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Abstract

Today obesity is a more common cause of death than starvation. Bad eating habits 

and a sedentary life can lead to overweight and other diseases such as heart and 

vascular disorders, and diabetes. The debate about eating habits, groceries and 

overweight is about labelling groceries that are healthy, or if these groceries 

should have a lower price. The Swedish label Nyckelhålet was introduced in 1989, 

and still works as the most used label on groceries. The purpose of this paper is 

thus to study the role of the state and it´s relation to groceries and overweight. To 

study the debate around 1989 when Nyckelhålet was introduced, and from 2003 to 

today 2009 is relevant, as to decide whether the debate has developed. The paper 

is grounded on a hypothesis: As the problem with overweight and obesity increas-

es, the state become more willing to rule? A review of quotations from public 

documents like government bills, private members bills, articles and speeches 

together with an interpretation of these documents is the method for the paper.  By 

an interpretation of the political ideologies that is underlying of the quotations an 

ideology analysis is made, that is a method that is well used in political science.  

The theory is based on an exposition of classic liberalism, social liberalism and 

communitarianism. Within the liberalism a neutral state and and the absolute li-

berty of the individual is advocated. The ideology of social liberalism has the 

same origin values as the classic liberalism, but they are not opponents to all go-

vernmental ruling. In contrast to liberalism is communitarianism, which accen-

tuates the importance of a strong state that can show the citizens which ideal that 

is valid in society. These ideals shall be reached by collective actions, thus the 

individual is shaped by her social context. A model with the most important fea-

tures is a base for the analysis. The quotations that are in focus for the analysis has 

elements of both liberalism and communitarianism. Overall, the debate has devel-

oped in a communitarian way by suggestions for a higher price on unhealthy gro-

ceries, and lower prices on healthy groceries like fruit and vegetables. This dis-

cussion origins in the increasing weight problem among Swedish citizens. 

Keywords: State – individual, overweight, obesity, liberalism, communitarian, 

ideology analysis
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Sammanfattning

Tidigare var det vanligare att dö av svält, i dag dör fler människor av övernäring. 

Bristande kostvanor och ett stillasittande leverne kan leda till övervikt, och även 

till en rad andra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Debatten 

kring kostvanor, livsmedel och övervikt handlar bland annat om huruvida nyttiga 

livsmedel i butikerna bör ha en särskild märkning för att underlätta för 

konsumenter, eller om dessa alternativ bör ha ett lägre pris. Nyckelhålsmärkning

infördes i Sverige 1989, och fungerar ännu som den mest använda märkningen på 

livsmedel. Syftet med denna uppsats är således att studera statens roll i relationen 

livsmedel och övervikt. Att avgöra hur debatten sett ut kring 1989 då 

Nyckelhålsmärkningen infördes, samt från 2003 fram till idag 2009 är relevant, 

liksom att avgöra om det skett någon utveckling av debatten. Uppsatsen grundar 

sig på en hypotes: Statens vilja att styra ökar i takt med att problemet med 

övervikt och fetma tilltar i samhället? En granskning av citat från 13 offentliga 

dokument som propositioner, motioner, SOU:s, tal samt debattartiklar kommer 

tillsammans med en tolkning av dessa att utgöra metoden. Genom att tolka vilka 

ideologier som underbygger citaten genomförs en så kallad ideologianalys som är 

en metod som används mycket inom statsvetenskap för att fastställa ideologiska 

ursprung av texter. Teorin består av en genomgång av klassisk liberalism, 

socialliberalism samt kommunitarism. Inom liberalismen förespråkas en neutral 

stat och individens absoluta frihet. Socialliberalismen har samma 

ursprungsvärderingar som den klassiska liberalismen men är inte motståndare till 

all statlig styrning. I motsats till liberalismen står kommunitarismen, som betonar 

vikten av en stark stat som visar medborgarna vilka ideal som ska gälla i 

samhället. Dessa ideal ska vi nå på kollektiv väg, då individen formas av hennes 

sociala kontext. En modell över de viktigaste dragen från dessa ligger till grund 

för analysen. Citaten som analyseras har inslag av både liberalism och 

kommunitarism. Överlag har debatten utvecklats mot en mer kommunitär hållning 

genom förslag om skattehöjningar på onyttiga livsmedel, samt en sänkning på de 

mer hälsosamma, som frukt och grönsaker. Denna diskussion har utvecklats 

genom den ökade övervikten bland svenska medborgare.

Nyckelord: Stat - individ, övervikt, fetma, liberalism, kommunitarism, 
ideologianalys
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KAPITEL 1 - INTRODUKTION

1.1 Inledning

I Europa är hälften av alla vuxna överviktiga eller feta, och en femtedel av barnen. 

Konsekvenserna av detta är att sex procent av sjukvårdskostnaderna är relaterade 

till övervikt, och sjukskrivningarna ökar. Detta gör att produktiviteten i samhället 

sjunker och kostnaderna för staten blir större (Livsmedelsverket - cancer och 

matvanor). 

Vi blir allt fetare, i Sverige, liksom i övriga Norden och resten av världen. 

Tidigare var det vanligare att dö av svält, men ungefär vid millennieskiftet insåg 

forskare att en förändring hade skett, fler människor kommer att dö av övernäring 

än av svält. I media uppmärksammas detta faktum var och varannan dag, ur olika 

synvinklar, antingen i form av statistik, eller som bantningstips och olika dieter. 

Vi kan säga att det inte längre är en nyhet att det ser ut på detta sätt. Vi människor 

är i dagens moderna samhälle upplysta om farorna med övervikt, och många av 

oss är medvetna om att ett högt intag av energi, tillsammans med ett stillasittande 

liv leder till övervikt. Trots denna medvetenhet går utvecklingen mot en allt fetare 

befolkning snabbt. Historien säger oss att människor svalt ihjäl, och därmed 

gjorde allt i sin makt för att få mat för dagen, samt att äta när det fanns mat 

tillgänglig. Detta beteende kanske finns kvar djupt rotade i oss moderna 

människor? Detta skriver Agerberg, vetenskapsjournalist och författare om i sin 

bok ”Ormen i Paradiset”, och är djupt oroad över var utvecklingen är på väg i 

frågan om överkonsumtion av fel sorts mat, och ett stillasittande leverne 

(Agerberg 2007, s 7). 
         

Debatten har pågått länge och pågår fortfarande huruvida nyttiga livsmedel i 

butikerna bör ha en särskild märkning för att underlätta för 

konsumenter, eller om dessa alternativ bör ha ett lägre pris i 

matvarubutiken. Nyckelhålsmärkning finns redan och har funnits 

på svenska livsmedel sedan 1989. Denna märkning har ett vitt 

nyckelhål i en rund grön form. Livsmedel som bär Nyckelhålet

    (Livsmedelsverket)
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ska innehålla en låg halt av fett och socker samt en högre halt av kostfibrer 

(Livsmedelsverket – Nyckelhålsmärkning, Nyckelhålets symbol). 

Folkhälsominister Maria Larsson gick 2007 ut med ett förslag om en ny utökad 

märkning av livsmedel. Nyckelhålsmärkningen anses otillräcklig och den brittiska 

trafikljusmärkningen anses vara en bra förebild (ibid). Denna märkning innebär i 

korthet att de livsmedel som innehåller en hög halt av fett, mättat fett, salt och 

socker ska ha ett rött märke, de livsmedel med en medelhög halt av dessa ämnen 

får en gul märkning, och det gröna märket går till de varor som anses mest 

nyttiga, det vill säga som innehåller en låg halt av fett, socker och salt (ibid). 

Vilken roll bör staten ha i frågor som rör mat och subventionering av nyttiga 

alternativ? Bör staten höja skatten på onyttiga alternativ, eller sänka skatten på 

nyttiga alternativ? Är det varje individs ansvar att sköta sina egna matvanor och 

konsekvenserna av dessa, eller bör staten ingripa? I den här uppsatsen kommer 

svar på dessa frågor att sökas hos olika ideologiska perspektiv.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att studera statens roll i förhållande till individens 

ansvar i relationen mellan livsmedel och övervikt. De frågeställningar som 

uppsatsen grundar sig på är följande:

- Hur såg debatten ut ur ett ideologiskt perspektiv i fråga om livsmedel och 

övervikt vid år 1989 då Nyckelhålsmärkningen infördes i Sverige?

- Hur ser debatten i fråga om livsmedel och övervikt ut idag?

Svar på dessa frågor kan - om möjligt – ge en fingervisning om debatten 

utvecklats under denna dryga tjugoårsperiod. Med stöd av litteratur som 

konstaterar att övervikt och fetma ökar i Sverige, liksom inställningen att 

individen fördärvar sig själv med dåliga kostvanor och ett stillasittande 

vardagsliv, ses en eventuell omformulering av diskursen i samhället. En 

samhällsaktiv medborgare som följer med i nyhetsflödet märker att övervikt och 

livsmedelsfrågor tar stor plats i media (Agerberg, 2007, s 7) Var är utvecklingen 

på väg, och hur ser relationen mellan individ och stat ut? Utifrån nämnd bakgrund 
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utformas en hypotes om statens roll i denna relation. Statens vilja att styra ökar i 

takt med att problemet med övervikt och fetma tilltar i samhället? Begreppet styra

syftar här till att leda medborgarna i samhället mot en hälsosammare livsstil med 

hjälp av åtgärder från staten. 

1.3 Avgränsningar

Sverige införde Nyckelhålsmärkningen 1989, och den fungerar än idag som den 

mest använda livsmedelsmärkningen. Norge och Danmark har dock inte haft 

någon likartad märkning. Under 2008 kom förslag om att Nyckelhålsmärkningen

ska introduceras till de två grannländerna. Sverige kan därmed ses som ett 

föregångsland inom området för nyttiga livsmedel, och denna studie skall därför 

koncentreras kring den svenska debatten. Studien kommer att koncentreras kring 

tiden vid 1989 då Nyckelhålet infördes i Sverige, samt från 2003 fram till idag 

2009 då debatten gått het i livsmedelsfrågor och relationen till övervikt och fetma. 

1.4 Ideologiska perspektiv på staten och individen

Det teoretiska kapitlet består av tre ideologier, liberalism, socialliberalism och 

kommunitarism som alla ger olika perspektiv på relationen mellan staten och 

individen. Inom liberalismen är den individuella friheten central, och staten skall 

därför vara neutral i förhållande till denna frihet. Var slutar individens ansvar och 

var tar samhällets ansvar vid? Det är frågor som den liberala teorin försöker att 

besvara (Mill, 1995, s 22). Även socialliberalism behandlas inom ramen för 

liberalism. Socialliberalismen är mer välkomnande för en viss styrning av staten, 

men den får under inga omständigheter inskränka på den individuella friheten som 

är absolut. Däremot kan viss statlig intervention vidga friheten i form av 

ytterligare val som sker inom en kollektiv ram (Holmberg, 1999, s 51-52). Inom 

kommunitarismen betonas den sociala kontexten som människor är beroende av. I 

motsats till liberalismen är det centrala inte den individuella friheten, utan istället 

den sociala gemenskapen. Staten skall arbeta för att få alla människor att sträva 

mot det gemensamma bästa. Detta görs genom att visa vilka värderingar som är de 

rätta, och om dessa följs, leder till ett rikt liv. De förespråkar med andra ord en 

styrande stat (Kymlicka, 2004, s 208-209).
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1.5 Metod

Den metod som valts för denna uppsats kallas för innehållsanalys. Det är en 

metod för att studera kommunikation genom meddelanden i skrift eller tal t.e.x. 

intervjuer, böcker, tidningsartiklar, debatter och övriga dokument. Metoden kan 

användas som ett komplement till kvalitativa undersökningar med intervjuer, eller 

till kvantitativa studier i form av enkätundersökningar. Innehållsanalysen kan 

även användas som en egen fristående metod, vilket jag kommer att använda i min 

studie. En innehållsanalys skiljer sig från studie till studie och det finns ingen 

enhetlig metodik vad gäller utförandet. Det finns dock olika typer av 

innehållsanalys, och den som valts för denna uppsats är kvalitativ och kallas för 

ideologianalys. 

1.5.1 Ideologianalys

Det är en textanalys där idéer och grundläggande värderingar urskiljs från media 

av olika slag. Forskare använder ofta denna metod för att spåra idéer i politiska 

debatter och analysera ideologisk utveckling av politiska partier eller grupper. 

Ideologiska ståndpunkter urskiljs från texten och analyseras. De politiska 

ståndpunkterna uttalas ibland på ett direkt sätt, ibland på ett mer dolt eller 

underliggande sätt (Bryder, 1985, s 8).

Beroende på materialet i undersökningen formuleras regler för hur tolkning och 

analys skall ske. Mitt material består av 13 riksdagsmotioner, propositioner, 

skrivelser, tal, artiklar och andra offentliga dokument som tar upp förhållandet 

mellan staten å ena sidan, individen och livsmedel, mat och övervikt å andra. 

Inom den kvantitativa innehållsanalysen är det centrala inslaget att räkna ord eller 

frekvensen av ett begrepp eller uttryck, med andra ord att kvantifiera språket. Hur 

ofta ett begrepp används är inte relevant här, då syftet är att studera debattens 

innehåll, och också innehållets underliggande värderingar. Man kan tänka sig att 

användandet av denna kvantitativa innehållsanalys skulle kunna tillämpas på min 

studie. De begrepp som skulle mätas skulle då vara kopplade till de ideologier 

som är representerade i det teoretiska kapitlet. Analysen i denna uppsats vill nå en 

djupare förståelse av ideologiska innebörder i den politiska argumentationen och 

debatten om livsmedelsaspekten av dagens viktproblem och statens roll.  
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Frekvensen av begrepp skulle därför inte ge någon vidare fördjupning i huruvida 

dessa är viktiga värderingar för den aktör som ansvarar för texten. Den 

kvantitativa innehållsanalysen är därmed inte det bästa tillvägagångssättet för 

analysen i denna uppsats. Uppgiften ligger i att urskilja vad som uttalas i de 

politiska dokumenten för att ge en bild av hur debatten sett ut och ser ut vad gäller 

statens roll gentemot individen i livsmedelsfrågor och överviktsproblematiken 

(Matti, 2006, s 49, Bergström och Boréus, 2000, s 170). 

Simon Matti, doktorand i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, 

genomförde 2006 en ideologianalys genom en studie av policydokument inom 

miljöområdet på nationell nivå och i fyra svenska kommuner. Hans fokus ligger 

på att undersöka huruvida det finns ett miljömässigt medborgarskap (övers. av 

environmental citizenship) och han belyser förhållandet mellan stat och individ ur 

ett ideologiskt perspektiv. Analysen är kvalitativ och den syftar till att vinna en 

djupare förståelse av normer, värderingar och principer som miljöpolicy i Sverige 

grundar sig på (Matti, 2006, s 20). Denna studie är liksom Mattis inte till för att 

studera praktisk politik inom området för hälsofrämjande livsmedel. Normer och 

värderingar som argumenten i debatten grundar sig på är istället det centrala. Att 

urskilja de underliggande ideologiska värdena ger uppsatsen ett djup i den 

kommande analysen. 

Ideologianalys sker ibland genom upprättandet av idealtyper. Idealtyper som 

analysverktyg går ut på att upprätta ramar för olika ideologier för att kunna 

analysera vilken ideologi som är representerad i det studerade materialet. 

Idealtyper är teoretiska konstruktioner som bör ses som en förenkling av 

verkligheten. Konstruktionerna kan användas för att förstärka de centrala delarna 

av exempelvis en ideologi, som sedan kan användas vid innehållsanalys av 

politiska texter. I själva verket blir analysen inte alltid lika enkel som 

konstruktionen, då argument och citat ofta befinner sig någonstans mitt emellan 

dessa idealtyper (Bergström och Boréus, 2000, s 158-162, Matti, 2006, s 50). Det 

andra sättet att utföra en ideologisk analys är genom dimensioner av det teoretiska 

materialet. Upprättandet av dimensioner, som fungerar som en ideologisk skala 

vid analysen, kan eventuellt råda bot på problemet kring idealtypernas strikta 

ramar, och risken att de analyserade texterna inte passar in någonstans minimeras. 
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Metoden i denna studie utgår ifrån en konstruktion av idealtyperna klassisk 

liberalism, socialliberalism och kommunitarism. En modell med de viktigaste 

delarna ur de politiska ideologierna kommer även att upprättas för att stödja 

analysen. Jag använder delar av Hyléns modell som användes i studien av 

högerpartiet under 1900-talet där parametrar används för att kategorisera de 

centrala delarna av ideologierna (Bergström och Boréus, 1991, s 162, Hylén, 

1991, s 8-13). 

1.5.2 Hermeneutisk tolkning

Inom samhällsvetenskapen och studier av detta slag där politiska texter tolkas, är 

det viktigt att förtydliga att tolkningen och analysen sker av en uttolkare. Metod 

och teori flätas in i varandra i tolkningen av resultatet, då antaganden och begrepp 

sätter ramarna för hur tolkningen skall ske. En hermeneutisk reflektionsform är 

därför aktuell. En central utgångspunkt för hermeneutiken är inställningen att en 

del av en text inte kan förstås om den inte sätts i samband med helheten. Även den 

omvända relationen föreligger, att helheten kan förstås endast genom delarna. 

Dessa resonemang utgör den objektiverande hermeneutiska cirkeln. Som forskare 

löses denna cirkel upp till en spiral, där delarna sätts i samband med helheten, 

varvat med en reflektion av delarna var för sig (Alvesson och Sköldberg, 2008, s 

193-194). 

Den aletiska hermeneutiska cirkeln betonar vikten av förståelse vid tolkning av 

text. Förförståelse krävs för att kunna tolka texter, förförståelsen är kunskap som 

forskaren kan referera till, det kan vara egna erfarenheter eller inlärd information. 

Å andra sidan behövs - för att en förförståelse skall kunna utvecklas till fullo – en 

förståelse av den nya texten. För att nå bästa resultat skall dessa två 

förhållningssätt, den objektiverande och den aletiska hermeneutiken kombineras 

(ibid, s 211, 270). Nedanstående figur visar på förhållandet mellan de båda 

hermeneutiska cirklarna, samt de teman som används vid tolkning av text. Minst 

ett tema måste användas tillsammans med den inre cirkeln för att forskningen 

skall ses som hermeneutisk (ibid, s 271).
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1.5.3 Figur 1 – Den hermeneutiska processen

(Alvesson och Sköldberg, 2008, s 271).

De politiska citaten (delarna) i denna studie sätts i samband med de politiska 

ideologierna (helheten), ideologierna kopplas i sin tur tillbaka till citaten. Att ha 

en förförståelse för ideologierna klassisk liberalism, socialliberalism och 

kommunitarism är ett krav för att förstå tolkningarna av citaten. Jag använder 

främst den metod som refererar till textens dolda grundfråga. Det handlar som 

namnet avslöjar om att utläsa och vinna förståelse för vilken eller vilka 

grundläggande frågor som genererar en viss text (ibid, s 248). Att tolka citaten 

utifrån deras underliggande politiska ideologi är det centrala, och att läsa mellan 

raderna för att finna det ideologiska budskapet är därmed ett viktigt inslag i 

tolkningen av de offentliga dokumenten som utgör materialet i denna uppsats.

1.6 Urval av material och källkritik

Att göra ett urval bland informationsflödet är nödvändigt för att få en hanterbar 

mängd material. Jag har använt sökord, exempelvis Nyckelhålsmärkning, 

livsmedelsmärkning, övervikt och fetma bland annat på regeringens hemsida, för 

att urskilja relevanta dokument. Varför har just dessa valts ut?  Urvalet har skett i 

förhållande till de offentliga dokumentens relevans för uppsatsens syfte, det vill 

säga dokumentets fokus på statens roll i livsmedelsdebatten. Det övergripande 

syftet med uppsatsen är att följa debatten kring statens roll i frågor som rör 
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övervikt och livsmedel. Informationsflödet kring denna problematik bör därför 

avgöra valet av tidsperiod för studien. 

Genom att studera tillgången på politiska dokument som handlar om livsmedel, 

övervikt och statens roll i diskussionen går det att avgöra när debatten varit som 

hetast. Rimligtvis borde antalet motioner, propositioner, debattartiklar och tal vara 

störst när ämnet funnits på den politiska agendan. Den svenska representativa 

politiken avspeglar medborgares åsikter och inställning i politiska frågor som 

påverkar de själva på ett direkt sätt. Frågan om livsmedel och tillhörande 

problematik är en sådan fråga, och det finns möjligheter för enskilda medborgare 

att lämna in frågor och motioner som kan påverka politiken. 

Nyckelhålsmärkningen började användas 1989 i Sverige, vilket var ett stort steg i 

frågan om människors livsstilsval och möjligheten att kunna välja hälsosammare 

alternativ i butiken. Under denna tid kan en viss ansamling av kostrelaterade 

motioner urskiljas. Därför har åren kring 1989 studerats närmare. Perioden mellan 

2003 och 2009 har också valts ut då debatten varit intensiv och mycket material 

finns att tillgå. Dokument som har en anknytning till individ och stat väljs, 

granskas och analyseras med hjälp av en modell över de mest centrala delarna ur 

liberalism och kommunitarism. Dessa delar kallar jag för kategorier. Modellen 

presenteras under det teoretiska kapitlet.

Den metod som har valts för att uppfylla uppsatsens syfte är en ideologianalys. 

Citat från politiska dokument ska studeras, tolkas och analyseras ur ett ideologiskt 

perspektiv. Ideologierna i fråga är liberalism och kommunitarism, och en modell 

med kategorier från de både ideologierna fungerar som analysverktyg. En 

granskning av hur den svenska övervikts- och livsmedelsdebatten har sett ut under 

80-talet och hur den ser ut idag kommer att utgöra största delen av uppsatsen. Har 

debatten möjligtvis svängt i riktning mot en individualistisk syn när det gäller 

statens roll inom området för mat och hälsa? 

Information om övervikt, fetma och kost och dess relation har hämtats från främst 

debattartiklar och hälsovetenskapliga böcker, även från Livsmedelsverkets 

hemsida där forskning inom ämnet belysts och mycket relevant information finns 

att tillgå. Även i propositioner från riksdagen har problemet diskuterats. 

Teoriavsnittet består av en genomgång av ideologierna liberalism, socialliberalism 
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och kommunitarism. Läroböcker om dessa två ideologier har fungerat som 

utgångspunkt för vidare referenser till betydelsefulla bidrag. Will Kymlickas 

texter om kommunitarism har använts i betydande delar av den kommunitaristiska 

teoridelen i denna uppsats. Detta bidrag kan ses som en aning liberalt. Detta är jag 

medveten om, och teorin om kommunitarismen kommer därför kompletteras med 

andra författares syn på ideologin. 

Det empiriska materialet som studien är koncentrerad kring kommer från 13 

svenska politiska dokument som propositioner, motioner, tal, pressmeddelanden 

och artiklar. Partihemsidor och politiska forum har genererat referenser till 

debattartiklar. Inga skrivna böcker har använts till det empiriska avsnittet. Det är 

med andra ord den politiska arenan som är i fokus för min studie. Kritik kan 

framföras mot användandet av internetkällor i vetenskapliga uppsatser. Om 

möjlighet finns är referenslitteratur att föredra som primärkälla, i detta fall är 

internetkällor oundgängliga då offentliga dokument offentliggörs på regeringens 

och riksdagens hemsida. Även artiklar och tal, som anses vara färskvaror finns 

ännu inte i litterär form. Internet är i detta fall att betrakta som primärkälla. 

Materialet i denna studie som utgörs av de offentliga dokumenten bör ses som 

tillförlitliga (Svenning, 2003, s 288-289).

Då det är främst politiska partier som står för motioner, propositioner o.s.v. kan 

vissa partier fått mer plats än andra i det empiriska materialet. Detta är av den 

enkla anledningen att dessa partier har varit mest aktiva i debatten som är av 

intresse för denna uppsats, genom skrivandet av motioner och debattartiklar, eller 

genom att sammankalla möten som dragit uppmärksamhet till sig. Det är inget 

medvetet val från min sida. Jag har dock försökt, när materialflödet varit stort, att 

söka dokument från olika partier. Det har dock aldrig funnits en tanke på att 

materialet måste vara lika fördelat mellan partierna, då poängen med uppsatsen är 

att se hur debatten har sett ut och utvecklats. Om inget dokumenterats så finns 

rimligtvis ingen debatt inom det partiet.
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1.7 Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om relevansen i det vi undersöker, att forskaren verkligen 

studerar det som hon har för avsikt att studera. Syftet är här att undersöka 

debattens framfart och ta fasta på viktiga dokument och urskilja argument ur 

ideologiska perspektiv. Detta görs genom att granska befintliga dokument i form 

av en ideologianalys. Ideologianalysen genomförs med hjälp av en modell över de 

kategorier som är centrala i ideologierna liberalism och kommunitarism. Den 

används för att underlätta analysen och sortera in citaten. Kritik som kan riktas 

mot modeller och analysverktyg av denna sort är att modellen ibland kan 

omformuleras av forskaren för att det empiriska materialet skall passa in, eller 

tvärtom, justerar den granskade texten så att den skall överensstämma med 

kategorierna för den teoretiska modellen (Bergström och Boréus, 2000, s 170). 

Detta validitetsproblem är allvarligt. För att öka validiteten hos mina tolkningar

och efterföljande analys väljs citat ur texten. Dessa citat kopieras med exakthet 

och efterföljs av en tolkning och analys. 

Som författare av en studie som utgörs av en betydande analys, men ett relativt 

litet material måste stor försiktighet tillämpas vid tolkning. Om materialet i 

studien är litet, kan resultatet bli missvisande. Uppsatsen studerar statens roll i 

relation till individen ur ett ideologiskt perspektiv, och genom att analysera de 

politiska citaten kan en djupare förståelse fås om hur den politiska debatten kring 

livsmedelsfrågan och övervikt har sett ut, och ser ut idag. Några generella 

slutsatser om debatten i stort är svåra att dra. Men utifrån det material som är 

utgångspunkt för studien är den ideologiska kategoriseringen av citat och analysen 

ett bidrag som kan ge en fingervisning om den politiska debattens framfart inom 

området. 

Det är av stor vikt att materialet i studien är tillförlitligt, vilket avgörs av 

mätinstrumentens beskaffenhet och användningen av dem. Tolkning och analys av 

de politiska citaten kommer att utgå från de politiska ideologier som tas upp i 

teorikapitlet. Användningen av modellen som analysverktyg gör det smidigt att 

sortera in argumenten ideologiskt. Modellen bidrar även till att generalisera 

information, vilket kan göra analysen av ideologiernas inflytande på de politiska 
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argumenten och aktörerna mer generell än vad de i realiteten är. Tanken med 

modellen som analysverktyg är just att det skall bli lättare för läsaren att förstå 

innebörden av ideologierna och därmed också mina tolkningar av dem. Dessa 

generaliseringar bör därför ses som förenklingar av verkligheten för att lättare 

kunna förankra analysen i den teoretiska referensramen. 

Reliabilitet handlar om resultatens upprepbarhet. Om två forskare som studerar 

samma studieobjekt kommer fram till lika slutsatser är metoden tillförlitlig (källa 

metodbok). Om en annan forskare skulle studera materialet som är grunden för 

denna studie - 13 politiska dokument – är det rimlig att denna skulle komma fram 

till liknande resultat. Studien är uppbyggd kring en systematik som utgår ifrån de 

politiska ideologierna klassisk liberalism, socialliberalism och kommunitarism. 

Denna systematik kallas för ideologianalys, vilket som namnet avslöjar handlar 

om att kritiskt granska texter – citat i detta fall – och placera in de i en ideologisk 

kontext. Visst finns det utrymme för andra versioner av tolkningar men 

ideologiernas grund för analysen gör att risken för skillnader i tolkningarna är 

små.  

1.8 Disposition

Teorin som är relevant för denna studie är kommunitära teorier samt liberala 

sådana. Här behandlas den neutrala staten i motsats till den mer styrande staten. I 

teorikapitlet tas liberalismen och kommunitarismen upp för att visa på de 

teoretiska skillnader som finns i frågan om statens uppgift och roll i förhållande 

till dess medborgare. En modell kommer att utformas, som sedan ligger som 

grund för analysen av materialet. Modellen består av kategorier från de nämnda 

ideologierna. Dessa underlättar både för läsaren och för mig själv att förstå och 

analysera de viktigaste delarna av teori.  Därefter följer den empiriska delen. Den 

utgörs av en ideologisk analys av olika texter och skrivelser som tar upp 

förhållandet mellan livsmedel och staten. För att bidra till läsarens förståelse och 

stärka tillförlitligheten i studien används citat, som följs av en tolkning. Modellen 

används för att analysera materialet ur ett ideologiskt perspektiv. Här knyts teori 

ihop med resultatet. Det avslutande kapitlet är diskussion och slutsatser, där 

resultatet jämförs med teorin och slutsatser dras. En diskussion kring studien hålls 

och egna ståndpunkter blir relevanta. 



16

KAPITEL 2 – INDIVIDEN OCH STATEN

Vilken roll bör staten ha i förhållande till medborgarna? Ska den vara neutral och 

lämna människor i fred och låta de avgöra sitt eget öde, eller bör staten ha en mer 

central roll i människors liv? Olika ideologier ger olika svar på de frågorna. I det 

här kapitlet skall svaren sökas hos liberalismen respektive kommunitarismen. 

2.1 Klassisk liberalism

Dilemmat mellan statens auktoritet och individens frihet har länge varit 

omdiskuterat och det finns delade meningar kring hur detta förhållande skall se ut. 

Denna genomgång av liberalismen i klassisk bemärkelse koncentreras kring 

frihetsbegreppet och dess betydelse. Liberalismen framhåller vikten av individens 

frihet i samhället som okränkbar och begränsningar av statens roll i förhållande 

till denna frihet.

Frihet definierades under John Stuart Mills tid som ett skydd mot politikers och 

lagstiftares tyranni. För att undvika att den svagaste individen i samhället offrades 

till de starkare krafterna, behövdes en ledare. Denna ledare skulle utöva sin makt 

över samhället. Målet blev därför att begränsa makten, så att ledaren inte skulle 

kunna bruka sin makt på fel sätt gentemot befolkningen. Mill skriver om den 

samhälleliga och medborgerliga friheten, och på vilket sätt staten kan utöva sin 

makt över individens frihet (Mill, 1995, s 9). Förhållandet mellan staten och den 

individuella friheten är en historisk fråga i europeiska länder. Där utspelade sig 

kampen mellan den överordnade makten och undersåtarna. Friheten var i detta fall 

ett skydd mot den härskande makten som annars kunde kränka sina medborgare. 

Statsmakten bestod ofta av en envåldshärskare som ärvt makten av sin släkt, och 

något samtycke från medborgarna fanns med andra ord inte. Denna härskare 
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kunde använda sin makt på ett negativt sätt gentemot sina medborgare, på ett sätt 

som ofta gynnade honom själv (Mill, 1995, s 9-10). 

Efter en tid med detta styre kom man fram till att ett representativt styre vore i 

allas intresse. Det är inte med nödvändighet så att statens intressen skall stå i 

motsats till medborgarnas, för att styra på bästa sätt. Delegaterna till samhällets 

myndigheter skulle istället vara representanter som framförde medborgarnas 

intressen, på detta sätt tryggades medborgarna från statsmaktens tyranni. 

Regeringen skulle finnas till för att spegla befolkningen, och så att befolkningen i 

sin tur kunde identifiera sig med regeringen. Det kom att kallas folkstyre, vilket 

innebär att den största delen av befolkningen, majoriteten bestämmer genom 

folkvalda representanter. Det viktiga är fortfarande enligt Mill (1995, s 12) att 

begränsa statens makt över individens frihet, vilket är möjligt trots folkstyret. 

Individen bör dock akta sig för majoritetens förtryck, som vanligen uttrycks i 

form av statliga myndigheters makt och kontroll. Samhället kan med andra medel 

än fängelse och straff styra människor att välja och handla på ett visst sätt som 

stämmer överens med statens värderingar. Detta ska undvikas enligt liberalismen, 

som menar att det kväver den personliga individualiteten och det egna tänkandet. 

Inom liberalismen tas två sorters individuella friheter upp, den negativa friheten 

och den positiva. Ursprungstanken är att individen är fri så länge hennes 

handlingar inte skadar någon annan. Den negativa friheten handlar om vad 

individen är fri från, det vill säga från statsmaktens negativa påverkan. Andra 

aktörer och individer påverkar en, och den negativa friheten är när individen är fri 

från denna påverkan. Om jag blir hämmad av någon att utföra mitt fria val, så är 

jag ofri enligt Berlin (Sandel, 1984, s 15-16). Den positiva friheten yttrar sig 

istället så att man ställer frågor som ”Vem styr mig?” och ”Vem säger åt mig vad 

jag är och inte är?” Individen strävar efter att vara sin egen ledare, och leva sitt liv 

utan påverkan från yttre faktorer (i motsats till den negativa friheten). 

Uppdelningen mellan den negativa och positiva friheten kan enligt Berlin ses som 

ett särskiljande av individens jag. Individen har alltså inte bara en av dessa 

friheter, båda finns med i det komplexa jaget, och kommer fram vid olika tillfällen 

i det vardagliga livet (Sandel, 1984, s 22-23). 
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Staten skall inte ingripa i medborgarnas privatliv, av två anledningar. Den första 

är att individen är fri och ska använda sina förmågor till förnuftiga val. Om staten 

lägger sig i, behöver medborgarna inte tänka själv i lika stor utsträckning, och 

hämmar därmed sin personliga utveckling. Ju mer staten inkräktar på individens 

privatliv, desto mindre självständig blir hon. Den andra anledningen är att statliga 

ingripanden försvagar nationens egen styrka. Genom att medborgarna låter staten 

ta beslut och bestämma å deras vägnar, förlorar de förmågan att känna motivation 

för deras egna livsprojekt. De inväntar statens beslut och rättar sig efter dem, och 

skyller på omständigheterna om något inte är till belåtenhet. Detta slutar med att 

medborgarna gör som staten beslutat, men detta sker halvhjärtat och utan känsla, 

relationer urholkas och människor blir främmande för varandra (Bengtsson och 

Norberg, 2003, s 112). 

Mänsklig frihet i form av frihet att tänka, känna och yttra sig är självklara i dagens 

demokrati. Det är viktigt för denna uppsats att understryka vikten av individens 

frihet att själv välja vilket liv hon vill leva, vad hon tycker om att göra, vad som 

ger livet mening och så vidare. Mill framhåller vikten av att använda sig av sitt 

eget tankesätt och sina egna idéer för att skapa sitt liv. Att rätta sig efter sedvänjor 

och normer i samhället är inte originellt och framförallt inte ett val. För att göra ett 

val krävs att individen använder sig av förnuft, omdöme och intellekt. Mill anser 

att politiken inskränker människors frihet, både genom den allmänna opinionens 

tryck och genom lagstiftning och individens egen makt blir allt mindre (Mill, 

1995, s 22,66). Vi måste hitta en gräns för vad som är acceptabelt för staten att 

reglera, och skydda denna gräns mot intrång, då den individuella friheten är det 

centrala. Hur denna gränsdragning praktiskt skall ske är en svår fråga. Var slutar 

individens frihet och var börjar statens inflytande? Enligt Mill är den värld som 

finns närmast i omgivningen, och fyller de privata intressena det individuella 

livet, medan det samhälleliga livet är den större omgivningen och de 

angelägenheter som ligger i samhällets intresse. De som tar del av samhällets 

förmåner, är därmed skyldig att ge något i gengäld, i form av vissa 

handlingsmönster. Individen kan inte bete sig på ett sätt som kan skada andra, och 

bör därför ha andra människor i åtanke i sitt handlande (Mill, 1995, s 13,83). Så 

länge handlandet endast rör individen själv, skall självständigheten och friheten 

vara absolut. 
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”Envar är den rätta väktaren över sin egen välfärd, såväl kroppsligen 

som själsligen och andligen” (Mill, 1995, s 20).

Men ett osunt leverne kan väl drabba andra i omgivningen, och inte bara individen 

själv? Mill hävdar att detta är riktigt. Närstående kan komma att behöva oroa sig 

för deras familjemedlem eller vän som inte lever ett önskvärt liv, och detta kan 

även i det långa loppet drabba samhället i stort i form av myndigheters 

inblandning. Restriktioner inom handeln är liberalerna emot, handeln skall vara 

fri, och konsumenten skall vara fri att införskaffa varan var helst han eller hon 

vill. När det gäller förbud mot gifter eller andra ämnen, skall detta också undvikas 

eftersom det begränsar möjligheten att få tag i vissa varor. Detta är givetvis 

meningen med lagstiftningen, men enligt Mill är det ett intrång i köparens frihet 

att själv välja. Men om det däremot skulle finnas en märkning av giftiga varor, så 

att konsumenten vet vad det innehåller, så är det inte längre ett intrång på den 

individuella friheten. Då har köparen en valmöjlighet (Mill, 1995, s 89,105-106). 

2.1.1 Autonomiprincipen

Denna princip går ut på att staten skall inta en neutral roll, och inte ingripa i 

människors val av livsprojekt. Alla människor ska behandlas med lika respekt, 

och resurser ska delas lika mellan alla. Staten bör med andra ord inte favorisera 

eller särbehandla någon grupp av människor. Varje individ har friheten att själv 

välja på vilket sätt han eller hon vill leva sitt liv, och gör sina val därefter. 

Majoriteten skall inte bestämma vilken den ”rätta” vägen är, och staten skall 

heller inte uppmuntra något livsval framför ett annat. Allas mål och drömmar är 

lika mycket värda, och statens uppgift är att försäkra individen om att hennes 

målsättningar inte hindrar någon annan individ från att fullfölja sina drömmar och 

livsprojekt. Medborgare själva får göra reklam för olika alternativ till livsprojekt 

och olika val, men staten ska varken stödja eller förkasta denna propaganda. Den 

ska hålla en neutral status (Rothstein, 2002, s 39-40).
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2.2 Socialliberalism

Under de 200 år som liberalismen funnits har några utbrytaråskådningar kommit 

till. Den socialliberala åskådningen blev aktuell under 30-talet i Sverige med 

Bertil Ohlin, folkpartiets ledare mellan 1944 och 1967, i förgrunden. Han drev 

frågor som bland annat utbyggnaden av offentlig sektor. Under 60-talet kallades 

socialliberalismen av Ohlin själv för det liberala alternativet till socialdemokratin. 

Den socialliberala ideologin har fokus, i enighet med den klassiska liberalismen, 

på en individualistisk grundsyn som ser människan som mål för den samhälleliga 

utvecklingen, inte som medel för att uppnå högre mål. Människan ska alltid, under 

alla omständigheter ses som den grundläggande enheten (Holmberg, 1999, s 31-

37). 

Socialliberaler argumenterar för att människor handlar utifrån en rationell 

kalkylering, för att på bästa möjliga sätt nå sina uppställda mål. Målet är det som 

utvecklar den individuella identiteten enligt socialliberaler. Detta skapar ett 

självförverkligande hos människor vilket är viktigt för deras personliga 

tillfredsställelse. Individer som tar rationella beslut för att nå individuell 

tillfredsställelse skall dock inte ses som synonymt med egoism. Socialliberaler har 

myntat ett eget uttryck, ”Solidariska individualister”. Med detta uttryck vill de 

visa att människan kan vara sin egen, utan att för den skull bara se till sitt eget 

bästa, och inte bry sig om andra i sin omgivning, som ibland kan tolkas av den 

klassiska liberalismen. Det finns inom socialliberalismen utrymme för olikheter, 

och det är av största vikt att dessa får komma fram. Människor är olika till sin 

natur, vilket följer av att både åsiktsmässiga och livsstilsmässiga skillnader finns. 

Staten bör därför visa tolerans inför sina medborgare, och respektera deras 

olikheter (Holmberg, 1999, s 44-46).

Friheten ses som den viktigaste värdering inom ideologin, och staten skall 

respektera denna frihet. Däremot så motsäger sig socialliberaler inte statlig 

styrning på ett absolut sätt, som den klassiska liberalismen, utan menar istället att 

staten på många sätt kan utöka den personliga friheten. Hur skall detta ske? Den 

individuella friheten skall gå att kombinera med en social ordning. Individen är 

visserligen fri att råda över sig själv och göra sina egna livsstilsval, men hon skall 
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också vara fri att genom inträde i kollektiva gemenskaper kunna leva ett rättvist 

liv Därför förespråkar socialliberalismen inte en svag stat i alla lägen. Staten bör 

vara svag i vissa hänseenden, men stark i andra, det är dock omöjligt att på 

förhand säga när det ena eller andra skall råda. Det är en fråga för den praktiska 

politiken att lösa, socialliberalismen presenterar inte ett statsskick som ska råda i 

alla lägen. Vi lever i en föränderlig värld, med mångfald i fråga individualism, 

kultur, religion och sociala relationer. Detta gör att det inte finns något universellt 

statsskick som socialliberalismen förespråkar, politiken måste hela tiden förändras 

då samhället förändras. Tanken är att alla individer skall få lika startvillkor. Då 

har alla lika möjligheter att välja sin väg vidare i livet (Holmberg, 1999, s 51-52).

2.3 Kommunitarism och det gemensamma bästa

Denna teoribildning går emot vad liberalerna säger om människans 

självbestämmande. Även en vuxen frisk människa kan ta fel sorts beslut med 

oväntade konsekvenser, staten bör därför finnas som stöttepelare för 

medborgarna, och erbjuda dem den rätta vägen till ett gott liv. Kommunitarismen 

utgår ifrån en politik för det gemensamma bästa. Det gemensamma bästa i den 

bemärkelsen att samhället lägger grund för en särskild livsstil, som medborgarna 

bör följa. Staten erbjuder en rangordning av preferenser, vilka som anses som 

mest värdefulla i samhället, vilka som står för det goda livet, och vilka som är 

förkastliga och förknippas med en mindre god livsföring. Den kommunitära staten 

kan kallas en perfektionistisk stat, då den uppmuntrar människors preferenser så 

länge de överensstämmer med statens idé om det goda livet, och det gemensamma 

bästa. Den motverkar föreställningar som strider mot det gemensamma bästa. 

Således värdesätter staten människors livsföring med olika värden. Vi bör följa 

den gemensamma strävan efter det goda livet, då detta mål är uppställt av staten 

och bör ses som auktoritativt (Kymlicka, 2004, s 208, 209). 

Liberalerna ser på individen, som tidigare nämnts, som fri och självständig att ta 

egna beslut vad gäller hennes liv. Hon kan ta ett steg tillbaka från de projekt hon 

håller på med, och fundera huruvida hon vill fortsätta med detta, eller välja ett 

annat livsprojekt. Detta är deras syn på jaget. Kommunitarismen däremot, stödjer 

inte denna bild av det mänskliga jaget. Det förhåller sig istället så att jaget är 

bestämt av sociala faktorer och sedvänjor. Det är inget vi kan dra oss tillbaka 
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ifrån, utan det är våra sociala roller och ingår i en djupare kontext. 

Självbestämmande har inom kommunitarismen den betydelsen, att vi kan tränga 

djupare in i våra sociala roller, och försöka förstå dem men vi kan inte dra oss ur 

dem, eller ta ett steg tillbaka från dem. Vi ingår i ett socialt sammanhang som vi 

inte alltid väljer medvetet. Det sociala formar oss dels genom bakgrund och dels 

genom miljöns påverkan, det vill säga samhället och den sociala omgivningen, 

och vi är inte alltid medvetna om hur detta sker. Vi kan inte, som liberalerna 

framhåller, välja att ifrågasätta oss själva eller våra djupt rotade föreställningar om 

det goda livet. Individen kan inte skilja på ”mig” och ”mina mål”, man utgår i sin 

självbild ifrån de mål och drömmar man har ställt upp för sig, och de strategier 

som ska utgöra vägen fram till de målen. Det kommunitarister framhåller som en 

politik för det gemensamma bästa är alltså en politik som låter individerna förstå 

sin sociala kontext, men inte gå utanför den (Kymlicka, 2004, s 210-215, Sandel, 

1984, Uddhammar, red, s 93-98). 

Människor ska vara fria att välja sina egna livsprojekt, och om de väljer fel är det 

ändå rätt så länge individen själv anser det som rätt, eller så länge han eller hon 

själv ville välja det alternativet. Den individuella friheten skall vara absolut så 

länge den inte skadar någon annan. Kommunitaristerna säger i motsats till detta 

liberala resonemang, att om vi är medvetna om att människor kan välja fel, så är 

det väl legitimt för staten att tillrättavisa detta beteende och tillhandahålla sina 

medborgare kunskaper om vad som är det rätta, och vilken livsstil man bör välja 

samt avskräcka från de livsstilar som är ohälsosamma. Om alla livsstilar är lika 

mycket värda, som liberalerna anser, borde det inte vara fel av staten att välja en 

för folket att följa menar kommunitaristerna (Kymlicka, 2004, s 203). Varje 

individs bästa består i något som hon delar med andra personer inom samhällets 

väggar. Genom att bygga ett samhälle på tidigare generationers erfarenheter och 

insikter, kan redan existerande uppfattningar om vad som är människors 

gemensamma bästa lägga grunden för ett gott och fungerande samhälle. Kultur 

och generationsarv är viktigt för människors gemenskap och fortlevnad. Vi lär oss 

helt enkelt av andra. Detta är sanning enligt kommunitarismen, medan liberalerna 

menar att varje människa måste styra sitt liv ”inifrån”, inget liv fungerar bättre om 

det styrs ”utifrån”, av staten. 
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Charles Taylor kritiserar liberalismen för sin syn på individen. En människa kan 

inte vara fri att välja sina livsintressen om det inte finns ett socialt sammanhang 

runtom henne. Därför utvecklade han ”den sociala tesen” som innebär att 

individens självbestämmande endast kan utvecklas i ett samhälle som har en viss 

social miljö. En liberal stat kan inte skydda denna sociala miljö. Det måste ske 

genom en politik för det gemensamma bästa. Den sociala tesen har tre versioner:  

1) Förpliktelser mot kulturen. För att individen skall kunna ta meningsfulla och 

genomtänkta val, krävs meningsfulla alternativ. Dessa kommer från den 

sociala miljön. En liberal neutral stat kan inte tillhandahålla sådana 

alternativ, det krävs en utvecklad och omväxlande kultur som omger 

individen med pluralistiska alternativ.

2) Neutralitet eller kollektivt beslutsfattande. Individuella val och de omdömen 

och insikter som leder fram till dessa val är beroende av en kollektiv 

värderingar om vad som är värdefullt, och vad som är det rätta levernet. 

Gemensamma sedvänjor, traditioner och normer ligger till grund för hur 

individen gör sina val. Individens självupplevelse och självförverkligande är 

beroende av en känsla av gemenskap, tillhörighet och trygghet. Det 

medborgerliga livet och individens engagemang bygger på förtroende och 

intresse av andra människor. 

3) Legitimitet. En rik kultur är en förutsättning för individens val, men 

kulturella sammanhang kräver i sin tur ett politiskt sammanhang. De 

politiska institutionerna måste för att fungera vara legitima i medborgarnas 

ögon. Självbestämmande gror i en stat som tillgodoser det gemensamma

bästa, då folket har förtroende för politiken. I en neutral stat med 

individualister och atomism, kan detta inte ske menar kommunitaristerna. 

Den gemensamma livsstilen främjar legitimiteten (Taylor, 1995, s 37-43). 

2.3.1 Den kommunitära principen

Principen om den kommunitära staten utgår till skillnad från autonomiprincipen, 

ifrån att staten och medborgarna har ett ömsesidigt förhållande till varandra, och 

att staten därför bör framhålla vissa värderingar som de rätta, och ett liv som följer 

av dessa värderingar. Vissa kollektiva moraliska principer bör främjas, 

exempelvis jämställdhet, social jämlikhet, den kristna moralen och landets kultur. 
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Detta ter sig praktiskt bland annat genom bidrag till organisationer som stödjer 

dessa värderingar, exempelvis idrottsföreningar, nykterhetsorganisationer eller 

organisationer för hälsa och nyttig mat. När det gäller individens val, kan dessa bli 

fel på grund av otillräcklig information eller kunskap hos individen. Det bör 

därför vara statens uppgift att visa på vilka alternativ som är de rätta för 

människor (Rothstein, 2002, s 44-45). Den kommunitära principen och principen 

om en neutral stat är alltså motpoler till varandra, och i teorin oförenliga. 

2.4 Analysverktyg

Den teoretiska referensramen består av en genomgång av liberal samt kommunitär 

ideologi, och deras skilda värderingar. Dessa ideologier ligger till grund för 

analysen, där text och tal i olika svenska offentliga dokument granskas och 

kopplas till de nämnda teorierna. För att denna analys skall bli möjlig, för att 

kunna placera de utvalda citaten ideologiskt krävs analyskategorier. Relevanta 

delar ur det teoretiska materialet som fungerar som referenspunkter för analysen. 

Valet av kategorierna handlar om statens roll i samhället i frågan om dagens 

debatt om livsmedel, och tillhörande problem såsom övervikt. Dessa kategorier 

ska sammanställas i en modell för att läsaren ska få en överblick och förstå mina 

kommande tolkningar. Samma kategorier kommer att användas genom hela 

uppsatsen, i den teoretiska delen i form av modellen, samt genom det empiriska 

kapitlet. Även den avslutande diskussionen med slutsatser kommer systematiskt 

att behandla dessa kategorier och kopplingen mellan teori och empiri. 

Hylén (1991) gjorde i slutet av 1980 en undersökning av det svenska högerpartiet 

och dess ideologiska utveckling under tidsperioden från bildandet 1904 fram till 

1985. Högerpartiet, som 1969 bytte namn till Moderata Samlingspartiet går ut 

med att vara ett liberal-konservativt parti. De förenar två ideologier med varandra, 

ideologier som enligt Hylén tidigare stått i ett motsatsförhållande till varandra vad 

gäller deras politiska ståndpunkter och moral. Med denna historia var Hyléns 

ambition att genom en ideologisk analys särskilja argument från liberalism 

respektive konservatism. Han utformade därför dessa parametrar som jag kallar 

kategorier för att underlätta en analys och kunna sortera argumenten ideologiskt 

(Hylén, 1991, s 4). Kategorierna är: Människosyn, Samhällsteori, Politisk styrning

och Ekonomiska ideal. Tre av kategorierna som används i denna uppsats 
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(människosyn, samhällsteori och ekonomiska ideal) är samma som Hylén 

använder sig av i sin studie, och Politisk styrning har jag själv döpt för att anpassa 

till min studie. De tre kategorier som jag lånat av Hylén är övergripande teman 

som är vanliga inom studier av ideologier (Larsson, 1997, s 23). Frågan om 

övervikt och relationen mellan staten och livsmedel skapar ofta diskussion kring 

statliga regleringar. Därför valde jag att kalla en kategori för Politisk styrning, då 

det kommer att ges relativt stort utrymme (Hylén, 1991, s 8-13).

2.4.1 Modell 1 - Ideologiska kategorier

Modell 1

Liberalism Socialliberalism Kommunitarism

M
än

n
is

k
os

yn Optimistisk syn, dvs:
- Tilltro till människans 

förnuft och val.
- Välkomnar modernitet.

Optimistisk syn, dvs:
- Tro på en rationell 

individ.
- ”sociala

Individualister”.

Pessimistisk syn, dvs:
- Beroende av en social 

kontext.
- Välkomnar 

traditioner som 
kultur.

S
am

h
äl

ls
te

or
i

Individualistisk syn, dvs:
- Samhället är summan 

av individerna.
- Samhället värnar om 

den individuella 
friheten och skyddar 
den.

Individualistisk syn, dvs:
- Individen är 

grundläggande enhet. 
- Mångfald skapar 

föränderlighet.

Kollektivistisk syn, dvs:
- Social tillhörighet 

viktigt.
- Beroende av 

samhällets ramar för 
sitt handlande.

- Individen formas av 
samhället, blir en 
individ genom 
samhället.

P
ol

it
is

k
 s

ty
rn

in
g

Neutral stat, dvs:
- Den individuella 

friheten är absolut.
- Inga regleringar som 

kan inskränka på den 
friheten.

Svag stat med kollektiva 
inslag, dvs:

- Betonar den 
okränkbara friheten.

- Men öppen för viss 
statlig styrning då 
friheten blir vidgad i 
form av val om 
kollektiv gemenskap.

- Politiken måste vara 
föränderlig.

Det gemensamma bästa, dvs:
- Staten bör 

upprätthålla goda 
ideal som 
medborgarna kan 
följa.

- Regleringar för att 
visa den rätta vägen 
till det gemensamma 
bästa.
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E
k

on
om

is
k

a 
id

ea
l Ekonomisk individualism, dvs:

- Ekonomin ska 
tillgodose individens 
intressen, staten skall 
vara passiv.

Marknadsekonomi, dvs:
- Skall utgå från en fri 

marknad med fokus 
på individuella 
intressen.

Ekonomisk kollektivism, dvs: 
- Ekonomin skall ses 

som ett medel för 
kollektivets 
gemensamma bästa.

KAPITEL 3 

IDEOLOGIANALYS AV STATENS ROLL I DEBATTEN 
KRING LIVSMEDEL, KOSTVANOR OCH ÖVERVIKT

Syftet med uppsatsen är att utröna hur debatten kring livsmedel och övervikt i 

förhållande till staten och dess regleringar ser ut. Vad tycker de olika partierna ska 

göras i denna ständigt aktuella fråga? Det kommer hela tiden nya råd och rön samt 

förslag om hur detta problem med övervikt skall lösas och hur märkning av 

livsmedel skall ske. I detta avsnitt sker en ideologianalys av dokument från 

regering, riksdag och debatter. Citat har tagits ut för att stärka mina tolkningar av 

texten. Analysen koncentrerar sig på tiden omkring 1989 då 

Nyckelhålsmärkningen kom till Sverige samt från 2003 fram till idag, då debatten 

varit omfattande inom området. Detta sker med hjälp av den kategoriska modellen 

som återfinns i det teoretiska kapitlet.  

3.1 Debatten kring statens roll under 1980-talet 

Alla som följer dagens debatt vet att den handlar i mångt och mycket om kost, 

kostvanor och övervikt, samt konsekvenser och åtgärder kring detta (Agerberg, 

2007, s 7). Var relationen densamma under 1980-talet i den svenska debatten 

kring statens roll i livsmedelspolitiken? Debatten delas in under rubrikerna 

livsmedelsmärkning, kostvanor och övervikt samt politiska styrmedel.
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3.1.1 Livsmedelsmärkning 

Nyckelhålsmärkningen har funnits i Sverige sedan 1989. Nyckelhålsmärkta

livsmedel innehåller en låg halt av fett, socker och salt samt en högre halt av 

kostfibrer. Nyckelhålet finns för att konsumenterna lättare skall få en överblick av 

nyttiga livsmedel i varuhyllan. Genom att välja hälsosamma alternativ och 

kombinera detta med fysisk aktivitet, kan fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes och en rad andra åkommor och sjukdomar undvikas. 

Nyckelhålsmärkningen är bra för de människor som strävar efter att gå ned i vikt, 

men lika bra för dem som bara vill leva ett hälsosamt liv (Livsmedelsverket -

Nyckelhålet). För att få märkas med Nyckelhålet krävs att livsmedlet uppfyller 

villkoren om andelen fett, socker, salt och fibrer som fastställs i de nordiska 

näringsrekommendationerna. Dessa näringsrekommendationer framställs i 

enlighet med aktuell forskning. De livsmedelsgrupper som märks med 

Nyckelhålet är mejeriprodukter, bordsmargarin, kött och charkprodukter, fisk och 

skaldjur, vegetabiliska oljor, bröd, pasta, flingor, mjöl och gryn, potatis, grönsaker 

samt frukt och bär. Även färdiga rätter märks med nyckelhålet (ibid). 

”I de senaste årens samhällsdebatt har frågorna om livsmedlens kvalitet och 

kostvanornas betydelse för hälsan framstått som allt mer viktiga […] I vårt land är det 

inte längre fråga om var och hur vi skall kunna skaffa oss mat för dagen. Den kraftiga 

standardförbättringen under 1900-talet har istället gjort det möjligt för människor att 

börja tänka mer på kvalitetsfrågor i vid mening när det gäller livsmedlen […] Samtidigt 

är konsumenternas kunskaper om livsmedel otillräckliga. Rent allmänt ställs emellertid 

ökade krav på kvalitet. Dessa krav handlar om t.ex. näringsriktighet, giftfrihet, god smak, 

hållbarhet, bekvämlighet, prisvärde och låga priser” (Regeringens proposition 

1988/89:68, s 9). En ny tid med nya krav på livsmedel var på väg, och det märks 

av detta citat att det tidigare inte funnits en särskilt utbyggd debatt om livsmedel, 

kostvanor och övervikt samt statens roll i denna. 

3.1.2 Kostvanor och övervikt

”Ett mål för en samlad livsmedels- och näringspolitik är att öka möjligheterna för den 

enskilde individen att välja en hälsosam kost” (Socialstyrelsens rapport 1984:14, s 7). 

Detta presenterar filosofie doktor Carl-Gunnar Eriksson, Ingrid Lindvall vid 

Socialstyrelsen och Göran Dahlgren dåvarande byråchef vid Socialstyrelsen i en 

rapport 1984:14 som presenterar en rad förslag och åtgärder inom det 
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folkhälsopolitiska området. Citatet berör den liberala synen på samhället, att vi i 

vår politik bör utgå ifrån individen, ifrån att hon är medveten och har förmågor 

som gör att hon är kapabel att välja själv. Det framgår ej av detta citat på vilket 

sätt politiken skall öka dessa möjligheter. Men det går att anta att i klassisk liberal 

anda skulle politiken utgå ifrån att inte göra någonting. Marknaden skall vara fri 

och staten passiv, vilka livsmedel som är nyttiga respektive onyttiga är inte i 

samhällets regi att bestämma (Bengtsson och Norberg, 2003, s 112, Mill, 1995, s 

20). En socialliberal samhällsteori utgår också ifrån individen, men de välkomnar 

viss politisk styrning om det är i linje med individens fria val. Detta citat måste 

sägas överensstämma med individens fortsatta valmöjligheter. Att öka 

möjligheterna för individen att välja en hälsosam kost verkar inte begränsa hennes 

möjlighet att fortfarande välja onyttig kost om hon det var hennes vilja 

(Holmberg, 1999, s 51-52).

”För att kunna konkurrera med de alltför fetthaltiga maträtterna behövs ökade insatser 

för att utveckla hälsosamma livsmedel som är lika aptitliga som de mer ohälsosamma 

varianterna” (Regeringens proposition 1988/89:68, s 7). Av detta citat framgår att 

nyttiga rätter bör kunna konkurrera med de fetare alternativen. Tolkningen blir då 

att de feta rätterna fortfarande kommer att bestå, men det ska finnas alternativ för 

individen att välja, så att hon fortfarande kan välja det ohälsosamma alternativet 

om hon vill.

Vad anser Socialstyrelsen om kostvanor under denna tid:

[…]”…har berörts behovet av kunskaper och av utvecklingsinsatser inom närings- och 

livsmedelsområdet som kan bidra till hälsofrämjande kostvanor” (Socialstyrelsens 

rapport 1984:14, s 74). Frivilliga kollektiva överenskommelser står för den 

socialliberala samhällssynen, och föränderlighet betonas som en viktig del av 

samhället. Genom kunskap skapas föränderlighet i samhället. Att belysa 

kostvanor i ett nytt ljus och arbeta fram nya metoder för hälsofrämjande arbete 

kan göra att människor själva, med stöd av information och kunskaper kan göra 

genomtänkta val när det gäller kost och vanor (Holmberg, 1999, s 51). Även nästa 

citat handlar om den nödvändiga kunskapen:
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”Samtidigt är kunskaper på detta område oundgängliga som underlag för åtgärder som 

syftar till att påverka konsumtionen i bestämd riktning” (Regeringens proposition 

1988/89:68, s 7). Däremot ses detta citat som mer styrande, då det står ”bestämd 

riktning”. Den bestämda riktningen är rimligtvis nyttiga livsmedel och bättre 

kostvanor (Rothstein, 2002, s 44). Det är svårt att avgöra huruvida detta 

resonemang är kommunitärt då inga konkreta åtgärder kommer på tal. 

3.1.3 Politiska styrmedel 

”I folkhälsoarbetet kan det uppstå konflikter mellan samhällets mål och individens fria 

vilja […] men även på andra områden där samhällsåtgärder för att förbättra människors 

trygghet och säkerhet uppfattas som frihetsinskränkningar. Så länge kostvanorna inte 

allmänt uppfattas som en väsentlig hälsofaktor eller ett riskområde så kommer samhällets 

åtgärder för att styra konsumtionen att av många uppfattas som förmynderi. Det krävs 

därför dels att myndigheterna mycket tydligt redovisar sina motiv och dels att de 

åtgärder man vidtar inte onödigtvis innebär inskränkningar på det fria valet”

(Socialstyrelsens rapport 1984:14, s 7). I detta citat framgår problematiken kring 

individ och stat. Det finns en tydlig skepticism i samhället och statlig styrning ses 

som ett förmynderi. Av citatet framgår även att ett samband mellan kost och 

sjukdomar, exempelvis fetma inte belyses i debatten under denna tid och att 

regleringar inom livsmedelspolitiken inte är välkomna. Det kan därför sägas av 

citatet att döma, att det finns en liberal anda i politiken i Sverige 1984 (Mill, 1995, 

s 22,66).

”Man kan också konstatera att prispolitiken för livsmedel inte använts för att förbättra 

konsumtionen från hälsosynpunkt. Från folkhälsosynpunkt bör prisinstrumentet kunna 

användas för att påverka konsumtionen i enlighet med de svenska 

näringsrekommendationerna” (Socialstyrelsens rapport 1984:14, s 46). ”Men med 

tanke på att hushållsekonomin spelar en viktig roll för kostvalet bör tillgängliga 

ekonomiska styrmedel, t ex subventioner, användas för att öka de svaga konsumenternas 

möjligheter att välja sådana livsmedel som är positiva för hälsan” (Socialstyrelsens 

rapport 1984:14, s 31). Båda dessa citat handlar om pris på livsmedel. Att 

argumentera för subventioner av livsmedel brukar ses som ett kommunitärt inslag 

i debatten. Så är även fallet här, då (de icke konkreta) förslagen handlar om att 

styra priserna så att människan vet vilka livsmedel som är de bästa, samt har råd 

att köpa dem. Detta är kommunitärt även när vi ser till de ekonomiska idealen. 
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Kommunitarismen vill använda ekonomin så att det skall främja det gemensamma 

bästa, och alla skall få ta del av det gemensamma bästa. I detta fall handlar det om 

prissänkningar som kan gynna de sämst ställda och därmed bidra till det kollektivt 

bästa – ett hälsosammare liv (Kymlicka, 2004, s 219-229).

”Prisreglerings- och prispolitiken för livsmedel har delvis kommit att bidra till en 

försämring av kosthållet från hälsosynpunkt. Detta bör beaktas i utformningen av en 

framtida prispolitik” (Socialstyrelsens rapport 1984:14, s 81). Det sägs här att priset 

på frukt, grönt och andra hälsofrämjande livsmedel har ett för högt pris för att det 

skall kunna bidra till medborgarnas hälsosamma kost. Med detta kan vi anta att 

det är önskvärt att priset på sådana livsmedel skulle vara lägre. Socialliberalismen 

är som tidigare nämnts positiva till statliga regleringar i den bemärkelsen att de 

inte får inskränka på individen. De menar också att vissa regleringar kan leda till 

en ökad personlig frihet. Att sänka priset på nyttiga livsmedel bör kanske ses som 

ett led i processen att öka individens frihet att själv kunna välja hälsosamma 

alternativ (Holmberg,1999, s 52).

3.2 Debatten kring statens roll under perioden 2003 - 2009

Det har gått dryga 20 år sedan åttiotalet, och debatten kring livsmedel och 

övervikt pågår fortfarande från statens sida. Har tiderna förändrats? Nedslag under 

perioden 2003 och 2009 bidrar till att visa på utvecklingen av debatten i 

livsmedelspolitiken.

3.2.1 Livsmedelsmärkning 

Under 2009 kommer ytterligare förändringar att bli aktuella för 

Nyckelhålsmärkningen. Förslag finns på skärpta kriterier för att livsmedel ska få 

bli märkta med Nyckelhålet. Livsmedelsverket har under 2008 skickat in dessa 

kriterier till EU-kommissionen för notifiering. De skärpta kriterierna rör 

fullkornshalten i bland annat pasta och bröd. Förutom kravet som redan finns på 

andelen kostfibrer, ska halten av fullkorn bli 50 procent i hårt bröd, och 25 

procent i mjukt bröd för att godkännas som nyckelhålslivsmedel. Även 

fullkornshalten i pasta ska höjas. Mjukt bröd skall även innehålla betydligt mindre 

socker än i dagsläget för att få nyckelhålets symbol. Skärpta krav skall även 
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införas bland färdigrätterna och de flytande fetterna. De nya reglerna kan komma 

att börja gälla tidigast i maj 2009 (Livsmedelsverket – Skärpta kriterier för 

Nyckelhålsmärkning). 

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och jordbruksminister Eskil 

Erlandsson bjöd den 16 mars 2007 in representanter från livsmedelsbranschen, 

dagligvaruhandeln, myndigheter och forskare för att skapa en dialog om hur 

aktörerna kan främja goda matvanor och fysisk aktivitet, ”Och här vill jag 

verkligen poängtera att alla livsmedel på marknaden SKA vara säkra. Vi är 

därför mycket tveksamma till negativ märkning, som exempelvis det förslag om 

trafikljusmärkning som Storbritannien driver”(Regeringskansliet – Möte om hur 

olika aktörer kan bidra till goda matvanor och fysisk aktivitet). Erlandsson 

välkomnar inte en så kallad negativ märkning av livsmedel. Med det menas en 

märkning av livsmedel som inte är nyttiga, med andra ord innehållande högre salt, 

socker- och fetthalt än rekommenderat, och med ett lägre fiberinnehåll.  

Erlandsson vill inte införa en sådan märkning, troligtvis för att han är rädd att den 

skulle styra människor i en riktning som inte är önskvärd. Individen skall vara fri 

att välja, och skall inte behöva skämmas i butiken om han eller hon väljer 

”negativa” livsmedel. Denna typ av resonemang bör kategoriseras enligt en 

socialliberal syn på politisk styrning, och även en socialliberal samhällssyn. 

Genom att uttrycka att individen i det längsta skall vara fri att välja visar han upp 

en socialliberal åskådning. Det är inte en samhällsteori som hör hemma inom 

klassisk liberalism, då det skulle innebära att individen inte underkastade sig 

någon form av överordnad makt (Holmberg, 1999, s 31-37).

Eskil Erlandsson, jordbruksminister (kd) fortsätter: ”Att kunna göra medvetna och 

genomtänkta val är avgörande för att människor ska kunna leva hälsosamt. Det handlar 

inte bara om att öka folkhälsan generellt, utan om att faktiskt öka människors 

livskvalitet” (Regeringskansliet – Möte om hur olika aktörer kan bidra till goda 

matvanor och fysisk aktivitet). Genom att Erlandsson säger ”medvetna och 

genomtänkta val”, kan detta direkt kopplas till synen på människans förnuft. Att 

individen är kapabel att göra val som är genomtänkta och är kopplade till hennes 

egen hälsa vittnar om en tilltro till den mänskliga självständigheten. Att 

människan genomför en rationell kalkyl, väger olika alternativ emot varandra, och 
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därefter kommer fram till det mest attraktiva alternativ skulle rimma med en 

socialliberal människosyn (Holmberg, 1999, s 31-37).  Den klassiska liberalismen 

säger att det mänskliga förnuftet är det centrala (Mill, 1995, s 66). Detta argument 

kan därför med hjälp av den kategoriska modellen sorteras som liberalt. År 2005 

kom nya riktlinjer till en större revidering, en föreskrift från Livsmedelsverket om 

nya krav på Nyckelhålsmärkningen. Den kallas för LIVSFS 2005:9 och innehåller 

riktlinjer i enlighet med de nordiska näringsrekommendationerna. Mängden 

socker och salt infördes som ytterligare krav för nyckelhålsmärkningen, liksom 

mätning av mättat fett och transfett. Följande citat berör den nya 

Nyckelhålsmärkningen (Livsmedelsverket – Skärpta kriterier för Nyckelhåls-

märkning):

”Det är angeläget att även en tidspressad, mindre engagerad konsument kan göra 

medvetna livsmedelsval utifrån ett hälso- och miljöperspektiv” (Regeringens 

proposition 2005/06:105, s 98). ”Genom informativ märkning om en produkts innehåll 

ges konsumenter en ökad möjlighet att fatta informerade beslut [...] märkning är ett 

viktigt verktyg eftersom den ger konsumenten lättillgänglig information vid köptillfället 

och möjlighet till medvetna val” (ibid, s 102). Även här talas det om den medvetna 

individen och hennes val i livsmedelsbutiken. Genom märkning av livsmedel kan 

individen lättare ta beslut huruvida det är ett attraktivt livsmedel för henne. Den 

socialliberala människosynen utgör - som tidigare redogjorts för - en optimistisk 

syn på det mänskliga förnuftet och hennes förmåga att göra informerade beslut 

(Holmberg, 1999, s 31-37). Det som däremot måste tilläggas i tolkningen av 

föregående citat är att den kommunitära ideologin förespråkar individens stöd från 

samhället, att människor behöver ramar för sitt handlande för att avgöra vad som 

är rätt och fel. När det kommer till frågan om livsmedelspolitik och synen på 

samhället så skulle nog en förespråkare för den klassiska liberalismen mena att 

livsmedelsmärkningen är kommunitär, då den upprättar ramar för hur individen 

bör konsumera rätt, och att tilltro till individens egen förmåga att fatta 

hälsosamma beslut inte är stor. Livsmedelsmärkning - i detta fall - Nyckelhålet

visar konsumenten vilket livsmedelsalternativ som är det mest hälsosamma 

(Kymlicka, 2004, s 203).
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Även nästkommande citat som kommer från alliansregeringens proposition 

2008/09:1 visar på samma ideologiska argument, och handlar återigen om att 

konsumenter skall kunna välja livsmedel efter deras eget huvud, men för att detta 

skall bli möjligt krävs en god och tydlig märkning ”Märkning är ett viktigt redskap 

för att konsumenten skall kunna välja bra hälsosam och miljömässigt hållbar mat efter 

sina önskemål och behov” (Regeringens proposition 2008/09:1, s 28). 

3.2.2 Kostvanor och övervikt 

I alliansregeringens proposition 2008/09:1 urskiljer jag följande citat, 

”Problematiken med ökad förekomst av övervikt och fetma och därtill relaterade 

följdsjukdomar i befolkningen leder både till stora kostnader för samhället och till 

lidande för enskilda individer. För att underlätta för befolkningen att i vardagen 

välja hälsosamma alternativ och vid behov ändra matvanorna bedrivs ett 

informationsarbete riktat till både konsumenter och till de som serverar mat i bl.a 

restauranger och skolmatsalar. Arbetet med att ytterligare utveckla bl.a. 

nyckelhålsmärkningen kommer att fortsätta under året” (ibid, s 28). Detta citat är 

av intresse då det belyser problematiken kring övervikt, fetma och samhällets 

ansvar. Delar av andra meningen är av särskild vikt för tolkningen, ”[…] leder 

både till stora kostnader för samhället och till lidande för enskilda individer”. 

Liberalismen betonar vikten av individens absoluta rätt till och ansvar för sin egen 

kropp. Om individen väljer att bli överviktig är det hennes eget val, och därför är 

det också upp till henne att ta sig ur situationen. Staten skall inte kränka denna 

rätt. Men, en överviktig individ leder till höga kostnader för samhället, då denne 

löper högre risk att drabbas av följdsjukdomar, vilket leder till att hon eller han 

hamnar i behov av sjukvård. En sann liberal skulle troligtvis mena att en individ 

som genom sin övervikt behöver vård skapar lidande för andra individer. Den 

klassiska liberalismens nattväktarstat tillhandahåller inte sjukvård. Det är med 

andra ord möjligt att tolka citatet från två håll. Citatet förblir liberalt oavsett 

tolkning, men liberalismen motsäger sig själv här (Mill, 1995, s 13,83).

”Den hälsoinformation som idag finns tillgänglig för olika vidareinformatörer är inte 

heltäckande och tillräcklig. Regeringen avser därför att ge Livsmedelsverket i uppdrag 

att utveckla hälsoinformationen om goda matvanor” (Regeringens proposition 

2005/06:105). Detta är ett förslag från den socialdemokratiska regeringen under 
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2005. De framhåller vikten av att sprida kunskap och information inte bara till 

enskilda konsumenter, utan även till restauranger, skolor och arbetsplatser för att 

kunna tillgodose sina kunder och anställda med en näringsriktig och hälsosam 

lunch. Intressant, här nämner socialdemokraterna att livsmedelsbranschen skall ta 

ansvar för att den svenska befolkningen skall kunna göra hälsosamma val. Det 

skall finnas information och kunskap om kost och kosthållnig. Detta kan vid 

första anblick verka som ett kommunitärt förhållningssätt, då ansvaret skall ligga 

på samhället och dess institutioner, i detta fall Livsmedelsverket (Kymlicka, 2004, 

s 203). Så är dock inte fallet. Ansvaret ligger i sista hand på individen själv, och 

en mer ingående tolkning av citatet vittnar om det. Samhället skall vara ansvarigt 

för att det finns tillräcklig information för medborgarna att ta del av, men det 

yttersta ansvaret för vad som väljs i livsmedelsbutiken, så även färdiga rätter på 

restauranger, ligger hos den enskilde individen. Informationen skall endast finnas 

som ett beslutsunderlag för individen (Holmberg, 1999, s 31-37).

Sven Gunnar Persson (kd) argumenterar för att det skall finnas ett tak för 

sockerhalten i barnmat, samt att hemkunskapsundervisningen skall koncentrera 

sig på att lära barn och ungdomar om hälsosamma kostvanor ”Att förmedla goda 

matvanor till det uppväxande släktet redan från början är mycket lättare än att försöka 

övertyga vuxna som redan har format attityder och vanor” (Motion 2005/06:MJ530, s 

5). Lägg märke till att författarna bakom motionen använder sig av orden 

”övertyga” människor. Detta ger en bild av att de anser att staten bör försörja sina 

medborgare med en insikt om vad som är nyttig mat, vad som bör ätas och vilken 

attityd gentemot mat som bör hållas. Detta påstående medför att författarna även 

indirekt påstår att staten bör uppfostra medborgarna i vad som är fel mat och fel 

kostvanor (Kymlicka, 2004, s 203). Fortfarande är det upp till individen själv om 

hon vill leva ett liv med mer ”onyttiga” livsmedel, som kan leda till övervikt, då 

”Envar är den rätta väktaren över sin egen välfärd, såväl kroppsligen som själsligen och 

andligen” enligt Mill (1995, s 20).

3.2.3 Politiska styrmedel 

Maria Larsson, äldre och folkhälsominister (kd) höll den 4 februari i år ett tal på 

Norra Latin i Stockholm om övervikt som en fortsatt knäckfråga. Bland annat 

sade hon: ”Sett över en längre tid lägger vi allt mindre del av hushållsutgifterna på mat. 

Och parallellt med det så har frukt och grönsaker stigit betydligt mer i pris än de flesta 
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andra livsmedel, även om morötter och vitkål är både bra och billiga grönsaker. Tyvärr 

ser man sällan reklam för den typen av produkter […] Det finns säkert de som tycker att 

vi borde använda förbud, sätta fler gränsvärden, lagstifta om märkning osv. Jag har inte 

några principiella invändningar mot att ibland använda lagstiftning inom olika delar av 

folkhälsopolitiken. Man kan tänka sig vissa undantag för särskilt farliga tillsatser mm. 

Men vi ska vara medvetna om att lagstiftning är ett trubbigt instrument som inte passar 

för det område vi nu talar om. Vad och hur vi äter bör i huvudsak påverkas genom 

information, krav på märkning, opinionsbildning och överenskommelser. Men också att 

sprida forskning och nya rön” (Regeringskansliet – Tal av Maria Larsson, s 3). Det 

kommunitära alternativet till politisk styrning hade varit att, genom att stifta lagar 

om märkning, eller förbjuda vissa sorters livsmedel (exempelvis onyttiga) kunnat 

styra medborgarna mot den rätta vägen mot ett hälsosamt liv (Kymlicka, 2004, s 

203). Larsson säger i talet att hon inte har några principiella invändningar mot att 

ibland använda lagstiftning inom folkhälsopolitiken. Detta kan jämföras med 

kategorin ”politisk styrning” i modellen av ideologierna, och då främst den 

socialliberala synen på regleringar i samhället. Socialliberalerna betonar vikten av 

att de inte i alla lägen understryker en passiv stat. Den ska i vissa fall använda sig 

av regleringar så länge det sker inom ramarna för den individuella friheten 

(Holmberg, 1999, s 51-52). Många gånger kan statliga interventioner bidra till en 

vidgad frihet för individen. Sedan säger hon dock att lagstiftning inte är ett 

tillfredsställande alternativ inom området för livsmedel och kost. 

Överenskommelser och opinionsbildning skall påverka vad vi äter. Även denna 

del av citatet måste sägas vara socialliberalt då den individuella friheten enligt 

socialliberaler kommer till uttryck genom individens intressen i form av kollektiva 

grupper, exempelvis frivilliga överenskommelser. Äldre- och folkhälsoministern 

från kristdemokraterna gör härmed ett uttalande som bottnar i den socialliberala 

ideologin (Holmberg, 1999, s 44-46).

”Konkreta förslag på hur livsmedelsbranschens olika aktörer kan stimulera marknaden 

av hälsosamma livsmedel och ta ansvar för att stärka konsumenten i att göra bra 

livsmedelsval är att verka för att konsumtionen av frukt och grönt ökar, att 

nyckelhålsmärkta livsmedel konsumeras mer, t.ex. genom prissänkningar samt att verka 

för att konsumtionen av s.k. utrymmesmat (godis, glass, läsk m.m.) minskar”

(Regeringens proposition 2005/06:105, s 100). Även detta citat vittnar om att 

individen i enighet med liberala teorier skall vara fri att själv välja vilka livsmedel 
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hon vill köpa (Mill, 1995, s 89). Märkning av livsmedel skall underlätta för 

konsumenten att vara medveten om vad hon köper och därmed göra kloka val. 

Dock ska vi vara medvetna om retoriken kring detta citat. ”Bra livsmedelsval” ger 

en fingervisning om att staten skall visa sina medborgare vilken mat som är den 

”rätta”, och också välja livsmedel efter detta. Konsumtionen av frukt och grönt 

skall öka liksom nyckelhålsmärkta varor, och genom prissänkningar skall staten 

göra det lättare för individerna att handla nyttiga varor, liksom svårare att handla 

onyttiga varor. Vi kan därmed säga att det finns en kommunitär anda i detta citat, 

då förslaget om att det ska bli svårare att handla utrymmesmat som godis och läsk 

styr den enskilda individen i riktning mot hälsosamma val (Kymlicka, 2004, s 

203). En liberalist skulle säga att förslag om att det ska bli svårare att handla 

utrymmesvarorna skulle inskränka på den individuella friheten, då det i alla lägen 

ska vara individen själv som bestämmer vad hon ska konsumera (Mill, 1995, s 

12).

I motionen om hälsosamma livsmedel, skriven av Persson (kd) med flera under 

2005 tas de politiska styrmedlen upp i frågan om livsmedel ”Möjligheterna att 

införa någon form av styrmedel när det gäller fett och socker i livsmedel bör utredas 

närmare, liksom möjligheterna till momssänkning på framför allt frukt och grönsaker 

[…] Ett av förslagen innebär att möjligheten att minska konsumtionen av choklad, 

konfektyr och sötade drycker med hjälp av beskattning eller andra ekonomiska styrmedel 

bör utredas, liksom möjligheten att genom beskattning minska intaget av socker och fett 

generellt” (Motion 2005/06:MJ530, s 7).  Det förslag som nämns är hämtat från 

Folkhälsoinstitutets rapport ”Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk 

aktivitet i befolkningen”. I rapporten finns 79 förslag på insatser som ska främja 

just detta. Motionen innehåller också förslag till forskning och utveckling inom 

livsmedelsområdet och nyttiga kostvanor (ibid). Här hittar vi ett konkret förslag 

på att undersöka möjligheterna till sänkning av priser på frukt och grönsaker. 

Detta kan ses som ett kommunitärt inslag i debatten, då det på ett tydligt sätt 

vittnar om statens kontroll över individen genom beskattning (Rothstein, 2002, s 

44-45).

Som tidigare nämnts, hölls ett möte den 16 mars 2007 på initiativ av 

jordbruksminister Eskil Erlandsson och folkhälsominister Maria Larsson. 

Representanter från livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, myndigheter och 
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forskare bjöds in för att skapa en dialog om hur aktörerna kan främja goda 

matvanor och fysisk aktivitet. Bland annat följande citat visar på deras 

ståndpunkt: ”Individen förväntas ta ett stort ansvar för den egna hälsan. Samhället kan 

bidra genom att skapa goda förutsättningar för att individen ska kunna ta detta ansvar. 

Exempel på sådana förutsättningar är tillgång till ett brett och bra urval av livsmedel och 

möjlighet att göra hälsosamma val genom en bra och tydlig märkning […] Regeringen 

vill i första hand se frivilliga åtgärder och branschöverenskommelser i stället för 

restriktioner och styrning genom lagstiftning och skatter […] Andra åtgärder som 

diskuterades var ekonomiska incitament som till exempel en skattesubvention som gör 

nyckelhålsmärkta måltider billigare för konsumenten” (Regeringskansliet – Möte om 

hur olika aktörer kan bidra till goda matvanor och fysisk aktivitet, s 1). 

Detta är intressant. Folkhälsoministern Maria Larsson (kd) tillsammans med 

jordbruksministern Eskil Erlandsson (kd) framhåller vikten av individens eget 

ansvar för sig själv och sina matvanor. Det är inte upp till staten att ta ansvar för 

individen. Det staten däremot kan göra är att tillhandahålla information om mat 

och livsmedel, i form av exempelvis Nyckelhålsmärkning, så att det underlättar 

för individens val i vardagens livsmedelsdjungel. Det är av klassik liberal anda att 

inte lagstifta och skatta, och citatet säger att frivilliga organisationer och 

överenskommelser fungerar bättre och är därmed mer önskvärda i 

livsmedelsfrågor (Bengtsson och Norberg, 2003, s 112). Oundvikligen är citatet 

lite motsägelsefullt, om vi ställer den klassiska liberalismen gentemot 

kommunitarism, då talet fortsätter med diskussionen om skattesänkningar på 

nyttiga livsmedel, exempelvis nyckelhålsmärkta måltider. I början av citatet 

argumenteras det för individens eget ansvar och en mer neutral stat, och citatet 

avslutas med en diskussion om skattesänkningar av hälsosamma alternativ. Om vi 

däremot applicerar ytterligare en ideologi i diskussionen, nämligen 

socialliberalism blir argumentet mer förståeligt. Socialliberalerna är inte 

främmande för statliga ingripanden så länge den individuella friheten inte kränks. 

I detta fall skulle skattesänkningar på nyttiga livsmedel endast göra det lättare för 

individer att konsumera hälsosamt. Om det däremot skulle bli aktuellt att höja 

skatten på mer onyttiga livsmedel skulle de två talarna säkerligen i socialliberal 

linje argumentera för att den sorts politik skulle inskränka på individens frihet, då 

det skulle bli dyrare att handla vissa livsmedel. Det skulle innebära att man som 
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konsument skulle straffas i form av dyrare priser vid valet av ”fel” mat 

(Holmberg, 1999, s 31-37).

Debatten fortsätter kring förhållandet mellan staten och individen. Christofer 

Fjellner har i en debattartikel 2006 på europa.moderat.se hävdat att politiker inte 

skall styra konsumenterna och dess matvanor ”Vi har var och en ett ansvar för vår 

hälsa och vad vi stoppar i oss. Vi kan inte överlåta till politiker att avgöra vad vi ska äta. 

Regleringar av det här slaget är inte bara dyra för oss konsumenter, de riskerar att göra 

oss lata och dumma, något som är långt farligare för folkhälsan än vad för mycket Bran 

Flakes är” (Fjellner, 20060513, s 1). Detta överensstämmer med vad liberalen 

Humboldt ansåg om statens regleringar över individens och hennes frihet. Hon 

lämnar över sitt öde till staten och låter den bestämma över henne, och blir på så 

sätt ett styrligt objekt, och individen förlorar sig själv (Bengtsson och Norberg, 

2003, s 112). Fjellner poängterar detta genom att säga att ”de riskerar att göra oss 

lata och dumma”. Detta argument är av liberalt slag då det så tydligt framgår att 

individen är herre över sig själv och regleringar som är till för att styra individen i 

någon riktning är inte önskvärda (Mill, 1995, s 20).

Fjellner fortsätter med att påpeka sitt missnöje med statliga regleringar inom 

livsmedelsområdet: ”Ett tag var salt den stora boven. Därefter var det fettet som skulle 

stoppas. Sedan kom rapporter om sockerberoende och jakten på sockerbomber startade. 

Nu verkar det vara kolhydrater i allmänhet som skapar panik. Egentligen är det inte så 

konstigt. Olika forskare har olika åsikter om vad som är viktigt och vår kunskap 

förändras hela tiden. Vad som däremot blir konstigt är när politiker ger sig in och 

försöker styra och reglera vad vi ska äta” (Fjellner, 20060513, s 1). Fjellner 

argumenterar här emot ett statligt ingripande i livsmedelspolitiken, han motsäger 

sig med andra ord ett kommunitärt förhållningssätt genom att betona vikten av 

individens frihet i motsats till statlig styrning (ibid)

Eskil Erlandsson, jordbruksminister (kd) uttalar sig i ett tal på Sveriges 

Konsumenters årsmöte, den 24 april 2007 ”Vi har gått från självhushåll till 

industritillverkad mat, från svält till överflöd och fetma. Allt detta har lett fram till en 

livsmedelsmarknad där kunden: inte alltid vet vad denne bör äta, varifrån maten kommer, 

hur den är producerad. Min politiska vision för livsmedelsområdet är: Vi ska ha god, 

säker och nyttig mat som konsumenten efterfrågar. Hur uppnår vi visionen? Det finns 

några instrument som vi politiker använder oss av: lagar och regler, kontroll, forskning, 
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gott samarbete med näringen och med er konsumentorganisationer” (Regeringskansliet 

– Tal av Eskil Erlandsson, s 2).

Erlandson fortsätter: ”Vi vet att människor ibland väljer fel när det kommer till mat. 

Men det betyder inte att vi ska framställa mat som något dåligt, eller driva 

skrämselpropaganda” (ibid, s 3). Detta är intressant, Erlandsson säger att 

människor väljer fel. Enligt en klassisk liberal åskådning skulle det inte finnas 

något fel, så länge individen själv ansåg det som rätt val, och så länge det inte 

skadade någon annan (Mill, 1995, s 20). Man kan dock fråga sig om inte ”fel mat” 

straffar andra i slutändan. En person som äter en ohälsosam kost kan i längden 

drabbas av övervikt eller fetma. Detta kan leda till en rad andra sjukdomar, så som 

hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes. Detta gör att sjukvård behövs, vilket i sin 

tur kräver resurser. Om samma individ hade levt ett mer hälsosamt liv med bättre 

kost hade detta med stor säkerhet kunnat undvikas (ibid, s 89, 105-106).

I en proposition från regeringen 2007 föreslår alliansen vissa förändringar i 

folkhälsopolitiken. Det viktiga för denna studie är det faktum att regeringen 

framhåller individen makt över sig själv och sina val i förhållande till staten. Det 

kallas ”empowerment” eller egenmakt. ”Regeringen vill främja den enskilda 

människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan […] Det är 

viktigt att individerna själva ges möjlighet att formulera sina problem och får möjligheter 

att finna lösningar på dessa. Det är den inre motivationen, snarare än yttre syrning, som 

står i fokus” (Regeringens proposition 2007/08:110, s 10). Detta citat måste sägas 

vara ett typiskt liberalt argument. Att alliansen föreslår en introduktion till detta 

begrepp, som de menar skall användas inom alla folkhälsopolitiska områden, så 

som sjukvård, vardagliga livsmedelsval o.s.v, vittnar om att de vill visa sin 

liberala ståndpunkt och ställning ideologiskt. Begrepp som ”egenmakt”, ”enskilda 

människans intresse”, ”ansvar”, ”möjligheter” och ”inre motivation” återfinns i 

detta citat. Genom att kritiskt granska dessa begrepp i jämförelse med politiska 

ideologier, ser vi att de platsar inom den liberala livsåskådningen (Mill, 1995, s 

13,20,89, Rothstein, 2002, s 39-40).
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KAPITEL 4 - DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Uppsatsen syftar till att studera debatten om statens roll kring livsmedel, 

kostvanor och övervikt. Frågeställningarna som uppsatsen grundar sig på har varit 

hur debatten sett ut under perioden kring 1989 då Sverige införde 

Nyckelhålsmärkningen i Sverige, samt under perioden 2003-2009 då debatten har 

varit betydande. Hypotesen för studien har varit: Statens vilja att styra ökar i takt 

med att problemet med övervikt och fetma tilltar i samhället? Utgångspunkten har

genom hela arbetet varit förhållandet mellan stat och individ. Metoden som 

använts för att besvara frågeställningarna samt hypotesen är en ideologianalys. En 

sådan grundar sig på att texter, ofta politiska, tolkas och analyseras och dess 

ideologiska ursprung fastställs. Ideologianalys används ofta inom 

statsvetenskapliga studier av politiska texter. Studien har utgått ifrån den politiska 

arenan, och materialet har varit dokument som propositioner, motioner, artiklar 

och tal. 

4.1 Livsmedelsmärkning

Nyckelhålsmärkningens betydelse för debatten har varit stor. Under 80-talet var 

problematiken kring livsmedel och hälsa inte belyst, och medborgare och politiker 

var inte lika upplysta om sambandet som de är idag. Nyckelhålsmärkningens

inträde på den svenska marknaden gjorde att människor blev mer medvetna om 

vilka livsmedel som var hälsosamma. Men varför behövs märkningar som denna? 

De behövs för att människor behöver bli mer medvetna om vad maten innehåller. 

Den negativa märkningen som tas upp i Eskil Erlandssons (kd) tal på Sveriges 

Konsumenters årsmöte den 24 april 2007, och som han är skeptiskt inställd till, 

handlar om att märka livsmedel som inte är hälsofrämjande med ett särskilt märke 

för att uppmärksamma konsumenterna om detta. Detta har skapat diskussioner i 

Sverige, och många anser liksom jordbruksminister Erlandsson att denna inte är 

lämplig. Främst för att frågan om vilka livsmedel som verkligen är hälsosamma 

väcks. Nyponsoppa är ett exempel på livsmedel som innehåller en hög halt socker, 

och denna skulle därmed få en negativ märkning. Däremot innehåller den frukt 
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och väldigt mycket nyttiga vitaminer och mineraler. Gränsen för vad som är 

hälsosamt och inte blir svår att dra. I dagens samhälle är som tidigare nämnts en 

betydande del av den svenska befolkningen överviktig, och fler människor än 

tidigare är feta. I media möts vi nästintill dagligen av tips och råd om hur vi skall 

gå ner i vikt. Olika metoder finns tillgängliga på marknaden, allt från 

måltidsersättningar till personliga internetdagböcker. Forskning inom området 

pågår hela tiden, och Christofer Fjellner har rätt i att värderingar kring vad som är 

nyttigt respektive onyttigt omvärderas med jämna mellanrum (Fjellner, 20060513, 

s 1). 

Årtionden tillbaka var det bröd som skulle stå för en betydande del av måltiden, 

och kolhydraterna ansågs som nyttiga. Sedan kom tallriksmodellen som sade att 

tallriken skulle fyllas av mat från alla energikällor. Efter detta kom forskare fram 

till att fettet var det farliga för människokroppen, och att det gjorde oss feta. Det 

senaste årtiondet har karaktäriserats av en kolhydratsnål kost och 

bantningsmetoder som utesluter kolhydrater och välkomnar fett har blivit 

attraktiva. Enligt dessa sorts metoder skall kosten bestå av fett, proteiner och 

grönsaker. Kolhydrater ska så långt det går uteslutas ur kosten. Hur ska en 

människa som väljer att anpassa sitt liv och sin kost efter en sådan metod handla i 

butiken. Den negativa märkningen (som i Sverige inte ännu finns) kan hon inte 

tillämpa. Livsmedel som har en hög halt fett skulle ha en negativ märkning, 

sådana livsmedel som i hennes bok skulle vara bra och nyttiga. Livsmedel som 

skulle ha en stämpel som nyttiga livsmedel, exempelvis fullkornspasta är enligt 

henne inte ett nyttigt val. En negativ märkning är därför inte hållbar. Vad som är 

ett onyttigt livsmedel kan vara en subjektiv bedömning. 

4.2 Kostvanor och övervikt

Svenskar är vana vid det mesta i medial väg, bland annat tips och råd om olika 

bantningsmetoder på tv och via tidningsannonser. Trots all information äter 

svenskarna alltmer ohälsosamt, vilket gör att övervikt och andra följdsjukdomar 

blir vanligare (Agerberg, 2007, s 7). Kanske har det att göra med de samhälleliga 

ideal som styr och påverkar oss om hur vi bör äta och se ut. Kanske blir det för 

mycket information och stress, kanske får det istället motsatt effekt. Efter att ha 

analyserat de politiska texterna från 80-talet går det att säga att debatten under 
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denna tid karaktäriseras av en liberal syn på människan och samhället och dess 

insatser. Varenda citat från denna period som gäller kostvanor är av liberalt slag 

enligt min tolkning. Det var under denna tid som människor i samhället och 

därmed också politikerna började intressera sig för frågor om mat och kostvanor. 

Detta hade inte belyst på samma sätt tidigare. Det fanns dock en inneboende 

skepsis till statliga regleringar inom området, vilket framgår av citaten. Detta var 

en skepsis som grundade sig i otillräcklig kunskap om sambandet mellan 

kostvanor och övervikt och andra sjukdomar.

Det går att konstatera att dagens debatt genomsyras av förslag om insatser för en 

förbättrad folkhälsa och nyttigare kostvanor, det är inte en omdebatterad fråga. 

Det som är ämne för debatten är istället med vilka metoder, om några metoder 

alls, problemet skall åtgärdas. Den ideologiska analysen visar att tiden mellan 

2003 och 2009 består av citat med både kommunitära och liberala inslag. Det går 

att se en tydlig förändring av retoriken från 80-talet fram till dagens debatt i fråga 

om kostvanor. Tidigare var det ett problem som kom krypande, men fokus var 

inte så stort då man inte insett vilken innebörd mat hade på hälsan. I dagens debatt 

ser förhållandet annorlunda ut. Politikerna belyser problematiken kring den ökade 

övervikten, och det kraftiga behovet av en förändring i kostvanorna. Överlag är 

det en kommunitär linje i debatten som rör kostvanor och övervikt. 

4.3 Politiska styrmedel

Matpriser är en viktig del i problemet med övervikt. Vi kan idag se att många av 

de så kallade utrymmesvarorna (godis, chips och läsk) är billigare än frukt och 

grönsaker. Kostnaden för mat utgör en stor del av en familjs budget, och man kan 

därför anta att priset spelar en betydande roll för vilka livsmedel som väljs i 

butiken. Detta är en omdiskuterad fråga inom livsmedelsområdet. 

Citat är ibland svåra att tolka. Många av de som varit i fokus för min studie har 

handlat om subventionering och skatter på livsmedel. Att sänka skatten på 

hälsosamma livsmedel, eller höja skatten på ohälsosamma, ses vid första anblick 

som inslag av kommunitär ideologi. Vid en andra anblick kan dock socialliberala 

aspekter upptäckas. Det är beroende av vilka åtgärder som dokumentet åtföljs av? 

Då denna studie avgränsat sig till att inte analysera praktisk politik är detta något 
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som återstår som en olöst gåta. Inom kommunitarismen är det viktigt att staten är 

en styrande enhet. Styrande i den bemärkelsen att den bör leda människor mot ett 

gemensamt mål. Detta mål skall nås genom sociala aktiviteter i from av kulturella 

och andra kollektiva val. Det gemensamma bästa fungerar som slagord. 

Socialliberalismen däremot har individen som centrum för samhällsordningen, 

individen skapas ej av samhället, utan individerna skapar det samhälle som de 

lever i. Socialliberaler är inte motståndare till viss statlig kontroll. De välkomnade 

utbyggnaden av den offentliga sektorn i Sverige, och menar att statliga 

interventioner ibland - om de sker på rätt sätt - kan utöka individens frihet. Frågan 

om huruvida statliga subventioner på hälsosamma livsmedel är kommunitär eller 

socialliberal beror på varje citat för sig. Syftet ligger som sagt i att analysera 

texten, och inte den praktiska politiken. Citat är lösryckta meningar och det svårt 

att förstå hela den sociala kontext som texten föddes i, och alltför långtgående 

tolkningar är därför godtyckliga. Varje citat kan plockas isär i mindre delar för att 

nå en djupare förståelse. Genom att fokusera på särskilda ord kan texten få en ny 

innebörd. 

4.4 Slutsatser

Det är svårt att avgöra huruvida debatten svängt åt kommunitärt eller liberalt håll. 

Det finns i nästintill varje citat som jag valt ut, vid närmare granskning, inslag 

från både liberalism och kommunitarism, och autonomi- och den kommunitära 

principen som tas upp i det teoretiska kapitlet bör diskuteras närmare. Dessa 

principer kan jämföras med idealtyper då det är teoretiska konstruktioner, och inte 

en sann bild av hur verkligheten är beskaffad. Principerna bör ses som 

förenklingar. Den autonoma principen handlar om att staten skall vara neutral och 

passiv i förhållande till sina medborgare. Den kommunitära principen innebär 

istället att staten bör ha en mer styrande roll i människors liv, och visa de vad som 

är det rätta livet med de rätta värderingarna (Rothstein, 2002, s 39-45). Efter 

analysen av min studie bör det sägas att de två principerna bör kombineras för att 

få en tillfredsställande ordning i samhället, vilket nog också är fallet i de flesta 

reella politiska församlingar. Idealtyper är idealtyper just för att de inte återspeglar 

verkliga förhållanden, och en renodlad klassisk liberalism eller kommunitarism är 

nog omöjliga att hitta. Syftet var att analysera debatten om livsmedel, övervikt 

och statens roll i denna debatt. Förhållandet som varit i fokus genom hela studien 
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är stat gentemot individ. Tolkningen av de offentliga dokumenten har skett genom 

dessa ideologiers idealtyper och ger därför inte en bild av debatten som antingen 

liberal eller kommunitär. Det är istället en fingervisning om hur debatten har 

svängt från slutet av 80-talet i och med införandet av Nyckelhålsmärkningen fram 

till idag. 

En viss utveckling i debatten om statens roll kring livsmedel, kostvanor och 

övervikt går att utläsa efter att ha genomfört ideologianalys av de 13 politiska 

dokumenten. Denna utveckling har skett från 80-talets människosyn som utgick 

ifrån individens frihet och hennes förmåga att göra kloka val överlag, och en 

skepticism mot statligt ingripande i livsmedelspolitiken, till en mer styrande 

hållning mot förslag om subventionering av livsmedel som anses nyttiga liksom 

en eventuell höjning av skatten på utrymmesvaror. Dagens debatt utgår inte från 

samma tilltro till människans eget förnuft, då man med facit i hand kan se att de 

senaste 20 åren lett till en ohälsosam befolkning. Socialliberalismen kan sägas 

vara central i dagens debatt, då individen fortfarande verkar vara i centrum för 

politiken, men öppningar för regleringar inom livsmedelspolitiken inte ses som 

uteslutna. Slutsatsen är att debatten tenderar ha svängt mot ett kommunitärt håll. 

Således kan denna uppsats avslutas med att fastställa att hypotesen stämmer; att

statens vilja att styra ökar i takt med att problemet med övervikt och fetma tilltar i 

samhället. 

En givande fortsättning på denna uppsats vore att titta på hur debatten har sett ut i 

våra nordiska grannländer, och göra en ideologisk analys av deras politik. Det 

hade varit av stort intresse att jämföra dessa länder med min svenska studie, men 

av utrymmesskäl har det inte varit möjligt. En sådan jämförelse hade belyst 

skillnader och likheter i debatten och de ideologiska argumenten som debatten 

vilar på. Jag valde att utgå ifrån den politiska arenan i min studie, och gjorde en 

analys av dokument som propositioner, motioner och förslag. En annan 

utgångspunkt är det mediala flödet. Hur har debatten sett ut i dagstidningar, 

kvällspress, genom tv-reklam och vidare media? Blir resultatet detsamma som av 

denna studie? 
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