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“We’ve arranged a society based on science and technology, in which nobody understands anything 

about science and technology. And this combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, 

is going to blow up in our faces. Who is running the science and technology in a democracy if the 

people don’t know anything about it?”  

Carl Sagan 



 

 

Abstract 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka källkritiken i samband med rapporteringen om dieten LCHF. 

Ämnet för undersökningen statuerar i denna uppsats ett exempel på hur svenska medier hanterar och 

presenterar forskning om dieter. Premissen är att det förmodligen råder brister i källkritiken, att 

anekdotisk bevisföring utgör en stor del av källmaterialet och att LCHF huvudsakligen framställs 

positivt.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är den positivistiska vetenskapsteorin samt den normativa teorin. 

Metoderna som används i studien är kvantitativ innehållsanalys, och en kompletterande intervjustudie. 

Det är ur Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet artiklarna om LCHF är hämtade, de är 

91 till antalet. Sökperioden sträcker sig mellan 2008-2012. Startåret avser det år då LCHF först dök upp 

i svenska medier. 

 

Resultatet av studien visar att källkritiken är bristfällig. Anekdotisk bevisföring förekommer i drygt 40 

procent av artiklarna, de vanligaste källorna är erkända förespråkare för dieten samt privatpersoner och 

tonläget i artiklarna är mestadels positivt. Detta bottnar troligtvis i en bristande förståelse för 

forskningsresultat och vetenskap hos dagens journalister.  

 

Sökord: Journalistik, LCHF, källkritik, vetenskap, anekdotisk bevisföring. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Populärvetenskaplig beskrivning 

De senaste åren har det rapporterats allt mer om LCHF i svenska medier. Dieten som låvordar fett men 

bannlyser potatis har anammats av närmare en fjärdedel av svenskarna, men forskarvärlden är inte lika 

frälsta. Enligt Livsmedelsverket talar forskningen fortfarande till det mättade fettets nackdel. Äter man 

strikt LCHF-kost är det just denna typ av fett man äter sig mätt på i form av feta mejeriprodukter, rött 

kött och bacon. Kolhydrater får bara utgöra drygt 10 procent av det man lägger på tallriken, och enligt 

landets ledande näringsexperter finns det ännu inga långsiktiga studier som visar att det är hälsosamt att 

äta så.  

 

Ändå skrivs det mycket om dieten. Hur det kommer sig, vilket tonläge artiklarna har och vilka källor 

som används mest utgjorde grunden i en färsk studie från Södertörns Högskola. 

Vetenskapsjournalisterna Malin Gustafsson och Anna Persson granskade rapporteringen om LCHF 

mellan 2008-2012 i Aftonbladet, DN och SvD. De upptäckte att majoriteten av alla artiklar var positiva, 

att kända LCHF-förespråkare utgör de vanligaste källorna vilket påvisar en brist på vetenskapligt 

underlag i artiklarna. I ca 40 procent av alla artiklar förekom även anekdotisk bevisföring, vilket innebär 

att tidningarna lät privatpersoner eller kändisar berätta om hur de upplevt dieten, istället för att 

presentera vad forskningen har att säga i frågan. Detta kan inverka på journalistikens trovärdighet, att 

vara noga med källor är nämligen en av journalistikens viktigaste grundpelare. 

 

I studien framkommer att det ofta uppstår missförstånd mellan journalister och forskare. Journalister vill 

gärna rapportera om ny forskning så snart som möjligt, medan forskare gärna väntar tills resultaten är 

tillförlitliga. Det är därför det ständigt cirkulerar nya rön i medierna, ena dagen ska man äta fett, och 

nästa dag är fett farligt. Detta skapar en osäkerhet hos läsarna, och tilliten till vetenskap och forskning 

blir allt mindre. I studien intervjuades journalisterna Inger Atterstam från SvD, och Agneta Elmerfjord 

från Aftonbladet. Enligt dem beror bristerna i samarbetet mellan forskare och journalister på att det är få 

journalister idag som kan tolka forskningsrapporter. Det leder till att journalister istället litar på vad 

forskarna säger, även om de inte alltid begriper innebörden. Det höga tempot på redaktionerna och den 

hårda konkurrensen leder dessutom till att journalisterna inte alltid hinner dubbelkolla källorna.  

Enligt studien bör kunskapen om hur forskning fungerar öka hos landets journalister, dels för att 

samarbetet mellan forskare och journalister ska fungera bättre men också för att dieter som LCHF inte 

okritiskt ska framhävas i medierna.  
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1. INLEDNING 
 
Vetenskap handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna påstås vara sant. Inom 

vetenskapen ställs särskilt höga krav på att påståenden och slutsatser ska kunna underbyggas. Slutsatser 

underbyggs med argument bör vara 1) giltiga och 2) tillförlitliga. En slutsats räknas som giltig om den 

har med saken att göra. Tillförlitligheten avgörs utifrån om uppgifterna som anges är riktiga. Skillnaden 

mellan dessa två aspekter är mycket väsentlig
1
. Resultat från en enskild studie talar inte bara för de fall 

eller händelser som studerats i just den studien, utan genererar även kunskap av mer generell karaktär. 

Man kan alltså säga att all form av vetenskap gör anspråk på att vara generaliserande
2
. 

 

I Socialstyrelsens Folkhälsorapport från 2009 om svenska matvanor, framgår att det rådande smala 

kroppsidealet leder till att många inte längre upplever sig som normalviktiga, och därför vill gå ner i 

vikt. Ungefär hälften av den vuxna befolkningen ämnar eller har försökt gå ner i vikt, och var fjärde 

person har inspirerats av speciella kostråd och dieter för att lyckas med viktminskningen.
3
 Dessa kostråd 

kommer inte längre ifrån läkare, utan möter oss i form av löpsedlar och kvällsbilagor. I boken Nyhetsflås 

& tidsanda har journalisten och författaren Paul Frigyes tittat närmare på Aftonbladets och Expressens 

bantningsrelaterade löpsedlar. Han drar slutsatsen att bantningstipsen landar bäst hos läsarna då 

tidningarna visar konkreta exempel på vanliga personer eller kändisar som lyckats gå ner i vikt.
4
 Dagens 

medier har därför ett stort och viktigt ansvar i sitt förmedlande av kroppsideal och trendiga dieter.  

 

Att visa exempel på lyckade bantningskurer utifrån kändisars eller vanliga personers egna upplevelser är 

ett exempel på anekdotisk bevisföring. Denna bevisföring baseras inte på empiriska undersökningar 

eller vetenskaplig fakta
5
, istället är det personliga upplevelser och känslor som avgör slutsatserna som 

dras.  

 

                                                
1 Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 14 

2 Ibid s.15 

3 Folkhälsorapport (2009) Socialstyrelsen, Stockholm. 
4 Frigyes, Nyhetsflås & tidsanda. s.134 

5 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/anecdotal 2012-12-11 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/anecdotal
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Vad vi bör äta för att må bra och hålla oss smala borde vara en fråga för vetenskapen, inte för 

kvällstidningarna. Experter och forskare har i uppgift att ta fram ett faktaunderlag som medborgarna kan 

utgå ifrån när de fattar sina beslut.
6
 Men medborgarna läser sällan forskningsrapporter. Istället är det 

mediernas uppgift att rapportera om forskningens framsteg. Forskare presenterar sällan enkla sanningar, 

det tillhör istället journalisternas uppdrag att lyckas förenkla och förmedla det viktigaste. Men bara för 

att något är vetenskapligt beprövat innebär det inte att forskningens resultat kan räknas som sanna. Ofta 

finner man en vetenskaplig rapport som talar för en viss sak, och en annan som talar emot den.  Det 

krävs därför både kunskap och försiktighet för att kunna göra forskningsrapporterna rättvisa.  

 

Dock blir det allt vanligare att medierna generaliserar och överdriver forskningens budskap.
7
 Goldberg, 

amerikansk professor i näringslära, skriver att nya preliminära forskningsresultat många gånger 

presenteras som rena fakta, trots att de aktuella kostråden inte har förändrats avsevärt. Hon menar att 

medierna har bidragit till en förvirring hos allmänheten, som upplever att det är svårt att äta en bra och 

hälsosam kost.
8
 Malin Ideland, docent i etnologi, uttrycker i sin bok Hur massmedier berättar om 

genetik och genteknik att det bästa sättet för att råda bot på missförstånden vore att utbilda naturvetare 

till journalister.
9
 En existerande hybrid mellan vetenskapen och journalistiken finns redan, och den 

stavas vetenskapsjournalistik. Denna specialiserade reporter har inte bara en grundutbildning i 

journalistik utan även ett antal högskolepoäng inom naturvetenskapliga ämnen. Precis som 

sportjournalisten är kunnig inom idrott är vetenskapsjournalisten insatt i ämnen som biologi, fysik, kemi 

och medicin. Det är dock inte alla redaktioner i Sverige som har anställda vetenskapsjournalister, därför 

blir det ofta allmänjournalistens uppgift att tolka och förmedla vetenskapliga rapporter, trots avsaknad 

av kunskap i ämnet. Detta kan förklara varför medierna presenterar forskningsrönen som rena fakta.
10

  

 

Det finns även andra anledningar bakom den bristfälliga granskningen av forskningsrapporterna. 

Medieklimatet idag blir allt mer konkurrensorienterat. Mediebolagen tävlar med varandra om att både 

fånga publikens uppmärksamhet, och bibehålla deras intresse. Det innebär att medierna måste utveckla 

strategier för att skapa rutinmässiga förväntningar hos publiken. Det talas dessutom mycket om 

mediernas ökade kommersialisering, något som krävs för att passa in i den rådande marknaden.  

Medieforskaren McQuail menar att det övergripande innehållet i dagens medier består av just 

                                                
6 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s.39 

7 Aqvilin & Nestor, Rasa åtta kilo på en månad: En kvantitativ studie om hur bantning förekommer på löpsedlarna. s.33 

8 Ibid. s.15 
9 Ideland, Hur massmedier berättar om genetik och genteknik. Lunds Universitet, s. 45  

10 Aqvilin & Nestor, Rasa åtta kilo på en månad: En kvantitativ studie om hur bantning förekommer på löpsedlarna. s.15 



3 

 

kommersialiserade nyheter. Dessa är skapade för att locka stor publik till en sån liten kostnad som 

möjligt. Det innebär dessvärre att vinstintresset ofta får gå före publicistisk kvalitet.
11  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka källkritiken i samband med rapporteringen om dieten LCHF. 

Ämnet för undersökningen statuerar i denna uppsats ett exempel på hur Svenska medier hanterar och 

presenterar forskning om dieter. Premissen är att det förmodligen råder brister i källkritiken, att 

anekdotisk bevisföring utgör en stor del av källmaterialet och att LCHF huvudsakligen framställs 

positivt. Målet är att försöka ta reda på hur det kommer sig i händelse av att premissen stämmer, och i 

ljuset av detta diskutera vilka konsekvenser det kan få för journalistikens trovärdighet.  

 

Metoderna som används i studien är först och främst en kvantitativ innehållsanalys. Det är ur 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet artiklarna om LCHF är hämtade. Urvalet består av 

91 artiklar. Sökperioden sträcker sig mellan 2008-2012. Startåret avser det år då LCHF först dök upp i 

svenska medier. För att ge ytterligare perspektiv används även kompletterande intervjuer med en 

journalist på Svenska Dagbladet samt en journalist på Aftonbladet. 

 

Huvudfråga 

Hur ser källkritiken ut i artiklar om LCHF? 

      

Delfrågor 

Utöver huvudfrågan tillkommer även dessa delfrågor: 

 Vilka är de vanligaste källorna? 

 Framställs dieten positivt eller negativt? 

 Förekommer anekdotisk bevisföring?  

 

1.2 Termer och begrepp 

Här förklaras några av de termer och begrepp som används genomgående i uppsatsen och som kräver en 

närmare specifikation. 

 

Forskare och vetenskap – För att något ska få kallas vetenskap bör det baseras på både empiri och 

                                                
11 McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, s.563 
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logik samt klara kontrollerade studier. Forskare verkar inom flera områden, i uppsatsen används termen 

forskare på en person som arbetar med naturvetenskapliga ämnen.  

 

Anekdotisk bevisföring – Avser bevisföring som baseras på tillfälliga observationer och inte på 

forskningsresultat.
12

 Den anekdotiska bevisföringen anses inte vara tillräckligt objektiv eller pålitlig för 

att på egen hand kunna dra vetenskapliga slutsatser, däremot kan den komplettera redan beprövade 

studier.  Anekdotisk bevisföring används ofta inom sjukvården. Patienter utgår ifrån sina egna 

erfarenheter när de redogör för sina symptom så att läkaren sedan vet hur hen ska applicera sin 

medicinska expertis.
13

 

 

Källkritik – En vetenskaplig metod som används inom journalistiken och flera forskningsområden. 

Syftet är att försöka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, och därefter om det 

är användbart för att stärka svaret på den fråga man undersöker.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 http://www.thefreedictionary.com/anecdotical 2012-12-14 
13 http://skepdic.com/testimon.html 2012-12-14 

14 http://www.ne.se/källkritik 2012-12-29 

http://www.thefreedictionary.com/anecdotical
http://skepdic.com/testimon.html
http://www.ne.se/källkritik
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2. BAKGRUND 

 
”Matrevolutionen är skriven för dig som kan ta till dig nyheter, du som kan frigöra dig från föråldrade 

idéer. Du som kan se skillnaden mellan trovärdig vetenskap och livsmedelsindustrins reklam.”
15

 

 

Så lyder de inledande raderna i LCHF-förespråkaren Andreas Eenfeldts bok Matrevolutionen. Eenfeldt 

uppmanar läsaren att fråga sig själv vad människan egentligen är skapad för att äta. Han menar att vi 

idag med säkerhet vet vad våra förfäder åt och genom att följa deras kostmodell kan man bli smal och 

frisk.
16

 Den kostmodell han hänvisar till stavas LCHF och är trots den historiska återblicken en relativt 

ny företeelse.  

 
LCHF är en förkortning av  ”Low Carb, High Fat” vilket syftar på en kosthållning med låg 

kolhydratshalt och hög fetthalt.
17

 Genom att utesluta kolhydrater undviker man stärkelserika produkter 

som bröd, potatis, pasta, ris samt socker i olika former. LCHF kan ses som en efterföljare till 

Atkinsdieten som lanserades på 1970-talet i USA och som fick stort genombrott under 1990-talet 

världen över.
18

  

I Sverige lanserades LCHF 2004 av läkaren Annika Dahlqvist. Hon inspirerades att prova 

lågkolhydratskost när hennes läkarstuderande dotter uteslöt kolhydrater under en vecka som ett 

medicinskt experiment och upplevde viktminskning.
19

. Snart började Dahlqvist rekommendera sina egna 

patienter att anamma samma kostråd. Hon avråddes från att rekommendera LCHF av den vårdcentral 

hon arbetade på, och 2005 anmäldes hon till Socialstyrelsen av två dietister.
20

 Dahlqvist sade då upp sig 

och startade en blogg där hon fortsatte ge kolhydratsfattiga mattips. Bloggen växte och snart blev hon 

hela Sveriges lågkolhydratsförespråkare, idag har hon även en handfull publicerade böcker i ämnet. 

2008 kom en rapport från Socialstyrelsen där lågkolhydratskost godkändes som rekommendation till 

kraftigt överviktiga och diabetiker. I och med detta lades anmälan mot Dahlqvist ner.
21

  

                                                
15 Eenfeldt, Matrevolutionen s.10 

16 Ibid s.13 
17 Öhman, Olofsson, Matens pris s. 109 - 113 

18 http://www.dietguiden.com/atkins-diet.php 2013-01-04 

19 http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=5971.se 2012-12-29 
20 Ibid 2012-12-29 

21 http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8643 2012-12-29 

http://www.dietguiden.com/atkins-diet.php
http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=5971.se
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8643
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Läkaren Andreas Eenfeldt snappade upp dieten 2008 och har också kommit att bli en av de främsta 

förespråkarna i landet. Han driver bloggen Kostdoktorn.se och har skrivit den tidigare nämnda boken 

Matrevolutionen. 2010 fick LCHF även en egen tidning, LCHF Magasinet, och i kvällstidningarnas 

bilagor medföljer allt oftare LCHF-recept. Enligt en Demoskopundersökning från 2011 äter allt fler 

svenskar enligt LCHF.
22

 Även om det ännu saknas rikstäckande undersökningar så ger studien en 

indikation på det ökade intresset för dieten. Det verkar onekligen som att LCHF är en trend som kommit 

för att stanna, men vad säger vetenskapen om kosten? 

Enligt Livsmedelsverket tillhör LCHF en av de mer extrema lågkolhydratskosterna. Kolhydrater får 

endast utgöra 10 procent av energiintaget, vilket gör att LCHF-kosten innehåller betydligt mer mättat 

fett än de amerikanska varianterna av lågkolhydratsdieter som hittills studerats vetenskapligt
23

. Det finns 

heller inga långsiktiga studier på LCHF, vilket gör det svårt att sia om framtiden för dem som följer 

dieten under lång tid. Livsmedelsverket har också sammanfattat vilka konsekvenser dieten kan resultera 

i utifrån hittills genomförda studier. Till de vanligaste hör förstoppning eftersom LCHF-kosten saknar 

fibrer. Även höga blodfetter är en vanlig biverkan, vilket kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom
24

. 

Världscancerfonden uppgraderade nyligen varningen för rött kött avsevärt efter studier som pekar på att 

ett högt intag av mättat animaliskt fett kan vara skadligt för organ som hjärta, lever, tarmar och galla
25

. 

Ändå påstår sig LCHF-förespråkarna ha vetenskapliga belägg för sina kostråd.  

Det finns även andra infallsvinklar mot LCHF än de vetenskapliga luckorna. Animaliska livsmedel har 

störst negativ miljöpåverkan vid produktion och framställning
26

, så en diet som helt bygger på ett intag 

av dessa är därför skadliga för miljön. I FN rapporten GEO5, Global Enviroment Outlook, fastslås 

följande: ”Med tanke på hela råvarukedjeanalysen, inklusive avskogning för bete och foderproduktion, 

så står köttproduktionen för 18-25 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än den 

globala transportsektorn”. Vidare fastslår European Nitrogen Assessment att vi i Europa äter 70 procent 

mer kött- och mejeriprodukter än nödvändigt och föreslår därför en minskad konsumtion av dessa 

livsmedel
27

. LCHF-dieten skapar även socioekonomiska klyftor mellan dem som har råd med kött och 

                                                
22 http://optimalforlag.se/?val=Pressmeddelande 2012-12-29 
23 http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-LCHF/ 2012-12-28 

24 Ibid 

25 http://www.dietandcancerreport.org/expert_report/recommendations/index.php. 2012-12-28 
26 http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM 

27 http://www.nine-esf.org/ENA-Book/ 

http://optimalforlag.se/?val=Pressmeddelande
http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-LCHF/
http://www.dietandcancerreport.org/expert_report/recommendations/index.php
http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
http://www.nine-esf.org/ENA-Book/
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dem som inte har det. Invändningar mot djurs behandling inom livsmedelsindustrins tar också allt större 

plats i dagens samhällsdebatt.
28

  

Eenfeldt publicerar emellanåt forskning han anser ge stöd åt LCHF på sin blogg.
29

 2011 genomförde 

Sveriges Radios reportrar Daniel Öhman och Malin Olofsson en granskning av den forskning som 

LCHF-förespråkarna lutar sig mot. De upptäckte att forskningen till stora delar finansierats av 

organisationer som har tydliga vinstintressen av lågkolhydratskosten. Värda att nämna är bland andra 

Atkins-förbundet, Swiss Milk och National Cattlemens Association.
30

 Vid en konfrontation svarade 

Andreas Eenfeldt följande: 

- Det är klart att det påverkar trovärdigheten när det gäller vem som betalar. Den mesta 

medicinska forskningen är bekostad av läkemedelsföretag för att visa på att deras produkter är 

bra.
31

 

Och Annika Dahlqvist svarade såhär: 

 

- Det är ju inte den industriella forskningen vi baserar oss på utan först och främst av våra egna 

erfarenheter.
32

 

Det är alltså anekdotisk bevisföring som enligt förespråkarna själva får gå i god för dieten. Både Annika 

Dahlqvist och Andreas Eenfeldt tar även stöd av Socialstyrelsens rapport från 2008 som slutligen 

godkände lågkolhydratskost för överviktiga och diabetiker. Enligt Eenfeldt är den här rapporten det 

yttersta beviset för att LCHF inte är hälsovådligt, och ”spiken i kistan” för det nej-sägande 

etablissemanget.
33

 Han citerar rapportens sammanfattning i sin bok Matrevolutionen: 

 

”Sammanfattningsvis kan… kolhydratsnål kost idag sägas vara i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet för viktreduktion vid övervikt och typ 2-diabetes med 

motiveringen att ett antal studier har visat effekter i ett kortare perspektiv och att evidens för 

farlighet inte framkommit…”
34

 

                                                
28 Djurskyddet i Sverige, Så mår djuren som ger oss vår mat 

29 http://www.kostdoktorn.se/vetenskap/ 2012-12-29 
30 Öhman & Olofsson, Matens pris s.115 

31 Ibid s.116 

32 Ibid s.117 

33 Eenfeldt, Matrevolutionen, s.68 

34 Ibid s. 69 

http://www.kostdoktorn.se/vetenskap/


8 

 

Dock har Eenfelt valt att plocka bort vissa viktiga argument ur rapporten. Nedan följer hela 

sammanfattningen, de understrukna styckena är de som Eenfelt valt att förbise: 

 

”Sammanfattningsvis kan, med reservation för en smal vetenskaplig bas, avsaknad av 

långtidsresultat och av studier som utvärderar effekter på patientrelaterade effektmått 

(hjärtkärlsjukdom och vid diabetes mikrovaskulära diabeteskomplikationer), kolhydratsnål kost 

idag sägas vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet för viktreduktion 

vid övervikt och typ 2-diabetes med motiveringen att ett antal studier har visat effekter i ett 

kortare perspektiv och att evidens för farlighet inte framkommit i hittills gjorda systematiska 

litteraturgenomgångar. För behandling över 1 år saknas ännu vetenskapligt stöd. En omsorgsfull 

utvärdering av de långsiktiga behandlingsresultaten är dock ett viktigt krav på behandlande 

läkare oavsett vilken typ av behandling som initieras.”
35

  

 

 
Enligt Torsten Thurén, docent i journalistik, finns det tre tumregler för att urskilja skeva urval. Enligt 

den första regeln är ett urval skevt om relevanta fakta undanhålls. Den andra regeln anser att ett urval är 

skevt om den som har gjort urvalet har anledning att dölja hur detta är gjort. Den sista regeln anser att ett 

urval är skevt om ytterligare information ändrar helhetsbilden.
36

 Dessa tumregler är något alla 

journalister bör känna till och förhålla sig till. Eenfeldt gör sig skyldig till brott mot samtliga punkter när 

han inte återger hela sammanfattningen i Socialstyrelsens rapport, men han är å andra sidan läkare, inte 

journalist. Förhoppningsvis är våra medier bättre rustade för att kunna granska vetenskapen om LCHF 

och den forskning som LCHF-förespråkarna lutar sig mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                

35 Socialstyrelsens rapport, Ärende avseende kostrådgivning till patienter med diabetes typ 2 eller övervikt, s.2 

36 Thurén, Källkritik, s.81 
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3. TEORI 
 
I denna del behandlas studiens teoretiska utgångspunkt samt den forskning som redan finns på ämnet.  
 
3.1 Teoretisk utgångspunkt 
 
Det teoretiska avstampet görs utifrån den positivistiska vetenskapsteorin, samt utifrån frågan vad god 

journalistik bör vara och vilka spelregler de bör förhålla sig till.  

 

3.1.1 Positivistisk vetenskapsteori 

Positivismen anser att det endast finns två källor till kunskap, empiri och logik. Empirin grundar sig på 

vad vi kan förvärva med våra fem sinnen, och sedan etablera som fakta.
37

 Logiken grundar sig däremot 

inte på våra sinnen, utan på vår intellektuella förmåga. Våra sinnen utgör inte alltid en tillförlitlig källa 

till kunskap, intrycken behöver prövas logiskt innan de kan anses vara trovärdiga. För att kunna dra en 

slutsats utifrån en given premiss, ett påstående, krävs induktion och deduktion. Induktion innebär att 

generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta
38

, för att kunna göra detta krävs att man omvandlar 

dessa till siffror, förslagsvis variabler. Deduktion innebär att den slutsats som dras endast räknas som 

logisk om den är logiskt sammanhängande.
39

 En kombination av både empiri och logik är att föredra vid 

vetenskapliga studier. Först formuleras hypoteser i form av premisser, sedan görs en deduktiv 

slutledning som avslutas genom att undersöka om premisserna stämmer överens med verkligheten eller 

inte
40

. Så har arbetet med uppsatsens undersökning gått till. 

 

3.1.2 Normativ teori 

Den normativa teorin avser hur samhället borde vara i frågor om etik och moral. Termen är hämtad från 

sociologin och appliceras här på journalistiken.
41

 

 

Vi utgår först och främst från de 10 punkter som lyfts i The elements of journalism, vilka ämnar ge 

vägledning i god journalistisk anda.  För västvärldens journalister har dessa punkter utvecklats till 

etablerade riktlinjer, vilket gör det intressant för oss att undersöka huruvida punkterna efterföljs i det 

                                                
37 Thurén Vetenskapsteori för nybörjare, s.16 

38 Ibid s.19 

39 Ibid s.23 
40 Ibid s.25 

41 http://www.encyclopedia.com/topic/normative_theory.aspx 2012-12-29 

http://www.encyclopedia.com/topic/normative_theory.aspx
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redaktionella arbetet. Det är framförallt punkt 1 och 3 vi kommer utgå ifrån, vilka är Journalistikens 

främsta åtagande är sanningen, samt Dess innersta natur är att verifiera.
42

 

 

Den normativa teorin utgår ofta från vad medierna borde göra istället för vad de faktiskt gör. Det är 

nämligen enklare att komma överrens om vad medier inte ska syssla med, som att exempelvis fara med 

osanning eller hänga ut enskilda medborgare, än att sätta uppnåliga regler
43

. Enligt Dennis McQuail 

finns det dock tre huvudsakliga normativa förväntningar som västerländska medier bör uppfylla:  

 

 Pressfrihet – medierna ska vara fria från ekonomiska och politiska intressen. Alla medborgare 

ska ha tillgång till medier och dessa ska vara fria från censur. 

 Monopolfritt ägande – medierna ska ägas av flera aktörer, vilket underlättar pressfriheten och 

mediernas självständighet. 

 Spegla mångfalden – alla samhällets röster ska kunna höras i medierna. Detta avser bland annat 

kön, etnicitet, religiositet, politiska ideologier, yrkesområden och åldersgrupper. 
44

 

 

Enligt McQuail följer dagens medier två modeller. Den sociala ansvarsmodellen och den kommersiella 

modellen. Den första modellen värdesätter oberoende journalistik och utgår ifrån de normativa 

förväntningarna, och den andra modellen utgår ifrån marknadens förfrågan och strävar efter ökad 

vinst.
45

  

 

Reglerna om källkritik är ett annat teoretiskt avstamp vi gör eftersom alla västerländska journalister bör 

förhålla sig till dessa. Med källa menas ursprunget till all anskaffad kunskap, vilket kan innefatta 

muntliga eller skriftliga redogörelser från privatpersoner, experter eller myndigheter.
46

 Källkritiken 

används främst för att kunna besvara frågor som vad har hänt, och hur gick det till.
47

 I stora drag innebär 

det att journalisten bör genomföra noggranna kontroller av den fakta som använts som underlag för att 

besvara dessa frågor. All fakta skall ha en tydlig uppgiftslämnare, om så inte är fallet bör faktan 

bekräftas på annat sätt.
48

  

                                                
42 Kovach, Elements of journalism, s 5 

43 McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, s. 161. 
44 Ibid, s.166 

45 McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, s.185. 

46 Berkowitz, Reporters and their sources, journalism studies, s.102 
47 Thurén Källkritik, s.7 

48 Weibull & Hadenius, Massmedier s.318 



11 

 

Relationen mellan reportern och dennes källor utgör en av grundpelarna inom professionen - utan källor, 

inga nyheter.
49

 Journalistiken påminner till stor del om vetenskapen i det att journalisten likt forskaren 

samlar in data som sedan behandlas och presenteras på ett objektivt sätt.
50

 Journalisten kan nästan liknas 

vid samhällets vetenskapsmän, nyheterna de förmedlar blir då deras forskningsrapporter.
51

 Källorna som 

levererar dessa data till journalisterna bär dock inte alltid på altruistiska motiv. Källkritikens uppgift är 

därför att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet.
52

  

 

Enligt Torsten Thurén finns det vissa källkritiska principer: 

1. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

2. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans redogörelse för denna händelse, desto 

större skäl finns det att tvivla på källan. 

3. Källan ska inte vara en avskrift eller ett referat av en annan källa  

4. Källan bör uppfylla kraven för tendensfrihet. Man ska alltså inte ha anledning att misstänka att 

källan har personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen av att förvränga 

verklighetsbilden.
53

  

Källkritiken är starkt förankrad i journalistens förpliktelser gentemot samhällsmedborgarna och 

sanningen. Problematiken kring källkritiken är många gånger en fråga om hur arbetet går till på 

redaktionen eller hos den enskilda journalisten. Men det är även en fråga som berör företag, 

organisationer och politiska personer som aktivt arbetar med eller anlitar PR-konsulter för att få igenom 

sin agenda i medier.
54

 I dokumentet Spelregler för press, radio och tv finns Sveriges pressetiska regler 

samlade. Reglerna som rör publicering tar bland annat upp vikten av att ge korrekta nyheter. Även här 

understryks att journalister bör vara kritiska mot nyhetskällorna, göra utförliga kontroller av 

sakuppgifter och ge en korrekt och allsidig nyhetsförmedling. Det tillhör även god pressetik att 

journalister ska skildra alla inblandade parters ståndpunkter. Det innebär att journalister ska se till att 

offentligt kritiserade personer eller företag alltid ska få möjlighet att bemöta kritiken som lagts fram.
55

 

                                                
49 Berkowitz, Reporters and their sources. s.103 

50 Ibid, s 103. 
51 Ibid, s.103 

52 Thurén, Källkritik s.7 

53 Thurén, Källkritik, s.11 
54 Weibull & Hadenius, Massmedier, s.322 

55 Häger, Reporter, s-268-269 
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3.2 Tidigare forskning 

I nuläget saknas det forskning som omfattar både LCHF, källkritik och medier, men vi har lyckats 

plocka fram forskning som angränsar till dessa områden. Sökningar har gjorts i DIVA, med sökorden 

LCHF, källkritik och dieter. I urvalsprocessen gjordes avgränsningen att titlarna endast skulle omfatta 

svenska medier, och att titlarna som handlade om källkritik skulle röra vetenskap eller livsmedel. Denna 

avgränsning gjorde att det slutliga sökresultatet reducerades till endast ett fåtal titlar.  

 

I c-uppsatsen ”Årets smak är bacon” har författarna granskat hur Göteborgs Posten och Dagens Nyheter 

porträtterat LCHF med fokus på kroppsideal, livsstil och samhällspåverkan. Uppsatsförfattarna menar 

att LCHF är normbrytande, och har delat upp landet i två läger – de som är för, och de som är emot.  De 

källkritiska invändningar man kan ha mot mediernas bevakning av LCHF förklarar författarna genom att 

belysa svårigheterna med att definiera begreppet hälsa.
56

 

 

I c-uppsatsen Rasa åtta kilo på en månad- en kvantitativ studie om hur banting förekommer på 

löpsedlarna, har författarna granskat hur Aftonbladet och Expressen skriver om bantning och vad det 

kan innebära för samhället.
57

 Undersökningens slutsats är att det är ett utbrett fenomen med 

bantningsbudskap på löpsedlar och att de fortsätter att öka i omfattning. Skribenterna drar även 

slutsatsen att viktminskningstipsen som ges är paradoxala och förvirrande, samt saknar källkrit iskt 

tänkande. Detta i sin tur påverkar samhället på ett negativt sätt då vissa skönhetsideal gynnas och att 

missvisande kostråd exempelvis leder till att många människor inte får rätt information.
58

 

 

I c-uppsatsen Livet är livsfarligt: - en kvalitativ studie av kvällspressens hälsolarm, undersöktes sex 

löpsedlar och artiklar i Expressen och Aftonbladet under 2009, som handlade om olika hälsolarm. 

Resultatet visade att en majoritet av artiklarna förvisso kommenterades av olika experter i form av 

läkare och forskare, men att artiklarna inte hänvisade till några forskningsrapporter som rättfärdigade det 

alarmerande budskapet. Slutsatsen blev att det alltså var tidningarna själva, inte forskningen, som slog 

larm.
59

  

 

Den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, genomförde 2005 en undersökning med stöd av 

                                                
56 Arvidsson & Granath, Årets smak är Bacon, s.24 

57Aqvilin & Nestor, Rasa åtta kilo på en månad: En kvantitativ studie om hur bantning förekommer på löpsedlarna. s.6 
58 Ibid  s. 38  

59 Fritiofsson, Livet är livsfarligt: - en kvalitativ studie av kvällspressens hälsolarm. S.2 
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Vetenskapsrådet, för att kartlägga journalisters attityder till vetenskap och forskare. 550 

telefonintervjuer genomfördes med såväl allmänjournalister som vetenskapsjournalister. Resultatet av 

rapporten visade bland annat att journalister upplever sig ha stor kontakt med forskarvärlden, att 

vetenskap inte är för svår att förstå sig på, men att informationen kunde presenteras mer lättillgängligt i 

form av sammanfattningar från forskarna.
60

  Enligt undersökningen anser en tredjedel av de 

medverkande journalisterna att forskningsresultat ska spridas så fort de tas fram. Dock var majoriteten 

av journalisterna överens om att det publiceras för många larmrapporter som riskerar att skrämma 

allmänheten.
61

 Journalisterna ansåg även att en större variation bland forskningsexperterna som kommer 

till tals i medierna är att föredra. Risken är annars att ett litet antal ”kändisforskare” kommer till tals 

oftare än andra.
62

 Avslutningsvis ansåg journalisterna att bristande kunskap, tidsbrist och knappa 

resurser är det största hindret för en tillfredsställande rapportering om forskningsrön.
63

 

 

I C-uppsatsen Mötet mellan skilda världar – en studie av relationen mellan forskare och journalister vid 

akrylamidlarmet intervjuas flera svenska forskare om deras relation till medier. Samtliga svarar att de 

har negativa erfarenheter av journalister. Flera av forskarna anser att journalister ofta ”skriver mot bättre 

vetande” och att de går händelserna i förväg. Forskarna vittnar om att journalisterna på förhand verkar 

ha en bestämd agenda och att endast de svar från forskarna som passar denna agenda citeras
64

. 

Forskarna poängterar att missförstånden som kan uppstå i samarbetet mellan forskare och journalister 

kan bero på yrkesgruppernas olika arbetsmetoder. Forskarnas inställning till vetenskapliga framsteg kan 

liknas vid olika gråskalor, man skyndar långsamt och tar hänsyn till långsiktiga effekter innan man 

larmar om något. Journalister har däremot bråttom och ser allt i svart eller vitt.
65

 Enligt forskarna är 

samarbete med vetenskapsjournalister helst att föredra, eftersom kunskapsnivån hos allmänjournalister 

anses vara för låg.
66

  

 

 

                                                
60VA-rapport 2005:6 Journalisters syn på vetenskap, 2005, s.18 

61 Ibid s.27 
62VA-rapport 2005:6 Journalisters syn på vetenskap, 2005, s.29 

63 Ibid, s.29 

64 Ellboj & Barthélemy, Mötet mellan skilda världar..s. 33 
65 Ibid, s, 34. 

66 Ibid, s, 35. 
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4. METOD OCH MATERIAL 

 
I denna del motiveras val av metod, precisering av valt material, variabellista samt etiska avväganden 

och studiens tillförlitlighet. 

 

För att få en övergripande bild av den källkritiska problematiken kring rapporteringen om LCHF i 

svenska medier består materialet av artiklar i både morgon- och kvällspress. Tidningarna som omfattas 

av undersökningen är Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

 

Aftonbladet når ungefär 2,6 miljoner läsare per dag,
67

 och är Sveriges största kvällstidning. Dagens 

Nyheter är Sveriges största morgontidning med en årlig upplaga på ca 290 000 tryckta exemplar
68

. 

Svenska Dagbladet är också en rikstäckande morgontidning med en årlig upplaga på 186 000 

exemplar.
69

 I resten av uppsatsen används förkortningarna DN och SvD för Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. 

 

Varför två av tidningarna i undersökningen tillhör morgonpressen är för att få ett mer likvärdigt urval av 

artiklar, eftersom antalet artiklar i kvällspressen som rör LCHF är betydligt fler. Studien avsåg till en 

början att även inkludera Expressen, men eftersom antalet artiklar vid en tidig sökning var väldigt 

omfattande så skulle antalet artiklar från kvällspressen hamna i ännu större ojämnvikt i relation till 

artiklarna från morgonpressen. 

 

4.1 Insamlingsmetod och avgränsningar 

Det är ifrån mediearkivet Retriver som artiklarna samlats in. Sökordet var LCHF och sökningen 

avgränsades genom att på förhand välja vilka tidningar och vilken tidsperiod som skulle omfattas. 

Tidsperioden sträcker sig mellan 1 januari 2008 till och med den 7 november 2012, eftersom LCHF dök 

upp i svenska medier först 2008, och för att uppsatsen skrevs under vintern 2012.  

 

I den första sökningen blev antalet sökträffar på artiklar i Aftonbladet 141 stycken, 86 i DN och 20 

stycken i SvD. Artiklar som inte var skrivna av journalister föll bort, som exempelvis debattartiklar, 

insändare och recept. Även opinionstexter valdes bort. Efter denna urvalsprocess blev sammanlagt 91 

                                                
67 PwC:s medieintyg för Aftonbladet 2012 
68 http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000448 2013-01-18 

69 http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848 2013-01-18 

http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000448
http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848
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artiklar kvar: 53 artiklar från Aftonbladet, 27 från DN samt 11 från SvD. Dessa utgör det slutgiltiga 

urvalet till den kvantitativa innehållsanalysen.  

 

De kategorier av artiklar som används i undersökningen är följande: 

 

Notis – skriven av en journalist. Saknar ingress, texten sammanfattar det väsentliga och skrivs med max 

500 tecken
70

. 

Nyhetsartikel - skriven av en journalist, består av rubrik, ingress och brödtext. Besvarar frågorna: när, 

var, hur, vad, vem och varför.
71

 Kan omfatta inrikes, - utrikes eller lokala nyheter med varierat 

ämnesinnehåll. 

Livsstilsartikel – skriven av en journalist, består av rubrik, ingress och brödtext. Besvarar frågorna: när, 

var, hur, vad, vem och varför
72

. Omfattar nyheter om hälsa, relationer, identitet och specialintressen. 

 

Vissa av artiklarna handlar huvudsakligen om LCHF medan det i andra artiklar utgör det sekundära 

ämnet.  Ibland nämns LCHF i ett annat sammanhang. Anledningen till att dessa artiklar inkluderats i 

urvalet är för att inte riskera att artiklar som är relevanta för undersökningen väljs bort. Samt att även 

artiklar som inte huvudsakligen handlar om LCHF kan ge svar utifrån frågeställningarna för 

undersökningen. Variablerna för undersökningen är utformade för att kunna urskilja dessa skillnader 

inom urvalet i form av artikeltyp och huruvida de huvudsakligen eller sekundärt handlar om LCHF.  

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Den valda metoden för undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys, vilken fungerar bäst då syftet 

är att urskilja mönster i ett större urval. Metoden utvecklades i USA under tidigt 1900-tal för att kunna 

föra statistik över massmediernas innehåll och dess utveckling.
73

 Den kvantitativa innehållsanalysens 

systematiska utformning ger en överskådlig bild av forskningsprocessens delmoment.  Metoden innebär 

att man omvandlar det som ska undersökas till en schematisk uppställning analysenheter, sedan 

formulerar man de egenskaper, eller variabler, hos enheterna som skall utforskas.
74

 Slutligen skall varje 

variabel kunna tillskrivas två eller flera variabelvärden och därmed variera mellan analysenheterna.
75

 

                                                
70 Häger, Reporter s. 40-41 
71 http://www.mediekompass.se/ung/vad-du-maste-veta-om-medier/olika-slags-texter 2012-12-12 

72 Ibid 2012-12-12 

73Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 120  
74 Metodpraktikan, s. 45 

75 Ibid, s.45 

http://www.mediekompass.se/ung/vad-du-maste-veta-om-medier/olika-slags-texter
http://www.mediekompass.se/ung/vad-du-maste-veta-om-medier/olika-slags-texter
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Det gör att förarbetet kräver precision och noggrannhet, något som minskar risken för validitetsproblem 

och låg reliabilitet. 

 

Metoden består av en forskningsprocess som följer några specifika delmoment. Dessa delmoment har 

följande kronologisk ordning: 

 

 Definiera forskningsproblemet 

 Definiera urvalet 

 Definiera variabler och variabelvärden 

 Konstruera ett kodschema 

 Koda 

 Validera och analysera data 
76

  

 

De fyra begreppen objektivitet, systematik, kvantitet och manifest är grundläggande för den klassiska 

kvantitativa innehållsanalysen och här följer en närmare beskrivning av dessa begrepp: 

 

 Med objektivitet menas att oavsett vem som utför analysen av ett visst innehåll ska resultatet bli 

detsamma.  

 Genom att det finns en tydlig och klar definition av hur analysens tillvägagångssätt har man på 

så sätt en tydlig systematik av hur undersökningen går till. Det kan exempelvis röra sig om att 

ha tydliga urvalskriterier och denna systematik blir på så sätt också en förutsättning för 

objektiviteten.  

 Kvantitet innebär att variablerna i analysschemat ska kunna bestämmas i termer av frekvens 

eller omfång så att statistiska samband kan fastställas. 

 Manifest innebär att analysen endast omfattas av det som går att utläsa ur själva texten. Genom 

att endast utgå från variablerna och anvisningarna om hur dessa ska användas, begränsas 

subjektiva tolkningar av innehållet. Även dolda eller underförstådda budskap minimeras.
 77

  

 

 

                                                
76 Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap s. 127 

77 Ibid s. 122 
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Vad som mäts med den kvantitativa innehållsanalysen är både frekvensen och volymen hos variablerna. 

Med andra ord mäts hur ofta någonting förekommer i materialet, samt hur stor andel av materialets 

innehåll som karakteriseras av en specifik egenskap.
78

 

 

Då syftet med denna uppsats är att studera vilka källor som förekommer i urvalet är den kvantitativa 

innehållsanalysen användbar. Frågeställningen syftar även till att undersöka skillnader i tonläge och 

huruvida LCHF framställs positivt, negativ eller neutralt. Även här är den kvantitativa innehållsanalysen 

användbar.  

 

Undersökningens frågeställningar gör det möjligt att ställa samma frågor, via variabler, till det totala 

urvalet. Beroende på vilket perspektiv som en fråga belyser kan metoder kritiseras för att inte kunna ge 

heltäckande svar. Oavsett vilken metod som valts kan denna kritik riktas mot undersökningar utförda 

med endast en metod. Undersökningens kvantitativa innehållsanalys kompletteras därför med två 

kortare intervjuer, inte för att ge definitiva svar utan för att öppna upp för ökad förståelse. Intervjuerna 

har gjorts med en journalist från SvD och en från Aftonbladet och samma frågor har ställts till samtliga 

intervjupersoner.  

 

4.3 Variabler  

 

Sammanlagt har studien 25 stycken variabler. De är framtagna utifrån undersökningens syfte att urskilja 

källorna i urvalet. Till en början var variablerna färre och efter provkodningar både tillkom och ändrades 

variablerna för att bättre passa undersökningens syfte. Variablerna kan kategoriseras utifrån vilken typ 

av källor eller information som hämtas ur artiklarna. Här nedan följer de olika variabelkategorierna: 

 

Förespråkare  

Variabeln inkluderar ett antal personer som är vanligt förekommande som förespråkande källor i 

samband med LCHF.  

 

Experter  

Dessa variabler utgörs av namngivna experter som har tydliga akademiska yrkestitlar som läkare, 

forskare och professorer, eller som är myndighetsanknutna. Benämningen experter kan ses som 

problematisk, eftersom den bygger på personliga tolkningar. Det är alltid den i artikeln nämnda 

                                                
78Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap s. 123 
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yrkestiteln som avgjort kategoriseringen, och någon ytterligare research av dessa personer har inte 

gjorts.  

 

Forskning och forskare  

Dessa variabler består av forskning samt av forskare som artikeln hänvisar till i något avseende.  

 

Socialstyrelsen och livsmedelsverket  

Då Socialstyrelsens rapport angående LCHF slår fast att det saknas långtidsstudier av dieten ansågs 

denna rapport vara en viktig källa att söka efter i artiklarna. Även Livsmedelsverkets 

kostrekommendationer som avråder från diet baserad på högt intag av fett är relevant som källa.  

 

Tonläge och omfattning  

Tonläge svarar på om artiklarna är positiva, negativa eller neutrala. I vilken kategori artiklarna hamnat 

har varit en tolkningsfråga. Artiklar som tolkats som positiva är sådana som till största del lyfter fram 

förespråkare utan att samtidigt lyfta fram de kritiska aspekterna. Negativa artiklar avser de artiklar som 

överhängande framför kritik mot LCHF och neutrala artiklar är sådana artiklar där både för- och 

nackdelar läggs fram och där rapporteringen därmed är balanserad, eller där inget entydigt tonläge 

förekommer. Omfattning avser variabeln som kategoriserar artiklarna i två grupper, de som 

huvudsakligen handlar om LCHF och de som sekundärt handlar om LCHF. 

 

Artikelinformation  

Dessa variabler avser tidningstyp, publiceringsår, publiceringsdatum ID och artikeltyp. 

 

4.4 Intervjuer 

Intervjuerna i denna studie är gjorda som ett komplement till den kvantitativa innehållsanalysen. De kan 

på så sätt tänkas ge förklaringar eller antydningar till varför det ligger till på ett visst sätt. Resultaten 

från den kvantitativa innehållsanalysen kan påvisa vissa mönster, men förklaringen bakom dessa 

mönster finner man inte i statistiken. Därför ansågs det relevant att samtala med yrkesverksamma 

journalister på de granskade tidningarnas redaktioner. Intervjuerna utfördes via telefon, främst på grund 

av tidsbrist. Journalisterna som intervjuats är Inger Atterstam från Svd och Agneta Elmerfjord från 

Aftonbladet. Detta för att få en röst ifrån både morgon- och kvällspressen. Inger Atterstam är dessutom 

medicinreporter, medan Agneta Elmerfjord är allmänreporter. Detta för att få en bredare bild av 
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journalisters förhållningssätt till vetenskap och forskning, eftersom intervjupersonerna har olika 

ingångar i ämnet. 

 

Intervjuer i forskningssammanhang kan utformas och genomföras på en rad olika sätt. Genomförandet 

av intervjuer kan exempelvis ske enskilt eller i grupp. De enskilda personliga intervjuerna kan dels vara 

så kallade samtalsintervjuer där det förs ett samtal kring ett särskilt ämne eller så kan intervjuerna ha ett 

visst antal frågor likt en enkätundersökning så länge svaren är öppna
79

. I denna undersökning är 

intervjuerna inte den huvudsakliga metoden utan de används som en komplettering till den kvantitativa 

innehållsanalysen. Intervjuerna i uppsatsen faller under kategorin personliga intervjuer.  

 

Forskningsprocessen vid personliga intervjuer delas in i följande faser:
80

 

 

 Tematisering: att först och främst börja med att sätta ord på vad som ska studeras och varför. I 

detta fall står undersökningens frågeställningar till grund för intervjuerna.  

 Urval: Vilka ska utgöra intervjuobjekten? I detta fall handlar det om typurval, då det är två 

personer ur en och samma yrkesgrupp som intervjuas. Med typurval menas att personen som 

intervjuas kan sägas representera det typiska inom gruppen
81

. 

 Intervjuer: Hur själva intervjun går till kan se ut på väldigt många olika sätt. Eftersom 

undersökningens främsta metod inte är intervjuer användes i detta fall en resursnålsmetod genom 

att intervjuerna utfördes via telefon. Intervjupersonerna fick samma frågor som var 

sammanställda i en logisk ordning och framtagna utifrån undersökningens frågeställningar.  

 Utskrift och bearbetning: Transkribering av den inspelade intervjun bör ske så fort som möjligt 

när intervjun är klar. Då telefonintervjuerna i denna studie ej spelades in fördes anteckningar 

under hela intervjuerna, anteckningarna sammanställdes när intervjuerna avslutats. 

 Redovisning och analys: Att tolka materialet från intervjuerna utifrån studiens teorier. Då detta 

fall inte utgörs av flera omfattande intervjuer utan endast två kortare intervjuer tolkas 

intervjupersonernas svar utifrån de frågeställningar undersökningen har.  

 

                                                
79 Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 53 
80 Ibid s. 58-71 

81 Ibid s. 61 
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Intervjufrågorna är formulerade utifrån uppsatsens frågeställning och intervjuerna genomfördes när 

resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen var färdigt. Frågorna som ställdes vid intervjuerna är 

följande: 

 

1. Hur förhåller ni er till nya forskningsrön på er redaktion? 

2. Kollar ni upp källan bakom forskningen? 

3. Tycker ni att ni har framställt dieten LCHF positivt eller negativ? 

4. Förekommer anekdotisk bevisföring i era artiklar om LCHF? 

5. Om källkritiken inte håller. Vad beror då det på? 

6. Hur kommer det sig att ni skriver om dieter? 

7. Det finns inga långtidsstudier bakom LCHF. Hur kommer det sig att ni ändå skriver om dieten? 

8. Vad anser ni att ni har för ansvar gentemot allmänheten när det kommer till rapporteringen om 

LCHF? 

 

4.5 Etiska avväganden, reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet och validitet är två vetenskapliga begrepp som syftar till att beskriva en undersöknings 

hållbarhet, giltighet och pålitlighet.
82

 Oavsett vilka metoder som används i vetenskapliga 

undersökningar är dessa begrepp viktiga komponenter. En undersökning som saknar validitet eller som 

har låg reliabilitet kan inte anses vara riktigt utförd. Nedan följer en tydlig definition av begreppen.  

 

Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig, att utförandet är korrekt genomfört. Detta går att 

testa genom ett så kallat reliabilitetstest, då man testar interkodarreliabiliteten genom att en annan 

person kodar materialet. Desto större likhet i resultatet desto större reliabilitet har undersökningen.
83

  

Det kan förekomma slarvfel under datainsamlandet eller bearbetningen av urvalet och dessa slarvfel kan 

vara svåra att upptäcka. Ett sätt för att försöka komma åt eventuella slarvfel är provkodningar av urvalet 

samt att kontrollräkna resultatet. I denna undersökning har interkodarreliabiliteten testas på så sätt att 

testkodning har gjorts av ytterligare en person som kodat fem slumpmässigt utvalda artiklar. 

 

 

 

                                                
82 Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 76 

83 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s.22 
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Validitet 

Validitet innebär att undersökningen omfattar det den avsågs omfatta
84

. Det kan råda enighet om en 

undersöknings reliabilitet, samtidigt som validiteten kan komma att ifrågasättas. I urvalsprocessen 

valdes endast nyhets -och livsstilsartiklar ut till den kvantitativa innehållsanalysen. I denna process kan 

artiklar som skulle kunna klassas som relevanta ändå sållats bort.  

 

5.5.1 Metodkritik 

 
God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet och frånvaro av systematiska fel ger god 

resultatvaliditet.
85

 Studiens urval, metodvalen, teorin och tolkningarna går att alltid ifrågasätta. Här 

redovisas några av de invändningar mot undersökningens tillvägagångssätt som kan komma att 

framföras av opponenter. 

 

En del av den kritik som riktas mot den kvantitativa innehållsanalysen har hängt med sedan metodens 

gryning. En av invändningarna är bland annat att det finns en risk att helhetsperspektivet går förlorat då 

metoden riktar in sig på att studera delar av innehållet och inte ser till helheten. Kritiker menar helt 

enkelt att när man väljer ut enskilda delar av en text för analys tas dessa ur sin kontext. Andra 

invändningar är att förutsättningarna för att tolka ett materials innehåll på djupet är bristande. Att inte 

alla typer av frågor går att applicera på metoden innebär att viktiga aspekter kan gå förlorade av denna 

begränsning.
86

 

 

Gällande urvalsprocessen, då irrelevanta texter sållades bort kvarstår möjligheten att texter som skulle 

kunna vara relevanta ändå kan ha sållats bort. Gränsen mellan nyhetsartikel och livsstilsartikel har 

ibland varit hårfin. Dock har utgångsläget varit att nyhetsartiklar övergripande behandlar företeelser, 

medan livsstilsartiklarna ger en mer personlig prägel. Det är alltså uppsatsförfattarnas egen tolkning av 

texternas natur som ligger till grund för indelningen, vilket kan sänka reliabiliteten. 

 

Att antalet journalister som intervjuas endast är två till antalet gör att de slutsatser som dras utifrån 

svaren inte kan räknas som allomfattande. Intervjuerna är inte bandade utan upptagna genom 

anteckningar under telefonsamtalet. Eventuell risk för feltolkningar eller felaktigt återgivna citat bör 

nämnas.  

                                                
84 Ibid s.22 
85 Metodpraktikan,s.57 

86 Ekström& Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, s.121 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 
Resultatet utgår ifrån uppsatsens delfrågor: vilka är de vanligaste källorna, framställs dieten positivt eller 

negativt och förekommer anekdotisk bevisföring?  Genom att försöka besvara delfrågorna kan uppsatsen 

huvudfråga förhoppningsvis besvaras. Detta sker under rubriken slutsats. 

 

Undersökningens resultatdel inleds med att redovisa resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen. 

Redovisningen sker i löpande text samt med förtydligande tabeller. Först redovisas resultatet av de 

vanligast förekommande källorna, därefter vilket tonläge artiklarna har och slutligen om och i så fall hur 

stor andel anekdotisk bevisföring som förekommer i artiklarna. Därefter följer resultatet av de 

kompletterande intervjuerna. Redovisningen utgörs av de viktigaste svaren från intervjuerna och sker i 

löpande text. De fullständiga intervjuerna finns som bilagor. Efter varje resultatredovisning sker en 

kortare analys av materialet. 

 
5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Källor 

Uppsatsen första delfråga är vilka som är de vanligaste källorna i de undersöka artiklarna. Resultatet 

redovisas i tabell 1-4.  

 
Tab.1 Tabellen visar de vanligast förekommande källorna i procent utifrån det totala urvalet (n=79)  

Tidning Dahlqvist Privatperson Förespråkare 

övriga 

Expert 

övriga 

Rapport 

Socialstyrelsen 

Rekommenderad 

kost 

Livsmedelsverket  

Forskning  Forskare 

Totalt 33% 28% 14% 17% 8% 8% 24% 13% 

Aftonbladet 28% 23% 11% 11% 5% 1% 11% 6% 

Dagens 

Nyheter  

5% 4% 1% 3% 3% 6% 10% 5% 

Svenska 

Dagbladet  

- 1% 1% 3% - - 3% 1% 

 

Tabell 1 redovisar de vanligast förekommande källorna både i det totala urvalet samt i de enskilda 

tidningarna. De vanligaste källorna för de enskilda tidningarna samt i det totala urvalet är fetmarkerade. 

Den mest använda källan i det totala urvalet är Annika Dahlqvist, följt av privatpersoner som uttalar sig 

om LCHF utifrån egen erfarenhet. Även forskning är vanligt förekommande och återfinns i omkring en 

fjärdedel av materialet.  
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Tabell 2-4 redovisar resultatet av de vanligaste källorna hos var och en av de undersöka tidningarna. 

Antalet artiklar från de enskilda tidningarna varierar,  vilket gör att procentsatsen ser annorlunda ut än i 

Tabell 1.  

 

Tab. 2 Aftonbladets tre vanligaste källor uträknat utifrån tidningens egna urval (n=53) 

Tidning 

 

Förespråkare A. 

Dahlqvist  

Förespråkare 

privatperson  

Forskning  Expert 

övriga  

Förespråkare 

övriga  

Aftonbladet  42% 34% 17% 17% 17% 

 

Aftonbladets vanligaste källor är Annika Dahlqvist, följt av förespråkare privatperson. Forskning, övriga 

experter och övriga förespråkare kom på delad tredjeplats.  

 

Tab.3 Dagens Nyheters tre vanligaste källor uträknat utifrån tidningens egna urval (n=18) 

Tidning  Forskning Livsmedelsverkets 

rekommendationer  

Forskare  Förespråkare A. 

Dahlqvist  

DN 44% 28% 22% 22% 

 

I DNs artiklar är forskning den vanligast förekommande källan, därefter rekommendationer från 

Livsmedelsverket. Källorna Forskare och Annika Dahlqvist har lika stort utrymme.  

 

Tab.4 Svenska Dagbladets tre vanligaste källor uträknat utifrån tidningens egna urval (n=8) 

Tidning Forskning Expert professor  Expert övriga  

SvD 25% 25% 25% 

 

I SvD är forskning, professorer och övriga experter de vanligast förekommande källorna och utgör tre 

fjärdedelar av tidningens källmaterial. 

 

Tonläge  

Frågan huruvida LCHF framställs positivt eller negativt i de undersökta tidningarna utgör uppsatsens 

andra delfråga. Artiklarnas tonläge har kategoriserats antingen som positivt, negativt eller neutralt. 

Tabell 5 redovisar tonläget i det totala urvalet. 
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Tab.5 Tabellen visar tonläget i artiklarna från de tre olika tidningstyperna (n=91) 

Tidning Positiv  Negativ Neutral 

Aftonbladet 62% 32% 6% 

Dagens Nyheter 22% 22% 56% 

Svenska Dagbladet  9% 46% 46% 

Totalt 44% 31% 25% 

 

Totalt är majoriteten av alla artiklar positiva. Aftonbladet är överhängande positiv i sin rapportering, 

medan SvD till största del håller sig negativ eller neutral. DN har genomgående ett neutralt tonläge.  

 

Tonläge och publiceringsår  

 

Genom att köra tonläge mot publiceringsår kan eventuella skillnader i framställningen av LCHF över 

åren urskiljas. Resultatet redovisas i Tabell 6. 

 

Tab.6 Tabellen visar tonläget i urvalets alla artiklar mellan åren 2008-2012 (n=91) 

År Positiv Negativ Neutral 

2008 75%  25% 

2009 64% 36% - 

2010 25% 25% 50% 

2011 22% 50% 28% 

2012 46% 28% 26% 

 

Resultatet visar att tonläget i artiklarna om LCHF de första två åren varit överhängande positivt, för att 

sedan bli mer kritiska eller neutrala. Det sista året har de positiva artiklarna om LCHF åter ökat i antal. 

Då dessa siffror är framtagna ur det totala urvalet är det även relevant att ta fram samma siffror fast för 

varje tidning, vilket redovisas på följande sida.   
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Tab.7 Tabellen visar tonläget i Aftonbladets artiklar mellan åren 2008-2012 (n=53) 

Aftonbladet Positiv  Negativ Neutral 

2008 100% - - 

2009 78% 22% - 

2010 67% 33% - 

2011 33% 57% 11% 

2012 58% 35% 8% 

Totalt 62% 32% 6% 

 

Aftonbladets artiklar har varit överhängande, med undantaget 2011 då störst antal artiklar var negativa. 

 

Tab.8 Tabellen visar tonläget i Dagens Nyheters artiklar mellan åren 2008-2012 (n=27) 

Dagens Nyheter  Positiv Negativ Neutral 

2008 - - 100% 

2009 - 100% - 

2010 - 20% 80% 

2011 25% 25% 50% 

2012 36% 14% 50% 

Totalt 22% 22% 56% 

 

I DN har artiklarna främst varit neutrala, med undantag för 2009 då samtliga artiklar var negativa. 

 

Tab.9 Tabellen visar tonläget i Svenska Dagbladets artiklar mellan åren 2008-2012 (n=11) 

Svenska Dagbladet Positiv  Negativ Neutral 

2008 - - - 

2009 - - - 

2010 - - - 

2011 - 60% 40% 

2012 17% 33% 50% 

Totalt 9% 45,5% 45,5% 

 

LCHF dök upp i SvD först 2011, rapporteringen de senaste två åren har varit mestadels negativ och 

neutral.  
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Anekdotisk bevisföring  

Uppsatsens tredje delfråga handlar om förekomsten av anekdotisk bevisföring som källtyp. Resultatet 

redovisas i Tabell 10.  

 

Tab.10 Tabellen visar förekomsten av anekdotisk bevisföring i de olika tidningstyperna (n=91) 

Anekdotisk bevisföring  Förekommer inte  Förekommer 

Aftonbladet  53% 47% 

Dagens Nyheter  74% 26% 

Svenska Dagbladet  82% 18% 

Totalt 63% 37% 

 

Av det totala urvalet förekom anekdotisk bevisföring i över en tredjedel av artiklarna. Aftonbladet 

använde anekdotisk bevisföring i omkring hälften av artiklarna. I DN förekom det i ungefär var fjärde 

artikel. I SvD förekom anekdotisk bevisföring nästan inte alls.  

 

Anekdotisk bevisföring och tonläge 

För att ta reda på om anekdotisk bevisföring förekommer i positiva, negativa eller neutrala artiklar 

ställdes variablerna anekdotisk bevisföring och tonläge mot varandra.  

 

Tab.11 Tabellen visar andelen anekdotisk bevisföring och tonläge i det totala urvalet (n=91) 

Tonläge/Anekdotisk 

bevisföring  

Förekommer inte  Förekommer  Andel av totala urvalet  

Positiv  18% 26% 44% 

Negativ  24% 7% 31% 

Neutral  21% 4% 25% 

 

Resultatet i Tabell 11 visar att de främst förekommer anekdotisk bevisföring i de positiva artiklarna i en 

undersökning av det totala urvalet. 

 

5.2 Kommentarer till kvantitativ innehållsanalys 

 
Resultatetredovisningen inleddes med att försöka besvara uppsatsens första delfråga: vilka är de 

vanligaste källorna? Tabell 1 visar att tidningarna använder flera olika källor. Dock förekommer 
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tvetydiga källor som LCHF-förespråkare och privatpersoner i stor utsträckning, framför allt i 

Aftonbladet. Detta kan kopplas till Paul Frigyes tidigare nämnda iakttagelser, att kvällstidningarna ofta 

konkretiserar bantningsnyheter genom att exemplifiera med vanliga personers erfarenheter. 

 

Uppsatsens andra delfråga efterlyste vilket tonläge som var mest förekommande i rapporteringen. Totalt 

sett var majoriteten av alla artiklar positiva, vilket framgår i Tabell 5. Där kan man också se att 

Aftonbladet var överhängande positiva i sin rapportering om LCHF, och eftersom Aftonbladet också 

bidrog med flest antal artiklar kan detta ha påverkat det totala resultatet. DN och SvD var däremot oftast 

negativa eller neutrala i sin rapportering. Obalansen i antalet artiklar från respektive tidningstyp gör att 

man kanske inte kan dra en generell slutsats om skillnaden mellan rapporteringen om LCHF i 

kvällspress respektive morgonpress. Ett större antal artiklar från morgonpressen hade varit att föredra. 

Dock kan undersökningen ändå ge en uppfattning om vilket tonläge som råder vid LCHF-rapporteringen 

i Sverige.  

 

Uppsatsens sista delfråga handlade om förekomsten av anekdotisk bevisföring. Alla tidningar gjorde sig 

skyldiga till detta, men mest frekvent förekom den i Aftonbladets artiklar. Att den anekdotiska 

bevisföringen förekom främst i positiva sammanhang är inte heller förvånande. Dock tyder detta på en 

bristande källkritik hos dagens journalister som är värt att uppmärksamma. 

 

5.3 Intervjuer 

 
Nedan redovisas det väsentligaste ur intervjuerna. De kompletta intervjuerna finns som bilagor till denna 

uppsats. Intervjufrågorna återfinns under Metod och material. 

 

Svenska Dagbladet  

Inger Atterstam har varit medicinreporter på SvD sedan 1981. Hon har vunnit flera utmärkelser för sina 

journalistiska insatser, 2012 vann hon Stora Journalistpriset med motiveringen ”för att hon aldrig 

sockrar medicinen.”
87

 

 

De första två frågorna handlade om journalisters förhållningssätt till källorna bakom forskningsrönen. 

Atterstam svarade att det kan vara svårt att sålla bland alla vetenskapsrapporter som ständigt strömmar 

in till redaktionerna. 

  

                                                
87 http://www.storajournalistpriset.se/inger-atterstam-svenska-dagbladet/ 
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- Det finns så oerhört mycket forskning och rön och därför behövs journalister som är specialister 

inom vetenskap och medicin, som vet hur man ska förhålla sig till vetenskapliga rön på så sätt att 

de kan urskilja vad som är kvalitativ bra forskning.  

 

Enligt Atterstam är en forskningsrapport vetenskapligt fastställd först när den publicerats i någon av de 

ledande vetenskapliga facktidningarna. Hon anser att journalister som skriver om vetenskap bör följa 

dessa tidskrifter, samt ha ett nätverk bestående av ledande forskare som de kan rådfråga. Atterstam 

understryker vikten av källkritik, utan den håller inte journalistiken utifrån de pressetiska spelreglerna. 

Hon menar att det kan vara lätt för en reporter att ryckas med i berättelser om personer som gått ner 

mycket i vikt, men att det inte är så journalistik bör fungera.  

 

Atterstam är själv skeptisk till LCHF, eftersom hon känner till den bristande forskningen bakom dieten. 

Hennes personliga åsikt hör däremot inte hemma i hennes yrkesutövning: 

  

- Det är inte en journalists uppgift att ta ställning till om en diet är bra eller dålig, uppgiften är att 

redovisa alla synpunkter.  

 

De vetenskapliga bristerna till trots skriver ändå SvD om dieten. Enligt Atterstam beror detta  helt enkelt 

på att hälsa och dieter är ett ämne som intresserar läsarna. Att det finns ett kommersiellt intresse kring 

LCHF påverkar givetvis också SvDs skriverier. De blir dessutom ofta uppringda på redaktionen både av 

enskilda talesmän för dieten och  anlitade PR-byråer som vill få igenom förespråkande LCHF-artiklar. 

Atterstam poängterar än en gång vikten av att journalister sätter sig in i ämnet innan de fattar pennan. 

 

På frågan om journalister har ansvar gentemot allmänheten när de skriver om bantning svarar Atterstam 

att dieter bara är en av alla saker en journalist måste ta ställning till. Hon betonar dock att det är en stor 

uppgift att informera människor om vad det ska och inte ska äta, och att detta måste utgå ifrån den 

kunskap som finns att tillgå i vetenskapen.  

 

Aftonbladet 

Agneta Elmerfjord är redaktör på Aftonbladet och arbetar främst med tidningens bilagor. Hon berättar 

att Aftonbladet prenumererar på material från exempelvis KI och Vetenskapsrådet, och att de även läser 

vetenskapliga och populärvetenskapliga facktidningar. Urvalet görs utifrån det som ”känns nytt”, men 

även det som är kommersiellt gångbart för tillfället. Detta baseras bland annat på antalet publicerade 

böcker i ämnet. 
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Elmerfjord litar på att huvudkällan är exempelvis Vetenskapsrådet om  uppgifterna som skickas kommer 

därifrån, någon ytterligare källgranskning genomförs inte. Hon understryker att Aftonbladet är noga med 

att ha med både positiv och negativ framställning av materialet, och tycker att tidningen lyckats med 

detta vid rapporteringen av LCHF.  

 

På frågan om anekdotisk bevisföring förekommer i artiklarna svarar Elmerfjord följande:  

 

- Vi berättar om personer som gått ner med LCHF, men även om de som gått ner med andra dieter 

också. Det skapar en igenkänningseffekt, någon läsaren kan identifiera sig med. Jag tycker inte 

att det är bevisföring i vanlig bemärkelse. Vi har med riktiga experter i form av läkare också.  

 

Elmerfjord medger att det kan vara svårt att förhålla sig till forskningsrapporter som allmänjournalist. 

För att källkritiken ska vara hållbar krävs att man granskar källornas källor, och det tar tid. Hon 

understryker vikten av att ha anställda medicinreportrar som är bättre rustade för uppgiften. 

 

Att Aftonbladet väljer att skriva om dieter beror enligt Elmerfjord på att det säljer. 

 

- Folk är intresserade av att gå ner i vikt. Man ser hur det klickas mycket på våra sajter gällande 

ämnen som berör banting, dieter och så vidare.  

 

Läsarintresset ligger alltså till grund för Aftonbladets rapportering om LCHF. Hon betonar att det är upp 

till läsarnas att själva ta ställning till dieterna, Aftonbladet erbjuder endast en produkt. Avslutningsvis 

medger hon att Aftonbladet har ett visst ansvar gentemot läsarna, och att detta utövas genom att 

intervjua personer som både är för och emot, och genom att varva recept med kritiska krönikor. 

 

5.4 Kommentarer till intervjuer 

 
Både Atterstam och Elmerfjord var positiva till att intervjun genomfördes. Atterstam ansåg att många 

ofta stirrar sig blinda på själva resultatet från medieforskning utan att fråga de berörda journalisterna om 

deras syn på saken. Elmerfjord betonade att det ofta finns fördomar mot kvällspressen som kan vara 

missvisande.  De båda intervjupersonerna hade dock olika utgångslägen då den ena är medicinreporter 

med specialkunskap och den andra redaktör för en bilaga. Elmerfjord lät experterna kommentera 

källorna medan Atterstam själv besitter en specialkunskap inom området.  
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Både Atterstam och Elmerfjord menade att det är läsarnas intresse för hälsa och dieter som avgör hur 

vanligt förekommande ämnet är i medierna. Båda betonade vikten av att rådfråga ledande forskare, höra 

alla parter, och ta del av vetenskapliga tidskrifter för att få fram en så pass rättvis rapportering som 

möjligt. De lyfte även fram vikten av specialinriktade journalister, vetenskapsjournalister, som kanske 

besitter kunskaper en allmänreporter saknar.  

 

Utifrån resultatet i den kvantitativa innehållsanalysen var SvD den tidning som innehöll minst 

anekdotisk bevisföring, höll sig mest neutrala och vars rapportering av LCHF först började tre år efter 

det att dieten fått genomslag i övrig media. En anledning kan tänkas vara att SvD tagit i beräkning att 

det saknas vetenskapliga belägg för dieten, något Atterstam själv lyfte fram.  Ser man till de vanligaste 

källorna i SvD vilka utgörs av forskning eller experter stämmer även det överens med den bild av det 

vetenskapligt medvetna journalistiska arbetet som finns hos tidningen.  

 

Aftonbladet var däremot den tidning som innehöll mest anekdotisk bevisföring, hade flest antal positiva 

artiklar och var först med rapporteringen av LCHF. De vanligaste förekommande källorna i Aftonbladet 

var Annika Dahlqvist samt privatpersoner. Detta kan tyda på bristande källkritik, och komma att tolkas 

som att tidningen förhåller sig positiv till dieten. Elmerfjord verkar dock medvetenhet om 

problematiken. Möjligtvis kan det vara så att det massiva läsarintresset och de enskilda journalisternas 

svårigheter med att tolka forskningsrapporterna kan ha bidragit till det mönster som den kvantitativa 

innehållsanalysen visade. Elmerfjord påvisade dock viljan av att ge en balanserad rapportering, även om 

resultaten visar att Aftonbladet inte riktigt lyckats med detta.  En tänkbar möjlighet kan vara att den 

kvantitativa innehållsanalysen blivit missvisande, då den främst letar efter förekomsten av specifika 

enheter i artiklarna. Det bör åter igen framhållas att intervjuerna endast är två till antalet och personerna 

som intervjuats därför enbart kan tala utifrån sig själva.  
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6. SLUTSATS 

 
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur källkritiken ser ut i artiklar om LCHF. För att kunna ta reda på det 

formulerades först tre delfrågor:   

 

 Vilka är de vanligaste källorna? 

 Framställs dieten positivt eller negativt? 

 Förekommer anekdotisk bevisföring?  

 
Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visade att de vanligaste källorna var Annika Dahlqvist, 

privatpersoner och forskning, att dieten oftast framställs positivt samt att anekdotisk bevisföring 

förekom i drygt 40 procent av det totala urvalet.  

 

Genom att ha fått delfrågorna besvarade är det nu dags att besvara uppsatsens huvudfråga: hur ser 

källkritiken ut? Att Annika Dahlqvist var den vanligaste källan i artiklar om LCHF visar att källkritiken 

är bristfällig i de studerade medierna. Den positiva framställningen av dieten tyder på att journalisterna 

saknar insikt i forskningen bakom dieten. Den anekdotiska bevisföringen, där medierna låter 

privatpersoner gå i god för att LCHF fungerar, får helt enkelt kompensera för bristen på stödjande 

forskning. Studiens slutsats är att källkritiken inte håller.  

 

Hur kommer det sig då att källkritiken blir lidande? Intervjuerna visade att det är läsarnas intresse som 

avgör vilka nyheter som får störst utrymme i medierna. Elmerfjord tydliggjorde i intervjun att nyheter 

om viktminskning resulterar i många klick på Aftonbladets nyhetssajt, och att Aftonbladet till stor del är 

en produkt som ska säljas. Hur rönen om dieter ska användas ligger enligt Elmerfjord hos läsarna. Även 

Atterstam framställer läsarnas efterfrågan som avgörande för SvD:s rapportering om dieter. Hon menar 

även att den påtryckning som redaktionen utsätts för av intresseorganisationer och förespråkare kan 

påverka. Båda Atterstam och Elmerfjord lyfter samtidigt vikten av vetenskaplig kunskap hos landets 

journalister för att nya rön om viktminskning ska kunna tolkas rätt.  

 

Att läsarnas intresse i mångt och mycket är avgörande för innehållet i medierna får stöd av McQuails 

teori om den kommersiella modellen, som framhäver att medier ofta utgår ifrån marknadens förfrågan 

och därmed vad som genererar störst vinst. I Socialstyrelsens Folkhälsorapport framgick att drygt 

hälften av den vuxna befolkningen är missnöjda med sin vikt, vilket kan förklara varför tidningarna 

säljer bättre när de skriver om olika dieter. Paul Frigyes bok Nyhetsflås & tidsanda visade att 
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kvällstidningarnas artiklar om viktminskning mottogs bäst hos läsarna då de konkretiserades genom 

exempel på hur vanliga personer gått ner i vikt. Detta kan förklara varför anekdotisk bevisföring är 

vanligt förekommande.    

 

Försäljning av lösnummer borde inte stå i kontrast till journalisters förmåga att följa de källkritiska 

principerna. Återigen verkar problemet handla om bristande kunskap om forskning. I Vetenskap & 

Allmänhets rapport om journalisters attityd till vetenskap och forskare framgick att bristande kunskap, 

tidsbrist och knappa resurser är det största hindret för en tillfredsställande rapportering om 

forskningsrön. En tredjedel av journalisterna i undersökningen ansåg även att forskningsresultat ska 

spridas så fort de tas fram. Denna attityd känns igen hos de forskare som intervjuades i  uppsatsen Mötet 

mellan skilda världar – en studie av relationen mellan forskare och journalister vid akrylamidlarmet. 

Forskarna upplevde att mötet med journalister ofta var problematiskt. Enligt forskarna verkade 

journalisterna ha en förutbestämd uppfattning om det ärende de var utsända i, och forskarnas uppgift var 

ofta att bekräfta den förutfattade meningen. Kom de istället med uppgifter som stod i kontrast med 

journalisternas agenda var det inte alltid forskarna citerades. Forskarna ansåg att motsättningen uppstod 

eftersom journalisterna saknar kännedom om vetenskap.  

 

Det verkar som att bristen på  kunskap ligger till grund för mediernas okritiska rapportering om LCHF. 

Om journalisterna inte förmår undersöka källorna är det intresseorganisationernas påtryckningar och 

läsarnas efterfrågan som sätter dagordningen. Mediernas vinstintressen får då gå före de grundläggande 

journalistiska principerna. Resultatet av detta kan bli att trovärdigheten för nyheter som bottnar i 

vetenskap minskar på sikt.  
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7. DISKUSSION 
 
Intresset för LCHF är stort, och det speglas i mediernas innehåll. Men här uppstår något av ett ”hönan 

eller ägget”-dilemma. Beror mediernas rapportering av dieten på det stora antalet LCHF-ätare, eller 

beror denna växande skara på mediernas frekventa rapportering? En förklaring till LCHFs stora mediala 

utrymme skulle kunna vara att dieten fungerar, och att forskningen ännu inte hunnit undersöka de 

positiva resultat som LCHF-förespråkarna erfarit. Det kan å andra sidan också vara så att LCHF är en 

kommersiell produkt vars vinstintressen överträffar forskning och framsteg.  

 

Förespråkarna för LCHF fortsätter att göra anspråk på att nya rön talar till det mättade fettets fördel, 

men hittills har de inte fått rätt. Enligt ledande näringsexperter är det fortfarande det fleromättade fettet 

som har flest hälsofördelar. Livsmedelsverkets råd bygger på vad vetenskapen kommit fram till om 

olika livsmedels långsiktiga effekter, inte på vad enskilda individer själva har att säga i frågan. Den 

anekdotiska bevisföringen anses svag inom forskningsvärlden, däremot förekommer den frekvent i de 

medier som granskats i uppsatsen.  

 

Enligt god sed ska journalister både vara objektiva och källkritiska, men undersökningens resultat visade 

en annan verklighet. Det saknas onekligen vetenskaplig kunskap hos dagens journalister, vilket kan 

förklara varför medierna presenterar forskningsrönen som fakta innan dessa beprövats. I Vetenskap och 

Allmänhets undersökning framkom att en tredjedel av de medverkande journalisterna ansåg att 

forskningsresultat ska spridas så fort de tas fram. Detta förhållningssätt bottnar i den journalistiska viljan 

att berätta, men överträffar samtidigt den journalistiska strävan att tjäna sanningen. Möjligtvis bidrar 

mediebolagens ökade konkurrens om läsarna till att häpnadsväckande kuriosor får gå före både fakta 

och ansvar.  

 

Tydligt är att förhållningssättet till fakta ser väldigt olika ut hos journalister och forskare. 

Förhoppningen är att dessa världar en dag kan förenas i något mer allomfattande än i enstaka 

specialiserade vetenskapsjournalister. Nyfikenhet, sanningssökande och en strävan efter att förändra är 

grundegenskaper hos både journalistiken och vetenskapen. Yrkeskårerna borde ses som två sidor av 

samma mynt istället för att räknas som olika valörer. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

 
Att granska hur källkritiken ser ut hos dagens journalister är en stor och viktig uppgift. Genom att 

upptäcka brister skapas underlag för förbättring på landets redaktioner. Konsekvenserna av den 

bristfälliga källkritiken vid rapporteringen om LCHF är kanske inte så allvarlig, men om samma 

mönster återfinns i rapporteringen om annan forskning uppstår ett allvarligt problem. Fler uppsatser om 

relationen mellan forskare och journalister efterlyses därför. 

 

Få metoder lyckas granska en specifik frågeställning utifrån flera perspektiv, vilket kan vara nödvändigt 

för att kunna dra rättvisa slutsatser. En kvalitativ analys av artiklar om LCHF kan tänkas finna svar som 

denna undersökning gått miste om. Ett förslag på vidare forskning skulle också kunna vara att utföra fler 

intervjuer med ett större antal journalister för att ta reda på hur journalister förhåller sig till källkritiken. 

Då  skulle man sedan kvantitativt  kunna upptäcka mönster i svaren och därmed dra mer generella 

slutsatser.  

 

Vidare forskning om svenska journalisters syn på ansvar i rapportering om dieter efterlyses, samt fler 

studier om förhållandet mellan LCHF och vetenskap. En analys av andra typer av medier som radio och 

TV skulle också behövas.  
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Bilagor 

 
 Variabellista 

 Intervju Atterstam 

 Intervju Elmerfjord 

 SPSS-resultat 

 Artikellista Aftonbladet (artiklar andra urvalet) 

 Artikellista DN (artiklar andra urvalet)  

 Artikellista SvD (artiklar andra urvalet)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

Bilaga:1 Variabler  

 

V1: ID 

 

V2: Tidning  

1. Aftonbladet 

2. DN 

3. Svenska dagbladet  

 

V3: Publicerings datum 

 

V4: Artikeltyp 

1. Nyhetsartikel 

2. Livsstilsartiklar  

3. Notis  

4. Övriga  

 

V5: Förespråkare  läkare Annika Dahlqvist 

 Förekommer inte 

 Förekommer  

 

V6: Förespråkare läkare Andreas Eenfeldt  

0. Förekommer inte 

1. Förekommer  

 

V7: Förespråkare kändis Katrin Zytomierska  

0. Förekommer inte 

1. Förekommer  

 

V8: Förespråkare övriga 

 Förekommer inte 

 Förekommer  

 

V9: Expert professor Mai-Lis Hellenius  

2. Förekommer inte 

3. Förekommer  

 

V10: Expert fettforskare Claud Marcus  

 Förekommer inte  

 Förekommer  
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V11: Expert överläkare Stephan Rössner  

 Förekommer inte 

 Förekommer  

 

V12: Expert professor i medicinsk och fysiologisk kemi Charlotte Erlanson- Albertsson  

 Förekommer inte 

 Förekommer  

 

V13: Expert myndigheter  

0. Förekommer inte 

1. Förekommer  

 

V14: Expert övriga  

 Förekommer inte 

 Förekommer  

 

V15: Forskning  

 Icke namngiven forskning 

 Namngiven forskning  

 

V16: Socialstyrelsens rapport  

 Förekommer inte 

 Förekommer  

 

V17: Anekdotisk bevisföring  

0. Förekommer inte 

1. Förekommer  

 

V18: Tonläge 

 Positivt 

 Negativt  

 Neutralt/ går ej att fastställa  

 

V19: Handlar om LCHF 

1. Handlar huvudsakligen om LCHF 

2. Handlar sekundärt om LCHF  

 

V20: Forskare 

0. Icke namngiven forskare 

1. Namngiven forskare  

 

V21: Expert läkare 
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0. Förekommer inte 

1. Förekommer  

 

V22: Expert professor 

0. Förekommer inte 

1. Förekommer  

 

V23: Livsmedelsverkets kostrekommendationer  

0. Förekommer inte 

1. Förekommer  

 

V24: Förespråkare privatperson 

0. Förekommer inte 

1. Förekommer  

 

 

 

V25:Publicerings år 

1. 2008 

2. 2009 

3. 2010 

4. 2011 

5. 2012 
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Bilaga: 2 Intervju med Inger Atterstam, Svenska Dagbladet (onsdag 2 januari 2013) 

 

1. Hur förhåller ni er till nya forskningsrön på er redaktion? 

Det finns finns så oerhört mycket forskning och rön och därför behövs journalister som är specialister 

inom vetenskap och medicin som vet hur man ska förhålla sig till vetenskapliga rön på så sätt att de kan 

urskilja vad som är kvalitativ bra forskning. Forskning ska ha höga evidensbevis och det ställer ett krav 

på journalister och just specialjournalister har ett hum om detta. De följer de ledande vetenskapliga 

tidsskrifterna och det finns även ett system som via mail skickar ut de bästa vetenskapliga rapporterna. 

Dessa rapporter skickas ut ett par dagar i förväg så att journalisterna får lite tid på sig att gå igenom 

dessa rapporter och de får även de datum då rapporterna får publiceras. Majoriteten av vetenskapliga 

rapporter tvingas helt enkelt att väljas bort då det finns så väldigt mycket.  

 

2. Kollar ni upp källan bakom forskningen?  

En vetenskaplig rapport ska vara publicerad i en trovärdig tidsskrift då den har blivit kontrollerad att den 

håller en vetenskaplig kvalitet. Det rör sig om ett 10-15 tal tidsskrifter. Här efter gäller det att göra en 

snabb analys av i vilka tidningar rapporten blivit publicerad, hur stort är materialet och vad ansar andra 

om rapporten? Journalisterna har även egna forskare som de ringer och ber om hjälp i bedömningen. 

Varje journalist måste ha ett nätverk med ledande forskare i Sverige som de kan kolla av med.  

 

3. Tycker ni att ni har framställt dieten LCHF positivt eller negativ? 

Det är inte en journalists uppgift att ta ställning om en diet är bra eller dålig utan uppgiften är att 

redovisa alla synpunkter och därmed inte ta ställning. Just LCHF är problematiskt då det inte finns några 

studier gjorde på den dieten, det är en extremvariant av Atkinsdieten som det finns studier gjorda på i 

USA.  

 

4. Förekommer anekdotisk bevisföring i era artiklar om LCHF? 

LCHF är en uppstickare i världen bland alla dieter och det kan nästa liknas som en sekt med hårt troende 

människor. Då finns det alltid fall där personer har gått ner en massa kilo och det blir på så sätt deras sätt 

att marknadsföra sig. Är då detta något vi vill ta upp eller ej? Hur tar vi i så fall upp detta? Så som vi 

jobbar så tar vi inte bara upp ett case utan kollar med alla parter, kollar av med seriösa kvalitetstidningar. 

Däremot är detta något som både kvällspressen och tv älskar. Viktigt  att veta att de även har PR-byråer 

som hjälper dem i sin marknadsföring.  
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5. Om källkritiken inte håller. Vad beror då det på? 

Källkritik ska hålla. Men det kan vara så att man rycks med i en berättelse om någon som har gått ner 20 

kilo, men det är inte så det ska fungera och det är inte det som är målet. Det är en brist på journalistiken 

om så är fallet. Man ska höra med alla parter. Man ska också ge en variation i det man rapporterar, en 

jämnvikt att ena dagen rapporteras det om ena saker och en annan dag om något annat.  

 

6. Hur kommer det sig att ni skriver om dieter? 

Nåt som intresserar våra läsare, hälsa och bantning är ett stort ämne. Journalisternas roll är att kunna 

förklara och sätta in information i sitt sammanhang och ge vettig information.   

 

7. Det finns inga långtidsstudier bakom LCHF. Hur kommer det sig att ni ändå skriver om dieten?  

Det är en kommersiell våg för LCHF. Det kommer böcker, recept och så vidare vilket naturligtvis 

påverkar journalister. Bantningsbranschen har fått stor uppmäsksamhet och det är ett faktum att ett stort 

antal människor har gått ner i vikt av olika dieter. Många case ligger bakom ett case, vilket man inte kan 

förneka. Men det är något man som journalist måste ta ställning till. Just LCHF är en extremvariant som 

det inte finns studier bakom utan då är det föregångaren Atkins som det finns studier gjorda kring.  

 

8. Vad anser ni att ni har för ansvar gentemot allmänheten när det kommer till rapporteringen om 

LCHF?  

Som journalist har vi väldigt mycket saker vi ska ta ställning till. Dieter är en av alla dessa saker. Vi har 

ett ansvar att vara objektiva på ett allmändisigt sätt vad det än gäller och när det gäller just dieter är det 

ingen skillnad mot andra saker vi skriver om. Men det är en stor uppgift att informera människor om vad 

det ska och inte ska äta utifrån den kunskap vi har inom ämnet utifrån vetenskapen. Det finns en hårdför 

kärna bland LCHF-förespråkarna som är väldigt på hugget och ringer otroligt mycket, nästan på snudd 

av att trakassera, vilket inte är en fördel för dem själva att de gör så. Det kanske går hem hos andra men 

inte hos mig.    

 

Som seriös journalist måste man undersöka noga vad det finns för underlag och prata med alla berörda. 

Man sätter sig in i ett ämne och kanske man som journalist tar ställning i en fråga i exempelvis en 

debattartikel men när man skriver om ämnet måste man höra med alla parter. Ringa runt till de olika 

parter som har synpunkter. Det är god journalistik. Alla ska behandlas med repsekt.  
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Bilaga 3. Intervju med Agneta Elmerfjord, Aftonbladet (torsdag 3 januari 2013) 

 

1. Hur förhåller ni er till nya forskningsrön på er redaktion? 

Personligen har jag generellt ett stort intresse för forskningsrön på så sätt att jag håller koll på nya rön. 

Sen har vi olika prenumationsvägar på just sådant, exempelvis skickar KI ut varje vecka om de senaste 

forskningsrapporterna. Sen har vi även koll på exempelvis Illustrerad vetenskap och via news desk. 

 

Urvalet görs ur det senaste rapporterna och utifrån det som känns nytt. Det finns på området, då det är en 

kommersiell produkt, väldigt mycket böcker, recept och så vidare så vi kontaktar även bokförlagen för 

att se vilka produkter som släppts och på så sätt kan man hitta intressanta vinklar utifrån böckerna.  

 

2. Kollar ni upp källan bakom forskningen? 

Rapporter som vi exempelvis får från KI, Medicinsk Access eller Vetenskapsrådet, räknar vi med att det 

är huvudkällan och att det som står är riktigt. Kollar alltså inte källornas källor när det gäller 

huvudkällor som dessa. Däremot har vi en ja och en nej-sägare när vi framställer informationen, då det 

är viktigt att läsarna ska få båda sidorna. Vi lägger inte nån större värdering i materialet utan läsaren får 

själv ta ställning.  

 

3. Tycker ni att ni har framställt dieten LCHF positivt eller negativ? 

Vi har med båda sidorna, en grön och en röd sida, med olika företrädare för dieten och kritiker som är 

mot. Det rör sig om en produkt som är merparten kommersiell och vi säljer recept i bilagorna, och det 

kan tyckas att det blir en positiv framställning men vi vill ha en balanserad debatt. Exempelvis i våra 

krönikor där vi tar upp att det inte är hundraprocentigt vederlagt att LCHF är bra. Att det finns risker och 

att vi att har ett ansvar att läsarna får en möjlighet att avgöra vad som är rätt och fel.  

Med tanke på att vi säljer recept kan det säkert tyckas att vi tycker det är en halleluja-grej med LCHF, 

men vi tycker det är väldigt viktigt att ha en balanserad rapportering så att läsarna kan ta ställning själva.   

 

4. Förekommer anekdotisk bevisföring i era artiklar om LCHF? 

Vi berättar om personer som gått ner med LCHF, men även om de som gått ner med andra dieter också. 

Det skapar en igenkänningseffekt, någon läsaren kan identifiera sig med. Jag tycker inte att det är 

bevisföring i vanlig bemärkelse. Vi har med riktiga experter i form av läkare också.  

Ja och nej företrädare är medicinska läkare.  
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5. Om källkritiken inte håller. Vad beror då det på? 

Nu kan jag bara svara för mig själv och de bilagor jag står för och inte nyheterna. Det är svårt att 

förhålla sig till forskningsrapporter, man behöver kolla källornas källa, gå tillbaka långt och enorm tid 

krävs. Jag har valt att låta läkare kommentera rapporter åt mig. Går igenom de senaste studierna som 

presenterats och larmrapporter, får en ja och en nej sida och låter dem kommentera dessa studier. Som 

vanlig journalist kan det vara svårt att förhålla sig till dessa källor och då är det bra att vända sig till 

experter som kan kommentera källorna. Sen får man som läsare förhålla sig till detta. Sen finns det ju 

även medicinreportrar som har större kunskap inom dessa områden.  

 

6. Hur kommer det sig att ni skriver om dieter? 

Det säljer. Säljer lösnummer, folk är intresserade av att gå ner i vikt. Man ser hur det klickas mycket på 

våra sajter gällande ämnen som berör banting, dieter och så vidare.  

 

7. Det finns inga långtidsstudier bakom LCHF. Hur kommer det sig att ni ändå skriver om dieten? 

Därför att det intresserar folk och förekommer i samhället och då hakar vi på och väljer att skriva om 

det. Intresset styr vilka produkter vi väljer att ge ut. Det finns absolut etiska betänkligheter med dieten, 

exempelvis att det inte finns några långtidsstudier, och det är någonting man måste ta ställning till och 

exempelvis skriva att det finns risker och att dieten inte passar alla och så vidare. Läsaren måste kunna 

ta ställning själva. Jag kan exempelvis inte döma andra när det kommer till rökning, man måste kunna ta 

ansvar för vad man själva mår bra av och vad som passar en själv. Man får helt enkelt känna efter.  

 

8. Vad anser ni att ni har för ansvar gentemot allmänheten när det kommer till rapporteringen om 

LCHF? 

Hade jag inte tyckt att jag har nåt ansvar hade jag inte haft den typ av artiklar jag har i en produkt, jag 

vill ha båda sidor representerade i mina produkter.  
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Bilaga: 4 SPSS-RESULTAT 

 

 

 

TIDNINGSTYP * TONLÄGE Crosst abulat ion

% within TIDNINGSTYP

TONLÄGE

TotalPositiv Negativ Neutral

62,3% 32,1% 5,7% 100,0%

DN 22,2% 22,2% 55,6% 100,0%

SvD 9,1% 45,5% 45,5% 100,0%

Total 44,0% 30,8% 25,3% 100,0%

TIDNINGSTYP * ANEKDOTISK BEVISFÖRING Crosst abulat ion

% within TIDNINGSTYP

ANEKDOTISK BEVISFÖRING

TotalFörekommer inte Förekommer

52,8% 47,2% 100,0%

DN 74,1% 25,9% 100,0%

SvD 81,8% 18,2% 100,0%

Total 62,6% 37,4% 100,0%

TIDNINGSTYP * TONLÄGE Crosst abulat ion

TONLÄGE

TotalPositiv Negativ Neutral

62,3% 32,1% 5,7% 100,0%

% of Total 36,3% 18,7% 3,3% 58,2%

DN 22,2% 22,2% 55,6% 100,0%

% of Total 6,6% 6,6% 16,5% 29,7%

SvD 9,1% 45,5% 45,5% 100,0%

% of Total 1,1% 5,5% 5,5% 12,1%

Total 44,0% 30,8% 25,3% 100,0%

% of Total 44,0% 30,8% 25,3% 100,0%

TIDNINGSTY

P

Aftonblade

t

TIDNINGSTY

P

Aftonblade

t

TIDNINGSTY

P

Aftonblade

t

% within 

TIDNINGSTYP

% within 

TIDNINGSTYP

% within 

TIDNINGSTYP

% within 

TIDNINGSTYP



46 

 

 

 

 

 

TONLÄGE * ANEKDOTISK BEVISFÖRING Crosst abulat ion

ANEKDOTISK BEVISFÖRING

TotalFörekommer inte Förekommer

TONLÄGE Positiv % within TONLÄGE 40,0% 60,0% 100,0%

% of Total 17,6% 26,4% 44,0%

Negativ % within TONLÄGE 78,6% 21,4% 100,0%

% of Total 24,2% 6,6% 30,8%

Neutral % within TONLÄGE 82,6% 17,4% 100,0%

% of Total 20,9% 4,4% 25,3%

Total % within TONLÄGE 62,6% 37,4% 100,0%

% of Total 62,6% 37,4% 100,0%

PUBLICERINGSÅR * TONLÄGE * TIDNINGSTYP Crosst abulat ion

% within PUBLICERINGSÅR

TIDNINGSTYP

TONLÄGE

TotalPositiv Negativ Neutral

Aftonbladet 2008 100,0% 100,0%

2009 77,8% 22,2% 100,0%

2010 66,7% 33,3% 100,0%

2011 33,3% 55,6% 11,1% 100,0%

2012 57,7% 34,6% 7,7% 100,0%

Total 62,3% 32,1% 5,7% 100,0%

DN 2008 100,0% 100,0%

2009 100,0% 100,0%

2010 20,0% 80,0% 100,0%

2011 25,0% 25,0% 50,0% 100,0%

2012 35,7% 14,3% 50,0% 100,0%

Total 22,2% 22,2% 55,6% 100,0%

SvD 2011 60,0% 40,0% 100,0%

2012 16,7% 33,3% 50,0% 100,0%

Total 9,1% 45,5% 45,5% 100,0%

Total 2008 75,0% 25,0% 100,0%

2009 63,6% 36,4% 100,0%

2010 25,0% 25,0% 50,0% 100,0%

2011 22,2% 50,0% 27,8% 100,0%

2012 45,7% 28,3% 26,1% 100,0%

Total 44,0% 30,8% 25,3% 100,0%

PUBLICE

RINGSÅR

PUBLICE

RINGSÅR

PUBLICE

RINGSÅR

PUBLICE

RINGSÅR

TIDNING*$Källo r Crosst abulat ion

TotalEXPERT ÖVRIGA

Count 22 2 2 5 2 3 3 5 3 2 4 1 18 53

% within TIDNING 41,5% 3,8% 3,8% 9,4% 3,8% 5,7% 5,7% 9,4% 5,7% 3,8% 7,5% 1,9% 34,0%

% of Total 27,8% 2,5% 2,5% 6,3% 2,5% 3,8% 3,8% 6,3% 3,8% 2,5% 5,1% 1,3% 22,8% 67,1%

DN Count 4 1 2 4 2 0 0 0 1 3 2 5 3 18

% within TIDNING 22,2% 5,6% 11,1% 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 16,7% 11,1% 27,8% 16,7%

% of Total 5,1% 1,3% 2,5% 5,1% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 3,8% 2,5% 6,3% 3,8% 22,8%

SvD Count 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 8

% within TIDNING 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 12,5%

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 1,3% 10,1%

Total Count 26 3 4 10 5 3 3 5 4 7 6 6 22 79

% of Total 32,9% 3,8% 5,1% 12,7% 6,3% 3,8% 3,8% 6,3% 5,1% 8,9% 7,6% 7,6% 27,8% 100,0%

Percentages and totals are based on respondents.

Källora

FÖRESPRÅKARE 

DAHLQVIST

FÖRESPRÅKARE 

EENFELDT

FÖRESPRÅKARE 

ZYTOMIERSKA

FÖRESPRÅKARE 

ÖVRIGA

EXPERT 

HELLENIUS

EXPERT 

MARCUS

EXPERT 

RÖSSNER

EXPERT 

ALBERTSSON

EXPERT 

MYNDIGHET

SOCIALSTYRELS

ENS RAPPORT

LIVSMEDELSVE

RKETS 

REKOMMENDA

TIONER

FÖRESPRÅ

KARE 

PRIVATPER

SON

TIDNINGSTY

P

Aftonblade

t
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TONLÄGE*$Expert er Crosst abulat ion

TotalEXPERT ÖVRIGA FORSKARE FORSKNING

TONLÄGE Positiv Count 12 1 0 1 1 1 0 1 2 1 4 6 15

% within TONLÄGE 80,0% 6,7% 0,0% 6,7% 6,7% 6,7% 0,0% 6,7% 13,3% 6,7% 26,7% 40,0%

% of Total 22,6% 1,9% 0,0% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0% 1,9% 3,8% 1,9% 7,5% 11,3% 28,3%

Negativ Count 11 1 4 1 2 4 3 8 6 1 0 10 26

% within TONLÄGE 42,3% 3,8% 15,4% 3,8% 7,7% 15,4% 11,5% 30,8% 23,1% 3,8% 0,0% 38,5%

% of Total 20,8% 1,9% 7,5% 1,9% 3,8% 7,5% 5,7% 15,1% 11,3% 1,9% 0,0% 18,9% 49,1%

Neutral Count 3 1 1 1 0 0 1 4 2 4 2 3 12

% within TONLÄGE 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 33,3% 16,7% 33,3% 16,7% 25,0%

% of Total 5,7% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 7,5% 3,8% 7,5% 3,8% 5,7% 22,6%

Total Count 26 3 5 3 3 5 4 13 10 6 6 19 53

% of Total 49,1% 5,7% 9,4% 5,7% 5,7% 9,4% 7,5% 24,5% 18,9% 11,3% 11,3% 35,8% 100,0%

Percentages and totals are based on respondents.

Expertera

FÖRESPRÅKARE 

DAHLQVIST

FÖRESPRÅKARE 

EENFELDT

EXPERT 

HELLENIUS

EXPERT 

MARCUS

EXPERT 

RÖSSNER

EXPERT 

ALBERTSSON

EXPERT 

MYNDIGHET

LIVSMEDELSVE

RKETS 

REKOMMENDATI

ONER

SOCIALSTYRELS

ENS RAPPORT

TIDNING*$källa Crosst abulat ion

TotalFORSKNING FORSKARE EXPERT LÄKARE

Count 9 5 3 2 18 1 5 4 9 4 22 2 2 9 2 3 3 53

% within TIDNING 17,0% 9,4% 5,7% 3,8% 34,0% 1,9% 9,4% 7,5% 17,0% 7,5% 41,5% 3,8% 3,8% 17,0% 3,8% 5,7% 5,7%

% within $källa 47,4% 50,0% 100,0% 28,6% 81,8% 16,7% 100,0% 80,0% 69,2% 66,7% 84,6% 66,7% 50,0% 81,8% 40,0% 100,0% 100,0%

% of Total 11,4% 6,3% 3,8% 2,5% 22,8% 1,3% 6,3% 5,1% 11,4% 5,1% 27,8% 2,5% 2,5% 11,4% 2,5% 3,8% 3,8% 67,1%

DN Count 8 4 0 3 3 5 0 1 2 2 4 1 2 1 2 0 0 18

% within TIDNING 44,4% 22,2% 0,0% 16,7% 16,7% 27,8% 0,0% 5,6% 11,1% 11,1% 22,2% 5,6% 11,1% 5,6% 11,1% 0,0% 0,0%

% within $källa 42,1% 40,0% 0,0% 42,9% 13,6% 83,3% 0,0% 20,0% 15,4% 33,3% 15,4% 33,3% 50,0% 9,1% 40,0% 0,0% 0,0%

% of Total 10,1% 5,1% 0,0% 3,8% 3,8% 6,3% 0,0% 1,3% 2,5% 2,5% 5,1% 1,3% 2,5% 1,3% 2,5% 0,0% 0,0% 22,8%

SvD Count 2 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 8

% within TIDNING 25,0% 12,5% 0,0% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0%

% within $källa 10,5% 10,0% 0,0% 28,6% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 20,0% 0,0% 0,0%

% of Total 2,5% 1,3% 0,0% 2,5% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 10,1%

Total Count 19 10 3 7 22 6 5 5 13 6 26 3 4 11 5 3 3 79

% of Total 24,1% 12,7% 3,8% 8,9% 27,8% 7,6% 6,3% 6,3% 16,5% 7,6% 32,9% 3,8% 5,1% 13,9% 6,3% 3,8% 3,8% 100,0%

Percentages and totals are based on respondents.

källaa

EXPERT 

PROFESSOR

FÖRESPRÅKARE 

PRIVATPERSON

LIVSMEDELSVE

RKETS 

REKOMMENDATI

ONER

EXPERT 

ALBERTSSON

EXPERT 

MYNDIGHET

EXPERT 

ÖVRIGA

SOCIALSTYRELS

ENS RAPPORT

FÖRESPRÅKARE 

DAHLQVIST

FÖRESPRÅKAR

E EENFELDT

FÖRESPRÅ

KARE 

ZYTOMIER

SKA

FÖRESPR

ÅKARE 

ÖVRIGA

EXPERT 

HELLENIU

S

EXPERT 

MARCUS

EXPERT 
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Bilaga 5 Artikellista Aftonbladet  
 

1. Ät fett rasa i vikt  

2008-01-18  

2. Det onda försvann med en gång  

2008-02-16 

3. Gick ner kilo med fett  

2008-03-23  

4. Så kan du gå ner 5 kilo – med fett  

2008-07-25  

5. Rivstarta med en viktvinnare!  

2008-09-16  

6. Nu tänker hon väga tyngst  

2008-09-21  

7. Jonas gick ner 92 kilo med fettdiet  

2009-03-22  

8. Gå ner 8 kilo till midsommar  

2009-04-27  

9. Åt fett – gick ner 30 kg  

2009-05-30 

10. Gå ner lätt  

2009-07-27  

11. Så lurar Annika svininfluensan  

2009-08-30  

12. Hon skadar folkhälsan  

2009-09-05 

13. Fettdoktorn får sparken  

2009-10-05  

14. Njut av Dr Dahlqvist julmat!  

2009-12-06  

15. Njut av julen – utan att öka i vikt  

2009-12-21 

16. - Jag äter vad jag vill, när jag vill  

2010-01-06  

17. Min patient fick infarkt – av fettdieten  

2010-03-31 

18. Packa picknickkorgen -enligt din diet  

2010-06-14  

19. Här är några av Annika Dahlqvist kontroversiella citat  

2011-03-23 

20. ”Jag tänkte på att ta mitt liv”  

2011-03-23 

21. Sänk dina farliga blodfetter  

2011-04-11  

22. Svulla inte hela påskhelgen  

2011-04-18  
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23. Fettdoktorn gör flott comeback  

2011-05-11  

24. Tappa kilon med – ägg och bacon  

2011-05-26  

25. Köttfrossa – fett dåligt för miljön  

2011-08-30  

26. LCHF – farlig sekt eller en superdiet?  

2011-12-19  

27. Fettdieten gör dig trögtänkt  

2011-12-22  

28. Svensken äter 85 kilo kött- varje år 2 

012-02-03  

29. Experten sätter + : så farlig är din diet  

2012-02-09  

30. Inlagd på sjukhus – efter diet  

2012-02-09  

31. Experten sågar Katrins LCHF-diet  

2012-02-14  

32. ”Min son får inte bli tjock”  

2012-02-14 

33. Så fixar du LCHF – utan rött kött  

2012-03-14  

34. Får 1000 000 – om hon går ner 15 kg  

2012-04-02  

35. Maxa träningen – med LCHF  

2012-04-02 

36. ”Alla småkrämpor försvann – och det är roligare att träna”  

2012-04-02  

37. Guldringarna kostade fläsk  

2012-04-03  

38. Kostrådgivaren frossade – i deg  

2012-04-23 

39. Platt mage! Med enkla knep  

2012-05-21  

40. Vilken av dieterna passar dig?  

2012-06-11  

41. Lev lääängre med tallriksmodellen  

2012-06-25 

42. Professorn: Mycket kött ökar risken med upp till 100 procent  

2012-06-28  

43. Bantade – fick stroke  

2012-06-28  

44. ”Pinsamt om jag inte gör bra ifrån mig  

2012-07-01 

45. Ta kontroll över ditt sötsug  

2012-07-02  

46. Anna-maria: jag kunde inte tänka mig ett liv utan godis  



50 

 

2012-07-02 

47. Fettdoktorn: grillat går bra  

2012-07-12  

48. Gå ner i vikt – med kolhydrater  

2012-07-16  

49. Så äter du dig till strålande hy  

2012-08-06  

50. De har tappat – 1030 kilo  

2012-08-13 

51. Svenska succémetoden får kilona att rasa  

2012-09-24 

52. Så lyckas vi hålla drömvikten  

2012-10-01  

53. Så lätt sänkte jag kolesterolet  

2012-10-08 
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Bilaga 6: Artikellista Dagens Nyheter 

 
54. Det den ena äter ratar den andra  

            2008-11-10  

 

55. Stoppa fetmaepidemin med mindre tv och mer motion  

            2009-02-26 

 

56. Forskare varnar för omstridd fettdiet  

            2009-04-04 

 

57. Därför ska Jonas äta Medelhavsmat  

            2010-01-17  

 

58. Enklare för diabetiker att äta rätt  

            2010-05-05  

 

59. Ferrys guldrecept  

            2011-01-16  

 

60. Årets smak är bacon  

            2012-01-14  

 

61. Nyckelhålet lockar färre 2 

            2012-02-02  

 

62. Nu köper vi mer fet mat  

            2012-02-02  

 

63. Hälsosamt eller livsfarligt  

            2012-03-07  

 

64. Kolhydrater-nej tack!  

            2012-03-13 

 

65. Färre kolhydrater – då minskar vikten snabbt  

            2012-04-27 

 

66. För mycket rött kött ökar risken för hjärtsjukdom och stroke 

            2012-07-27  

 

67. ”Man måste våga ta risker”  

            2012-09-15  
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68. ”Positiva kommentarer peppar mig” ' 

            2012-09-30  

 

80. Det den ena äter ratar den andra  

2008-11-10 

 

81. Enklare för diabetiker äta rätt  

2010-05-05 

 

82. Dina gener kan avslöja hur du bantar bäst  

2010-05-16 

 

83. Olika dieter för olika behov  

2010-05-16 

 

84. Men hur är det då med maten? 

2011-05-20 

 

85. Cissi Wallin  

2011-09-25 

 

86. Fortsatt brist på svenskt smör  

2011-09-28 

 

87. Kakbak utan kolhydrat  

2012-01-21 

 

88. Nyckelhålet lockar färre 

 2012-02-01 

 

89. Kolhydrater- nej tack! 

2012-03-13 

 

            90. Kosthysteri vållar kesobrist  

            2012-09-04 

 

91. Hälsokriget om mjölken  

2012-09-09 
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Bilaga 7: Artikellista Svenska Dagbladet  

 
69. Blodfettsdebatt får nytt bränsle  

            2011-05-10  

 

70. ”Lag mot semlor går inte”  

             2011-11-02 

 

71. Dietfrälsta föräldrar hotas notis  

            2011-11-28  

 

72. Gaser drabbar kvinnor hårdast  

             2012-05-18  

 

73. Dieter kan vara farliga  

            2012-06-28  

 

74. Medelhavskost professorns råd  

            2012-09-13  

 

75.Baksug trots veteförbud 

            2012-09-14 

 

76. Diethysteri skapar stor brist på keso  

             2012-09-04 

 

77. ”Jag var med och jag överlevde” 

            2012-08-05 

 

78. Behövs det ännu fler bokstäver i dietdjungeln? 

            2011-12-23 

 

79. Vi löper risk att överäta  

            2011-11-03 

 


