöka hur något berättas och 
när det berättas. På vilket sätt formuleras dessa meningar och inom vilken kontext. 
 
 

3.3 Diskurs  
Diskurs innebär "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen" (Börjesson & Palmblad 
2007:13). För Foucault handlar begreppet diskurs om utsagor, det vill säga att han utgår ifrån 
att språket inte bara antas återge en verklighet utan är med och formar den. Man kan enligt 
honom inte se språk och handling som skilda från varandra utan helheten är av intresse. En 
diskurs möjliggör under en viss tid under ett visst sammanhang under rådande ram av regler 
hur grunden sätts för hur man kan tala om ett visst fenomen. Då dessa diskurser kan ge viss 
legitimitet för vissa kunskaper som i sin tur ger auktoritet till uttalanden angående ett visst 
fenomen då samhället stödjer sig på vetenskapligt stödda diskurser som en viss garanti för vad 
som anses vara sant gällande fenomenet (Foucault 1971:15–16). Gemensamt för olika 
tolkningar av diskursbegreppet är att det åsyftar någon typ av social praktik som har med 
språkanvändning i något speciellt sammanhang att göra. (Bergstöm, Boréus 2012:23).  
 
 En diskurs består av en mängd utsagor där man nått en konsensus om hur man talar om ett 
fenomen. Genom att tala om ett fenomen på ett bestämt sätt utesluter man samtidigt andra 
utsagor. Diskursen konstruerar på så vis fenomenet. Genom att man talar om fenomenet så 
konstrueras den, dessa existerar inte oberoende av varandra utan på grund utav varandra. 
Diskurser formar våra sociala processer och strukturer genom att ge dem mening och 
betydelse. Vårat sätt att tala om ett fenomen och våra ageranden kring dessa är historiskt 
förankrat (Winter Jørgensen & Phillips 2000:67–68).  
 
I vår undersökning vill vi klargöra vilka diskurser som framträder ur det textmaterial vi samlat 
ihop. Detta för att vi vill förtydliga hur och vad som utgör den diskursiva kampen inom 
LCHF.  Diskursiv kamp är ett begrepp som handlar om hur diskurser framställs mot varandra 
i sin kamp om att göra sanningsanspråk på ett fenomen. Detta för att vinna viss legitimitet, 
sanningen är relativ då diskurser ständigt utmanas av andra diskurser (Börjesson & Palmblad 
2007:13).  
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Winter Jørgensen och Phillips beskriver att Foucault använde begreppet sanningsregimer för 
att beskriva hur diskurser utestänger andra möjliga sätt att se och tala om ett fenomen. I en 
debatt eller utsaga där det talas om en diskurs kan det komma fram andra tolkningar och 
ställningstaganden som inte är förenliga och i och med det uppstår kampen om sanningen. 
Under en sådan kamp kan man inte säga att man talar om en diskurs utan snarare om ett 
fenomen som inbegriper flera diskurser som möts, en så kallad diskursordning inom ett 
specifikt område (Winter Jørgensen & Phillips 2000:134–136). 
 
Diskurs är ett stort begrepp som blir användbart i vår undersökning, då vi vill undersöka 
språkkonstruktioner och utsagor. Genom olika aktörers användning av diskurser i medias, och 
med hjälp av medias vinkling för att fånga konsumenters intresse, kan deras budskap vinna 
viss legitimitet hos konsumenter. 
 
 
3.4 Makt  
Makt är något som enligt Foucault (2003:32) inte kan innehas av en individ utan något som 
utövas och som existerar i samhällets strukturer. Detta kommer fram genom individers sociala 
praktiker i olika aktiviteter som relation till varandra kämpar i ett dynamiskt maktspel där 
dessa positioner ständigt förändras då en handling påverkar den andras handlingar. Sociala 
praktiker är en samling av handlingar som är socialt vedertagna, dessa är en del av Foucaults 
maktbegrepp. Flera sociala, alltså interpersonella praktiker finns parallellt och dessa kan 
gemensamt upprätthålla en diskurs. Varje individ är med och upprätthåller den makt som 
diskursen utövar inom en viss kontext genom de sociala praktiker som individer tar del av och 
utövar. Foucault ser makt som något dynamiskt som befinner sig i ständig förändring. Det 
innebär också att positionerna kan ändras, mellan de som i en viss situation befinner sig i 
underläge och de som befinner sig i överläge (Nilsson 2008:86).  
 
Makt är inte något man besitter som människa. Makt är något man utövar genom eller med 
stöd av sin position, en så kallad subjektsposition. Makt är inte något som finns hos vissa av 
oss, utan vi är alla fångade i olika nätverk av makt. Foucault menar att makt och vetande 
bygger på en symbios av varandra och att dessa uppkommer genom varandra, med detta 
menar han att kunskap och vetande produceras genom makt och vise versa (Foucault 
2003:33). Det betyder att ett uttalade som grundar sig på en viss kunskap förutsätter att det 
finns en maktapparat som legitimerar och stödjer uttalandet och gör detta sant. När en 
vetenskap växer fram på ett visst område, fastläggs samtidigt att företeelser på området bör 
förklaras utifrån just den vetenskapen och att detta skapar ett visst handlingsutrymme. Med 
det menar han att samhällets sätt, att genom dominerande diskurser förstå och beskriva 
fenomen producerar identiteter, relationer och den kunskap som individer har. Våra 
identiteter, relationer och vår kunskap är vid en viss tid på ett visst sätt inom en viss kontext 
till följd av detta. Vilket innebär att nya kunskaper, erfarenheter och positioner kan ändra 
vilken makt du har rätt att utöva. 
 
Diskurser är maktbärare och beroende på hur man talar om diskursen så kan dessa även 
producera makt (Nilsson 2008:93). Genom att presentera sitt ställningstagande angående ett 
fenomen med god kunskap om vad den dominerande diskursen säger om ämnet, så kan man 
genom sitt handlande via tal eller text vinna förtroende och diskursen kan i sin tur producera 
makt. Ju mer av rätt sorts kunskap man skaffar sig ju starkare grund får argumenten och ju 
skickligare individen är med text och tal desto större kan framgångarna bli. Diskursen anger 
också vem som är experten och vem som äger rätten att uttala sig (Foucault 1993:7).   
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Foucault talade om pastoralmakt och en statlig makt där han använder begreppet styrning. 
Den pastoralmakt som Foucault beskriver handlar om en makt som härrör från kristna 
värderingar och institutioner som hade till uppgift att fostra den goda samhällsmedborgaren. 
Detta gjorde man genom att utlova frälsning i nästa värld genom att leva inom dessa ramar. 
Denna utlovade frälsning skulle leda den gode samhällsmedborgaren att självmant göra det 
som var bäst för hela samhället (Foucault 2007:170–172). Pastoralmakten kan förstås som att 
det är den makt som utövas av subjekt som befinner sig i vissa positioner, som genom 
positionen äger rätt till det maktutövandet, dvs subjektsposition. Subjektspositionen ersätter 
individen eller intuitionen och begränsar subjektets handlingsmöjligheter inom ramen för just 
den positionen (Bergström, Boréus 2012:359–361). Detta innebär att individer är med och 
skapar diskurser och kan manipulera den inom den ram som diskursen ger. Positionen i 
diskursen ger individen en struktur av rättigheter som vi väljer att bruka efter den agendan vi 
har (Burr 1995:113–114). 
 
Styrning handlar om hur man genom den statliga makten skapar kompetenta 
samhällsmedborgare och det omfattar även de praktiker som används i denna process. 
Foucault menar att statens makt genomsyrar samhällsmedborgarnas vardag genom bland 
annat lagar och institutioner. Då detta finns i vår vardag ses det inte som konstigt och vi 
accepterar att vi hela tiden blir kontrollerade och att vi accepterar maktstrukturen och dess 
ordning. Vi har vant oss vid dem och gör dem till en del av vår mentalitet (Börjesson, Rehn 
2009). Förenklat så kan Foucaults maktbegrepp styrning förklaras som ett sätt där olika 
myndigheter kan styra människors beteenden genom olika slags kontrollorgan. 
 
Foucault menade att kunskap och makt kan användas på sådant sätt att vi blir disciplinerade 
till kontrollerbara subjekt. Makten kommer inte ovanifrån, utan kraften hos 
kunskapsregimerna ligger i förmågan att disciplinera oss och att få oss själva att delta i vår 
egen disciplinering. Foucault menar att disciplinering inte handlar om att någon tydligt 
definierad makt som säger åt oss vad vi ska göra, utan att vi alla blivit tränade till att 
kontrollera oss själva (Börjesson, Rehn 2009).  
 
Det går även att känna hur makt utövas mot en och att man kan använda sig av motmakt eller 
en känsla av maktlöshet. Om man ser på makt på samma sätt som Foucault, så kan man 
konstatera att där det finns makt finns det också motstånd då det inte existerar maktfria 
relationer (Nilsson 2008:92). Alla har vi makt samtidigt som makten också binder oss alla. 
Foucault ser makten som en produktiv kraft, som kan förtrycka, möjliggöra, begränsa och 
öppna upp (Börjesson & Rehn 2009). För att förstå sig på maktrelationer menar Foucault att 
man måste undersöka motståndet och alla ansatser till att bryta maktrelationer. Detta kan ses i 
expertdiskurser där till exempel personer som har blivit utsedda till experter av diskursen 
uttalar sig inom området och har då makten, det vill säga rätten över att föra diskursen. 
Genom detta kan man se makt på olika sätt, människan kan använda sig av maktutövande för 
att uppnå vissa saker genom att använda sig av olika maktstrukturer. Men när budskapen från 
experter har vunnit legitimitet skapas det en form av maktrelation, det är ingen person som 
har makten utan makten blir närvarande genom diskursen på det sätt budskapet framförts 
(Bolanders & Fejes 2009:87).  
 
I vår undersökning är makt relevant då vi vill studera hur diskurser kämpar om att vinna 
legitimitet, det vi benämner som den diskursiva kampen. Hur den diskursiva kampen ser ut i 
media angående LCHF, eftersom maktstrukturer finns överallt i samhället och även i den 
diskursiva kampen blir det aktuellt att se hur maktstrukturerna framhävs och blir synliga. 
Foucault talar om ett annat viktigt begrepp som vi använder oss av i vår undersökning, 
biomakt. Biomakt handlar om hur samhället ser på människans kropp som en resurs som man 
utnyttjar och vill kontrollera ibland genom extrema metoder och regleringar. Detta genom att 
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som till exempel i Kina begränsa hur många barn man får skaffa per hushåll, och som i 
Schweiz vilka som kan få dödshjälp. Detta begrepp är intressant för oss i förhållande till hur 
konsumenter påverkas och influeras kopplat till hur olika samhälleliga regleringar angående 
kost och motion riktas mot individer för att styra individer till god hälsa (Nilsson 2008:123–
124). 
 
 
3.5 Media  
Media är en arena som är viktig att studerar inom socialkonstruktionism, då vi i det 
senmoderna samhället ser media inte bara som en källa för information, utan det är även ett 
språkrör för olika politiska intressen och även ren underhållning. Media blir viktig i 
produktionen av diskurser, dessa diskurser presenterar ett visst perspektiv i en viss kontext 
(Burr 1995:66–67). Media har fram till i dag förändrats genom att den har utvecklats. Media i 
dagens senmoderna samhälle är inte bara tv, radio och tidningar i pappersform utan nu finns 
även webbpublikationer av många tidningar. Media består även av olika webbaserade 
informationskällor och sociala medier så som facebook, twitter, instagram med mera. I denna 
undersökning så ser vi på allt detta som media och det är utifrån det som vi har hämtat vårat 
material. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv så byggs de olika nyhetsdiskurserna upp 
utifrån rådande relation mellan diskurs och makt.  
 
I det demokratiska senmoderna samhället som vi lever i har därför media flera uppgifter att 
fylla. Dess huvudsyfte är att förmedla och presentera nyheter och information till 
samhällsmedborgarna, en kanal där vi tillsammans överför och utbyter information. I och med 
att det finns olika aktörer och debattörer som verkar genom medias arena så kan man fråga sig 
hur pass mycket vi är med och skapar det som produceras i media. Giddens (2014:518) 
förklarar Baudrillard teori om media i det postmoderna samhället. Han anser att människors 
beteenden, bilder från massmedia och deras texter tillsammans skapar verkligheten så som vi 
känner till den. Ett exempel på det skulle vara att människan skapar sig en bild av ett fenomen 
genom medias rapporteringar av det och sedan hör man vad andra människor tycker och 
tänker om fenomenet. Med detta som grund skapar sen människan sin egen bild av 
verkligheten och genom det framstår medias framställan att vara på det ena eller det andra 
sättet. Det som framställs i media är skapat av någon som har sett bilder, läst texter och hört 
från andra, och i vissa fall även självupplevt och är därför inte objektivt.  
 
 

4 Metod  
I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska utgångspunkt. Studien val av 
diskursanalys är foucauldiansk analys. Denna metod har vi valt eftersom vi ska titta på de lite 
större diskurserna. Studien förhåller sig till ett makroperspektiv där de strukturella 
förhållandena och processerna i samhället lyfts fram. Studien utgår från Michel Foucaults 
tankar kring subjektspositioner och makt. Våra analysverktyg för avgränsning är tid och rum, 
där vi valt ett tidsspann på 10 år och rummet är tre olika typer tidningar, fackpress, dagspress 
och hälsomånadsmagasin. Begreppen språk, diskurs, makt och media används som redskap i 
analysen tillsammans med ett socialkonstruktionistisk synsätt. 
 
 

4.1 Diskursanalys   
Diskursanalysen är baserad på en kvalitativ ansats där själva tänkandet och handlandet utgår 
från en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Diskursanalys ses som en samling av olika 
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metoder där det finns olika variationer på hur analysen utförs. Taylor (2001a:5) beskriver 
diskursanalys som en metod för att studera språk i användning. Språket är dynamiskt det vill 
säga att språket ständigt är under utveckling och förändras.  
 
Diskursanalysens fokus kan variera kraftigt då den förekommer inom olika språk och 
samhällsvetenskaper. Man kan till exempel vilja undersöka hur olika föreställningar i en 
diskurs skapas och vilka ramar för handlingsmöjligheter som diskursen sätter. Ett annat 
tillvägagångssätt är att välja en lingvistisk modell av analys, där fokuserar man på att 
analysera ordval och grammatik och analysen är inriktad mot textens innebörd (Bergström, 
Boréus 2012:26). 
 
Ett grundantagande som Taylor (2001a:9–10) beskriver att all diskursanalys har, är att 
fenomen sorteras och kategoriseras genom språket. Dessa sorteringar och kategoriseringar av 
fenomen skapar föreställningar och grupperingar i samhället och därigenom skapas och 
upprätthålls sociala konstruktioner. Börjesson & Palmblad (2007:10) menar att diskursanalys 
syftar till att se hur språket används och hur språket konstruerar något genom att se på vad 
som sägs, hur någonting sägs och i vilket sammanhang. Ett annat grundantagande som är 
viktigt för Taylor (2001a:6) när det handlar om diskursanalys är att språk inte är transparent. 
Med detta menar Taylor att texter och utsagor innehåller budskap som förmedlas indirekt, 
alltså inte bara det som först kan ses eller höras. Utan även det som sägs i undermening till det 
som förmedlas.  
 
 
4.2 Foucauldiansk analys  
Diskursanalys är den metodansats som kan hjälpa oss att undersöka den diskursiva kampen 
om LCHF. Genom att använda oss av denna metodansats så kan vi utläsa hur diskurserna 
framträder i media. Vi kan se på hur diskurserna förmedlas och vilka subjekt som kommer till 
tals och även vad de säger, men också på vilket sätt de säger det. Foucauldiansk analys är inte 
en metod som har en bestämd analysmetod, tvärtom så är den väldigt flexibel. Med detta 
menar Foucault att man fritt kan välja några begrepp som passar för den analys man vill göra 
(Bolander & Fejes 2009:87). Det innebär att vi i vår undersökning kommer att fokusera mest 
på begreppen diskurs och makt då vårat syfte är att undersöka dessa begrepp i studie. För att 
nå detta mål går vi vidare genom att analysera de texter av verkligheten som produceras om 
världen. Detta gör vi genom att se vilka utsagor som bygger de diskurser vi finner om LCHF 
och vem som uttalar sig i diskursen om LCHF i den media vi valt. För att hitta begreppen 
diskurs och makt så ser vi på de sanningsanspråk som dominerar och vilka som utesluts, vem 
som presenterar dessa och inom vilken kontext (Fejes & Thornberg 2012:102). Man lägger 
stort fokus på inkludering, exkludering, värderingar och maktförhållanden. Detta kopplar vi 
till kampen om sanningen, som enligt Foucault handlar om sanningsregimer. Foucaults 
sanningsregim är ett sätt att göra diskursanalys begripligt, det gör man genom att säga att det 
finns gränser för det tänkbara. Det innebär att diskurser inte bara är det som sägs i olika 
sammanhang, utan Foucault menar att det även gör det möjligt att säga det som gör det 
begripligt. Tanken är att diskursen därigenom orienterar människors handlanden och detta kan 
då begränsa det handlingsutrymmen som är möjligt, men det kan även öppna upp för nya 
handlingsvägar (Börjesson & Palmblad 2007:12).  
 
Diskursanalys är den metodansats som passar vår undersökning då syftet med en 
Foucauldiansk analys är att ifrågasätta och kritiskt granska vedertagna sanningar om 
världsbilder och självklar kunskap. Detta för att uppmärksamma hur man med diskurser kan 
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använda sig av olika sätt att tala om ett fenomen, för att se hur diskurserna kan skapa och 
upprätthålla vissa sanningar och viss kunskap om fenomenet (Nilsson 2008:81). 
 
Diskursiv kamp är för vår undersökning central, inom diskursanalys kan man liksom vi välja 
att ha ett fokus på hur diskurser konkurrerar med varandra. Diskursanalys är ett bra verktyg 
för att se hur olika grupper i samhället konkurrerar med varandra (Bergström, Boréus 
2012:381). Genom att använda diskursanalys kan det ge oss en uppfattning om vilken grupp 
inom ett visst område som framstår som mest legitim under en viss tid, och hur dessa i sin tur 
påverkar varandra.  
  
Vårt syfte med studien är att undersöka den diskursiva kampen kring dieter, detta gör vi 
genom att lyfta upp hur olika aktörer som återfinns på betydande subjektspositioner i 
samhället, som via medias arena, presenterar sina vitt skilda sanningsanspråk angående 
LCHF. För den hälsomedvetna individen så utgör detta ett problem då dessa motstridiga 
sanningsanspråk kommer ifrån fältexperter, läkare och andra aktörer som besitter legitima 
kunskaper om hälsa. 
 
 

4.3 Urval och datainsamling  
Vi satte upp ramar för att begränsa vårt arbete, för att få ett hanterligt underlag för en analys. 
Bestående av tid och rum, vi valde en tidsperiod på 10år och rummet blev svensk tryckpress. 
Vi funderade först på vilka typer av tidningar som vi skulle kunna använda oss av då vi ville 
ha ett så varierat urval som möjligt. För att nå god variation på empirin valdes artiklar från tre 
svenska tryckt press, seriös fackpress, dagspress och hälsomånadsmagasin.  
 
När vi gjorde sökningar fann vi att det fanns mer skrivet angående LCHF i tre av dessa olika 
tidningarna. De vi valde var ett månadsmagasin som heter Måbra där de fokuserar på hälsa. 
Sedan tog vi Läkartidningen för att få en seriös vetenskaplig sida på hälsa och kost, och så tog 
vi en allmän dagstidning Aftonbladet, och det för att få en alldaglig sida. Dessa tre typer av 
tidningar ger oss en varierad bild ur olika perspektiv på hälsa och kost gällande LCHF. Vi gör 
ett ändamålsenligt urval, där vi vill ha variation på grupper av texter för att fånga och beskriva 
fenomenet ur flera perspektiv. Ju fler källor vi går till desto sannolikare är det att vi finner de 
underliggande mönstren. För storleken på vår studie tycker vi att dessa tre källor ger ett lagom 
stort sökfält. Vi försöker efterlikna ett maximalt variationsurval så därför har vi gjort en 
triangulering då syftet är att hitta underliggande mönster. 
 
Vi använde oss först av bibliotekets databas "artikelsök" och där skrev vi in ett sökord 
“LCHF” och vi kollade då under åren 2007–2017 för att få en variation över tid. Där fick vi 
upp 53 artiklar som vi använde som grund för att hitta våra tre olika källor, Aftonbladet, Må 
Bra och Läkartidningen. Med artiklar från dessa tre olika källor gick vi sedan vidare till 
huvudkällorna och gjorde sökningar i deras egna arkiv under åren 2007–2017. Där fick vi 
anledning att även använda sökorden fett, fettkrig och kolhydrater för att komma åt de tidigare 
debatterna kring LCHF. När vi gjort detta hade vi sammanlagt 86 artiklar som vi sedan läste 
för att kunna sortera ut vad vi hade användning för i vår studie. Då fann vi att 36 stycken 
artiklar i stort sätt bara var rubriker som kopplade till LCHF men som inte hade ett användbart 
innehåll för vår studie. De övriga 50 som vi fick fram i vår insamling utgör vårt urval till vår 
analys. Därefter gjorde vi en triangulering, för att se vad de olika källorna hade för 
gemensamma mönster (Taylor 2001b:322). 
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Det empiriska materialet använde vi för att analysera och presentera ett resultat på hur den 
diskursiva kampen efter 2007 fram till 2017 ser ut. Syftet med detta urval under denna tid är 
för att hitta de mönster som är gemensamma i de olika typerna av text rörande LCHF. Dels 
för att se vad som skiljer över tid, men även för att se vad som har hänt efter en betydande 
händelse för LCHF kost 2007, där LCHF vann en viss legitimitet. 
 
 

4.4 Analys 
Vi har tagit vår utgångspunkt från den Foucauldianska analysmodellen, men vi har bara 
använt oss av de delar som vi såg som användbara i vår analys (Carabine 2001:281). Vi 
började med att läsa igenom alla artiklar som vi hade samlat in, inom ramen för tid och rum. 
Under det arbetet så gjorde vi noteringar för att se vilka allmänna ämnen utsagorna berörde, 
för att få ett grepp om hur vi skulle se diskurserna om LCHF. De ämnen vi fann mest frekvent 
i utsagorna som vi kodade var fett, mättat fett, transfetter, kolhydrater, socker, fruktsocker, 
blodfetter, sjukdomar, hjärtinfarkt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, diabetes typ-2, rött 
kött, folkhälsan, barn, skadligt, risker, fetma, barnfetma, miljö, cancer, tarmcancer, 
bröstcancer, gravida, ammande, övervikt och aktörerna.  
  
Härnäst gjorde vi en korsreferens för att se hur de ämnen vi har lokaliserat är besläktade med 
varandra (Carabine 2001:285). Detta gjorde vi för att se hur ämnena gick in i varandra för att 
se uppbyggnaden av diskurser. Det var här vi kunde urskilja utsagor som kolliderade i 
ämnesgrupperna vilka då genast blev extra intressanta för oss. Sedan förtätade vi vår kodning 
genom att vi ser på hur ämnen som kopplar till varandra och ur dessa kan gå in i varandra 
skapar grupper. Dessa var tillexempel olika grupper av olika sjukdomstillstånd, hälsoråd, 
skadligt, fett, gravida, barn, samhällsproblem, folkhälsan och aktörerna. Dessa ämnen hjälpte 
oss i vårt arbete att hitta de olika utsagor som var mest typiska och vika som var mest 
konkreta. Efter detta så började vi analysera utsagorna, det gjorde vi genom att jämföra dessa 
med varandra. Det är viktigt att se likheterna i det som presenteras i media, vad och hur det 
talas om LCHF (Carabine 2001:285).  
  
Efter att vi hade analyserat utsagorna kunde vi sortera dem ytterligare för att få fram vilka 
ämnen som utgjorde diskursen om LCHF. Dessa grupper av utsagor som vi fann mest 
intressanta för vår undersökning var sjukdomar, gravida och barn, och fett. I dessa 
ämnesgrupper kunde vi se vilka utsagor som tillhörde den överordnade diskursen (den 
traditionella diskursen om kost) och vilka utsagor som tillhörde motdiskursen (en hälsosam 
modern kosthållning LCHF). Den överordnade diskursen är den som vi uppfattade har mest 
genomslag i analysen och mest empiriskt underlag. Genom vår korsreferensen blev subjekten 
genom sina subjektspositioner och deras ställningstaganden inom diskursen tydliga och vi 
kunde utläsa det i utsagorna. Dessa subjekt benämns i vår undersökning ibland som experter, 
läkare, fältexperter och aktörer dvs de som innehar positioner som ger en viss legitimitet i sina 
uttalanden. Dessa är tillexempel läkare och socialstyrelsen. Det är inte individer eller grupper 
som står för diskurserna eftersom diskursen är fritt flytande, inom ramen för sitt 
handlingsutrymme. Vi kunde se hur olika subjekt, ibland på motsägelsefulla sätt, föll in i 
logiken för diskursen. Här kunde vi se hur logiken kunde utläsas i ett antal utsagor som 
tillsammans systematiskt gick ihop och därigenom såg vi den överordnade diskursen och 
motdiskursen och dess aktörer. Ett exempel på detta var när vi i analysen såg ämnet sjukdom. 
Hur aktörer från betydande positioner i olika myndigheter uttalade sig om att LCHF orsakar 
olika sjukdomar och att en traditionell kosthållning är att föredra. Detta utgjorde en del av den 
överordnade diskursen och samtidigt ett sätt att se motdiskursen. 
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Sedan läste vi igenom vårat material ytterligare en gång för att se specifika mönster inom 
varje ämnesgrupp. Ett mönster vi såg inom dessa ämnen var den diskursiva kampen som 
utgjordes av olika subjekt som antingen förespråkar LCHF som kost eller som är motståndare 
till denna kost. Detta mönster var pågående då olika subjekt propagerade för sin diskurs om 
LCHF. Med diskurs förklarade vi tidigare att en diskurs består av en mängd utsagor där en 
ömsesidig överenskommelse om hur man talar om ett fenomen. Genom att tala om ett 
fenomen på ett bestämt sätt utesluter man samtidigt andra utsagor om hur olika subjekt pratar 
om och förstår LCHF.  
  
Vår avsikt med denna undersökning består även av att analysera den diskursiva kampen vilket 
vi gjorde genom att vi tittade närmare på vad som framställs som sanning och osanning när 
det kommer till diskursen om LCHF. Vi har valt att visa resultatet i formen av att först 
presentera en samanställning av diskursen den traditionella diskursen om kost och sedan en 
presentation av diskursen en hälsosam modern kosthållning LCHF.  
 
 
4.5 Reflexivitet  
Som forskare är det viktigt att ha ett reflexivt förhållningssätt genom hela undersökningen, det 
innebär att man ska vara medveten om att man både påverkas av det som man forskar om och 
påverkar det på samma gång (Fejes & Thornberg 2009:202). Som forskare behöver man ta ett 
steg tillbaka under processens gång för att försäkra att man har en god reflexivet i sitt arbete. 
Dock ska man vara medveten om att ett totalt objektivt ställningstagande är omöjligt att ha, då 
våra tidigare erfarenheter färgar oss (Taylor 2001a:17). 
 
Ett problem med reflexivitet för en forskare är när man undersöker sitt material och tar viss 
kunskap förgiven. Till vår undersökning har vi två som forskar med oss en viss del olika stor 
kunskap och kännedom om LCHF och dess historia vilket är bra då vi ser olika på materialet 
och hamnar ofta i diskussion vilket gör att vi hela tiden blir satta i situationer där reflexivt 
tänkande krävs och kunskap inte lika lätt tas förgivet. 
 
Det uppstod en viss problematik för oss när vi i början av arbetet skulle gå in i rollen som 
socialkonstruktionister. Det var svårt för oss att ändra på hur vi skulle se och förhålla oss till 
fenomenet. Eftersom frågan vi har intresserar oss ville vi bara grotta ner oss och ta fram allt vi 
kunde för att få veta hur det förhöll sig. Detta blev problematiskt eftersom vi hade svårt att 
inta rollen som konstruktionister och vi fick regelbundet ta ett steg tillbaka för att ändra på hur 
vi såg på fenomenet. Vi lyckades med det och arbetet flöt på. Vi har förhållit oss reflexiva 
genom arbetet eftersom vi stannade upp och uppmärksammade hur vi skulle göra när vi stötte 
på problem. Genom att vara reflexiva på detta sätt kunde vi hålla distansen till arbetet och se 
utsagorna. 
 
 

4.6 Etik  
När man forskar och även när man skriver en uppsats behöver man ta hänsyn till fyra stycken 
forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s 5–6). Dessa handlar om att ta hänsyn till deltagare i 
undersökningen, att informera om vilket syfte vår undersökning har och att deltagandet är 
frivilligt så man kan avsluta samarbetet om deltagare så önskar. 
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Då vi analyserar texter från offentliga publikationer kan vår studie jämföras med en 
observation, så är inte dessa forskningsetiska principer applicerbara på vår studie. Under 
arbetets gång har vi däremot tänkt på hur vi arbetar med materialet och hur presentationen av 
materialet har gjorts. Vi har förhållit oss transparanta genom arbetet och det har vi presenterat 
i resultatdelen. Genom att varva citat med text, för att framhäva materialet som vi har arbeta 
med. 
 
 

4.7 Kvalitetskriterier  
Kvaliteten i denna undersökning utgörs av två aspekter, validitet och reliabilitet. Med validitet 
åsyftas att mäta eller beskriva det som ska mätas eller beskrivas. Analysprocessen, 
datainsamling och resultatet ska beskrivas så detaljerat som möjligt, detta för att visa att man 
undersökt det man avsett att undersöka för att uppnå validitet (Symon & Cassell 2012:213). 
Detta innebär att tydligt beskriva processen i analysen, vilka texter som presenterats, hur man 
valt dessa och vart man funnit dem. 
 
Vi vill att vår undersökning ska ses som trovärdig, empirin kommer att bestå av innehållsrika 
data ifrån olika datakällor, där röster kommer till uttryck i de texter vi har och att dessa 
presenteras utförligt i undersökningen (Symon & Cassell 2012:211), det vill säga att 
undersökningen är rik och grundad i data. Ju mer data som kommer fram som är systematiskt 
bearbetad ju större trovärdighet får studien. Med det så vill vi att vår undersökning ska påvisa 
en transparens, bredd och ett tydligt sammanhang. 
 
Reliabilitet innebär att metoden man använder sig av är pålitlig och är rätt för sin 
undersökning. Reliabiliteten visar man genom att man i resultatet presenterar sina fynd 
detaljrikt och även stödjer dessa med citat ur det insamlade materialet för att visa att 
undersökningen är tillförlitlig och att undersökningen gjorts på ett korrekt sätt. Genom att vi 
två som utför denna undersökning samtalar om vårt insamlade material, gemensamt diskuterar 
vad och hur något framställs uppnår vår undersökning en intern reliabilitet. 
 
Enligt Taylor (2001b:320–321) kan man stärka en studies validitet och reliabilitet genom att 
presentera sin studie och sitt material på ett sådant vis så att läsaren tydligt kan se hur vi har 
gått tillväga. För att uppnå detta har vi noggrant och systematiskt redovisat vår metod, urval 
och analys för att visa vår transparens. 
Vi är inte ute efter att finna sanningen om LCHF i media, då detta är en presentation av 
medias tolkning av olika sanningsanspråk. Vi ser LCHF som en social konstruktion och där 
finns ingen sanning utan bara olika sanningsanspråk som presenteras som möjliga sätt att tala 
om fenomenet. 
 
 

5 Resultat  
Som det tidigare framgått så består vår empiri av artiklar publicerade i Aftonbladet, Måbra 
och läkartidningen. Vid analysen av empirin fanns tydliga mönster i tre återkommande ämnen 
i konstruktionen av artiklarna. Dessa är sjukdom, gravida och barn, fett. I detta avsnitt 
presenterar vi dessa tre ämnen och de mest typiska utsagor som vi har kunnat urskilja i vår 
analys. Det gör vi genom att varva citat från artiklarna och presentera vad som sägs i 
utsagorna som vi har hittat. Ett mönster som  tydligt framkom är att diskursen om LCHF möter 



 25 

på motstånd och här blir utsagorna synliga. I den överordnad diskursen om hälsa finns den 
traditionella diskursen om kost, där har vi funnit starka argument mot en LCHF kost. På andra 
sidan har vi LCHF anhängare som är för en LCHF kost och dessa argumenterar för en 
motdiskurs om en modern hälsosam kosthållning LCHF. 
 
Då avsikten med denna studie är att svara på frågan: Hur framträder den diskursiva kampen 
kring LCHF i media? Så har vi valt att presentera resultatet av analysen så att det diskursen 
förmedlar lyfts fram och den diskursiva kampen tydligt kan ses. Först presenteras det vi har 
hittat i den överordnade diskursen (den traditionella diskursen om kost) och sedan samma tre 
ämnen fast i den underordnade diskursen (en hälsosam modern kosthållning LCHF). Detta gör 
vi eftersom vi arbetade på det sättet under analysarbetet och resultatet kommer fram på ett 
tydligare vis. 
 
 
5.1 Den överordnade diskursen - Den traditionella diskursen om kost 
I den överordnade diskursen finner vi de som stödjer sig mot den traditionella diskursen om 
kost. Denna kosthållning som livsmedelsverket tagit fram har i stort sett varit en grundpelare 
för hela samhällets syn på hur vi ska äta och leva under de senaste 40 åren, här finns bland 
annat livsmedelsverket som vi tidigare har nämnt. I empirin har vi hittat de utsagor angående 
LCHF som ser hälsoförluster och risker med att följa denna typ av diet, dessa aktörer stödjer 
sig mot den traditionella diskursen om kost.  
 
Det första ämnet vi hittade var sjukdom. Här kunde vi se att det sjukdom som var den mest 
debatterade diskursen som berör ämnet LCHF och det var här vi fann mest empiri i vårat 
material. I den överordnade diskursen om kost har vi funnit att man ser många hälsorisker 
med en LCHF kost och att denna kosthållning kan orsaka sjukdomar. De som stödjer den 
traditionella diskursen ser samband med en LCHF dieten och ökad risk för bland annat hjärt- 
och kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ-2. Vi fann även ett visst underlag för andra 
sjukdomstillstånd, men inte i sådan utsträckning så det fanns skäl till att nämna dessa i 
resultatet. Det är dock här den traditionella diskursen om kost blir som mest tydlig och 
framträder, genom de olika utsagor vi har hittat i analysen.  
 
I utsagorna inom denna diskurs framkommer det att man tar avstånd mot en LCHF 
kosthållning. Man säger att kosthållningen kan vara skadlig för kroppen och den kan orsaka 
sjukdom. Det blir väldigt tydligt när man läser artiklarna. Vi kan läsa i en artikel i Aftonbladet 
att "LCHF-epidemin är ett hot mot folkhälsan", detta menar skribenterna av artikeln är på 
grund av det höga intaget av kött och fett. Aftonbladets journalister Stig Bergmark och Jonas 
Paulson menar att detta kan ge allvarliga konsekvenser i framtiden. De menar att det höga 
köttintaget och höga konsumtionen av feta mejeriprodukter ökar risken för cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar och övervikt; 
 
"Slutet kan vara nära för nyckelhålsmärkning som en konsekvens av utbredningen av LCHF 
och 23 års folkhälsoarbete kan komma att raderas. Livsmedelsverket betonar att risken är 
stor att allmänheten tror att mättat fett är nyttigt, och börjar äta mer bacon, grädde och smör, 
men också att allmänheten fortsätter att konsumera alltför mycket av stärkelse- och 
sockerrika livsmedel. Detta kan få allvarliga konsekvenser i framtiden både genom ökad risk 
för hjärt- och kärlsjukdomar..." Aftonbladet 26 april 2012. 
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Bergmark och Paulson presenterar i sin utsaga att vi bör undvika så höga intag av kött och fett 
och istället följa livsmedelsverkets kostråd. Författarna förknippar denna kosthållning med 
sjukdom och att en LCHF kosthållning som innehåller så mycket kött och mejeriprodukter 
kan få allvarliga konsekvenser för de individer som väljer en sådan livsstil. Förutom att 
författarna visar på att LCHF orsakar hjärt- och kärlsjukdomar så återfinns det utsagor som 
hävdar att det finns samband mellan LCHF kost och cancer. Utsagan "LCHF kost kan öka 
risken för cancer" utläser vi bland annat i en artikel i aftonbladet 19 februari 2013, där 
överläkaren Henrik Lidman kopplar fet mat som en möjlig faktor till bröstcancer;  
 
”-Fet mat misstänks öka risken för bröstcancer, vilket i så fall skulle innebära att populära 
dieter som GI och LCHF inte är att rekommendera om man vill skydda sig mot 
bröstcancer…” Aftonbladet 19 februari 2013  
 
Här framkommer det att Lidman menar att fet mat misstänks öka risken för bröstcancer. Det 
lyfts upp att LCHF är en sådan typ av kost som därför ska undvikas om man som konsument 
inte vill riskera att få bröstcancer. De framhäver att fet kost som ensam faktor skulle kunna 
åstadkomma en sådan sjukdom. Det kan även utläsas i andra artiklar, bland annat kan vi läsa i 
en artikel i MåBra 20 februari 2013, där en forskare i onkologi, professor Håkan Olsson från 
Lund har sett ett visst samband i sin forskning mellan bröstcancer och intaget av fleromättade 
fetter. Artiklarna tar ofta upp sambandet mellan högfettsdieter som LCHF och ökad risk för 
olika sorters cancer, och ofta kan man läsa i rubriken att man ska undvika LCHF för att 
skydda sig mot flertal olika sjukdomstillstånd. I en artikel i Aftonbladet talar man om dieter 
som LCHF med högt fettintag och kopplingarna till diabetes, man beskriver en studie där man 
har matat möss med härdat fett vilket de menar leder till diabetes. Denna studie visar att 
utsagan "högfettsdieter som LCHF orsakar diabetes"; 
 
”Amerikanska forskare har studerat möss som fått fet mat och kommit fram till att de fria 
fettsyrorna i blodet då ökade. Det påverkade betacellerna negativt och de blev sämre på att 
tillverka insulin. Insulinbrist kan leda till diabetes typ-2, säger Christian Barne, professor vid 
akademiska sjukhuset i Uppsala som forskar om diabetes.” Aftonbladet 23 augusti 2011 
 
Denna studie presenteras i media som att den feta maten kan kopplas till typ-2 diabetes. För 
att ge ytterligare stöd till sitt resultat av studien presenterar även dessa forskare hur de 
undersökte vävnad från avlidna personer med typ-2 diabetes för att se om försöksdjurens 
resultat överensstämde med vävnaden från de avlidna. Enligt Berne så fungerade människor 
och möss på samma sätt i detta avseende. I artiklarna ovan som kopplar till sjukdom säger 
man att en högfettsdiet som LCHF går att koppla till sjukdomar och att det en risk med att 
välja en livsstil som LCHF kosthållning. Alla aktörer som är delaktiga i artiklarna ovan som 
kopplar till sjukdom vill påvisa att det är skadligt för kroppen på olika sätt med en LCHF kost 
och alla dessa artikelförfattare är överens om det i sina utsagor. 
 
Det andra ämnet i vår empiri berör LCHF och utsagor om gravida och barn. Det var många 
artiklar som just handlade om gravida och barn ur olika aspekter. Här nedan följer en 
presentation av de utsagorna som var mest typiska angående gravida och barn. I Aftonbladet 
skriver Olga Rönnberg, personlig tränare, att det är riskfyllt för gravida och nyblivna mammor 
att följa LCHF dieten. Rönnberg får många frågor på sin blogg angående hur man ska äta 
under graviditet och amning. För att få mer tyngd i sitt svar så har Rönnberg frågat 
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kostexperten Fredrik Paulún om det är att rekommendera LCHF diet under graviditet och 
amning. Han svarar bestämt nej på den frågan, han säger att "LCHF är riskfyllt för gravida";  
 
"Riskfyllt för mammor att följa LCHF-dieten...Gravidas kropp behöver många olika 
näringsämnen. Folsyra är ett, det kan hittas i gröna bönor, fullkornsprodukter, havregryn. 
Även järn behövs. Visst får man i sig det genom köttet men järnet tas upp bättre om man för 
in vitamin C, till exempel färskpressad apelsinjuice. Förbjudet enligt LCHF dieten." 
Aftonbladet 29 september 2010 
 
I vår analys av artikeln ser vi att författaren säger att LCHF diet skulle kunna medföra risker 
för den gravida kvinnans foster, men även för kvinnan själv. Paulun menar att det är riskfyllt 
för att kroppen inte tar upp fullgod näring genom denna diet. Rönnberg är emot extrema dieter 
över lag, så även mot LCHF. Hon ser inte att dessa hälsovinster är värda att utsätta varken 
barn eller mamma för. Hon presenterar att det finns risker med att leva på lågt intag av 
kolhydrater och hamna i ketos (ketos uppstår när kroppen omvandlar fett till kolhydrater). 
Rönnberg anser att det inte finns någon forskning som påvisar hur gravida som hamnar i ketos 
påverkar fostret, vilket gör att hon avråder från denna kosthållning under graviditet och 
amning. I denna utsaga återkommer det att "LCHF kan vara skadligt för gravida och 
ammande"; 
 
"Det finns inga studier som undersöker vad som händer med mjölkkvaliteten när ammande 
kvinnor är i ketos, helt utesluter kolhydraterna ur kosten. Mycket tyder dock på att det inte är 
lämpligt för gravida att vara i ketos eftersom de misstänkt kunna påverka den intellektuella 
utvecklingen hos fostret negativt. Det trodde Atkins (den moderna grundaren till 
lågkolhydratkosten) själv redan i början av 70-talet.” Aftonbladet 29 september 2010, 
Fredrik Paulún. 
 
Enligt Paulún och Rönnberg är LCHF dieten inte att rekommendera under amning och 
graviditet. Paulun menar också att det är farligt att hamna i ketos under amning. Vidare 
förklarar han att ketos innebär att man hamnar i ett tillstånd som gör att kroppen bränner fett 
istället för kolhydrater för att få energi. När man följer LCHF dieten har man ett väldigt lågt 
intag av kolhydrater vilket gör att man lättare hamnar i ketos. Kroppens främsta källa till 
energi är kolhydrater, som omvandlas till glykos som i sin tur blir till blodsocker. När man är i 
ketos omvandlas fett till ketoner som ersätter kolhydraterna och deras uppgift. 
 
En annan utsaga som rör ämnet gravida och barn är "LCHF kan vara riskfyllt för barn" som vi 
återfinner i läkartidningen, där beskriver läkarna Gabriele Eiben, Staffan Mårild att övervikt 
och fetma hos barn är en tickande hälsobomb. Enligt artikeln så jobbar många kommuner med 
hälsofrämjande arbete vad gäller till exempel nybyggnation av cykelbanor för att främja 
motion och att man serverar hälsosam frukost på skolan för att försöka förbättra 
frukostrutiner. Det hälsofrämjande arbetet ser olika ut i landet, men det är framtaget för att 
främja hälsan från barnsben. Målet är att skapa varaktiga och hälsosamma livsstilsvanor som 
bygger på att involvera hela familjen. Samtidigt kan man läsa i artikeln att försäljning av 
matfetter har ökat på grund av LCHF trenden. Försäljningen av lättmargarin har minskat och 
man kan se en ökad dålig livskvalitet. Lättmargarin är någonting som livsmedelsverket 
rekommenderar. Enligt livsmedelsverket är det inte kolhydraterna som intas i sunda mängder 
boven till fetma utan det är godis, snacks och läsk i stora mängder som är boven till detta 
folkhälsoproblem; 
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"Lågkolhydratkost (LCHF, low carbohydrate high fat) är en diet vars grund är att fett har 
lågt GI, vilket ger långvarig mättnad. Långtidsnyttan av LCHF har inte studerats hos barn 
och unga... Barn med övervikt och fetma är en tickande hälsobomb: det omedelbara 
problemet är mycket dålig livskvalitet. På sikt, kanske redan i tonåren eller i ung vuxenålder, 
hotar en rad sjukdomar kopplade till fetma. Extrem fetma och typ 2-diabetes förekommer 
numera hos tonåringar i Sverige. Det är viktigt att läkare inser vidden av detta problem och 
engagerar sig i prevention och behandling." Läkartidningen (nr. 111) 2014 
 
Eiben och Mårild lyfter fram att det finns för lite studier gjorda på lågkolhydratskost som 
LCHF, detta har speciellt inte studerats hos barn och ungdomar. Därför är 
rekommendationerna för barn är att äta efter en mer välbeprövad traditionell metod. Den så 
kallade tallriksmodellen och att äta och dricka sött endast en dag i veckan, det vi kallar för 
lördagsgodis för att främja en god hälsa, normal vikt och inte gå på en LCHF diet. 
 
Det tredje ämnet som vi fann i vår empiri handlar om kost fetter, flera olika typer av kost 
fetter. I utsagorna läggs det fram hur olika fetter påverkar våra kroppar. Vi har valt att 
presentera det fettet som återkom mest regelbundet i empirin, ett långkedjat mättat fett ibland 
kallat animaliskt fett, men som även återfinns i mejeriprodukter. I den traditionella diskursen 
om kost har vi sett olika utsagor som talar för att LCHF är en farlig högfettsdiet. I Aftonbladet 
22 december 2011 finns det en utsaga om att "fettdieten gör dig trögtänkt". Det handlar om att 
forskning visar att högfettsdieten som LCHF är rena skräckdieten. Professor Charlotte 
Erlandsson-Albertsson skriver att; 
 
"Fettdieten LCHF framhålls ofta som en mirakelkur för ett hälsosammare liv, samtidigt som 
man rasar i vikt. Men ny forskning visar att den är rena skräckdieten. -Den största faran är 
att den är inflammatorisk och påverkar hjärnan på ett negativt sätt. Dessutom blir folk 
deprimerade, trötta, sömniga och tänker trögare." Aftonbladet 22 december 2011 
 
Erlandsson-Albertsson beskriver att det höga intaget av fett ger dessa negativa effekter, men 
att hon menar att LCHF anhängarna förblindas av de goda resultaten av viktnedgång. Här 
läser vi hur författaren kopplar att fett är farligt och att det kan ge negativa effekter för 
kroppen. I en annan utsaga utläser vi att "LCHF rekommenderar farligt fett", detta läser vi i 
Aftonbladet, där näringsexperten Fredrik Paulún säger att LCHF ökar inflammationer i 
kroppen; 
 
"Det paradoxala är att långkedjat mättat fett, som extrem LCHF förespråkar ett högt intag 
av, är det fett som lättast lagras som fett i fettcellerna och gör viktminskningen långsam. Där 
har man helt gått mot den vetenskapliga dokumentation som finns och skapat sig en egen 
alternativ verklighet när man rekommenderar folk att äta bacon och korv för att de ska gå 
ned i vikt." Aftonbladet 31 mars 2010 
 
Paulun tycker att LCHF dietens höga intag av långkedjat mättat fett (finns främst i 
mejeriprodukter och animaliska produkter) går mot all vetenskaplig dokumentation angående 
viktminskning då just denna typen av diet motverkar det. LCHF står för en trend att äta 
mycket kött Sverige kan vi läsa i Aftonbladet 09 okt 2012. I artikeln står det att ur ett 
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miljöperspektiv så påverkar LCHF miljön negativt. I denna utsaga ser vi att "LCHF orsakar 
globala klimatförsämringar"; 
 
" LCHF följer en rådande trend i Sverige. Från att vi svenskar i genomsnitt åt 50 kilo kött per 
år 1960 har vi i dag nästan fördubblat vår köttkonsumtion. Enligt Naturskyddsföreningen står 
djuruppfödningen för omkring en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Det är 
mer än trafiken. Köttproduktionen tar ungefär 70 procent av all världens jordbruksmark i 
anspråk och bidrar starkt till skövlingen av regnskogen. De senaste hundra åren har 
temperaturen stigit med en grad i Sverige och 0,8 grader globalt. Och temperaturen fortsätter 
stiga. Effekten blir att havsnivån stiger, isarna vid polerna smälter och att vi får allt mer 
extremt väder som stormar, skyfall, extrem torka." Aftonbladet 09 okt 2012 
 
LCHF kosten består av ett högt proteinintag då det animaliska fettet ses som något att föredra 
framför andra fetter. Det höga proteinintaget ger negativa effekter på miljön enligt 
artikelförfattaren Anders Lindberg. Enligt den överordnade diskursen om LCHF ser vi att det 
börjar med negativa konsekvenser som att det kan leda till sjukdom och ohälsa och det slutar 
med negativa konsekvenser för miljön. Hela denna sida använde begrepp som ohälsosamt, 
orsaka och negativa konsekvenser. Allt kan vara väldigt övertygande och för de som befinner 
sig i diskursen så är de med och skapar den.  
 
 
5.2 Motdiskurs - En modern hälsosam kosthållning: LCHF 
I vårt empiriska material har vi hittat de utsagor som ser hälsovinster med att följa en LCHF 
kost. Dessa aktörer stödjer sig mot diskursen om en modern hälsosam kosthållning LCHF. 
Här försöker man bryta sig loss från det traditionella tankarna som varit inom kost och skapar 
i stället någonting nytt som man kämpar mot. Detta för att få denna moderna kosthållning 
legitim, precis som den traditionella redan är och har varit i många år. Nedan presenteras de 
motstridiga utsagorna inom samma diskurs i samma turordning som tidigare, så att du som 
läsare lättare ska kunna se och gå tillbaka för att se den diskursiva kampen. 
 
Första ämnet sjukdom, i en utsaga från en artikel som bygger på Karlshamnsstudien kan vi 
utläsa, "LCHF orsakar inte hjärt- och kärlsjukdom". Studien fokuserade på hjärtsjukdom hos 
överviktiga typ-2 diabetiker över tid (3,5 år). Resultatet visar att 80 % av deltagarna i gruppen 
med låg fettkost fick hjärtsjukdom, medan ingen i gruppen med lågkolhydratskost fick 
hjärtsjukdom. Resultatet från denna undersökning visar enligt artikelförfattaren att mättat fett 
inte är skadligt för hjärtat; 
 
"Flera professorer, till exempel Göran Berglund, Peter Nilsson och Fredrik Nyström, har 
under de senaste åren deklarerat att mättat fett inte är farligt. Det innebär då att naturligt 
mättat fett, som smör, inte är farligt för hjärtat. Även internationellt har denna kunskap 
publicerats. Svenska Socialstyrelsen bedömde 2008 att mina kostråd inte var farliga för 
hjärtat. Genom omfattande kommunikation via internet har vi fått många rapporter från 
personer som haft en eller flera tidigare hjärtinfarkter, men som inte fått flera sedan de 
övergick till LCHF”. Aftonbladet 31Mars 2010, Annika Dahlqvist läkare.  
 
Med detta så framgår det att Dahlqvist vill visa att Karlshamnstudien ger LCHF diet belägg 
för att inte orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Hon menar även att svenska socialstyrelsen höll 
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med om 2008 genom att stödja LCHF diet för diabetiker. Genom att framhäva att mättat fett 
inte är farligt för hjärtat vill Dahlqvist framhäva att "LCHF inte orsakar hjärt- och 
kärlsjukdom". Dahlqvist är inte ensam aktör när det gäller den underordnade diskursen. 
Andreas Eenfeldt, kostdoktorn, är inne på samma spår vad gäller att LCHF inte orsakar 
sjukdom. I en artikel framhåller han att det inte finns ett samband mellan LCHF kost och 
bröstcancer, han hittar andra förklaringar till sjukdomen. I denna utsaga framkommer det att 
"LCHF inte orsakar bröstcancer"; 
 
"...bröstcancerns ökning har också sin förklaring i andra orsaker, bland annat att kvinnor 
föder färre barn och dessutom blir mammor sent i livet är en annan faktor, säger experterna 
till Metro. Andreas Enfeldt, specialistläkare i allmänmedicin och förespråkare för LCHF, 
kallar i sin blogg kopplingen mellan LCHF och bröstcancer för fantasifull och spekulativ. 
Han menar istället att sambandet mellan övervikt och bröstcancer har en avgörande roll i 
statistiken..."Måbra 20 februari 2013 
 
Eenfeldt framhåller att det finns andra faktorer som har ett större samband med sjukdomar 
som cancer. Där bland annat övervikt är en faktor som enligt statistiken kan vara avgörande 
om en person kan vara i riskzonen för bröstcancer. Det framkommer att Eenfeldt menar att 
LCHF kost som ensam faktor inte är orsaken till sjukdom. Vidare så finns det mycket som 
istället talar för att LCHF nästan istället skulle kunna bota sjuka! Aftonbladets journalister har 
tittat på tv-programmet vetenskapens värld på SVT där man testar om LCHF är bra för 
människor med typ-2 diabetes. I tv-programmet så framkommer det att enligt programledaren 
Victoria Dyning ska man äta sig mätt på fett för det gör att man äter mindre med kolhydrater. 
Kolhydrater är någonting som diabetiker ska äta mindre av enligt artikeln. Enligt deltagare på 
programmet fungerar denna kost bra, genom att de uppvisar bra värden med denna 
kosthållning. Detta beskriver utsagan "LCHF är bra för människor med typ-2 diabetes"; 
 
" ...Det handlar om människor med diabetes typ 2 som börjat äta fet mat, tvärt emot de 
kostråd som de fått från den etablerade sjukvården. Metoden de testar kallas LCHF, eller 
Low Carb, High Fat, och bygger på att man äter lite kolhydrater och mycket fett... de inser att 
de mår bättre. Vissa går ner i vikt och kan till och med strunta i några av sina mediciner... 
Jag blev positivt överraskad att mitt blodsocker var så lågt som 4,6. Det kunde jag faktiskt 
inte tänka mig. Då funkar det. Jag har fått ett första bevis för att det här faktiskt funkar för 
min kropp..."  Aftonbladet 12 september 2011  
 
Deltagarna beskriver sina egna positiva resultat som ett bevis för att denna kost är bra för dem 
och andra diabetiker, då deltagarnas olika provresultat har visat sig bli bra under denna 
kosthållning. Vissa deltagare beskriver hur de även sluta med viss medicinering vilket är en 
stor hälsovinst. Hälsovinsten kopplar vi till att det tala emot sjukdom. Den överordnade 
diskursen hävdar att LCHF kost kan orsaka sjukdom, medans den underordnade diskursen 
mer hävdar att LCHF kan bota viss sjukdom. I en artikel i Aftonbladet påstår Annika 
Dahlqvist "fettdoktorn" att den som äter LCHF kost inte behöver vara rädd för att bli sjuk. I 
denna utsaga säger hon att "LCHF diet håller människor friska", detta genom att äta som hon 
förespråkar; 
 
"– Äter man en riktig kost får man inte cancer... dieten LCHF även skyddade mot 
svininfluensan. - Vi som äter LCHF får inga infektionssjukdomar... svininfluensan skapats i 
läkemedelsindustrins laboratorier för att de skulle få sälja mer vaccin..."etablissemangets" 
kostråd orsakar cancer och att mammografi därför inte behövs... lchfdieten gör att man inte 



 31 

behöver vaccineras och att dieten skyddar mot infektionssjukdomar."  Aftonbladet 9 oktober 
2012 
 
Dahlqvist presenterar sina starka åsikter angående fördelarna med att hålla en LCHF diet i 
förhållande till sjukdomar och hon lindar inte in dem vid sina uttalanden. Här står Dahlqvist 
fast vid och går i god för att LCHF är som en universallösning för att undvika sjukdom. 
 
Det andra ämnet är gravida och barn, i utsagorna här nedan ser vi hur aktörer i kommande 
artiklar "försvarar" LCHF kost till gravida och barn. Dessa utsagor framhäver att LCHF kost 
inte är dokumenterat farligt för foster och att kosten kan motverka barnfetma. I en utsaga 
svarar Katrin Zytomierska på Paulún och Rönnbergs tidigare påstående i Aftonbladet 29 
september 2010 där de kopplar att LCHF under amning är att utsätta dig själv och barnet för 
fara. I denna artikel så finns även ett inlägg från en bloggning om LCHF och amning. I denna 
utsaga framhävs att "LCHF-diet är inte riskfyllt under amning". Det är Katrin Zytomierska 
som bloggar;  
 
”Den huvudsakliga anledningen till att Paulun avråder LCHF vid amning är ju naturligtvis 
att försäljningen på hans kolhydratprodukter dalar. Det är både oetiskt och desperat att 
använda sin expertis (?) i ett sådant syfte/…/ Det är nämligen så här: Det är absolut inte 
farligt att hålla strikt LCHF-diet när man ammar. Tror ni och Fredrik Paulun att jag skull 
riskera mitt barns hälsa och utveckling?”  Aftonbladet 29 september 2010 
 
Enligt Zytomierska är det inte farligt att amma och äta LCHF. Hon uttrycker även att hon 
aldrig medvetet skulle utsätta sina barn för fara, vilket hon anser att Paulun och Rönnberg 
menar att hon gör när hon äter LCHF kost när hon ammar. Enligt Zytomierska bygger hennes 
ståndpunkt på egna erfarenheter och på tron om LCHF kosten. Zytomierska menar att det här 
är hennes övertygelse om hur LCHF kost påverkar amning. Hon är inte ensam om att tro på 
denna kosthållning. I läkartidningen finns det en artikel om att övervikt och fetma hos barn är 
en tickande hälsobomb. På detta svarar Annika Dahlqvist i en artikel som vi har tagit upp i 
den traditionella diskursen om kost att LCHF är riskfyllt för barn, här blir då utsagan att 
"LCHF är ofarligt för barn"; 
 
"...Dahlqvists råd går ut på att barnens lättmjölk och margarin bör bytas ut mot fet mjölk och 
riktigt smör. Det viktigaste instrumentet för att minska risken för barnfetma är en reducering 
av socker och stärkelse." Läkartidningen (nr. 111) 2014 
 
Dahlqvist menar att man kan minska risken för barnfetma redan i förskola och skola. Hon 
förespråkar en kost som går emot vad livsmedelsverket rekommenderar. Som vi tidigare har 
tagit upp fick Dahlqvist godkänt av socialstyrelsen för att rekommendera LCHF kost till 
diabetespatienter där det bland annat rekommenderas att minska på sitt intag av stärkelser och 
socker och byta ut visst fett mot annat fett. Hon menar nu att denna kosthållning även är att 
rekommendera för barn för att minska risken för fetma hos barn, Aftonbladet 2 april 2008. 
Detta är det fler som håller med om. I Aftonbladet 26 november 2012 intervjuas en familj 
bestående av mamma, pappa och två barn i åldrarna 5 och 8 år. Denna familj är förespråkare 
för LCHF och är medverkande i TV3 dokumentär om denna typ av kosthållning. Denna 
utsaga vittnar om barns välmående av denna typ av kosthållning "LCHF bra för barn";  
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"Efter att ha infört LCHF-dieten har alla familjemedlemmar börjat må bättre, enligt Cecilia. 
– Tidigare hade barnen fler förkylningar och de drabbades av influensa. I dagsläget får de 
inte lika många av de här virusen på sig, säger Cecilia. 
En helt annan energi. Men framför allt har barnen blivit mer pigga. 
– De har en helt annan energi. Men slipper de här extrema sockertopparna som 
småbarnsföräldrar ofta vittnar om, säger Cecilia och fortsätter: 
– Vi har alla ett jämnare humör och vi fungerar bättre som familj. 
Men alla är inte övertygade om att barn mår bra av LCHF-dieten." Aftonbladet 26 november 
2012 
 
Enligt modern har familjen aldrig mått bättre och detta relaterar hon till att dom efter att ha 
påbörjat en LCHF-diet mår allmänt mycket bättre och att de är piggare än tidigare. Att de 
även hållit sig friskare ser de som en bonus.  
 
Det tredje och sista ämnet är fett. Jennie Sandberg och Anna Carsall är två skribenter i MåBra 
som stödjer sig mot en modernare hälsosam kosthållning och de ser på fett med andra ögon än 
de aktörer som benämns i den traditionella diskursen om kost. Dock hävdar aktörerna inom en 
modernare hälsosam kosthållning att det inte gäller allt fet utan man förhåller sig till det 
mättade fettet under LCHF kosthållning, och det är detta fett som de pratar om. Dessa utsagor 
presenteras här nedan. Här framhävs det mättade fettet som ett hälsosamt fett och det bör ätas 
för att uppnå hälsa enligt förespråkarna. I MåBra 4 maj 2012 skriver Jennie Sandberg det om 
hur olika sorters fett påverkar hälsan. I artikeln beskriver och förklarar de hur olika fetter 
påverkar våra kroppar. De skriver om att fett inte är farligt om det äts i ”normala” mängder. 
Fett är ett näringsämne som kroppen behöver för att bland annat hålla vikten. I denna utsaga 
ser vi att det handlar om "Hälsosamt fett" då det framkommer att det handlar om vilket fett 
som är bra eller dåligt och varför vi behöver det. Det står att mättat fett är hårt fett, ju hårdare 
det är i kylen desto mer mättat fett innehåller det. LCHF anhängare anser enligt artikeln att; 
 
”… kopplingen ohälsa och mättat fett är felaktigt och baseras på gamla studier. I dag finns 
det undersökningar som hävdar motsatsen: att mättat fett gör oss friskare- och smalare. 
Anledningen till ohälsa och övervikt kan istället sammankopplas med socker och stärkelse.” 
MåBra 4 Maj 2012 
 
Enligt artikeln så framhåller LCHF anhängare att det inte finns en förhöjd risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Vidare i artikeln skrivs det om fler olika slags fett. Det handlar om att välja 
rätt sorts fett. Det som allmänt ses som ett sundare alternativ är de omättade fetterna så som 
återfinns i växter, kyckling och fisk. "LCHF en hälsosam högfettsdiet" är en utsaga som går 
att utläsa i en artikel i MåBra 9 december 2016 där skriver Anna Carsall om hur en ny studie 
visar att grädde och smör är nyttigt. Det är en studie som har bedrivits i Norge som har gjorts 
och den visar att det inte är skadligt för hälsan att äta mejeriprodukter; 
 
"Det höga intaget av fett ökade inte risken för kärlsjukdomar, kommenterar Ottar Nygård, 
professor och hjärtspecialist. De som åt den fettrika dieten fick till och med förbättrade 
värden när det gäller blodtryck, insulinreglering och blodsocker. Slutsatsen forskarna drar 
från studien är att det viktigaste för hälsan och vikten INTE är att man äter fettsnålt – utan att 
det är bra kvalitet på maten man får i sig." MåBra 9 december 2016 
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Studien är gjord på män med ett BMI över 29, där männen delades in i två grupper. Den ena 
gruppen fick äta en fettsnål kost och i den andra gruppen fick de äta en fettrik kost. Forskarna 
mätte regelbundet lever och hjärta. Resultatet som presenterades visar att det är fettkvalitén 
som avgör om fettet kan ses som hälsosamt eller inte. 
 
 

5.3 Resultat sammanfattning 
Resultatet som man kan utläsa av studien är att diskursen om dieter är stor och det finns 
många aktörer med olika åsikter som är med och debatterar. Aktörerna tar sig fram på olika 
vis och lägger fram sin ståndpunkt för att göra sin röst hörd, detta ser vi genom de utsagor vi 
funnit i artiklarna som vi sedan presenterat under varje ämne. Vi har sett aktörer som är för en 
LCHF kost och aktörer som är emot en LCHF kost, åsikterna är många men vi har fått en 
klarare bild av hur den traditionella diskursen om kost (överordnade diskursen) utsagor ser ut 
kontra en modernare hälsosam kosthållning LCHF (motdiskursens) utsagor. 
 
I den traditionella diskursen om kost ligger kostråden djupt rotade. Då dessa grundades för 
drygt 40 år sedan och dessa har inte förändrats stort utan bara justerats över tid. I våra artiklar 
finns flertal aktörer som stödjer sig på dessa traditionella kostråd. De lyfter fram sina 
argument mot en LCHF kosthållning och stödjer detta på vetenskapliga grunder. De aktörer 
som vi har sett här är SBU, socialstyrelsen, livsmedelsverket och olika läkare, specialister, 
personlig tränare och en kostexpert. 
 
Vi ger en förklaring till vilka aktörerna som återfinns i den traditionella diskursen om kost. Vi 
börjar med SBU, som står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Deras 
uppgift är att granska metoder som används inom sjukvård, de gör objektiva utvärderingar av 
kostnader, risker och nytta, bland annat kost vid diabetes. SBU:s rapporter ligger till grund för 
socialstyrelsens kommande riktlinjer. Socialstyrelsen är en myndighet under 
socialdepartementet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård. De leder ett antal rådgivare och 
beslutanderåd och nämner, bland annat arbetar de fram nationella riktlinjer för diabetesvård. 
Livsmedelsverket är Sveriges expert och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. 
De lyder under näringsdepartementet och arbetar efter regeringsbeslut. Livsmedelsverkets 
rekommendationer riktar sig till den friska befolkningen, de som inte behöver ha specialkost. 
Vi har även sett att det finns andra aktörer som oberoende av varandra ställer sig emot LCHF 
kost och genom sin yrkesroll tar stöd av myndigheternas rekommendationer för att stärka sin 
utsaga. 
 
I diskursen om en modernare hälsosam kosthållning kunde vi se aktörer från 
läkarprofessionen, det återkommer två stycken läkare i artiklarna som oftast står för utsagorna 
som förespråkare för LCHF kost. Dessa är Annika Dahlqvist läkare, specialist i 
allmänmedicin, även kallad för "fettdoktorn" och Andreas Eenfeldt specialistläkare, även 
kallad för "kostdoktorn", de lägger fram fördelar med LCHF kost. 
 
Det första ämnet vi presenterade i resultatet var sjukdomar. I den traditionella diskursen om 
kost fann vi att man såg många hälsorisker med en LCHF kost och att denna kosthållning kan 
orsaka sjukdomar. Det som blir mest tydligt är att aktörerna menar att LCHF bygger på ett 
farligt fettintag, vilket kan leda till diverse sjukdomstillstånd och negativ miljöpåverkan. Det 
framkommer att LCHF som livsstil kan ha en negativ påverkan på människor i alla åldrar, 
både friska och sjuka. I artiklarna som tar stöd i en modernare hälsosam kosthållning LCHF 
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fann vi att det framhålls att en LCHF kost inte orsakar sjukdom utan att den snarare kan göra 
att människor blir friska. 
 
Det andra ämnet som vi presenterade var gravida och barn. I den traditionella diskursen om 
kost som berör ämnet gravida och barn var de tydliga med vilka risker det kan betyda med att 
använda sig av LCHF kost. Här framkommer det att det är riskfyllt och skadligt för gravida, 
ammande och barn att äta en LCHF kost under graviditet, amning och uppväxt. Detta byggs 
på att det inte finns tillförlitligt med information om riskerna och konsekvenserna för att följa 
LCHF under denna tid. Motsatsen till detta finner vi i artiklarna som tog stöd av en modernare 
hälsosam kosthållning LCHF, där vi fann de mest typiska utsagorna för detta. Här påvisar 
aktörerna på olika sätt att det inte är riskfyllt och att det är ofarligt att följa denna kost under 
graviditet, amning och uppväxt. Aktörerna framhåller snarare att denna kost ska vara väldigt 
bra för både vuxna och barn. 
 
Det sista ämnet som vi presenterade var fett. I artiklarna som tar stöd av den traditionella 
diskursen om kost som berör ämnet fett fann vi att de tror att fettet som man äter enligt LCHF 
dieten kan vara farligt för kroppen. Här lägger aktörerna fram argument för hur vi påverkas 
negativt av en LCHF kost. Både som människor men även hur miljön påverkas negativt av att 
vi följer en LCHF kost. I artiklarna som tog stöd av en modernare hälsosam kosthållning 
LCHF fann vi att de anser att man ska tillsätta “rätt” sorts fett så kroppen mår bra. Här lägger 
aktörerna fram att fettet som rekommenderas inom LCHF är bra och hälsosamt och bör ätas 
av alla. 
 
I det empiriska materialet som vi precis har presenterat framkommer det vad diskurserna 
säger ur olika subjekts perspektiv. Då olika aktörer presenterar sina vitt skilda 
sanningsanspråk angående LCHF, orsakar detta förvirring för den hälsomedvetna individen. 
Problem ligger i att dessa motstridiga sanningsanspråk kommer ifrån fältexperter, läkare och 
andra aktörer som besitter legitima kunskaper om hälsa. Vi har den traditionella diskursen om 
kost (den överordnade diskursen) som framhåller hur farlig LCHF kost kan vara. Att den kan 
vara skadlig för kroppen, att den inte är vetenskapligt beprövad. Denna diskurs har aktörer 
som vidhåller detta så starkt att de inte viker sig för någonting. Sedan har vi diskursen om en 
modern hälsosam kosthållning LCHF (underordnade diskursen) med dess aktörer som 
vidhåller att LCHF kost är det ända rätta om du vill vara frisk. I detta uppstår den diskursiva 
kampen. Det spelar nästan ingen roll vad den ena diskursen påstår, så är den andra diskursen 
där direkt med sin närvaro och försöker motbevisa.  
 
 

6 Diskussion 
 
6.1 Problemformulering och syfte  
Dagligen kan man se på löpsedlar om hur man snabbt kan gå ner i vikt och hur man kan nå en 
hälsosam livsstil genom olika dieter. Råden kan skilja sig markant åt beroende på vilken diet 
det handlar om, men likaså inom samma diet beroende på vilken aktör som presenterar råden. 
Dessa motstridiga hälsoråd skapar förvirring för konsumenten. Vår uppsats syftar till att 
undersöka dessa kontroversiella kostråd, som vi ser som en diskursiv kamp kring dieter på 
medias arenor. Många gånger när det talas om dieter finns LCHF med i dessa rubriker. Vi har 
valt att avgränsat oss till dieten LCHF och den debattens diskursiva kamp i media. Det man 
som konsument kan reagera på är att ena veckan är LCHF kost någonting positivt och nästa 
vecka ses LCHF kost som någonting negativt. Vi vill med denna uppsats hjälpa den 
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hälsomedvetna individen genom att belysa vad som sägs och visa vart motstridigheterna 
ligger. Den frågan som vi ställde var, hur framträder den diskursiva kampen kring LCHF i 
media. 
 
Under analysarbetet fann vi utsagor som vi kunde knyta till vissa ämnen rörande LCHF. När 
vi analyserade utsagorna såg vi tydligt vilka ämnen som utgör den diskursiva kampen.  
Förenklat sett kunde vi dela upp dessa utsagor i två läger, dessa kallar vi för den traditionella 
diskursen om kost och en modern hälsosam kosthållning LCHF.  
 
 
Den traditionella diskursen om kost 
Inom den traditionella diskursen om kost ser vi etablissemanget som en stark aktör för att 
framhäva den traditionella kosthållningen som vi har haft under de senaste 40 åren och som vi 
är rekommenderad att följa. Många av dessa utsagor kunde vi knyta till den traditionella 
diskursen om kosthållning och hälsa. På denna sida av lägret hittade vi utsagor som stödjer sig 
mot att LCHF sannolikt kan orsaka sjukdom. Här kommer aktörer in och påvisar att det kan 
finnas ett samband mellan att äta en LCHF kost med allt vad det innebär och att detta sedan 
skulle kunna vara orsaken till att man får vissa sjukdomar som diabetes, cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar. Aktörerna menar att om du är sjuk sedan tidigare kan denna kosthållning vara 
direkt livshotande. Vi har även hittat utsagor som säger att LCHF kan vara skadligt för 
gravida och barn. I dessa utsagor utläser vi att det egentligen handlar om att det kan vara 
skadligt för människor i alla åldrar då det är vuxna som är gravida och barn räknas från en 
viss vecka i magen. Dels så menar de att gravida inte kan tillgodose sitt näringsintag med en 
LCHF kost under graviditet då man har ett större behov av vissa näringsämnen och LCHF 
försvårar ett visst upptag av nödvändiga vitaminer. Det låga kolhydrats intaget vid en LCHF 
kost är inte förenligt med den gravida kroppen, då ett högre energiintag behövs. Enligt den 
traditionella kostrådgivningen så kommer denna energi ifrån goda kolhydrater. I vårat 
material diskuteras det om fetter, flera olika fetter. I utsagorna läggs det fram hur olika fetter 
påverkar våra kroppar. Fetter är ett av de mest infekterade ämnena när det kommer till den 
diskursiva kampen. LCHF är en farlig högfettsdiet och blir då en given ståndpunkt för dessa 
aktörer. Det beskrivs om olika slags fett och intag av dessa och vad de gör med våra kroppar. 
Det framkommer att fett är ett samlingsnamn för allt fett oavsett vad det är, blodfett, matfett 
och så vidare vilket gör debatten svårtolkad för konsumenten. Folkhälsan är någonting som 
debatteras. Det presenteras riktlinjer för att uppnå god hälsa genom att tex äta "rätt" och 
motionera. Samtidigt bli individen fetare och miljön mår sämre, inom detta ryms folkhälsan 
och negativ miljöpåverkan. Här lyfter aktörerna att konsumtionen av kött och mejeriprodukter 
har ökat dramatiskt de senaste åren och att framställan av dessa produkter påverkar miljön 
negativt.  
 
 
En modern hälsosam kosthållning LCHF 
I den andra diskursen en modern hälsosam kosthållning LCHF, är det enligt aktörerna endast 
hälsovinster med att äta LCHF kost. De ser bara fördelar med den, då det till exempel tar bort 
ett visst behov av mediciner för diabetespatienter. Det har utsagor från personer med diabetes 
som själv bekräftar att de fått ändrat medicineringen efter de anammat en LCHF kost. Det 
finns argument för att det botar sjuka och man når en hälsosam vikt. De tar starkt motstånd till 
att LCHF skulle kunna orsaka sjukdomar. Här menar aktörerna att LCHF kost är ofarligt för 
gravida och barn, dock har dessa påstående har inget belägg i några långtidsstudier, ändå 
fortsätter den diskursiva kampen. Det debatteras om hur farligt eller ofarligt det är för gravida, 
men det är mer en fråga om vad olika aktörer tycker än att det skulle vara vetenskapligt 
bevisat. Det debatteras också om att man kan minska risken för barnfetma och att detta skulle 



 36 

kunna vara vedertaget i samhället om man ändrade kostrådgivningen till mer inriktat på en 
LCHF kost. I utsagorna kan vi läsa att allt fett inte är farligt, särskilt om det äts "rätt fett" i 
"normala" mängder. Fett är ett näringsämne som kroppen behöver för att bland annat hålla 
vikten. LCHF anhängare argumenterar för det goda fettet, vilket innebär att det finns fett som 
gör gott för kroppen. På den här sidan av kampen går de in mer i detalj på fetter och dess 
påverkan på kroppen. Anhängare till LCHF kost verkar ha ett stort intresse för en djupare 
kunskap om fett och dess påverkan på kroppen.  
 
 
6.2 Vår studie i relation till tidigare forskning 
I den tidigare forskningen presenterade vi tre olika teman, Kostråd och diet, Media och diet, 
och Kön och diet. Den tidigare forskningen kopplar vi ihop med vår undersökning genom att 
se de utsagor som vi har funnit och sedan se hur de kopplar till tidigare forskning. 
 
 
Kostråd och diet 
I Kostråd och diet kan vi se att någonting som ofta lyfts upp i artiklar är hur man får 
vägledning till en effektiv viktnedgång, via förändringar på kost och motion. Det är inte bara 
tidningsartiklar och bloggar som gör detta utan det görs även genom samhällets påverkan på 
individers viktproblem genom kostrådgivning och andra hälsofrämjande råd. Detta kan vi se 
exempel på i studien gjord av Holland, Warwick, Thomas, Lewis, Komersaroff och Castle 
(2010), där nyhetsmedia spelar en viktig roll för att synliggöra och forma offentliga 
föreställningar om hälsorisker och hälsa. I förhållande till övervikt och fetma har man sett att 
media är mer benägna att engagera sig i alarmerande rapportering där det tas för givet att 
fetma är en "epidemi". Ett första bidrag med vår studie ansluter till kostråd och diet. Det vi 
har funnit i vårat resultat är att det förekommer en diskursiv kamp kring dieter, detta är 
någonting som vi inte såg i tidigare forskning. I tidigare forskning har man fokuserat mer på 
viktminskning och kostråd. Ett exempel på det kan man se i textanalysen gjord av Moyer, 
Vishnu, Somnad (2001). Där undersökte man två damtidningar, Good Housekeeping och 
Woman's Day. I båda damtidningarna fokuserade majoriteten av artiklarna rörande hälsa på 
kost och näring. Dock syftade dessa på viktminskning snarare än att äta näringsriktigt för god 
hälsa oavsett vikt. Viktminskning var det vanligaste hälsofrämjande ämnet som återfanns i 
bägge damtidningarna. Där kunde vi inte se den diskursiva kampen utan mer att man lägger 
fram forskning och resultat och ingen säger emot eller kommer med jämförelser. 
 
Vikten av medias förmedlande roll presenteras även i den tidigare forskningen där man ser 
hur fältexperterna har ett stort ansvar när de tolkar experters råd som de sedan förmedlar till 
konsumenterna via kost och träningstips. Detta kan vi se i en textanalys av Setälä och 
Liverronen (2014) där de har belyst och fokuserat på "fältexperter", alltså de som förmedlar 
råd kring hälsa, kost och motion i form av kostrådgivare och personliga tränare. De menar att 
media fungerar som en brygga mellan vetenskap och konsumenten, och att förmedlarna är 
fältexperterna. Vidare menar de att de som förmedlar dessa råd kanske inte alltid har 
kompetens att tolka experter, men ansvaret är stort när de tar på sig rollen att förmedla detta. 
en modern hälsosam kosthållning LCHF som inte längre har stöd av olika myndigheter, utan 
stöds av enskilda individer, tex läkare med professionell makt. Det kan vi se som exempel i en 
artikel i Aftonbladet, där man kan läsa; 
 
" ...Det handlar om människor med diabetes typ 2 som börjat äta fet mat, tvärt emot de 
kostråd som de fått från den etablerade sjukvården. Metoden de testar kallas LCHF, eller 
Low Carb, High Fat, och bygger på att man äter lite kolhydrater och mycket fett... de inser att 
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de mår bättre. Vissa går ner i vikt och kan till och med strunta i några av sina mediciner... 
Jag blev positivt överraskad att mitt blodsocker var så lågt som 4,6. Det kunde jag faktiskt 
inte tänka mig. Då funkar det. Jag har fått ett första bevis för att det här faktiskt funkar för 
min kropp..."  Aftonbladet 12 september 2011 
 
Deltagarna beskriver sina egna positiva resultat som ett bevis för att denna kost är bra för dem 
och andra diabetiker, då deltagarnas olika provresultat har visat sig bli bra under denna 
kosthållning. Vissa deltagare beskriver hur de även sluta med viss medicinering vilket är en 
stor hälsovinst. 
 
 
Media och diet 
Vår uppsatts bidrar genom att vi ringat in två stycken diskurser, den traditionella diskursen 
om kost och en modern hälsosam kosthållning LCHF. Vi fördjupar förståelsen för dieter bland 
annat genom att visa hur dieter framställs i media. I den tidigare forskningen ser vi hur sociala 
medier kan fungera som motivator och hinder, med detta menas det att framför allt unga 
vuxna influeras av artiklar och sociala medier när det kommer till synen på den egna 
kroppsbilden. Det framkom även att det finns en stor misstro till media bland den äldre 
generationen när det kommer till olika råd om kost och motion, att detta görs bara för att sälja 
lösnummer. De ansåg att den kosthållning som de hade förr och hur man har motionerat sedan 
lång tid tillbaka har fungerat bra för den generationen. Här får den traditionella diskursen om 
kost stöd i den lite äldre generationen som ansåg att kosthållningen var bättre förr, det finns 
ingen anledning att ändra på den. Det är färre av den lite äldre generationen som påverkas i 
sina diet val. Diskursen en modern hälsosam kosthållning LCHF får kanske bättre fäste hos 
den yngre generationen på grund av påverkan från sociala medier och löpsedlar. Där vi kan se 
hur texten kan vridas och vändas på för att få till någonting som ska locka folk att vilja köpa 
och läsa. Det intressanta är inte alltid vad som står i artikeln utan att det man har läst på löpet 
är det man tar med sig när man sedan diskuterar med andra. Detta hör då ihop med tidigare 
forskning eftersom det kopplar till vad som de har fått fram. Det aktörerna i utsagorna lägger 
fram påverkar till viss del människor som då bara ser faran och det lämnar inte öppet för fri 
tolkning, utan det påverkar vad människor tycker och tänker. 
 
 
Kön och diet 
I Kön och diet är artiklarna som tidigare forskning undersöker oftast riktade till kvinnor, och 
då oftast till unga kvinnor (McCabe och Ricciardelli 2010). Skillnad som vi har sett är i vår 
studie av LCHF är att när det riktar sig till antingen kvinnor eller män så finns det en skillnad 
i hur det läggs fram. Till män handlar det om hälsa och till kvinnor handlar det om utseende. I 
den tidigare forskningen diskuteras legitima skäl och icke legitima skäl för att gå ner i vikt. 
Män tycker inte att kvinnor alltid har legitima skäl att gå ner i vikt då dessa är av ytliga skäl, 
män menar att män gör det av hälsoskäl. Men de anser att det finns två undantag, dessa är 
homosexuella och singlar. Dessa skulle vara mer angelägna att gå ner i vikt för att attrahera en 
ny partner. Feedback är en viktig motivator för kroppsförändringsstrategier. Det kan handla 
om allt från likes på instagram till kommentarer från vänner och familj. Feedbacken kan vara 
ofrivillig och det kan leda till att man måste förändra någonting på sin kropp som man tidigare 
var nöjd med. Av de ämnen som vi har hittat i vår analys finner vi inte så många som kopplar 
till kön och identitet. Det vi har funnit är att det flesta kostråd, ser vid första anblick ut att vara 
för kvinnor. Dock har den traditionella diskursen om kost specifika råd för män, kvinnor och 
barn. Detta kunde vi inte se i diskursen en modern hälsosam kosthållning då LCHF 
rekommenderas som en enhetlig diet oavsett kön, ålder och hälsa. I resultatet av tidigare 
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undersökningar som har presenterats här ovan så tyder det på att människan influeras av det 
som framställs i media oavsett vem som konstruerar framställan. Det påvisas för det första att 
vetenskapen inte längre står för "expertisen" i ett samhällsperspektiv och för det andra så kan 
vi utläsa att det är upp till läsaren att bilda sig en egen uppfattning. Individer och framförallt 
kvinnor blir uppmanade att forma sig och sin livsstil för att kroppen ska passa in på 
samhällets krav.  
 
Det framgår i den tidigare forskningen att kvinnor blir mer påverkade än män och att kvinnor 
har en sämre syn på sin kroppsbild än vad män har på sin kroppsbild (McCabe, Ricciardelli 
2010). Vi kan även utläsa att media har en stor påverkan vad gäller den diskurs som där 
konstrueras krig normen av idealkroppen. Det finns tydliga samband av att samhällets normer 
ställer krav på att individer ska anpassa sig för att inte avvika. Att till exempel avvika som 
överviktig är inte socialt accepterat och detta faktum att idealfiguren återspeglas i olika media 
pressar individer att söka efter metoder för att hitta ett sätt för att förändras. Man tar råd av 
olika fältexperter och förlitar sig helt på att dessa sitter på alla svaren och den rätta kunskapen 
för att kunna instruera individer att till exempel gå ner i vikt. Aktörernas framställan av kost, 
dieter, hälsa och sjukdomar lämnar stora hålrum för allmänheten att själva fylla in. I den 
tidigare forskning gör man skillnad mellan könen på olika sätt när det kommer till diet i 
media. I De Souza, Ciclitira (2005) undersökning var heterosexuella män mindre påverkade 
av medias påverkan om att se ut på ett visst sätt, i detta fall vara smal. Medans homosexuella 
män och kvinnor upplevdes som mer påverkade av media. Män gjorde i denna undersökning 
skillnad på "sensible" och "crash" dieter, där den förstnämnda är mer legitim och innebär att 
till exempel gå med i en viktklubb där man får en hälsosam kostplan. Där den andra 
förknippades med restriktiv kosthållning som baseras på en eller två speciella matvaror eller 
matersättning som består av portionsdrycker i tetra Detta är inget man kan finna i vår studie, 
där kan man inte se att man gör skillnad på könen när det kommer till LCHF kost. 
 
I den tidigare forskningen så framkommer det inte på ett tydligt sätt att det finns kontroverser 
bland dieter. Det vi har kunnat se i den tidigare forskningen är att det faktiskt finns 
kontroverser bland dieter, dock inte inom en och samma diet. I denna uppsats har vi sett att 
det förekommer kontroverser kring en välbeprövad diet som kallas för LCHF. Där det råder 
kontroverser om LCHFs vara eller icke vara. Här kan vår uppsats bidra till tidigare forskning. 
 
 

6.3 Vår studie i relation till teori 
Vi har intagit ett socialkonstruktionistisk synsätt när vi har gjort vår undersökning. Det 
teoretiska ramverket som vi har förhållit oss till är språk, diskurs, makt och media. Vi har 
använt socialkonstruktionism som en ram för att se på den samhällsdiskussion som vi 
intresserade oss för. I samhället är det den stora hälsodiskursen, där vikt, sjukdom och hälsa 
ingår en diskurs som engagerar många människor. Vi ser på LCHF som ett samhällsfenomen 
som är konstruerat av människan, där man har skapat förståelse utifrån sina egna erfarenheter 
och upplevelser gemensamt med sin omgivning genom språket. Inom detta samhällsfenomen 
är man kritisk till den traditionella diskursen om kost som har pågått i över 40 år och har 
drivits av livsmedelsverket, den kunskapen ses allmänt som självklar, men även den är socialt 
konstruerad. 
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Språk 
I analysen av alla artiklar har vi tydligt sett hur språket används för att punktera andras 
sanningsanspråk för att lyfta upp sina egna sanningsanspråk ofta genom starka uttryck, detta 
ser vi som ett maktutövande Det är genomgående starka uttryck i utsagorna som vi har lyft i 
resultatdelen. Förutom att vi kan se att språket används i detta syfte ser vi även hur aktörerna 
konstruerar utsagor genom att i sina påståenden försöka utesluta andras sanningsanspråk. 
Språk är centralt för en socialkonstruktionist där själva språkandet är grunden för 
konstruktionen. Det handlar om hur och var man talar om LCHF eftersom det har en funktion 
att representera vår uppfattning om LCHF. Dessa språkliga konstruktioner används för att 
göra sanningsanspråk. Det vill säga att, fakta angående LCHF redogörs ur ett perspektiv och 
den som talar väljer hur orden formas, avgränsas och därigenom väljer hur LCHF kommer att 
presenteras och förstås av andra (Wahl 2007:197).  När man ser dessa utsagor om LCHF så 
lyfts diskurserna upp i ljuset i den diskursiva kampen om LCHF. Utsagorna får en betydelse i 
relation till varandra. Genom att tala om LCHF på ett bestämt sätt utesluter man samtidigt 
andra utsagor. Utsagorna används strategiskt av olika aktörer med hjälp av olika mediaarenor, 
för att väcka intresse hos konsumenter. Detta blir en form av maktrelation där aktörer har sitt 
forum för att göra sanningsanspråk för att försöka vinna legitimitet. Vi kan till exempel se hur 
man som motståndare till LCHF dieten ofta använder vissa starka uttryck som inkluderar ord 
som livsfara, dödligt, extrem, fara eller hot om livshotande sjukdom som cancer. Ett exempel 
på hot om cancer hittar vi i Aftonbladet; 
 
”-Fet mat misstänks öka risken för bröstcancer, vilket i så fall skulle innebära att populära 
dieter som GI och LCHF inte är att rekommendera om man vill skydda sig mot 
bröstcancer…”  Dr Henrik Lindman Aftonbladet 19 februari 2013 
 
Många gånger används uttryck som till exempel “skräckdiet” i kontrast till mirakelkur för att 
väcka intresse hos läsare och lägga större tyngd till sina egna utsagor. I Aftonbladet skriver 
Professor Charlotte Erlandsson-Albertsson att; 
 
"Fettdieten LCHF framhålls ofta som en mirakelkur för ett hälsosammare liv, samtidigt som 
man rasar i vikt. Men ny forskning visar att den är rena skräckdieten.” Aftonbladet 22 
december 2011 
 
 
Makt 
Vårt resultat i relation till makt, visade att det handlade om olika subjektspositioner. Det 
handlar om olika läkare och deras olika sanningsanspråk, läkare som besitter legitima 
kunskaper om hälsa. Läkare är en central subjektsposition som får stort utrymme i medias 
skildring av LCHF. Dessa subjekt i denna subjektsposition ges ett visst handlingsutrymme 
och därigenom makt att få uttrycka sig angående ett fenomen med legitimitet (Bergström, 
Boréus 2012:359–361). Det återfinns flera viktiga exempel på olika subjektspositioner 
förutom läkare i vår studie, det är forskare, dietister, hälsorådgivare och andra fältexperter. 
Dessa är viktiga när vi ser till makt då dessa får rätt att uttala sig, dom blir lyssnade på och 
blir hänvisade till. Just på grund av den titeln de bär och på grund av den makttiteln ger dem. 
Och med rätt sorts kunskap får man en starkare grund för argumenten och ju skickligare 
subjektet är med text och tal desto större kan framgångarna bli. Man använder sig av olika 
maktstrukturer, däribland finns bio-makt som vi ser genom att de samhälleliga strukturerna 
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försöker reglera människor, genom att sätta upp normer för hur vi ska äta och röra oss, det är 
myndigheter och experter som sätter upp dessa regler. Dessa samhälleliga regleringar kryper 
ner i alla strukturer och når individen genom bland annat skolor, vårdcentraler osv. Vi ser hur 
olika myndigheter så som SBU, socialstyrelsen och livsmedelsverket använder sig av bio-
makt, dessa aktörer är större myndigheter som arbetar på regeringsuppdrag, där uppdraget 
bland annat är att utforma styrdokument för hur samhällsmedborgarna bör äta och motionera 
för att nå vad som normen bestämmer är god hälsa. Vi har även sett att det finns andra aktörer 
som oberoende av varandra ställer sig emot LCHF kost och genom sin yrkesroll tar stöd av 
myndigheterna rekommendationer för att stärka sin utsaga. De lutar sig även mot studier för 
att styrka sin utsaga, men oftast är inte studien helt överensstämmande med utsagan och får då 
inte den legitimitet som aktören hoppats på. Dessa olika aktörer kommer från olika 
professioner som läkare, specialister, en personlig tränare och en kostexpert. 
 
 
Diskurs 
Vårt resultat i relation till diskurs är i huvudsak att vi ringat in diskurserna den traditionella 
diskursen om kost och en hälsosam modern kosthållning LCHF. En diskurs möjliggör under 
en viss tid under ett visst sammanhang under rådande ram av regler hur grunden sätts för hur 
man kan tala om ett visst fenomen. Den traditionella diskursen om kost bygger på lång 
tradition och denna kosthållning som livsmedelsverket tagit fram har i stort sett varit en 
grundpelare för hela samhällets syn på hur vi ska äta och leva under de senaste 40 åren. Den 
överordnade diskursen är den som vi uppfattade har mest genomslag i analysen och mest 
empiriskt underlag. I diskursen om den moderna hälsosamma kosthållningen framkommer det 
att LCHF är mer än en diet, det är den ultimata livsstilen för att bota sjuka, feta, och det gör 
dig till en supermänniska i det avseendet att du inte behöver vaccinera dig eller ta mediciner 
utan bara tänka på vad du äter. Då dessa diskurser kan ge viss legitimitet för vissa kunskaper 
som i sin tur ger auktoritet till uttalanden angående ett visst fenomen ser vi den diskursiva 
kampen då de konkurrerar med varandra inom flera ämnen. Aktörerna är dock här eniga om 
att kolhydrater är den största boven till sjukdom och ohälsa. 
 
 
Media 
Media fungerar som ett viktigt språkrör för alla aktörer, nyhetsmedias fungerar som en bro 
mellan vetenskap och konsumenter. Deras roll är viktig när de ska tolka och förmedla 
vetenskapliga fakta, då det handlar om vem som är uppdragsgivaren och i vilken agenda 
aktören har. Det är avgörande för vad som ska uppnås med det som skrivs. Media används 
som ett verktyg, det är inte media i sig som vill uppnå någonting. Det visar dock att media har 
en stor förmedlande roll när det kommer till hälsodiskursen, vad gäller att få fram information 
om hälsa. Denna information kommer från både informella och formella källor, men alla 
dessa blir legitima och likvärdiga i hälsodiskursen. Media har även ett stort ansvar för när de 
kommer till att välja vilka aktörer som ska få möjlighet att i deras forum få forma de diskurser 
som för tillfället är rådande, och hur dessa olika strategier har makten att påverka individer.  
Som tidigare har nämnts så är media en viktig arena inom den sociala konstruktionismen då 
det är här diskurser produceras. Media konstruerar så att många olika aktörer får utrymme. 
Det vi kan lära oss av denna studie angående den diskursiva kampen om dieter i media är att 
mediakonstruktionen bygger på ett öppet tillträde till media. Media låter olika aktörer få 
möjlighet att uttala sig. Detta gör att det uppstår en diskursiv kamp i media. Hade det varit ett 
slutet tillträde så skulle det antagligen inte leda till en diskursiv kamp.  
Vi kan även se att Media skulle kunna dra nytta av att sensationaliserar för att kunna dra nytta 
av det genom att bland annat sälja fler lösnummer. Men vi kan då även se att det kanske 
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behövs av ekonomiska skäl. Genom att se detta så kan vi dra den slutsatsen att media drar 
nytta av att det blir en diskursiv kamp och även att den hålls vid liv. Då olika aktörer får 
tillträde till medias arenor så kan motsägelsefull rapportering fritt flöda. Detta är en del av att 
det skapas en diskursiv kamp. Vi undrar om det hade blivit någon diskursiv kamp om detta 
inte hade tillåtits, hur hade det sett ut då. 
 
Den diskursiva kampen får kontinuiteten genom media. Det kan vi se under de 10 år som vi 
har studerat det. Dieter är ett återkommande inslag i tryckt press, men då framförallt LCHF.  
Den diskursiva kampen som vi ha funnit kring LCHF har pågått i minst 10 år. Den diskursiva 
kampen tonas ner något genom att man inte ger lika mycket utrymme till alla aktörer. När 
socialstyrelsen tar beslut om legitimitet och inte legitimitet så görs detta till en mindre nyhet. 
Det är här vi kan se att man vill hålla diskursiva kampen vid liv genom att inte göra nyheten 
till en sensation, viket också är konstigt. Om man nu tror att media ska sprida nyheter av vikt 
och som är viktig att den når allmänheten, då borde det ju varar ett stort uppslag vid båda 
dessa tillfällen för att verkligen påvisa den sensation som nyheten innehåller. Då väljer media 
istället att göra små notiser för att enligt oss hålla den diskursiva kampen vid liv för att sälja 
fler lösnummer då kampen ständigt är aktuell. 
 
 
6.4 Metod, urval och datainsamling 
Metoden är passande då den foucauldianska analysen ger forskaren mycket fria alternativ till 
att välja de begrepp som passar in. Materialet var rikt på artiklar om LCHF, så analysen har 
gett oss mycket intressant att läsa. Metoden ger forskaren tillfälle att gå in förutsättningslöst 
och låta materialet tala för sig själv. Vi har sett att rubriker är väldigt missvisande när det 
kommer till vad texten i artikeln sedan säger och att det ger en intressant utgångspunkt för en 
analys av vad aktörernas agenda kan vara. De tidskrifter vi har valt känns användbara då de 
har gett oss möjlighet att besvara våra forskningsfrågor. Vi valde dessa tre typer av press, 
fackpress, hälsotidning och dagspress, på grund utav deras olika perspektiv och för att vi ville 
få ett så varierat material som möjligt. Vi valde medvetet svensk tryckpress när vi skulle göra 
urvalet, för att det är oundvikligt att se löpsedlar och tidningar vart man än går som 
konsument. Hur man talar om LCHF skiljer sig åt i de olika typer av press som vi valt. Lite 
övergripande kan vi säga att tidningen MåBra handlar mestadels om vad vi ska äta och hur 
mycket vi ska äta av framförallt fett och kolhydrater. Utsagorna från Läkartidningen riktar 
mer in sig på effekterna av hur vi äter och vad vi äter, hälsorisker och hälsofördelar med 
kosten. Medan utsagorna i Aftonbladet mer handlar om att fånga läsarens uppmärksamhet 
genom att använda starka ord och uppmanade meningar i rubrikerna. Av de aktörer som har 
kommit till tals i de artiklar som vi har undersökt har motståndarna till LCHF tagit upp större 
delen av materialet. I valet av andra magasin kanske variationen av aktörer skulle ha kunnat 
sett annorlunda ut och därmed resultatet.  
 
 

6.5 Reflexivitet  
När vi gick in i detta arbete skulle vi hålla distans till arbetet och vårt material, detta var 
någonting som vi upplevde var svårt för oss till en början. Detta på grund av att vi gick in i 
vårat arbete med ett stort personligt intresse av ämnet LCHF och vi ville läsa allt och ville på 
så vis påskynda allt. Vi blev placerade av diskurserna och vi blev inplacerade i ett för och 
emot tänkande själva och ville börja avgöra vem som hade rätt och vem som hade fel. Trots 
att vi förstår diskursanalys kände vi att det krävdes en ansträngning av oss att gemensamt ta 
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ett krafttag och ta ett steg tillbaka till ett konstruktionistiskt perspektiv igen. Vi återkom till 
det några gånger innan vi hittade rätt och kunde fortsätta framåt. När vi väl hade gjort det gick 
arbetet lättare och vi kunde stötta och hjälpa varandra när vi kände att vi kom lite fel i våra 
tankar angående materialet. Det gjorde att vi tillslut hittade nyckel till hur vi skulle på ett 
gemensamt sätt stanna upp och hitta distansen för att hålla balansen utan att sugas in vårt 
arbete igen. Det fick vi kämpa med långt in i arbetet, men sedan vände det och då gick det 
lättare i arbetet. Vi tror att socialkonstruktion är viktigt för att kunna se hur någonting är rakt 
av utan att värderas för den sakens skull, men i slutändan är vi nog realister. Vi tror att det går 
att avgöra vad som är falskt eller sant, och det är någonting som vi kommer att fortsätta att 
förhålla oss till. Fast det finns en del i oss som nu gör oss kritiska och uppmärksamma på ett 
annat sett än innan. Under studiens gång kände vi att vårt arbete vart viktigare än vi kunnat se 
ifrån början. Vi med vårt kritiska synsätt rycktes ibland med i lovande rubriker och artiklar 
genom att de appellerade till känslor och behov av lösningar på hälsorelaterade frågor. Vi 
kunde då genom våra olika förkunskaper hamna i olika läger. Vi fick då ta ett steg tillbaka 
och diskutera den fakta vi inhämtat och det blev då tydligt hur skickliga skribenterna är. I och 
med dessa diskussioner om för och emot LCHF, förstod vi vikten av det kritiska 
förhållningsätt man bör ha till artiklar. Genom att diskutera fick vi en djupare förståelse för de 
samhällsmedborgare som läser artiklar med mindre kritiskt förhållningssätt. Vi kan se och 
förstå den förvirring som kan uppstå genom att man som läsare motiveras och får styrning i 
sina hälsoval beroende på artikelns vinkling och författarens agenda. Det är här resultatet av 
vår studie blir viktig då vi är medskapare till diskursen om diet. Genom att belysa 
kontroverserna utan att ta ställning så har vi lyft upp fakta om LCHF på ett transparant sätt 
och låter läsaren bilda sin egen uppfattning. Vi hoppas genom vår studie kunna väcka ett 
intresse av att inta ett mer kritiskt förhållningsätt till tryckt media. 
 
 

6.6 Forskning i framtiden 
Under vårt analysarbete har vi fått veta att det pågår forskning för att nå långtidsresultat på 
hälsofördelar/förluster med en LCHF kost. Det debatteras mycket om fetter och kolhydraters 
positiva och negativa effekter på människan. Det finns experter bland annat läkare vars starka 
röster återfinns, i opponerande positioner angående denna typen av livsstil. I dagsläget finns 
det bara korttidsstudier gjorda och det finns inte så många av dessa. I och med det finns det 
inte stort stöd för utsagorna. När vi analyserade artiklarna och fann att ett 30 tal som bara 
bestod av iögonfallande rubriker med artiklar som inte sa så mycket om själva ämnet såg vi en 
intresseväckande infallsvinkel som hade varit ett bra komplement i en framtida studie. Det 
skulle vara väldigt intressant att se om diskursen ser annorlunda ut efter det att de nya 
studierna är gjorda. Det blir då intressant att se i framtiden vad som händer med debatten om 
LCHF beroende på resultatet av studierna som nu pågår. Det finns anledningar att studera 
diskursiva kamper kring andra dieter, då den tidigare forskningen inte har satt fokus på detta. 
Vi har studerat dieter och då fördjupat oss i kontroverserna kring LCHF. Det finns många 
dieter därute som dagligen rekommenderas i bland annat tryckt press. Som exempel kan vi 
nämna GI metoden och 5:2 dieten som är välbeprövade och funnits länge och ofta debatteras i 
media. 
 
 
 
 



 43 

  



 44 

    7. Referenslista 
Atkins, C. R. (2005). Atkinsdieten. Stockholm: Bokförlaget Forum.  
 
Bergström, G. Boréus, K. (red.), (2012). Textens mening och makt, Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Bolander, E. Fejes, A. (2009). ”Diskursanalys” i Fejes, A., Thornberg, R. (red.), (2009). 
Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  
 
Burr, V. (1995). An introduction to social constructionism. London: Routledge.  
 
Börjesson, M., Palmblad, E. (red.), (2007). Diskursanalys i praktiken. Stockholm: Liber.  
 
Börjesson, M. Rehn, A. (2009) Makt. Stockholm: Liber  

 
Carabine, J. (2001). “Unmarried Motherhood 1830–1990: A Genealogical Analysis” i 
Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, S. J. (red.), (2001). Discourse as Data. A Guide for 
Analysis. Milton Keynes: The Open University Press, Sage. 
 
Dahlqvist, A. (2008). Doktor Dahlqvists guide till en bättre hälsa och viktkontroll. Falun: 
Scandbook.  
 
Fairclough, N. (2001). ” The Discourse of New Labour: Critical Discourse Analysis” i 
Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, S. J. (red.), (2001). Discourse as Data. A Guide for 
Analysis. Milton Keynes: The Open University Press, Sage.  

 
Fejes, A., Thornberg, R. (red.), (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  
 
Foucault, M. (2003) Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv 
 
Foucault, M. (1971/1993) Diskursens ordning. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings 
bokförlagsymposion. 

 
Foucault, M. (2007) Security, territory, population - lectures at the Collège de France 
1977–1978. New York: Palgrave MacMillan 
 
Giddens, A., Sutton, P.W. & Ekerwald, H. (2014). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nilsson, R. (2008). Foucault – en introduktion. Lund: Grahns tryckeri.  
 
Taylor, S. (2001a)” Locating and Conducting Discourse Analytic Research” i Wetherell, 
M., Taylor, S. & Yates, S. J. (red.), (2001). Discourse as Data. A Guide for Analysis. 
Milton Keynes: The Open University Press, Sage.  
 
Taylor, S. (2001b)” Evaluating and Applying Discourse Analytic Research” i Wetherell, 
M., Taylor, S. & Yates, S. J. (red.), (2001). Discourse as Data. A Guide for Analysis. 
Milton Keynes: The Open University Press, Sage.  

 
Wahl, T. (2007). ”Konstruktioner av kroppsfakta -Beskrivningar av barns motorik i 
medicinska journaler” i Börjesson, M., Palmblad, E. (red.), (2007). Diskursanalys i 
praktiken. Stockholm: Liber.  
 



 45 

Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, S. J. (red.), (2001). Discourse as Data. A Guide for 
Analysis. Milton Keynes: The Open University Press, Sage.  
  
Winther Jørgensen, M., Philips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Wreder, M. (2007). ”Ovanliga analyser av vanliga material –Vad diskursteorin kan göra 
med enkäter” i Börjesson, M., Palmblad, E. (red.), (2007). Diskursanalys i praktiken. 
Stockholm: Liber.  

 
 

     7.1 Vetenskapliga artiklar 
De Souza, P. Ciclitira, K, E. (2005). Men and Dieting: A Qualitative Analysis. 
 
Duncan, M, C. Klos, L, A. (2014). Paradoxes of the flesh: Emotions and contradiction in 
fitness/beauty magazine discourse. 
 
Harrison, K. Taylor, L, D. Marske, A, L. (2006). Women´s and Men´s Eating Behavior 
Following Exposure to Ideal-Body Images and Text.  
 
Holland, K, E. Warwick Blood, R. Thomas, S, I. Lewis, S. Komersaroff, P, A. Castle, D, 
J. (2010). Our girth is plain to seé: An analysis of newspaper coverage of Australia´s 
Future Fat bomb. 
 
Lupton, D. Chapman, S. (1995). A healthy lifestyle might be the death of you´: Discourses 
on diet, cholesterol control and heart disease in press and among the lay public. 
 
McCabe, M. P. Ricciardelli, L. A. (2010). Sociocultural influences on body image and 
body changes among adolescent boys and girls. 
 
Moyer, C.A. Vishnu, L. O. Sonnad, S.S. (2001). Providing health information to women 
The role of Magazines. 
 
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, 
London & New Delhi: Sage Publications. S 230–246. 
 
Setälä, V. Liverronen, E. (2014). Fighting fat: The role of ´field experts` in mediating 
science and biological citizenship. 
 
Symon, G & Cassell, C (2012). "Assessing Qualitative Research" I Symon, G. & Cassell, 
C (red.), Qualitative Organizational Research. Core Methods and Current Challenges. 
Thousand Oaks, London & New Delhi: Sage Publications. S. 204–221. 
 
Vateriaus, J. M. Patten, E. V. Roche, C. Young, J. A. (2015). #Gettinghealthy: The 
perceived influence of social media on young adult health behaviors. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  
 
Wright, J. Halse, C. (2014). The healthy child citizen: biopedagogies and web-based 
health promotion. Faculty of education. 

 



 46 

 
     7.2 Tidningsartiklar  

Aftonbladets arkiv, artiklar hämtade 2017-10-09  
http://sok.aftonbladet.se/?q=lchf 
 
 
MåBras arkiv, artiklar hämtade 2017-10-09  
https://www.mabra.com/?s=LCHF 
 
 
Läkartidningens arkiv, artiklar hämtade 2017-10-09  
http://lakartidningen.se/Sok-arkiv/?f=q:lchf 
 
 

     7.3 Länkar 
Dietdoktorn (2007-12-13). Hämtad 2017-10-09 från: 
https://www.dietdoctor.com/se/wp-content/2008/01/berneyttrande1.pdf 
 
Dietdoktorn (2008-01-16). Hämtad 2017-10-09 från: 
https://www.dietdoctor.com/se/wp-content/2008/01/lcarende1.pdf  

 
Folkhälsomyndigheten (2013-10-24). Hämtad 2018-11-20 från: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-
utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/ 
 
Livsmedelsverket (2018-11-06). Hämtad 2017-10-09 från: 
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor 

 
Regeringen (2011-12-15). Hämtad 2018-11-20 från: 
https://www.regeringen.se/49b6cc/contentassets/027a6cac1d9c4bb29c7a37621e77f3d3/go
dkannande-av-overenskommelse-om-fortsatta-insatser-for-att-framja-en-mer-jamlik-
halso--och-sjukvard-2012 
 
Socialstyrelsen (2013-10-24). Hämtad 2018-11-20 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19230/2013-10-24.pdf 

 
 


