
EXAMENSARBETE

LCHF som samhällsfenomen i modern tid
Nya dieter, nya målgrupper. En kvalitativ intervjustudie.

Anna Broström
2013

Filosofie kandidatexamen
Sociologi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om ett antal individers upplevelse av att använda en diet för att 

modifiera kroppen eller att genomföra en mer djupgående och bestående livsstilsförändring. 

Uppsatsen berör dieter i allmänhet men LCHF i synnerhet. Syftet är att belysa faktorer i ett 

modernt samhällsklimat som medverkande till individuellt beslutsfattande. Respondenternas 

berättelser lyfter fram olika faktorer som påverkat deras val av kostkontroll. Uppsatsen har en 

explorativ och deskriptiv prägel och med hjälp av teorier, intervjuer och 

internetundersökningar, söks svar på vilka faktorer i samhället och hos individerna själva som 

bidrar till valet av att börja använda en diet, samt vilken diet man väljer.  

Analysen visar att respondenternas skäl varierar, såsom önskan av att gå ner vikt, uppfattning 

om LCHF som ”lätt och gott”, kombinera kost med träning för maximal muskelbyggnad, syn 

på socker som väldigt onyttigt och beroendeframkallande eller antagna och självupplevda 

hälsovinster och även kostpreferens, samt att individens val av diet ofta är förankrat och 

genomtänkt.  

Sannolikt är att dagens fokus på utseende, hälsa, träning och kost, parallellt med att tillgång 

på onyttig mat är stor och matlagningstrenden håller i sig, medan övervikt ökat i samhället, 

kan bidra till en förklaringsmodell till varför dieter ”ligger i tiden” . Svaret på varför just 

LCHF fått sådan uppmärksamhet och blivit allt vanligare kan antas bero på stor 

mediespridning, ny inställning hos individer som indikerar att socker är lika onyttigt som fett. 

Ytterligare ett skäl är att LCHF är en metod som tilltalar flera olika ”nya” kategorier av 

människor, genom att man inte behöver avstå från ”traditionella” och populära feta rätter samt 

att LCHF korresponderar väl med muskelbyggning och träningsideal. 

  



 
 

Abstract  
This paper deals with a number of individuals' experience of using a diet to modify the body 

or to undertake a more profound and lasting lifestyle change. The essay concerns diets in 

general but LCHF in particular. The purpose is to highlight the factors in modern social 

climate that contributors to individual decision making. Respondents' stories highlight various 

factors that influenced their choice of diet control. The essay has an exploratory and 

descriptive nature, and with the help of theories, interviews and internet research, I have 

sought to find answers to what factors in society and in the individuals themselves, contribute 

to the choice of starting to use a diet and what diet you choose. The analysis shows that 

respondents' reasons varies, such as the desire to lose weight, perception of LCHF as "easy 

and good," combining diet with exercise for maximum muscle building, view of sugar as 

unhealthy and addictive or presumed- and self-perceived health benefits and even food 

preference, and that the individual's choice of diet is often rooted and thoughtful.  

It is likely that today's focus on appearance, health, training and diet, in parallel with the 

availability of unhealthy food is great and the cooking trend continues, while obesity has 

increased in society, can contribute to an explanation of why diets is "of today."  

The answer to why LCHF received such attention and became more common may be due to 

wide media spread, new attitude in individuals indicates that sugar is just as unhealthy as fat. 

Another reason is that LCHF is a method that appeals to a variety of "new" categories of 

people, due to not being obliged to forsake the "traditional" and popular fat dishes and also 

that LCHF correspond well with muscle building and training ideals. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
”Jag testade LCHF 1v. La ner. It was disgusting as ****. Men ännu mer motbjudande var LCHF-communityn 

på nätet, som uppvisar alla varningstecken på sektbeteende: Fascistiskt, exkluderande, svartvitt vi-och-dom-

tänkande; förkastande av all fakta som motsäger tesen; konspirationsteorier; vissa som överväger - jag skämtar 

inte - att bryta med familjen för att de inte vill haka på; kolhydratskräck som nått sådana dimensioner att de 

känner sig smutsiga om de tuggar ett sockerfritt(!!) tuggummi, men inte om de äter ett paket kokosfett.  

Chillax, liksom.” –Man, 41 
 

Så uttalade sig en bekant till mig under en diskussion vi förde om LCHF och uttrycker hans 

åsikter kring LCHF och dess utövare. Man kan fråga sig om detta är bilden av en följare av 

LCHF-metoden. De finns säkert, men majoriteten utgörs nog av helt vanliga människor som 

på något vis vill åstadkomma en förändring i sitt liv, med hjälp av bland annat kostkontroll. 

De personer som intervjuats för denna uppsats har öppenhjärtigt och självutlämnande delat 

med sig av sitt privatliv, tankar, känslor, åsikter och bidrar med intressanta berättelser om 

faktorer bakom individuella val. 

 

Temat i uppsatsen är individers sätt att se på sitt val av diet, mot bakgrund av vilka faktorer 

som tycks vara viktiga för detta val. Tanken var undersöka hur ett antal individer relaterar till 

sin kropp och sin hälsa genom att studera ”Diet” i deras livssituation och livsstil.  

Intressant är att se hur dessa personer resonerade när de valde att testa en diet, i termer runt 

kropp, hälsa, vikt och utseende. Intressant är även om de tittat något på vetenskaplig forskning 

om dieten, hur man resonerar kring trender och massmedias roll och om man influerats av 

signifikanta andra såsom familj, vänner eller andra förebilder. Avsikten är att relatera detta till 

ett modernt samhällsklimat och till sociologiska teorier om modernitet, identitet och 

individualism.  

 

 Att banta, fasta eller gå på diet har länge varit sätt att modifiera sin kropp för att möta både 

självuppsatta - men kanske främst utifrånkomna - ideal och normer för våra kroppar som finns 

i det omgivande samhället. Traditionellt har bantning och dieter i högre grad varit en 

angelägenhet för främst kvinnor, men med introduktionen av Atkins och LCHF samt större 

fokus på kroppens utseende och träning, lockar dieter nu även män i en större utsträckning. 

Vad som också kan ses som nytt är att dieter numera inte bara används av överviktiga 

individer utan även av normalviktiga eller används som träningskomplement.  Urvalet av 

dieter har blivit större och lättillgängligt och det finns en diet för alla typer av människor.  

En snabb sökning på internet ger ett urval på ca 50 olika sorters dieter, Champagnedieten, 

Ryska Rymddieten, Bananmetoden, Bikinidieten, och Flygvärdinnedieten. Några mer erkända 

dieter finns även tillgängliga där, exempelvis Cambridgedieten, GI-metoden, Atkinsdieten 

och LCHF-dieten. Senaste stjärnan på ”diethimlen”, är numera 5:2-dieten 
1
.  

                                                      
1 ”Må Bra” (Räkna med viktras: Här är nya sifferdieterna!(2013) på ”diethimlen” . 5:2 innebär att du får äta 

normal kost i fem dagar och sedan fasta två i dagar. Under tiden vi fastar minskar samtidigt insulinmängden och 

kroppen kan inte lagra fett. Metoden vänder sig enligt tidningen till ” dig som upplever att vågen står still trots 

att du undviker kolhydrater”. Sedan denna uppsats skrevs har 5:2 dieten exploderat i media och i princip 

övertagit LCHF´s position som ”Dietmetod nr 1” i Sverige. 
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LCHF( Low Carb High Fat), bygger på Atkinsdieten
2
 och stenålderskost som förklaras i 

metodkapitlett. Än så länge finns det få vetenskapliga studier av kosten som undersöker 

långsiktiga effekter (wikipedia.se). Forskningsläget förefaller vara något splittrat. 

För den intresserade så tog diskussionen runt LCHF fart igen efter att dieten på nytt 

ifrågasattes av professorer och både dags- och kvällspress innehåller artiklar och debatten 

fortsätter
3
. 

 

Via dags- och kvällspress, tv-program, tidningar, böcker samt vänner och bekanta, matas vi i 

ett nästintill outsinligt flöde från både experter och populära rollmodeller med hälso- och 

träningsråd, bantningsknep, skönhetstips och kroppstypsideal. Smala och vackra modeller 

pryder omslagen till tidningar, och ve den kändis som går upp i vikt (eller för all del går ner 

kraftigt i vikt). Hen får då ofta utstå kritik och föga smickrande kommentarer om sitt 

utseende. Socialt konstruerade värderingar kring identitet och kroppsuppfattning påverkar oss, 

och dessa kan skam- och skuldbelägga oss, det är vårt eget fel om vi inte passar in i idealet.  

Det paradoxala i denna situation är att vi har en närmast oändlig tillgång till mat.  

Kaloririk snabbmat finns ofta tillgängligt i princip dygnet runt, kanske bara ett telefonsamtal 

bort. Matlagningsprogrammen avlöser varandra i rask takt och det har aldrig varit trendigare 

att laga mat. Kokböcker med förföriska recept släpps och säljs i gross och parti av kända 

kockar, men även andra celebriteter och ”kändisar”. Dags - kvälls- och livsstilsmagasin 

svämmar över av förföriska bilder på mat, dryck och desserter med recept och moderna 

matlagningstips som inbjuder till att köpa, laga, äta, dricka och njuta. 

 

I dag läggs relativt stor vikt vid yttre kvalitéer, något som på webbsidan Forum För Utställare 

exemplifieras av bildutställningen SMAL- Snygghet, Makt, Ansvar och Lidande, en utställning 

av ungdomar om ett utseendefixerat samhälle där jakten på evig ungdomlig skönhet ställer 

omöjliga krav. Kropp och utseende lyfts fram i många typer av sammanhang. Medans sjuklig 

fetma och dess tillhörande välfärdssjukdomar som ex. diabetes, högt blodtryck och hjärt- och 

kärlsjukdomar ökat stort i världen under senare år, så är de kroppsliga idealen alltjämt smalt 

och vältränat.  

Man kan fråga sig hur vår självbild påverkas i ett samhälle som, lite förenklat, föredrar det 

smala idealet, men som samtidigt producerar förutsättningar för ökad övervikt hos 

befolkningen som exempelvis billig ohälsosam mat, stress och stillasittande arbete. Det kan 

vara svårt för många att relatera till den människobild och de ideal som förmedlas via media 

och reklam idag och dessa något paradoxala förhållanden skulle kunna ge upphov till 

exempelvis ambivalens och en ökad stressupplevelse. 

                                                                                                                                                                      
 
2
 Atkinsdieten beskrivs utförligare i metodavsnittet. 

 
3
 För den intresserade pågår debatten i media och det finns otaliga debattartiklar med hänvisning till forskning i 

ämnet, varav exempel är två artiklar, en från DN som är kritik av LCHF, en från SvD som tillbakavisar kritiken 

samt en från Dagens Medicin som är en replik på kritiken. Länkar samlas i uppsatsens länksamling. 
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Å ena sidan bör vi träna, banta, vara karaktärsfasta, uthålliga med disciplin och självkontroll 

samt till varje pris hålla oss vältränade, smala, ungdomliga och attraktiva, men å andra sidan 

uppmanas vi att unna oss och ta för oss av livets goda. Att äta, dricka och förföras av 

dekadenta livsstilar där njutning för stunden, omedelbar behovstillfredsställelse utan 

konsekvenstänk, rekommenderas och säljs in till oss.  

Det är inte helt orimligt att vi kan reagera med både ambivalens och stress. När vi skapar och 

omskapar vår identitet som individer och konsumenter, försöker vi sätta samman pusselbitar 

vars passform ibland verkar inkompatibla. Den klassiska ”äta kakan, men ändå ha den kvar”-

problematiken skulle kunna fungera som en förklaringsmodell. Om någon berättar för oss att 

vi kan frossa i kött, sås, grädde, smör, ost och slippa svälta oss med ett par grönsaksblad för 

att gå ner i vikt, så låter det kanske som en utopi, för bra för att vara sant. Det är ett perfekt 

hedonistiskt sätt att unna oss av livets goda, (om vi bara låter bli sockret förutom i minimala 

mängder), och samtidigt rasa i vikt!  

 

Det finns ingen anledning att betvivla att det finns individer som uppnår olika vinster i sitt liv 

genom olika former av kostkontroll, såsom bättre hälsa, allmänt välmående, struktur samt 

viktnedgång. Det intressanta är att undersöka tendensen att dieter nu till synes sprider sig raskt 

som en livsstil hos gemene man, dvs. en hög andel hos normalviktiga vuxna individer 

upplever ett behov av att kontrollera sin kost med hjälp av dieter och bantningsmetoder, 

samt att identifiera några förklaringar till detta fenomen. 

 

1.2 Problemställning 
 Syftet är att undersöka vilka faktorer i ett modernt samhällsklimat som medverkar till 

individuellt beslutsfattande vid val av diet, utifrån ett sociologiskt perspektiv. Detta gäller 

dieter i allmänhet men LCHF i synnerhet. Uppsatsen kommer endast marginellt att ta upp 

biologiska, hälsovetenskapliga eller medicinska aspekter av LCHF. Mest intressant är hur vi 

som individer fattar beslut utifrån omgivande faktorer samt hur god vår kritiska förmåga som 

konsumenter är. 

 

Syftet är ej näringsfysiologiskt eller medicinvetenskapligt utan uppsatsen skrivs utifrån ett 

perspektiv där de individuella, emotionella och socialkulturella aspekterna är i fokus. Det 

finns inte heller någon ambition att avgöra huruvida LCHF är en bra eller dålig metod för 

viktnedgång eller om metoden är hälsofrämjande. Däremot har jag lyft fram material som kan 

tänkas skilja sig från den i överlag genomsyrande positiva tonen i dagspressen. 

 

Utgångsläget är explorativt och deskriptivt och för att uppnå nämnda syfte skall följande  

frågeställningar behandlas: 

- Vilka faktorer är av betydelse för att individer väljer LCHF som viktminskningsmetod? 

- Kan dessa faktorer relateras till deras självbild, identitet och livsstil? 

- Vilken betydelse har olika kulturella normer och värderingar kring utseende och kropp för 

valet av LCHF? 
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1.3 Avgränsning och uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens tema är LCHF som en diet som lockar nya målgrupper, men kommer inte att 

djupare gå in på förklaringsmodeller eller analys angående vilka dessa grupper är, annat än att 

författarens uppfattning är att LCHF är en diet som verkar attrahera individer från många 

olika samhällsskikt, vilket spannet av respondenter av olika kön, ålder och bakgrund stödjer.  

 

Efter inledande bakgrund, där syfte, problemställningar och avgränsningar beskrivs, följer 

presentation av tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. Metoddel där metodval 

motiveras och etiska frågor tas upp följer därefter, där förförståelse, reliabilitet och validitet 

samt respondenter presenteras. Sedan beskrivs resultat i en egen del. Slutligen som avslutning 

följer diskussion där återkoppling till frågeställningar tas upp och reflektioner kring uppsatsen 

ges utrymme, samt vilka nya frågeställningar som denna uppsats genererat. 

 

 

2 Forskning om LCHF  
I detta avsnitt presenteras forskning med relevans för LCHF-kost och rör övervikt, 

köttkonsumtion, högfetts- och lågkolhydratssdieters effekter, LCHF samt mediarapportering. 

Det är en övervägande del kritisk forskning som återges och syftet med detta är för att 

kontrastera den mer allmänt kända rapportering i media, som tycks övervägande positiv, samt 

att belysa hur kunskapsläget ser ut inom andra delar av den vetenskapliga forskningen.  

 

2.1  Resultat och källkritik 

2.1.1 (Motsägelsefulla) resultat 

Svenska Livsmedelsverket ger på sin hemsida
4
 inget riktigt entydigt svar kring hur de ställer 

sig till LCHF och dess förhållningssätt till kosten sammanfattas med följande citat: 

 

 ”Att äta LCHF-diet under en kortare tid innebär troligen ingen risk. Men att äta strikt LCHF under en längre 

tid kan vara skadligt på sikt. Det finns ännu ingen forskning om hur man mår efter tio-tjugo år med strikt LCHF.  

En annan risk med LCHF-debatten är att folk i allmänhet börjar tro att mättat fett är nyttigt, och börjar äta mer 

bacon, grädde och smör men i övrigt fortsätter att äta som vanligt med mycket sockerrika livsmedel. Detta kan 

få allvarliga konsekvenser i framtiden både genom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och genom att andelen 

överviktiga i befolkningen blir större.”  

 

Enligt ErlansonAlbertsson vid Lunds universitet (ErlansonAlbertsson, C. (2011) 

Läkartidningen nr 51–52 ”Högfettdieter är inte harmlösa – allvarliga hälsorisker har 

kartlagts”) beskrivs risker med högfettsdieter som att t.ex. höga blodfettvärden på sikt ökar 

risken för ateroskleros, påverkan på den kognitiva funktionen (långsammare 

reaktionsförmåga, sämre minne för komplicerade uppgifter, beroende och depression), ökad 

                                                      
4
 Livsmedelsverket refererar angående LCHF på sin hemsida till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

(Efsa) , WHO och World Cancer Research Fund International. 
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inflammatorisk reaktion med ökad frisättning av cytokiner samt ökad risk för 

tjocktarmscancer och bröstcancer. Erlanson-Albertsson återfinns i fler sammanhang inom 

fettforskning. I arkivet på Lunds Universitet återfanns en äldre artikel,  

(Fettsnålt enda hjälpen mot fetma, 1995-07-12).  

 

”Människans övergång från jägarfolk till snabbköpare har, i ett evolutionärt perspektiv, gått så fort att kroppen 

inte har hunnit anpassa sig. Vi lagrar fortfarande fett i reserver som om nästa måltid vore en osäkerhet. Så vill 

vissa forskare förklara att en stor del av befolkningen bär på onödig övervikt. Enda sättet att bli av med extra 

kilon är att minska på fettintaget.” -Från symposium om energiomsättning, arr. Erlanson-Albertsson,C.  
 

Genom sin upptäckt av enterostatin, en peptid som fungerar som mättnadssignal, anses 

Charlotte Erlanson-Albertsson ha ryckt fram till den internationella fronten inom forskningen 

om fettets väg i kroppen.”  

I artikeln redogör man även för några ledande forskares röster från ett satellitsymposium i 

Lund och en av föreläsarna var professor Jean Pierre Flatt, Boston. Han menar att balansen 

mellan intag och förbränning fungerar väl ifråga om kolhydrater och proteiner men att 

kroppen har begränsad förmåga att lagra kolhydrater och därför förbränner man i takt med 

intaget. För att hjärnan ska fungera behöver den jämn tillförsel av socker tillägger han och 

säger att pastaälskaren lugnt kan frossa utan större risk att lägga på hullet. Tidigare trodde 

man att överflödiga kolhydrater förvandlas till fett, men så är tydligen inte fallet. 

 

I en artikel på Aftonbladet.se refererar man även här till Erlanson-Albertsson, som varnar för 

att rött kött ökar risken att dö i hjärtkärlsjukdomar och cancer. Hon anser att 

köttkonsumtionen som har ökat på senare år är för hög och att det finns anledning att se över 

detta. 

 

Sedan 1990 har köttkonsumtionen i Sverige ökat med 40 procent, enligt en ny rapport från 

Jordbruksverket. I Sverige och EU äter vi dubbelt så mycket kött som i världen i genomsnitt. 

Vi konsumerar 46 kilo kött per person i snitt, enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökning. 

Det bedöms dock vara en underrapportering och troligen är siffran snarare 50–55 kilo, enligt 

Livsmedelsverket (Aftonbladet.se). I artikeln kan man spåra en länk till Harvard (Harvard 

School of Public Health (2012). Red meat consumption and mortality). Där fann forskarna att 

ju mer rött kött man åt desto högre risk att dö i förtid i hjärtkärlsjukdomar och cancer, särskilt 

tjocktarmscancer. Det kan vara intressant om man som utövare av LCHF har en stor andel rött 

kött i sin diet. 

 

På en sida som heter simplyschredded.com kan man läsa en tråd/artikel som sammanfattar 

mindre positiva forskningsresultat för LCHF´s del genom att hänvisa till ett antal artiklar ur 

medicinska tidsskrifter. Jag följde länkarna och hittade ursprungskällor, vilka redovisas i sin 

helhet under referenser(simplyshredded.com). 

En av dessa studier visade att man inte funnit någon fördel med lågkolhydratdieter mot dieter 

som innehåller kolhydrater och som håller lika nivå på kaloriintag. Slutsatsen där var att det är 

mängden kalorier, inte matens komposition som ansvarar för viktnedgång, samt att det inte 

var någon skillnad på upplevda mättnadskänslor hos dessa två utgångspunkter av dieter. 
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En annan studie man hänvisar till säger att fettminskning endast kan härledas till ett reducerat 

kaloriintag, samt att vid återintroduktionen av kolhydrater går man snabbt upp i vikt igen, 

även kallad “weight snap back”. Ett översatt citat från denna länksamling lyder som följer: 

 

” Trots all hype, bekräftar forskning att låg-kolhydratsdieter inte ger bättre resultat på lång sikt än dieter som 

innehåller essentiella kolhydrater. Vidare varnar ledande näringsfysiologer och medicinska grupper för 

användning av låg-kolhydrat diet på grund av den ökade risken för allvarliga hälsoproblem, såsom njur-och 

leversjukdomar, gikt, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stroke och flera typer av cancer”. 

 

På sidan LCHF.se finns en artikel som refererar till USA Today (Allt fler forskare ställer sig 

positiva till lågkolhydratdieter (2013)” och artikeln beskriver positiva resultat funna i en 

forskningsgenomgång: 

 
”…en genomgång av 17 olika studier, av totalt 1141 överviktiga, som stod på en lågkolhydratdiet, förlorade i 

genomsnitt 8 kilo under ett år. För alla hade detta även medfört minskat midjeomfång, sänkt blodtryck, lägre 

blodfetter, lägre fasteblodsocker och c-reaktivt protein (en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar). Det "goda" 

kolesterolet (HDL) hade ökat medan LDL stod oförändrat.  Professor William Yancy vid Duke University 

Medical Center hävdar att en lågkolhydratkost som utesluter bröd, pasta, ris, potatis, kakor, viss frukt och 

rotfrukter till fördel för mera proteiner och naturliga fetter är en lämplig viktminskningsmetod och för att 

förbättra sitt hälsotillstånd. Gary Foster, vid Center for Obesity Recerch and Education at Temple University of 

Philadelphia, framhåller Yancy´s iakttagelser, men säger samtidigt att vissa av dessa fördelar kan sättas i 

samband med själva viktminskningen---”(LCHF.se). 

 
Dessa positiva effekter kan vara ett rent resultat av en LCHF-kost, individuellt skilda resultat 

eller effekter av en mer varierad kost med mer grönsaker, vitaminer och goda fetter som 

exempelvis återfinns i fisk, samt motivation, ökad träning och ett sänkt kaloriintag och detta 

är värt att fundera på. Några aspekter som skulle kunna ha betydelse för de olika effekter som 

fås av LCHF, kan vara på vilket sätt man följer dieten, hur man sammansätter sin kost, hur 

länge man följer den, vilken grundhälsa man har samt även andra individuella faktorer såsom 

exempelvis livsstil. Analys av detta ligger dock utanför uppsatsens ramar. 

 
 

2.1.2 Källkritik 

I ett intressant examensarbete på kandidat/magisternivå (Persson A. Gustafsson M. (2012) 

Fett framför fakta: En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om LCHF i Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter) har man undersökt källkritik kring LCHF-

rapportering. Man lyfter här fram hur media hanterar och presenterar dietforskning.  

Enligt studien finns det brister i källkritiken, man använder sig av hörsägen och anekdotisk 

bevisföring, de vanligaste källorna är erkända förespråkare för dieten samt privatpersoner 

samt att LCHF oftast framställs positivt. 

Man tror att detta bottnar i en bristande förståelse för forskningsresultat och vetenskap hos 

journalisterna (divaportal.org). 

 

Nämnda arbete belyser dels massmedias roll och ansvar vid presentation av företeelser och 

trender. I arbetet lyfter man fram bristen på både källkritik och vetenskapliga belägg samt ett 
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onyanserat och ensidigt förhållningssätt vid rapportering. Denna syn på rapportering kring 

LCHF är även något som ett antal av mina egna respondenter berör. 

 

I ett annat examensarbete på kandidatnivå (Hellqvist K, 2011) har man via en 

enkätundersökning tagit reda på attityder hos 57 st. hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet 

visade att de flesta deltagarna inte hade en positiv attityd till LCHF men att det önskas mer 

studier inom området (gupea.ub). 

Nämnda studie står som kontrast till den annars generellt positiva uppfattningen och attityder 

kring LCHF som förmedlas via media. 

 

2.2 Övervikt och psykisk hälsa 

 
Socialstyrelsen gav under 2013 ut en omfattande rapport kring barn och ungdomars hälsa och 

välfärd (Barns och ungas hälsa, vård och omsorg (2013).  

Några av slutsatserna är att svenska barn och ungdomar har det relativt bra, även i jämförelse 

med andra välfärdsländer. Samtidigt söker allt fler ungdomar vård på grund av psykisk ohälsa. 

Svenska 15-åringar mår sämre än jämngamla i andra västländer och allt fler 16–24-åringar får 

vård på grund av psykisk ohälsa. Depressioner, ångestsjukdomar och missbruk är de 

diagnoser som ökar mest inom ungdomsgruppen och 18-24-åringar står även för den största 

ökningen inom psykiatrisk slutenvård (socialstyrelsen.se). 

I rapporten skriver man att när svenska skolbarns hälsa började undersökas 1985/86, var det 

nästan lika vanligt för 11-åringar som för 15-åringar att känna sig nedstämd, nervös, ha svårt 

att somna eller att ha huvudvärk. Då var det inte heller så stora skillnader mellan pojkar och 

flickor som nu. Under de tjugofem år som gått sedan undersökningen startade, har det blivit 

allt vanligare att 15-åringar känner sig nere och har svårt att somna, och ökningen har varit 

störst bland flickorna.  Även ständig trötthet, värk i nacke och skuldror samt 

självskadebeteenden har ökat (Kap. 2, Barn och ungas folkhälsa, s. 41, 54).  

 
“Det är oklart vad som står bakom den ökade psykiska ohälsan bland unga. Eftersom hela ungdomsgruppen 

verkar drabbas måste det rimligen ha skett olika förändringar i miljöer där de flesta inom gruppen vistas. Några 

förklaringar som lyfts är ökade utbildningskrav och en ökad individualisering av samhället. Det är dock oklart 

om sådana samhällsförändringar ensamma kan förklara en ökad psykisk ohälsa bland unga”. (Kap. 10, Barn 

och ungas folkhälsa, s. 287). 

 

Även övervikt har blivit vanligare i alla åldrar och viktökningen i befolkningen var snabbast 

under 1990-talet. Övervikt i unga år tenderar att bestå även i vuxen ålder. Dessutom brukar de 

flesta dra på sig ytterligare några kilon genom åren. Att många redan är överviktiga i unga år 

innebär en framtida risk för en sämre folkhälsa. Övervikt har ökat mest bland unga relativt 

sett. I åldern 16–24 år är övervikt nu dubbelt så vanligt, jämfört med för tjugo år sedan.  

Man skriver i rapporten att mat och motionsvanor måste förändas om övervikten ska minska. 

Mer om detta kan man läsa om i Folkhälsorapport 2009 (Kap. 2, Barn och ungas folkhälsa, 

s.53). 

 

Rapporten presenterar även data kring övervikt hos gravida kvinnor, och riskerna som är 

förknippade med detta. 
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Man sammanfattar att övervikt (BMI2 25 eller mer), bruk av tobak, alkohol och narkotika är 

förknippat med en högre risk för både dödföddhet och spädbarnsdödlighet. Fetma (BMI 30 

eller mer) medför en riskökning som motsvarar riskerna med att röka över 10 cigaretter om 

dagen. Övervikt och fetma är vanligare ju lägre utbildning den blivande modern har och fetma 

har blivit vanligare bland gravida. År 2011 hade närmare 13 procent fetma vilket kan jämföras 

med 8 procent 1996. Överviktiga mödrar föder i genomsnitt barn med högre födelsevikt än 

normalviktiga mödrar. Andelen barn med hög födelsevikt har också ökat sedan början av 

1990-talet men kulminerade i början av 2000- talet, trots att andelen mödrar med fetma 

fortsatt att öka. I mödravårdshälsovården i Sverige ingår även att upplysa och stödja föräldrar 

till hälsosamma levnadsvanor samt att upptäcka förekomst av våld, missbruk och psykisk 

ohälsa (Kap. 2, Barn och ungas folkhälsa, s. 32). 

 

Vi har alltså ett scenario i Sverige med ökad övervikt, ökad psykisk ohälsa samt en ökad 

”efterfråga” på dieter. Skönhetsidealen uppmuntrar smala ideal som ytterligare lägger till 

vardagsstress på individnivå. Uppsatsens empiri och respondenternas uppgifter signalerar 

dessutom att dieter numera verkar tilltala även normalviktiga individer, vilket är något som 

media verkar ha uppfattat och tagit fasta på. Det verkar finnas ett generellt allmänintresse av 

att läsa kostråd, recept, och ”framgångssagor” relaterade till bantning och träning. 

 

3 Teoretisk referensram 
Jonas Stiers bok Identitet- Människans Gåtfulla natur, använder jag som grund för att 

beskriva bland annat identitet och självkänsla. Vår identitet formas på olika sätt och kan 

liknas vid en process.  

 

Zygmunt Baumans litteratur, tolkningar av samhället, och tankar om vår moderna tidsålder, 

med begrepp som t.ex. ambivalens, konsumsionism och individualism/kollektivism används i 

denna uppsats för att relatera till massmedia, försäljning och reklam, ambivalensen vid 

motsägelsefulla budskap samt ett resonemang kring individuella val.  

  

Anthony Giddens används för att referera till begrepp såsom social reflexibilitet (det faktum 

att vi ständigt måste tänka på eller reflektera över de omständigheter under vilka vi lever våra 

liv, i ett samhälle som inte är lika styrt av seder och traditioner). Vi har nästan dagligen 

otaliga möjligheter och val att fatta, och det individuella valet är samtidigt omgärdat av 

kulturella förutsättningar och omgivningens påverkan. Giddens Sociologi hjälper mig att titta 

på- och anknyta till kulturella förklaringar till varför LCHF slagit så stort .  

Vill människor ex. ansluta sig till ett ”större” sammanhang, eller ersätta andra vanor 

(missbruk) med en hälsosam livsstil. Giddens begrepp tillit-risk är även av betydelse för 

synen på hur vi tar till oss information och litar på att den är sann och riktig.  
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3.1 Identitet, självbild och självkänsla 

 
Enligt Stier kommer ordet identitet ifrån latinets ”Identitas” som betyder ”densamme”. Ordet 

har att göra med ”överensstämmelse” – att vara samma person från dag till dag, från situation 

till situation, och implicerar därmed att en människas kärna är intakt och oföränderligt. 

Nuförtiden talar man om identitet i olika perspektiv. Som gestalt, process eller 

känsloupplevelser - identiteter blir meningsfulla och kontrasteras i relation till något annat 

eller någon annan, och via språket markerar vi dessa skillnader eller likheter.  

”Jag är en 26 årig ensamstående kvinna utan barn och är från Boden”, kontrasteras mot ”Jag 

är en 42 årig man med tre barn och är från Luleå”.  
 

I en vidareutveckling av identitet beskriver Stier själv-definierade respektive utfifrån-

definierade identiteter, samt individuella respektive kollektiva identiteter. 

Här handlar det om perspektiv. När vi besvarar frågor som ”Vem är jag” och ”vilka är vi”, så 

blir det en självdefinierad identitet, en subjektiv upplevelse av att finnas till, ett subjektsjag, 

att vara en del av och agera i världen. Men också som ett objektsjag, dvs. den bild av oss själv  

utifrån föreställningar om människor i allmänhet. Exempelvis ”jag är svensk och 

humoristisk”. Utifrån-definierade identiteter kan vara svaren på frågor som ”vem är du” och 

”vilka är de”? Sådana frågor ställs om andra personer eller grupper av individer.  

Dessa egenskaper, grupptillhörigheter och roller definieras utifrån, och tillskrivs oss av andra. 

Frågor som ”Vem är jag” och ”vilka är vi”? letar först individuell identitet, och den andra 

frågan en kollektiv identitet. ”Jag är Anna, din elev”, syftar på en specifik individuell 

identitet, medan ”vi är Norrländska skräckfilmsentusiaster” hänvisar till en kollektiv identitet, 

där jag förmodas dela en uppsättning egenskaper, kvaliteter eller en tillhörighet med en viss 

gruppering. Andra kollektiva, utifrån-definierade tillhörigheter kan vara invandrare, 

minoriteter, adopterade, handikappade, missbrukare, homosexuella, ungdomar, 

skilsmässobarn eller pensionärer. 

 

Stier lyfter fram Erik Homburger-Erikssons perspektiv på identitet. Eriksson utgår från ett 

holistiskt synsätt, vilket innebär att han antar att människans personlighet och identitet 

utvecklas i nära och nödvändigt samspel mellan biologiska, mentala och sociala processer. 

Faktorer som biologisk mognad, social och kulturell miljö, individens unika sätt att hantera 

psykosociala konflikter och individens frihet och autonomi i den egna identitetsutvecklingen 

är kärnan. Enlig Eriksson läggs grunden för identiteten utifrån hur människor i barndomen 

gradvis identifierar sig med signifikanta andra, och utifrån hur de hanterar livets utmaningar 

och kriser. Att upprätthålla och omforma sin identitet är ett livslångt projekt. Eriksson säger 

också att även om identitetsformningen fortsätter hela livet, så är barn- och ungdomstiden 

särskilt betydelsefulla (Stier, J, Identitet- Människans gåtfulla porträtt, s.11-30). 

 

Stier anknyter också till Anthony Giddens sociologiska perspektiv. Giddens säger att 

senmoderniteten
5
  har lett till en upplösning av traditionella levnads- och tankemönster med 

                                                      
5
 Det som enligt Giddens är kännetecknande för senmoderniteten, är att dagens samhälle anses vara mer 

komplext, föränderligt, specialiserat, globaliserat, självreflexivt, svårbegripligt och oöverblickbart. 
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oändliga valmöjligheter när det gäller livsstilar och livsval som kan göra det svårare att forma 

sin identitet. Att ha få valmöjligheter behöver inte nödvändigtvis göra livet mer komplicerat. 

(Stier, J. s.35-38). 

En frågeställning som följer på detta är hur vi formar en stabil, sammanhängande och 

meningsfylld identitet, när nya impulser, livsprojekt och valmöjligheter sköljer över oss från 

alla håll, pockar på vår uppmärksamhet och tillåter oss att omforma och omskapa våra liv och 

identiteter i princip dagligen. 

 

En grundläggande förutsättning för en upplevd identitet är att ha en fysisk kropp. 

Skönhetsideal har nog alltid funnits till, och varierat i olika kulturella och tidsmässiga 

kontexter. I och med att psykologin vann mer och mer inflytande på 1900-talet och framhöll 

att människor, likt djur, hade drifter, ledde till att moraliska föreställningar växte fram som 

menade att det var samhällets och varje persons skyldighet att tämja drifterna. 

Vid sekelskiftet 1800-1900 kom så kraven på självkontroll och disciplin att dominera 

attityderna gentemot kroppen. Detta mönster är enligt Stier väldigt tydligt, om inte tydligare, i 

nutiden. Han hävdar att medias och mänsklighetens uppmärksamhet och nästintill besatta 

fixering kring kroppen och moderna skönhetsideal är enormt. Tips om träning, bantning, kläd- 

smink- och hårmode, substansberoendehjälp, kroppsliga ingrepp och modifikationer i syfte att 

tygla och kontrollera och skulptera sin fysiska kropp till max finns vart du än tittar.  

Allt detta på sidan av de paradoxala uppmuntringarna från exempelvis sex- och 

matlagningstips att hänge oss åt laster, drifter och lustar (Stier, J. s.43-45). 

 

Dessa dubbeltydiga budskap lämnar många förvirrade, osäkra och missnöjda med sina 

kroppar, och det i sin tur kan ge en osäkerhet i identitet och en negativ självbild som i sin 

extremaste form kan resultera i anorexia (endast i väst där rådande skönhetsideal är size 0). 

Att åldras, utvecklas och mogna innebär också att man genomgår rollbyten, förändrar eller 

förkastar en del värderingar. Kroppsliga och mentala förändringar sker, vilket innebär att ens 

känsla av att identiteten också förändras, vilket i sin tur kan orsaka existentiella funderingar 

och livskriser. Om man avviker för långt ifrån ”normen” i de rådande skönhetsidealen, är för 

ful eller för fet, har någon missbildning eller handikapp som av andra upplevs som avvikande, 

fult eller konstigt, kallar Erwing Goffman det för kroppsliga stigman. Hela din person och 

identitet blir i andra människors ögon synonymt med det ”avvikande”, och kan göra att även 

du själv börjar uppfatta dig endast utifrån detta fysiska kriterium (Stier, J. s.46-50). 

 

Goffmans begrepp stigmaidentiteter - kroppsliga stigman, kan avse olika sorters kroppsliga 

defekter, missbildningar, utseendemässiga egenheter eller handikapp som av andra upplevs 

som avvikande, fula eller konstiga, exempelvis fetma eller amputering.  

Personlighetsrelaterade stigman tar fasta på brister i den moraliska karaktären eller 

personligheten hos individen, exempelvis missbruk, kriminalitet eller mental sjukdom(Stier, s. 

106-107). I kontexten bantning, fetma, kroppskomplex och dieter verkar det som att dessa två 

stigmaidentiteter sammanfaller, dvs. du har en svag karaktär som dessutom resulterar i 

Övervikt/fetma, vilket ej anses vara en särskilt positiv egenskap. 

 



11 
 

Självuppfattning, självkänsla och självbild, ingår i det som bildar och håller samman en 

identitet. Självuppfattningen, biografin och de innebörder som identiteten tillskrivs är centrala 

delar av individens totalidentitet. I dess karaktär är självbilden kognitiv (tankemässig) och 

självkänslan är emotiv (känslomässig). En positiv självbild möjliggör en stark självkänsla 

medan en negativ självbild ofta leder till en svagare självkänsla (Stier, J. s. 50-52). 

 
 

3.2  Kultur: det flytande föränderliga samhället 
Sociologen Zygmunt Bauman lyfter fram och problematiserar vardagen i vår allra närmsta 

omgivning och belyser kulturella fenomen i samhället vi lever i, genom att ta på sig vardagens 

glasögon. Det är i sig ingenting unikt enbart för honom, då det är vad sociologer helt enkelt 

gör.  Bauman diskuterar begreppet kultur i sig, och sätter in det i nutidens kontext genom att 

använda sig av ett par egna nyckelbegrepp. Med begreppen liquid society och liquid love, 

beskriver Bauman känslan av en slags form- och normlös nutid utan en fast och generell 

kärnsubstans som står för stabilitet. Att allting omkring oss är flytande, förgängligt och i allra 

högsta grad föränderligt. 

Någonting som är tidstypiskt för nuvarande samhälle, och som Bauman uppmärksammar och 

beskriver på ett tydligt sätt, är känslan av att vi lever våra liv i skuggan av stora aktörer som 

formar våra sociala liv. Dessa aktörer är, åtminstone i det svenska samhället, inte längre Gud, 

kyrkan eller kollektiva intressen, utan snarare kommersiella marknadsaktörer och säljare av 

ideologier som drar i trådarna bakom kulisserna och designar våra liv genom att spela på vår 

törst och längtan efter meningsfullhet. Men i strävan efter meningsfullhet verkar det som att 

vi, med god hjälp av säljande reklam som talar till vårt begär efter omedelbar 

behovsuppfyllelse, snarare sätter fokus på ytlig, snabb och tom måluppfyllelse.  

 

”Konsumtion är i sig någonting flyktigt och våra dagars konsumtionssamhälle är ett tillstånd av evig 

otillfredställelse, där den ena frestande nyheten jagar den andra i halsbrytande fart”. ( Bauman, Z. 

Konsumtionsliv. 2008) 

 

Det finns inneboende motsättningarna och paradoxer med att människan som social varelse 

tycks vilja ha både frihet och trygghet, individualisering men även säkerheten i ett kollektiv, 

eftersom begreppen i sig är motsägelsefulla. Det perspektiv på ”identitet” som Bauman 

skriver utifrån, kan nog sägas vara både den kollektiva och den självdefinierade, då han både 

går djupt in i människans inre natur, men även lyfter upp identitet till ett större, kollektivt 

plan. Förståelsenivån ligger på biologisk/psykologisk, grupp/organisations/samhälls och 

miljönivå. 

Bauman skriver om livets förgänglighet, döden, och våra psykologiska försvarsmekanismer 

på detta enkla faktum att vi människor har satt oss över naturen, på så vis att vi förstår 

konceptet av vår egen ofrånkomliga dödlighet. För att hantera detta dystra faktum skapar vi 

samhällen, strukturer, kulturer och relationer som får vår egen existens att bli meningsfull.  

 

Att finna ”meningen med livet” är en urgammal existentialistisk fråga som de allra flesta 

människor någon gång i sina liv funderar över. Att göra saker som blir kvar efter vår egen död 

kan vara drivande och identitetsstärkande. Det kan vara att skaffa barn eller att bidra socialt, 
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kulturellt, materiellt eller immateriellt, så att något av oss själva skall finnas kvar efter vår 

död. Det ger en känsla av meningsfullhet, av att ”finnas kvar” i världen efter det att vår kropp 

har förmultnat i jorden (Bauman, Z. Det Individualiserade Samhället, 2002, s. 9-10) 

 

När Bauman citerar Marx och säger att ”människan skapar historien, men inte under villkor 

de själva har valt” (Bauman, Z. s16) finner vi nog kärnan i Baumans ställningstagande. Vi 

kanske tror att vi som individer stipulerar vår existens och våra förutsättningar, men verkar 

snarare vara, om inte styrda, så i alla fall påverkade av strömningar och aktörer utom synhåll 

från vårt eget perspektiv och horisont. Han lyfter fram problematiken med att i och med att vi 

som individer ges större möjligheter till egna val, får vi på köpet ett desto större ansvar för vår 

egen välfärd och lycka, något som vi sett har blivit en stressfaktor och en bidragande orsak till 

utslagning för vissa i dagens samhälle. Bauman beskriver både ett samhäller med dumma, 

duperade individer i större krafters makt, men målar även upp ett alternativ där individer trots 

allt är förnuftiga, och gör val baserade på de aktuella förutsättningarna (Bauman, Z. s.18-20). 

 

Genomgående diskuteras klass, makt och hierarkier, både synliga och osynliga, och han 

belyser det faktum att livsvillkoren för människor ser väldigt olika ut beroende på var du fötts. 

Det är nästan så att man tycker sig kan dela in världen i två läger; de fattiga, och de som 

konsumerar. 

 

När Bauman diskuterar ”identitet”, så nämner han att man nästan skulle kunna tala om 

”identifiering” istället. För att kunna identifiera sig med några/något, måste det finnas 

några/något annat som motpol, och konfrontationer och konflikter på både lokal och global 

nivå är ofrånkomligt enligt honom (Bauman, Z. s.141-145). Identitetens flexibilitet och 

föränderlighet, även inom avdelningen sexuell läggning och könsidentitet, är tongivande för 

dagens moderna samhälle (Bauman, s. 263-264, 293). Bauman tar i bokens olika kapitel upp 

den inneboende motsättningen och balansgången mellan frihet och trygghet, där likhetstecken 

dras mellan frihet och lycka, och mellan trygghet och skydd mot olika lidanden ger en 

intressant syn på kollektivism kontra individualism. Det ”moment 22” som han beskriver 

angående denna balansgång, är problemet med att vi verkar behöva stora globala krafter, för 

att kontrollera de stora globala krafterna. 

 
”The contradictory yearnings and desires spoken of here are a longing for a sense of belonging within a group 

or an agglomeration, and a desire to be distinct from the masses, to acquire a sense of individuality and 

originality; a dream of belonging and a dream of independence; the need for social support, and the demand for 

autonomy; a wish to be like everyone else, and a pursuit of uniqueness”. Bauman, Z. (2011). Culture in a liquid 

modern world, s. 20). 

 

Det finns mycket mer att säga om identitetsbegreppet men detta blir en mer grundläggande 

beskrivning av identitet och syftar till att ligga till bakgrund för analysen av respondenternas 

berättelser. 
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3.3 Social reflexivitet 

 
Att leva i en informationsålder innebär enligt Giddens sätt att se, en ökad social reflexivitet. 

Det står för att vi som individer ständigt måste tänka på eller reflektera över de 

omständigheter vi lever i. Att vi inte i lika stor mån kan förlita oss på seder, traditioner och att 

saker är mer konstant och att snabba förändringar hör till samtiden, och ger det som Ulrich 

Beck kallade ”ett skenande samhälle” med nya risker och osäkerheter (Giddens, A. (2007) 

Sociologi, s128-129). 

Ett begrepp som Giddens då använder sig av i sammanhanget är tillit. Tillit till expertsystem 

exempelvis.  Den tilliten vilar på förtröstan om att vissa principer som man är okunniga är 

korrekta, men inte nödvändigtvis att de individer som står bakom eller representerar dessa är 

moraliskt renhåriga. Giddens hävdar inte att motsatsen till tillit är misstro, utan mer komplext 

än så och hör ihop med risk, urbäddning, säkerhet och fara under modernitetens betingelser 

(Giddens, A. (1996) s, 40, 56).  

Det finns enligt Giddens ett starkt psykologiskt behov av att finna andra att hysa tillit till, men 

i jämförelse med förmoderna sociala förhållanden saknas institutionellt organiserade 

personliga förbindelser och man kan återfinna en tillit till abstrakta system eller 

expertkunskaper som en viss ersättning (Giddens, A. (1996) s, 115).  

 

Enligt Giddens behöver inte moderniteten nödvändigtvis alltid stå i kontrast till traditionen, 

men kombinationer och sammanvävningar existerar på olika plan.  

 

”Det moderna livets reflexivitet består i att sociala bruk utsätts för kontinuerliga prövningar och reformer i 

ljuset av inkommande information om just dessa bruk, varigenom deras karaktär konstitutivt förändras” 

(Giddens, A. (1996). Modernitetens följder, s,43). 

 

Kunskapens reflexivitet och tillit till expertsystem är två begrepp/principer som kan relateras 

till individens benägenhet att hoppa på nya trender eller anamma nya tankesätt, i detta fall 

LCHF. Kunskap (mer eller mindre vetenskapligt producerad sådan) sprids raskt i olika forum 

och det står ibland helt upp till individen själv att uttolka den nya kunskapens värde.  

Utan att hysa den nödvändiga kunskapen för att kunna avgöra huruvida den nya kunskapen är 

korrekt vill individen gärna hysa en tilltro till att det som förmedlas faktiskt är sant. 

 

Giddens kan argumentera både för individens moderna frigörelse men samtidigt för 

densammes fastlåsning i system och i organisationer. Individers strävan efter att finna sin 

identitet mitt i alla valmöjligheter blir ett livstidslångt och föränderligt projekt.  

Han beskriver även att maktlösheten människor kan uppleva när de utesluts från sammanhang 

där beslut fattas, kan få dem att koncentrera sig allt mer på det de faktiskt kan och får 

kontrollera; sig själv och sina kroppar via sökandet efter hälsa och välbefinnande genom 

fysisk träning, sund kost, droger eller psykisk självhjälp (Giddens, A. (1996) s, 117). 

 
”De olika tolkningarna av sökandet efter identitet tenderar att delas upp på ungefär samma sätt som 

uppfattningarna om gemensamhetens tillbakagång, med vilka de ofta är förbundna. Vissa ser sysslandet med den 

egna utvecklingen som ett bifenomen till nedbrytningen av de gamla gemensamma ordningarna och menar att 

det skapar en narcissistisk och hedonistisk självupptagenhet”. (Giddens, A, Modernitetens följder. (2010). 
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3.4 sammanfattning av teoretisk referensram 
Uppsatsens problemställningar är: Vilka faktorer är av betydelse för att individer väljer LCHF 

som viktminskningsmetod, kan dessa faktorer relateras till deras självbild, identitet och livsstil 

samt vilken betydelse har olika kulturella normer och värderingar kring utseende och kropp 

för valet av LCHF? 

 

Identitet, självbild och självkänsla. 

Signifikanta andra, som kan vara vår närmsta familj men även utökas till kompisar, lärare 

eller andra valfria förebilder hjälper oss att bygga ihop vårt identitetspussel, vår självbild och 

självkänsla. Först kommer en individuell identitet men sedan följer även en kollektiv identitet 

som fastställer vem ”jag” är i en större grupp. Vem ”jag” vill identifiera mig med bland alla 

förebilder, livsstilar och livsval kan vara en nog så svår fråga, särskilt i de mer känsliga och 

formbara ungdomsåren. Därför är det viktigt att uppmärksamma förutsättningarna för något 

många av oss möter nästan dagligen och som medverkar till att forma vår världsbild, våra 

skönhetsideal och normer - Media och dags/kvällspress. 

I kontexten diet och bantning är det relevant att lyfta upp detta, då saker som har med kropp, 

ideal, självuppfattning, utseende och hälsa rör vid själva kärnan av vår identitet. 

 

Det föränderliga samhället. 

 Enligt Bauman är allting omkring oss är flytande, förgängligt och i allra högsta grad 

föränderligt. Detta kan sägas gälla identitet, trender och livsstilar. När vi som individer letar 

trygghet och mening med livet vill vi finna saker som ger oss detta och sökandet innefattar 

materiella saker, livsstil, ideologier och samhörighet. Det finns en tanke om att ökad 

konsumtion och tillväxt är mål i sig och det finns producenter och företag som ständigt letar 

nya målgrupper att marknadsföra sig till. Där det inte finns ett behov, skapas därför ett behov. 

Detta bör man som individ och konsument vara medveten om när man med hjälp av sin 

plånbok ”röstar” ja eller nej till en produkt. Hälso- skönhets- och bantningsindustrin är en stor  

och lönsam industri med stor omsättning. 

 

Vad man kan se är att LCHF attraherat nya och större målgrupper. Man kan se både yngre och 

äldre, smala och tjocka, otränade och vältränade, män och kvinnor intressera sig för recept 

och kostråd influerade av LCHF, vilket den sociala spridningen av individer bland 

respondenterna i uppsatsen stödjer. 

 

Social reflexivitet 

Information färdas snabbt och förändras lika snabbt i dagens samhälle. Dagens sanning kan 

bli gårdagens lögn. Det är upp till var och en att bedöma värdet av den information vi möts 

av, då källorna är otaliga och tillförlitligheten varierande. Uttalanden från diverse experter och 

specialister kan ha olika syften, varav alla inte är transparanta. När det gäller trender och 

mode får man ta hänsyn till att det finns aktörer vars profit är avgörande av hur mycket vi som 

konsumenter köper av en viss produkt, koncept eller ideologi. 
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Eftersom alla respondenter använt, använder sig av- eller inspirerats i viss mån av LCHF så 

har den positiva rapporteringen kring LCHF fått fäste hos dem. Lika snabbt som en diet blir 

populär, nästan lika snabbt byts intresset hos allmänheten ut när en ny diet når marknaden 

(5:2).  

4 Metod 

4.1 Metodval 
Uppsatsen är undersökande och beskrivande och den metodologiska ansatsen är kvalitativ. 

Målet är en ökad förståelse för hur individer reflekterar och resonerar kring identitet, hälsa 

och diet. Tolkning av materialet sker enligt hermeneutiska principer, att tolka och förstå 

(Thurén, T. (2007), s.94. Eijvegård, R. (2009), s. 34). 

 

För insamling av egen data har jag valt att genomföra sju djupintervjuer med ett urval av 

individer som antingen använder sig av, prövat eller medvetet valt bort LCHF för att lyfta 

fram ”vardagsförståelsen” av LCHF-dieten. Intressant är hur dessa personer ser på dieter, vad 

som fått dem att prova på LCHF eller någon annan form av diet samt hur de förhåller sig till 

sig själva och sin identitet. Valet av metod bottnar i en ambition att få reda på hur man tänker, 

känner och reflekterar kring diet, och hur dieten sammanfaller med personernas livsstil i 

övrigt, ex. hur respondenternas liv ser ut relaterat till kost och hälsa. 

 

Eftersom LCHF vid tillfället för uppsatsskrivandet var en väldigt populär diet, hoppades och 

anade jag att det skulle bli relativt lätt att få tag på frivilliga deltagare att intervjua. Detta 

stämde och genom användning av nätverk och kontakter fick jag snabbt tag på lämpliga 

personer. Kontakt etablerades med dessa via telefon, e-post och sociala media och via dessa 

personer kunde jag hänvisas till kontakt med ytterligare ett antal personer som erbjöd sig att 

ställa upp som respondenter. Vid urval av intervjupersoner har hänsyn tagits till olika 

faktorer; tillgänglighet (hur jag skulle få frivilliga att ställa upp på intervju, och vilka dessa 

skulle vara), köns- klass- och åldersspridning samt egen erfarenhet av LCHF.  

Respondenterna representerar en spridning av dessa kategorier i syfte att få tillgång till olika 

perspektiv och antalet intervjuer ger en viss spridning i svar och perspektiv. Någonting som är 

betydelsefullt att poängtera, är att ingen av respondenterna just nu har ett BMI som indikerar 

stor övervikt eller fetma, snarare är de inom spannet normalviktig. 

 

Sex av de sju personer som intervjuades i föreliggande studie har på något sätt, av olika 

anledningar och i olika stor omfattning provat LCHF-metoden. Den sjunde personen rör dock 

vid LCHF´s principer om högt proteinintag och lågt kolhydratintag i sin kosthållning.  

LCHF( Low Carb High Fat), bygger på Atkinsdieten
6
 och stenålderskost. och är en speciell 

svensk form av ketogen diet (syftar till att ge hög fettförbränning, förhållande mellan fett i 

                                                      
6
 Atkinsdieten innebär att man begränsar antalet kolhydrater i kosten. Dieten pågår i fyra faser varav de första två 

sägs ge viktminskning, fas tre är en övergångsfas och fas fyra handlar om livslångt upprätthållande av 

kostförändringen (atkins-diet.just.nu). 
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relation till protein och kolhydrater), och påstås av anhängare fungera som metod för kontroll 

av blodsocker och viktminskning. 

 

4.2 Reliabilitet och validitet 
Intervjuerna är strukturerade utifrån ett antal teman med visst utrymme för spontana 

följdfrågor i en intervjuguide (se Bilaga 1). Att intervjuerna är strukturerade där 

respondenterna svarat på samma frågor, gör att samtliga intervjuer lättare har kunnat jämföras 

mot varandra. Intervjuguiden innehåller öppna frågor och berör teman som livsstil, hälsa, 

estetik samt identitet/självbild. Eftersom alla respondenter på något sätt har berört ämnet 

dieter så vet jag att jag nått personer som har hjälpt mig undersöka det jag avsett att 

undersöka. De fenomen och åsikter som visat sig i empirin går att överföra och applicera på 

en större population och undersökningen är möjlig att rekonstruera. 

 

För att uppnå god reliabilitet har jag som helhet eftersträvat strävat ett objektivt eller 

åtminstone ett värderingsfritt förhållningssätt gentemot materialet, att lyfta fram olika 

aspekter och att presentera empiri med största möjliga transparens men utan att riskera 

respondenternas identitet. En diktafon av god kvalité användes vid intervjutillfällena.  

Något väl utarbetat teoretiskt ramverk sattes ej upp innan intervjuerna utfördes utan skapades 

i efterhand, och de teoretiska utgångspunkterna sammanställdes till största del under det 

fortsatta arbetet med uppsatsen (Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, 2009, s.77-82).  

Detta på grund av att uppsatsen är undersökande, explorativ, vilket gör att uppsatsens detaljer 

framträdde successivt under arbetets gång.  

  

Utöver litteratur och teorier som jag redogör för under teoretiska utgångspunkter, har jag även 

samlat in viss kompletterande data som berör det vetenskapliga forskningsläget  

 

4.3 Etik 
Tre av fyra individskyddskrav är uppfyllda och det fjärde är ej aktuellt i sammanhanget. 

Informationskravet, genom att jag inför varje intervju informerade respondenterna om att 

deltagandet var helt frivilligt, att deras medverkan skulle anonymiseras och att de kunde 

avbryta eller avsluta när som helst om de skulle önska detta. Dessutom informerades de även 

om intervjuernas syfte. 

Samtyckeskravet är inte aktuellt i denna kontext, då alla individer är myndiga och 

sekretessaspekter saknas. Konfidentialitetskravet, är uppfyllt genom att ingen information som 

kommer fram under intervjuerna och nyttjas av mig kan spåras till respondenterna.  

Nyttjandekravet, är uppfyllt då informationen ej kommer att användas kommersiellt eller för 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2013). 

 
4.4 Analys 
För att läsaren ska få en så stor insyn som möjligt i empirin, återfinns intervjuguiden som 

bilaga, samt att en stor mängd citat återberättas i uppsatsen för att ge en god bild av 

respondenternas åsikter och erfarenheter. En sammanfattning av respondenternas bakgrund 

och livssituation används och presenteras för att ge en bild av de individer som deltagit via 
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intervjuerna. Dock har vissa fakta ändrats eller utelämnats för att skydda respondenternas 

integritet. Vid sammanställning av teman ingår även där en stor mängd citat. I analysdelen har 

frågor och svar från intervjuerna slagits samman till större teman och en jämförelse och 

tolkning av dessa svar har utförts 

 

4.5 Respondenterna 
 Namnen på respondenterna är fiktiva och av etiskt hänsyn har vissa detaljer ändrats eller 

utelämnats för att skydda personernas identitet och integritet. Två av respondenterna har 

svarat på frågor på distans och fick intervjuguiden skickat via e-post där vissa frågor i en 

senare fas fått kompletteras ytterligare. De övriga fem respondenterna har jag intervjuat 

ansikte mot ansikte. Efter att vi bestämt tid och plats utfördes intervjuer med hjälp av guiden, 

kompletterande följdfrågor och spelades in med diktafon. Varje enskild intervju pågick 

mellan 60 och 80 minuter och detta material har sedan transkriberats och bearbetats.  

Innan intervjuerna utfördes har ett informerat samtycke getts av respondenterna som hade 

upplysts om syfte, konfidentialitet och frivillighet. Som teman för analysen har jag lutat mig 

mot begrepp som identitet, hälsa, livsstil, estetik, självuppfattning, komplex och 

kunskapsnivå/kostmedvetenhet. 

 
 
Respondent 1 Kristina 

 Kristina, 63 år är uppvuxen med mor, far och sex syskon i utkanten av en mindre stad. Fadern 

var egen företagare och modern arbetade periodvis med olika sysslor i restaurangbranschen.  

Idag lever Kristina med sin make sedan 30 år tillbaka, i ett hus på landet i en mindre by där 

hon trivs väldigt bra. Paret har en god ekonomisk situation i nuläget, men har även upplevt 

kärvare år. Kristina har en dotter i vuxen ålder och hennes make är dotterns styvfar och 

familjen har en god och nära relation till varandra. Som högsta slutförda utbildning har 

Kristina en examen från högstadiet. Sedan 20 år tillbaka är Kristina sjukpensionär pga. 

psykiska orsaker. Hon har arbetsprövat i olika omgångar men det fungerade dåligt, och nu är 

hon hemmafru. Detta trivs hon väldigt bra med nu, men vill ej att andra ska veta att hon är 

sjukpensionär, då det upplevs skamfullt. Kristina har under skolåren upplevt viss utsatthet av 

andra kring sitt utseende. I dagsläget tränar Kristina lite till måttligt och försöker då och då att 

vara kostmedveten.   

Hon har testat LCHF som ”sockeravgiftning två gånger. Båda gånger upplevt svåra, vad som 

närmast kan liknas med, utsättningssymptom redan efter en dag utan kolhydrater. Illamående, 

aptitlöshet, håglöshet, nedstämning och signifikant viktminskning (sex kg på fem dagar).  

 

 

Respondent 2 Filip 

Filip, 35 år, är uppväxt i en mindre stad. Han bodde i villa i ett välbeställt villaområde med 

mor och far fram till föräldrarnas skilsmässa när han var i 10-års åldern. Pappan arbetade som 

chef för en enhet på ett större företag och modern arbetade som specialist inom en 

vårdsektion. Filips högsta slutförda utbildning är 3 årigt gymnasium med estetisk/kreativ 

inriktning och har påbörjat universitetsstudier men avbrutit dessa tillsvidare. Han har haft en 

rad varierande sysselsättningar och är för närvarande arbetssökande. På det stora hela anser 



18 
 

sig Filip ha haft en trygg och bra uppväxt, även om skilsmässan innebar en omtumlande 

förändring med oro och viss turbulens. Filip har varit utsatt för mobbing i perioder under 

mellan- och högstadietiden, från flera personer och på olika sätt. Idag lever Filip med sin 

maka i lägenhet i en mellanstor stad och har det bra, både ekonomiskt och socialt.  

 

I dagsläget tränar Filip regelbundet och dagligen, anser sig ha en sund livsstil, är 

kostmedveten och håller en LCHF-kost. Innan Filip började med LCHF har han inte bantat 

innan, men ätit specialdieter i syfte att ”växa”, att bygga muskler. Han har sedan drygt 10 år 

tillbaka ätit en kost som lutar åt LCHF, mycket proteiner och mindre kolhydrater. Dock har 

det pågått i intervaller. 

 

 

Respondent 3 Peter 

Peter, 39 år är uppvuxen under stabila förhållanden med sin mor, far och bror i villa i en förort 

till en medelstor stad. Han definierar själv sin bakgrund socio-ekonomiskt som medel- till 

övre medelklass, med goda ekonomiska förutsättningar, trygg hemmiljö och social status. 

Peter har aldrig upplevt sig själv som utsatt eller mobbad under uppväxtåren. 

Under högstadiet upplevde han sig dock som ”rund” och ”lite tjock” och kände ett visst 

obehag ibland med att visa sig utan kläder. 

 

Idag bor Peter och hans sambo i en lägenhet i en stad i Norrbotten. De har god ekonomi och 

han trivs i stort mycket bra med sin livssituation. Som högsta slutförda utbildning har han en 

3-årig gymnasieutbildning men har närmare 300 högskolepoäng och oavslutade utbildningar. 

Idag arbetar Peter som maskinförare i riskfylld miljö. Detta är ett arbete som han trivs med 

och tycker är ganska roligt, samt att han har en givande relation till sina arbetskamrater. 

Peter har en bakgrund i relativt tungt missbruk av bl.a. anabola steroider, hasch, amfetamin, 

ecstasy och narkotikaklassade läkemedel. Han berättar att han har haft ett väldigt destruktivt 

leverne, som innefattade grov kriminalitet, tungt missbruk och mycket våld.   

Peter säger att han använt droger i mindre eller större utsträckning i drygt 10 år, från första 

gången han använde anabola tills han påbörjade en behandling för sitt missbruk.  

Nu är han helt drogfri sedan flera år tillbaka och efter att ha ”nått botten” och upplevt stora 

konsekvenser av sitt missbruk, har Peter nu helt tagit avstånd från droger, inkl. alkohol.  

Han är hälsoinspirerad, tränar regelbundet dagligen samt har gått på LCHF-kost i flera år.  

 

 

Respondent 4 Sofia 

Sofia, 31 år är uppvuxen med sin mor, far och syster i hus i en mindre stad under 

medelklassförhållanden. Föräldrarna skildes sedan när Sofia började skola och då bodde hon 

växelvis hos modern och fadern. Hennes mor arbetade inom media med logistiska uppgifter 

och hennes far hade olika ströjobb tills han blev arbetslös. Efter detta började hennes far att 

missbruka alkohol vilket var orsaken till föräldrarnas separation. Sofia upplever sin barndom 

både trygg och osäker, beroende på hos vilken förälder hon bodde.  

Sofia har inte direkt upplevt sig själv som mobbad eller utsatt under sin uppväxt. 
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Idag bor Sofia i hus med man, barn och katter i utkanten av en mindre stad och trivs mycket 

bra och är relativt nöjd med sin ekonomiska situation. Hennes högsta slutförda utbildning 

fram till nu är 3-årig Gymnasieutbildning och hon studerar nu sista året på universitet 

samtidigt som hon arbetar extra på sidan om. Sofia trivs både i skolan och på arbetet. 

I dagsläget tränar hon inte så ofta och säger sig vilja ”ta tag” i kost och träning.  

Innan hon testade LCHF första gången, så har Sofia provat på lite andra former av dieter som 

Viktväktarna och Nutrilett Pulverdiet/måltidsersättning i syfte att gå ner i vikt. 

När det kommer till utseendet är Sofia inte jättenöjd. Hon har ett måttligt intresse för mode 

och trender och av vad andra tycker om hennes utseende. Hon anser ej att hon har en sund 

livsstil just nu. 

 

 

Respondent 5 Moa 

Moa, kvinna, 36 år är uppvuxen med sin mor, far och bror i lägenhet i en mindre stad, samt 

senare ett hus i en mindre by under sin uppväxt.  Pappan arbetade på affär samt som egen 

företagare, och mamman arbetar i en chefsposition inom ett vårdyrke. Hon flyttade hemifrån i 

tidiga tonåren. På det stora hela säger sig Moa haft en trygg uppväxt och beskriver sin socio-

ekonomiska bakgrund som medelklass. Det fanns/finns med en missbruksproblematik hon en 

förälder under hennes uppväxt, men den biten väljer Moa att utelämna från denna berättelse. 

Moa har aldrig upplevt sig själv som utsatt eller mobbad i sin uppväxt. 

Idag lever Moa med man och barn i hus i ett villaområde utanför en mindre stad. De trivs och 

har det bra ekonomiskt ställt, även om ”man ju alltid vill ha mer och mer i detta 

konsumtionssamhälle”, som hon säger. Som högsta slutförda utbildning har Moa en 

magisterexamen samt viss vidareutbildning och jobbar för närvarande inom psykiatrin där hon 

trivs väldigt bra. 

I dagsläget tränar Moa regelbundet samt är ganska kostmedveten, även om hon inte går på 

någon diet just nu.  Innan hon testade LCHF första gången, så har Moa provat på lite andra 

former av dieter. Syfte med LCHF var muskeldefinition och viktkontroll. 

 

 

Respondent 6 Sandra 

Sandra, 31år är uppvuxen i en mindre by med sin mor, far, och två syskon. Fadern arbetade 

inom ett hantverkaryrke tills han fick problem med sitt alkoholmissbruk och modern arbetade 

som inom lärande verksamhet samt skötte om hemmet. Sandras föräldrar skildes när hon var i 

tonåren, bl.a. pga. faderns alkoholmissbruk. Sandras uppväxt har präglats av både lugn, kärlek 

och idyll i ”fina villan i kvarteret”, som hon uttrycker sig, men även av turbulens, bråk och 

otrygghet i och med faderns, och senare även hennes syskons, alkohol- och drogmissbruk 

samt en förändrad boendesituation. I dagsläget har Sandra en god relation med vissa 

familjemedlemmar, men sämre eller ingen med andra. Sandra har blivit retad och mobbad för 

två detaljer i sitt utseende vilket har satt sina spår och bitvis känts tungt. I takt med att hon har 

blivit äldre har hon lämnat detta bakom sig och klär sig nu precis som hon vill. Idag lever 

Sandra med sin sambo i en mindre stad i lägenhet där de trivs bra och har en väldigt bra 

ekonomisk situation. Hennes högsta slutförda utbildning fram till nu är 4 årigt gymnasium 
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samt har erhålligt viss vidareutbildning via sitt arbete. Hon arbetar inom ett 

kreativt/konstnärligt yrke och trivs väldigt bra. 

När det gäller träning och kostvanor så varierar omfattningen och engagemanget för Sandra. 

Vissa perioder är det mindre träning och osundare mat och andra perioder mer hälsosamt. 

 I dagsläget upplever hon att det skett en förändring till det bättre och hon har börjat sköta om 

hälsan bättre. Detta är pga. Hennes egen motivation men även att hon ges goda förutsättningar 

via arbetet att träna och se över kosten. Sandra är den enda av mina respondenter som ej testat 

LCHF men följer bitvis ändå en LCHF-inspirerad kost. Hon har heller aldrig följt någon 

annan ”etablerad” diet eller metod men däremot så har hon alltid varit kostmedveten och 

använt sig av egna strategier och metoder för att hålla vikt, energinivå och hälsa under 

kontroll. 

 

Respondent 7 Rebecca 

Rebecca, 56 år är uppvuxen på landet med sin mor och styvfar och mormor för att senare 

flytta in till en stad i närheten då Rebecca skulle börja skolan. När Rebecca gick i 

mellanstadiet gick hennes mor igenom en skilsmässa och utbildade sig därefter till 

privatsekreterare och kom sedan att bli egen företagare i en butik. Styvfadern arbetade inom 

industrin och Rebecca tycker att hennes uppväxt var medelklass. Rebecca har under en period 

i mellanstadiet blivit mobbad för en detalj i sitt utseende. 

I nuläget bor Rebecca i en hyreslägenhet med två katter i en mellanstor stad och trivs bra där. 

Som högsta slutförda utbildning har hon 3-årig Högskola, Socialhögskolan och arbetar i 

dagsläget som Socialsekreterare, och har mest arbetat med ekonomi och missbruk.   

I dagsläget känner Rebecca att hon har en sund livsstil och hälsa och hon mår bättre än 

tidigare både fysiskt och psykiskt. Innan hon testade LCHF första gången, så har Rebecca 

provat på Viktväktarna, bantningspulver och nu en variant av LCHF. 

 

5 Resultat  
För att materialet skall få ”tala fritt”, dvs. redogöras för utan att här genomgå analys, 

manipulering eller bearbetning, består resultatdelen till stor del av rena citat som skrivits ut 

från transkribering av inspelade intervjuer med respondenterna. Intervjuguiden var dock 

utformad efter teman med syfte att komma åt vissa aspekter hos individerna, och i detta 

resultat presenteras därför frågorna samlade utifrån dessa fem teman;  

Identitet, Kropp och skönhet, Hälsa, Kunskaper och Erfarenheter.   

Citaten redovisas i samma ordning genom hela resultatdelen; Kristina, 63, Filip, 35, Peter, 39, 

Sofia, 31, Moa, 36, Sandra, 31 och Rebecca, 56. 

 
 

5.1 Identitet och självbild 
Under detta tema sammanställs respondenternas svar på frågor som rör identitet, komplex, 

självbild och självuppfattning. Eftersom identitet i uppsatsens kontext är viktigt som bakgrund 



21 
 

och utgångspunkt, redogörs för två till fyra citat per respondent, som tangerar olika aspekter 

och står som grund för en karaktärsberättelse. Några av frågorna som ställdes till dessa svar 

rörde mobbing och karaktärsdrag. 

 

Kristina 

Kristina har komplex för sin längd, sin näsa och blir nervös av att tala inför folk. Med åren har 

det blivit bättre och hon är mindre osäker nu. Det har dock tagit lång tid att med stöd från 

familjen, arbeta sig igenom barndomens känsla av utsatthet, känslan av mindrevärde, 

folkskygghet och osäkerhet samt hennes alkohol- och drogmissbruk i 20-års åldern. 

Kristinas identitet har fortsatt att formas med åren och hon uppvisar förmåga att utvecklas och 

ta till sig nya perspektiv i takt med nya erfarenheter, och idag säger hon sig ha en bättre 

självkänsla än i yngre dagar. 

 
”När jag var i tonåren hade jag väldiga komplex för min längd, att jag var så kort. Oj oj, det var tungt problem 

för mig, men egentligen blev jag väl inte retad för min längd, men för näsan. Chimpans, nån sa det en gång, det 

var inte allmänt. Men man kommer ju ihåg. Och så bär jag med mig när jag gick i gymnasiet, det sitter också 

kvar hela livet, dom sa att jag hade en ful jacka, åh det glömmer jag aldrig! Vet du hur känslig man var? Och 

efter det, vet du efter det så började mina psykiska problem. Det kommer jag ihåg.” Kristina, 63 

 

”Jag skulle vilja vara mera spontan, jag pratar gärna inte inför folk, och när jag pratar måste jag tänka mycket 

på vad jag säger, så att dom inte ska tycka va knäppt hon säger. Jag håller tillbaka mig själv ofta, så har det 

alltid varit. Men visst har det blivit mycket bättre. Men nog kan jag väl tycka att jag är nöjd med mig själv. Jag 

är inte elak med nån människa, är ärlig.” Kristina, 63 

 

Filip 

Filip har erfarenhet av mobbing men både säger och verkar ha hanterat detta på ett positivt 

och utvecklande sätt. Hans självförtroende är gott och den energi han uppvisar under intervjun 

utstrålar säkerhet och bra självkänsla. Filip trivs både själv och i sällskap, vilket tyder på en 

avslappnad och bekväm hållning till sig själv och andra. Filip verkar ha etablerat en identitet 

som han trivs med i dagsläget. 

 
”Ja. Mobbad från 4-e klass till 9an. Från flertalet personer i olika hänseende, i perioder, mer eller mindre. Jag 

var ganska utsatt som barn. Var ganska liten och spenslig. Det har definitivt inte knäckt mig. Jag tror att, man 

kan väl aldrig säga att mobbing är något positivt, men vad jag tror är att har man aldrig gått igenom motgångar 

så kommer man heller aldrig att förstå sig på dom. Att förstå mobbing, är nånting som har fått mig att bli väldigt 

social, lyhörd, väldigt accepterande.”. Filip, 35 

 

 

Peter 

Peter upplevde sig som rund/tjock under högstadietiden och kände sig obekväm utan kläder. 

Efter att han gått ner i vikt menar han att hans inre är mer i samklang med hans yttre, och med 

det har hans självkänsla ökat. Peter verkar ha hittat en ny form av identitet efter att processen 

med att skifta från en missbrukaridentitet till en nykter identitet blivit mer grundad och 

integrerad med hela Peters livsstil, som är väldigt inriktad på hälsoinspirerad kost, motion och 

träning. Han säger sig vara driven, motiverad och trygg, vilket kommer fram under intervjun 

som ett lugn och en säkerhet i hans personlighet. 

 
”Ja alltså, jag har varit mycket tyngre tidigare, och sen plockade jag bort ganska mycket i min vikt genom att 

förändra min kost osv. Och när jag kom till en viss fas, eller nu handlar det mest om vikt, då blev jag som nöjd, 
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då trivdes jag i mitt skal.. Sen kan jag väl känna att mitt liv är ganska behagligt nu. Det är ganska enkelt. Det är 

inte så mycket drama. Det är inte så mycket komplikationer osv. Jag mår väldigt bra, jag har ett fantastiskt liv”. 

Peter, 39 

 

”Ja vad ska jag säga. Lugn, trygg. Driven och det är väl en utav mina största grejer som jag tänker på dagligen. 

Att ha kvar drivet..alltså motivation till att göra bra saker helt enkelt. Och envis, ”ibland kan jag vara 

långsint..och det är jätteirriterande för mig också (skratt). Det är en utav mina karaktärsdefekter som är 

svår..alltså jag kommer aldrig bli av med mina karaktärsdefekter, men jag kan bli kompis med dem”. Peter, 39 

 

 

Sofia 

Sofia har inget minne av att hon upplevt mobbing och har en neutral bild av sin skolgång. 

Hon uttalar en viss osäkerhet över sig själv angående kropp och utseende och säger att det 

varierar från dag till dag, något som hon tror är fallet för de flesta människor. Sofia har en 

lugn personlighet och beskriver sig själv som en glad, snäll och hjälpsam person som önskar 

sig lite mer ”jävlar anamma”, men ändå är nöjd med det hon åstadkommit i livet.  

Sofia har kanske lite låg självkänsla och har ett försiktigt självförtroende, men hon utstrålar ett 

lugn och en värme som är trevligt. 

 
”Glad, snäll och hjälpsam. Jag skulle önska att jag hade ett mer jävlar anamma. Alltså lite mer beslutsamhet 

och tjurighet, men det har jag nog önskat länge, att jag hade mer driv i mig. Det hade nog tagit mig till andra 

platser än jag är idag. Fast samtidigt när jag ser tillbaka så har jag ju ändå, alltså, kanske att det är en positiv 

sak också, att våga gå lixom lite över min egen trygghetszon. För jag har ju ändå vågat och gjort saker som jag 

är stolt över.” Sofia, 31 

 

Moa 

Moa har ej blivit mobbad men minns att hennes bror sa att hon var tjock. Moa verkar 

energisk, driven, lärd och sympatisk som säger sig ständigt vara i en förändringsprocess, dvs. 

att hon fortsätter att utvecklas som människa. Moa verkar leva sitt liv medvetet, hon tänker på 

sitt yttre såväl som sitt inre, och är mån om bägge delarna genom att hon fortsätter att 

studera/utbilda sig samt tränar aktivt och äter kostmedvetet. Hennes självkänsla är det svårt att 

säga något om då hon uttrycker viss osäkerhet över sitt utseende och ej tror att andra uppfattar 

henne som attraktiv. Men samtidigt uttrycker hon en medvetenhet om ideal och mänskliga 

beteenden, en medvetenhet och självinsikt som kan komma till viss del från hennes 

yrkeskompetens inom psykiatrin. Jag tolkar det som att åldrandet för henne innebär en del 

psykologiska utmaningar att hantera och att hennes känsla av identitet i kontexten 

fysiska/kroppsliga förändringar, innebär en del funderingar och reflektioner. 

”Nä(skratt). Nä men gud det går ju alltid att ändra. Med åldern så kommer ju gråa hår, rynkor, ringar under 

ögonen, tjock mage, massor med saker som jag kanske inte, som inte passar in i mitt ideal som det jag tycker är 

snyggt. Det är nog mest för mig själv tror jag. Jag tänker inte att folk tänker så mycket på hur jag ser ut. Jag tar 

väl lite grann förgivet att de går å tänker att jag inte är särskilt snygg, och blir lite förvånad om nån skulle 

påpeka att jag såg bra ut”. Moa, 36 

 

”Att jag är Envis, som en positiv egenskap. Att jag är empatisk. Jag har ganska lätt för att känna in människor, 

tror jag. Och process, att jag är på gång hela tiden. Jag har svårt när det blir stilla”. Moa, 36 
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Sandra 

Sandra har ej blivit mobbad, men har ändå vissa kroppsliga komplex som gör att hon ej 

använt vissa kläder. I dagsläget säger Sandra att hon inte längre bryr sig om andras 

uppfattning om henne och att hon nu känner sig säker, trygg och fri att göra det hon själv vill. 

För henne handlar utseende om hälsa, och att leva hälsosamt är något hon förespråkar.  

Hennes självkänsla verkar god och hon verkar ha en identitet som hon trivs med, men hennes 

självförtroende är kanske lite lägre, då hon sätter väldigt höga krav på sig själv och sina 

prestationer och inte riktigt känner sig värd belöningar. Sandra säger sig ha ett svart-vitt tänk, 

och har bestämda åsikter om vad som är rätt-fel, både angående sig själv och även andra, ett 

tänk som verkar relatera till hennes sätt att hantera familjemedlemmars drogmissbruk. Denna 

intervju fick henne att reflektera över saker som hon ej rört vid på länge och hon uppskattade 

detta. 

” Däremot har jag sällan visat benen pga att jag blev retad för att jag är kobent. Det har satt sina spår även om 

jag senaste åren verkligen har skitit fullständigt i om jag är kobent eller inte och haft kjol eller shorts bäst jag 

vill, men jag har liksom kommit till en plats i livet där det inte spelar någon roll. Jag är så pass välmående i det 

inre att det liksom blir oviktigt”. Sandra, 31 

”Jag bryr mig verkligen inte i vad andra tycker. Kan låta som att jag pratar emot mig själv när jag säger att jag 

får komplex av media och omvärlden. Men jag bryr mig ärligt inte hur omvärlden tycker att jag ska se ut. 

Däremot är det väldigt viktigt för mig att jag följer mina egna krav och ideal. Och dom är såklart påverkade av 

omvärlden. Jag kommer aldrig vilja vara ”size zero”. Allt som har med utseende för mig handlar om hälsa. Att 

se ut som en galge är inte hälsosamt i mitt tycke”. Sandra, 31 

 

Rebecca 

Rebecca blev mobbad i mellanstadiet för sin hårlängd, vilket upphörde efter familjens flytt. 

Hon säger först att detta ej påverkat henne, men nämner sedan att utseendet blev extra viktigt 

efter detta, så hon tror nog att det ändå har satt vissa spår. Rebecca beskriver sig själv som en 

glad, positiv, rastlös, temperamentsfull tävlingsmänniska med höga krav på sig själv, som 

med åren blivit lite lugnare. Hon anser utseendet vara viktigt och kämpar nu i 

övergångsåldern och efter att ha slutat röka med vikten och är inte nöjd med sin kropp för 

närvarande. Rebecca har nog med åren och lugnet som brukar följa med detta fått lite bättre 

självkänsla. Hon kanske inte har ett jättestort självförtroende men med självkännedom vet hon 

i alla fall vad hon vill ändra på. Jag har lite svårare att få grepp om Rebeccas identitet, hur hon 

är som person, och det beror på att hon är lite mer fåordig under intervjun. 

 
”Jag är glad och positiv för det mesta. Har mina svackor jag med. Jag har höga krav på mig själv, är en 

tävlingsmänniska. Har hett temperament, blir fort arg men det går fort över. Har blivit lite bättre med åren. 

Ganska rastlös, vill att det ska hända nåt roligt ofta. Blivit mindre rastlös med åren. Nu kan jag tycka att det är 

skönt att bara vara, ibland”. Rebecca, 56 
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5.2 Kropp och Skönhet 

Under detta tema redogörs för respondenternas åsikter om kropp, skönhet och rådande ideal, 

både gällande sig själv men i synnerhet deras tankar om de ideal som produceras och 

reproduceras i samhället.  

 

Kristina 

Kristina anser att dagens utifrånkomna skönhetsideal är skeva och fruktansvärda, men säger 

även att hon har svårt att förstå kraftig övervikt, som är individens ansvar enligt henne 

För egen del vill Kristina dock gärna göra ett ansiktslyft pga. ålderstecken. 

 
”Det har ju eskalerat, så snart är det bara hopplockade delar som ska vara en människa. Retuscherade 

byggsatser. Det har gått överstyr fullständigt. Orimliga skönhetsideal, det är det rätta ordet. Men däremot stor 

övervikt, fetma. Det är så hemskt att människor göder sig på sånt sätt att man inte kan gå. Det blir mer och mer 

vanligt. Om man är överviktig så är det oftast deras eget fel, och föräldrarnas fel också, för dom ger ju grunden 

till det som blir.”Kristina, 63 

 

”Jag skulle gärna vilja göra ett ansiktslyft så jag får bort rynkorna. Jag har ju iaf kommit upp i åren. Människor 

som är i 20 åren, blåser upp läpparna, brösten, rumpan å allt vad dom nu gör..det är asså ååååh! Förstå ändå! 

är ju fullständigt galet att de gör sånt”. Kristina, 63 

 

 

Filip 

Filip tycker nog att dagens ideal är lite extrema men säger sig själv vara rätt ointresserad av 

dessa för egen del och vill inte utföra någon kosmetisk kirurgi. 

 
”Jag tror att dieter och bantning är ett tydligt perspektiv på hur vårt samhälle har förfallit. Äter man rätt, rör på 

sig, och försöker att äta mångsidigt och inte i överdrivna mängder, försöker att inte få i sig 4 l cola om dan, så 

kommer man troligtvis inte att drabbas av hälsoproblem eller sätta sig i en position där man måste använda sig 

av dieter och bantning. Jag tror på att man kan äta sig frisk, och det försöker jag efterleva själv också. Men jag 

har provat på olika dieter, inte av bantningshänseende utan för att växa”. Filip, 35 

 

”Klart man reflekterar. Ju mer kille man är, desto mer hör man ju idag att det finns 9674 olika sätt för 

grooming, å man ska ansa skägget och lägga på foundation. Om man ska koppla det kring hur jag ser på ideal 

så tycker jag att det är lite skevt. Man ser modeller som väger strax under 47 kilo och är 170 cm lång, ja du 

förstår. Ideal är något för andra, det passar inte mig. Dock har jag heller aldrig avvikit från nån. Jag har aldrig 

hamnat på + eller -sidan av nåt ideal. -Filip, 35 
 

 

Peter 

Peter har ej gjort någon skönhetsoperation men har haft funderingar på fettsugning i yngre år. 

Han tycker att det är rätt svåruppnåeliga ideal man ser i tidningar. 

 
”Om inte annat så får man kämpa ganska hårt för att komma dit. Jag har tränat på en ”hög nivå” tidigare om 

man säger så, så jag vet vad som krävs utav mig eller folk som jag tränar med för att bli i den formen som 

manliga modeller är i. Och det är inget hälsosamt liv man lever då. Punkt slut. Man kanske ser ut som att man 

är hälsosam, men det är inte bra för kroppen. Så att, ja. Det är ju synd att unga tjejer speciellt mår dåligt utav 

det hela och börjar med självskadebeteenden och sånna saker. Utopin är väl att jag ska vara opåverkad av det, 

men så naiv är jag inte”. Peter, 39 

 

”Njae, det har jag inte. När jag var överviktig så lekte jag med tanke lite skämtsamt, för att jag ville ha en 

genväg, att göra nån fettsugning av nåt slag. Men på den tiden då ville jag ha en ”quick fix”. Hade det funnits 

en tablett som jag kunde ta, eller nåt snabbt, så att jag inte hade behövt jobba för det, anstränga mig, så då hade 
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jag gjort det. För som regel så att anstränga sig betyder ju oftast nån form av smärta, och jag tror att det är en 

del av den mänskliga naturen att man vill gå den kortaste vägen till framgång helt enkelt”. Peter, 39 

 

 

Sofia 

Har ej gjort någon skönhetsoperation men haft lösare funderingar på fettsugning och läpp- och 

bröstförstoring. Idealen tycker hon är svåruppnåeliga men har ändå en viss dragningskraft och 

påverkan. 

 
”Fast samtidigt så kan jag ju tycka att det är lite kul att titta på dem. Att följa med i vad dom har på sig å sånt 

där ibland man kikar på Aftonbladet. Men det är inte vackra skönhetsidealen egentligen. Dom flesta av de där 

kvinnorna som syns, dom är ju fruktansvärt vackra i alla fall, det är ju det som är ännu mer irriterande, att man 

vet ju inte det som ligger bakom att de är så vackra, fast de kanske inte mår så bra. Jag tror att det är det som är 

det mest luriga. Idealen är otroligt svåruppnåeliga, särskilt ju äldre du blir. Då måste du göra väldigt mycket för 

att nå dit”. Sofia, 31  

 

”Jag har inte gjort nån..jag tror att alla funderar, tänk om jag skulle fettsuga mig, tänk om jag skulle göra större 

bröst, men jag skulle aldrig Göra det. Ta mig för att göra det. För det första så skulle jag inte våga. Jag menar 

utifall brösten så kan det ju gå fel, tillslut så har man inga bröst alls. Men klart jag har funderat, ja undra hur 

det skulle se ut. Jag tror en sak som jag har funderat på lite mer, jag ska inte säga seriöst för jag tror inte att jag 

skulle göra det heller, men det är att fylla överläppen, den är lite tunn. Men det är ju också så där, tänk om man 

får en ”duckface”. Men jag tror inte att jag kommer göra det”. Sofia, 31 

 

Moa 

Moa har ej gjort någon skönhetsoperation men funderat över det ”lite på skoj”. De ideal som 

finns tror hon är stressande och sätter upp orealistiska förväntningar. 

 
”Jag tror idealen är stressande. Man med reklam å så, så säljer det in saker som egentligen inte finns i 

produkten. Att smal är lika med glad, eller att lyckad, en man som är vältränad och har på sig ett visst sorts 

klädmärke får många tjejer och blir mera lyckad, ser mer intelligent ut”. Moa, 36  

 

 ”Hahaha! Ja, alltså inte på riktigt, som att jag skulle göra det. Men absolut. Utan konsekvenser så skulle man 

nog ändra på mer. Mera kosmetiska lyft i så fall tror jag, ta bort lite rynkor, ta bort hänget på ögonlocken som 

blivit när man blir äldre”. Moa, 36 

 

Sandra 

Sandra har opererat läppar och förstorat brösten, något som var förknippat med en del 

funderingar kring omgivningens reaktioner. Hon tycker att dagens skönhetsideal är extrema. 

”En Restylanbehandling av läpparna och en bröstförstoring. Jag ville inte att folk skulle tro att jag var perfekt 

naturligt, men jag ville absolut inte att omgivningen skulle döma mig efter beslutet. Jag ville inte få en stämpel 

att jag var en "bimbo". Men jag kunde inte klä av mig med lampan tänd. Jag hade inlägg i bh-n och ville inte 

byta om samtidigt som mina klasskamrater”. Sandra, 31 

”Haha, här kommer den här hårda sidan in. Dagens skönhetsideal är extrema. Det handlar inte längre om att 

vara sund och trygg och må bra i själen. Idag opererar var och varannan sig till nästan oigenkännlighet. Det är 

ok att vara undernärd och tvärt om att supersiza allt. Både fetma och tvärt om att vara för mager... (Förlåt för 

uttrycket men jag ska ju vara ärlig här) äcklar mig. Jag tappar respekten för människor som inte tar hand om sig 

själv. Dvs. Ser till att göra det bästa av livet och vad det erbjuder. Jag har ingen sympati för de människor som 

väger 200 kg och ingen förståelse för hur dem kan tillåta sig själv att bli så. Jag kan känna viss empati. Men inte 

mer”. –Sandra, 31 
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Rebecca 

Rebecca har ej gjort någon skönhetsoperation men skulle kunna tänka sig att göra kirurgiska 

ingrepp. Skönhetsidealen tycker hon är dåliga och hon säger att det anses fult att åldras. 

”Dåliga. Eftersom det är fult att bli gammal idag. Man tillsätter gifter i kroppen för att se yngre ut. Jag känner 

att jag påverkas, skulle gärna göra små förändringar på mig själv om jag hade råd. Otäckt när ungdomar gör 

skönhetsoperationer, de är för unga för att ta sådana beslut”. Rebecca, 56  

 

 ”Jag funderar. Näsan, ta bort ytliga blodkärl på låren. Ett litet ansiktslyft. Operera mina bröst till mindre och 

fastare. Ja, det är jag säker på, de ytliga blodkärlen ska bort”.  Rebecca, 56 

 

5.3 Hälsa 

Här ryms åsikter och reflexioner hos respondenterna angående vad som enligt dem är god 

hälsa och exempel på detta är ex. kostmedvetenhet och fysisk aktivitet. 

 

Kristina 

För Kristina är god hälsa att vara smärtfri och frisk, fysiskt och mentalt för att kunna dela med 

sig av sig själv. Hon tycker att det är viktigt att ta tillvara på de små tingen i vardagen och att 

ha en givande fritid. Personligen anser hon att hon skulle behöva röra mer på sig för att stärka 

leder och muskler men har lite svårt att hitta motivation. Kristina använder inte tobak längre 

och dricker alkohol väldigt sparsamt. 

 
”Ibland brukar jag ha en konstig diet, då brukar jag äta hårdbröd också tar jag en lite bit choklad mellan 

varven, å så promenerar jag eller springer, halvt svälter mig igenom perioder. Det var inte så kul. Men det gav 

resultat. Men det är några år sen, jag har inte gjort det nu på senast”. Kristina, 63 

 

Filip 

För Filip innebär god hälsa god kondition och att äta sunt. Filip är väldigt kostmedveten, har 

en sund livstil och tränar regelbundet, vilket gör att han utan problem kan unna sig av livets 

goda vid önskemål. 

 
”God hälsa för mig är att kunna ta en 1-mils cykeltur utan att behöva bäras in i bostaden efteråt. Att kunna 

fjällvandra, långa promenader, mycket utomhusaktiviteter. God kondition, äta sunt. Jag är väldigt 

kostmedveten”. Filip, 35 

 

 

Peter 

För Peter är god hälsa att ha bra kroppsliga värden, äta vettigt, röra på sig, träna samt för den 

mentala biten gå på möten (AA) och dela erfarenheter och livet med likasinnade. 

 
”Antingen gör jag det som krävs eller så får jag ta konsekvenserna. Det är det jag menar med Svart/vitt. Sen så, 

det är ju variationer. För jag misslyckas ibland precis som alla andra gör. Fast då fattar jag ett nytt beslut. För 

mig i mitt liv handlar det mycket om att ta ett nytt beslut, att förnya mitt åtagande. Men det har jag också fått 

betala ett extremt högt pris för att ha kommit hit, för att tänka på det här sättet, det är ingenting som jag har fått. 

Jag har ju fått hjälp med tankebanorna i den stora helheten”. Peter, 39 
 

 

Sofia 

För Sofia betyder god hälsa att må bra på insida och utsida, att vara normalviktig och att i det 

stora hela uppleva välmående. 
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”God hälsa är väl att må bra. Både med utsida och insida, kropp och knopp, hela baletten. Att kanske inte 

nödvändigtvis att man är nyttigast, att man alltid äter grönsaker och så, men att må bra. Sen givetvis att vara, 

inte smal kanske, men normalviktig. Att inte ha nå hull och, det är ju klart att det är ju rent kroppsmässigt skulle 

vara bättre, men det är inte det som är viktigast. Välmående ska vara totalt. Sen finns det ju alltid saker man kan 

förbättra, men jag tror man kommer långt på att vara lycklig”. Sofia, 31 

 

 

Moa 

För Moa är god hälsa att vara fysiskt och psykiskt frisk för att kunna och orka göra det man 

vill göra, samt att man tar sig utrymmet att göra detta, och detta anser hon sig ha. För henne är 

det i helhet även viktigt att barnen är nöjda och mår bra. 

 
”Jo jag har en god hälsa. Att träna 4 ggr/v, spendera mycket tid med familjen, ja..jobbar med det jag vill jobba 

med. Försöker se framåt också karriärsmässigt, vad jag skulle vilja göra i framtiden. Att hela tiden vara i 

processen och inte bli stillastående, tror jag ger mig god hälsa. Kanske känslomässigt medveten så känner jag 

om det blir fel, och då måste jag göra på annat sätt isf. Om jag kan släppa dom färdiga målen, och mera gå på 

upplevelsen i min kropp, eller mentalt, eller i min själ, så kommer jag rätt i slutändan”. Moa, 36 

 

 

Sandra 

För Sandra är god hälsa en hälsosam själ och känslan av välbefinnande och välmående. En 

normalviktig kropp, givande och aktivt liv både privat och i arbetet är också viktigt för henne. 

Sandra har perioder av osundare liv, men säger sig ta bättre hand om sig i dagsläget med vila, 

bra kost och mer rimliga krav på sig själv. 

 
”God hälsa innebär för mig en hälsosam själ. Ett välbefinnande. Det behöver absolut inte innebära att vara 

"perfekt" på något vis. Jag eftersträvar inte att vara vältränad men däremot välmående. Jag vill ligga inom 

ramen av de rekommendationer som finns i vården. God hälsa är varken övervikt, eller "undervikt". God hälsa 

är för mig jag sover gott, har bra immunförsvar och har den ork som jag behöver för att ha de liv jag önskar. Då 

jag orkar jobba kreativt och vara aktiv när jag kommer hem. Då orken tillåter mig att vara både glad och social 

kvällstid trots att mitt yrke kräver mycket energi”. Sandra, 31 

 

”Just nu har det skett en liten förändring till det bättre. Jag har under en lång tid jobbat på tok för mycket och  

haft dåliga kostvanor. Jag har helt sluttat träna vilket är en livsstil som jag tycker är osund. Dels för att det gör 

att jag blir tröttare, orken tryter, värken från min gamla skada kommer tillbaka pga. att jag inte tränar och är 

för stillasittande men även för att jag mår psykiskt sämre av att vara lat. Det resulterar i ett dåligt samvete (till 

mig själv) och även en form av komplex mot vad jag tycker är ett sunt sätt att leva”. Sandra, 31 

 

Rebecca 

För Rebecca är god hälsa att må fysiskt och psykiskt bra, att ha roligt, umgås med nära och 

kära samt att hitta en balans mellan arbete och fritid. Hon är relativt nöjd, men tror inte att hon 

har en jättesund livsstil. 

 
”Jag väger mig inte utan jag märker på mina kläder. Promenerar mycket men det har jag gjort hela tiden. Gillar 

det. Annars är jag inget för motion”. Rebecca, 56 
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5.4 Kunskap om dieter 

Under detta tema presenteras respondenternas uttalade kunskapsomfång och tankar när det 

gäller LCHF och dieter. 

 

Kristina 

Kristina tycker att dieter kan vara ok under kortare perioder för att komma ner till normalvikt. 

Hon har inga speciella kunskaper om LCHF annat än de recept och artiklar hon läst i 

kvällstidningar mm. Under intervjun säger hon att man hört väldigt lite negativt om LCHF. 

 
”Nej, det har jag inte gjort. Bara skummat av på ytan för å nackdelar, efter dieten. Läst på nätet i bl.a. 

kvällstidningar. Det är väl kanske lite oroväckande att dom inte vet nåt om långtidseffekter, det skulle vara 

intressant att veta. Det är ett väldigt bra sätt att snabbt gå ner i vikt, men om det är hälsosamt däremot det står i 

stjärnorna, jag tror inte det är ett bra långsiktigt, att jämt hålla på med det. Det tror jag inte”. Kristina, 63 

 

 

Filip 

Filip tycker att man ska anpassa dieten efter sig själv och hur man mår, eftersom effekterna 

kan variera mellan individer. Alla dieter är inte till för alla, och LCHF kanske inte passar just 

”dig”. Filip har rätt bra koll på mat och kost, insulinnivåer, ketogen diet osv., men vill inte 

uttala sig strikt akademiskt om sin kunskapsnivå när det gäller LCHF. 

 
”Iom att jag inte har någon akademisk bakgrund som kan läggas som grund för att kunna forska på egen hand 

kring ev långtidseffekter, så kan jag inte uttala mig så mycket. Men vad jag kan säga efter att ha levt under 

omedvetet under en diet under 12 år, så kan jag inte påvisa några negativa effekter, för mig individuellt”. 

Däremot läser jag väldigt mycket medicinsk litteratur.  Filip, 35 

 

”Om du väljer att prova en diet, en del följer ju det slaviskt. De väger maten, räknar poäng, äter 500 kcal. 

Överväger man att prova en diet, så ska man inte göra det i viktminskningssyfte, och definitivt inte följa den till 

punkt å pricka, utan möjligtvis inspireras av den. Jag tror inte att man ska chocka sin kropp, och man ska inte 

ligga i ytterkanterna av nån form av diet, utan inspireras utav olika stilar, och anpassa sig själv och sitt 

kostintag. Filip, 35 

 

Peter 

Peter har en helhetssyn på dieter och anser att det finns behov av livsstilsförändringar i vårt 

samhälle och att vi behöver leva lite sundare. Han har goda kunskaper inom kostvetenskap 

och viss forskning kring ketogena dieter och LCHF, men primärt är det Peters självupplevda 

positiva effekter som motiverar honom att följa LCHF. 

 
”Människan tror inte jag är konstruerad för att göra det vi gör i dagens samhälle. Det var nåt citat. ”förr i tiden 

då kom man hem och var tvungen att vila upp sig efter en arbetsdag, nuförtiden behöver man fara på gymmet”. 

Någonstans där ligger väl sanningen. Vi lever i ett informationssamhälle, vi rör inte på oss, vi äter i regel 

jättedålig mat, eller socker och snabbmat, transfetter och saker som är dåliga för oss som vår kropp egentligen 

inte kan hantera, och sparar därför energi. Och det utlöser folksjukdomar, belastar sjukvården osv. Så jo, jag 

hoppas väl att det är fler som ska försöka hitta till att ”jag ska försöka att inte dieta, utan jag ska försöka ändra 

min livsstil”. Peter, 39 

 
”Och som vanligt så är det ju omöjligt, för mig i alla fall, att få begrepp, för att jag kan läsa och försöka vara 

källkritisk mot materialet, och det är publicerat där och där, och det sa den och den, hur stor urvalsgrupp hade 

dom. Sen började jag kolla upp, för ett halvår sen då gjorde han det här, en annan kille, och fick ett helt annat 

resultat. Så tillslut så la jag bort det där. Jag tänker att jag mår bra av att äta den här maten, och eftersom jag 

nån gång då och då skippar det, och käkar naturgodis och cheesecake el vad det nu handlar om och mår 
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kanonbra, så får det lämnas där. För när försöker sätta mig in i forskningen så ger det mig inte så mycket har 

jag märkt”. Peter, 39 

 

”Dom som håller på med LCHF och mår bra av det, dom skakar bara på huvet åt folk som pratar om farliga 

biverkningar, och det förstår jag också. För jag mår jättebra utav maten jag äter. Och jag känner, ju längre man 

håller på, desto tydligare känner man variationerna när man sätter i sig nåt som innehåller mjöl. Jag känner ju 

tydligt att det här är inte bra för min kropp. Jag la på mig vätska, jag mår sämre, jag blir tröttare osv.  Så när 

man får en sån där tydlig indikation kroppligt sett, då känns det som lite onödigt att lyssna alltför mycket på vad 

folk snackar om”. Peter, 39 

 

Sofia 

Sofias kunskaper om LCHF begränsas till det hon läst i tidningar och de effekter hon själv 

upplevt. Om en diet känns bra så fortsätt, känns det inte bra så sluta, är Sofias samlade 

bedömning av dieter. 

 
”Jag tror nog jag har läst lite i tidningar å så. Vissa veckor kom det att det inte är farligt, andra att det är 

jättefarligt. Jag menar det finns ju ingen möjlighet att veta vad som är sant, egentligen. För det finns ju från 

båda lägrena, även dom som är väldigt kunniga är ju på båda lägren, och det är ju det som är, så jag tror att 

ska man köra nåt sånt här så gäller det nog att känna sin kropp. För jag tror att lchf, då när jag gjorde det 

kändes det jättebra, medans för en annan inte alls skulle funka. Jag tror nog att man måste känna efter, för det 

är ju ganska stor förändring man gör ändå. Sen kanske det här inte är något man kan leva på resten av sitt liv”. 

Sofia, 31 

  

”Så är det ju alltid. De är alltid nån som är för och nån som är emot, och de kan ha likadan utbildning. Så det är 

jättesvårt”. Men det gäller nog ändå att, ja, gå till läkare och kolla kolesterol och så, känn efter. Känns det bra? 

Så fort det inte känns bra så ska du ju inte hålla på med det heller”. Sofia, 31 

 

 

Moa 

Moa ser ett behov av ökad kostmedvetenhet och livsstilsförändringar i samhället och anser att 

det är viktigt att lära sig sunda värderingar redan i tidig ålder. Hennes allmänna kostkunskap 

är god, hon kan saker om insulinnivåer, blodsocker, fettförbränning osv. men mer specifikt 

om LCHF har hon inte uppdaterat sig särskilt mycket sedan 2005. 

 
”Det jag har sett bland bekanta som har överviktiga barn, det är att det blir någon sorts av- och-på effekt, att 

man försöker styra i mängden mat, vilket jag tror är totalt ohälsosamt att berätta för barn hur mycket dom ska 

äta. Jag tror att man ska presentera sund mat till barn, då kommer dom att äta tills dom blir mätt. Men om man 

gör barn hungriga genom att ge ohälsosam mat, men dom får äta lite, så bildas det tror jag en skam över det här 

med mat, och då blir problemet så manifest. Så sen när dom blir stora och överviktiga, så blir det rent psykiskt 

smärtsamt att banta, för det, man kan säga att det är som inlärt att det är nåt fel på dem redan sen dom är små. 

Men jo, absolut. Jag tror att man i ett tidigt skede behöver informera människor om kost på ett icke-dietbundet 

sätt. Det är inte Viktväktarna eller LCHF eller, utan äta normal bra kost, och låta barn äta sig mätt. Skippa 

godis och kakor och sån skit. Och sluta stressa”. Moa, 36 

 
”Sen är det ju som att det finns ju som hos alla, det här med att överäta, att smaska gott, ibland kan vi göra det 

och ibland inte. Så jag tror att feta människor väcker något inom oss, som gör att gemene man som inte tänker 

efter, kan vara ganska elaka med feta individer, för man tänker att dom kunde bestämma själv eller dom kunde, 

sluta ät då, fan! Men har du väl fått det med modersmjölken så krävs det en ganska stor livsstilsförändring för 

att gå ner i vikt, än bara en diet”. Moa, 36  

Sandra 

Sandra har inte några speciella kunskaper om LCHF och hon vill personligen äta ”normal” 

balanserad kost, inte bara bacon och grädde. Dieter tror hon inte på utan förespråkar att man 

ska äta med huvudet och röra på sig. 
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”Jag har inte valt LCHF eftersom jag vill ha sund naturlig kost, inte kolhydratsfri med massa fett. Jag vill ha en 

långsiktig lösning. Jag vet inte riktigt vad som lockar, kanske att man får äta dressing och ost. Det känns som om 

man får lyxa och trots det gå ner i vikt? Kanske? Jag tror de var en kompis som började med det. För en del blir 

det en livsstil men jag ser det som en diet som jag inte alls tror på”. Sandra, 31 

”Jag är väldigt emot dieter, jag förespråkar att man ska äta med huvudet och röra på sig. Däremot lever jag 

inte alltid som jag lär och om min vikt drar iväg ett kilo eller tre kan jag fasta och ta bort kolhydrater en liten 

period för att komma tillbaka dit jag vill vara. Men oftast står jag inom ramen av vikt som jag anser är tillåtet 

för mig. Det finns ABSOLUT behov av att se över och reflektera över kosten i samhället”. Sandra, 31 

Rebecca 

Rebecca har inga kunskaper om LCHF annat än de självupplevda och detta samt att hon mår 

bra av det är nog för hennes del för att fortsätta med LCHF-kost. 

”Positiv till dieter. Bra att det finns olika metoder eftersom vi är olika. Sedan finns det ju Dieter som kanske inte 

är alltför okey. Piller som gör mer skada etc. Svältdieter är jag inte heller positiv till”. Rebecca, 56 

 

 

5.5 Erfarenheter av kosthållning och LCHF 

Avslutningsvis citeras respondenternas personliga erfarenheter och kommentarer kring LCHF.   

 

Kristina 
”Jag har gjort i 2 omgångar. Första gången var ca 3 år sen, och det höll bara i 2-3 dagar så blev jag sjuk. Då 

var den dieten färdig. Illamående, kräkningar, allmänt dålig, kunde inte äta. Så då slutade jag. Andra gången 

var i fjol, för ca 3 månader sen. Då tänkte jag att jag skulle göra om den på ett bättre, förbereda mig bättre, 

tyckte jag hade gjort det, fast det slutade på samma sätt, fast jag blev ännu dåligare. Jag fick avbryta efter 3 dar, 

sen låg jag i flera dar. Jag gick ner massa i vikt, tror 5 kilo på 5 dar ungefär, ja jag kunde ju varken äta eller 

dricka. Aldrig mer! Jag utsätter mig inte för det nå mer. Det passar inte mig. Men tankesättet har väl förändras 

lite..jag fick en annan inställning till mat. Jag äter inte lika mycket sötsaker och onyttigheter efter jag hade 

klarat pärsen så att säga. Och det håller i sig ganska länge, tankar på mat och vad som är nyttigt och onyttigt, 

socker, bröd, sånt här jäst bröd”. Kristina, 63 

 

Filip 
”I 12 år.  Omedvetet. Jag visste inte vad LCHF var då.. Jag slänger inte i mig 3 bakade potatisar å en köttbit, 

utan kanske 3 köttbitar å en 4del av en bakad potatis istället. Jag har ätit på ett visst sätt i 12 år, det är ingenting 

nytt för mig på det sättet, det har inte blivit en omväxling, omställning som folk kan uppleva. Utan jag har alltid 

haft den här kostföringen, i regel. Jag har föredragit en sallad som sida ist för en bakpotatis. Filip, 35 

 

”Under lchf så har jag inga blodsockerfall. Mindre hungerkänslor, håller mig mätt längre. När det gäller att 

hålla vikten, så som sagt jag tränar och äter mer än genomsnittskillen. Kan inte minnas några bakslag. Asså det 

man läser och hör om folk som testar på olika dieter är väl att dom svälter sig själv i två veckor å sen äter dom 

allt de kommer över. Och vad händer? Jo, kroppen e ju till å börja med inställd på att nu är det jävla kris, jag 

behöver mat. Så allt mat som de tar till sig efter dieten kommer ju att fasta iom att kroppens ämnesomsättning 

har ju ställt in sig på nu måste jag spara. Så jag rekommenderar inte folk att banta öht. Börja med att reglera 

portionsstorlekar och intagsfrekvensen. Filip, 35 
 

Peter 
”Jag tog bort godis glas å bulla. Men det hände inte så mycket. Åt ju ’ändå snabbpizza på lunchen och bröd osv. 

V.27, kom jag ihåg en söndagkväll, vafan jag är så jäkla less på det här, jag tror tom jag hade gått upp ett 

halvkilo, då hade d ändå gått ca 26 v sen jag tog bort godis å sånt, de riktigt dåliga bitarna, men jag rörde ju 

inte på mig nått speciellt då. Så då tänkte jag att, ja antingen så gör jag en rensning, eller så skiter jag i det här. 

Jag har ju en kostvetarutbildning i bakgrunden, så dåskippade jag, då läste jag en bok, å sen så gjorde jag som 

han sa Jag la bort min egen vilja helt enkelt”. Peter, 39 
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”Så jag har hållt på med LCHF i snart 4 år, eller, nä 3,5 typ. Så, för jag tror alla funkar väldigt olika på det 

här. Man kan läsa rapporter på att det är jättenyttigt, och andra som tyder på att det är livsfarligt och att man 

kommer att dö osv. Det är som med allt annat, man kan välja lite vad man vill tro på, å så kan man kolla hur 

man själv mår. Peter, 39 

 

Sofia 
”Första gången höll jag på 1 år, och gick ner 20 kilo. Jag var fruktansvärt nöjd. Inget sötsug öht. Jag var aldrig 

hungrig utan jag åt en stadig frukost, en lunch och sen en middag. Aldrig nånting mitt i mellan, för jag var 

aldrig sugen. Och när man känner, jag menar kroppen brukar ju säga till att nu börjar jag bli hungrig, så var 

det aldrig så att jag kände nu måste jag ha mat nu måste jag ha mat annars kommer jag att dö. Jag var aldrig 

hungrig på morgonen utan det kunde ta sin tid, jag gjorde i ordning min frukost och så åt jag, och vissa dagar 

var det inte ens så att jag behövde äta lunch, utan jag kunde äta middag vid 4 istället. Och jag var pigg, jag 

vaknade pigg som attan”. Sofia, 31 

 

”Inte mer än att innan man kommer in i den här ketosen, där kroppen omvandlar, tar fettet i stället. Jag fattade 

inte vad som hände då, för jag tappade all ork. Men det var väl det enda negativa. Jag orkade inte ens cykla till 

förskolan. Det handlade om ca 1.5 vecka som det var så här, innan jag då pratade med svärmor som förklarade 

då vad det var som hände. Sen 2-3 dagar senare var all ork tillbaka. Det var som att bara vända pappret så 

hade jag all energi som behövdes”. Sofia, 31 

 

Moa 
”Det finns ingen njutning i LCHF för mig, utan det fungerar så att, för det första så gick jag ju inte ner i vikt, jo 

d gjorde jag föresten, första gången, men jag tappade matlusten. Så att jag åt ju inte så mycket öht, så det där 

med att behålla muskelmassan, det tror jag inte gick så bra. Men jag gick ner i vikt. Men då cyklade jag ju också 

20 minuter varannan kväll, alltså jag la till extra träning, så jag vet inte om det var mera effektivt än nånting 

annat. Sen körde jag lite det också när jag var gravid och fick diabetes, och då var det positivt, för jag slapp ju 

ta insulin eller nåt utöver, jag skötte hela slutet av graviditeten med kosten, och då gick jag ner 5 kg”.  Moa, 36 

 

”Just nu så blir det ju inte så mycket festande, men nåt glas vin på helgen framför tv´n, måttligt får man väl 

säga. Riskbeteende, jo, i yngre år, korta perioder faktiskt. Jag har inte haft några längre perioder av 

riskdrickande, kortare sekvenser i ett socialt sammanhang. Vissa, man kan väl säga att under ett halvår det varit 

mycket, när man flyttat hemifrån eller så”. Moa, 36 

 

Sandra 
”Om diet betyder den kosten du intar, har vi alla olika former av dieter. Men om du menar diet som trender osv. 

så har jag aldrig haft en namngiven diet skolchef eller GI eller Atkins.  

Jag har alltid varit medveten om vad jag stoppar i mig. Undvikit för mycket energier. Försökt att stoppa i mig 

den mängden jag förbränner för att hålla mig på samma vikt. Men jag har aldrig följt någon nedskriven diet. Jag 

har undvikit, skrov, pizza, godis, chips, friterat, vitt bröd. I nästa hela mitt vuxna liv. Under en period på fem år 

åt jag inte en enda hamburgare eller pizza. Däremot har jag gått ifrån det allt mer. Nu äter jag i stort sett vad 

jag vill men alltid med måtta och med medvetenheten att jag inte överstiger "tillåtet" intag. Har jag ex käkat 

pizza till lunch, då kanske jag äter en ask blåbär till middag ”. Sandra, 31 

 

 

Rebecca 
”Ja, jag har provat mycket. Viktväktarna, bantningspulver och nu en variant av LCHF. Har ätit efter LCHF 

modellen i tre år med några uppehåll.  Passar mig då jag blir mätt och mår bra, Går även ner i vikt. Jag äter 

inte så jättemycket fett. Undviker att äta så mycket kolhydrater. Kolhydraterna triggar igång nåt hos mig som 

gör att jag äter mer och hela tiden är sötsugen”. Rebecca, 56 

 

”Jag har haft en lycklig barndom med mycket utelekar och många lekkamrater. Jag har känt mig trygg och glad 

under min uppväxt”. Rebecca, 56 
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 6.0 Analys och diskussion 

Uppsatsen har dessa frågeställningar: 

- Vilka faktorer är av betydelse för att individer väljer LCHF som viktminskningsmetod? 

- Kan dessa faktorer relateras till deras självbild, identitet och livsstil? 

- Vilken betydelse har olika kulturella normer och värderingar kring utseende och kropp för 

valet av LCHF? 

 

Några faktorer som har identifierats ligger i respondenternas angivna orsaker till varför de 

valt att gå på diet och LCHF i synnerhet. Det handlar för vissa om ren viktkontroll, LCHF 

som ett sätt att gå ner i vikt. Andra ser det både som viktnedgång men även som 

träningskomplement, ett sätt att bygga och bibehålla muskelmassa. För somliga är det mer en 

uttalad livsstilsförändring än en bantningsmetod, ett sätt att få livskontroll eller att förändra 

sitt liv på ett mer grundläggande plan. En annan faktor är att kosten i sig är tilltalande för 

vissa individer, man föredrar helt enkelt en proteinrik diet och har ingenting emot att utesluta 

kolhydrater, något som andra individer inte håller med om. Några talar om att använda LCHF 

för att reglera sockernivåer i kroppen, samt att ”avgifta sig” från socker. I flera fall har man 

sett/hört vänner eller släktingar prova dieten, och därefter testat den själv. 

 

Men vilka faktorer ligger då bakom de uttalade orsakerna, och kan dessa faktorer relateras till 

självbild, identitet och livsstil? Till att börja med måste man försöka särskilja just LCHF ur 

den större kontexten bantning/dieter. Det framgår hos de flesta att man anser att socker är 

något onyttigt som helst skall undvikas, ”socker är det nya fettet” s.a.s. Respondenterna 

verkar dela uppfattningen att socker i för stora mängder är osunt, ger ett högt energiintag samt 

kan skapa obalanser i kroppen och orsaka övervikt, och därför bör minskas eller helt uteslutas 

ur kosten om man vill uppnå god hälsa.  

Eftersom respondenternas kunskapsnivåer varierar och man refererar till allt från Aftonbladet 

och kokböcker, till Brittiska medicintidskrifter och vetenskaplig forskning, har man 

varierande nivåer av faktisk kunskap om låg-kolhydratdieters olika effekter. 

 

 

I de se slutsatser man kan dra kring valet av just LCHF kan man urskilja några möjliga 

påverkande faktorer: 

- Uppfattningen hos respondenterna av socker/kolhydrater som ny ”bov”. 

- LCHF´s omfattande och positiva medieexponering. 

- Inflytande från utövande släkt och vänner. 

- Önskan att bygga upp kroppens muskler, inte endast viktnedgång. 

 

Tittar man på respondenternas självbild, hur de resonerar kring sig själva, sina kroppar och de 

tankar de har kring ideal och hälsa, finns även här ett spektrum av både olikheter och likheter. 

Man kan identifiera viss osäkerhet eller missnöje kring sitt yttre och olika kroppsdelar som 

anses som problemområden, en osäkerhet som kan tänkas späs på av de ideal som finns i 

dagens samhälle och som ständigt reproduceras i media. Respondenterna framhäver att 
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rådande ideal kan vara rätt skeva eller ouppnåeliga, men uttalar samtidigt tankar och 

önskemål om att modifiera sina egna kroppar med hjälp av skönhetsoperationer.  

 

En bakgrund av utsatthet i olika nivåer och former finns hos alla respondenter. Några har 

blivit retade eller mobbade under sin uppväxt och bär med sig en osäkerhet kring sin kropp 

även i vuxen ålder, mer eller mindre uttalad(internaliserat kritik), vilket kan resultera i att man 

lägger större fokus vid utseendet. Några har själv missbrukat eller växt upp med en förälder 

och/eller annan familjemedlem som missbrukat alkohol och/eller droger, vilket ger en 

kontrollförlust som man bl.a. kan återfå genom kostkontroll. Hos några respondenter finns en 

viss övervikt i bakgrunden, men hos andra en önskan att istället bygga upp sin kropp. Istället 

för ett genomgående smalt ideal framhåller de flesta en önskan om en sund och/eller vältränad 

kropp, och man anser det smala ”modell-idealet” vara både osunt och destruktivt.  

Här verkar alla respondenter ha förmågan att se sin kostkontroll som ett större verktyg för 

allmänt välmående, ökad energi och god hälsa och inte enbart som en bantningsmetod.  

 

För vissa är valet av LCHF ordentligt förankrat och genomtänkt, medan andra mer har en 

”prova på”-inställning. Några har gjort en grundligare research medan somliga inhämtat sin 

kunskap om LCHF enbart från kvällstidningar. Några har integrerat LCHF i sin aktiva livsstil, 

medans andra enbart eller i högre grad valt kostkontroll för att förbättra sin hälsa/gå ner i vikt. 

Några talar om åldrande som en faktor för att ägna mer tid åt sin kropp och sitt yttre, att man 

med åren upplever ett visst ”förfall” som man inte trivs med, och som man har vissa 

svårigheter att acceptera/relatera till sig själv och sin identitet. Här är det särskilt kvinnorna 

som talar om skönhetsoperationer och en önskan att utföra någon form av korrigering. Önskan 

att förbli ”ung och vacker” verkar vara en allmänt stark drivkraft. 

 

Med andra ord finns det faktorer som kan bidra till valet att överhuvudtaget välja att gå på en 

diet eller utöva någon form av kostkontroll. Några av dessa kan man uttolka ur 

respondenternas berättelser: 

 

- Bakgrund av utsatthet/mobbing kring sin kropp. 

- Önskan att ta kontroll över sin upplevda situation. 

- Övervikt eller missnöje med sin kropp/identitet i relation till egna och rådande ideal. 

- Exponering av positiv rapportering kring LCHF och dieter, recept, bantningsråd, hälsotips 

och skönhetsråd i daglig media. 

 

 

 

6.1 Respondenternas kunskaper och LCHF som en livsstil. 
 

Den forskning som finns i dagsläget uppvisar en frånvaro av framförallt långsiktiga studier, i 

och med att LCHF sett till ett längre tidsperspektiv är en relativt ny diet, och konsekvenser 

lyfts fram i både positiva och negativa ordalag beroende på vilka forskare och studier det 

gäller. Respondenternas kunskapsnivå varierar, och de flesta har en låg till medelgod insyn i 

forskningsläget medans några har en god till stor insikt och kunskap, i hälsovetenskap 
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generellt men även LCHF specifikt. De flesta framför de självupplevda positiva effekterna 

som deras främsta och viktigaste motivation till att hålla en LCHF-kost.  

 

Alla respondenter anser att LCHF är mer en livsstil än en bantningsmetod, och alla 

respondenter tror att ”såser & kött” är en stor anledning till varför män lockas av LCHF. 

Respondenterna lyfter fram ökad energi, välmående, kontroll över blodfetter och blodsocker, 

viktnedgång och minskade hungerskänslor som upplevda positiva effekter. En respondent 

upplevde svåra avgiftningssymptom, men sade sig själv trots detta fått med sig ett annat, 

sundare, synsätt kring kosthållning och sockerintag efteråt. Frågan om vilka positiva effekter 

som uteslutande kan härledas till LCHF lämnar jag obesvarat.  

 

Peter, som genomgått en radikal livsstilsförändring från tungt missbruk och kriminalitet, till 

ett hälsosamt ”rent” leverne, kanske även använder LCHF som en kontrollfaktor för att 

upprätthålla en nykter livsstil. Hans välmående kanske inte enbart är knutet till en specifik 

kost (LCHF), utan även till den träning han utför dagligen samt att hans livssituation i övrigt 

är tillfredställande och harmonisk.  Sofias positiva effekter som ökad energi och viktnedgång 

kanske även beror på att hon minskade det totala kaloriintaget samt upplevde en större allmän 

glädje och förnöjdhet över sin kropp i och med denna initiala viktreducering, vilket 

sammantaget bör ge en känsla av ökad energi och välbefinnande. 

Sannolikt finns det inte ett rätt svar eller en bra metod eller orsak för viktnedgång eller 

livsstilsförändringar, utan de är de samverkande individuella faktorerna som ger upplevelser, 

effekter och resultat. En av respondenterna uttryckte att LCHF kanske ej är för alla, men väl 

för somliga. En annan respondent resonerar kring att den egna upplevelsen av välmående 

känns så verklig och genomgående, så att när man blir ifrågasatt av personer som ej provat 

kosten, avfärdas kritiken som okunnighet, och detta kan vara en orsak till de stundtals heta 

känslor som kan uppstå i debatter mellan utövare och motståndare. 

 

6.2 Resultat i teoretiska perspektiv 

 Den forskningsbakgrund som jag redogjort för i denna uppsats rör vid kostrekommendationer 

och vissa vetenskapliga belägg för LCHF-kostens förmodade positiva eller negativa effekter i 

viss kontext. Uppsatsens empiri, som i huvuddel består av sju individuella livsberättelser, 

tillför ett sociologiskt perspektiv angående val av diet och dieters närvaro i vårt moderna 

samhälle. En grundläggande fråga är hur stor tillit vi har och bör ha till de expertsystem som 

Giddens beskriver finns och i hur hög grad vi bör förlita oss på de som presenterar sin 

forskning och de som levererar den till allmänheten, massmedia. 

 

Att dieter och kostmedvetenhet har en plats i vårt moderna samhälle verkar klarlagt. Behovet 

av en ökad medvetenhet kring kosthållning och hälsa påtalas exempelvis både av 

respondenterna och av exempelvis socialstyrelsen. 

Resultat av analys av respondenternas berättelser har gett en insyn i deras resonemang kring 

kroppsideal, självuppfattning, komplex, hälso- och kostmedvetenhet samt livsstil. 

När det gäller den teoretiska bakgrund som används under analys och för att stödja 

resonemanget, har Jonas Stier, Sygmunt Bauman och Anthony Giddens använts. 

 Stiers texter för en grundläggande beskrivning kring identitetsbegreppet och självuppfattning, 
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Bauman för att lyfta fram sociala och kulturella aspekter kring konsumtion och identitet samt 

Giddens för flexibilitet och bakgrund kring i första hand modernitet, tillit till expertsystem 

och kultur. Giddens säger att hälsa och sjukdom inte endast utgår från biologiska och 

somatiska faktorer, utan även innehåller sociala och kulturella faktorer och anorexi berättar 

han, har ett ursprung i ett förändrat kroppsideal som uppstått sent i historien (Giddens, A. 

(2007) s. 227). 

 

6.3 Nya frågeställningar – Massmedia och hälsa  

Dagspressens och övrig medias bidrag till både självbild, kunskapsinhämtning och dess 

påverkan är svår att bortse ifrån. En stor del av den kunskap om samhället som gemene man 

inhämtar kommer från den närmaste omgivningen samt olika media, och våra signifikanta 

andra kan nu vara fler och andra än närmaste familj och vänner.  

Det som säljer lösnummer, såsom smala, retuscherade, vältränade och vackra modeller, 

reproducerar ideal som då skapar behov som sedan säljer lösnummer, allt i en rundgång.  

Som individ finns det fördelar med att vara källkritisk och uppmärksam på de aktörer och 

sponsorer som står bakom artiklar, reklam och forskning i dagens informationsspäckade 

samhälle. Där det finns pengar att tjäna, kommer det att finnas krafter som tar till vara på 

tillfällen att profitera på mänskliga känslor av osäkerhet, bekräftelsebehov och rädslor.  

Bland alla dessa val vi nu har friheten att fatta, vilken mat vi ska äta, om- och hur vi ska träna, 

vilka kläder vi ska bära, vilka personer vi vill vara, finns även en osäkerhet över om man har 

gjort rätt val. I tider när det till och med finns mjölk som är särskilt riktad till målgruppen 

kvinnor (Arla Wellnes, Female), krävs kunskap för varje tänkbart val och situation man 

dagligen gör och möter. Risken är att vår energi går åt till de mindre vardagliga valen och 

lämnar större och viktigare saker till andra beslutsfattare, vilket i förlängningen kan bli ett 

demokratiskt problem. 

 

Enligt Aftonbladets egna uppgifter (aftonbladet.se) så läste i december 2012 nästan 2,9 

miljoner personer Aftonbladet varje dag via nätupplaga, papperstidning eller mobil/surfapp – 

vilket är nästan en tredjedel av alla svenskar. Detta ger en bild av den spridning och möjlighet 

till att påverka oss som dags- och kvällspress har och hur snabbt ett helt land kan nås av nya 

rön, moden och trender. 

 

Enligt bl.a. socialstyrelsens utredning ökar övervikt, fetma och psykisk ohälsa, samtidigt som 

det ”smala och lyckliga idealet” fortsätter att porträtteras och framhävas i reklam, media och 

reproduceras även av individerna själva. Retuscherade foton, träningstips, kroppsmodifiering, 

bantningsråd och dieter kämpar om utrymme och plats med ”matlagningsfetischism”, i våra 

liv och medvetanden, allt medan en ökad stillasittande livsstil och överkonsumering av 

skräpmat ligger närmare sanningen om hur det ser ut ute i stugorna. Dessa motsägelsefulla 

budskap är konfliktfyllda, ambivalenta och stressande. Som individer hålls vi ansvariga för 

vår hälsa, även om kringliggande strukturer som anger grundförutsättningar för våra livsval ej 

är så lätta att påverka.  
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En sammanfattning av tänkbara nya lösa frågeställningar skulle kunna formuleras; 

- Dagspress och övrig media bidrar till både självbild och kunskapsinhämtning, tar triviala 

saker vår uppmärksamhet från viktigare saker?  

- Källkritik och medvetenhet kring aktörer/sponsorer är viktigt, vem tjänar på…?  

- Övervikt vs. Smalt Ideal, där motsägelsefulla budskap blir konfliktfyllda, ambivalenta och 

stressande.  Individen är ansvarig för sin hälsa, kringliggande strukturer för livsval ej lätta att 

påverka. Resultat: trasiga människor? 

- Information vs propaganda- vad ett informerat val och hur hög tillit till våra expertsystem 

bör vi ha? 

 

6.4 LCHF- Lyckad marknadsföring, självständigt val eller tidstypiskt 

fenomen? 

 

LCHF har fått stor medieexponering och utrymme i tidningar, kokböcker, artiklar och 

receptsamlingar, även om detta nu under hösten 2013 avtagit, i takt med att 5:2 dieten tagit 

Sverige med storm och erövrat LCHF´s plats som den populäraste trenddieten. Sannolikt så 

påverkar rubriker och löpsedlar vårt medvetande och som en konsekvens även då vårt 

beslutsfattande. Men det finns även en uttalad medvetenhet hos de individer jag intervjuat och 

en förankring av medveten kosthållning i deras liv i stort, som inte endast kan härledas till 

mode, hype eller trender, utan faller mer in i vad som kan benämnas som ”fri vilja”. 

Respondenterna har inte likadana förhållningssätt, historik eller motiv relaterat till sin diet, 

utan uppvisar ett antal olika förklaringar och ”tänk” kring sig själv och LCHF.  

 

Som beskrivits tidigare i bakgrunden så landade nya negativa forskningsresultat kring LCHF 

och den nya 5:2 dieten i våra svenska tidningar under slutfasen av färdigställandet av denna 

uppsats. Nya rön varnar för faror med högfettsdieter. Läkare och forskare går ut och larmar 

om ökat antal stroke och hjärt- och kärlåkommor hos yngre individer som nu börjat synas i 

statistiken. Man skriver i DN att enligt undersökningar har 4/10 svenskar vid något tillfälle 

provat på en högfettsdiet. Diskussionen tog fart igen och replik och ”kritik mot kritiken” har i 

sin tur redan hunnit komma från förespråkare och andra forskare som påvisar andra resultat.  

 

5:2 dieten får numera stort utrymme i tidningar, och det har redan hunnit komma ut recept, 

råd och kokböcker. Dieten har tagits emot med blandade reaktioner och har redan både 

kritiker och förespråkare. Tydligt är att trender och livsstilar är föränderligt och vi verkar 

kunna överge något beprövat för något nytt och spännande. Särskilt om detta nya innebär 

ännu lite mindre uppoffringar, nu ”får” man ju äta fritt i fem dagar bara man lyckas fasta i två.  

Vi är både individer och konsumenter och med ett stort, och föränderligt nyhets- kunskaps- 

och medieutbud, kan det vara svårt att skilja information från propaganda och att göra ett 

informerat val.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
Inledning: Dessa frågor avser att undersöka Dina tankar och åsikter kring Dig själv, Din 

kropp och hälsa samt Dina tankar och åsikter om kroppsideal, bantning och dieter och 

bantningsmetoder. 

 

Innan vi börjar intervjun vill jag ge dig information som kallas ”Informerat samtycke”. 

Du deltar helt frivilligt i denna intervju, och kan när som helst välja att avbryta eller att dina 

uppgifter tas bort från mitt samlade material.  

Allt du säger under denna intervju kommer att behandlas med högsta konfidentialitet. Ingen 

annan än jag kommer att ha tillgång till råmaterialet. Din person kommer sedan att 

avidentifieras, dvs. namn, bostadsort och andra karaktäristiska kännetecken tas bort under 

lärarhandledning och i slutresultatet. 

Vissa frågor kanske kommer att upplevas ha lite känslig karaktär, och Du väljer själv hur 

ingående Du vill svara om det skulle upplevas obekvämt. Om du vid något tillfälle vill avbryta 

eller pausa intervjun så är det valfritt. 

 
 

Namn (tar jag bort efter bearbetning av materialet), ålder och kön? 

Svar: 

DEL 1 : Kropp, estetik, hälsa och livsstil. 

 

Fråga 1: Vad betyder God Hälsa för dig (begrepp osv)? Har du någon långvarig sjukdom eller 

något handikapp som påverkar din hälsa? 

Svar: 

Fråga 2: Tycker Du att Du just nu har en sund livsstil, kropp och hälsa? Om inte på vilket sätt 

är den osund och vad som skulle kunna motivera dig att leva sundare? (t.ex. morot/piska)  

Svar:  

 Fråga 3: Är det viktigt att se ”bra” ut, tycker Du att Du ser bra ut? Vad betyder ”se bra ut” för 

dig? Känner Du dig nöjd med Din kropp? Bryr du dig i vad andra tycker om Dig och Ditt 

utseende?  

Svar: 

Fråga 4: Om Du skulle beskriva Dig som person, vilka bergepp/egenskaper/karaktärsdrag 

skulle du använda då? (Nöjd eller missnöjd, hur skulle Du vilja vara?) 

Svar: 

Fråga 5: Har det hänt att Du funderat på- eller gjort någon form av skönhetsoperation? I så 

fall, vilken/vilka?  

Svar: 

Fråga 6: Upplever Du att Du vid något tillfälle i ditt liv blivit retad/mobbad eller på annat sätt 

fått negativ kritik kring ditt utseende eller din vikt?  (Hur tror du att det isf har påverkat dig?) 

Svar: 

Fråga 7: Är mode- kläder och trender viktigt för Dig? 

Svar: 

Fråga 8: Vad har Du för tankar om dagens skönhetsideal, för kvinnor/män? (Ex bra/dåliga/ 

svåruppnåeliga/ stressande mm?) 

Svar: 
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Fråga 9: Hur tänker Du kring dieter och/eller bantning i allmänhet? Varför tror du att det 

skrivs så mycket om det i dagsläget? Finns det ett behov av att reflektera mer över kosten i 

samhället (ökad fetma)?  

Svar: 

Fråga 10: Innan /om du började med LCHF, hade Du testat någon annan diet/bantningsmetod, 

och vad var anledningen?  

Svar: 

Fråga 11: Kan Du berätta om hur LCHF ingår i Ditt liv som helhet. Hur länge höll Du på /har 

Du följt LCHF-metoden?  Vilka positiva/negativa effekter har du upplevt? Utveckla gärna! 

Svar: 

Fråga 12: Varför tror Du att Du valde/inte valt att prova just LCHF-metoden av alla olika 

dieter som finns? Vad tror Du lockar? Hur hörde du talas om den? Ser Du LCHF som en 

bantningsmetod eller mer som en livsstil? Tror Du att det finns något speciellt med just LCHF 

som lockar män att prova? 

Svar: 

 

Fråga 13: Själv kan jag uppleva en känsla av att det finns rätt starka känslor inblandat i frågan 

om LCHF bland förespråkare och motståndare, har du några tankar kring detta? 

Svar: 

Fråga 14: Hur ser Dina kunskaper ut om det vetenskapliga läget kring LCHF? Är Du t.ex. 

insatt i aktuell forskning, har du läst några vetenskapliga artiklar eller någon forskning om ex. 

långtids/korttidseffekter m.m.? Är detta något som du reflekterar över? Utveckla gärna! 

Svar: 

 

DEL 2 LIVSTIL/NUTID 

Fråga 15: Vad tycker Du om att göra på fritiden? T.ex. Tränar/sportar, vad/om Du helst ser på 

TV, läser för tidningar/litteratur, lyssnar på/spelar musik, umgås med vänner, tv/datorspel, går 

ut på restaurang/går på pub eller nattklubb, bio, teater, fiske/jakt etc.? 

Svar: 

Fråga 16: Vad har du för förhållande/inställning till alkohol i dagsläget? Har Du vid något 

tillfälle i Ditt liv druckit alkohol i större utsträckning (hög konsumtion /riskbeteende 

/missbrukat? ) Om så, vill Du berätta mer om hur Din livssituation såg ut då? 

Svar: 

Fråga 17: Har Du vid något tillfälle i Ditt liv använt andra droger än alkohol((T.ex. Hasch, 

marijuana, amfetamin, kokain, heroin eller drogklassificerade läkemedel) ?  

Har det isf skett i stor omfattning? Om så, vill Du berätta mer om hur Din livssituation såg ut 

då, och hur du förändrat dessa vanor sedan dess? 

Svar: 

(Om du svarat ja och haft problem med alkohol/droger i någon period i ditt liv: ) 

Fråga 18: Hur känner Du inför/hanterar Du nu när folk i din närhet brukar alkohol/droger i 

dagsläget? Är det påfrestande, utmanande, irriterande, hanterbart osv? 

Svar: 

Fråga 19: Är Du eller har vid något tillfälle varit troende/religiös? Var/är det en stor del av ditt 

liv? Utveckla gärna! 

Svar: 

 

Del 3- Bakgrund/Familj mm 

 
Fråga 20: Vill Du berätta lite kort om Din uppväxt och bakgrund ut? T.ex. Vad jobbar din 

Mor och Far med, hur såg familjebilden ut, har du syskon, hur bodde ni, låg-medel eller 
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överklass?  

Svar: 

Fråga 21: Hur lever Du idag? Hur ser Din familj- och bostadssituation ut?  

(T.ex. bor ensam/med sambo/gift/ barn, hus/lägenhet, små-eller storstad, trivsel, (ekonomisk 

standard, nöjd/missnöjd). 

Svar: 

Fråga 22: Vad har Du för högsta slutförda utbildning fram till nu? 

(T.ex.: 1-Examen från 2-3-eller 4-årig gymnasieutbildning, 2- Kandidatexamen, 3-

Magisterexamen, 4- Masterexamen, 5, annat..vad?) 

Svar: 

Fråga 23: Vad arbetar du med Nu? Hur trivs Du med jobbet/arbetskamraterna? 

Svar: 

Fråga 24: Slutligen, finns det något övrigt Du vill tillägga, reflektioner eller tankar som 

uppkommit under intervjun? 

Svar: 

 
 


