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Valfrihetens dilemma 

En diskurspsykologisk analys av hur bloggskribenter rättfärdigar, argumenterar 

och tillskriver sig själva kategorier i relation till sitt livsstilsval LCHF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Samhället präglas av en valfrihet vilket innebär oändliga möjligheter för 

individen att välja sin egen väg. Individen förväntas dock göra det bästa 

och rätta livsstilsvalet vilket snarare hämmar än gynnar hennes 

beslutstagande. Fokus i uppsatsen har riktats mot individer som har gjort 

ett livsstilsval av kosttrenden LCHF. Syftet har varit att studera hur 

individer i en bloggkontext tillskriver sig kategorier samt rättfärdigar och 

argumenterar för sitt tagna livsstilsval. För att fullfölja uppsatsens syfte 

har vi tagit stöd i den kvalitativa forskningstraditionen diskurspsykologi 

som är en form av diskursanalytisk ansats. Diskurspsykologin är 

handlingsorienterad och präglas av socialkonstruktionismens utgångs-

punkt att betrakta språk som handling; att säga något är att göra något. 

Blogginlägg har studerats vilket resulterat i en tolkning av hur 

individerna kategoriserar sig själva utifrån den rådande tolknings-

repertoaren. Specifika ordval som har betydelse för individens 

självpresentation har bidragit till att en kategorisering av individen själv 

har blivit synlig. Resultatet visade även på att bloggskribenter rättfärdigar 

och argumenterar för sitt livsstilsval genom att använda positivt och 

negativt laddade ord. Även ett stöd av retoriska resurser, såsom 

detaljerade beskrivningar av LCHFs fördelar har framkommit i 

rättfärdigandet av och argumenterandet för LCHF. 

Nyckelord: Livsstilsval, LCHF, bloggar, självkategorisering, 

argumenterande, rättfärdigande och retoriska resurser.  
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1. Inledning 

Dagens moderna samhälle blir alltmer individualiserat vilket innebär att betydelsen av det 

kollektiva förminskas. De föreställningar, värderingar och intressen som tidigare varit mer 

eller mindre gemensamt bestämda för en större grupp eller befolkning har genom 

individualiseringen och dagens snabbt föränderliga samhälle ersatts av den enskilda 

individens uppfattningar kring vad som är viktigt. Detta medför att den enskilda individen 

tillåts ta ett steg framåt och stå i centrum.  Individualiseringsprocessen upplevs ofta som 

positiv då den medför ett större handlingsutrymme för varje individ då hon inte behöver ta 

hänsyn till det kollektiva i sitt eget beslutstagande i samma utsträckning som tidigare. Med ett 

större handlingsutrymme kommer också alltfler valmöjligheter som individen ständigt måste 

ta ställning till (Giddens, 1999:13; Zackariasson, 1999:89). Människan i det individualiserade 

samhället tar således dagligen beslut som präglar henne och hennes liv, alltifrån mindre val 

till mer betydande val som ger riktning i livet; såsom val av kost, arbete, studier och familj.  

Den ökade friheten som individen formas av har även en baksida. Zackariasson (1999:93-95) 

kallar detta för valfrihetens dilemma, som innebär huruvida valmöjligheterna snarare hämmar 

än berikar individen och hennes värld. Giddens (1999:13, 61f) menar att den ökade friheten 

inte enbart medför möjligheter utan kräver också att individen ska vara så pass självreflexiv 

att hon själv vet vad hon vill i sitt liv. Individen ställs inför valfrihetens dilemma och 

svårigheten att veta vilka konsekvenser ett beslut av ett val kan ge, detta kan medföra en 

känsla av osäkerhet och oro inför framtiden. Utöver att individen bör veta vad hon vill 

förväntas hon även ta beslut som överensstämmer med de samhälleliga och kulturella 

normerna. Så även om individualiseringen betytt att individen inte längre baserar sina val 

utifrån kollektiva premisser (åtminstone inte på samma vis som tidigare) förväntas hon ändå 

att anpassa sig till de normer som finns i samhället för att bli socialt accepterad (Johansson, 

2002:41). Dessa normer återspeglas till viss del i medier där individen påverkas och får 

vägledning i de val hon förväntas göra. Medier flaggar för friheten som ett ideal samtidigt 

som det tydligt går att utläsa vad som enligt medier anses vara de rätta, meningsfulla och 

eftersträvbara i individens liv (Zackariasson, 1999:89, 95, 99). Medier kan således påverka 

individen till att välja “rätt” livsstil och därmed influera individen att agera på ett sätt som 

anses korrekt (Zackariasson, 1999:89, 95; Johansson, 2002:175f). I vår studie har vi valt att 

lägga fokus på den aspekt av livsstilen som rör hur individen väljer att leva utifrån kost och 

träning. 

Medier betonar flera olika kost- och träningstrender och i svenska medier är Low Carb, High 

Fat-dieten (LCHF) en av de kosttrender som tagit stor plats under de senaste åren. Individen 

som lever efter en LCHF-baserad kost ska äta ytterst lite kolhydrater och en större mängd fett 

(lchf.se). Många individer i dagens samhälle väljer att göra LCHF till en del av sin livsstil. 

Detta trots att LCHF debatteras mycket livligt och inte alltid med positiva toner i medier. 

Länge har det påståtts att stora mängder fett är en fara för kroppen men på senare tid har 

denna samhälleliga och mediala bild delvis reviderats då exempelvis LCHF-baserad kost tagit 

allt större plats i det svenska samhället. Debatten kring huruvida fett är hälsosamt eller 
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ohälsosamt pågår ständigt och grundat i detta och utifrån våra egna erfarenheter kopplat till 

nära och bekanta, har vi märkt ett behov av att rättfärdiga och argumentera för valet att 

ansluta sig till en LCHF-livsstil. Livsstilsvalet påverkar och har betydelse för hur individen 

framställer sig själv vilket kan grunda ett behov av att rättfärdiga och argumentera för sitt val.  

I dagens moderna och globaliserade samhälle äger nästintill varje människa en smartphone, 

vilket för många innebär en ständig uppkoppling mot nätet. Denna ständiga uppkoppling ger 

stora möjligheter för individen att framhålla sina åsikter och argument via Internet, 

exempelvis genom bloggar. Holmgren Caicedo (2009:60) menar att en individ som vill 

framföra sin ståndpunkt inom ett visst ämnesområde kräver åhörare i form av någon som läser 

de argument hon skrivit. Om en publik inte finns närvarande vid en argumentation och ett 

rättfärdigande mister individen sin möjlighet till att övertyga. I vår studie kommer vi att 

koncentrera oss på bloggar där en potentiell publik är närvarande tack vare dagens 

uppkopplingsmöjligheter. För att återgå till det vi tidigare nämnt öppnar bloggen upp dörrar 

för individen att rättfärdiga och argumentera kring sitt val av livsstil. Bloggen gör det också 

möjligt för individen att framställa och kategorisera sig i själv i relation till den kost- och 

träningstrend hon valt att följa. Med detta som bakgrund anser vi det intressant att undersöka 

det ovannämnda med ett diskurspsykologiskt förhållningssätt: 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv studera hur individen i 

bloggvärlden språkligt framställer, rättfärdigar och resonerar kring sitt kostval LCHF och hur 

hon i beskrivningen och argumentationen tillskriver sig kategorier. 

– Vilka självkategoriseringar är möjliga för individen att tillskriva sig i 

beskrivningen av kostvalet LCHF?  

– Hur argumenterar och rättfärdigar individen för LCHF utifrån specifika ordval 

och retoriska resurser? 

1.2 Disposition 

Vi avser här kort redogöra för uppsatsens kommande delar. I följande avsnitt presenteras 

forskning som tidigare gjorts i relation till vårt ämnesområde, fem teman har funnits med 

kontextuell relevans för vår uppsats. Därefter redogörs uppsatsens teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter där diskurspsykologins socialkonstruktionistiska 

förhållningssätt presenteras. Vidare beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt genom att lyfta fram 

urval, datainsamling, etiska överväganden, vår forskarroll samt sök- och analysförfaranden. 

Sedan redogörs resultatet där uppsatsens syfte fullföljs och frågeställningarna besvaras. 

Avslutningsvis knyts uppsatsens tidigare presenterade avsnitt och delar samman i ett 

diskussionsavsnitt där även reflektioner kring det funna resultatet görs.   

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs den nationella och internationella forskning som tidigare gjorts inom 

ramen för vårt eget forskningsområde. Inledningsvis undersöktes tidigare forskning som 

studerat och fokuserat på val och valmöjligheter mer övergripande. Fortsättningsvis vidgades 
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sökområdet och forskning kring självpresentationer via bloggar samt forskning angående 

identitetsskapande undersöktes. Vidare nämns studier som undersökt hur individer ser på sina 

egna argument. På så sätt betonas alla kontextuella aspekter som omfamnar uppsatsens syfte 

och dess frågeställningar. Dessa aspekter presenteras i fem teman: Varför individen väljer att 

blogga, Valfrihet = ångest?, Kunskap leder till hälsosamma kostval, Tron på det egna 

argumentet samt Att konstruera sin identitet.   

2.1 Valet att blogga 

Nardis, Schianos, Gumbrechts och Swartz (2004:42) amerikanska studie syftade till att 

undersöka varför individer väljer att blogga. Djupintervjuer och uppföljningsintervjuer med 

23 bloggskribenter användes, utöver detta analyserades även blogginlägg. Resultatet i studien 

tyder på fem motiverande faktorer till varför individer väljer att blogga. Inledningsvis kom 

Nardi et al (2004:43f) fram till att individen vill dokumentera sitt liv för att hennes nära och 

kära ska kunna vara informerade om både positiva och negativa händelser som sker. 

Individerna upplevde att det var att föredra att förmedla detta på bloggen, då nära och kära 

inte nödvändigtvis behövde känna sig tvingade att läsa eller svara på det som skrevs. Den 

andra anledningen grundade sig i en vilja att delge kommentarer och åsikter om sådant 

bloggskribenten ansåg var viktigt. Men bloggarna användes även för att uttrycka djupa 

känslor, vilket kom att bli den tredje faktorn. Bloggen gav möjlighet att visa känslor och 

tankar, genom att skriva om dessa menade individen att hon kunde hantera jobbiga situationer 

och problem. Det näst sista skälet som Nardi et al (2004:44-46) fann handlade om att 

individen ansåg att hon kunde testa sina idéer och tankar på bloggen genom att få respons av 

en potentiell publik. Avslutningsvis grundar bloggandet sig i att skapa och behålla en 

gemenskap på ett forum. Bloggen betraktas som en plattform för gemenskap då en 

kommunikation i de olika blogginläggen i form av kommentarer kan ske. En gemenskap och 

interaktion kan skapas utan att individerna i fråga behöver träffas öga mot öga.  

Att välja att blogga är ett val i sig som individen ifråga måste ta ställning till. I bloggen finns 

möjlighet att föra fram argument och göra en självpresentation. Den potentiella publik 

bloggskribenten har kan leda till ytterligare ett behov av att rättfärdiga sina beslut. Den 

faktiska respons individen får av sin läsarkrets kan individen använda i sitt eget rättfärdigande 

av hennes val av livsstil.  

2.2 Valfrihet = ångest?  

I en svensk studie genomförd av Jacobsson (2004:2) deltog unga vuxna i syfte att lyfta fram 

deras egna berättelser om respektive livssituation. Detta för att öka kunskapen kring vad unga 

vuxna uppfattar som påfrestningar och kämpar med när de äntrar vuxenvärlden. I 

undersökningen har forskaren utgått ifrån fyra separata studier och använt olika data-

insamlingsmetoder utifrån vad som varit mest optimalt för den aktuella studien (Jacobsson, 

2004:39). I resultatet lyfts varierande teman fram, bland annat temat gällande dilemman kring 

mängden av val som individen står inför. Mångfalden av val har i studien visat sig ha en 

påfrestande effekt på individen då olika valmöjligheter kan leda till en osäkerhet kring vad 

personen ifråga egentligen vill, vågar eller har kapacitet till att klara av. Detta är något som 

även visat sig i resultatet av Statens Offentliga Utredningar (2006:77:13, 223, 238f), vars 
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syfte var att undersöka om stress och psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren och hur 

detta i så fall kan förklaras. Ett flertal av individerna i rapporten menar att de lever i ett 

“prestationssamhälle” där individen ständigt har förväntningar på sig att göra det “bästa” 

valet. Då utvecklingen i samhället lett till ökade potentiella livsmöjligheter försvinner även 

tydliga normer för vad som är rimligt och mindre rimligt att uppnå. Detta kan innebära att 

gapet mellan förväntningar och det som är realistiskt möjligt ökar, vilket i sin tur kan påverka 

att en individs välmående förvrids till en osäkerhet, oro, stress och nedstämdhet. Detta gäller 

särskilt för unga vuxna som på allvar sätter sina förhoppningar på prov mot livets realiteter 

(SOU, 2006:77:242).  

De unga vuxna i Jacobssons (2004:59, 69, 85, 119) studie belyste att välja riktning i livet var 

viktigt för deras identitetsskapande. Detta kunde urskiljas då individens valtagande hör 

samman med tankar och frågan om “vem man vill vara” och flera av de unga vuxnas tankar 

syftade till att “du blir det du väljer”. Ytterligare ett tema som Jacobsson (2004:59) 

presenterar rör en osäkerhet kring om personen ifråga har gjort eller kommer göra “rätt” val. 

Denna osäkerhet har sin grund i de oändliga valmöjligheter som representerar dagens 

samhälle. Dessa valmöjligheter bidrar till att livet blir mindre förutsägbart, vilket vid första 

anblick kan uppfattas som något positivt, men som samtidigt ställer höga krav på individen. 

Detta då hon, i högre grad än tidigare, måste ta ställning till och välja vilket liv hon vill leva. 

Även Statens Offentliga Utredningar diskuterar valfrihetens betydelse som har ökat avsevärt 

under de senaste decennierna. Denna valfrihet som associeras med nya, otaliga möjligheter 

kan även kopplas samman med förväntningar. Dessa förväntningar kan i sin tur leda till att 

högre krav ställs på den unga vuxna i dagens samhälle (SOU, 2006:77:29, 238f, 250). Både 

Jacobssons (2004) studie och Statens Offentliga Utredningar (2006:77) visar således på att 

valmöjligheter inte alltid är av godo utan de kan även bidra till en ökad osäkerhet, oro och 

ångest.  

I den brittiska studien utförd av Anderson, Bechhofer, McCrone, Jamieson, Li och Stewart 

(2005:139–142, 148) var syftet att ta reda på individens känsla av kontroll över sitt liv samt 

hennes upplevda förmåga och vilja att göra val och planera. I studien svarade 243 individer på 

enkäter för att fullfölja syftet. Fortsättningsvis gjordes kvalitativa intervjuer med 16 

ensamstående och 25 par. Resultatet i Andersons et al (2005:144) studie tyder på att individer 

kan göra både kortsiktiga och långsiktiga planer för framtiden, även i stressade livssituationer. 

Resultatet skiljer sig ifrån både Jacobsson (2004) och Statens Offentliga Utredningar 

(2006:77) som visat att valmöjligheter gör det svårt att planera sin framtid då det hela tiden 

dyker upp nya alternativ att ta ställning till för att kunna göra det rätta valet. Men Anderson et 

al (2005:148) fann i sin studie att individen upplever sig själv ha mer än mindre kontroll över 

sina egna beslut och att hon även har möjlighet att påverka dessa. Individen väljer aktivt att ta 

beslut som ska gynna henne både i nutid och i framtiden, dessa baseras på den vision 

individen har. Däremot menade individerna att de ibland möttes av oförutsägbara händelser 

som tvingade dem att förändra den vision de från början hade, men flertalet poängterade dock 

att de upplevde sig ha en kontroll över den situation som förändrat visionen.  

I ovanstående studier framhävs dagens villkor av valmöjligheter. Dessa studier är av betydelse 

för att förstå den övergripande samhälleliga kontexten som individen befinner sig i. 
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Studiernas relevans för vår uppsats återspeglas bland annat genom att de poängterar att val 

som individen gör hör samman med tanken kring vem individen vill vara. Det är något vi 

antar kan komma att influera hur individen språkligt framställer sig själv i sin blogg. 

Valfriheten som finns i dagens samhälle betonas i tidigare forskning bland annat som något 

som kan kopplas samman med förväntningar där det rätta och bästa valen ska göras. Vilket 

även det kan påverka hur en individ resonerar kring sin valda livsstil.   

2.3 Kunskapsbaserade kostval 

I en svensk studie har skolelever i årskurs 5, 7 och 9 deltagit, det användes strukturerade 

intervjuer, enkäter och eleverna förde även loggbok under en veckas gång. Detta för att få en 

djupare förståelse kring elevernas kunskaper och attityder angående val av frukost, med 

specifik fokus på fett och fibrer. Att ha i åtanke är att denna studie menar att fett (i stora 

mängder) är ohälsosamt medan fibrer är hälsosamt (Berg, 2002:35f). Nästan alla elever ansåg 

att fiberrikt bröd, grönsaker och frukt var hälsosamt och två tredjedelar menade att ett 

undvikande av fett var nödvändigt. Det visade sig också att eleverna överlag valde mindre fet 

frukost men samtidigt valde bort fiberrika alternativ. Därmed blir resultatet aningen tvetydigt. 

Trots denna motsägelse visar resultatet ändå på att eleverna har en medvetenhet kring kostens 

betydelse för hälsan. Dessutom menade ett flertal av eleverna att de skulle kunna tänka sig att 

bryta sina nuvarande kostmönster för att få en sundare livsstil (Berg, 2002:48–51).  

I en amerikansk studie gjord av Salmon, Fennis, de Ridder, Adriaanse och de Vet (2013:2f) 

deltog 177 studenter för att undersöka huruvida det går att främja sunda matvanor vid låg 

självkontroll. Studien kom fram till att en låg nivå av självkontroll gällande kostval kan 

elimineras ifall individen ifråga har kunskaper kring olika livsmedel. Alltså kan goda 

kunskaper kring olika kostalternativ resultera i en hög grad av självkontroll och 

självbehärskning som i sin tur kan leda till sundare kostvanor (Salmon et al, 2013:5). Det går 

även att utläsa liknande resultat i en dansk studie gjord av Hansen, Mukherjee och Thomsen 

(2011) som undersökte 89 studenter på en dansk högskola. Studien syftade till att undersöka 

ifall ångest, kopplat till valmöjligheter angående kost, leder till en ökad informationssökning 

om kostval. Resultatet visar på att en individ som har ångest vid kostval söker information om 

huruvida olika livsmedel är hälsosamma eller inte. Detta kan uppfattas som positivt då dessa 

individers kostval i längden baseras på kunskap och information då kunskapsförrådet utökas. 

Dessutom visade resultatet på att ångest vid kostval påverkar informationssökningen i en ännu 

högre grad ifall individen har negativa attityder om ett visst påstående kring kost och mat. 

Alltså söker individen med en negativ inställning mer information kring olika livsmedel än en 

individ som besitter mer positiva attityder (Hansen et al, 2011:178-182).  

Som tidigare nämnt visade Bergs (2002) resultat på en medvetenhet kring goda kostvanor och 

eleverna visade en vilja till att förändra sina kostvanor till det bättre. Men utöver att eleverna 

kunde tänka sig att ändra sina matvanor utifrån enbart hälsoaspekter fanns även andra faktorer 

som påverkade – i första hand en oro för viktuppgång eller viktnedgång (Berg, 2002:58).  

Bergs (2002) studie visar alltså på att skolelever har kunskaper och tankar kring vad som 

anses vara hälsosamt och de är även beredda på att göra förändringar för att få en förbättrad 

hälsa utifrån den kunskap de besitter. I samförstånd med både Salmon et al (2013) och 
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Hansen et al (2011) tyder dessa tre studier på att informationssökande och ett ökat 

kunskapsförråd angående kost leder till att individen har möjlighet att ta hälsosammare val.  

Dessa studier är av vikt att nämna då de generellt tar upp medvetenheten kring kostval hos 

individen och att denna medvetenhet kommer ur informationssökning och kunskapsförråd. I 

vår uppsats har bloggskribenterna gjort ett kostval som de själva (förmodligen) anser är 

hälsosamt. En kännedom och kunskap om olika kostval kan också ge individen större 

möjlighet att argumentera och rättfärdiga för de val hon gjort.  

2.4 Tron på det egna argumentet 

Baldwin, Rothman, Vander Weg och Christensen (2012:2, 5) har gjort en amerikansk 

undersökning där syftet var att ta reda på hur ett hälsoargument angående träning påverkar 

individens attityd och beteende då det är hon själv som yttrat argumentet. I denna studie 

deltog 76 motionerande gymnasieelever. Baldwin et al (2012:7) kom i resultatet fram till att 

individen är mer positivt inställd till sina egna argument än kring andras. Denna fördelaktiga 

syn på det egna argumentet grundade sig dock inte i att individen är källan till argumentet 

utan snarare i att argumenten passar individens tankar och känslor och därför upplevs också 

argumenten som sanna och rätta för individen ifråga. Även Fisher och Keil (2013:1) 

undersöker hur individer förhåller sig till argument, deras syfte var att studera individens 

förmåga att motivera och rättfärdiga sina argument. I denna amerikanska studie kom de i 

likhet med Baldwin et al (2012:7) fram till att individerna var mindre kritiska gentemot sina 

egna argument, framförallt då individen var personligt och emotionellt engagerad i frågan. Ju 

mer emotionellt engagerad individen var i frågan desto större illusion skapades kring att 

hennes argument var det enda sanna och rätta. På grund av detta har individen även 

svårigheter med att erkänna bristerna i sina egna argument. Dock visade det sig att 

argumenten inte nödvändigtvis behövde vara bättre bara för att individen var engagerad och 

intresserad i en viss fråga (Fisher & Keil, 2013:3f, 8). 

Forskning kring argument, dess betydelse och individernas relation till sitt eget och andras 

argument är relevant då vår egen studie till stor del fokuserar på retoriska uttalanden. 

Dessutom tyder denna forskning på att vår uppsats behövs – det är av vikt att forska kring hur 

argumenten språkligt framställs och influerar individens självkategorisering.  

2.5 Identitetskonstruktion  

I en brittisk studie gjord av Wetherell, Reynolds och Taylor (2007:4f) har 

diskurspsykologiska begrepp använts för att undersöka hur individen konstruerar sin identitet 

i tal och skrift. Mer specifikt fokuserar studien på hur 30 kvinnor väljer att framställa sig själv 

som singel – att “välja” bör här ses med diskursiva glasögon och syftar till att välja mellan de 

kulturella resurser som är tillgängliga för individen. Wetherell et al (2007:6f) använder sig av 

de diskursiva begreppen tolkningsrepertoar, subjektspositioner samt ideologiska dilemman. 

En tolkningsrepertoar är en språklig verktygslåda individen använder sig utav vid yttranden. 

En individ kan interpelleras till en lämplig position utifrån sitt uttalande vid användandet av 

en specifik diskurs eller tolkningsrepertoar, detta kallas för subjektspositioner. Slutligen 

innebär ett ideologiskt dilemma att individen upplever en osäkerhet i hur hon bör handla och 

tala i en viss situation, då uppstår motsägelser i individens utsagor.  
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Studiens resultat tyder på att dessa singelkvinnor talade och använde fyra olika 

tolkningsrepertoarer (Wetherell et al, 2007:7). Tolkningsrepertoaren “I want to feel chosen” 

erbjöd en subjektsposition som tydde på en passivitet och ett beroende av män – kvinnorna 

ville bli valda av mannen. Samtidigt fanns subjektspositioner där kvinnan framstod som en 

aktiv och modern kvinna som tar egna beslut i och med viljan att bli vald (Wetherell et al, 

2007:8f). I tolkningsrepertoaren “I haven’t felt the need” var det inte längre mannens val som 

stod i fokus utan kvinnans egna. En subjektsposition som Wetherell et al (2007:10) fann var 

kvinnans aktiva val att välja bort att befinna sig i en relation trots möjlighet till detta. Ett 

ideologiskt dilemma som kan uppstå i denna tolkningsrepertoar är att kvinnorna inte påvisar 

de “vanliga” behov som “vanliga” kvinnor förväntas ha och hon kan även uppfattas som om 

hon bara gör det bästa hon kan av en sämre situation (Wetherell et al, 2007:9-12).  Den tredje 

tolkningsrepertoaren “I want to be in a relationship” verkade erbjuda problematiska subjekts-

positioner. Kvinnorna ansträngde sig för att upplevas som oberoende kvinnor och därmed 

blev tonen ursäktande när de erkände en obekväm känsla kring att vara singel, detta blev då 

ett ideologiskt dilemma (Wetherell et al, 2007:12f). Slutligen tydde den fjärde tolknings-

repertoaren “It just hasn’t happened” på en acceptans kring att inte ingå i en relation (även om 

det inte nödvändigtvis betyder att de inte vill). Inom denna fanns en positiv subjektsposition 

då kvinnan själv inte var ansvarig för sin ensamhet, hon var inte bortvald utan en relation hade 

helt enkelt inte uppstått. Det finns dock ett ideologiskt dilemma inom denna 

tolkningsrepertoar, delvis då kvinnorna inte står ansvariga för att de är singlar och därmed kan 

skylla ifrån sig men samtidigt kan de då upplevas som maktlösa inför sin egen relationsstatus 

(Wetherell et al, 2007:14f).  

Zhao, Grasmuck och Martin (2008:1817) har studerat hur individer på Facebook konstruerar 

och gör anspråk på identiteter. I denna amerikanska studie framgick det att individer 

presenterade och kategoriserade sig själva implicit snarare än explicit genom “showing 

without telling” (Zhao et al, 2008:1816, 1825). Detta innebär alltså att Facebook-användarna 

outtalat framhäver sig själva, genom bilder som läggs upp, statusuppdateringar som skrivs 

samt de vänner individen ifråga har på Facebook. Studien visade på att Facebook-användarna 

i största möjliga mån försökte presentera sig själva i god dager utifrån vad som anses vara 

socialt och normativt accepterat, detta leder till att individerna tenderar att överdriva för att 

framställa dessa önskvärda och positiva egenskaper. I relation till detta visade även resultatet 

på att Facebook-användarna undvek att dela med sig av information som eventuellt kan 

influera andra att uppfatta dem utifrån negativa aspekter (Zhao et al, 2008:1823ff).  

Dessa två studier visar alltså på hur identitet konstrueras. Wetherells et al (2007) studie är 

relevant utifrån det faktum att den samhälleliga kontexten kring valfrihet lyfts fram då de 

studerar hur singelkvinnor förhåller sig till valmöjligheten att vara eller inte vara i en relation. 

Zhaos et al (2008) studie lyfter fram hur identiteter görs anspråk på och konstrueras på sociala 

medier med en potentiell och faktiskt publik. Då uppsatsen syftar till att studera hur individer 

självkategoriserar sig på det sociala mediet bloggar är Zhaos et al (2008) av relevans och 

intresse för oss.  
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2.6 Sammanfattningsvis  

Tidigare forskning som har tagits upp under detta avsnitt bygger på olika delar som är 

relevanta för vår uppsats, detta då forskningen belyser olika kontexter som individen förhåller 

sig inom. Dessa kontexter är ständigt närvarande och omsluter individens beskrivningar av 

hennes livsstilsval, de kan vara mer övergripande eller direkta. Den huvudsakliga och 

övergripande kontexten som bloggskribenterna vi ska studera befinner sig inom är den 

samhälleliga kontexten av valfriheten och dess dilemma. Denna kontext influerar ständigt 

individen i situationer rörande val och beslutstagande. De direkta kontexter bloggskribenten 

befinner sig inom och använder sig utav är exempelvis kost- eller Internetkontexten. Den 

direkta kontext individen omges av har betydelse för hur hon kan agera och språkligt yttra sig, 

denna är dessutom ett verktyg för att skapa mening i det hon uttrycker. Både den samhälleliga 

och direkta kontexten möjliggör och begränsar individens förmåga till självkategorisering 

samt till argumentationen och rättfärdigandet av de val hon tagit. Att individen förhåller sig 

till och använder sig av kontexten visar också på att bloggskribenterna inte kan skiljas från de 

kontexter de befinner sig inom (Potter, 1996:43f). När olika kontexter identifieras möjliggörs 

en förståelse för bloggskribenternas texter och beskrivningar och det i sin tur stödjer 

reflektionen och analysen av dessa. Därför är det av vikt att vi som forskare har en 

medvetenhet kring de övergripande likväl direkta kontexter bloggskribenternas texter 

omfamnas av. 

Oss veterligen finns det inte forskning som studerar hur bloggskribenterna argumenterar för 

sitt val och hur de i denna argumentation presenterar sig själva. På så sätt kommer vår studie 

bidra till och komplettera forskning kring identitetsskapande och rättfärdigande av val.  

3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  

Det perspektiv som kommer prägla denna uppsats i alla dess avsnitt är socialkonstruktion-

ismen, denna kan ses som en grund för diskursiva ansatser. Diskursanalysen och mer specifikt 

diskurspsykologin som vi utgår ifrån tar avstamp i socialkonstruktionismen. 

Diskurspsykologin skiljer således inte på teori och metod utan präglas som ovannämnt av 

socialkonstruktionismens teoretiska utgångspunkter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10). 

Därför presenteras de gemensamt och sammansvetsat under detta avsnitt.   

3.1 Språkets betydelse 

Det ontologiska förhållningssätt som socialkonstruktionismen frambringar innebär att 

människans förståelse av verkligheten inte är statisk, sann kontra falsk eller objektiv utan 

snarare komplex och dynamisk. Det finns på så sätt flerfaldiga verkligheter där ingen 

överordnar den andra.  Grundat i detta finns det inte heller enbart en neutral sanning utan även 

denna är flerfaldig. Beroende på sammanhang och beroende av individens språkbruk gällande 

en viss situation kan verkligheten eller sanningen konstrueras olika (Taylor, 2001:12; Burr, 

2003:2-4). Detta återspeglas exempelvis i de kosttrender som medier präglas utav. Det finns 

ingen livsstil eller diet som alla individer tillsammans anser vara den sanna och rätta. Utan det 

finns olika sanningar och verklighetsbeskrivningar kring vilken kost som bör ätas för hälsa, 
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glädje och viktnedgång. Denna syn skiljer sig alltså åt beroende av kontext, individ samt av 

individens språkbruk. Diskursanalysen lägger således fokus på språket och dess konstruerande 

natur medan den språkliga representationen blir sekundär (Taylor, 2001:12f).  

Språket kan brytas ner till mindre komponenter såsom ord och termer. Dessa blir verktyg som 

används för att kommunicera samt för att inbringa mening i kommunikationen. 

Komponenterna sätts samman utifrån vad individen ifråga vill uttala sig om. Med 

utgångspunkt i denna syn går det inte att se språket som något statiskt, utan språket är i 

ständig förändring, exempelvis i form av nya ord (såsom slang) och nya sammansättningar av 

orden (Taylor, 2001:5f). Språket är alltså dynamiskt och som tidigare nämnt är det även av 

konstruerande karaktär, vilket bidrar till att språket och språkbruket i sig kan bedömmas vara 

en aktiv handling (Potter, 1996:47). Diskursanalytiker betraktar en individs utsagor, 

uppfattningar och personlighet som sociala och språkliga konstruktioner snarare än beständiga 

delar inom henne. Detta innebär i sin tur att människan är dynamisk och föränderlig där 

hennes identiteter hade kunnat te sig annorlunda beroende av den givna kulturen, platsen eller 

tidsepoken (Burr, 2003:2-4,30f; Edley, 2001:190-196). Därmed är mycket av det som 

människor identifierar sig med alltså socialt konstruerat, såsom att män är hårdhudade och 

kvinnor mer känsliga. Detta bör dock inte betraktas som naturlig och sann fakta, även om det 

ofta upplevs så av individen.  

Språket ligger alltså till grund för individen, hennes identiteter och livsvärld. I de språkliga 

utrymmena kan förklaringar till individens beteenden sökas och det är även genom språket 

som detsamma blir begripligt (Burr, 2003:48,54). Diskursanalytiker analyser språket för att 

komma närmare och förstå individens språkanvändning (Taylor, 2001:5). De strävar inte efter 

att finna en sanning i individens yttranden utan fokus hamnar istället på hur individen 

konstruerar sina utsagor för att de ska upplevas sanna och trovärdiga för andra och för henne 

själv (Potter, 1996:6; Alvesson & Sköldberg, 2008:464f). Utöver att individen konstrueras 

genom språket, konstrueras hon även i den rådande diskursen – alltså i den struktur i 

samhället som determinerar hur människan ser på och pratar om fenomen. Beroende av vilken 

diskurs individen använder blir också vissa handlingar och uttryck otänkbara, medan andra 

upplevs som självklara för henne (Burr, 2003:4f, 64f). Detta går exempelvis att återse vid en 

talan om kost och träning. En individ som talar utifrån en “viktdiskurs” talar om kost och 

träning med fokus på vikten. Samtidigt kan det talas om kost och träning utifrån en 

“hälsodiskurs” där hälsoförmåner istället är i centrum. På så sätt finns alltså ett naturligt 

språkbruk för individen att luta sig mot i relation till den rådande diskursen.  

Då en individ vill föra fram ett visst budskap och övertyga om att hennes version av 

verkligheten är sann används språket som redskap vid argumentation. Konsten att övertyga 

blev år 300 f.Kr., en definiton för retorik vilken används än idag. Aristoteles talade om 

retoriken som offentlig talarkonst och argumentationslära där en övertalning kan ske. En 

individ som nyttjar retoriken vill övertyga åhörarna om sin sak och gör ofta detta med en 

argumentation där vältalighet kommer väl till pass (Hellspong, 2011:42; Holmgren Caucedo, 

2009:14f, 19, 114f). För att lyckas övertyga krävs mer än enbart ett yttrande som framstår 

som självklar fakta, exempelvis är kunskapen kring den aktuella publiken av vikt likväl som 

att ha kontakt med den publik individen önskar övertyga (Holmgren Caicedo, 2009:60). I 
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denna uppsats studeras bland annat argumentation och rättfärdigande utifrån specifika ordval 

och användning av retoriska resurser, vilka bidrar till att en övertalning kan ske. Retorik är 

således ett begrepp som samtliga bloggskribenter i studien förhåller sig till.   

Som diskursanalytiker är det viktigt att förhålla sig till begreppet reflexivitet. Potter (1996:12, 

47) beskriver att människans yttranden kan forma världen och är därför språkliga handlingar. 

Vi som forskare både använder och studerar språket och måste därför vara reflexiva, vilket 

innebär en medvetenhet kring att språk är handling (mer om reflexivitet under “vår 

forskarroll”). De bloggskribenter som studeras i denna uppsats använder sig av språket för att 

ge övertygande beskrivningar av den verklighet de presenterar. Detta innebär i sin tur att 

skribenterna framställer en verklighet som de tror är den sanna och vi som forskare måste 

uppmärksamma att det kan finnas fler möjliga verkligheter och sanningar än blogg-

skribenternas.   

3.2  Kontextens inflytande 

Kontextens betydelse för språket är en viktig del att lyfta fram. Detta eftersom det är 

kontexten som är avgörande för vad som kan eller inte kan yttras i en språklig situation.  

Potter (1996:43f) betonar kontextens inflytande och belyser denna genom det 

etnometodologiska begreppet indexikalitet. En utsaga kan inte skiljas från den kontext den 

blivit yttrad i, detta eftersom utsagan får mening först då den sätts i relation till den aktuella 

kontexten. Beroende på vilket sammanhang ett uttalande görs i påverkar meningsinnebörden i 

uttalandet. En och samma utsaga kan alltså innefattas av skilda innebörder beroende på vilken 

kontext utsagan yttras inom. Det är därför viktigt inom diskursanalysen att ta hänsyn till den 

situation och kontext individen befinner sig inom när hon uttrycker sig (Taylor, 2001:7f; 

Potter, 1996:43f). De kontexter som bloggskribenterna befinner sig i är den samhälleliga 

kontexten om valfrihet, samt kontexter relaterade till Internet, bloggar och kost. 

Bloggskribenten har gjort ett aktivt val av livsstil till följd av att hon är intresserad av kost, 

hälsa och vikt, därför kan individens språkbruk i denna uppsats återkopplas till de kontexter 

som innefattar just valfrihet och kost. Detta aktiva val och hennes befintliga intresse för kost 

återger individen sedan på Internet och på bloggar som även dessa är kontexter som influerar 

hennes sätt att uttrycka sig. Intertextualitet är ett diskursanalytiskt begrepp som är av intresse 

för uppsatsen, som enligt Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77f) syftar till att en 

text aldrig kan skilja sig helt från en annan, de ord och termer som används har redan använts 

i tidigare skeenden. Genom att utgå ifrån detta visar intertextualiteten på både förändring och 

kontinuitet i diskurser och kontexter. Detta då nya användningar av en redan existerande 

diskurs leder till förändring samtidigt som diskursen i sig begränsar möjligheten för individen 

att formulera och skapa nya uttryck. De bloggskribenter som i denna uppsats ska studeras 

skriver alltså inte i tomma intet utan texterna bygger på varandra och tidigare texter som 

använts i kontexter rörande kost, mer specifikt LCHF-kost. Det finns således olika kontexter 

som individen lutar sig emot och tar hänsyn till.  

3.3 Diskurspsykologin och dess begrepp  

Det förhållningssätt som denna uppsats utgår ifrån är det diskurspsykologiska som tidigare 

har framgått. Detta eftersom det perspektivet är handlingsfokuserat och studerar individer på 
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mikronivå – vilket är passande utifrån uppsatsen syfte. Diskurspsykologin är i likhet med 

diskursanalysen komplex och kan anta olika former (Edley, 2001:189). Vi kommer dock inte 

skilja på dessa former utan se till diskurspsykologins generella ståndpunkter. 

Diskurspsykologin skiljer sig från andra psykologiska traditioner som menar att språket är en 

resurs för individerna. Som tidigare nämnt antas språket vara ett sätt att agera och därför 

lägger diskurspsykologerna sin betoning på individens aktiva språkbruk. Individen använder 

sig av ett historiskt uppbyggt lexikon när hon talar vilket innebär oändliga mängder av 

möjliga uttryckssätt. Det uttryck individen väljer är baserat på de möjligheter och 

begränsningar som språket tillhandanhåller i olika unika situationer. På så sätt påverkar 

språket individens handlingsutrymme och möjlighet till hur hon ska framställa och konstruera 

sig själv. Individen betraktas alltså som både slav under och mästare över språket, hon 

producerar likväl som produceras i diskurser genom hennes eget aktiva språkbruk (Edley, 

2001:190f; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11f,100). Det är med utgångspunkt i detta 

som diskurspsykologin menar att språket inte enbart är en resurs.  

I och med att språket både möjliggör och begränsar individens sätt att tala och uttrycka sig, 

gör det detsamma med hennes identitet. En individs språkliga yttranden är inte en objektiv 

avspegling av henne själv, utan bidrar till att konstruera och förändra individen och hennes 

värld. En individ utför alltså en mängd olika handlingar med det hon språkligt uttrycker 

(Edley, 2001:190f; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11f). Diskurspsykologin studerar hur 

individen använder sig av retoriska verktyg för att övertyga och bli trovärdig i sin skildring av 

sig själv (retoriska resurser presenteras längre fram). Dessutom finner diskurspsykologer det 

intressant att undersöka hur individen konstruerar fakta och sanning i sina uttalanden. Dock 

garanterar inte en användning av retoriska resurser att individen ifråga upplevs besitta fakta 

eller en viss identitet utan det bestäms i den rådande kontexten (Potter, 1996:126f; Alvesson 

& Sköldberg, 2008:460f,464f). Individen konstruerar alltså sanning genom språket, vilket i 

sig kan vara ett sätt att rättfärdiga och argumentera för sin sak. Därför är det av vikt att 

betrakta individens användning av retoriska resurser i sitt språkbruk, vilket vårt syfte och våra 

frågeställningar tar sin grund i.  

Inom diskurspsykologin har det vuxit fram en begreppsapparat som är både teoretisk och 

analytisk. Dessa är i första hand, enligt Edley (2001:197-217) tolkningsrepertoarer, 

ideologiska dilemman samt subjektspositioner, vi kommer dock tala om kategorier istället för 

subjektspositioner i denna uppsats. Detta grundar sig i att det inom kategorier tydligare 

framgår vilka egenskaper som förknippas med kategorier, än vad det gör med 

subjektspositioner (kategorier presenteras utförligare längre fram i texten) (Blomberg, 

2010:77f). Tolkningsrepertoarer kan ses som ett annat begrepp för diskurs, med fördelen att 

det är mindre abstrakt och kommer närmare individens och hennes enskilda språkbruk. 

Dessutom betraktas tolkningsrepertoarer snarare som resurser än determinerande och 

överordnade språkliga förståelsesystem som diskurser ofta ses som (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:114). En tolkningsrepertoar är som en verktygslåda fylld av begrepp, termer, 

accepterade beskrivningar och olika sätt att tala. Dessa tolkningsrepertoarer vägleder och 

stödjer individen i sociala sammanhang. Wetherell et al (2007:8-15) undersökte hur kvinnor 

talade om att vara singel och fyra huvudsakliga tolkningsrepertoarer kunde urskiljas i språket. 

En av dessa var “I want to feel chosen”, inom denna uttryckte kvinnorna en vilja om att bli 
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utvald (för övriga tolkningsrepertoarer av Wetherell (2007) se tidigare forskning sida 8 och 9 i 

uppsatsen). “I want to feel chosen” är alltså ett sätt att yttra sig om att vara singel som är 

socialt accepterat – och på så vis går det att förstå att det är en tolkningsrepertoar de använder 

sig av. Individer i samhället delar tolkningsrepertoarer vilket bidrar till att individens 

uttryckssätt kan påminna om en annan individs sätt att tala i en liknande situation (Edley, 

2001:197f; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:114f). Diskurspsykologin anser att det finns 

en fysisk verklighet och fysiska ting bortom tolkningsrepertoarena, men att det är först inom 

tolkningsrepertoarerna som olika fenomen får mening för individerna (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:104f). 

Ideologiska dilemman är det andra begreppet diskurspsykologer lägger stor vikt vid. Levda 

ideologier inbegriper människans tro, värderingar och sätt att leva, det som till vardags skulle 

kunna kallas för sunt förnuft. Dessa ideologier är inte alltid enhetliga inom tolknings-

repertoaren och kan därför ibland bli tvetydiga och motsägelsefulla vilket leder till att ett 

dilemma skapas för individen. Det gör att det inte går att ta förgivet att det sunda förnuftet är 

en gemensam förståelse och därför är det inte alltid självklart för individen att veta hur hon 

bör och förväntas handla och tala (Engström, 2012:55f; Edley, 2001:202f). Hur ett ideologiskt 

dilemma kan uppkomma för individen tydliggörs då Edley (2001:202f) ställer två ordspråk 

emot varandra: “ju fler desto bättre” i jämförelse med “ju fler kockar desto sämre soppa”. 

Men dessa inkonsekventa levda ideologier kan även vara av nytta för individen då hon på ett 

mer flexibelt sätt kan interagera socialt och förstå sin verklighet. 

Kategorier är det tredje begreppet som är av vikt för både diskurspsykologin och uppsatsen. 

Som tidigare blivit nämnt bör språk ses som handling, i språket görs beskrivningar som 

presenterar fenomen och händelser som någonting. Detta någonting kan exempelvis 

presenteras som bra eller dåligt, även om det ofta presenteras i mer subtila former. Alltså blir 

vissa egenskaper och kvaliteter direkt kopplat till den aktuella beskrivningen av händelsen 

och fenomenet. På så sätt sker det en form av kategorisering inom beskrivningen, då 

kategorier är starkt förknippat med egenskaper. Exempelvis kan en kategori vara student – där 

individen ifråga kan vara en bra respektive dålig student. Samtidigt kan individen tillskrivas 

ytterligare kategorier som inte nödvändigtvis är beroende av en redan tillskriven kategori och 

dess egenskaper. Huruvida egenskaperna inom kategorin uppfattas som positiva eller negativa 

är beroende av kontexten samt om de är socialt och normativt accepterade. Vid en 

självkategorisering vill individen att beskrivningen av kategorin ska framställas som trovärdig 

och sann för en potentiell publik. Grundat i detta kan en individ mer eller mindre 

reflekterande avgöra hur hon vill kategorisera sig själv, detta eftersom hon vill framställa sig 

själv i relation till positiva egenskaper. För att övertyga om att dessa positiva egenskaper är en 

del av individen måste hon använda sig av retoriska resurser (Potter, 1996:111-113, 177). 

3.4 Retoriska resurser 

Retoriska resurser används vid ett försök av övertygelse, de retoriska resurser som presenteras 

i denna uppsats är kategoriskt berättigande, detaljer, tid, out-there-ness, citering, vittnen och 

ironi. Potter (1996:114f) definierar category entitlement som en retorisk resurs, i denna 

uppsats används dock den svenska översättningen kategoriskt berättigande (Blomberg, 

2010:92). Kategorier är ofta sammansvetsade med kunskap och en individ kan därför bli 
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tilldelad ett berättigande utifrån hennes kompetens, erfarenhet och känslor inom en viss 

kategori. Detta ger henne rätten att känna och säga något i relation till den kategori hon blivit 

tillskriven, exempelvis en kostrådgivare. En kostrådgivare har “rätten” att tala om kost och 

hur en individ bör och förväntas äta. Det grundar sig i den kompetens, utbildning och 

erfarenhet kostrådgivaren har och därför blir hon berättigad att uttala sig om kost. Det kan 

däremot vara värt att nämna att det inte enbart är utbildade individer med “titlar” som kan bli 

tilldelade ett kategoriskt berättigande, utan känslor och erfarenheter av en viss kategori är 

också en del i att bli berättigad att uttala sig i olika sammanhang. Ett kategoriskt berättigande 

tilldelas dock inte bara, utan det krävs förhandlingar och argumentationer både för att bli 

tilldelad och för att få behålla berättigandet. Alltså är det inte statiskt i alla situationer utan 

kontexten avgör huruvida individen blir tilldelad berättigandet eller ej (Potter, 1996:114f, 

132f, 137). Andra retoriska resurser Potter (1996) nämner är detaljer och tid. Att använda sig 

av detaljer anspelar på att särskilda händelser som individen detaljerat kan beskriva faktiskt 

ägt rum. De förstärker också individens självkategorisering och möjliggör ett faktaanspråk. 

Detaljer kan struktureras i tidaspekter vilket innebär att användandet av tid blir ytterligare en 

retorisk resurs. I individens beskrivningar förstärker tempusskillnader faktaanspråket och 

påvisar att individen befunnit sig i den aktuella situationen vilket kan bidra till en ökad 

trovärdighet (Potter, 1996:3,117f).  

Ytterligare ett begrepp Potter (1996:150) använder sig av är out-there-ness, det handlar om att 

individen förflyttar fokus från sitt egenintresse till en mer allmän syn. Alltså konstruerar 

individen en beskrivning som upplevs och framställs som oberoende av henne själv. I dessa 

situationer används ofta pronomen, exempelvis i form av “man” och “vi”. Vid citering av 

andra i tal eller text visar individen ifråga på att hon inte är ensam om att uppfatta något som 

sant. Citeringar är alltså en retorisk resurs som underlättar för en övertygelse om att den 

sanning individen frambringar för åhörarna eller läsarkretsen är den rätta (Potter, 1996:161f). 

Även vittnen kan användas för att stärka trovärdigheten och fakticiteten i texten, Potter 

(1996:165) menar att användningen av just vittnen underlättar för anspråk på fakta. Den sista 

retoriska resursen som här presenteras är ironi. Potter (1996:107) beskriver hur användandet 

av ironiska uttalande innebär att det som bokstavligen yttras åsyftar motsatsen. Detta leder till 

en underminering av den bokstavliga beskrivningen och en ökad trovärdighet av den egentliga 

meningsinnebörden.  

Det går således att utläsa att individen kan göra anspråk på både fakta och identiteter genom 

användningen av olika retoriska resurser. Uppsatsens syfte är delvis att undersöka hur de 

retoriska resurserna möjliggör argumentationen för individen och därför är det av relevans att 

lyfta fram ovanstående begrepp. Utöver dessa retoriska resurser så används även 

tolkningsrepertoarer och kategorier som retoriska verktyg.  

4. Studiens tillvägagångssätt 

I följande avsnitt avser vi redogöra för studiens tillvägagångssätt. Detta innefattar 

urvalsprocessen likväl som val av empiri och dess insamling, även etiska överväganden och 

vår forskarroll lyfts fram. Slutligen nämns analysförfaranden, det vill säga hur vi rent 
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praktiskt har gått tillväga i studien. Läsaren får följa de steg som vi som forskare utgått ifrån 

för att analysera och finna det resultat vi senare presenterar.  

4.1 Urval och insamling av empiri 

Det finns mängder med olika kvalitativa ansatser och nedan kommer två mer betydande, 

traditionella ansatser kort redogöras, detta för att visa på den slutligen valda metodens 

relevans. Fenomenologi och hermeneutik är metoder inriktade på att söka mening och 

innebörd i människors upplevelser. Fenomenologin lägger vikt vid att ta reda på essensen i ett 

upplevt fenomen, alltså den del i fenomenet som inte förändras oavsett kontext (Giorgi, 

1997:242-244). Hermeneutiken studerar och tolkar individens subjektiva upplevelse av olika 

fenomen och händelser (Ödman, 2004:74). I vår uppsats ligger fokus på att komma nära 

individens språkbruk och genom en analys av språket förstå och tolka hur varje enskild 

individ förhåller sig till sin valda livsstil. Därmed blir syftet inte att tolka enskilda individuella 

upplevelser av valtagandet eller att dra generella slutsatser om essensen i förhållningssättet. 

Sett utifrån det vi ovan nämnt blir diskursanalysen och mer specifikt diskurspsykologin den 

mest relevanta ansatsen för oss då språket är grundpelaren i vårt syfte.  

Startskottet för vår urvalsprocess beträffande materialet bestod av att finna bloggskribenter 

som aktivt skriver om sin valda livsstil. Vi utgick ifrån individer som valt LCHF och 

Viktväktarna som inspiration för deras kosthållning. I ett tidigt skede valdes dock de individer 

som inspirerats av Viktväktar-livsstilen bort. Detta dels för att det aktiva bloggandet inte 

förekom i lika stor utsträckning som hos bloggskribenter vars livsstil utgick från LCHF.  Men 

de valdes även bort på grund av den rådande samhällsdebatten där Viktväktarna betraktas som 

en mer accepterad livsstil än LCHF som strider mot många traditionella syner som medier 

länge förespråkat. Utifrån detta ansåg vi att det torde finnas ett större behov av rättfärdigande 

och argumenterande från bloggskribenterna som lever efter en LCHF-baserad kost.  

Vi anser att vårt urval kan liknas vid ett snöbollurval där forskaren utgår ifrån en säker 

informationskälla för att hos denne få stöd i att ta sig vidare till källor med samstämmiga 

intressen. Urvalet kan på så vis jämföras med en snöboll som ständigt rullas och blir större 

och större (Patton, 2002:237). Vi har utgått ifrån en bloggskribent känd i medier för sin 

LCHF-livsstil (Katrin Zytomierska). Denna blogg förde oss vidare till ytterligare 

bloggskribenter som skrev om deras livsstil i relation till LCHF. Patton (2002:237) anser att 

utgå ifrån ett snöbollsurval är ett effektivt sätt när forskaren är ute efter informationsrika 

källor. Informationsrika källor är, i enlighet med Winther Jørgensen & Phillips (2000:117), en 

fördel för vår undersökning att ha. Eftersom formulerade frågor i relation till syftet inte kan 

ställas till bloggskribenten (vilket kan göras vid intervjuer), måste en diskurspsykolog söka 

material som består av information om det som ska undersökas. Informationsrika källor söks 

alltså inte för att få ett eftersträvbart resultat (Taylor, 2001:24f).  

I enlighet med diskurspsykologin strävar vi efter naturligt förekommande material. Detta 

innebär att materialet som analyseras inte har påverkats av forskaren (Taylor, 2001:27, 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000:117). Vi är medvetna om att bloggskribenterna har en 

kännedom kring att det finns en potentiell läsarkrets. Detta innebär att det kan finnas yttre 

påverkande omständigheter som kan medföra att blogginläggen indirekt är formulerade på ett 



 

17 

 

specifikt vis beroende av den givna läsarkretsen. Dock anser vi att materialet är naturligt 

förekommande med tanke på att de flesta bloggskribenter som dagligen är aktiva och 

uppdaterar inlägg skriver utifrån sig själva och de tankar som i tillfället dyker upp. Detta 

tillsammans med att vi som forskare inte har påverkat materialet åt någon riktning resulterar i 

att materialet som vi utgår ifrån betraktas som naturligt förekommande. 

Till en början bestod datamaterialet av 20 stycken bloggskribenters bloggarkiv. Efter en 

genomgång av materialet lyftes relevant och informationsrik data fram och övrig data 

reducerades. För att uppnå de kriterier vi ställt valdes de bloggskribenter vars regelbundenhet 

tydligt kunde synas på respektive blogg. I vårt fall innebar detta att bloggskribenten skulle 

uppdatera sin blogg med inlägg minst två gånger i veckan. Ytterligare ett kriterium för att 

platsa i studiens undersökning har varit att bloggskribenterna ska ha anammat LCHF-

livsstilen till en del av sin vardag och inte enbart som ett tillfälligt “gå-ner-i-vikt”-projekt. 

Kravet blev därav även att bloggskribentens inlägg måste gå att härleda minst tre månader 

tillbaka i tiden. Detta för att inbringa en säkerhet i att vi som forskare ska kunna finna 

innehållsrika och uttrycksfulla inlägg i relation till vårt syfte. Det slutgiltiga datamaterialet 

som föll inom de uppsatta kriteriernas gränser består av tio stycken bloggskribenter. 

Tidsperioden är inramad från april 2012 till april 2013, detta för att få rikligt med material.  

Vid genomgång och läsning av de tio bloggskribenternas inlägg fann vi 100 stycken inlägg 

som var informationsrika och relevanta för vår studie. Dessa 100 blogginlägg kopierades in i 

ett word-dokument med tydlig datummarkering. För att kunna gå vidare i analysprocessen 

skrevs två kopior av word-dokumentet ut, detta för att vi på varsitt håll skulle kunna göra en 

läsning av materialet.  

4.2 Etiska överväganden 

I denna studie är datamaterialet offentligt och internetbaserat. Trots att Internet sedan flera år 

tillbaka varit en tillgänglig plattform för att finna material är det än idag oklart hur materialet 

som hämtas från Internet bör övervägas etiskt. Vi har självklart uppmärksammat de fyra 

etiska principerna, även om vår situation gör att vi inte nödvändigtvis måste följa dessa. De 

två första principerna är informationskravet och samtyckeskravet, dessa innebär att den som är 

berörd av forskningen ska informeras och själv få möjlighet att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002:7, 9). Bloggskribenterna som studeras i undersökningen har gjort 

valet att skriva om sin livsstil offentligt. Vår avsikt är inte att exponera en individ vars inlägg 

innehåller känsliga ämnen, såsom arbetslöshet, allvarliga sjukdomar eller förluster. Utifrån 

detta har vi tagit beslutet att inte informera eller be om samtycke från skribenterna. Beslutet 

grundar sig också i vår vilja att studera ett naturligt förekommande material, i enlighet med 

diskurspsykologin (Taylor, 2001:27; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:117). Informeras 

bloggskribenterna finns en risk att vi påverkar dem.  

Konfidentialitetkravet är ytterligare en etisk princip, denna syftar till en avidentifiering i 

största möjliga mån av studiens deltagare (Vetenskapsrådet, 2002:12). Vi har valt att behålla 

bloggskribenternas domännamn i analys- och resultatavsnittet, återigen grundat i 

skribenternas egna beslut av att vara offentliga. Den sista etiska principen, nyttjandekravet, 

syftar till att informera om att det insamlade materialet enbart kommer att användas för 
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forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14). Då skribenterna borde vara medvetna om att 

andra individer kan nyttja deras material till olika syften så länge referens återges anser vi det 

inte nödvändigt att informera om forskningsändamålet. Dock vill vi understryka att vi hyser 

respekt inför att det är dessa individer själva som har skrivit det material vi analyserar och 

därmed kommer vi att hänvisa till deras bloggar (ytterligare en anledning till att det är svårt 

att avidentifiera dem).  

4.3 Sökningsförfaranden 

Tidigare forskning har sökts i flera olika databaser, detta för att ringa in den forskning som 

finns tillgänglig samt för att få stöd i utformningen av vårt syfte. Att finna tidigare forskning 

har varit problematisk och följsam på samma gång. Vårt syfte utgår ifrån många skilda 

kontexter där alla är väsentliga att nämna, dessa kontexter tillsammans skapar grunden för det 

syfte och de frågeställningar vi kommit att besvara. För att omfamna kontexterna i uppsatsens 

syfte har vi sökt forskning utifrån exempelvis sökorden: choice, food-choice, arguments, 

constructions of self och interpretative repertoirs. Detta har gjorts i databaser såsom: DiVA, 

Sociological Abstracts, Discovery, Discourse Studies och Google Scholar. Utifrån 

sökningsresultatet valdes åtta empiriska artiklar, två doktorsavhandlingar och en rapport som 

blev grunden för tidigare forskningsavsnittet.  

4.4 Vår forskarroll  

Inom diskursanalysen anses forskaren vara med och skapa, reproducera, påverka och förändra 

de diskurser och tolkningsrepertoarer som det i studien talas och skrivs om. Dessutom 

påverkas och konstrueras forskaren i förhållande till de diskurser och tolkningsrepertoarer 

som är aktuella. Följaktligen blir det oerhört viktigt att forskaren betraktar sin egen studie som 

en diskursiv konstruktion, detta innebär att studiens resultat bara är en av många möjliga 

sanningar och verkligheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:111f; Taylor, 2001:16f). Som 

tidigare nämnt ser diskurspsykologin på språk som handling och utifrån detta är det av vikt att 

forskaren är medveten om och reflekterar över sitt eget språkbruk (Potter, 1996:47).  För att 

läsaren av uppsatsen ska ha möjlighet att bedöma giltigheten i resultatet har vi utgått ifrån att 

vara så detaljerade som möjligt i redogörelsen för våra tolkningar. Alltså efterstävar vi att 

göra studien så transparent och öppen som möjligt för att bringa trovärdighet till läsaren. 

Detta verkställs genom att vi som forskare ständigt visar på hur vårt tillvägagångssätt 

framskrider och inte utesluter läsaren från de tankar och idéer som lett fram till resultatet. Vi 

är medvetna om forskarrollens påverkan på studien och därav är vi noga med att föra en 

diskussion mellan varandra och reflektera kring vår inverkan på resultatet. Vi kan inte helt och 

hållet ställa oss utanför de antaganden och föreställningar som vi besitter, men genom att 

tydliggöra dessa för oss själva försöker vi i största möjliga mån vara reflexiva om hur vi som 

forskare influerar och influeras av de aktuella tolkningsrepertoarena som bloggskribenten 

använder.  

4.5 Analysförfaranden 

Diskurspsykologin kan inte utföras på ett bestämt sätt, detta då det skulle strida mot de 

teoretiska utgångspunkter metoden har. Att påstå att det finns ett rätt sätt att utföra en 
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diskurspsykologisk studie på är också att påstå att det finns en sann och rätt väg att gå, vilket 

blir motsägelsefullt till den diskursiva forskningstraditionen. Med utgångspunkt i detta 

kommer den analytiska processen i denna uppsats vara präglad av vår syn på hur en 

diskursanalys bör genomföras, även om denna är inspirerad av tidigare diskursanalytiska 

undersökningar. Vi kommer därför beskriva analysen så transparent som möjligt.  

Efter att urvalet och datainsamlingen gjorts påbörjades den analytiska processen. Inlednings-

vis valde vi att bearbeta inläggen separat där vi lät de analytiska begreppen och 

frågeställningarna vara vägledande för oss när vi sökte mönster och försökte skapa en 

övergripande känsla av materialet. I enlighet med Bolander och Fejes (2009:88) skrevs 

samtidigt tankar ner för att på ett enkelt sätt kunna återgå till dessa under hela den analytiska 

processen. Efter detta gick vi gemensamt igenom inläggen för att studera vilka variationer och 

mönster som återkom i utsagorna. När de huvudsakliga mönsterna funnits återgick vi till 

materialet samt våra nedskrivna tankar för att se om vi missat viktiga aspekter av mönstret. 

Det bör nämnas att vi under hela analysprocessen gjorde olika läsningar av materialet för att 

identifiera retoriska resurser och självkategoriseringar.  

Nästa steg var att med utgångspunkt i de mönster vi funnit försöka lokalisera vilka 

tolkningsrepertoarer individerna använde sig utav. I enlighet med Edley (2001:199) har vi 

studerat hur bloggskribenterna språkligt uttryckt sig angående LCHF för att på så sätt 

identifiera tolkningsrepertoarerna. Det gjordes genom att undersöka liknelser i sättet att tala 

samt genom det återkommande användandet av särskilda ordval. När vi ansåg att 

tolkningsrepertoarerna var funna återgick vi till materialet för att undersöka ifall vi eventuellt 

missat ett sätt som individerna uttryckte sig på och som därför borde ha identifierats som en 

tolkningsrepertoar. Härefter började vi mer ingående läsa igenom inläggen för att undersöka 

vilka som platsade tydligare under respektive tolkningsrepertoar och på så vis återspeglade 

tolkningsrepertoaren. För att sedan kunna namnge dessa inledde vi med att skriva ner stödord 

till huvudsakliga talesätt inom varje enskild tolkningsrepertoar. Med inspiration utifrån 

Wetherells et al (2007) studie försökte vi med en mening beskriva vad bloggskribenterna 

uttryckte, vilket kom att bli benämningen för tolkningsrepertoaren.  

Efter detta påbörjades sökningen efter ideologiska dilemman, kategorier och olika retoriska 

resurser. För att inte förvirra bort oss själva gjordes detta utifrån en tolkningsrepertoar åt 

gången. Vi använde oss av markeringspennor med olika färger för att tydliggöra de olika 

begreppen. Gul färg användes för ideologiska dilemman, rosa för kategorier och slutligen 

grön färg för att stryka under de retoriska resurser individerna använde sig av. Färgerna hade 

ingen betydelse utöver att de hjälpte oss med att strukturera vår analys. Parallellt med detta 

satte vi egna ord på bloggskribenternas formuleringar för att lära känna och komma nära 

materialet. Det tillsammans med färgmarkeringarna underlättade arbetet när vi sedan återgick 

till helheten av materialet.  

Inom dessa tolkningsrepertoarer har vi studerat vilka ideologiska dilemman som kan 

uppkomma. För att göra detta har vi i enlighet med Edley (2001:202f) utgått ifrån vilka 

motsägelser som dyker upp i individens tal inom tolkningsrepertoarerna.  När vi sedan sökte 

kategorier har vi försökt urskilja vad ett yttrande säger om individen som uttalar sig. Vi har 
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gjort detta i relation till de tolkningsrepertoarer bloggskribentera använder sig av vid ett 

specifikt uttalande och har på så sätt funnit olika kategoriseringar. Dessa har emellanåt varit 

desamma under olika tolkningsrepertoarer, detta då bloggskribenterna kan kategorisera sig på 

liknande vis även om de talar utifrån olika tolkningsrepertoarer. Slutligen har vi sökt finna 

retoriska resurser, dessa kunde vi utläsa genom det konkreta användandet av exempelvis 

detaljer och citat som skribenterna använde vid sitt rättfärdigande. Dessutom fann vi retoriska 

resurser då vi uppfattade en känsla av att vara övertygade vilket bidrog till att ytterligare två 

resurser bloggskribenterna använde sig utav påträffades. Dessa definierades i efterhand under 

rubriken teoretiska och metodologiska utgångspunkter.  

Det som präglat hela vår analys är ett försök till att förhålla oss reflexiva. Vid ett flertal 

tillfällen kom våra egna personliga åsikter om LCHF i vägen för våra tolkningar. Vid närmare 

läsning av materialet uppmärksammade vi då att det snarare var vi som påverkade materialet 

till att framstå som vi “ville” än att materialet faktiskt framstod så. Därför har vi konstant 

eftersträvat en öppenhet och reflexivitet inför vårt material. Det innebär att vi läst om 

materialet för att undvika situationer som ovan beskrivet. Vi har dessutom i enlighet med 

Winther Jørgensen och Phillips (2000:28) ställt oss främmande inför materialet i största 

möjliga mån, detta då vi sedan tidigare har uppfattat vissa delar i vårt material som självklart, 

sant eller till och med falskt. Men genom att ställa oss främmande inför materialet har vi 

försökt undvika att acceptera utsagor som naturliga och sanna eller falska.  

5. Resultat 

I det här avsnittet avser vi presentera resultatet av denna studie. Resultatet är framställt i 

rubriker som namngivits utifrån de fyra tolkningsrepertoarer som bloggskribenterna använt 

sig utav; jag ville förändras, jag vill ha en hållbar och hälsosam livsstil, jag ska inte behöva 

försvara min kosthållning samt jag äter balanserad och naturlig kost som fungerar för mig. 

Under dessa rubriker presenteras tolkningsrepertoarena och övriga retoriska resurser som 

använts vid rättfärdigandet och argumenterandet för livsstilsvalet. Dessutom presenteras 

uppkomna ideologiska dilemman och individernas självkategoriseringar såsom hälsosam, 

kostmedveten och LCHFare. 

5.1 “Jag ville förändras” 

Bloggskribenternas texter vilar på en grund där livsstilsvalet innefattas av en LCHF-kost. 

Inom livsstilsvalet finns det nyanserade sätt att tala om hur individens val landade på just 

LCHF. En tydlig markör har kunnat urskiljas där sättet att skriva omfamnas av en vilja att 

förändras. Vid användandet av tolkningsrepertoaren “Jag ville förändras” talar individerna 

främst om att deras mål med förändringen var att nå en viktnedgång. Alltså framhävs viktens 

betydelse som en ursprunglig orsak till att individens utforskning av LCHF: 

“Jag började alltså seriöst med LCHF den 30 augusti 2012. Innan dess så hade jag ätit 

enligt LCHF i omgångar. […] Jag började med LCHF för att jag ville gå ner i vikt, och det 

vill jag än.” 

Minajagochlchf 15 mars 2013  
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Empiriutdraget ovan visar på en vilja att förändras där individen tar avstamp i ett 

misslyckande. Detta utläser vi då individen ifråga påpekar att hon i omgångar försökt gå ner i 

vikt och nu äntligen börjat seriöst med LCHF i syfte att minska i vikt. Det finns alltså en 

drivkraft till att förändas där individens önskan om att nå en viktminskning är av stor 

betydelse. Utifrån individens sätt att uttrycka sig har viljan till en förändring blivit så pass 

stark att individen den 30 augusti 2012 bestämt sig en gång för alla att utmana sig själv och 

seriöst ta ett första steg på vägen mot viktnedgång, vilket i detta fall innebär en nystart med 

LCHF. Då individen väljer att poängtera det exakta datumet då nystarten tog fart använder 

hon sig av detaljer och tid som är retoriskt övertygande eftersom dessa anspelar på att en 

händelse faktiskt ägt rum då individen detaljerat kan beskriva händelsen med tidangivelser. 

Fortsättningsvis uttrycker skribenterna vid ett flertal tillfällen att de tidigare i livet har försökt 

och ansträngt sig för att gå ner i vikt men endast erfarit misslyckanden och motgångar, som 

lett till nya försök att viktminska genom olika bantningsmetoder: 

“Jag har raljerat en del om att det gröna nyckelhålet har förstört väldigt mycket för mig i 

min tidigare jakt på viktnedgång. Djävulshålet har gjort mig smal. För att sen göra mig 

ännu fetare. Lågfet mat är svältkost. Det har varit ett helvete varje gång som jag har bantat. 

[…] Efter självplågeriet blev det återfall. Gång på gång.”  

Minlchfresa 13 mars 2013  

Empiriutdraget tyder på att individen ifråga har gjort temporära försök till att gå ner i vikt, 

men misslyckats då försöket bara gett motsatt effekt – viktuppgång istället för viktnedgång. 

Detta har i sin tur lett till att individen försökt gå ner i vikt utifrån nya strategier och metoder 

men återigen misslyckats gång på gång, vilket tyder på en användning av den retoriska 

resursen tid. Individen använder beskrivningen om tidigare misslyckanden med stöd av andra 

metoder och kosthållningar som ett sätt att rättfärdiga sig själv och sitt nuvarande livsstilsval 

LCHF. Eftersom LCHF innefattar en fettrik kost och att lågfet kost tidigare inneburit ett 

helvete och ett misslyckande för individen framhävs hennes nuvarande situation i dagsläget 

som bättre, även om det inte uttryckligen och ordagrant skrivs. Ett rättfärdigande görs således 

genom att använda tid som resurs då förändringen med LCHF inneburit en förbättring för 

bloggskribenten och hennes vardag.  I relation till detta kan en självkategorisering som 

bantare utläsas. Inom kategoriseringen framställs en vilja till förändring eftersom det aktiva 

valet att försöka minska i vikt i sig är en förändring, i detta fall en utseendemässig sådan. 

Utifrån tolkningsrepertoaren talas det alltså om att viktminskning är drivkraften till 

förändringen, där flera försök tidigare gjorts för att nå en viktnedgång. Betoningen på 

viktnedgången som primär källa till viljan att förändras är dock inte konstant för samtliga 

bloggskribenter. Även om vikten framställs som betydelsefull av samtliga individer är själva 

viktnedgången inte alltid i fokus. För vissa har viljan till en förändring snarare varit relaterad 

till en ätstörning:    

“Jag har alltid varit en belöningsätare, dvs jag har aldrig tröstat mig med mat utan jag har 

ätit socker och mycket kolhydrater för att fira, njuta, höja tillfredställelsen. Jag har aldrig 

varit sockerberoende men socker och snabba kolhydrater (speciellt tillsammans med fett) 

har varit den ultimate belöningen. Ju mer socker och stärkelse jag åt, ju mer bekräftade jag 

min hjärnas behov av detta och desto mer behövde jag för att känna mig belönad. Så 

fungerar våra hjärnor. […] När jag hittade lågkolhydratkosten så var mina främsta vinster 

att jag höll mig mätt och nöjd och att suget inte var lika framträdande.” 

56kilo, 3 januari 2013 
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Individen kategoriserar sig som belöningsätare då hon tydligt framhäver att hon ätit för att 

fira, njuta eller höja tillfredställelsen. Ett rättfärdigande av individens kostval blir synligt då 

individen förtydligar att hon frambringat ett sundare beteende gällande sitt kostintag och att 

hon tack vare LCHF kommit längre bort från sitt sockersug och kunnat erövra en känsla av 

belåtenhet (som mätt och nöjd) tack vare lågkolhydratkosten. Trots att individen förtydligar 

att LCHF förbättrat hennes ätbeteende avkategoriserar hon sig inte som belöningsätare i nutid, 

det framhävs snarare som om individen erhållit en utökad behärskning över sin situation. 

Utifrån den aktuella kategoriseringen som belöningsätare tillskriver bloggskribenten sig själv 

ett kategoriskt berättigande. Hon framhäver tydligt att hon erfarit vad det innebär att vara 

belöningsätare och hon understryker även att hon vet att det nämnda beteendet påverkar och 

bekräftar ett behov som hennes hjärna trodde att hon behövde för att kunna känna en känsla 

av belöning. Individen beskriver att hennes hjärna tidigare ville ha mer och mer utav 

belöningsdrogen (som i detta fall var socker och snabba kolhydrater tillsammans med fett). 

Utifrån att individen påstår sig ha kunskaper om hur kroppens fysiologiska och 

beteendemässiga funktioner fungerar i relation till mängd och sorts kolhydrater görs ett 

faktaanspråk. Då hon tillskriver sig själv ett kategoriskt berättigande grundat i sina egna 

erfarenheter blir hennes utsagor också alltmer trovärdiga. Rättfärdigandet och 

argumenterandet av LCHF möjliggörs då individen diskuterar den positiva förändringen av 

sitt beteende efter att hon började leva enligt LCHFs premisser. Sötsuget blev inte lika 

framträdande då LCHF åtlyddes och individen kunde tack vare lågkolhydratskosten känna sig 

mätt och nöjd efter en måltid.  

Ytterligare ett sätt att tala utifrån tolkningsrepertoaren “Jag vill förändras” är i relation till 

hälsosamma beteendeförändringar. Viljan att förändras grundas i en önskan att uppnå ett 

stabilt levandssätt där viktnedgången tillåts ta tid och där hälsobringande levnadsmönster är 

målet. Drivkraften bakom viljan till förändring uttrycks i dessa fall främst i syfte att förbättra 

både den fysiska och psykiska hälsan:  

“Jag vill ha resultaten. Men jag vill ha rätt resultat. Jag vill träna och leva hälsosamt. Jag 

vill inte frångå min kost på helgerna utan jag vill hitta ett stabilt levnadssätt som jag kan 

göra till rutin och leva med.”  

Shervintorkian 19 april 2013 

Empiriutdraget pekar på att det är välbefinnandet och den psykiska hälsan som önskas 

uppnås. Den eftersträvbara psykiska hälsan och jakten efter denna går att utläsa i 

empiriutdraget då individen uttrycker att hon vill ha ett stabilt levnadssätt. Individen skriver 

visserligen att hon vill ha resultat, men i form av rätt resultat vilket indikerar på att det finns 

ett rätt respektive fel sätt att uppnå resultatet på. Det framställs att de rätta resultaten nås 

genom att följa en sund och hälsosam väg som inte enbart är viktrelaterad. Det framgår att 

individen vill förändra sina levnadsvanor och sitt ätbeteende till mer sunda sådana. Individen 

vill inte frångå sin kost på helgerna vilket tyder på att hon vill äta sådant som hon mår bra av 

och göra den hälsosamma kosten till en daglig rutin som kan fortskrida resten av individens 

liv. Bloggskribenten tillskriver sig själv kategorin målinriktad vilket återspeglas i 

empiriutdragaret ovan då individen tydligt redogör för sina mål som något hon innerligt vill 

uppnå. Utifrån de olika ordval som individen använder, såsom vill respektive vill inte anser vi 

att individen visar på att hon vet vad hon strävar efter och även hur hon ska fortsätta sin 
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vardag för att kunna leva hälsosamt och känna ett välbefinnande. Ytterligare ett exempel där 

viktnedgången är sekundär innefattas av de skribenter som talar om förändring i relation till 

sitt fysiska välbefinnande. Där drivkraften till förändringen är viljan att bli av med sjukdomar 

såsom av fibromyalgi och IBS (irritable bowel syndrome) som har problematiserat individens 

vardag: 

“Alltså, om jag skulle varit sjuk. Då skulle jag vilja bli frisk. Om jag skulle haft diabetes 

skulle jag vara beredd att prova allt för att bli frisk. Och det är inte bara snack det vet ni ju. 

Jag var ju sjuk och valde att prova det här med LCHF, och jag blev frisk. Simple as that.”  

Veveskamp 20 juli 2012 

Bloggskribenten har gjort ett val till förändring utifrån sin livssituation. Vi tolkar det som att 

det specifika kostvalet grundades i en målmedvetenhet till att förbättra individens fysiska 

hälsa. Detta utläser vi då sjukdomen i sig blir den utlösande och drivande faktorn till kostvalet 

med tanke på att individen skriver att hon var sjuk och därför valde att prova LCHF. Individen 

tillskiver sig alltså kategorin målinriktad då hon har ett mål (att bli frisk) och även strävar 

efter att uppnå målet. Det verkar dessutom vara en självklarhet för individen att kämpa och 

göra allt för att nå sitt mål vilket förstärker hennes kategorisering. Bloggskribenten uttrycker i 

samband med detta ett rättfärdigande av hennes kostval LCHF då hon skriver Jag var ju sjuk 

och valde att prova det här med LCHF, och jag blev frisk. Simple as that. Den retoriska 

resursen tid används i utsagan då individen lyfter fram tiden innan LCHF som en period med 

sjukdom och att tidens gång med LCHF gjort henne frisk. På så vis går det även att utläsa att 

individen i nutid kategoriserar sig som frisk och att hon i dåtid kategoriserade sig som sjuk. 

Utifrån ovannämnda utsaga blir det svårt för läsaren att ifrågasätta LCHF och individens 

självkategoriseringar som målinriktad och frisk. Detta eftersom bloggskribenten lyfter fram 

det faktum att hon blivit av med sin sjukdom tack vare LCHF.  

5.2 “Jag vill ha en hållbar och hälsosam livsstil”   

En tolkningsrepertoar alla bloggskribenter använder som retorisk resurs är “Jag vill ha en 

hållbar och hälsosam livsstil”. Utsagorna utifrån denna grundar sig bland annat i att 

bloggskribenterna uppnått olika åtråvärda effekter av att leva enligt LCHF och dessa har 

influerat individen till att uppfatta LCHF som en livsstil hon vill och har anammat. De 

positiva effekter individen anser sig ha uppnått genom LCHF leder också till att hon vill 

fortsätta leva utifrån LCHFs premisser:  

“Efter att ha ätit efter det här tänket ett tag nu så känner jag mig piggare, mer vaken, 

starkare och faktiskt gladare. Jag känner ett lugn över mig som jag inte haft på länge. Visst 

ibland blir det för mycket av saker runt omkring men i det stora hela mår jag så otroligt 

mycket bättre.”  

Kostologik 22 februari 2013 

Det går här att utläsa att LCHF framställs som ett sunt levnadssätt. Empiriutdraget illustrerar 

det många individer upplevt – att LCHF bidrar till att uppnå hälsosamma och positiva effekter 

(enligt individerna själva). Detta utläser vi då individen ifråga använder positivt laddade ord 

och uttryck som gladare, starkare och att hon mår så otroligt mycket bättre tack vare LCHF. 

Det går dessutom att urskilja en användning av retoriska resurser i empiriutdraget ovan, 

bloggskribenten beskriver detaljerat vilka positiva följder LCHF givit henne (exempelvis 

piggare och gladare). Genom att detaljerat ange hur LCHF bidragit till en bättre vardag och ett 
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sundare levnadssätt försöker individen argumentera och övertyga läsaren om att LCHF är rätt 

kostval. Bloggskribenten radar upp gynnsamma effekter som kan medföra att även läsaren 

uppfattar effekterna som positiva och på så sätt kan en övertygelse bli uppenbarad. Dessutom 

blir det svårt för läsaren att ifrågasätta och underminera bloggskribentens upplevelser och 

känslor kring LCHF och på så vis rättfärdigas valet. Det är utifrån dessa positiva effekter 

individen argumenterar för att LCHF bör betraktas som en livsstil. Att benämna de positiva 

effekter LCHF givit individen var vanligt i både rättfärdigandet och argumenterandet för 

LCHF: 

“För att inte dra ut på detta inlägg så vill jag bara skriva ner vad ett år med LCHF-kost 

har resulterat till. Jag har mer energi i kroppen, min kropp känner sig friskare, jag äter 

inga piller pga min sjukdom. Jag orkar med vardagen, jag är gladare, jag är med på 

aktiviteter med familj och vänner, smärtorna påverkar mig inte på samma sätt, jag har fler 

bra dagar än dåliga dagar, min sambo tycker att jag "klagar" mindre (haha), min familj 

ser att jag börjar komma tillbaka till mitt "riktiga jag", jag ser positivt på framtiden och 

vad mer behöver vi?”  

LCHFgott 19 mars 2013 

I ovanstående empiriutdrag använder individen ett flertal retoriska resurser för att rättfärdiga 

och argumentera för sitt LCHF-val. Eftersom utdraget inleds med att individen presenterar att 

hon levt med LCHF-kost i ett år tillskriver hon sig själv ett kategoriskt berättigande som 

erfaren LCHFare. Det blir svårt för läsaren att ifrågasätta de uttalanden som individen gör 

angående vilka positiva och eventuella negativa effekter kosthållningen inbringat, just för att 

individen erfarit LCHF som kosthållning och livsstil under en längre tid. Bloggskribenten 

presenterar detaljerat det hon uppnått med LCHF vilket vi tolkar bidrar till en förstärkning av 

det kategoriska berättigandet, eftersom individen tydligt beskriver att det är hon som upplevt 

alla dessa positiva effekter. Dessutom bidrar den detaljerade beskrivningen till en 

argumentation för att övertyga läsaren om att LCHF ger goda effekter och därav är värd att 

efterleva. Individen använder sig även av den retoriska resursen att hänvisa till vittnen. Då 

bloggskribenten skriver följande: min sambo tycker att jag “klagar” mindre och min familj 

ser att jag börjar komma tillbaka till mitt “riktiga jag” förstärks trovärdigheten om att det 

hon sagt faktiskt stämmer. De vittnen som framhålls bidrar till att rättfärdigandet av LCHF får 

en starkare karaktär. Detta eftersom individens ord inte lika enkelt uppfattas som “tomma 

ord” då det finns vittnen som kan bekräfta de positiva effekter som LCHF inneburit för henne. 

Det blir betydligt mycket svårare för läsaren att ifrågasätta individens ord men även hennes 

självkategorisering på grund av användandet av ovanstående retoriska resurser. Utifrån 

empiriutdraget går det att utläsa att bloggskribenterna talar om LCHF som ett sunt levnadssätt 

där individen inkluderas att må bra och där det finns ett flertal positiva effekter att ta del av. 

Inom denna tolkningsrepertoar är viktnedgång inte längre i centrum (även om den fortfarande 

kan vara betydelsefull), utan individen fokuserar istället på att uppnå god hälsa och 

välmående för lång tid framöver:  

“Men det är inte hela världen om jag inte når mitt viktmål. Jag har uppnått hälsa. Vilket är 

ett mål jag inte visste att jag hade. Tack för det, lchf.”  

Minlchfresa 21 april 2013 

Bloggskribenten talar i ovanstående empiriutdrag om LCHF som om kosthållningen öppnat 

hennes ögon för hälsans betydelse. Empiriutdraget illustrerar alltså individens tillfredställelse 
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med att vikten snarare blir en effekt av ett hälsosamt levnadssätt. Detta urskiljdes då 

bloggskribenten skriver det är inte hela världen om jag inte når mitt viktmål. Att hälsan fått 

en alltmer framträdande och betydande roll tolkar vi vara orsaken till att LCHF betraktas som 

en livsstil och något som individerna vill fortsätta efterleva. Bloggskribenten kategoriserar sig 

själv som hälsosam i denna utsaga vilket innebär en strävan efter ett stabilt levnadssätt där 

individen siktar på att må bra både i nutid och i framtiden och där den hälsosamma 

inställningen och välmående kommer i första hand. Samtidigt som självkategoriseringen som 

hälsosam visat sig vara mycket vanlig bland bloggskribenterna tenderade vissa utav 

skribenterna att hamna i ett ideologiskt dilemma kring viktens och viktnedgångens betydelse:  

“Jag har på slutet gått upp i vikt och det är nog det som innerst inne utlöste mitt försök till 

FCE. [FCE innebär att äta/dricka smör för att hålla sig mätt utan mat]. Jag ville gå ner i vikt 

snabbt, känna glädje och motivation.  […] Jag har ätit enligt LCHF nu i fem månader och 

jag vet hur jag ska göra för att gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt.”  

Minajagochlchf 12 februari 2013 

Det ideologiska dilemmat som går att urskilja är i relation till den hälsosamma och 

livsstilsbaserade inställningen individerna framhållit. Bloggskribenterna har använt sig av 

tolkningsrepertoaren “Jag vill ha en hållbar och hälsosam livsstil” och betraktat LCHF som en 

livsstil med positiva effekter. Individerna har även kategoriserat sig som hälsosamma då de 

inte längre fokuserar på viktnedgång utan prioriterar sin hälsa och sitt välmående. Dock tyder 

ovanstående illustrativa empiriutdrag istället på en motsägelse till den hälsosamma 

självkategoriseringen. Siffran på vågen visar sig i empiriutdraget vara av betydelse och ju 

fortare viktnedgången sker desto mer glädje och motivation tror sig individen komma att 

uppleva. Motsägelsen grundar sig i den tidigare uttryckta upplevelsen av att det är livsstilen i 

sig, och inte viktnedgången, som medför välmående, glädje och motivation. Dilemmat 

infinner sig då individen inte vet hur hon ska förhålla sig till viktnedgången. Bloggskribenten 

beskriver att hon egentligen vet hur hon bör agera för att gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt, där 

viktnedgången blir en verkan av hälsosamma vanor. Samtidigt har individen ifråga bråttom att 

viktminska och tar till metoder som inte är en del av den livsstil hon vill leva efter. Utifrån 

detta tolkar vi att bloggskribenterna hamnar i tvetydigheter och motsägelser där hon inte 

riktigt vet hur hon ska handla. Detta ideologiska dilemma innebär även att bloggskribentens 

rättfärdigande av LCHF försvagas eftersom det inte tydligt framgår hur individen förhåller sig 

till LCHFs premisser. Därmed blir även kategorin hälsosam som individerna försöker 

tillskriva sig själva ibland problematisk.  

Tolkningsrepertoaren innefattar även en talan om att LCHF inbringat en kontroll för 

individen. Denna kontroll baseras på att individen känner sig bekväm med att agera på ett 

hälsosamt sätt:  

“Att lägga om kosten till lågkolhydratkost är det bästa jag har gjort för min vikt och hälsa 

men inte bara därför, det hjälpte mig bli av med mitt ätstörda beteende. Jag kommer alltid 

ha ett alltför stort begär efter socker (och stärkelse), men idag [med hjälp av LCHF] kan jag 

hantera det och jag har kontrollen istället för att sockret har kontroll över mig – det är 

befriande!”  

56kilo 1 april 2013 
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Detta empiriutdrag illustrerar individens ökade kontroll över sitt beteende och kostintag. Hon 

styrs inte i samma utsträckning av olika fysiologiska begär utan dessa begär är hanterbara. 

Bloggskribenten framhäver att hon vågar lita på sig själv för att göra hälsosamma val och det i 

sig är för henne befriande. LCHF kan betraktas som ett verktyg inom denna 

tolkningsrepertoar, ett verktyg som hjälpt bloggskribenterna att återfå och utveckla kontrollen 

över ett osunt ätbeteende. Detta kan vi utläsa genom att individen ifråga bokstavligen skriver 

att LCHF hjälpt henne bli av med hennes osunda ätbeteende. Genom detta tillskriver 

individen sig själv kategorin disciplinerad. Denna självkategorisering grundar sig i att 

individen med hjälp av sin livsstil kan kontrollera sitt beteende och på ett disciplinerat vis 

hantera det som hennes kropp och hjärna begär. Individens självkategorisering förstärks och 

förtydligas också utav att hon beskriver att hon tidigare varit en individ med ett osunt 

ätbeteende. Att individen har klarat av att gå ifrån ett ohälsosamt ätbeteende till ett sunt 

ätbeteende där hon kan hantera socker (som hon tidigare inte kunde hantera) tyder på en stark 

kontrollkänsla och att hon har blivit disciplinerad. Individen rättfärdigar även sitt kostval 

genom att beskriva att LCHF hjälpt henne att gå från något som hon anser vara negativt till 

något som hon uppfattar som positivt. Då bloggskribenten skriver att lägga om kosten till 

lågkolhydratkost är det bästa jag har gjort rättfärdigas valet av LCHF och utifrån detta blir 

det svårt som läsare att underminera individens upplevelse och kritisera valet av LCHF då 

valet att lägga om kosten till lågkolhydratskost enligt individen är det bästa hon gjort. 

Olika retoriska resurser såsom tolkningsrepertoaren i sig eller detaljer används för att 

argumentera och rättfärdiga för LCHF. Bland annat i beskrivningen av hur LCHF blivit en 

livsstil som individen avser efterfölja. Vi utläser ett försök till övertygelse om att LCHF är det 

rätta valet då bloggskribenten uttrycker sig på följande vis:  

“Åh jag vill att du ska må som mig. Jag vill att du ska känna som jag gör nu. Jag minns inte 

när jag var så lycklig sedan. Jag är i total kontroll över mig själv, mina beslut och mitt liv. 

Jag känner att jag svävar på rosa moln och vill agera profet åt alla.”  

Shervintorkian 3 januari 2013 

Vi tolkar ovanstående empiriutdrag som ett försök till övertygelse då individen hävdar att hon 

mår otroligt bra tack vare LCHF och att hon önskar alla andra samma känsla av välmående. 

Bloggskribenten uttrycker dessutom ordagrant att hon vill övertyga då hon använder sig av 

frasen Jag känner att jag svävar på rosa moln och vill agera profet åt alla.  På så sätt 

tillskriver individen sig själv en kategori som frälsare, denna kategorisering innefattas av att 

individen vill upplysa och frälsa dem som är omedvetna kring LCHFs positiva kraft. Att 

kategorisera sig själv som frälsare och att lyfta fram positiva känslor och personliga 

upplevelser av LCHF bidrar till ett rättfärdigande angående att bloggskribenten gjort rätt val. 

Bloggskribenten belyser alltså att det finns ett rätt val i form av LCHF likväl som ett fel val 

vilket tillsammans med att lyfta fram känslor och upplevelser bidrar (som tidigare nämnt) till 

en svårighet för läsaren att underminera eller ifrågasätta det bloggskribenten uttrycker. Trots 

att det i tolkningsrepertoaren “Jag vill ha en hållbar och hälsosam livsstil” finns ett ideologiskt 

dilemma kring viktens betydelse så talas det främst om LCHF i positiv bemärkelse, vilket går 

att urskilja både i hur individerna kategoriserar sig och i hur de rättfärdigar och argumenterar 

för sitt livsstilsval.  
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5.3 “Jag ska inte behöva försvara min kosthållning”  

Ett tredje sätt att tala som uppdagades var utifrån tolkningsrepertoaren “Jag ska inte behöva 

försvara min kosthållning”. Inom denna tolkningsrepertoar talar individen om felaktig kritik 

som riktas mot LCHF av utomstående. Att kritiken är felaktig baseras på bloggskribenternas 

egna uppfattningar och upplevelser kring vad LCHF står för:  

“Kostdoktorn har en bra triologi idag: Aftonbladet varnar för LCHF-cancer, Faktakoll: Kan 

fet mat ge upphov till bröstcancer och så Inte ens Aftonbladets läsare är rädda för fett 

längre. Jag tänker inte lägga mig i diskussionen för jag tycker den är befängd. Men något 

jag tycker man ska ha i åtanke när det kommer till ifrågasättandet är: Vad ÄR LCHF? För 

bevisligen är det inte min LCHF de syftar på. Och jag skulle nog påstå att det inte är den 

LCHF som ni andra äter heller! […] Jag äter inte mer fett än jag gjorde förr. Då åt jag 

lightfettprodukter men överåt pizza, kakor, skräpmat på helgen – gissa om jag får i mig 

hälsosammare fett idag!”  

56kilo 20 februari 2013 

Länkarna individen hänvisat till tyder på att det både finns och har funnits en rädsla för fett – 

att fett är ohälsosamt och kan ge cancer. Det är denna kritik som individen ifråga tar avstånd 

ifrån och menar att det bevisligen inte är min LCHF de syftar på. Dessutom nämner individen 

att hon inte får i sig mer fett på grund av LCHF utan snarare konsumerar hälsosammare fett 

tack vare LCHF. Utifrån argumentationen visar individen på att kritiken i sig inte är 

berättigad. Individen förstärker sitt argument om att LCHF är hälsosamt för kroppen och 

dessutom det rätta kostvalet genom att hänvisa till Kostdoktorn som i denna kontext tillskrivs 

ett kategoriskt berättigande utifrån sin läkarroll. Genom att luta sig emot Kostdoktorns texter 

(intertextualitet) ökar trovärdigheten för att det som skrivs är korrekt och på så vis möjliggörs 

ett övertygande. Då bloggskribenten uttrycker att hon inte tänker lägga sig i diskussionen 

kring huruvida LCHF är hälsosamt eller ej eftersom hon tycker den är befängd framhäver hon 

att LCHF är ett självklart val för henne. Hon kategoriserar sig utifrån detta som bättre 

vetande, både genom att påstå sig ha kunskap om att LCHF är det bästa valet likväl som att 

hon framställer sig själv ha en riktig definition av LCHF. Användandet av 

tolkningsrepertoaren, en kategoriskt berättigad individ och då individen tydliggör att den 

kritik som förs emot LCHF inte alltid bör bedömas som korrekt utförs ett rättfärdigande. Det 

är även fler individer som lutar sig emot Kostdoktorn och en intertextualitet blir synlig när de 

rättfärdigar LCHF:  

“Det intressanta är att lite fett, mycket kolhydrater bara varit en fluga som nu börjar 

försvinna. De som säger att LCHF endast är en diet som sitter på tapeterna just nu men som 

försvinner snart har helt fel. Jag skulle säga som Kostdoktorn att lite fett, mycket 

kolhydrater har varit en fluga då den funnits i mindre än generation och professorerna har 

kommit i underfund med att fett inte alls skapar hjärt och kärlskjukdomar utan är bra för 

oss. Förr trodde människorna att jorden var platt och det visade sig vara fel, nu visar det sig 

att fet inte alls är skadligt för oss utan nyttigt för oss. Siffrorna som han visade pekar åt rätt 

håll då ca 23% i Sverige håller igen på kolhydrater, ca 500 000 äter enligt LCHF-metoden. 

Snart kommer inte vi som äter LCHF vara annorlunda och få spydiga kommentarer om hur 

man blir dum i huvudet utan kolhydrater och att det bara är en modediet, utan fler och fler 

kommer äta som oss och se fördelarna med istället mycket fett och lite kolhydrater. Som 

jag väntar till den dagen då Livsmedelsverkar går ut med de nyheterna. De har redan efter 

LCHF kom upp i media ändrat sina riktlinjer åt det rätta hållet, men de har långt kvar innan 

de helt hittat rätt.”   
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Mittlchfliv 28 oktober 2012 

Individen tar ställning emot kritiken om LCHF då hon uttrycker att de som säger att LCHF är 

en diet som sitter på tapeterna just nu men som försvinner snart har helt fel. Utifrån detta 

framhäver bloggskribenten att LCHF är ett bestående kostval, som därmed även går utanför 

ramen av de typiska dieterna som kommer och går. Individen förstärker detta påstående 

genom att referera till Livsmedelsverket som har ändrat sina riktlinjer åt det rätta hållet efter 

LCHFs uppkomst. Då individen skriver att riktlinjerna från Livsmedelsverket gått åt rätt håll, 

vilket här innebär att fett inte är så skadligt som tidigare angivits, förtydligas bloggskribentens 

ståndpunkt angående hennes syn på LCHF och ett rättfärdigande av hennes val av kost blir 

synligt. Individen tar avstånd från att fett kan skapa hjärt- och kärlsjukdomar och gör 

faktaanspråk genom att hänvisa till forskningsläget: professorerna har kommit i underfund 

med att fett inte alls skapar hjärt och kärlskjukdomar utan är bra för oss. Ett kategoriskt 

berättigande tilldelas av bloggskribenten till professorerna och genom att referera till dessa 

förtydligar och förstärker bloggskribenten sina argument för sitt kostval. Bloggskribentens 

starkaste argument för LCHF återspeglas i en hänvisning till ett paradigmskifte: Förr trodde 

människorna att jorden var platt och det visade sig vara fel, nu visar det sig att fet inte alls är 

skadligt för oss utan nyttigt för oss. Individen påvisar att det förr fanns en vedertagen kunskap 

om jorden som platt och att det i dagsläget finns en föreställning om fett som farligt. 

Bloggskribenten uttrycker att mänskligheten återigen står inför ett paradigmskifte där den 

vedertagna kunskapen angående fett som farligt kommer revideras och ställas om. Utifrån 

detta kategoriserar bloggskribenten sig själv som bättre vetande. Denna självkategorisering 

härleds ifrån individens övertygelse om den framtida förändring befolkningen står inför och 

menar att fler och fler kommer förstå det hon redan förstått.  

Ytterligare ett försök till övertygelse görs då individen använder sig av detaljer då hon skriver 

att 23% i Sverige håller igen på kolhydraterna samt att ca 500 000 äter enligt LCHF-

metoden. Då individen påvisar konkreta siffror träder även en slags yttre och neutral sida fram 

som är oberoende av personen ifråga som har skrivit texten. Detta tillsammans med 

referensen till Kostdoktorn som har ett kategoriskt berättigande förstärker versionen om att 

det som sägs stämmer och den retoriska resursen out-there-ness blir här användbar för 

individen. Detaljerna som bloggskribenten framför samarbetar med information som 

individen senare lyfter fram angående hennes längtan om att Livsmedelverket ska förändra de 

gällande rekommendationer som i dagsläget finns. Individens tro på en förändring av 

rekommendationer från Livsmedelsverket speglar även hennes övertygelse om att LCHF snart 

kommer vara en kosthållning som efterlevs av fler och fler.  

Samtidigt som bloggskribenten använder sig av detaljer i relation till intertextualiteten när hon 

hänvisar till Kostdoktorn, framställer och kategoriserar hon sig själv som kostmedveten. Detta 

kan vi utläsa då bloggskribenten ifrågasätter andras kunskaper, såsom Livsmedelverkets eller 

individer utan LCHFs kosthållning. Vi tolkar att bloggskribenten menar att “de andra” inte vet 

vad de påstår när de talar illa om den kosthållning som hon står för, vilket i sin tur innebär att 

individen anser sig vara mer kunnig än andra och självkategoriseringen kostmedveten och 

bättre vetande blir given. Individen använder sig av retoriska resurser för att övertyga om att 

hennes kostval är hälsosamt, vilka även förstärker hennes självkategorisering och möjliggör 

en övertygelse för läsaren att hon är kostmedveten. Exempelvis bidrar den retoriska resursen 
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vittne, som i detta fall är Kostdoktorn, till att trovärdigheten av bloggskribentens 

självkategorisering blir högre. Detta eftersom bloggskribenten visar på att hon delar åsikter 

med Kostdoktorn som är berättigad och legitimerad att uttala sig inom området kost och hälsa.  

Fortsättningsvis går det att urskilja hur individen framhäver tolkningsrepertoaren på ett mer 

utåtagerande och försvarande sätt. Fokus ligger fortfarande på föreställningen om att andra 

individer uppfattar LCHF felaktigt men ett mer offensivt försvar har kunnat utläsas: 

“Det är lika dumt att tro att man bli fet av fett som att tro att man blir grön av grönsaker.   

– Christer Enkvist, Överläkare, DN debatt 2004”  

Minajagochlchf 3 april 2013 

Individen använder sig i ovanstående empiriutdrag både av tolkningsrepertoaren och den 

retoriska resursen citering när hon rättfärdigar sitt val. Återigen tar individen avstånd från 

utomstående som kritiserar LCHF som kosthållning och i detta fall lutar sig individen emot 

överläkaren Christer Enkvist. Bloggskribenten framställer med hjälp av citatet att kritiken mot 

LCHF är felaktig, detta genom att lyfta fram att det är dumt att tro att man blir fet av fett 

vilket kritikerna uppenbarligen tror. Då bloggskribenten använder sig av det Enkvist säger 

rättfärdigas individens val av kost eftersom Enkvist i denna kontext tillskrivs ett kategoriskt 

berättigande att uttala sig om kost och hälsa. Utöver detta tolkar vi det som att individen med 

stöd av de retoriska resurserna citering, kategoriskt berättigande samt tolkningsrepertoaren 

gör ett försök till att övertyga om att fett inte behöver vara av ondo och att LCHF kritiseras 

felaktigt, vilket återigen medför ett rättfärdigande av individens kostval. Liknande sätt att 

försvara LCHF från upplevd felaktig kritik går att utläsa hos fler bloggskribenter, som även de 

använder sig av retoriska resurser för att förstärka och förtydliga sin tilltro till LCHF och sin 

misstro till kritiken emot densamma:  

“Att de bara vågar visa sin okunskap så tydligt. Att de bara vågar blotta sin katastrofalt 

dåliga logiska förmåga. Att de vågar dra slutsatser på glidande logik. Att de vågar fortsätta 

att visa sin totala brist på att tolka samband och orsak. Nej, denna forskning handlar inte om 

LCHF. Visar bara på okunskap från forskare (om LCHF och näringsfysiologi) och från 

journalisterna som förmedlar resultaten så onyanserat. […] LCHF är inte en högproteindiet. 

Och de skriver till och med att de inte tagit hänsyn till kvaliten på klohydraterna och på 

köttet. VA? Det är ju det som LCHF går ut på!! Fettkvaliten då? Har man passande bortsett 

från den också? Nä, här är det forskare som från början bestämt sig vad de ville få fram och 

sen skapat sig den möjligheten. Fräckt, dåligt, oseriöst och skrämmande!”  

Annahallen 27 juni 2012 

I empiriutdraget kan vi utläsa en försvarsställning för LCHF. Att bloggskribenten intar en 

försvarställning går att urskilja då individen använder negativt laddade ord som fräckt, dåligt, 

okunskap, oseriöst och skrämmande om de utomstående individer som kritiserar LCHF vilka 

hon kallar för de andra. Vi utläser ett konstant rättfärdigande i ovanstående empiriska utdrag. 

Detta urskiljs exempelvis då bloggskribenten är upprörd över att LCHF kritiseras utan riktig 

grund och skriver Nej, denna forskning handlar inte om LCHF. Visar bara på okunskap från 

forskare. Då bloggskribenten använder ordvalet okunskap uttrycker individen att de som 

kritiserar LCHF inte har rätt kunskap för att göra detta. Individen presenterar sig själv som en 

individ som har kunskap beträffande kost, hon påvisar med bestämdhet att andra har fel vilket 

indirekt förmedlar att individen anser sig ha rätt kunskap angående LCHF, därigenom görs 

självkategoriseringen bättre vetande och kostmedveten. Individen förstärker kategoriseringen 
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då hon skriver att det är kvaliteten på protein, kolhydrater och fett som är det väsentliga för en 

individ som lever enligt LCHFs premisser. Ytterligare en självkategorisering individen 

tillskriver sig är dedikerad. Detta innebär att personen ifråga är hängiven till och brinner för 

sin kosthållning och känner ett stort engagemang i sitt kostval, vilket även resulterar i en 

försvarsställning för LCHF. I ovanstående illustrativa empiriutdrag kan vi utläsa att 

bloggskribenten har en negativ syn på de som kritiserar LCHF och genom att gå till försvar 

för att göra LCHF rättvisa framställer individen sig som dedikerad. Individen framhäver inte 

sin självkategorisering genom att höja LCHF till skyarna, utan sänker snarare de individer 

som hon uppfattar har fel genom att använda negativt laddade ord. Vissa individer som 

använder sig utav tolkningsrepertoaren höjer dock LCHF för att rättfärdiga livsstilsvalet:  

“Det är naturlig mat och vi äter inga tillsatser. Vad är det som är så provocerande? Att vi 

inte äter ketchup i vår familj? Eller att min son får mörk choklad till lördagsgodis istället 

för smågodis som innehåller Gud vet vad? […] Eller att jag använder fullfeta 

mejeriprodukter istället för lightvarianter med tillsatser och socker i? VAD är det som 

provocerar? Det är ju verkligen inga konstigheter egentligen. Jag är bara medveten. […] Jag 

vet för mycket för att våga chansa. Jag ser inte mej själv som extrem på något vis alls, jag 

väljer bara naturligt framför konstgjort.”  

Veveskamp 5 september 2012 

Empiriutdraget illustrerar att individen, i likhet med andra bloggskribenter som använt denna 

repertoar – är negativt inställd till den kritik LCHF och dess kosthållning utsätts för. 

Bloggskribenten utgår dock mer från en individnivå och i personlig fattning då hon 

rättfärdigar sitt kostval. Individen formulerar sig i relation till sitt eget liv och undrar vad det 

är som provocerar andra individer då hennes familj äter enligt LCHF. Bloggskribenten 

rättfärdigar sitt val delvis genom att ta avstånd ifrån att kategorisera sig själv som extrem, 

detta då individen skriver att Jag ser inte mej själv som extrem på något vis alls, jag väljer 

bara naturligt framför konstgjort. Bloggskribenten sätter naturligt i kontrast till konstgjort 

vilket bidrar till en svårighet för läsaren att ifrågasätta individens kostval, eftersom just 

naturligt är ett värdeladdat ord som ofta förknippas med något positivt respektive konstgjort 

med något negativt. I empiriutdraget går det även att utläsa att individen ifråga kategoriserar 

sig som kostmedveten då hon skriver Vad är det som är så provocerande? Att vi inte äter 

ketchup i vår familj? Eller att min son får mörk choklad till lördagsgodis istället för smågodis 

som innehåller Gud vet vad? Bloggskribenten tillskriver sig kategorin kostmedveten då hon 

tar avstånd från tillsatser och konstgjorda livsmedel. Hon förstärker sin självkategorisering 

som kostmedveten då hon skriver att Jag är bara medveten och Jag vet för mycket för att 

våga chansa.  

Avslutningsvis i denna tolkningsrepertoar vill vi nämna att bloggskribenterna till viss mån 

även använde ironi i rättfärdigandet av sitt val, något vi tolkar som ytterligare ett sätt att ta 

avstånd från den kritik LCHF möts av:  

“Jag är väldigt nöjd med min senaste statusuppdatering på Facebook: 

Jag har ett tips till för att få magen rund och grann. När du äter en måltid så ska du ta bort 

det som gör dig mätt. Håll dig undan från majonnäs, smör, grädde, bregott och 

bearnaisesås. Lägg istället till bröd, spagetti, potatis, ris och gröt. Detta gör dig fort 

hungrig igen så att du kan fylla på med mat som gör magen rund och grann igen.” 

Minlchfresa 20 april 2013 
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Bloggskribenten hänvisar till en okunskap hos den enskilda människan kring vad kosten gör 

för kroppen snarare än okunskap hos forskare eller Livsmedelverket som andra 

bloggskribenter gjort när de använt sig av denna tolkningsrepertoar. Individen gör ett 

faktaanspråk på hur kroppen fungerar genom att säga jag har ett tips för att få magen rund 

och grann, vilket antyder att individen har kunskap om hur magen görs stor och därmed även 

vad som bör ätas för att göra magen mindre och kategoriserar sig därmed som kostmedveten. 

Kategoriseringen framhävs då bloggskribenten visar kunskap om hur en mättnadskänsla 

behålls. Utifrån kategorin kostmedveten använder individen sig av den retoriska resursen ironi 

för att peka på hur kritiken är felaktig emot LCHF. Ironin blir tydlig då individen ifråga 

skriver ta bort det som gör dig mätt (fett) i kombination med uttalandet Detta gör dig fort 

hungrig igen så att du kan fylla på med mat som gör magen rund och grann igen. Vi tolkar 

detta som att individen anser det vara onödigt att äta sådant som bidrar till snabbare 

hungerskänslor. Det går av detta även att utläsa att individen rättfärdigar sitt LCHF-kostval då 

andra kosthållningar innebär att magen blir rund och grann.  

5.4 “Jag äter balanserad och naturlig kost som fungerar för mig” 

När individerna använder denna tolkningsrepertoar nyttjar de även vid ett flertal tillfällen 

tidigare nämnda tolkningsrepertoarer, främst “Jag ska inte behöva försvara min kosthållning”. 

Bloggskribenterna drar alltså i flera tolkningsrepertoarer samtidigt men huvudfokus i det 

följande omfamnas av att kosten inom LCHF är naturlig och att individen eftersöker ett 

balanserat levnadssätt:  

“Nu är inte lchf en fett-diet som så många tror och jag tycker det är lite tråkigt att många 

klankar ner på oss lchf-are, men viktväktarna som använder fejkreklam är okej??!! Hur som 

helst, jag äter alltså inte bara fett, fett och åter igen fett! Tänk er en våg med två sidor och 

den ska vara jämnviktig. Lägg ”fett” på ena sidan och protein tillsammans med kolhydrater 

på den andra. Det är ungefär så jag äter på en dag, på en höft! Inte varje måltid men jag 

försöker balansera den så ungefär över en dag! MEN!! Glöm inte!! Jag äter bra fetter, så 

som fett från avokado, bra mejerier, kokosfett, nötter (ja jag lägger dem här, det är min last 

i livet just nu) osv och på andra sidan så lägger jag mitt protein som då oftast är i form av 

kött, fisk eller fågel samt ägg och även där lägger jag mina kolhydrater. Mina kolhydrater 

får jag i mig i form av grönsaker.” 

Kostologik 22 februari 2013 

I empiriutdraget talar individen om sitt behov av en balans emellan fett, protein och 

kolhydrater. Inledningsvis går det att utläsa att bloggskribenten distanserar sig från kritiken 

om att LCHFare enbart äter fett, fett och åter igen fett och hänvisar metaforiskt till att läsaren 

ska föreställa sig en vågskål. Denna ska illustrera hur individen på en höft äter över en dag, 

det är mestadels fett med betoning på hälsosamt fett i form av exempelvis avokado och bra 

mejerier. Individens ordval av bra fetter tyder på att det fett hon äter är hälsosamt, detta 

uttalande tillsammans med individens framtoning av att hon har en förståelse över hur hon 

förväntas äta för att må bra och bibehålla en balans gör att hon kategoriserar sig själv som 

hälsosam och kostmedveten. Individen tydliggör att hon är kostmedveten genom att 

rättfärdiga LCHF då hon skriver: Nu är inte lchf en fett-diet som så många tror och jag tycker 

det är lite tråkigt att många klankar ner på oss lchf-are. När bloggskribenten skriver detta 

drar hon i tolkningsrepertoaren “jag ska inte behöva försvara min kosthållning” samtidigt som 

hon använder sig av “jag äter balanserad och naturlig kost som fungerar för mig”. Individen 
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ifråga tar alltså både avstånd ifrån kritiken LCHF får samtidigt som hon betonar att LCHF inte 

är en fett-diet utan en balanserad kost när hon rättfärdigar sitt livsstilsval. Fler individer 

använder sig av tolkningsrepertoaren “jag äter balanserat och naturlig kost som fungerar för 

mig” när de rättfärdigar LCHF:  

“Jag äter alltså kolhydrater, det gör man när man äter LCHF. Man äter kolhydrater med 

måtta. Det finns ingenting som vi utesluter som innehåller mer vitaminer eller mineraler än 

något annat som vi kan ersätta denna råvara med. Vi äter massor av grönsaker, vi äter bra 

protein och vi får i oss kalcium, D, B12 och allt vad det nu är via tillexempel 

mejeriprodukter. Jag sa att jag åt low carb high fat. Inte no carb high fat full av transfetter. 

Fett är ingenting negativt, fett finns i avokado, fisk, nötter och massor av andra livsmedel.”  

Shervintorkian 15 december 2012 

När individen skriver Jag sa att jag åt low carb high fat. Inte no carb high fat full av 

transfetter visar hon på att utomstående antytt att hon inte äter kolhydrater utan bara fett full 

av transfetter – något individen själv tar avstånd ifrån. Bloggskribenten hänvisar istället till att 

äta balanserat där ett ledord är att äta kolhydrater med måtta. Med utgångspunkt i ovanstående 

går det att utläsa att individen kategoriserar sig som kostmedveten, detta då individen 

poängterar de mineraler och vitaminer som kroppen behöver. Kategoriseringen förstärks även 

då bloggskribenten använder sig av den retoriska resursen detaljer och detaljrikt framhäver 

vad hennes kropp behöver för att må bra och fungera. Användningen av resursen tolkar vi 

som att ett försök till övertygande görs angående att självkategorisering kostmedveten 

“passar” individen ifråga.  

I empiriutdraget går det även att utläsa ett rättfärdigande med hjälp av den retoriska resursen 

out-there-ness. Individen använder sig vid flertal tillfällen av pronomen “vi” och “man”, 

vilket skapar ett normaliserande och generaliserande inslag som tyder på att det är fler än bara 

individen själv som tycker och tänker det hon framför, vilket kan medverka till att läsaren 

uppfattar uttalandet som en sanning att bli övertygad om. Utifrån den retoriska resursen out-

there-ness kategoriser bloggskribenten sig även som en LCHFare, hon framhäver att hon 

lever efter LCHFs villkor i form av måttliga mängder kolhydrater och mer av hälsosamt fett, 

vilket tydliggör att hon är en LCHFare. Relevansen av att äta balanserat, som går att utläsa i 

ovanstående empiriutdrag, går även att återfinna hos ett flertal individer som uttrycker sig 

likande:  

“Att äta så bra man bara kan, ren mat, bra råvaror, enligt sitt behov och enligt vad ens kropp 

klarar av – det är så vi alla bör eftersträva att äta. […] LCHF kan anpassas för allas behov, 

det är inte statiskt och på bara ett sätt. Det är en fantastisk kunskap och grund för att äta och 

leva! BRA mat helt enkelt!” 

56kilo 24 april 2012 

Bloggskribenten i ovanstående empiriutdrag lyfter fram sina åsikter kring att alla bör äta 

enligt LCHFs villkor. Detta utläser vi då individen skriver att LCHF är en fantastisk kunskap 

och grund för att äta och leva och att LCHF kan anpassas för allas behov. Detta bidrar till en 

framhållning av LCHF i positiv dager där vem som helst kan leva enligt kosthållningen 

oavsett kropp, mål eller utgångspunkter, vilket är ett argument för LCHF som kan vara svårt 

att ifrågasätta. Utifrån det ovannämnda och att individen känner väldigt starkt för sitt 

livsstilsval tillskriver hon sig själv kategorin dedikerad. Vi utläser ett rättfärdigande av LCHF 

då individen använder sig av följande fras: Att äta så bra man bara kan, ren mat, bra råvaror, 
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enligt sitt behov och enligt vad ens kropp klarar av.  Användningen av positivt värdeladdade 

ord kan påverka läsaren att uppfatta det som sägs som övertygande. Ett ifrågasättande av 

bloggskribentens kostval blir därav svårt, eftersom ett positivt intryck är svårare att ifrågasätta 

än ett negativt intryck. Individens ordval understödjer alltså ett rättfärdigande av LCHF som 

för läsaren kan vara svårt att uttrycka tvivel om. Fler individer talar om en naturlig och 

balanserad kost som är anpassningsbar vilket gör att alla kan leva utifrån LCHF, men det går 

också att utläsa ett ideologiskt dilemma i talan om detta:   

“Men, det jag skulle komma fram till var att det finns ju så många varianter och nivåer eller 

vad man ska kalla det inom LCHF. Det finns ett basutbud, sen väljer vissa att enbart äta typ 

kött, smör och ägg vilket jag personligen tycker är lite åt det extrema hållet men alla gör ju 

som de vill. Själv äter jag nog en väldigt liberal variant, där jag tillåter mig allt ”LCHF-

godkänt” (plus morötter!) eller allt av livets goda skulle jag vilja säga! Det finns lixom 

ingenting jag saknar egentligen. Dock har det slunkit ner en å annan mjukglass, godis 

nångång, och skräpmat vid nåt tillfälle denna sommar men så får det va. Jag har känt av 

Candidan en gång efter väl friskt intagande av alkohol, socker och annat skit men efter 

några dagar tillbaka på banan så gick det över! Jag känner mig så trygg i det. Jag vet att det 

är såhär jag vill och kommer att leva. Då kan jag unna mig några slarviga lata 

sommardagar, helt utan dåligt samvete! Faktiskt.” 

Veveskamp 24 juli 2012 

I detta illustrativa empiriutdrag framhäver individen att LCHF går att tolka på olika sätt, detta 

framgår då hon skriver att det finns ju så många varianter och nivåer eller vad man ska kalla 

det inom LCHF. Då bloggskribenten uttrycker att hon äter allt av livets goda men som ändå är 

“LCHF-godkänt” framhäver hon att det som hon anser vara gott återfinns i LCHF-kosten. 

När individen poängterar att hon inte saknar någonting i sin kosthållning urskiljs ett 

ideologiskt dilemma. Bloggskribenten påstår sig vara nöjd med det som är LCHF-godkänt 

samtidigt som hon uttryckligen säger sig ha ätit mjukglass, socker och druckit alkohol. Detta 

blir en motsägelse då individen tidigare uttryckt att hon inte saknar dessa frestelser men 

uppenbarligen äter dem ändå. Individen räddar visserligen sitt ansikte genom att skriva att det 

hon ätit är skit och att hon efter några dagar tillbaka på banan inte längre önskar äta det. 

Fortsättningsvis utläser vi från empiriutdraget att individen anser sig kunna unna sig några 

slarviga, lata sommardagar, helt utan dåligt samvete eftersom att hon är så trygg i sin 

kosthållning. Återigen blir en motsägelse synlig i förhållande till tolkningsrepertoaren där 

individen talar om att äta naturlig och balanserad kost som inte innehåller onödiga tillsatser, 

ändå upplever individen att hon kan unna sig några dagar fyllda av just onödiga tillsatser. Vi 

tolkar det som att individen är medveten om sin motsägelsefullhet då hon avslutar med 

ordvalet faktiskt.  Detta tyder på ett dilemma där individen i ena stunden rättfärdigar LCHF 

bland annat då individen ifråga tycker sig kunna äta allt av livets goda, samtidigt som hon i 

nästa stund rättfärdigar sitt snedsteg genom att säga att hon helt utan dåligt samvete kan få 

unna sig några slarviga lata sommardagar. Genom motsägelsen i bloggskribentens utsaga 

och rättfärdigandet av individens snedsteg försvagas hennes tidigare argumentation för LCHF 

som livsstil. 

Vid rättfärdigandet av LCHF lutar sig flertalet individer som tidigare nämnt åt både 

tolkningsrepertoaren “Jag ska inte behöva försvara min kosthållning” och “Jag äter balanserad 

och naturlig kost som fungerar för mig”. I vissa blogginlägg förstärker bloggskribenterna 
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enbart den senare tolkningsrepertoaren genom att nämna andra kosthållningar, detta illusterars 

av följande empiriutdrag:   

“För med viktväktarna får man ju "äta allt", vilket verkar vara det viktigaste för de flesta jag 

pratar med. För mig är det inte viktigt att "äta allt". Jag äter hur mycket gott som helst, utan 

att räkna, håller sötsuget borta och saknar egentligen ingenting. OCH betalar inget för det. 

OCH går ner i vikt samtidigt. […]Jag har hittat rätt med min kost och delar gärna med mig 

av vad jag äter och lite tips. Idag tipsar jag om Kostdoktorn igen. Han skriver återigen om 

hur man går ner i vikt. En ny serie på 17 delar. Det första rådet är att äta lågkolhydratkost 

och undvika socker och stärkelse. Lågkolhydratkost är bevisat det effektivaste sättet 

att gå ner i vikt på. Det minskar din hunger och underlättar att äta mindre. OCH den ökar 

din fettförbränning även i vila. Viktväktarna eller Viktklubb minskade aldrig min hunger. 

Däremot gav de mig hunger, ångest, matfixering och jojobantning. Och de lärde mig att äta 

dålig mat med lightprodukter med en massa tillsatser och socker i istället för riktigt fett. 

Och gjorde mig fattigare och dem rikare. Idag vet jag bättre. Idag äter jag mig mätt på riktig 

mat. […] OCH att behålla muskler. OCH veta att det jag går ner, det går jag ner i fett. Att 

jag mår bra är viktigare för mig än att äta industribakat bröd och godis och kakor.” 

Vardagslivmedlchf 5 september 2012  

 

Vi kan i ovanstående empiriska utdrag utläsa att individen rättfärdigar sitt val och framhäver 

sitt eget sätt att uppfatta och tolka LCHF. Hennes egen tolkning är dock i relation till en 

intertextualitet där individen ifråga lutar sig emot Kostdoktorns texter. Det kategoriska 

berättigandet som Kostdoktorn tillskrivs i denna kontext, på grund av sin legitimerade 

position, utnyttjas flitigt av flera bloggskribenter vilket illustrerats i tidigare empiriutdrag. Ett 

rättfärdigande görs starkare och en trovärdighet underbyggs i utsagan då ett kategoriskt 

berättigande används. Individen rättfärdigar även sitt kostval genom en jämförelse med 

tidigare negativt upplevda metoder - Viktväktarna eller Viktklubb minskade aldrig min 

hunger. Däremot gav de mig hunger, ångest, matfixering och jojobantning. Och de lärde mig 

att äta dålig mat med lightprodukter med en massa tillsatser och socker i istället för riktigt 

fett. Och gjorde mig fattigare och dem rikare. Idag vet jag bättre. Idag äter jag mig mätt på 

riktig mat.  Individen lyfter fram LCHF i ljus dager då hon i relation till Viktväktarna och 

Viktklubb menar att LCHF varken ger henne hunger, ångest eller en tunnare plånbok. 

Individen använder sig av ordvalet dålig som klingar negativt, detta ordval använder 

bloggskribenten i relation till den kost hon tidigare intagit varpå hon skriver att idag, med 

LCHF, äter hon riktig mat vilket är positivt laddat. Denna utsaga tillsammans med frasen att 

jag mår bra är viktigare för mig än att äta industribakat bröd och godis och kakor gör det 

svårt för läsaren att ifrågasätta individens kostval, eftersom den enskilda individens 

upplevelser och känslor är svåra att undermininera. Samtidigt kategoriserar sig individen i 

denna beskrivning som kostmedveten. När individen använder värdeladdade ord som dålig 

och riktig mat visar hon på ett kunskapsförråd av vad som är hälsosamt respektive ohälsosamt 

i relation till kost. Dessutom används den retoriska resursen tid när bloggskribenten skriver att 

hon idag vet bättre vilket innebär att hon anser att hennes kunskapsförråd utvecklats och 

förbättrats över tid. Detta medför också att individens kategorisering som kostmedveten 

förstärks eftersom hon i dagsläget vet mer än hon gjorde förr.   

http://www.kostdoktorn.se/vetenskap/
http://www.kostdoktorn.se/vetenskap/
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5.5 Sammanfattning av resultat  

Uppsatsens resultat har presenterat hur individer språkligt kategoriserar sig själva, hur 

retoriska resurser används vid argumenterandet och rättfärdigandet av LCHF samt vilka 

ideologiska dilemman som uppkommit för bloggskribenterna. Vid rättfärdigandet och 

självkategoriseringarna användes de fyra olika tolkningsrepertoarer som urskilts. Den första 

tolkningsrepertoaren var “Jag ville förändras” där bloggskribenterna talade om de 

motiverande faktorer som ledde till en vilja att just förändras. Dessa var i första hand en 

önskan om att minska i vikt, förändra ett osunt ätbeteende, finna ett stabilt levnadssätt och 

slutligen mildra eller bli av med sjukdomar. Ytterligare ett sätt att tala om LCHF var utifrån 

tolkningsrepertoaren “Jag vill ha en hållbar och hälsosam livsstil” där bloggskribenterna 

talade om de positiva effekter som LCHF ingivit dem. Dessa effekter har exempelvis varit att 

individen fått en kontroll över sig själv och sitt beteende likväl som att viktnedgången blivit 

sekundär till en god hälsa. Den tredje tolkningsrepertoaren som urskiljdes var “Jag ska inte 

behöva försvara min kosthållning” vilken innefattade en försvarsställning hos 

bloggskribenterna, denna kunde vara offensiv likväl som neutral och lugn. Den fjärde och 

sista tolkningsrepertoaren “Jag äter balanserad och naturlig kost som fungerar för mig” 

innebar ett talesätt om en individuell tolkning av balans i den naturliga kosten.   

Vid användandet av dessa tolkningsrepertoarer och talesätt har bloggskribenterna tillskrivit 

sig själva kategorier som: bantare, belöningsätare, målinriktad, frisk, erfaren LCHFare, 

hälsosam, disciplinerade, frälsare, bättre vetande, kostmedveten, dedikerad och LCHFare. Vid 

tillskrivningen av kategorier redogjorde individen bokstavligen för vem hon ansåg sig vara, 

exempelvis vid fallet av belöningsätare där individen ifråga använde sig av just termen 

belöningsätare i sin självkategorisering. Genom övertygande beskrivningar av en vilja att 

förändras i en viss riktning tillskrev individerna exempelvis sig själva kategorin målinriktad. 

För att förstärka trovärdigheten kring dessa kategorier har bloggskribenterna alltså använt sig 

av den aktuella tolkningsrepertoaren och andra retoriska resurser.  

 

Utöver användningen av tolkningsrepertoarerna framträder ytterligare retoriska resurser för att 

övertyga och rättfärdiga LCHF. När bloggskribenterna argumenterat för LCHF har de 

exempelvis använt sig av en detaljrikedom som retorisk resurs vid beskrivningen av de 

positiva effekter LCHF ingett dem. En annan retorisk resurs som använts för att rättfärdiga 

livsstilsvalet är tid. Bloggskribenten hänvisade till den negativa tiden före LCHF för att sedan 

lyfta fram den positiva förändringen som LCHF har betytt och betyder för individen idag. 

Bloggskribenterna argumenterar och rättfärdigar även för sitt livsstilsval genom ett försök att 

tillskriva sig själva ett kategoriskt berättigande likväl som att hänvisa till individer med ett 

kategoriskt berättigande som exempelvis Kostdoktorn. Då bloggskribenterna refererar till 

Kostdoktorn medför det en begränsning för läsaren att kritisera det sagda och på så sätt 

förstärks bloggskribenternas argument. Individerna använde också vittnen som retorisk resurs 

för att påvisa att en fysisk och psykisk förändring skett för individen ifråga tack vare LCHF. 

Dessa vittnen bidrog till att bloggskribenternas påståenden och utsagor blev trovärdigare då 

deras ord kunde intygas av andra individer. Den retoriska resursen out-there-ness används när 

bloggskribenterna skriver ut pronomen “vi” och syftar till att förklara att individer som lever 

enligt LCHFs premisser äter hälsosamt. Bloggskribenterna presenterar då en sanning som 
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upplevs “finnas därute” eftersom det är fler än individen själv som uppfattar det som uttrycks 

som sant, detta i sin tur leder till en övertygande beskrivning. För att rättfärdiga livsstilsvalet 

användes även citeringar, genom dessa belyste bloggskribenterna att de inte var ensamma 

med sina åsikter kring att LCHF är det rätta valet. Ironi har visat sig vara ytterligare ett sätt för 

bloggskribenterna att rättfärdiga sitt livsstilsval. Detta kunde vi främst utläsa i de fall då 

individen med ironisk klang i sin text skrev rekommendationer angående hur en individ bör 

äta för att bli stor och rund om magen. Bloggskribenterna rättfärdigar även sitt livsstilsval 

genom att höja LCHF och genom att sänka andra metoder som utifrån deras uppfattning är 

sämre. I jämförelsen tar bloggskribenterna upp negativa aspekter av exempelvis Viktväktarna 

och visar på hur LCHF skiljer sig på ett positivt sätt ifrån dessa. Ofta användes positivt 

värdeladdade ord i relation till LCHF och negativt värdeladdade ord till andra kosthållningar 

för att stärka LCHFs positiva position.  

 

För att rättfärdiga och argumentera för LCHF drog bloggskribenterna i vissa fall i flera 

tolkningsrepertoarer parallellt. Exempelvis då bloggskribenten tog avstånd från den kritik som 

riktades mot LCHF som fett-diet. Individerna menade snarare att LCHF innebär att äta 

balanserad och naturlig kost. Bloggskribenterna använde sig i rättfärdigandet således av både 

tolkningsrepertoaren “Jag ska inte behöva försvara min kosthållning” och “Jag äter balanserad 

och naturlig kost som fungerar för mig”. De resurser som används i rättfärdigandet och 

argumenterandet av LCHF innebär inte nödvändigtvis att läsaren övertygas om det som 

uttrycks. I vissa fall har motsägelser kunnat utläsas och ideologiska dilemman har 

uppkommit. Att dessa dilemman återspeglats i blogginläggen kan bidra till att 

argumenterandet och rättfärdigandet av LCHF försvagas eftersom läsaren inte blir övertygad 

när det finns en motsägelse i det som uttrycks.  

Avslutningsvis vill vi återigen nämna att resultatet denna uppsats presenterat är en 

konstruerad sanning och en verklighet av många.  

6. Diskussion 

I följande avsnitt avser vi vara självkritiska och föra en reflekterande diskussion kring 

uppsatsens tidigare belysta delar i relation till studiens resultat. Vi vill även betona att vi 

genom uppsatsens gång konstant eftersträvat transparenta forskarroller. Därav är en reflektion 

kring de val vi tagit längs uppsatsvägen synlig i fler avsnitt och inte enbart ägnad till 

diskussionsavsnittet.   

6.1 Inledande reflektioner  

I uppsatsens inledning belystes valfrihet, valtagande och argumenterande vilket är något som 

vi under studiens gång kommit i kontakt med. Till en början var vi tvungna att göra ett val för 

att besluta om vad som skulle studeras. Något som visade sig vara lättare sagt än gjort då vi 

lever i en värld som präglas av en kontext relaterad till valfrihet och valmöjligheter. Vi visste 

från början att samhällets valmöjligheter intresserade oss och framförallt hur individen 

förhåller sig till dessa. Dock kvarstod valet om hur detta skulle undersökas. Slutligen togs ett 

beslut och uppsatsen syftar nu till att studera hur individer språkligt framställer och resonerar 
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kring sin valda livsstil och hur hon i denna beskrivning kategoriserar sig själv. När syftet var 

formulerat stod vi återigen i ett vägskäl där nästa val skulle tas angående vilken kvalitativ 

metod som skulle bli utgångspunkten för vårt uppsatsarbete. Alla dessa val som behövdes tas 

tyder på uppsatsens samhälleliga och sociologiska relevans då valmöjligheterna speglar en del 

av den kontext som individen i dagens samhälle formar och formas av. Då vi landat i vårt val 

krävdes ett ständigt motiverande och argumenterande till varför vi valt det specifika syfte och 

tillvägagångssätt som vi gjort. Det innebär att vi genom uppsatsens gång konstant eftersträvat 

transparenta forskarroller och gjort vårt yttersta för att vara reflexiva. Vi har funnit det mycket 

spännande och intressant att genom uppsatsen gång själva fått ta beslut likväl argumentera för 

de beslut som tagits – vilket är i likhet med vad uppsatsen syftar till att studera. Genom vår 

egen argumentation och reflektion blev vi ständigt påminda om den samhälleliga kontexten 

och dess betydelse för hur vi och andra agerar.  

6.2 Diskussion kring syfte och frågeställningar  

Vi har i likhet med bloggskribenterna tagit val och argumenterat för dessa val, vi har däremot 

inte utgått ifrån att bloggskribenterna beskriver valtagandet och argumenterandet på samma 

vis som vi har gjort under uppsatsens gång. Därför har vi ordagrant tolkat bloggskribenternas 

utsagor och argument för deras livsstilsval. Det kan vara värt att nämna att information 

angående individernas rättfärdigande, argumenterande och hur de tillskriver sig själva 

kategorier kan ha gått förlorad då vi inte haft möjlighet att tolka exempelvis kroppsspråk eller 

betoningar som ofta förstärker det som uttryckts. Men då vårt syfte grundat sig i det skriftliga 

språket på bloggar anser vi oss ändock fullföljt syftet eftersom denna begränsning av uttryck 

är känd på Internetbaserade plattformer. I relation till detta har bloggskribenterna vid ett 

flertal tillfällen förstärkt sina kategoriseringar likväl som sina argument genom att använda 

sig av retoriska resurser för att övertyga läsaren utan att behöva tillkännage ansiktsuttryck, 

kroppsspråk eller tonläge.  

För att fullfölja syftet har vi besvarat de två frågeställningar som inledningsvis av denna 

uppsats presenterades. Den första frågeställningen är “vilka självkategoriseringar är möjliga 

för individen att tillskriva sig vid beskrivningen av livsstilsvalet?”. Denna frågeställning har 

besvarats genom att vi sökt och funnit gemensamma mönster för hur individerna talade om 

sitt livsstilsval LCHF. De gemensamma mönsterena i individernas språkbruk resulterade i att 

vi kunde urskilja fyra tolkningsrepertoarer, som bloggskribenten nyttjar vid 

självkategoriseringen. För att analysera hur självkategoriseringen tillskrevs har vi gjort en 

närläsning av individernas språkbruk. Vi har studerat vad bloggskribenternas utsagor säger 

om bloggskribenten ifråga samt lagt fokus på deras användning av ord och termer.   

Uppsatsens andra frågeställning är: “hur argumenterar och rättfärdigar individen för sitt 

livsstilsval utifrån specifika ordval och retoriska resurser?”. Vi har besvarat denna genom att 

ha varit inlästa på Potters teoretiserande kring utvalda retoriska resurser, dessa har varit 

vägledande för att studera hur individen rättfärdigar och argumenterar för LCHF. Trots vår 

avgränsning av utvalda retoriska resurser har vi i största möjliga mån förhållit oss öppna för 

att uppfatta andra resurser som används av bloggskribenterna. Detta har resulterat i att vi 

funnit ytterligare två retoriska resurser; tid och ironi. För att besvara frågan sökte vi efter det 

konkreta användandet av retoriska resurser, exempelvis i form av att framhäva vittnen, 
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detaljer och citering i beskrivningen av livsstilsvalet. Sedan analyserades hur användandet av 

dessa retoriska resurser bidrog till en ökad trovärdighet, övertygelse och ett rättfärdigande. Vi 

har även studerat återkommande ordval i bloggskribenternas utsagor, dessa har främst varit av 

värdeladdad karaktär. Grundat i detta anser vi oss ha besvarat frågan då vi med stöd i de 

utvalda och nyfunna resurserna kunnat tolka hur individen använder sig av dem för att 

rättfärdiga och argumentera för LCHF.  

Vi vill poängtera att vi är medvetna om att vi i viss mån påverkat resultatet, eftersom vi valt ut 

materialet vid sökningen av informationsrika blogginlägg. Vårt ingångsläge i uppsatsen har 

varit att ständigt visa en medvetenhet kring att vi själva är med och konstruerar en av många 

sanningar, vilket är precis vad som sker då vi väljer ut och definierar vad som är 

informationsrik data. 

6.3 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

I tidigare forskningsavsnittet benämndes fem olika huvudteman som lyfter de olika kontexter 

uppsatsens syfte innefattar. Varje tema och kontext i forskningsavsnittet har fått ett sparsamt 

innehåll då många kontexter behövts lyftas fram. På så sätt kan det bli svårt att diskutera 

huruvida luckor blivit ifyllda eller om oenigheter löstes, dock kommer vi i följande avsnitt 

göra vårt bästa för att föra en diskussion kring detta. Utifrån de fem teman som vi benämnt i 

den tidigare forskningen kommer en sammankoppling till vårt resultat här nu att framföras.  

Det första temat behandlade varför individer väljer att blogga, denna inrymmer både 

Internetkontexten i sig men även den samhälleliga kontexten rörande valfrihet. Nardi et al 

(2004:43-46) fann fem motiverande faktorer till att individer valde att blogga. Bloggandet 

grundade sig i en vilja att dokumentera sitt liv, uttrycka åsikter eller djupa känslor, 

individerna ville även testa sina idéer emot en potentiell publik och få respons, slutligen 

grundade sig bloggandet i en vilja att skapa och utveckla en gemenskap. Trots att vårt syfte 

inte har varit att studera varför individen väljer att blogga ansåg vi denna studie relevant 

utifrån att individen gjort valet att blogga och därmed bidrar Nardis et al (2004) studie till att 

förstå hur val görs och argumenteras för. Vi har funnit en likhet med vårt resultat och Nardis 

et al (2004) resultat. Då vi studerat hur individer argumenterar och rättfärdigar för sitt val har 

vi också funnit att individerna vill förmedla sina åsikter, idéer och känslor i relation till sitt 

livsstilsval. På så sätt är studierna eniga om orsaken till bloggandet, vilket är en likhet vi vill 

lyfta fram även om det inte varit vårt syfte att studera detta. 

Nästa tema omfamnade den samhälleliga kontexten kring valfrihet och dess dilemma. 

Jacobsson (2004:59) och Statens Offentliga Utredningar (2006:77:242) fann i sina studier att 

valfrihet och mängder av val leder till en osäkerhet och ångest, detta eftersom att individen 

förväntas göra det bästa av sig själv samt ta de bästa och rätta valen. Dock så fann Anderson 

et al (2005:148) att denna samhälleliga kontext snarare hjälper individen till att ta beslut som 

gynnar henne och hennes framtidsmål.  De bloggskribenter vi studerat strävar efter att både 

rättfärdiga och argumentera för sitt livsstilsval och detta kan tänkas grunda sig i att 

livsstilsvalet är en del av hur individen framstår inför en potentiell publik. Det går även att 

urskilja hur bloggskribenterna förhåller sig till valfriheten och de förväntningar som byggts 

upp då de rättfärdigar och argumenterar för att individen ifråga har tagit det “rätta” valet. 
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Bloggskribenterna använder sig av retoriska resurser för att förstärka detta likväl som de 

ordagrant påstår sig ha tagit det bästa valet. Det kan utöver detta även tänkas finnas en 

ångestladdad energi i de ideologiska dilemman vi funnit, men det är inte något vi avsett att 

urskilja. Detta är alltså enbart antaganden från vår sida då vår studie inte syftat till att 

undersöka huruvida valfrihet leder till ångest, det är ändock relevant och intressant att se till 

hur individerna förhåller sig till den samhälleliga kontexten som innebär oändliga 

valmöjligheter.   

Inom det tredje temat har forskarna kommit fram till att en medvetenhet och ett 

kunskapsförråd gällande kost leder till hälsosammare kostval. Salmons et al (2013:5) resultat 

tyder på att goda kunskaper gällande olika livsmedelsprodukter kan innebära en ökad grad av 

behärskning som i sin tur leder till sundare kostvanor. I likhet med denna kom Hansen et al 

(2011:178ff) i sin studie fram till att individer med ångest inför vilka livsmedel de bör välja 

söker alltmer information om dessa och på så sätt ökar kunskapen kring kost. Även Berg 

(2002:48-51) fann att kunskap angående kost ger individen en möjlighet till att ta 

hälsosammare val. De bloggskribenter vi studerat har mycket tydligt framhållit att 

livsstilsvalet de tagit är ett hälsosamt sådant. Många har även lyft fram sina kunskaper om 

olika näringsämnen för att argumentera för och rättfärdiga LCHF. Även om det inte är vår 

uppgift att avgöra huruvida individernas livsstilval är hälsosamt eller ej baserar 

bloggskribenterna sina argument på en påstådd kunskap kring hälsosamma kostvanor. De 

kategoriserar sig även utifrån denna kunskap som bland annat hälsosam och kostmedveten. På 

så vis har den tidigare forskningen och vårt resultat en koppling som stödjer varandra.  

Tron på det egna argumentet är det fjärde temat som belyser den retoriska kontexten i vår 

uppsats. Baldwin (2012:7) fann i sin studie att individer är mer positivt inställda till sina egna 

argument än andras då dessa behagar individens känslor och tankar. Även Fisher och Keil 

(2013:3f) kom fram till att individer med ett emotionellt engagemang i en viss fråga upplevde 

sina egna argument som sanna och rätta. En likhet som går att urskilja mellan forskningen och 

vår uppsats resultat är då bloggskribenterna tillskriver sig själva kategorin dedikerad och visar 

sig vara engagerade i frågor gällande LCHF. De argument som individerna då lyfter fram är 

formulerade som om individerna själva ansåg dessa som rätta och sanna. Även om 

individernas förhållande till sina egna och andras argument är av relevans för vår studie har vi 

mer utförligt studerat hur dessa argument framställs. Exempelvis kunde vi urskilja att 

individer använder sig av vittnen för att stärka trovärdigheten av deras argumenterande för 

LCHF som ett positivt livsstilsval. På så sätt anser vi oss ha fyllt en lucka i den tidigare 

forskningen.  

Slutligen belystes det femte temat kring hur individer konstruerar och framställer sina egna 

identiteter. Wetherell et al (2007:6f) gjorde en diskurspsykologisk studie och urskilde 

tolkningsrepertoarer som möjliggjorde och begränsade individens sätt att framställa och 

konstruera sig själv som singel. Vi har i vår studie också kunnat urskilja tolkningsrepertoarer 

som individen använder sig av både i sin självkategorisering och i rättfärdigandet av LCHF. 

Vi har dock använt Wetherell et al (2007) som inspiration och kan därmed blivit influerade till 

att söka dessa tolkningsrepertoarer på ett specifikt och liknande sätt. Den andra studien i detta 

tema, Zhaos et al (2008:1823ff), studerar hur individen konstruerar sig själv på Facebook, där 
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individer i första hand visar vilka de är (åtminstone vilka de vill framstå som att vara) istället 

för att ordagrant beskriva detsamma. Då Facebook, precis som bloggar, är en social plattform 

som innefattas av Internetkontexten borde det ha funnits starka likheter i hur bloggskribenter 

framställer sig själva. Dock har vi inte funnit belägg för att bloggskribenterna visar vilka de är 

istället för att berätta. Vi har snarare funnit en blandning av dessa två där ingen förekommer i 

högre grad än den andra. Detta kan självfallet också bero på att bloggar inger ett större 

utrymme för individen att skriva och använda berättelser i sin framställning av sig själv än 

vad Facebook gör. Vi vill därför inte påstå att våra resultat nödvändigtvis säger emot Zhaos et 

al (2008), utan snarare påvisar att det finns skillnader likväl som likheter.   

6.4 Teoretiska och metodologiska reflektioner 

Vårt val av teoretisk och metodologisk utgångspunkt föll sig naturligt på social-

konstruktionismen då syftet med uppsatsen inkluderas av det diskursiva perspektivet. Som 

tidigare nämnt skiljer inte diskursanalysen eller diskurspsykologin på teori och metod, vilket 

innebär att den socialkonstruktionistiska teoretiska utgångspunkten var given utifrån 

uppsatsens syfte (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10). Kontentan av uppsatsens teoretiska 

avsnitt är att en individ utför en mängd olika handlingar med det hon språkligt uttrycker och 

därmed betraktas språk som handling (Potter, 1996:47). Det teoretiska och metodologiska 

ramverket har haft stor inverkan och betydelse för resultatet av studien, grundat i att den 

teoretiska ansatsen varit drivande i hur en tolkning av ett empiriutdrag kan genomföras.  

Med socialkonstruktionistiskt präglade tankar och funderingar har tolkningar gjorts och 

förståelse sökts utifrån de språkliga handlingar som bloggskribenterna utfört. Vi har i 

bearbetningen av empiriutdrag kunnat urskilja olika självkategoriseringar som 

bloggskribenterna tillskriver sig och genom individens självkategoriseringar har vi alltså 

kunnat betrakta och erfara språk som handling.  Med detta menar vi, i enlighet med Potter 

(1996) att bloggskribenten gör något vid användingen av språket. Exempelvis när individen 

tillskriver sig själv kategorin kostmedveten används språket för att formulera utsagor där 

läsaren förväntas bli övertygad om att självkategoriseringen är trovärdig. I vårt resultat går 

detta att utläsa hos bland annat “Veveskamp” den 5 september 2012 då hon skriver att hon 

väljer naturliga råvaror framför konstgjorda och att hon är så pass medveten att hon inte vågar 

chansa på att äta tillsatser och onaturliga livsmedel, eftersom hon vill veta vad det är hon 

tillför sin kropp. Då bloggskribenten själv uttrycker att hon är medveten om kost och därtill 

även förklarar hur och varför hon är detta framför hon även en övertygelse till läsaren om att 

hennes självkategorisering som kostmedveten stämmer. Därmed har en handling i form av 

övertygelse gjorts via språket.  

Utifrån uppsatsen teoretiska och metodologiska ansats har vi tolkat empiriutdrag från 

bloggskribenternas texter, detta har även gjorts med hjälp av de retoriska verktyg som 

individen kan använda för att övertyga och bli trovärdig i skildringen av sig själv. Vi har alltså 

inte strävat efter att finna en slutgiltig sanning i bloggskribenternas texter utan fokus har 

istället hamnat på hur individen konstruerar sina utsagor för att dessa ska upplevas som sanna 

och trovärdiga för henne själv och för läsaren. Den språkliga användningen av retoriska 

resurser skapar en handling, såsom rättfärdigande och argumenterande. Resultatet i denna 

studie har till exempel visat på att ett rättfärdigande kan innebära att en individ tar avstånd 
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från en riktad kritik eller går i försvarsställning till det personen ifråga brinner för. Därmed 

görs återigen en handling genom språket. Detta kunde vi utläsa i empiriutdraget som 

“Annahallen” den 27 juni 2012 skriver, där hon rättfärdigar sitt val av kost genom att tydligt 

ifrågasätta den kritik som riktats mot LCHF. Hon går i försvarsställning genom att påstå att de 

som kritiserat har en okunskap angående den LCHF-kost hon lever efter. Retoriska resurser, 

så som detaljer, vittnen eller citat har flera gånger blivit synligt i materialet, dessa förstärker 

både självkategoriseringen och trovärdigheten i det som sägs (Potter, 1996:117f, 161, 165). 

Exempelvis använde sig “LCHFgott” den 19 mars 2013 av den retoriska resursen vittnen, 

vilket i sammanhanget förstärkte hennes självkategorisering som erfaren LCHFare, detta 

eftersom det fanns just vittnen som kunde bekräfta hennes kategorisering. Alltså går det att 

urskilja att bloggskribenten handlar genom att kategorisera sig som erfaren LCHFare, hon 

tillhandanhåller en övertygelse om att hon är den hon utger sig för att vara. Detta leder i sin 

tur till att läsaren förhåller sig till individens texter på ett specifikt vis och på sätt har en 

handling genom språket skett.  

I vårt material har bloggskribenterna uttryckt sig i kostkontexter som är relaterade till en sfär 

där vissa självkategoriseringar, såsom kostmedveten, lättare kan uppfattas som trovärdiga. 

Just kontextens inflytande över vad som kan yttras i en språklig situation är något som vi stött 

på i arbetet med vår teoretiska ansats och även vidare in i resultatet. Efter att ha analyserat, 

tolkat och sökt förståelse i vårt material insåg vi betydelsen av kontexten. Vi insåg även att 

vissa av våra illustrativa empiriska utdrag i resultatet krävde ett större utrymme, vilket 

medförde att dessa empiriutdrags kontext fick framhållas i form av fler textrader än vi från 

början tänkt använda oss av. Detta för att inte skilja utsagan från den kontext den yttrats i, 

eftersom utsagan får mening först då den sätts i relation till den aktuella kontexten, det som 

kallas indexikalitet (Potter, 1996:43f).  

Diskursanalysen har kritiserats från olika håll och det finns brister som ofta kopplas samman 

med den. Winther Jørgensen och Phillips (2000:28) menar exempelvis att det som forskare 

kan vara svårt att undersöka diskurser och tolkningsrepertoarer, framförallt om forskaren har 

en stark relation eller anknytning till dessa. Detta kan betraktas som en nackdel för oss i vårt 

uppsatsarbete, eftersom vi båda är intresserade av frågor som rör hälsosam och ohälsosam 

kost i allmänhet men även mer specifika frågor kopplade till LCHF. Vi har även dagligen 

kontakt med Internetkontexten som bloggskribenterna uttrycker sig i. Detta skulle alltså 

kunna komma att influera vår analys och på så sätt framställningen av vårt resultat eftersom vi 

har tankar och åsikter kring bloggvärlden och dess innehåll. Dock har vi genom hela 

uppsatsens gång påmint varandra och oss själva om att vi som forskare är med och påverkar, 

skapar och reproducerar de olika tolkningsrepertoarerna som finns. För att undvika en negativ 

effekt av vårt influerande har vi under hela processen förhållit oss reflexiva både till oss 

själva, vårt material och till vår analys. Vi har haft en konstant pågående diskussion mellan 

varandra där vi stannat upp och reflekterat över huruvida våra egna personliga åsikter, 

fördomar och tidigare kunskap kan stå i vägen för den öppenhet vi sökt. Det har funnits 

tillfällen då vi lagt märke till att våra egna åsikter angående LCHF tagit större plats än det 

som faktiskt har stått skrivet av bloggskribenten i fråga. Då vi uppmärksammade detta gjordes 

ytterligare en närmare läsning av materialet där vi gjorde ett försök till att “nollställa” oss 
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själva. Fokus lades då på bloggskribentens språkbruk och våra personliga åsikter sattes åt 

sidan.  

Uppsatsen är en pågående språklig konstruktion som skapas av oss som forskare. Detta 

innebär att när vi för resonemang och diskussioner konstruerar vi en av många möjliga 

sanningar.  När en socialkonstruktionistisk ansats tas i akt är det också denna verklighetssyn 

forskaren måste anta. Det finns inte en statisk sanning utan sanningen är dynamisk och 

flerfaldig och är beroende av sammanhang och språkanvändning gällande en viss situation 

(Taylor, 2001:12; Burr, 2003:2-4). Därmed är vårt resultat bara ett av flera möjliga. De ordval 

och språkbruk som vi valt att använda oss av skapar alltså bara en verklighet och en sanning 

som hade kunnat se annorlunda ut.  

6.5 Förslag till framtida forskning 

Under uppsatsens gång har nya frågeställningar väckts gällande argumenterandet av ett 

livsstilsval. Exempelvis hade det varit intressant att studera läsarens respons på 

bloggskribentens inlägg. Alltså hur läsarkretsen och publiken reagerar på blogginläggen 

genom kommentarer och hur bloggskribenten sedan förhåller sig till detta. Vi anar att det i en 

sådan interaktion kan uppkomma ytterligare och annorlunda argument och rättfärdigande än 

då individen inte ställs inför ett konkret medhåll eller mothugg. I relation till kommenterarna 

hade individerna möjligtvis kategoriserat sig själva annorlunda då läsaren har möjlighet att 

bekräfta eller ifrågasätta kategorin. Det resonemang bloggskribenten eventuellt skulle föra 

med läsarkretsen i kommentarsfälten hade varit intressant att studera för att besvara 

frågeställningar kring hur argumenterande och rättfärdigandet av livsstilvalet görs.  
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