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Abstract
Det här är en studie om nätkommunikation. Föremål för undersökningen är bloggen 
Kostdoktorn.se som har som uttalat mål att övertyga svenska folket att äta lågkolhydratkost. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Kostdoktorn kommunicerar genom sin blogg och hur 
han argumenterar när han vill påverka sina läsare, samt att diskutera sannolika effekter av 

kommunikationen. Uppsatsens frågeställningar handlar om återkommande teman i 
Kostdoktorns kommunikation, vilken retorik och argumentationsteknik som används, samt 

hur läsarna reagerar på budskapen. Som teori används etablerade modeller om 
kommunikation och effekter. Både kvantitativ och kvalitativ analys används som metod. 

Materialet som undersöks är blogginlägg från 2013 på Kostdoktorn.se. 157 inlägg har 

tematiserats och analyserats. Tre teman syftar direkt till att påverka och handlar om att 1) 
framhäva LCHF genom att hänvisa till forskningsstudier 2) framhäva LCHF genom andra 

exempel, som personer som gått ner i vikt 2) gå till angrepp på etablerade kostråd samt 
kolhydrater. Sex blogginlägg har genomgått en argumentationsanalys med stöd av retorik. 

Inläggens kommentarer har analyserats som ”positiva”, ”negativa” eller ”neutrala”. 

Undersökningen visar att det finns en kommunikationsstrategi som grundar sig retoriskt på 
logos eller pathos, det vill säga förnufts- eller känsloargument. Argumentationstekniken är 

varierande, ibland backas påståenden upp på ett trovärdigt sätt och ibland backas de inte upp 
alls. Kostdoktorn använder sig av en kumulativ strategi, vilket innebär att han bygger 

långsiktig kommunikation med många små budskap, vilket kan tänkas ge stor effekt. 

Analysen av kommentarerna visar att stödet för Kostdoktorns budskap är mycket stort och 
hängivet. Men det är också tydligt att det inte rör sig om en fri diskussion – snarare är det ett 

effektivt verktyg för att mobilisera likasinnade. Kommentarsfälten ger en falsk bild av 
åsiktsklimatet i samhället och sannolikt även för läsarna som helhet. 
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1. Inledning
Den här uppsatsen handlar om nätkommunikationens påverkansmöjligheter. Föremål för 
undersökningen är bloggen Kostdoktorn.se som ska prövas mot etablerad forskning och 

teorier. Kostdoktorn.se har som uttalat mål att påverka sina läsare och åstadkomma en 
förändring i beteende. Han vill ”inspirera miljoner människor att revolutionera sin hälsa”.

De senaste åren har många dieter fått fäste i Sverige, som 5:2, GI, raw food och LCHF.  

Dieterna konkurrerar med mer traditionella kostråd från Livsmedelsverket som bland annat 
fokuserar på att man bör välja margarin framför smör på grund av att mättat fett i stora 

mängder kan vara farligt (Livsmedelsverket: Näringsrekommendationer 2013). Det kan vara 
svårt för en vanlig person att avgöra vad som är sant och vad som egentligen är mest 

hälsosamt. Avsikten med den här uppsatsen är inte heller att reda ut detta. 

1.1 Syfte
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Kostdoktorn kommunicerar genom sin blogg och hur 
han argumenterar för sin sak när han vill påverka sina läsare. Förhoppningen är att det kan ge 

förståelse för hur effektiv hälsokommunikation på internet fungerar. Både kvantitativ metod 
och kvalitativ metod kommer att användas. Ett mindre delsyfte är att diskutera sannolika 

effekter av kommunikationen och hur kommentarerna förhåller sig till budskapen. Fokus 
ligger dock på avsändarperspektivet.  

1.2 Frågeställningar
1. Vilka återkommande teman finns i Kostdoktorns kommunikation? 

2. Vilken retorik och vilka argumentationstekniker använder han? 
3. Hur reagerar läsarna på Kostdoktorns budskap? Vilken digital feedback får han?
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1.3 Material och avgränsning
Materialet som kommer att undersökas består av blogginlägg på Kostdoktorn.se. Böcker, 

twitterkonto, facebooksida och liknande har inte analyserats. Materialet är omfattande, sedan 

starten 2007 har Kostdoktorn publicerat tusentals blogginlägg. Man kan tänka sig att 

Kostdoktorn blivit varm i kläderna med åren och fått en bättre förståelse för vilken typ av 

kommunikation som fungerar. Därför har endast material från senare tid (2013) undersökts. 

Blogginläggen har tematiserats genom en kvantitativ analys som spänner över tre månader. 

Därefter har sex inlägg från bloggen och dess kommentarer genomgått en kvalitativ analys.

2. Bakgrund
Här följer en introduktion till bloggen Kostdoktorn.se och dess författare, kosten LCHF samt 
bloggar som publiceringskanal. 

2.1 Kostdoktorn.se
Kostdoktorn.se är en sajt och en blogg som drivs av Andreas Eenfeldt. Han är läkare, 

specialiserad i allmänmedicin och bor i Karlstad där han arbetar på en vårdcentral. 2007 läste 
han boken ”Good Calories, Bad Calories” av Gary Taube och blev övertygad om fördelarna 

med lågkolhydratkost och kände att han var tvungen att sprida budskapet. I december 2007 
startade han sajten Kostdoktorn.se som förespråkar LCHF-kost och som inom ett år var 

Sveriges mest besökta hälsoblogg. I dag har sajten 50 000 unika besökare om dagen 
(Kostdoktorn: Om Kostdoktorn 2013). Enligt Bloggportalen är det också Sveriges största 

blogg inom kategorin ”hälsa, sjukvård och handikapp”. Där anges siffran 158 000 unika 
besökare i veckan (Bloggportalen 2013-11-30). Kostdoktorn finns på Facebook och har 

37 461 personer som följer honom där (www.facebook.com/Kost1doktorn). Han har två 
Twitterkonton, ett på svenska (twitter.com/kostdoktorn, 3736 följare) och ett på engelska 

(https://twitter.com/DietDoctor1, 7214 följare). Han har även ett nyhetsbrev (via e-post) med 
33 797 prenumeranter. Siffrorna är hämtade 2013-11-30. 

Andreas Eenfeldts bok ”Matrevolutionen” utkom i januari 2011 på förlaget Bonnier Fakta. 

Den har sålt 70 000 exemplar i Sverige (kostdoktorn.se/matrevolutionen 2013-09-12) och 
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finns översatt till ett handfull andra språk. Det finns även en engelsk version av Kostdoktorn: 

Dietdoctor.com. Den innehåller i stort sett översättningar av delar av det svenska materialet. 

Den här uppsatsen kommer endast att fokusera på bloggen på Kostdoktorn.se. Andreas 

Eenfeldt kommer hädanefter att kallas Kostdoktorn. 

2.2 LCHF
LCHF är en förkortning för ”low carb, high fat” och är, trots engelskan, ett uttryck som 

uppkommit i Sverige. Dieten går förenklat ut på att maximera energiintaget i kroppen från 

fett, och minimera energiintaget från kolhydrater. Det är en så kallad ketogen diet, som syftar 

till att ge hög fettförbränning (Edlund u.å.). LCHF-anhängare undviker mat med kolhydrater i, 

främst snabba kolhydrater som bland annat finns i pasta, bröd och godis. I stället försöker man 

äta till exempel kött, feta såser och man undviker inte mättat fett som traditionellt sett ansetts 

farligt att inta i för stora mängder. LCHF är enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering på kort sikt en effektiv diet för att snabbt gå ner i vikt och därigenom nå en rad 

hälsofördelar. På längre sikt tycks effekten vara ungefär samma som för andra dieter.  

Hälsoeffekterna vid långvarig LCHF-diet (flera år) är inte vetenskapligt undersökta, men 

kritiker menar att det höga intaget av fett kan vara farligt (SBU 2013).

Själva begreppet LCHF myntades under 2006 i Sverige. Läkaren Annika Dahlqvist ingick i en 

grupp som ville utveckla en kostmodell baserad på högt fettintag och lågt kolhydratintag. Hon 

började samma år använda begreppet i sin blogg och sedan dess har LCHF fått ett enormt 

genomslag i Sverige och i viss mån utomlands (Dahlqvist 2013-06-09). 

Lågkolhydratkost är inget nytt fenomen utan har funnits länge i många olika varianter, även 

om lågfettdieter traditionellt rekommenderats av myndigheter i västvärlden de senaste 

årtiondena. En av de mest kända varianterna av lågkolhydratkost är Atkinsdieten av den 

amerikanske läkaren Robert Atkins som dog 2003. Likheten mellan Atkins och LCHF är stor, 

men en skillnad sägs vara att Atkins ”tillåter” att man ökar kolhydratintaget med tiden till den 

nivå man tål (Kostdoktorn: Atkins i praktiken 2010). LCHF är den ”alternativa” diet som är 

mest populär i Sverige. Enligt en demoskopundersökning äter en av sex svenskar enligt 

modellen (Dahlqvist 2013-02-19). 
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2.3 Bloggar
En blogg är en webbplats där textbaserade inlägg publiceras och visas omvänt kronologiskt så 

att det senaste alltid kommer överst. Ordet kommer av engelskans ”blog” som är 

sammandragning av orden ”web” och ”log”.  Många bloggar uppfyller definitionen för ett 

massmedium. Typiskt för bloggar är att de brukar ha relativt hög uppdateringsfrekvens och 

tillåta interaktion genom till exempel kommentarer (Våge 2006). De flesta bloggare använder 

programvara som gör det enkelt i webbläsaren att skriva inlägg utan krav på några kunskaper 

inom programmering. En blogg behöver inte vara textbaserad, utan kan lika gärna bestå av 

videoklipp, ljudklipp, bilder och liknande. Eller en kombination av dessa. Många 

bloggtjänster på nätet tillåter att man uppdaterar via sms eller e-post på ett enkelt sätt. 

Bloggandet uppstod i USA någon gång under slutet av 90-talet och har fått en explosionsartad 

utveckling världen över. I dag finns tiotals miljoner aktiva bloggar. I Sverige började 

fenomenet att spridas på allvar omkring 2004 (Våge 2006:5). Eftersom publiceringsformen är 

enkel att använda och ofta gratis tilltalar den många som vill föra ut ett budskap. En blogg har 

oftast ingen ansvarig utgivare, men kan ha det. 

3. Teoretisk ram
I det här kapitlet kommer tidigare forskning och de vetenskapliga teorier som används som 
ram för undersökningen att presenteras. Litteraturen tar avstamp i medie- och 

kommunikationsvetenskap, men även i psykologin. Det handlar främst om etablerade 
modeller och teorier som inte är anpassade för internet, som jämfört med massmedier som tv 

eller radio ändå är ett ungt medium. Detta kompletteras med nyare forskning om bloggar och 
nätkommunikation. Kapitlet består av tre huvuddelar: 1) kommunikation, effekter och 

påverkan 2) bloggar och 3) retorik.
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3.1 Kommunikation, effekter och påverkan

3.1.1 Hälsokommunikation
Hälsokommunikation kan ses som en del av mänsklig kommunikation, det vill säga 

interaktion mellan människor. Det förekommer inom inter- och intrapersonell 

kommunikation, men också inom offentlig kommunikation, samt grupp- och 

organisationskommunikation. Ett problem inom området hälsokommunikation är att 

information om kost och hälsa ofta inte uppfattas och förstås av de personer som är i mest 

behov av det. Sändaren av budskapet kan ofta ha en annan sociokulturell bakgrund än 

mottagaren och den som står för innehållet är inte alltid den bäst lämpade att förmedla 

budskapet. Myndigheter och vuxna kan vara mindre lyckade som  avsändare om man till 

exempel vill nå ungdomar. För dessa unga människor kan det då bli ett värde i sig att inte ta 

till sig budskapet (Jarlbro, 2010:15-18).

Om man förenklar en definition av begreppet kommunikation kan man säga att information 

endast går åt ett håll, medan kommunikation går åt flera håll. I själva 

kommunikationsprocessen finns alltid en avsändare, ett budskap, ett medium som förmedlar 

budskapet samt en eller flera mottagare som kan reagera på budskapet (alltså budskapets 

effekt). Mottagarens reaktion kan sedan gå tillbaka till sändaren och detta benämns som 

återkoppling eller feedback. Jarlbro talar även om feedforward, vilket innebär att sändaren 

skapar sig kunskap om mottagaren vilket gör det lättare att anpassa budskapet.(Jarlbro, 

2010:15-18).

SÄNDARE ▶ BUDSKAP ▶ MEDIUM  ▶ MOTTAGARE ▶ EFFEKT

Feedforward

Feedback

 Figur 1. Modell för kommunikation enligt Jarlbro (2010). 
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3.1.2 Effekter på lång och kort sikt
Vad är egentligen en effekt av kommunikation? Piätilä (1977, refererad i Windahl & Signitzer 

2009:235) definierar det på följande vis: En kommunikationseffekt har uppstått om, som av en 

konsekvens av en kommunikationsprocess, det finns något i individens medvetande som inte 

hade varit där annars. När man planerar kommunikation är kortsiktiga och långsiktiga 

effekter viktiga att ta hänsyn till. En exakt definition på området debatteras, men det handlar 

oftast om hur lång tid det tar för en effekt att uppstå, och hur länge en effekt består (Windahl 

& Signitzer 2009:239).

Det finns olika kombinationer av effekter: 1) lång uppbyggnad-lång effekt, 2) kort 

uppbyggnad-lång effekt, 3) lång uppbyggnad-kort effekt, 4) kort uppbyggnad-kort effekt. Den 

sistnämnda är ofta en kommunikationsplanerares dröm att uppnå och bygger på väldigt stark 

stimuli. Oftast uppnås dock en sådan effekt genom en krissituation eller annan remarkabel 

händelse. Ett exempel på lång uppbyggnad-kort effekt kan till exempel vara en politisk 

kampanj för att få någon att rösta på ett visst sätt. Ett vanligt misstag enligt Windahl & 

Signitzer (2009:240) är att en kommunikationsplanerare tror att en effekt kommer att vara 

långvarig bara för att kampanjen varit det. 

Ett annat koncept inom det här området är kumulativa effekter. Det handlar om att det ofta är 

fördelaktigt att ta små steg i kommunikationsprocessen istället för att försöka uppnå långa 

effekter omedelbart. Taktiken går helt enkelt ut på att man använder sig av många små 

meddelanden som allt eftersom uppnår en stark effekt (Windahl & Signitzer 2009:241).

3.1.3 Effekter på olika nivåer
Effekter kan uppstå på olika nivåer: individuellt, i grupp, organisatoriskt, institutionellt, på 

samhällsnivå och kulturellt. Ofta är sambandet mellan mikro- och makroeffekter komplicerat. 

Enligt Asp (1986, refererad i Windahl & Signitzer 2009:246) förutsätter effekter på ett system 

att effekter redan föreligger på individens nivå. Det blir ofta en cirkeleffekt mellan mikro och 

makro, men det börjar alltid med kortvariga effekter hos individen. Med andra ord: om en 

person inte förändras så kan det inte uppstå några förändringar på högre nivå. Effekter på 

högre nivå är kumulativa (Windahl & Signitzer 2009:247).
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3.1.4 Effekter och förändring
För de flesta betyder effekter förändring vad gäller kunskap, övertygelse, attityder och 

beteende. Kommunikation kan också syfta till att upprätthålla status quo, det vill säga ett 

oförändrat tillstånd. Att uppnå en conversion effect – att individer förändrar sina ståndpunkter, 

attityder och värderingar från negativt till positivt eller vice versa – är ofta mycket svårt.  

(Windahl & Signitzer 2009:249-250)

After exposure to stimulusAfter exposure to stimulusAfter exposure to stimulus

Non-A-minded Opinionless A-minded

Before exposure 
to stimulus

Non-A-Minded No effect or 
maintaining effect Extinguishing effect Conversion effect

Before exposure 
to stimulus Opinionless Awakening effect No effect or 

represseing effect Awakening effect
Before exposure 

to stimulus

A-minded No effect No effect Maintaining effect

Stimulus = Opinion A through mass media messages.

 Figur 2. Indelning av effekter enligt Piätilä (1977). 

Stimulus = Opinion A through mass media messages.

 Figur 2. Indelning av effekter enligt Piätilä (1977). 

Stimulus = Opinion A through mass media messages.
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Stimulus = Opinion A through mass media messages.

 Figur 2. Indelning av effekter enligt Piätilä (1977). 

Stimulus = Opinion A through mass media messages.

 Figur 2. Indelning av effekter enligt Piätilä (1977). 

Enligt Windahl & Signitzer visar Piätiläs modell att det finns många alternativ till conversion 

effect. Modellen påminner också om att det är viktigt att upprätthålla effekter. Åsikter måste 

normalt underhållas för att fortleva. 

3.1.5 Kommunikation som en kommunikationseffekt
När man planerar kommunikation är målet ofta att generera annan kommunikation. En 

hälsokommunikatör inser att chanserna för framgång ökar om kampanjen får människor att 

diskutera till exempel cancer med varandra. Ett sådant beteende kan leda till större intresse av 

kommunikationen. Kommunikation inom en publik kan öka kreativiteten, förenkla 

assimileringsprocesser, skapa större förståelse och främja aktiv handling (Windahl & 

Signitzer 2009:261). Men kommunikation kan också resultera i icke-kommunikation. Noelle-

Neumann (1973, refererad i Windahl & Signitzer 2009:261) har konstruerat en modell kring 

detta som kallas tystnadsspiralen. Den är, något förenklad, konstruerad på följande vis:

1. Folk pratar om sina åsikter med andra om de känner att åsikterna delas. Om de upplever att 

de är ensamma om sin åsikt kommer de inte att ge uttryck för den. 
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2. En individ kan använda massmedia för att ta reda på hur vanlig en viss åsikt är. Om åsikten 

inte ges utrymme inom massmedia kan man tolka det som att åsikten inte är allmänt 

accepterad. 

3. Media tenderar att låta samma åsikter uttryckas vilket ofta leder till en falsk bild av 

åsiktsklimatet i samhället. 

4. Många håller tyst om sin åsikt av rädsla för att vara ensamma om den. Ju fler som är tysta, 

desto mer framstår åsikten av att vara i minoritet. Det bygger upp tystnadsspiralen.

3.1.6 Psykologisk påverkan
Robert B Cialdini, född 1945, är en amerikansk professor i socialpsykologi vid Arizona State 

University. Enligt hans forskning finns det många sätt att påverka människor, men att de alltid 

grundar sig i sex socialpsykologiska principer:

”Reciproictet”: Enligt sociologer och antropologer är detta en av den mänskliga kulturens 

mest utbredda och grundläggande normer. Det handlar om att man själv försöker återgälda det 

som man har fått av någon annan, att man vill betala tillbaka en skuld. Reciprocitetsregeln ger 

oss möjlighet att ge bort något i trygg förvissning om att det därmed inte är förlorat, menar 

Cialdini (2005:64).

”Förpliktelse och konsevens”: Enligt Cialdini (2005:114) har man länge känt till att 

människor har en önskan om att vara och framstå som konsekventa när det gäller ord, åsikter, 

attityder och handlingar. Det finns tre förklaringar till detta. För det första värdesätter 

samhället en konsekvent hållning. För det andra är det oftast en stor fördel i vardagen att ha 

en konsekvent hållning, om man bortser från effekten den kan ha på andras syn på oss. För 

det tredje gör en konsekvent orientering det möjligt att ta värdefulla genvägar eftersom man 

inte behöver granska all information. 

”Sociala bevis”: Genom att informera någon om att många andra (ju fler desto bättre) 

samtycker kommer det att bli lättare att påverka den personen. I två lägen fungerar detta 

särskilt bra. För det första under osäkra förhållanden, när situationen är svårtydd. Det andra 

läget handlar om likhet. Människor är mer benägna att följa efter andra som liknar dem själva 

(Cialdini 2005:159).
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”Sympati”: Människor föredrar att säga ja till personer som de känner och tycker om. En 

faktor som kan väcka sympati är fysisk attraktivitet. Det tycks skapa en haloeffekt som gör att 

vi får ett mer positivt intryck även av andra positiva egenskaper som talang, vänlighet och 

intelligens. Smicker är en annan faktor som kan väcka sympati, enligt Cialdini (2005:195).

”Auktoritet”: I vårt samhälle finns en stark press att samtycka till auktoriteter, visar Cialdinis 

forskning (2005:221). Det är oftast fördelaktigt att lyda genuina auktoriteters direktiv 

eftersom de ofta besitter en stor kunskapsmängd, klokhet och makt. Av dess skäl lyder vi ofta 

auktoriteter på ett obetänksamt och mekaniskt vis för att kunna ta genvägar i beslutsfattandet. 

Man kan försvara sig mot förödande auktoritetspåverkan genom att ställa sig två frågor: Är 

denna auktoritet verkligen en expert? Hur sanningsenlig kan man förvänta sig att experten är? 

Man bör vara uppmärksam på taktiker där kommunikatörer börjar med att uttrycka sig svagt 

negativt om sig själva. Med den strategin skapar de ett intryck av ärlighet som gör att alla 

efterföljande information ter sig mycket mer trovärdig. 

”Knapphet”: Ju svårare det är att få tag i något – desto mer vill vi ha det. Tekniken används 

ständigt i reklamsammanhang med budskap som ”sista chansen” eller ”begränsat antal”. Det 

fungerar av två skäl. Eftersom saker som är svårare att få tag i anses som mer värdefulla kan 

en saks tillgänglighet användas som en mental genväg till att värdera kvaliteten. För det andra 

går vi miste om friheter när saker blir mindre tillgängliga. Det är alltså en slags 

försvarsmekanism mot förlusten av frihet.  Principen gäller även för information. 

Begränsningar i tillgången av information får människor att vilja ha den ännu mer och att bli 

mer positivt inställda till informationen (Cialdini 2005:251).

3.1.7 Sammanfattning
De teorier och modeller som kan vara särskilt intressanta att applicera på ett nytt medium som 

bloggar är följande:

Feedback: Mottagarens reaktion som går tillbaka till avsändaren, vilket benämns som 

återkoppling eller feedback. Här är även feedforward intressant – att sändaren skapar sig 

kunskap om mottagaren och därefter anpassar budskapet (Jarlbro, 2010:15-18).
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Kombinationen av effekter:  1) lång uppbyggnad-lång effekt, 2) kort uppbyggnad-lång effekt, 

3) lång uppbyggnad-kort effekt, 4) kort uppbyggnad-kort effekt (Windahl & Signitzer, 

2009:240).

Kumulativa effekter: Det handlar om att det ofta är fördelaktigt att ta små steg i 

kommunikationsprocessen istället för att försöka uppnå långa effekter omedelbart (Windahl & 

Signitzer 2009:241).

Effekter och förändring: Att uppnå en conversion effect – att individer förändrar sina 

ståndpunkter, attityder och värderingar – är ofta mycket svårt. Piätiläs modell visar att det 

finns många alternativ till conversion effect. Modellen påminner också om att det är viktigt att 

upprätthålla effekter. Åsikter måste normalt underhållas för att fortleva. 

Tystnadsspiralen: Media tenderar att låta samma åsikter uttryckas vilket ofta leder till en falsk 

bild av åsiktsklimatet i samhället. Tystnadsspiralen leder till att detta förstärks. 

3.2 Bloggar och nätkommunikation
Det finns en hel del studier som handlar om bloggar i allmänhet. Dessa kretsar dock ofta kring  

andra ämnen som till exempel personliga varumärken eller författarnas självutlämnande och 

passar inte särskilt bra i samband med den här uppsatsen.  

I en kartläggning av hälsobloggars kommunikativa strategier vid Göteborgs Universitet (Berg 

& Formunt, 2012) är Kostdoktorn dock en av de undersökta. Enligt kartläggningen kan man 

dela in hälsobloggar i två kategorier: personliga eller ämnesspecifika. Personliga bloggar 

använder sig i större utsträckning av talspråk och utgår från den egna personen, medan de 

ämnesspecifika hälsobloggarna har ett mer traditionellt skriftspråk och förmedlar information 

kring ett särskilt ämne. Gemensamt för båda kategorierna är att de öppnar upp för dialog med 

läsarna eller användarna. Kostdoktorn klassificeras enligt Berg & Formunt som en 

ämnesspecifik blogg, med få personliga inslag. 

I en studie om marknadsföring via personliga bloggar på internet dras slutsatsen att 

kommunikationen sker via en slags word of mouth-teknik. Det är en grundläggande förklaring 

till dess trovärdighet som marknadsföringsverktyg. Detta beror på att avsändare uppfattas som 

icke-kommersiell och att budskapet uppfattas som en rekommendation, till skillnad från 
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reklam som kan uppfattas som mindre trovärdigt och i vissa fall även påträngande (Borg/

Branthammer/Olsson 2007:87).

Enligt Ilshammar (2008:276) gör den interaktiva möjligheten på nätet publiken till 

medarbetare. Begrepp som läsare, lyssnare eller tittare förlorar sin mening när den 

kommunikativa processen äger rum på nätet, utanför etablerade system. Den kommunikativa 

sfären innehåller medieformer som hela tiden relaterar till varandra, kompletterar och 

förbättrar, lånar eller stjäl, ingår allianser och bildar symbiotiska förhållanden, snarare än att 

bekämpa och exkludera varandra. 

3.3 Retorik
Retorik är läran om vältalighet och utvecklades av grekerna och romarna under antiken. Det 

handlar främst om vad som gör kommunikation effektiv, hur man bäst övertygar andra om en 

ståndpunkts rimlighet. Man kan säga att det är en helhetssyn på hur man försöker övertyga 

människor om olika saker. Tre av grundbegreppen i dessa är logos, ethos och pathos 

(Bergström & Boréus, 2005:89-90).

Den del av försöket att övertyga som appellerar till mottagarens intellekt och rationella 

förmåga att dra slutsatser kallas logos. Argumenterande texter där inslaget av logos är 

dominerande ger ett sakligt intryck och innehåller få värdeladdade ord och uttryck.  Ethos kan 

definieras som den karaktär eller personlighet som en talare vill tillskriva sig själv för att 

vinna sina åhörares intresse, välvilja och förtroende. Man appellerar till mottagaren i kraft av 

den trovärdighet man själv besitter. Någon som uppfattas som ärlig är bättre på att påverka 

andra, än den som framstår som opålitlig. Pathos är de starka känslor, affekter eller passioner 

som en talare försöker väcka hos sina åhörare och utnyttja för att övertyga dem. En 

pathospräglad text framstår som känsloladdad och värdeorden står tätt. 
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4. Metod
Två huvudsakliga metoder kommer att användas i den här uppsatsen: kvantitativ textanalys 
och kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa delen kommer dock ha inslag av kvalitativ 

innehållsanalys och vice versa då det inte enbart går ut på att räkna eller mäta förekomsten av 
något i materialet. Där krävs även tolkning. 

4.1 Tillvägagångssätt
Den kvantitativa delen består av en tematisering av blogginläggen, för att förstå vilket 

mönster som finns i kommunikationen. Tre månaders inlägg (maj, juni, juli 2013) har lästs. 
Texterna har tolkats manuellt, analyserats efter gemensamma beröringspunkter, och placerats 

in i kategorier som upptäckts allt eftersom. Många inlägg skulle kunna placeras i flera teman, 
men det huvudsakliga temat har fått avgöra. Sex relevanta teman/kategorier identifierades. I 

de flesta fall var det enkelt att avgöra, till exempel var skillnaden mellan positiva inlägg om 
LCHF och kritik av annan kost oftast uppenbar. Förutom tematiseringen har även antalet 

kommentarer noterats. Resultatet presenteras i tabellform i 5.1, där det totala antalet inlägg i 
varje tema presenteras tillsammans med det genomsnittliga antalet kommentarer för ett sådant 

typiskt inlägg. Därefter analyseras varje tema ett i taget och kopplas mot teorin. 

I den andra delen, som främst är kvalitativ, har sex blogginlägg och dess kommentarer 
analyserats. Inläggen har genomgått en argumentationsanalys (beskrivs närmare nedan) med 

stöd av retoriken, såsom förespråkas av Bergström & Boréus (2005). Huvudteser och 
argument har identifierats och analyseras. Därefter har samtliga kommentarer granskats för att 

se hur de förhåller sig till budskapet. Kommentarerna har delats in i  kategorierna ”positiva”, 
”neutrala/inställning ej möjlig att avgöra” samt ”negativa”. ”Positiv” innebär att man tydligt 

tar ställning för budskapet som presenteras eller LCHF. ”Negativ” betyder att man ifrågasätter 
budskapet eller LCHF. Även här används tolkning och i tveksamma fall har det den 

huvudsakliga linjen fått avgöra. Resultatet presenteras i tabellform men också genom utvalda 
exempel på kommentarer. Slutligen görs en sammanfattande kvalitativ analys över 

kommentarerna.
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4.2 Urval
Utgångspunkten var att det rimligen borde vara en fördel att undersöka material som är så nytt 

som möjligt. Man kan tänka sig att Kostdoktorn genom åren av bloggande utvecklat en känsla 

för vilka kommunikationstekniker som är effektiva och vilka som inte är det. Därför har den 

kvantitativa delen genomförts utifrån material från 2013. Avsikten inledningsvis var att 

undersöka de senaste sex månadernas blogginlägg, maj-november 2013, så långt nya mönster 

kunde upptäckas. Så stort material var dock inte nödvändigt visade det sig under arbetets 

gång. Redan efter en undersökt månad slutade nya mönster att upptäckas, men för större 

reliabilitet undersöktes tre månader: maj, juni och juli 2013 (totalt 165 inlägg). Större material 

hade inte resulterat i fler teman/kategorier. Antalet inlägg under sommaren är inte avsevärt 

färre än under övriga året, därför behöver man inte ta hänsyn till någon säsongseffekt. 

Urvalet av blogginlägg till kvalitativ analys har också utgått från material under 2013. 

Kriterierna var att det skulle finnas en argumentation i inläggen och att de skulle tillhöra de tre 

upptäckta teman som tydligast syftar till att påverka publiken. Dessa är ”LCHF – bevis”, 

”LCHF – stöd” och ”Kritik av motpart” som beskrivs närmare i kapitel 5. Inlägg om 

matlagningsrecept, restaurangtips eller liknande har alltså uteslutits. 

4.3 Innehållsanalys
Termen ”innehållsanalys” används framförallt om analyser där tillvägagångssättet består i att 

kvantifiera, det vill säga räkna förekomsten eller mäta, vissa företeelser i en text. En definition 

som utpekar inriktningen som kvantifierande lyder i översättning ”varje metodisk mätning 

applicerad på texter (eller annat symboliskt material) för samhällsvetenskapliga 

syften” (Shapiro & Markoff 1997:14, refererad i Bergström & Boréus 2005:43). 

Innehållsanalys kan också användas på ett vidare sätt och inkludera varje analys som syftar 

till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll. Ofta görs en skillnad mellan ”kvalitativ” 

och ”kvantitativ” innehållsanalys. ”Kvalitativ innehållsanalys” syftar då ibland på 

textanalyser där ingenting räknas eller mäts. Men ibland betraktas analyser, där visserligen 

något kvantifieras men där mer komplicerade tolkningar måste göras, som mer kvalitativ än 

analyser där bedömningen är enklare (Bergström & Boréus 2005:45).

Att skapa en modell för textanalys är motsägelsefullt. Textanalys handlar till stor del om att 

närma sig en text förutsättningslöst. Man provar sig fram, öppnar en dörr, ställer en fråga och 
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testar vidare för att se eventuella mönster. Att skapa en struktur kan få en begränsande effekt. 

Därför finns det inte heller en modell för alla texter (Ledin & Moberg 2005:160).

Däremot kan man använda vissa frågor som stöd under arbetets gång: Vad handlar texten om? 

Vad påstår den? Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation med läsaren?

Som ingångar till att ta sig an texter kan man utgå från olika teman, även om det inte fungerar 

som en exakt modell. Dessa teman, eller analyskategorier om man så vill, är: innehåll, 

relation, form och intertextualitet. Innehåll består förenklat av textens teman och det som 

texten påstår om sina teman. Relation handlar om språkets relationsskapande resurser. Form 

är det som språkligt realiserar innehållet och textens relationsskapande resurser. 

Intertextualitet är det som kan liknas vid en ”dimension” som omfattar och skär igenom 

textens innehåll, relation och form. Det handlar om hur texter samspelar med andra texter. 

Dessa analyskategorier går ofta in i varandra (Ledin & Moberg 2005:160).

4.4 Analys av argumentation och retorik
En stor del av den kommunikation som pågår i samhället har som främsta syfte att påverka 

och övertyga människor om olika saker, oavsett om det handlar om att få oss att rösta på ett 

visst parti, ta ställning mot miljöförstöring eller köpa en viss sorts tröja. Därför är det viktigt 

att kunna bedöma och analysera argumentation i en textanalys. I grunden handlar det hela i 

mångt och mycket om retorik, läran om vältalighet som utvecklades av grekerna och romarna 

under antiken. Det handlar främst om vad som gör kommunikation effektiv, hur man bäst 

övertygar andra om en ståndpunkts rimlighet. Man kan säga att det är en helhetssyn på hur 

man försöker övertyga människor om olika saker. Tre av grundbegreppen i dessa är logos, 

ethos och pathos som beskrevs närmare i teoriavsnittet. 

När man gör en retorisk analys utgår man från frågor som ”Vem försöker övertyga?”, ”Vem 

försöker man övertyga?” och ”Vad vill man övertyga om?”. Detta vet vi ju redan på förhand 

svaret på i stora drag, så därför är argumentationsanalysen mer lämplig i den här uppsatsen. 

För det första finns ett deskriptivt syfte med argumentationsanalysen och det handlar om att 

urskilja själva argumentationen ur den text som ska analyseras. Det andra syftet är att bedöma 

i vilken mån argumentationen lever upp till vissa normer. Sådana normer kan vara saklighet 

och rationalitet. Det tredje syftet är ofta att försöka avgöra en argumentations beviskraft, det 
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vill säga i vilken mån de anförda argumenten verkligen stärker (eller undergräver) en bestämd 

ståndpunkt (Bergström & Boréus, 2005:91).

Det finns olika sätt att göra en argumentationsanalys. Två i grunden ganska likartade är: pro et 

contra-listan (för och emot) och en metod baserad på Toumlins modell.

Pro et contra-analysen är ett sätt att strukturera upp argumentationer för att ta ställning till 

dess beviskraft. Den deskriptiva delen går ut på att finna en eller flera teser i en text eller 

debatt samt de argument som framför för eller emot tesen. En tes kan vara av normativt slag, 

alltså hävda en värdering. Till exempel: ”Kärnkraften bör inte avvecklas”. Den kan också vara 

preskriptiv, det vill säga som en uppmaning till handling: ”Man bör verka för fortsatt 

kärnkraftsanvändning”. Texten kan också vara faktuell, ickevärderande: ”Intresse för 

sociologi ökar” (Bergström & Boréus, 2005:95-96).

Att hitta själva tesen i en text är oftast relativt enkelt enligt Bergström & Boréus 

(2005:96-98). Den urskiljer sig genom att fungera som ett påstående som inte är ett argument 

för eller emot något annat påstående, men som andra påståenden i texten fungerar som för 

eller emot. Om det är svårt att identifiera tesen kan man göra en punktlista med textens 

påståenden (eller markera i kanten av texten) som inte förefaller alltför perifera. 

Argumenten för tesen eller för något annat argument kallas för pro-argument, vilken vanligen 

betecknas ”P”. Motargument, contra-argument, betecknas ”C”. Argumentet som används för 

att stödja andra argument kallas för ”argument av första ordningen”, ”andra ordningen” och så 

vidare. Mellan en tes eller ett argument och det argument som stödjer eller försvagar detta 

finns ett uttalat eller underförstått påstående som används som länk. Det kallas premiss 

(Bergström & Boréus, 2005:101-103). I Toumlins modell skiljer man inte på tes och argument 

som påståenden, utan allt är argument. Med begreppet ”claim” avses svaret på frågan ”Vad 

vill avsändaren få mottagaren att hålla med om?”. Det som används för att understödja ett 

argument kallas för ”data”, det vill säga fakta. Den tredje byggstenen är ”warrant”, 

”berättande”. Det motsvarar premiss (Bergström & Boréus, 2005:109). Arbetsgången är 

likartat mellan de två sätten. Men använder man Toulmin-schemat börjar man inte med att 

söka efter en tes, annars noterar man påståenden och de argument som används till dessa, på 

samma sätt.
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4.5 Metodreflektion
Fördelen med en manuell kvantitativ analys (istället för en datoranalys) är att man enklare kan 

göra komplicerade bedömningar. Metoden gör att man kan upptäcka mönster eller 

kommunikationstekniker som man annars inte skulle se. Om man hade frågat mottagarna 

hade dessa sannolikt inte uppfattat dessa – kanske gör inte ens avsändaren det. Tematiseringen 

är dock inte självklar. Den hade kunnat göras med fler eller färre teman. Det är dock av 

mindre betydelse för resultatet. De sex teman som är utvalda har särskild relevans och är 

tydligt avgränsande mot varandra.

Argumentationsanalysen gör att själva kärnan i budskapet och argumentationen blir väldigt 

enkel att urskilja. Metoden har dock begränsningar, vilket även kurslitteraturen berör. Den är 

till exempel oerhört arbetsintensiv. 

Den kvantitativa och kvalitativa innehållsanalysens styrka är samtidigt dess största 

begränsning. Det handlar om tolkningen, vilket kan ge upphovs till validitets- och 

reliabilitetsfrågor. Tolkningen kan nästan alltid göras annorlunda av någon annan. Därför 

gäller det att motivera och förklara hur man tänker. Ett annat problem är metoden inte hjälper 

till att avgöra om det som Eenfeldt skriver är sant eller ej. Om han hänvisar till ”forskning”, 

kan det vara sant eller falskt, eller till och med delvis sant eller falskt. Detta går inte att få svar 

på med den här metoden.
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5. Resultat & analys

5.1 Tematisering
Först följer en tabell över fördelningen efter tematiseringen. Sedan en genomgång av ämnena, 

en efter en med exempel. Avslutningsvis en sammanfattande analys. 

Antal inlägg Andel i procent
Kommentarer per inlägg 

(medelvärde)

LCHF – bevis 8 5 % 136*
LCHF – stöd 44 28 % 55

Kritik av motpart 36 23 % 53
Produkter & tjänster 23 14 % 24

Egna produkter 4 2 % 49
Övriga ämnen 44 28 % 39

Totalt: 159 100 % 59 kom. i snitt
* Ett inlägg den 23 maj i temat ”LCHF – bevis” fick ovanligt många kommentarer (705) och 

påverkar därför snittet avsevärt. Om man bortser från det skulle snittet vara 55 kommentarer 

per inlägg. Medianvärdet i temat är 70 kommentarer, medräknat inlägget den 23 maj. 

* Ett inlägg den 23 maj i temat ”LCHF – bevis” fick ovanligt många kommentarer (705) och 

påverkar därför snittet avsevärt. Om man bortser från det skulle snittet vara 55 kommentarer 

per inlägg. Medianvärdet i temat är 70 kommentarer, medräknat inlägget den 23 maj. 

* Ett inlägg den 23 maj i temat ”LCHF – bevis” fick ovanligt många kommentarer (705) och 

påverkar därför snittet avsevärt. Om man bortser från det skulle snittet vara 55 kommentarer 

per inlägg. Medianvärdet i temat är 70 kommentarer, medräknat inlägget den 23 maj. 

 Figur 3. Tabell över ämnesfördelning under perioden maj-juli 2013 Figur 3. Tabell över ämnesfördelning under perioden maj-juli 2013 Figur 3. Tabell över ämnesfördelning under perioden maj-juli 2013 Figur 3. Tabell över ämnesfördelning under perioden maj-juli 2013

5.1.1 LCHF – bevis
I den här kategorin förespråkar Kostdoktorn LCHF med hjälp av och hänvisning till olika 

undersökningar eller vetenskapliga studier. Under den undersökta perioden publicerades åtta 

inlägg i temat (en ytterst liten andel av alla inlägg) med 136 kommentarer per inlägg i 

genomsnitt. Medianvärdet är dock betydligt längre, 70 kommentarer per inlägg. 

Exempel på rubriker:

”Mättat fett ger bra kolesterolvärden” – 30 juni
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”LCHF vinner ytterligare en diabetesstudie” – 6 juni

”Studier: Bra mat kan förebygga våld!” – 11 maj

I och med att Kostdoktorn är en utbildad och praktiserande svensk läkare får han anses vara 

auktoritet i sig själv, men i den här kategorin tar han även hjälp av andra auktoriteter för att 

bevisa sin sak, som andra läkare eller forskare. Det skapar hög trovärdighet när han 

argumenterar för LCHF. Retoriken som ofta används inom temat kan bäst beskrivas som 

logos, vilket alltså innebär att Kostdoktorn vädjar till läsarens förnuft och förmåga att dra 

slutsatser ifrån de uppgifter som presenteras. 

5.1.2 LCHF – stöd
Den klart största kategorin om man bortser från ”Övrigt” som har lika många inlägg. Nästan 

en tredjedel av Kostdoktorns inlägg faller inom det här temat. Gemensamt för dessa inlägg är 

att de förespråkar LCHF på olika sätt, men inte genom ”bevis” som undersökningar, studier 

eller mätningar. Knappt hälften av antalet inlägg i temat består av vad man skulle kunna kalla 

”case”, det vill säga exempel på personer som lyckats gå ner i vikt eller fått förbättrad hälsa 

genom att byta till LCHF-kost. Övriga inlägg handlar om LCHF som på olika sätt framställer 

kosten i god dager. 

Exempel på rubriker:

”LCHF het trend enligt Livsmedelsindustrin” – 6 juni

”Minus 87 kilo med LCHF” – 3 juni

”Till försvar av svenskt kött” – 31 juli

Här kan man i stor grad tala om Cialdinis sociala bevis. Genom att visa att många andra 

människor använder LCHF och dessutom når stora framgångar med det påverkas läsaren. 

Genom att portionera ut många ”mindre betydelsefulla” inlägg som är positiva om LCHF är 

det troligt att det kan ge kumulativa effekter (Windahl & Signitzer 2009:241). Det är sannolikt 

att Kostdoktorns strategi är lång uppbyggnad-lång effekt, eftersom han vill få folk att förändra 

sina matvanor. Och att uppnå sådan effekt genom kommunikation är mycket svårt. 
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5.1.3 Kritik av motpart
Det näst största temat. Inlägg som faller inom den här ramen kritiserar det som inte är LCHF. 

Det rör sig om till exempel kostråd från Livsmedelsverket, socker och andra metoder att gå 

ner i vikt. 

Exempel på rubriker:

”Efter lobbyism: Livsmedelsverkets kostråd nästan oförändrade” – 14 juli

”Sockerfritt barnkalas upprör sockerknarkande vuxna” – 4 juli

”ViktVäktarnas söta bluffbantning förlorar miljoner” – 29 juli

Genom exempelrubrikerna ovan kan man tydligt se kommunikationstekniken som 

Kostdoktorn ofta använder i kategorin. I den första antyds att Livsmedelsverket inte är 

förmöget att fatta oberoende beslut utan låter sig påverkas av grupper med egenintressen. Man 

kan med andra ord inte lita på Livsmedelsverket, det slås fast redan i rubriken. Det andra 

inlägget handlar om vuxna som antyds vara beroende av socker och därför vill låta sina barn 

äta socker. Det tredje handlar om bantningsmetoden Viktväktarna använder. Metoden kallas 

för bluff och gör att företaget förlorar pengar. Inläggen i ”Kritik av motpart” innehåller ofta 

värdeladdade ord som syftar till att uppröra, antyda och passionera. Man kan därför säga att 

Kostdoktorn använder sig av retorisk pathos. 

Intressant här är att ”huvudmotståndarna” är två: Livsmedelsverket och socker (eller andra 

snabba kolhydrater). För en ouppmärksam läsare skulle man kunna få bilden att dessa två står 

på samma sida, men i verkligheten är Livsmedelsverket också starkt kritiskt till socker och 

snabba kolhydrater. 

5.1.4 Produkter & tjänster
Tips om produkter/tjänster med LCHF-anknytning och som inte har en tydlig koppling till 

Kostdoktorn själv.  

Exempel på rubriker:

”LCHF-bok etta på försäljningstoppen i Danmark” – 1 maj

”Vinn de nyaste LCHF-böckerna” – 21 maj

”Två nya LCHF-magasin!” – 19 juli
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Möjligen kan det finnas ekonomiska incitament för Kostdoktorn att publicera tips om dessa 

produkter, men det finns inget konkret som pekar på det. Däremot kan de tänkas fungera som 

sociala bevis, genom att visa att LCHF-rörelsen sprider sig och växer. 

5.1.5 Egna produkter
Tips om LCHF-produkter som har en kommersiell koppling till Kostdoktorn själv. Ett i viss 

mån förvånansvärt litet tema med tanke på vilken stor marknadsföringskanal bloggen skulle 

kunna vara. 

Exempel på rubriker:

”25 000 prenumeranter” – 5 juni

”Matrevolutionen på tyska!” – 28 juli

”Boka höstens föreläsningsturné nu för rabatt!” – 12 juli

Det är inte otänkbart att Kostdoktorn noga aktar sig för att publicera för många inlägg av den 

här typen. Det skulle kunna urholka hans trovärdighet. De få gånger han använder sig av 

kommersiella budskap uppfattas de nog i mångas ögon som icke-kommersiella. Mer som en 

rekommendation än reklam, precis som Borg, Branthammar och Olsson (2007:87) visat.

5.1.6 Övriga ämnen
Under Övriga ämnen placeras de inlägg som inte tydligt passar in i de fem ovanstående. Det 

handlar om vardagsobservationer, recepttips, praktisk information om bloggen med mera. De 

kan i viss mån ses som utfyllnadsmaterial och kanske används för att se till att det hela tiden 

är aktivitet på bloggen från Kostdoktorn. 

Exempel på rubriker:

”Lider du av D-vitaminbrist?” – 14 maj

”Kostdoktorn på Twitter” – 2 juni

”Glad midsommar” – 21 juni

Samtliga inlägg under den granskade perioden maj-juli finns i Bilaga 1. 
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5.1.7 Övriga resultat – tematisering
Precis som Berg & Formunt (2012) visat så ser man mycket få spår av personliga eller privata 

inlägg på Kostdoktorns blogg. Endast ett sådant går att hitta under perioden maj-juli (”En glad 

liten köttätare” – 4 juni. Se bilaga 1). Det handlar om Kostdoktorns dotter, 20 månader 

gammal. Även hon äter begränsat med kolhydrater, i alla fall i hemmet. 

Avsändarens trovärdighet är viktig vad gäller hälsokommunikation. Kostdoktorn får anses ha 

hög trovärdighet, bland annat tack vare att han är en läkare, att mängden kommersiella 

budskap på bloggen är mycket begränsat och också genom att han producerar den största 

bloggen inom området. Vad gäller Kostdoktorns ethos så har inga inlägg där han gör en poäng 

av sitt yrke påträffats. Kanske räcker hälsningsbudskapet när man går in på bloggen ”Av 

Andreas Eenfeldt, läkare och specialist i allmänmedicin” för att trovärdigheten ska etableras 

hos läsaren. 

Det finns naturligtvis andra sätt att gå ner i vikt än genom LCHF-kost. Av nästintill självklara 

skäl får vi inte läsa något om det på Kostdoktorns blogg. Sannolikt är han själv övertygad om 

att LCHF är det rätta och bästa sättet att äta. Som Cialdini (2005:114) säger så har människor 

en önskan om att vara och framstå som konsekventa när det gäller ord, åsikter och handlingar. 

Vi kan alltså prata om förpliktelse och konsekvens. Vad gäller påverkansprincipen sympati så 

är det inte något som Kostdoktorn tycks utnyttja i större utsträckning. Visserligen har han 

oftast en trevlig och artig ton vilket säkert väcker viss sympati, men som sagt så undviker han 

oftast privat information. 

5.2 Analys av argumentation och retorik 
I detta avsnitt analyseras sex av Kostdoktorns blogginlägg. Det är uppbyggt på följande sätt: 

argumentationens struktur, analys och effekter i form av kommentarer. 
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5.2.1 ”Fler skolbarn får vit läsk till maten”
Tema: ”Kritik av motpart”

Figur 4 – Blogginlägg på Kostdoktorn.se. (Kopia av inlägget finns i Bilaga 2.)

Argumentationens struktur:

Tre teser kan urskiljas ur ovanstående text. Här följer en uppstrukturering:

Tes 1: Lättmjölk är dåligt för hälsan och bör inte konsumeras

P1. Flera studier visar att barn som dricker lättmjölk blir fetare. (Premiss: Barn som dricker 

normalfet mjölk håller sin vikt bättre.)

P2. Det är rimligt att kalla lättmjölk för ”vit läsk”. (Premiss: Läsk är onyttigt och det är även 

lättmjölk.)

P1P2. Lättmjölk och läsk kan ha samma effekt på vikten hos icke-tränade personer.

P1P1P2. Lättmjölk är vatten, mjölksocker och tillväxtstimulerande mjölkprotein. Vilket kan 

jämföras med läskens vatten + socker. 

Tes 2: Normalfet mjölk är inte ohälsosamt

P1. Enligt modern forskning behöver man inte vara rädd att normalfet mjölk ger hjärtinfarkt 

hos barn. 

Tes 3: Att vara rädd för fett är största anledningen till samhällets fetmaepidemi.

Fler skolbarn får vit läsk till maten

Den föråldrade fettskräcken drabbar ännu svenska 
skolbarn: NSD: Mellanmjölken i skolan ska bort 
(länk)

Rädslan för att barnen skulle få hjärtinfarkt av 
normalfet mjölk förefaller med tanke på modern 
forskning allt mer bisarr. (länk)
Studie efter studie visar istället att barn som dricker 
lättmjölk blir fetare (länk). Det finns goda skäl att 
kalla lättmjölk för vit läsk (länk), det kan nämligen ha 

liknande effekt på vikten hos icke-tränande personer*. 
Om det bara finns lättmjölk skulle jag hellre 
rekommendera vatten som dryck, och större portioner 
bra mat för att bli mätt.
Vissa behöver snarast uppdatera sig och sluta att 
utsätta svenska barn för 80-talets fettskräck, det största 
skälet till vår fetmaepidemi. (länk)

PS. */ Lättmjölk = vatten + mjölksocker + 
tillväxtstimulerande mjölkprotein. Vilket när det gäller 
vikt hos icke-tränande kan jämföras med läskens 
vatten + socker.
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Analys:

Tes 1: Den första tesen backas upp av ett påstående som baseras på flera forskningsstudier, 

enligt Eenfeldt. Han nämner dock inte vilka, men länkar vidare till ett äldre inlägg skrivet av 

honom själv som i sin tur länkar till en amerikansk studie, bland annat. Påståendet att mjölk är 

lika onyttigt som läsk är ett bra argument för den första tesen. Men påståendet i sig är 

tveksamt underbyggt och känns i viss mån orimligt. Många experter på området skulle nog 

inte hålla med om att lättmjölk kan likställas med läsk. Förmodligen är Kostdoktorn ute efter 

att provocera och skapa debatt. Beviskraften vad gäller den första tesen kan ses som hög då 

den underbyggs av flera argument. Problemet är att beviskraften lika gärna kan ses som låg 

om det är så att Kostdoktorn valt att bortse från studier som motsäger det han vill säga. 

Tes 2: Med normalfet mjölk syftar Kostdoktorn sannolikt på mjölk med 3 procents 

fettinnehåll eftersom han benämner två andra mjölksorter som lätt- respektive mellanmjölk. 

Han säger här att normalfet mjölk inte är ohälsosamt. Det backar han upp med ett argument 

om att barn inte förefaller få hjärtinfarkt av normalfet mjölk. Det visar modern forskning. Här 

länkar Kostdoktorn till ett tidigare blogginlägg som handlar om LCHF i allmänhet. Det nämns 

inget om barn och hjärtinfarkter. Att barn skulle kunna få hjärtinfarkter av normalfet mjölk är 

knappast en vedertagen rädsla eller uppfattning bland folk. Detta får ses som ett medvetet sätt 

att vilseleda läsaren. Beviskraften för tes 2 får därför anses vara mycket låg. 

Tes 3: Den sista tesen, att ”fetträdsla” är den största anledningen till samhällets fetmaepidemi, 

backas inte upp av något påstående. Beviskraften är därför låg och det går inte att avgöra om 

påståendet är trovärdigt. 

När Kostdoktorn hänvisar till studier appellerar han till mottagarens intellekt och rationella 

förmåga att se samband, logos. När han kallar mjölk för ”vit läsk” är Kostdoktorn, som sagt, 

förmodligen ute efter att provocera och skapa debatt. Han använder sig här av pathos. Det 

finns också en märklig orimlighet i inlägget som helhet. Han skiljer kraftigt på fullfet mjölk 

och lättmjölk, där den ena är ofarlig och nyttig, men den andra kraftigt hälsovådlig och kan 

likställas med läsk (som är känt som något av det mest ohälsosamma man kan konsumera). Är 

det rimligt att två mjölkprodukter, som ändå delar de allra flesta egenskaper, kan skilja sig så 

kraftigt åt? Det förefaller osannolikt.

Kommentarer:
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Positiva Neutrala/inställning 
ej möjlig avgöra Negativa Kostdoktorn

35 9 4 0

Totalt antal inlägg: 48.
Figur 5 – kommentarernas inställning till budskapet i inlägget ”Fler skolbarn får vit läsk till maten”.

Exempel på kommentarer:

”skaffa dig lite kunskap, sen kan du återkomma”(positiv, riktad mot kritisk kommentar)

”Du vaknade upp precis nu eller hur och kände för att kläcka ur dig en åsikt?” (positiv, riktad 

mot kritisk kommentar)

”här nämns bara studier som talar till fördel för lågkolhydrat. Det finns andra studier på lätt/

standardmjölk som inte kommit fram till samma sak.” (negativ, kritisk mot budskapet)

Trots att blogginlägget har uppenbara orimligheter återspeglas detta knappt överhuvudtaget 

bland kommentarerna. De få som ifrågasätter Kostdoktorns budskap får snabbt de andra emot 

sig. De som svarar kritikerna använder skarp ton och nästan uteslutande osakliga argument. 

5.2.2 ”Minskad åderförkalkning på LCHF – trots högt kolesterol!”
Tema: ”LCHF – bevis”

Figur 6 – Blogginlägg på Kostdoktorn.se. (Kopia av inlägget finns i Bilaga 2.)

Minskad åderförkalkning på LCHF – trots högt 
kolesterol!

Ger LCHF-kost ökad risk för åderförkalkning? Det 
brukade man tro, men nu tvivlar allt fler. Verkligheten 
verkar vara den motsatta. Här är en intressant historia 
från vetenskapsjournalisten Ann Fernholms blogg:
Åderförkalkningen minskade – trots skyhögt 
kolesterol (länk)
Hos denna man minskade alltså åderförkalkningen i 
halskärlen med tiden när han åt LCHF. Det finns tre 
skäl att tro att det inte var någon slump:

Tre skäl
1. Den största studie på LCHF-kost som undersökt 
saken visar också MINSKAD åderförkalkning. (länk) 
Detta mätt med ultraljud i halskärlen efter två år med 

råd om strikt LCHF-kost (Atkins).
2. Alla välgjorda studier på LCHF sammantaget visar 
att inga riskfaktorer för hjärtsjukdom försämras, 
nästan alla hälsovärden blir tvärtom förbättrade i 
längden. (länk) Och förbättringen av hälsovärden är 
större än av dagens kostråd. (länk)
3. Slutligen visar Socialstyrelsens nyaste statistik över 
hjärtsjukdom i Sverige glädjande resultat. De som 
varnar för att fetare mat ökat risken för hjärtsjukdom i 
Sverige har fantiserat ihop saken. I verkligheten har 
risken för hjärtinfarkt sjunkit snabbt på senare år. 
Medan svenskar äter allt mer smör har allt färre fått 
hjärtinfarkt. (länk)

Sammanfattning:
Inte nog med att mättat fett som smör verkar ofarligt 
(länk) enligt all sammantagen forskning. Att äta mer 
smör och mindre dåliga kolhydrater verkar vara rent 
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Argumentationens struktur:

Tes: Om man äter LCHF kan åderförkalkningen minska trots högt kolesterol

P1. Här är en man som äter LCHF där åderförkalkningen i halskärlen minskat.

P2. Största studien som gjorts inom området visar på minskad åderförkalkning vid LCHF.

P2P1. Många andra studier visar att nästan alla hälsovärlden förbättras med LCHF. 

Analys:

Här argumenterar Kostdoktorn på ett annat sätt än i det föregående inlägget. Om man tittar på 

tesen backar han upp den med tre påståenden, som alla får betraktas som relevanta och 

trovärdiga. Men om man tittar noga så ser man att det som han själv kallar för ”skäl 3” inte är 

ett direkt stöd för påståendet att åderförkalkning minskar vid LCHF-kost. I det här 

blogginlägget använder Kostdoktorn främst logos.  De få värdeladdade uttrycken han 

använder är att de personer som varnar för att fet mat ökar risken för hjärtsjukdom har 

”fantiserat” ihop det. Det är ju knappast troligt i bokstavlig mening. Kostdoktorn skriver 

också att svenskar äter allt mer smör och att allt färre får hjärtinfarkt. Han antyder här ett 

samband, men backar inte upp det. Det behöver inte röra sig om ett direkt orsakssamband. 

Kommentarer:

Positiva Neutrala/inställning 
ej möjlig avgöra Negativa Kostdoktorn

29 15 14 6

Totalt antal inlägg: 64.
Figur 7 – inställning till budskapet i inlägget ”Minskad åderförkalkning på LCHF – trots högt kolesterol!”

Exempel på kommentarer:

”skulle kunna tro att du är utsänd av Pfizer?” (positiv, kritisk mot annan kommentar)

”gå tillbaka till den engelska sajten... där ingen lyssnar på dig heller...” (positiv, kritisk mot 

annan kommentar)

”Alla som skriker att kolhydrater är av ondo har alla helt olika uppfattningar gällande orsak 

till åderförkalkning. Ingen av dom har någon, överhuvudtaget ingen, erfarenhet i 
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ämnet.” (negativ, kritisk mot budskapet)

De negativa kommentarerna kommer från två olika personer som håller med varandra. De 

ifrågasätter Kostdoktorns hänvisningar och länkar till studier som ska motbevisa detta. Även 

här blir dessa kritiker snabbt ifrågasatta, misstänkliggjorda och hånade. Den enda som svarar 

sakligt och konkret är Kostdoktorn själv, som skriver sex kommentarer. 

5.2.3 ”Svenskar som äter lättprodukter blir tjockare!”
Tema: ”Kritik av motpart” 

Figur 8 – Blogginlägg på Kostdoktorn.se. (Kopia av inlägget finns i Bilaga 2.)

Argumentationens struktur:

Tes: Den som äter lättprodukter blir fetare (premiss: den som äter LCHF blir smalare)

P1. Det visar en vetenskaplig undersökning

P1P1. De som undvek feta produkter och valde lättprodukter blev fetare. 

P1P2. De som åt mycket fett var smalare än den andra gruppen. 

Analys:

Till en början argumenterar Kostdoktorn tydligt och trovärdigt. Tesen backas upp med ett 

resultat från en vetenskaplig studie. Men sedan tar Kostdoktorn udden av sin egen 

argumentation genom att skriva: ”Som vanligt kan man inte dra slutsatser om orsakssamband 

från statistiska samband, så ta undersökningen med en nypa salt”. Här händer två saker: Dels 

Svenskar som äter lättprodukter blir tjockare!

En nypublicerad svensk undersökning har undersökt 
hur svenskar äter och vad som händer med deras vikt. 
På 90-talet frågade man ett par tusen medelålders män 
på landsbygden hur de åt och följde 12 år senare upp 
med en undersökning av hur vikten förändrats.

Resultat? De som var rädda för fett (undvek smör och 
drack lättmjölk med mera) hade en klart ökad risk att 
tolv år senare ha blivit feta.
De som tvärtom åt mycket mättat mjölkfett (smör, 

standardmjölk och grädde) var betydligt oftare 
fortfarande smala tolv år senare.

Som vanligt kan man inte dra slutsatser om 
orsakssamband från statistiska samband, så ta 
undersökningen med en nypa salt. Men svenskare som 
följt de misslyckade fettsnåla råden (länk) och ätit 
nyckelhålsmärkta lightprodukter som lättmjölk och 
lättmargarin blev alltså oftare tjocka. Gissningsvis för 
att de blev hungrigare och åt mer av annat, sämre.

Blir någon överraskad?
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friskriver sig Kostdoktorn från eventuella felaktigheter och försvarar sig från kritik redan på 

förhand. Dels framstår han som trovärdig och ödmjuk som medger att det kan ligga till på ett 

annat sätt. Men trots detta blir andemeningen i inlägget som helhet tydligt: man blir smalare 

av LCHF. Han avslutar inlägget med en retorisk fråga som uppmuntrar till diskussion bland 

kommentarerna men som också är ledande i sig. Cialdini (2005:221) påpekar att man bör vara 

uppmärksam när kommunikatören uttrycker sig svagt negativt. Det kan vara en strategi för få 

annan information att verka mer trovärdig. Så vad som börjar som ett logos-inlägg avslutas 

med en tydlig pathos-kommentar. 

Kommentarer: 

Positiva Neutrala/inställning 
ej möjlig avgöra Negativa Kostdoktorn

14 5 6 4

Totalt antal inlägg: 29.
Figur 9 – kommentarernas inställning till ”Svenskar som äter lättprodukter blir tjockare!”

Exempel på kommentarer:

”...denna rubrik är att gå för långt” (negativ till budskapet)

” Intressant! Hoppas att det stämmer” (positiv till budskapet)

”Jag bantade förr med aspartam och lightprodukter och gick hyfsat ner i vikt på köpet fick 

jag panikångest och högtblodtryck som tack och lov botades med riktig mat a la 

LCHF!” (positiv till budskapet)

”Eftersom de var svenskar så ser jag inget fel i rubriken, utan den får man nog ses som 100% 

sann. Rubriken säger inte heller "alla svenskar", hur man nu någonsin skulle kunna bevisa 

vad som gäller för alla?” (Kostdoktorn)

De negativa kommentatorerna kritiserar Kostdoktorn för att han försöker få till ett samband 

som inte finns och överdriver i rubriken. Kostdoktorn bemöter detta. De flesta står dock 

fortfarande på Kostdoktorns sida. Särskilt intressant är kommentaren ”Intressant! Hoppas att 

det stämmer.” Det tyder att kommentatorn söker bekräftelse på det hon redan ”vet” och inte är 
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öppen för andra förklaringar. Som Cialdini visat har människor en önskan att vara och framstå 

som konsekventa när det gäller ord, åsikter, attityder och handlingar.

5.2.4 ”Läkare skriver om LCHF-kost år 1953”
Tema: ”LCHF – stöd”

Figur 10 – Blogginlägg på Kostdoktorn.se. (Kopia av inlägget finns i Bilaga 2.)

Argumentationens struktur:

Tes: LCHF är den bästa dieten

P1. Den står sig genom tiderna

P1P1. En läkare skrev redan på 50-talet artikel om att lågkolhydratkost är effektivt 

Analys:

Som stöd för att LCHF är det bästa sättet att äta hänvisar Kostdoktorn här till en artikel från 

50-talet, vilken ska visa att LCHF inte är en modediet. Det ologiska här är då varför dieten 

inte slagit igenom förrän på 2000-talet om den nu faktiskt är bäst och folk redan visste om det 

på 50-talet. Ett sådant argument hade Kostdoktorn sannolikt bemött med att folk blivit 

vilseledda av officiella kostråd, lobbyism från matindustrin och så vidare. 

Inlägget ovan ger en känsla av att några få personer trots allt genom åren känt till ”sanningen”  

om det rätta sättet att äta, det vill säga LCHF. Detta gör informationen attraktiv enligt 

Cialdinis princip om knapphet. Begränsningar i tillgången av information får människor att 

Läkare skriver om LCHF-kost år 1953!

Det här var kul att läsa: Hur man behandlar fetma med 
obegränsad mängd mat (på engelska).
Författaren är läkaren A.W. Pennington, som 
inspirerade dr Robert Atkins att gå ner i vikt på 
liknande sätt. Artikeln är från 1953, tio år innan Atkins 
testade lågkolhydratkost och två decennium innan 
hans inflytelserika bantarbok ”Dr Atkins’ Diet 
Revolution” kom ut.

Dr Penningtons plan är en liberal LCHF-kost som 
tillåter små mängder potatis och frukt. Sextio år senare 

lär den ännu fungera bra för många. Det finns normalt 
inget behov att viljemässigt begränsa kalorier och 
svälta sig. Det är smartare att äta mat som gör att man 
bara vill äta lagom mycket.

Om detta hade varit en modediet så hade den knappast  
gett bättre resultat än andra dieter, decennium efter 
decennium! Lågkolhydratkost är uppenbarligen en 
fungerande behandling som stått sig genom tiderna.
Jag har bara en större invändning mot Penningtons 
plan. Jag skulle inte rekommendera att begränsa 
saltintaget på lågkolhydratkost. Det har inga fördelar 
och ökar risken för biverkningar som yrsel och 
trötthet.
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vilja ha den ännu mer och att bli mer positivt inställda till informationen. Inlägget består 

därför av både logos och pathos. 

Kommentarer: 

Positiva Neutrala/inställning 
ej möjlig avgöra Negativa Kostdoktorn

11 0 0 0

Totalt antal inlägg: 11.
Figur 11 – kommentarernas inställning till ”Läkare skriver om LCHF-kost år 1953!”.

Exempel på kommentarer:

”Då jag var barn på 60.talet så minns jag att mamma och hennes väninnor pratade om att det 

är kolhydraterna man blir tjock av.” (positiv till budskapet)

”Å så säger de att det inte finns långsiktiga studier, att LCHF är en "modediet".” (positiv till 

budskapet)

Samtliga kommentarer håller med om inläggets tes. 

5.2.5 ”Asiater som äter mer rött kött är friskare!”
Tema: ”LCHF – bevis”

Figur 12 – Blogginlägg på Kostdoktorn.se. (Kopia av inlägget finns i Bilaga 2.)

Argumentationens struktur:

Asiater som äter mer rött kött är friskare!

Asiater som äter mer rött kött verkar få mindre cancer 
och hjärtsjukdom. Detta enligt en helt färsk 
genomgång av åtta observationsstudier på området 
(länk).
Kommer vi att få läsa om denna studie i tidningarna, 
eller är den inte politiskt korrekt nog?
Ledsen T Colin Campbell och alla veganer som citerar 

från hans bok ”The China Study” (länk). Detta kan bli 
svårt att bortförklara. Game over?

PS
Naturligtvis bevisar inte denna studie att kött skyddar 
mot sjukdom. Detta handlar som vanligt bara om 
osäkra statistiska samband. Men det är betydligt mer 
omfattande och opartiskt analyserad statistik än den 
som boken ”The China Study” baserar sig på.
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Tes: Asiater som äter mer rött kött blir friskare

P1. Det visar åtta observationsstudier

C1. Detta handlar om osäkra statistiska samband 

Analys:
Här levererar Kostdoktorn en tes som han backar upp med ett tydlig argument, enligt logos. 

Sedan säger han emot sig själv och menar att studierna inte betyder någonting. Då kan man ju 

undra varför han skriver inlägget överhuvudtaget? Inlägget i sig skulle kunna betraktas som 

värdelöst, men som del i en övertygande helhet kan det fylla en viktig funktion. Om du från 

början är positivt inställd till LCHF kommer du sannolikt att ta till dig pro-argumentet och 

strunta i contra-argumentet. Vi kan här tala om kumulativa effekter, att det är effektivt att ta 

små steg i kommunikationsprocessen. Många små meddelanden bygger en stark effekt på sikt. 

Kommentarer: 

Positiva Neutrala/inställning 
ej möjlig avgöra Negativa Kostdoktorn

9 8 2 1

Totalt antal inlägg: 20.
Figur 13 – kommentarernas inställning till ”Asiater som äter mer rött kött är friskare!”.

Exempel på kommentarer:

”Och svenskar som äter fett blir allt sjukare.. om man skall tro Maj-Lis Helenius!” (positiv 

till budskapet)

”Hon är snart som en gammal skiva som hakat upp sig!” (positiv till budskapet)

Klar övervikt för LCHF-positiva kommentarer framför negativa, trots att budskapet är 

tvetydigt. Ingen kritik framförs mot inlägget som sådant. 
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5.2.6 ”Matrevolution i full fart”
Tema: ”LCHF – stöd”

Figur 14 – Blogginlägg på Kostdoktorn.se. (Kopia av inlägget finns i Bilaga 2.)

Argumentationens struktur:

Tes: Människor äter allt nyttigare (premiss: tack vare Kostdoktorn och LCHF-rörelsens 

arbete)

P1. Socker kritiseras allt oftare i media

P2. Tallriksmodellen ifrågasätts 

P3. Ett landsting har börjat servera LCHF på sjukhus

Analys:

Här räcker uppstruktureringen av argumenten inte till för att förstå budskapet i inlägget. Det 

är en känsloladdad text som är avsedd att entusiasmera, uppmuntra och som är mycket starkt 

präglad av pathos. Man kan tänka sig att Kostdoktorn här vill uppnå kommunikation som 

kommunikationseffekt (Windahl & Signitzer 2009:261) – ”hjälp till att sprida budskapet!”. 

Folk pratar om sina åsikter om de känner att åsikterna delas. Även Cialdinis sociala bevis går 

att applicera här – ju fler som samtycker desto lättare är det att påverka någon. 

Matrevolution i full fart

Det rullar verkligen på nu. Under flera veckor har 
media gång på gång tagit upp farorna med för mycket 
socker i maten. Den gamla fetträdslan bleknar däremot 
allt mer bort. Här är Ann Fernholms sammanfattning 
av senaste tidens mediaattacker mot sockret:

Sockerskatt – en valfråga? (länk)

Till all den positiva mediautveckling hon tar upp kan 
man lägga till ifrågasättandet (länk) av 

tallriksmodellen i närapå varenda tidning och TV-
kanal och beskedet om första landstinget som serverar 
LCHF (länk) på sina sjukhus. Med mera. Allt på några 
veckor.

Utvecklingen rullar på i full fart mot en friskare 
framtid. (länk) Har det någonsin gått så här snabbt?

Tillägg: Naturligtvis är det ännu långt kvar och 
mycket jobb återstår att göra. Men jag tänker glädjas 
åt alla framgångar ändå idag och föreslår att du också 
gör det.
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Kommentarer: 

Positiva Neutrala/inställning 
ej möjlig avgöra Negativa Kostdoktorn

16 9 0 0

Totalt antal inlägg: 25.
Figur 15 – kommentarernas inställning till ”Asiater som äter mer rött kött är friskare!”.

Exempel på kommentarer:

”Hurra för Annika och Andreas!” (positiv till budskapet)

”Revolutionen är igång! Grattis Doc! (och tack som fan) Grattis Sverige!” (positiv till 

budskapet)

”Exakt vad jag sa till en väninna igår, att NU har verkligen skutan börjat vända. 

Härligt!” (positiv till budskapet)

En person uttrycker sig kritiskt till om det verkligen ”vänt”, men är fortfarande LCHF-positiv. 

Överlag uppmuntrande glada kommentarer. 

5.3 Sammanfattande analys av kommentarer
Utrymmet för avvikande åsikter bland kommentarerna tycks vara starkt begränsat. 

Kostdoktorn själv bemöter kritik på ett argumenterande och resonerande sätt. De andra 

kommentatorerna bemöter däremot negativa eller ifrågasättande kommentarer med en mycket 

hätsk ton som ofta är osaklig. Enligt tystnadsspiralen tenderar media att låta samma åsikter 

uttryckas vilket ofta leder till en falsk bild av åsiktsklimatet i samhället. Det stämmer väl 

överens med debattklimatet i kommentarsfälten. Man kan tänka sig att personer som äter 

LCHF-kost och som upplever hälsofördelar med kosten kan känna att det är deras uppgift att 

sprida budskapet vidare, enligt Cialdinis regel om reciprocitet. Att de vill betala tillbaka en 

”skuld”. 

De inlägg som generar mest kommentarer från läsarna tillhör kategorierna ”LCHF – bevis”, 

”LCHF – stöd” och ”Kritik av motpart”. Helt enkelt de inlägg där för eller emot LCHF 

diskuteras.
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6. Slutsatser och förslag till forskning
6.1 Slutsatser och diskussion
Tematiseringen av Kostdoktorns blogginlägg visar att det finns en mer eller mindre medveten 

kommunikationsstrategi från avsändarens sida. Kostdoktorns kommunikation består i 
huvudsak av två delar: framhävandet av LCHF som positivt och överlägsen alla andra dieter, 

samt kritik mot de kosthållningar som inte är LCHF. Framhävandet av LCHF består i sin tur 
av två delar, där den första handlar om att hänvisa till studier eller andra vetenskapliga bevis. 

Den andra delen syftar till att framställa LCHF i god dager genom andra sätt, oftast genom att 
visa upp ”case”. Det vill säga personer som blivit friskare/smalare av LCHF-kost. I kritiken 

mot det som inte är LCHF kan två ”motståndare” urskiljas: kolhydrater och då främst socker, 
samt kostråd från myndigheter. Vad som överraskade i tematiseringen var att andelen inlägg 

om Kostdoktorns egna kommersiella produkter eller tjänster var så litet. Troligen är han 
mycket försiktig med kommersiella budskap för att inte riskera sin trovärdighet. 

Kostdoktorn använder varierande argumentationstekniker och blandar logos och pathos i 

inläggen. Men ofta bygger argumentationstekniken på logos, och då stöds tesen i 
argumentationen av pro-argument på ett trovärdigt sätt. Men inte alltid. Ibland saknas pro-

argument helt. I vissa fall bygger argumentationen på pathos, då försöker Kostdoktorn väcka 
känslor och göra läsarna upprörda. Det tycks dock vara så att inläggen i temat ”LCHF – 

bevis” har mer drag av logos än pathos, vilket förstås är logiskt eftersom han vill påverka 
förnuftet snarare än känslorna. 

Bland läsarna som kommenterar på bloggen tycks det finnas ett mycket starkt stöd för LCHF. 

Avvikande åsikter bemöts med hård ton och personangrepp, snarare än sakliga argument. 
Kommentarsfälten är en verkligen intressant företeelse som rör sig i en slags gråzon mellan 

det offentliga och privata. Samspelet mellan blogginläggen, kommentarerna och Kostdoktorns 
repliker är långt ifrån traditionell envägskommunikation. På sätt och vis liknar det mer 

varumärkesrelationer (där anhängarna blir väldigt hängivna) och därför passar flera av 
Cialdinis socialpsykologiska principer om påverkan väldigt väl in i sammanhanget. 

Det är också tydligt att det i kommentarsfälten inte rör sig om en fri diskussion, eller 

demokratisk debatt. Snarare är det ett effektivt verktyg för att mobilisera likasinnade. Som 
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redan nämnt är tystnadsspiralen applicerbar – kommentarsfälten ger en falsk bild av 

åsiktsklimatet i samhället. Om man bara läser där skulle man tro att nästan hela Sverige äter 

LCHF-kost. En annan intressant fråga är hur Kostdoktorn själv påverkas av kommentarerna, 

vilken slags feedforward-effekt de ger upphov till. Sannolikt anpassar han sitt budskap för att 

undvika klavertramp som ger upphov till kritik i kommentarsfälten. 

Vad gäller effekter så är det mycket svårt att förändra folks övertygelse, och knappast något 

som Kostdoktorn gör med enstaka blogginlägg. Men om man relaterar kommentarerna till 

Piätiläs modell är det sannolikt att de flesta befinner sig i ”A-minded”-läge både före och efter 

budskapet. Det innebär att man kan tala om ”maintaining effect” – det vill säga att åsikterna 

upprätthålls. Åsikter måste ju normalt underhållas för att fortleva. Här påverkar ju inte bara 

Kostdoktorns blogginlägg, utan även andra LCHF-positiva kommentarer. Sannolikt är 

kommentarsfältet ett väldigt effektivt verktyg för att upprätthålla eller skapa attitydförändring 

som påverkanseffekt. 

Sammantaget är Kostdoktorns kommunikationsstrategi sannolikt mycket välfungerande. Det 

syns inte minst genom effekter som stödet i kommentarsfälten och det faktum att sajten är 

Sveriges största hälsoblogg. Kostdoktorn använder sig av en kumulativ strategi, att bygga 

kommunikation med många små budskap, vilket sannolikt ger stor effekt. Uppbyggnaden är 

lång och ihärdig, under flera år. 

6.2 Förslag till vidare forskning
Det skulle vara intressant att ännu djupare studera påverkanseffekterna hos läsarna, genom 

intervjuer eller enkäter. Vilka är de som kommenterar? Varför kommenterar de? Vad händer 

när de skriver kommentarer? Förstärks dessa personers övertygelse genom 

tvåvägskommunikationen med huvudavsändaren och andra kommentatorer? Om man ser det 

ur ett bredare perspektiv så vore det intressant med större förståelse för hur kommentarer 

skapar påverkan och effekter – för det är knappast otroligt att vi går mot ett mer uppdelat 

medieklimat där personer söker information om saker de redan är intresserade av och som 

förstärker det som personerna redan vet, snarare än att vända sig till traditionella massmedier 

som publicerar ett blandat innehåll.  Det vore även intressant att närmare studera effekter i 

form av attityd- och beteendeförändring – vilka som faktiskt börjar äta på ett annorlunda sätt. 
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Bilagor

Bilaga 1 – lista över inlägg i kvantitativa analysen
Följande inlägg fanns 2013-11-26  tillgängliga på: 

http://www.kostdoktorn.se/2013/05

http://www.kostdoktorn.se/2013/06

http://www.kostdoktorn.se/2013/07

LCHF – BEVIS: 8 INLÄGG

Rubrik Datum Kom. Notering
Studier: Bra mat kan förebygga våld 11 maj 34
Ny analys: LCHF bäst för vikt och hälsovärden i längden! 23 maj 705
LCHF botade diabetes redan på 1700-talet! 18 maj 264
LCHF vinner ytterligare en diabetesstudie! 30 juni 90
”Mättat fett ger bra kolestorolvärden” 30 juni 49
En kalori är inte en kalori 29 juni 215
”Kosten kan påverka prostatacancer” 14 juni 17
Smör har oförtjänt dåligt rykte enligt ny analys 6 juni 6

LCHF – STÖD: 44 INLÄGG

Rubrik Datum Kom. Notering
Oschyssta argument i kostdebatten 1 maj 17
Frisk på fel sätt – Finsk TV om LCHF för diabetiker 10 maj 47
LCHF tar fart i Danmark 14 maj 45
Fler intervjuer med experter på väg! 16 maj 39
Skippa sockret och sänk vårdkostnaderna 18 maj 29
Mer om träning och lågkolhydratkost 24 maj 139
Få svar på dina frågor om lågkolhydratkost och träning... 29 maj 29
Smör och mellanmjölk tillbaka på fler skolor 30 maj 22
LCHF och glukosdropp på sjukhus 30 juni 114
Är ölmagen en myt? 28 juni 215
DN: ”Diabetiker riskerar att förgiftas av sin medicin” 27 juni 49
Dr Attia på TEDMED: Tänk om vi har fel om diabetes? 27 juni 28
Ravnskov ger Hellénius svar på tal om fett i Läkartidningen 26 juni 13
Det höga blodtrycket försvann med LCHF 25 juni 39 Case
Sjukvårdspartiet öppnar för lågkolhydratkost i vården 21 juni 16
Ännu en bloggande LCHF-läkare! 20 juni 24
”Dags för nytänkande kring diabetes typ 2” 19 juni 23
Kvinnliga bloggare går ner 70 kilo med LCHF 17 juni 19 Case
Minskad åderförkalkning på LCHF – trots högt kolesterol 15 juni 64 Case
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Rubrik Datum Kom. Notering
Vad händer om du äter 5800 kalorier LCHF-kost varje dag? 14 juni 370 Case
Grattis Limp -50 kilo 9 juni 8 Case
Minus 18 kilo på fyra månader med LCHF 7 juni 51 Case
LCHF-miraklet Tommy tappade halva sin vikt 6 juni 3 Case
LCHF het trend enligt Livsmedelsindustrin 6 juni 17
En glad liten köttätare 4 juni 71 Case/Eenfeldts egen 

dotter
Minus 87 kilo med LCHF 3 juni 6 Case
Hur man botar typ 2-diabetes 2 juni 30 Case
”Alla våra kostbehandlade diabetiker uppnår målvärdet” 1 juni 29 Case
Asiater som äter mer rött kött är friskare! 31 juli 20
Läkare skriver om LCHF-kost år 1953 30 juli 11
Vad händer om man byter ett sockermissbruk mot LCHF? 29 juli 71 Case
Skillnaden mellan industrikött och gräsbetat kött 28 juli 119 Arg-analys?
Jacob Gudiol: En kalori är en kalori men... 27 juli 259
Johan gick ner 57 kilo med LCHF 23 juli 20 Case
Barn på lågkolhydratkost i Norge 22 juli 39 Case
Även elitidrottare behöver vara försiktiga med kolhydrater 22 juli 100 Case
Stum flicka pratar igen på ketogen LCHF-kost 21 juli 21 Case
Funkar LCHF i längden? Fråga herr 46% 20 juli 28 Case
Svenska barn riskerar diabetes 17 juli 34
Till försvar av svenskt kött 17 juli 22
Före och efter två år med lågkolhydratkost 16 juli 48 Case
Kan ”nyttigt” fett ge allergi? 11 juli 39
LCHF dissas i TV4 Nyhetsmorgon 7 juli 81
Ännu en diabetiker friskare och smalare med LCHF 1 juli 34 Case

KRITIK AV MOTPART: 34 INLÄGG

Rubrik Datum Kom. Notering
Vårdens kostråd gör mer skada än nytta 3 maj 55
Tre generationer av viktråd 9 maj 88
Ännu en förskräcklig lightprodukt 13 maj 40
Kolesterolsänkande medicin förstör effekten av motion 17 maj 17
Fånge blev för tjock av tallriksmodellen 24 maj 24 Case
Sockerpropaganda hos skolsköterskan 25 maj 25
Mata inte fåglarna med skräp 26 maj 29
Myter och sanningar om kolesterol på TV4 29 maj 19
Stämmer professor Hellénius varningar om mer hjärtsjukdom av fett? 24 juni 139
Professor Hellenius och före detta Pfizers livsstilsmottagning 22 juni 26
Allt fler feta barn i Bangkok 22 juni 12
Ny kolesterolpanik i Norge 13 juni 35
”Här får du godis” 12 juni 85
Sanningen bakom McDonalds vackra ord 10 juni 83
Vegandoktorn McDougall i chockerande intervju 9 juni 69
Sliten köttskräck i repris i Aftonbladet 8 juni 26
En mindre kul historia 8 juni 51 Case
Är socker ett gift? 7 juni 52
Coca Cola sponsrar fetmakonferens 3 juni 33
Insulin, fetmaepidemin och en enorm tysk bebis 31 juli 41
ViktVäktarnas söta bluffbantning förlorar miljoner 29 juli 42
Dela en Coke med... 23 juli 46
Efter lobbyism: Livsmedelsverkets kostråd nästan oförändrade 18 juli 73
Kommentarer om dr McDougall 17 juli 14
Unilevers hälsoråd: Undvik smör, ät glass 17 juli 119
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Rubrik Datum Kom. Notering
Den söta sanningen 16 juli 144
Staten mot LCHF-kyrkan 16 juli 9
Hälften rätt, Rössner 14 juli 48
Hur blev Mexiko fetast i världen? 14 juli 31
Upprörda föräldrar när förskolan sockersanerar 10 juli 62
Fettsnål pulverbantning med Itrim ger gallsten 8 juli 43
Är det en myt att barn blir speedade av socker? 6 juli 77
Dagens ätstörda viktråd ur ett barns perspektiv 5 juli 115
Sockerfritt barnkalas upprör sockerknarkande vuxna 4 juli 136
Dåliga råd åt överviktiga barn i Apotekets tidning 3 juli 46
Hur man säljer årsgammal frukt till barn 2juli 92

PRODUKTER/TJÄNSTER: 8 INLÄGG

Rubrik Datum Kom. Notering
LCHF-bok etta på försäljningstoppen i Danmark 1 maj 14
Dags för årets Lov Carb-kryssning 5 maj 32
Kryssningsrapport #1 14 maj 3
Sveriges första LCHF-café 14 maj 16
Vad är de viktigaste sakerna i livet? 15 maj 15 Om kryssningen
Ny LCHF-bilaga i butik nu 20 maj 11
Vinn de nyaste LCHF-böckerna 21 maj 29
Specialpris på LCHF-böcker! 27 maj 7
Expressen tipsar om viktminskning med LCHF 23 juni 32
Hemma hos Ulrika på Gotland 10 juli 22 juni 13 Restaurangtips
Kommer du på nästa års LCHF-kryssning i Västindien? 19 juni 9
Hitta bästa sommarvinerna med Mat & Hälsa 18 juni 24
Hur man hittar öl med mindre kolhydrater 18 juni 48
Vill du springa årets LCHF-lopp? 17 juni 27
LCHF-frukost på McDonalds 7 juni 53
Missa inte LCHF-camping i slutet av juni 4 juni 9
Lågkolhydratkost i ett piller – en bra idé? 31 juli 37
LCHF-filmen Carb-Loaded halvvägs i mål 29 juli 7
Kickstarta CARB-LOADED! 27 juli 9
Vinn årets trendigaste dietbok: 5:2! 19 juli 110
Två nya LCHF-magasin! 19 juli 24
Fullsatt hemma hos Ulrika 9 juli 9 Restaurangtips
Kostrådgivarutbildning 8 juli 11

EGNA PRODUKTER: 4 INLÄGG

Rubrik Datum Kom. Notering
LCHF väcker känslor 3 maj 131 Om inställd 

föreläsning
25 000 prenumeranter 5 juni 1
Matrevolutionen på tyska! 28 juli 15
Boka höstens föreläsningsturné nu för rabatt! 12 juli 14

ÖVRIGT: 12 INLÄGG
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Rubrik Datum Kom. Notering
LCHF-frukost i DN 7 maj 44 Recepttips
Byta nötkött mot svin och kyckling vore katastrof 7 maj 7 Miljö- & naturfrågor
Lider du av D-vitaminbrist 14 maj 7 Hälsa allmänt
Spektakulär studie på kosttillskott Q10 28 maj 42 Hälsa allmänt
LCHF för danskar! 29 maj 6 Övrigt
Ny spansk LCHF för nybörjare 29 maj 1 Övrigt
Råd om LCHF på 21 språk 29 maj 0 Övrigt
Första veteranerna på forumet 29 maj 6 Övrigt
Årets betyg på Kostdoktorn 31 maj 18 Övrigt
Varför du inte kan lita på LCHF-produkter 22 maj 37
Problemet med lågkolhydratbröd 17 maj 76
Har du provat att äta LCHF-ost 19 maj 46
LCHF, mångfald och intolerans 25 juni 176
Glad midsommar 21 juni 17
Sockerfri sill till midsommar 20 juni 10 Recept
Vad passar bäst till ägg? 16 juni 70
700 kommentarer 14 juni 6 Om bloggen
Sveriges sexigaste matbloggare 14 juni 7
Hur man hittar nyttig mat i affären 13 juni 36
Är LCHF:are enkelspåriga? 11 juni 70
Hur namnet LCHF kom till 9 juni 1
Kritik från finsk lågkolhydratdoktor 5 juni 117
Kostdoktorn på Twitter 2 juni 0 Om bloggen
Hönan, ägget och tarmfloran 11 juni 4
Milstolpe på Facebook 30 juli 2 Om Kostdoktorn
Idrottsprofil gick till attack mot glassbil 30 juli 62
Beyoncé misslyckas med att öka läskförsäljningen 26 juli 23
Barn i Amerika 25 juli 21 Vardagsbetraktelse
Sommarrekord 25 juli 18 Om bloggen
Vanliga värktabletter farliga för hjärtat 24 juli 49 Hälsa övrigt
Efterlysning 5:2-dieten 24 juli 7
Hur du kan äta med gott samvete 24 juli 17
Alternativ till välling 24 juli 59 Recept
Utan frukost äter man MINDRE, inte mer 23 juli 43 Hälsa övrigt
Är det livsfarligt att hoppa över frukosten? 23 juli 41 Hälsa övrigt
Bör du äta mindre salt – eller mer? 21 juli 62 Hälsa övrigt
Borreliadebattens slut och gränserna för näthat 20 juli 68
LCHF-frukostar 17 juli 3 Recept
Livsmedelsverket förbjuder LCHF och GI! 13 juli 73
Ny bloggämnes-meny! 13 juli 10 Om bloggen
Grattis Leo! 9 juli 4 Om bloggen
”Kronisk borrelia är en påhittad sjukdom” 9 juli 93
”Annikas liv förstördes efter fetmaoperationen” 4 juli 32
Det perfekta brottet 1 juli 18

43



Bilaga 2 – kopior av blogginlägg
Följande inlägg fanns 2013-11-26  tillgängliga på: 

http://www.kostdoktorn.se/fler-skolbarn-far-vit-lask-till-maten

http://www.kostdoktorn.se/minskad-aderforkalkning-pa-lchf-trots-hogt-kolesterol

http://www.kostdoktorn.se/svenskar-som-ater-lattprodukter-blir-tjockare

http://www.kostdoktorn.se/lakare-skriver-om-lchf-kost-ar-1953

http://www.kostdoktorn.se/asiater-som-ater-mer-rott-kott-ar-friskare

http://www.kostdoktorn.se/matrevolution-i-full-fart
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Bilaga 3 – exempel 
på kommentarer
Här följer samtliga 

kommenterar på inlägget 

”Fler skolbarn får vit läsk 

till maten”.

1 

Cecilia Blidö

24 september 2013 14:01 30

Ja där de inte redan infört det visar sig att 

det är många kommuner som övergår till 

det nu. Och skyller detta på SLV. Vår 

kommun, Lerum har gått ut med följande 

info: "Förändringarna i de nya riktlinjerna 

för livsmedel kommer vi att genomföra 

under hösten. Det innebär bland annat att 

vi kommer servera lättmjölk och 

lättmargarin med bra fettsammansättning" 

är deras motivering.

Dessutom har de introducerat en 

vegetarisk dag per vecka som i praktiken 

innebär mindre näring som nu blir ÄNNU 

mindre näring. Läs här: http://

www.naturligmatiskolan.se/2013/09/

dagens-skollunch-prefabricer...

Vi måste ändra det här. Barnen är alltför 

viktiga för oss, för framtiden för att vi ska 

blunda.

Cecilia Blidö, grundare Naturlig Mat i 

Skolan

Svar: #35

2

Kajsa

24 september 2013 14:18 4

Man blir gråtfärdig. Min dotter har precis 

börjat i förskoleklass och maten är under 

all kritik. Jag har iallafall lyckats få dem 

att köpa in Bregott till frukosten och det 

är en stor vinst. Men resten är bara 

sorgligt att se. Min dotter kommer hem 

och har ont i magen och ont i huvudet för 

hon är så hungrig. Hon har gått i skolan i 

en månad.....

Jag har varit i kontakt med kökschefen 

och rektorn och får respons, men inte 

tillräcklig. De följer kommunens policys 

och inte ändra något. De hänvisar till att 

de följer lagar och regler så de vet tyvärr 

inte vad de pratar om.

3

Kajsa

24 september 2013 14:20 2

#2 Blev lite tokigt: De följer kommunens 

policys och VÅGAR inte ändra något.

Det gick inte att editera kommentaren.

4

Isabell

24 september 2013 14:43 4

Man är som förälder maktlös, skulle jag 

vilja påstå. Har kämpat för att mina barn 

ska få både helfet mjölk i skolan samt 

LCHF. Alla försök att låta mig som 

förälder få ta ansvar för vad mina barn ska 

äta stoppas från både friskola och 

kommunal skola med hänvisning till 

Livsmedelsverkets kostråd. Inte ens ett 

läkarintyg räcker. Däremot är det väldigt 

lätt att, utan vare sig allergi eller 

läkarintyg, få t ex vegetarisk kost.

Att åberopa sockerberoende, magont eller 

ständig hunger i skolan pga felaktig kost 

hjälper tyvärr inte. Jag får inte ens skicka 

med lunchlåda till skolan.

Svar: #11, #12

5

Foie gras

24 september 2013 15:07 9

Sverige är ett gammalt överhetssamhälle 

med en synnerligen tunn fernissa av 

demokrati.

Kommentarerna ovan om det omöjliga för 

enskilda föräldrar att ifrågasätta 

mathållningen på

förskolan och uppåt är skrämmande 

påminnelser. Men stämmer det verkligen 

att kommunerna har all makt över 

måltiderna på enskilda förskolor och 

skolor?

"Vit läsk" är en utmärkt utgångspunkt för 

artiklar och upprop om bättre mat för 

barnen.

Svar: #7

6

Kattmoster

24 september 2013 15:10 2

Att de aldrig lär sig. Man blir så trött.

Svar på kommentar #5 av Foie gras

7

Kajsa

24 september 2013 15:12

Nej, det stämmer inte. Det är rektorn som 

bestämmer över sin skola och dess inköp. 

Bara man håller sig till kommunens 

upphandlingslista. Det är inga 

konstigheter. Men kommunen sätter upp 

en meny för varje vecka som 

rekommendation och så är det upp till 

köken att använda den och köpa in mat 

därefter. De vet (?) inte att de själva kan 

komponera sin meny. Det är väl bekvämt, 

antar jag.

Rektorn jag kontaktade kunde inte alls ta 

det jag som förälder ifrågasatte, hon intog 

försvarsställning direkt och hänvisade till 

att de följde gällande lagar och regler. När 
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man får det svaret blir man lätt uppgiven 

och väntar på rätt tillfälle att ta nya tag. 

Jag ska kontakta kökschefen igen och se 

vad hon säger. Jag kanske inte ens blir 

insläppt på skolan.. 

8

little alien

24 september 2013 15:22 10

Vad sägs om detta?

http://www.atl.nu/ledare/dubbelmoralen-

blev-solklar-i-en-mening

Svar: #9

Svar på kommentar #8 av little alien

9

EvaLi

24 september 2013 15:44 1

Otroligt bra och smart initiativ av 

föräldrarna som omtalas i artikeln. Hur 

kan det vara så här sjukt när det gäller 

barnen - vår framtid...

Bra du visade detta "little alien"!

10

Erik E

24 september 2013 16:06

Trist. Men åtminstone inte lika illa som 

beslutet som togs när jag gick i 

högstadiet. D.v.s. att alla barn skulle 

erbjudas "måltidsdryck" till maten. Fri 

tillgång till saft i matsalen m.a.o. Jäklar 

vad vi hinkade i oss. På lunch och på 

raster.

Svar på kommentar #4 av Isabell

11

Fundersam

24 september 2013 16:50 1

Har du kollat med högre instans, t ex 

skolverket om du inte får skicka med 

lunchlåda? Vilket är argumentet för ett 

nej? Det måste ju finnas någon slags 

likhetsprinicp i regelverket även för den 

som inte äter viss mat av religiösa skäl 

eller är just vegetarian? Undantag för en 

borde kunna ge undantag för någon 

annan.

Jag har svårt för att vi diskrimineras för 

att vi inte har religiös tillhörighet eller 

vegetarianer/veganer. Det låter ironiskt 

men detta börjar bli irriterande på flera 

plan.

Svar på kommentar #4 av Isabell

12

lina

24 september 2013 16:59 1

Om du inte får skicka med hemmagjord 

lunch, kanske det skulle passa med några 

Babybel som hon kan äta som mellis om 

det behövs. Dom klarar ju sig i 

rumstemperatur i nån dag.

13

Anders Nilsson

24 september 2013 17:02 3

Det är så enkelt att måla upp vad som är 

onyttigt för oss. Hur vore det om vi rörde 

på oss lite mer. OCH försökte äta nyttigt. 

Samhället idag erbjuder en uppsjö av 

"dieter" för att vi ska kunna bli sittande 

och ändå må bra. Min åsikt är att 

människan är skapt att röra på sig. Det 

borde vara viktigare än "dieter" och 

larmsignaler om "vit läsk". Så... Ut och 

spring med er. Det gäller vuxna med.

Svar: #14, #15, #16, #20, #23, #39

Svar på kommentar #13 av Anders 

Nilsson

14

Kattmoster

24 september 2013 17:23 13

Vad fin du va då. Jag ska berätta för min 

kropp att den blir lättrörlig och smärtfri 

om den bara slutar att fjolla sig med att 

bara kunna gå 20 - 30 meter. Sen kan den 

äta vad som helst, typ. Wow!

Nej du, Anders Nilsson, ta du och skaffa 

dig lite kunskap, sen kan du återkomma. 

Såååå enkelt är det.

Svar: #24

Svar på kommentar #13 av Anders 

Nilsson

15

Ann Kristin

24 september 2013 17:53 24

Jag instämmer i vad Kattmoster skriver. 

Visst, alla som kan röra sig mycket mår 

naturligtvis bättre än de som sitter stilla. 

Men vi som inte har så mycket att välja 

på? Jag klarar heller inte mer än att åka 

till ICA, handla två kassar och ta mig 

hem.

Med lchf kan jag minska i vikt och få ett 

lättare liv, kanske t o m lite mindre värk. 

Att undvika kolhydrater är ingen diet, det 

är en koständring, ungefär som att bli 

vegetarian. Jag tänker äta så här resten av 

livet, för jag vill ha mitt blodsocker under 

6.

Men du kanske bara vände dig till alla 

fullt friska, med fungerande metabolism, 

utan sockerberoenden och kolhydratsug? I 

så fall har du hamnat fel, många här har 

just den problematik som kräver lchf.

Det är lika nedlåtande som att gå in på en 

sida för MS-sjuka, deprimerade eller 

rullstolsburna och säga att det bara är att 

rycka upp sig, kasta kryckorna, ut och 

spring och skippa rullstolen.

Din åsikt är att människan är skapt till att 

röra sig. Det kan inte ha undgått dig att 

många inte kan eller orkar...och du vet 
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inte vad som kommer att drabba dig. 

Fram till 53 års ålder kunde jag röra mig, 

jobba, precis allt jag ville göra. Idag är jag 

glad om jag klarar min vardag.

Du behöver skaffa dig kunskap, men 

framför allt: empati!

Svar: #18

Svar på kommentar #13 av Anders 

Nilsson

16

Katarina

24 september 2013 18:30 4

Du vaknade upp precis nu eller hur och 

kände för att kläcka ur dig en åsikt? Läs 

på lite mer och återkom med något mer 

välgrundat. Varför inte gå in på Ann 

Fernholms blogg - Ett sötare blod där det 

finns lättillgänglig kunskap.

17

Maggan A

24 september 2013 18:39 5

I går kastade vi hatten i himlen och 

jublade - idag förstår vi att det fortfarande 

är en lång väg kvar att gå...

Svar på kommentar #15 av Ann Kristin

18

Complete

24 september 2013 18:39 1

Med lchf kan jag minska i vikt och få ett 

lättare liv, kanske t o m lite mindre värk. 

Att undvika kolhydrater är ingen diet, det 

är en koständring, ungefär som att bli 

vegetarian.

Du vet inte vad ordet diet betyder, LCHF 

är en diet, veggo är en diet, glutenfritt är 

en diet, GI är en diet, Atkins är en diet, 

kalorisnålt är en diet, kaloririkt är en diet.

Svar: #19

Svar på kommentar #18 av Complete

19

Caspar

24 september 2013 18:55 3

Som vanligt klickade jag like på Ann 

Kristins inlägg (de behöver knappt läsas, 

för de är alltid bra), men måste faktiskt 

hålla med Complete lite här. Ordet diet 

används rätt slarvigt som synonym till 

bantningskur. Marianne (hon som bakar 

till alla LCHF bakböcker) skrev om detta 

härom dagen, diet betyder kosthållning. 

Tyvärr har ordet fått en användning som 

bantningskur, vilket är synd.

Jag äter alltså gladeligen en LCHF diet, 

det avseende att det är min normala 

kosthållning. Tyvärr måste man allt för 

ofta förklara att det inte är en kortsiktig 

bantningskur.

Svar: #25, #28

Svar på kommentar #13 av Anders 

Nilsson

20

PMG

24 september 2013 19:15 10

Jag missar poängen med din kommentar. 

Ska vi sluta äta eller? Den här bloggen 

handlar om det vi stoppar i oss och har 

inget att göra med hur vi rör oss. Det finns 

fitnessbloggar till det. Oavsett hur vi rör 

oss eller hur mycket/lite vi rör oss så 

behöver vi äta och dricka och den här 

diskussionen gäller kvaliteten och 

sammansättningen på maten - inget annat.

21

Emma

24 september 2013 19:20 1

Min hemkommun har precis bytt från 

mellanmjölk till lättmjölk sedan 

kommunen återtagit ansvaret för 

skolmaten (låg ute på Sodexo tidigare). 

Jag frågade varför men fick ett luddigt 

svar om att fet mjölk var helt uteslutet för 

att den saknar tillsatt D-vitamin.

Kan det vara så att den har tillräckligt 

med D-vitamin i sig själv? Nu har jag ju 

inte kollat om argumentet räcker. Oavsett 

kan man ju fråga sig varför man gick från 

mellan till lätt...

Svar: #26

22

Agneta

24 september 2013 19:23 1

Jag håller med om att skolmaten inte är 

vad den borde.

Jag håller också med om att man ska 

eliminera sockret och skippa alla 

sockerstinna mellanmål och näringsfattiga 

luncher. Däremot tycker jag det går till 

överdrift att kalla lättmjölk "vit läsk". 

Sådana påståenden ger bara vatten på 

kvarnen för de som redan är kritiskt 

inställda till en lågkolhydratkost. Jag tror 

inte att ungarna blir så påverkade av 

mjölken. Det är inte där det största 

problemet ligger i skolmaten.

Svar på kommentar #13 av Anders 

Nilsson

23

Thomas H

24 september 2013 19:35 6

Du verkar inte alls insatt i vad nu SBU 

säger i denna rapport! Mättat fett är inte 

farligt och varför skall då skolbarn dricka 

LÄTTMJÖLK, när studier visar att det är 

bättre med fullfetsmjölk

Detta informerade även professor Birgitta 

Strandvik (från Göteborg) om för flera år 

sedan! Den gången gick det hela alltför 
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mycket mot rådande fetträdsladoktrin, 

men enligt SBU existerar den inte längre!.

Svar på kommentar #14 av Kattmoster

24

Daniel Högberg

24 september 2013 20:12 2

Oj oj, hur många gånger drack jag mig 

inte mätt och belåten på röd mjölk i 

skolan när jag inte gilladr maten? Typ 

varannan dag.. Tänk om jag inte haft den 

möjligheten? Jag hade fått gå hungrig.. 

Maten i skolan var under all kritik.. Helt 

otroligt att det får vara såhär. Att man sen 

inte ens får skicka med en matlåda med 

Riktig mat till sina barbn är ju så sjukt så 

jag bara vill skrika sjuhundra olika 

svordomar! Jag blir så j*vla förbannad! 

H*lvete o F*n!

Svar på kommentar #19 av Caspar

25

Ann Kristin

24 september 2013 20:31 4

Just för att ordet "diet" har tappat sitt 

innehåll föredrar jag kost/kosthållning.

Svar på kommentar #21 av Emma

26

Sohlis

24 september 2013 20:53 1

Om de bytt för att det innehåller tillsatt d-

vitamin, så kan du fråga hur mycket 

lättmjölk barnen får dricka per dag. Om 

det är 1-2 glas så är det homeopatiska 

doser d-vitamin de får i sig.

27

Betty

24 september 2013 21:19 4

Så märkligt! Är uppväxt på det 

kostdoktorn kallar "vit läsk", kostcirkeln 

och tallriksmodellen. Med en mamma 

som är hushållslärare och pappa som är 

tandläkare har lättprodukter, frukt och 

grönsaker alltid dominerat min familjs 

kost. Smör eller standardmjölk har 

ALDRIG funnits i mitt hem. Ändå är jag 

smal, hälsosam, pigg, och min mage 

funkar utmärkt. Mina föräldrar som nu 

börjar bli gamla, är nog både piggare och 

friskare än genomsnittet! Och tittar man 

på vad de har att brås på...föräldrar som 

dog tidigt i hjärtsjukdomar...har de inte 

direkt några bra gener att skylla på. Så det 

är ju jättekonstigt att vi har överlevt och 

mår bra när man läser all 

skräckpropaganda om "vit läsk".

Svar: #30

Svar på kommentar #19 av Caspar

28

Walter

24 september 2013 21:29

Som vanligt klickade jag like på Ann 

Kristins inlägg (de behöver knappt läsas, 

för de är alltid bra), men måste faktiskt 

hålla med Complete lite här. Ordet diet 

används rätt slarvigt som synonym till 

bantningskur. Marianne (hon som bakar 

till alla LCHF bakböcker) skrev om detta 

härom dagen, diet betyder kosthållning. 

Tyvärr har ordet fått en användning som 

bantningskur, vilket är synd.Jag äter alltså 

gladeligen en LCHF diet, det avseende att 

det är min normala kosthållning. Tyvärr 

måste man allt för ofta förklara att det inte 

är en kortsiktig bantningskur.

För de allra flesta så är det ju just det, en 

kortsiktig bantningskur.

Svar: #29

Svar på kommentar #28 av Walter

29

evah

24 september 2013 21:36 2

Hur vet du det? Jag kan inte tänka mig att 

du de allra flesta.

Svar: #31

Svar på kommentar #27 av Betty

30

Goran van Den Buske

24 september 2013 21:38 3

Där det finns folksamling finns alltid 

minst en glädjeförstörare som häller 

smolk fullmjölksbägaren.. Har du hört 

talas om undantag som bekräftar regler? 

Det finns säkert hundratal ordspråk som 

uppkommit bara på grund av dig och dina 

gelikar 

Svar på kommentar #29 av evah

31

Gustav

24 september 2013 21:54 1

Han är som alla troll .. länkar till saker 

och svarar aldrig på frågor ! Troll skall ej 

matas ! 

Svar: #32

Svar på kommentar #31 av Gustav

32

evah

24 september 2013 22:05 3

Dessa troll måste ha ett fattigt liv när de 

kan lägga ner energi på meningslöst 

trams.

33

Max mustermann

24 september 2013 22:08

@Thomas H #23
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"varför skall då skolbarn dricka 

LÄTTMJÖLK, när studier visar att det är 

bättre med fullfetsmjölk"

De studier som det hänvisas till från 

denna sidan ja. Men här nämns bara 

studier som talar till fördel för 

lågkolhydrat. Det finns andra studier på 

lätt/standardmjölk som inte kommit fram 

till samma sak.

Om du tror att de studier som redovisas på 

denna sida ger en rättvis bild av forskning 

kring kost är du oerhört naiv.

34

evah

24 september 2013 22:10 2

Hellre naiv än totalbränd.

Svar på kommentar #1 av Cecilia Blidö

35

Gottegrisen

24 september 2013 22:20 3

Grattis! Jag bor också i lerum. Förra 

veckan fick jag säga ifrån på dagis att 

mina barn inte får äta jordgubbskräm, 

nyponsoppa och dricka chokladmjölken 

som serveras. Lite senare samma vecka 

fick jag upplysa skolan om att det inte är 

ok att ge mitt barn kakor i skolan...

Enligt min dotter så hade dom fått kaka 

som belöning för att gympalektionen gick 

så bra. Dock var hon lite bekymrad över 

sin pappa för fröken hade tydligen pratat 

om att man måste röra på sig annars blir 

det inte bra för hjärtat.

Fin fint mata barnen med kaka och skräm 

dem sen till motion!?!

Lerum måste vara Sveriges 

katastrofkommun när det kommer till 

förskolor/ skolmat!

36

T

24 september 2013 22:46 2

Ännu ett bra exempel på vad statens 

pekpinnar leder till. Föräldrar måste få 

tillåtas att ta egna beslut när det gäller vad 

deras barn ska och inte ska äta.

37

Mattias

25 september 2013 0:07

Hej

Vad jag förstått visar studier att fullfet 

mjölk är bättre än lättmjölk. Jag är bara 

lite nyfiken på hur det kommer sig.

LCHF går ju ut på att byta ut kolhydrater 

mot fett, inte att äta fett och kolhydrater 

ihop - jag tror ingen tycker det är en bra 

idé.

Hur kommer det sig då att det är bättre 

med fullfet mjölk som innehåller 5g 

kolhydrater och 3g fett per dl jämfört med 

t.ex. minimjölk som innehåller 0,1g fett 

och samma mängd kolhydrater?

Att äta mycket fett ihop med protein är 

inget jag tycker än konstigt, jag äter själv 

enl. LCHF, men om jag är tvungen att äta 

kolhydrater (t.ex. om jag skulle dricka ett 

par glas mjölk som skolungdomarna 

säkert gör till sina luncher) skulle jag vilja 

ha så lite fett tillsammans med dem.

Vad är det i mitt resonemang som inte 

stämmer? För uppenbarligen säger ju 

studierna att det är bättre med fullfet 

mjölk ändå.

Mvh

Mattias

Svar: #42

38

Sofia

25 september 2013 3:38 1

Kan vi istället sluta med detta fåneri med 

att dricka andra djurs mjölk?

Vi behöver inte mer mjölk än den vi får 

av vår mor vid födsel och de första åren 

av våra liv.

Kalcium? Det kalcium som mjölk ger oss 

tas inte upp av kroppen. Sverige är ett av 

de länder i världen som dricker MEST 

mjölk, om mjölk ger oss all kalcium vi 

behöver, varför har vi då, likt USA och 

England (de två mest mjölkdrickande 

länderna i världen, med Sverige på tredje 

plats), det största antal människor som 

lider av benskörhet?

Svar på kommentar #13 av Anders 

Nilsson

39

hellstream

25 september 2013 6:05 1

Men sluta nu med det där skitsnacket. 

SBUs stora expertgenomgång av 

forskningen på området visar tydligt att 

motion inte påverkar vikten mer än 

marginellt. Rör på hjärnan så kanske du 

fattar nåt.

40

Thomas

25 september 2013 8:03 2

Skulle uppskatta om detta också 

publicerades i din engelska version. Jag 

har problem att övertyga frun angående 

familjens mjölkdrickande.
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Ann Kristin

25 september 2013 9:45 2

Mina barn fick vatten till maten. Äter man 

ost, smör, mjölk och grädde i maten 

räcker det bra. Det finns ingen anledning 

att överdosera mjölk.

Svar på kommentar #37 av Mattias

42

Peter

25 september 2013 9:54 3

Om man nu äter en del kolhydrater så är

det bästa att bädda in dem i rejält med 

fett.

Tex. om man är sugen på fruktobärsallad 

så

blir det bättre om man har mycket grädde 

till.

Och godare.

Så fullfeta mjölkprodukter. Självklart!

Svar: #47

43

Sigge

25 september 2013 10:42 3

Att dricka mjölk (och äta glass, yoghurt 

och ost) är en 80-100 år gammal vana 

som i hög grad är ett verk av föreningen 

Mjölkpropagandan (numera 

Mjölkfrämjandet) under 1920- och 30-

talen. Med hjälp av hygien- och 

näringsfysiologiska argument ville man få 

svenskarna att konsumera mera 

mjölprodukter, p.g.a. den ökande 

mjölkproduktionen. Innan dess brukade 

mjölk kallades "Det vita giftet" för dess 

hygieniska problem.

"På 1930-talet var deras bilburna 

mjölkbar ett effektivt propagandaverktyg 

där musik, fotografier och gratis mjölk 

användes för att övertyga svenska folket 

att bli mjölkdrickare."

Mer läsning:

1) Godsägare, småbrukare och 

jordbrukets modernisering. 

Södermanlands län 1875-1935. 

Doktorsavhandling av Kirsti Niskanen.

2) Den svenska mjölkpropagandan. Av 

Håkan Jönsson, Forskning och framsteg 

3/2006.

3) Mjölkpropaganda på hjul. 

Företagsminnen 4/2010.

44

Lättmjölk är vit läsk

25 september 2013 12:10 3

Brev till kostchef och kommunalråd i 

Jmk:

"I gårdagens NSD står att läsa att 

mellanmjölken skall ersättas med 

lättmjölk vid skolluncherna i Jokkmokks 

kommun. Av omröstningen på webben ser 

man glädjande nog att övervägande delen 

av NSD:s läsare är uppdaterade, 91 % 

tycker att förslaget är dåligt.

Enligt modern vetenskap är lättprodukter 

värdelösa för hälsan. I lättmjölk är nästan 

allt naturligt fett borttaget, men allt socker 

finns kvar. Lättmjölk kan med fog 

betraktas som vit läsk. Allt fler 

genomgångar av all vetenskap visar att 

rädslan för naturligt mättat fett har varit 

ett misstag, som bygger på en fuskstudie 

(Ancel Keys) inklusive massiv 

marknadsföring i mitten på 1900-talet. 

Om detta kan man närmare exempelvis 

läsa om i ”Forskningsfusket” av Ralf 

Sundberg.

Mättat fett som i smör, standardmjölk och 

Bregott är nyttigt, vilket allt fler 

kostprofessorer vet och uttalar. Det finns 

dock undantag, vilka vid närmare 

granskning har bindningar till läkemedels- 

och livsmedelsindustrin. 

Livsmedelsverkets rekommendationer har 

INTE stöd i modern forskning, men 

fortsätter trots det att rekommendera en 

fettsnål och kolhydratstinn kosthållning.

Gårdagens artikel i NSD har 

uppmärksammats på Sveriges största 

hälsoblogg kostdoktorn.se, som drivs av 

Andreas Eenfeldt, författaren till 

”Matrevolutionen”, samt dr Annika 

Dahlqvists LCHF blogg

Läs och begrunda:

http://www.kostdoktorn.se/smabarn-som-

ater-fettsnal-mat-blir-tjockare2

http://annikadahlqvist.com/2013/09/24/

kostchefer-ar-inte-uppdaterade/

Mitt förslag är att skolelever i Jokkmokks 

kommun ges möjlighet att välja 

standardmjölk och Bregott som alternativ 

till motsvarande lightprodukter

Med vänlig hälsning"

45

Snurren

25 september 2013 21:38 1

....och där var beslutet taget.

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?

ArticleId=7875046

"– Vi har ett lagkrav på oss. Dessutom har 

revisorerna påpekat att vi behöver göra 

det här, säger Ingrid Norberg, ordförande i 

nämnden."

"Nämndsordföranden försvarar också 

beslutet då det kan hända att 

skolinspektionen ingriper och ålägger 

kommunen att servera näringsriktig mat."

Lagkrav? På vad då? Att äta skit? Vad blir 

straffet om man vill servera riktig mat?

Svar: #46

Svar på kommentar #45 av Snurren

46

Gustav

25 september 2013 21:50 2

Anmäl dom !!!!!!!! Finns INGET 

lagkrav !!!
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Svar på kommentar #42 av Peter

47

Mattias

30 september 2013 15:25

Varför skulle det vara bättre att "bädda in" 

kolhydrater/socker med ordentligt med 

fett? Känns som det borde vara precis 

tvärt om.

Är det någon som kan ge en lite mer 

"vetenskaplig" förklaring på min fråga 

istället?

Svar: #48

Svar på kommentar #47 av Mattias

48

Sohlis

30 september 2013 20:21

Ju fetare mjölk desto mer av det nyttiga 

fettet, vilket ju alltid är bra.

Man håller sig också mättare ju fetare 

mjölken är, vilket motverkar att man blir 

sugen på annat onyttigt.
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