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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Kost och hälsa har aldrig varit så utbrett och omdebatterat i media som det är idag 
och ämnet, som tidigare varit avgränsat till främst professioner som dietister och läkare, har 
funnit nyvunnen mark hos diverse privatpersoner som alla delar intresset för mat och 
hälsosamma levnadssätt. I de forum som finns att tillgå på Internet idag, ses ett myller av 
åsikter kring matens betydelse och trots att Internet som ett diskussionsforum funnits i ett 
antal år finns det än idag inte särskilt mycket forskning på området. 
Syfte: Fokus i denna studie ligger på argumentationer som kan ses i de kommentarsfält som 
finns i anslutning till kost- och hälsorelaterade artiklar på Aftonbladets hemsida.
Metod & Material: Vi har haft som avsikt att se mönster via en kvalitativ innehållsanalys av 
texten, med fokus på argumentationsanalys, och utgångspunkt i retorikens olika verktyg.
Resultat, Diskussion och Slutsats: Vi fann att de allra flesta kommentarerna kantades av ett 
innehåll som tycks bidra med förnuft och logik till budskapet och därefter fanns det flest av 
typen känsloväckande uttalanden. Argument av typen sympati och samhörighet fann vi minst 
av i materialet och tenderade oftare att vara skrivna av kvinnor. Vi har även sätt att 
människors val av retoriska redskap vid kost- och hälsorelaterade argumentationer tycks 
spegla den syn man har på hälsa och hälsosam mat i allmänhet. Trots vårt snäva urval och 
flera aspekter av att man i kvalitativa metoder trots allt inte helt kan frångå ett subjektivt 
tyckande, hoppas vi kunna bidra till ökad fokus på området och fler liknande studier i 
framtiden, för att ge detta växande hälsofenomen mer plats, och sedemera förbättra framtida 
hälsokommunikation.

Nyckelord: Sociala medier, hälsokommunikation, Aftonbladet, artiklar, kommentarer, 
kommentarsfält, argumentationsanalys.
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ABSTRACT
Background: Diet and health has never been as widespread and debated in media as it is 
today and this subject, that previously has been confined mainly to professionals like 
nutritionists and doctors, have found interest in individuals who all share the interest in food 
and healthy life styles. In the forums that are available on the Internet today, you can see a 
myriad of thoughts, ideas and reflections about the importance and of food. Although the 
Internet as a forum has existed for a number of years now, the area is rather unexplored.
Objective: The main focus in this study lies in arguments seen in the comment fields that is 
related to articles about diet and health on Aftonbladet's website.
Methods & Material: We had the intention of seeing patterns through a qualitative content 
analysis of text by focusing on argument analysis, based on the different tools in the rhetorc.
Results, Discussion and Conclusion: We found out that the majority of the comments were 
lined with a content that seems to be based on common sense and logic and we also saw a 
high number of captivatingly statements. Argument based on sympathy and solidarity were 
the least of the material and tended more often to be written by women. We have also seen 
that people’s choice of rhetorical rools in these health-realted argumentation may reflect the 
views you have on health and healthy food. Despite our strict selection and the aspects that 
you in qualitative methods, can not completely deviate from a subjective thought, we hope to 
contribute to an increased focus on this area. Hopefully similar studies will be done in the 
future, in order to provide this growing health phenomenon more space, and improve future 
health communication.

Keywords: Social media, health communication, Aftonbladet, articles, comments, comment 
fields, health information, argument analysis

4



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION............................................................................................................... 7

2. BAKGRUND........................................................................................................................ 8
       2.1 Hälsoinformation i media............................................................................................. 8
                           2.1.1 Hälsokommunikation i media................................................................ 8

2.2 Sociala medier.......................................................................................................... 9
2.3 Nyhetssajter.............................................................................................................. 9
          2.3.1 Kommentarsfunktioner på nyhetssajter..................................................... 10
          2.3.2 Facebook som kommunikationsverktyg................................................... 10
2.4 Debatter och diskussioner i kommentarsfält.......................................................... 11
2.5 Förhållningssätt till hälsa och “hälsosam mat”...................................................... 11
2.7 Trender i sociala medier......................................................................................... 12
2.8 De nya kommunikationsvägarna............................................................................ 13

3. SYFTE................................................................................................................................. 13

4. METOD OCH MATERIAL.............................................................................................. 13
4.1 Kvalitativ innehållsanalys av texter................................................................................... 13
4.2 Argumentationsanalys........................................................................................................ 14
4.3 Retorik - förnuft eller känsla?............................................................................................ 14
          4.3.1 Logos - intellektet................................................................................................. 15
          4.3.2 Ethos - förtroendet................................................................................................ 15
                                  4.3.3 Pathos - känsloväckandet/provocerandet..................................... 15
          4.3.4 Ironi inom argumentation..................................................................................... 15
4.4 Vår argumentationsanalys - Teoretisk utgångspunkt......................................................... 16
4.5 Genomförande.................................................................................................................... 17
          4.5.1 Tankar kring urvalsarbetet.................................................................................... 17
          4.5.2 Litteratursökning................................................................................................... 17
4.6 Urval.................................................................................................................................. 18
          4.6.1 Sökvägar för nätartiklar......................................................................................... 18
          4.6.2 Urvalskriterier för nätartiklar och kommentarsflöden.......................................... 18
4.7 Analys................................................................................................................................ 19
          4.7.1 Översiktlig analys................................................................................................. 19
          4.7.2 Djupgående analys................................................................................................ 20
4.8 Nätartiklar och kommentarsflöden.................................................................................... 21

5. RESULTAT......................................................................................................................... 21
5.1 Logos.................................................................................................................................. 21

5.2 Ethos...................................................................................................................... 24
5.3 Pathos.................................................................................................................... 25
          5.3.1 Pathos och kommentarer karakteriserade av uppgivenhet....................... 27
5.4 Ironi inom argumentation...................................................................................... 28

5



6. DISKUSSION..................................................................................................................... 29
6.1 Huvudresultat..................................................................................................................... 29
6.2 Resultatdiskussion.............................................................................................................. 30
          6.2.1 Sändare och mottagare av hälsoinformation......................................................... 30
          6.2.2 Genusargumentation............................................................................................. 30
                                  6.2.3 Kan valet av retoriska redskap spegla synen man har på hälsa?... 31
                                  6.2.4 Förvirring och oro vid hälsoinformation i media.......................... 32
                                  6.2.5 Pathos som retoriskt verktyg vid fettrelaterade debatter.............. 33
                                  6.2.6 Ironi som retoriskt verktyg........................................................... 34
6.3 Metoddiskussion................................................................................................................ 34
                                  6.3.1 Konsten att kategorisera “rätt”...................................................... 34
                                  6.3.2 Retoriska glasögon........................................................................ 35
                                  6.3.3 Problematiken kring metod och urval........................................... 35
          6.3.4 Tolkningar som subjektiva.................................................................................... 36
                                  6.3.5 Etiska överväganden..................................................................... 37

7. SLUTSATS......................................................................................................................... 38

8. REFERENSER................................................................................................................... 38
8.1 Tryckta källor..................................................................................................................... 38
8.2 Internetkällor...................................................................................................................... 39

Bilaga 1: Nätartiklar som genomgått översiktlig och djupgående analys................................ 42
Bilaga 2: Arbetsfördelning....................................................................................................... 45

6



1. INTRODUKTION
I dagens mediasamhälle finns det knappt något som är lika utbrett och omdebatterat som just   
kost och hälsa. Media erbjuder allt ifrån matlagnings- och viktnedgångsprogram på tv till 
inspirerande matbilder i bilddagböcker, uttalanden från offentliga personer om dieter och 
rekommendationer från myndigheter. Olika kosthållningssätt och val av diet diskuteras 
således flitigt i media och tillgången på information inom området ger alla människor, oavsett 
sin bakgrund, en möjlighet att kunna uttrycka sina egna åsikter kring kost- och hälsorelaterade 
frågor (Franke et al. 2007; 2). Det intresse som finns för mat och matvanor är stort och idag 
pågår en intensiv debatt runtom i landet gällande vad vi bör och inte bör äta, således, vad som 
egentligen är det bästa för vår hälsa. Den bild som sprids i massmedia är dock ofta långt ifrån 
debatten som förs i vetenskapliga sammanhang, men självutnämnda experters uttalanden 
tenderar skapa fler rubriker jämfört med informationen om de etablerade 
kostrekommendationer, vilka dessutom har förändrats relativt lite över tid (Berg & 
Magnusson. 2009). De som är involverade i dessa debatter är allt från privatpersoner via 
bloggar till rikskändisar via debattinlägg och ofta förekommer delade meningar om 
informationen som ges. Detta på grund av att de personer som ger ut informationen tenderar 
att ha olika bakgrunder, utgångspunkter och kunskaper inom området (Livsmedelsverket. 
2011). Idag är det trots allt inte bara utbildade inom området eller en vild flora av så kallade 
kostexperter som uttrycker sina åsikter (Berg & Magnusson. 2009), utan alltfler individer 
tycks idag våga ta ton bakom sina datorer och diskussionsforum kring kost och hälsa verkar 
bara bli fler och fler.

Ett någorlunda nytt tillskott inom dessa forum är möjligheten till att kommentera artiklar som 
publicerats i dagstidningars webbversioner. Dessa Internetbaserade forum utgörs av 
nätartiklar av olika karaktär, vars kommentarsfält kopplats till Facebook och som sedemera 
kräver inloggning för att kunna kommentera, där kommunikationsprocessens fördelar är att 
såväl mottagaren som sändaren är aktiva parter (Jarlbro. 2011; 101). Optimalt vore om såväl 
sändaren som mottagaren är aktiva och tillhandahåller relevant information, vilket enligt 
författaren Gunilla Jarlbro kan definieras som “efterfrågestyrd hälsokommunikation” (2011; 
101). Jarlbro skriver även att de budskap som man som mottagare nås av i den här typen av 
forum grundar sig dock generellt endast på två strategier; skrämselargument eller saklig 
presentation av fakta (2011; 102), där det förstnämnda tenderar väcka mest reaktioner. Typen 
av reaktioner som ses är allt ifrån sakligt argumenterande till personangrepp och 
kommentarerna kantas ofta av retorikens tre huvudprinciper; logos (förnuftet i argumenten 
som läggs fram), ethos (den sympati som kan ses i argumenten) och pathos (känsloväckande 
eller provocerande kommentarer i syfte att skapa debatt), vilka handlar om att göra språket så 
effektivt som möjligt för att försöka övertyga andra om sin åsikt (Johannesson. 1998; 211). 
De debatter som skapas och genererar strömmar av kommentarer är trots 2000-talets IT-
framgångar ett fenomen som det inte forskats särskilt mycket på (Reich 2011; 98), varför vi 
fann det intressant att göra en studie inom området.

2. BAKGRUND
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2.1 Hälsoinformation i media
Hälsoinformation kan definieras som “information som syftar till att underlätta för människor 
att förstå sin egen hälsa och att fatta hälsorelaterade beslut för sig själv och/eller 
familj” (Garpenby & Husberg. 2001) och består i grund och botten av att man som sändare 
till en målgrupp vill leverera ett hälsobudskap (Jarlbro. 2011; 73). Under de senaste åren har 
det visat sig att intresset till att få tillgänglighet till denna typ av information via Internet varit 
stort från allmänheten (Garpenby & Husberg. 2001) och det har påvisats att just dagstidningar 
är den mest använda källan när det gäller kost- och hälsorelaterad information (Sandberg. 
2005; 27). Man har tidigare sett att människor påverkas och formas av hälsoinformation 
främst utifrån sin personliga karaktär men också av sociokulturella, ekonomiska samt 
demografiska förhållanden (Ek. 2005; 3). Tillgängligheten av av hälsobaserad information har 
idag blivit global och dagens generation nätsurfare har möjlighet att mötas av denna typ av 
information i betydligt större skala än tidigare (Garpenby & Husberg. 2001). 
Hälsoinformation på olika nyhetssajter kan dock ses som envägskommunikation, eller som 
Jarlbro beskriver det “en envägsprocess, d.v.s. man talar till någon”, vilket kan påverka på 
vilket sätt informationen tas emot (2011; 13).

2.1.1 Hälsokommunikation i media
Helena Sandberg har i sin publikation "Medier som arena för hälsokommunikation" 
genomfört en innehållsanalys av svenska dagstidningar i syfte att se hur de skriver om 
övervikt och fetma. Sandberg (2005; 32) kom fram till att rapporteringen kring fetma och 
övervikt ofta innehöll motsägelsefulla och paradoxala budskap, vilket kan leda till att läsarna 
upplever känslor av förvirring, osäkerhet och oro. Hälsobudskap och liknande som framställs 
av medier tenderar att bli förvridna och förenklade på grund av ämnets komplexitet, och det 
finns risk för att kommunikationsproblem uppstår, något som kan leda till ökad oro kring sin 
egen hälsa och självkänsla (Jarlbro. 2011; 23). Jarlbro skriver även om skrämselargument och 
huruvida de är effektiva eller inte. Generellt kan dessa skräckbudskap bli effektiva om de 
kombineras och balanseras med budskap som syftar att ge individen upplevelsen av 
handlingskontroll, men att hälsobudskap med en positiv klang som betonar fördelar, snarare 
än nackdelar, är att föredra när man vill uppmuntra människor till att göra förändringar (2011; 
86-87).

I Marianne Wikgrens publikation Everyday health information exchange and citation 
behaviour in Internet discussion groups beskrivs Internets hälsoforum som virtuella 
communities, där personer letar efter såväl hälsoinformation som emotionell support, som en 
del av sina dagliga liv. Dessa forum behandlar allt från information om hälsosam mat och 
dieter till supportgrupper för överviktiga och diabetiker, och Wikgren (2010; 1) hade som 
syfte att se hur information utbyttes mellan deltagarna och hur deltagarna i sin tur hade fått 
del i den information de spred vidare. Hon tittade på 30 stycken olika diskussionstrådar med 
fokus på kost och hälsa och analyserade hur deltagarna refererade till den information de gav 
till övriga personer. Resultaten visade på att engagerade människor verkar ofta på egen hand 
söka upp information och vetenskapligt grundade källor på nätet. 80% av alla citat refererade 
till Internetbaserad fakta och strax under 60% refererade till fakta på vetenskaplig grund. 
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Utöver dessa två fann Wikgren att dietböcker och alternativa Internetbaserade hälsosidor var 
vanligt förekommande för att styrka informationen i kommentarerna (2010; 225).

2.2 Sociala medier
Lena Carlsson gör i boken Marknadsföring och kommunikation ett försök till att förklara det 
något svårdefinierade begreppet “sociala medier”. Som en övergripande definition beskriver 
hon att det är medier som betecknar olika aktiviteter, vilka i sin tur kombinerar teknologin, 
interaktionen mellan användarna och det användargenererade innehållet (2009; 9). Det här 
kan vidare ta sig uttryck i bl.a. bloggar, Internetforum och artikelkommentarer. Några 
gemensamma nämnare hos de sociala kanaler som finns är att de verkar för ett nätverkande 
mellan människor, där användarna skapar innehåll genom att delta i konversationer, ta del av 
andras information och möjligen sprida informationen vidare (Carlsson. 2009; 11). I dagligt 
tal pratar man ofta om sociala medier i termer om offentliga dagböcker i form av bloggar, 
filmkanaler som Youtube, communities likt Facebook, mikrobloggen Twitter och 
mobilapplikationen för fotodelningar vid namn Instagram. Sociala medier växer sig ständigt 
större och i takt med att flera sätt att nå ut till samhället ökar, blir möjligheten att både sprida 
och nås av information och budskap av olika slag allt vanligare och enklare idag (Garpenby & 
Husberg. 2001).

Webbaserade sidor som bygger på personliga texter, men även vetenskaplig fakta, har på den 
senaste tiden blivit en form av populär kommunikation och ett sätt att starta debatt som 
involverar och engagerar, där just kost- och hälorelaterade ämnen verkar ta allt större plats. 
Sociala medier tycks vara en bidragande faktor i skapandet av trender och att fastställa olika 
ideal och normer, samt att ge en ökad tillgänglighet av hälsoinformation till allmänheten, 
d.v.s. information för att främja hälsan hos befolkningen (Garpenby & Husberg. 2001). Det 
man däremot också kunnat se är att informationens kvalitet varit kraftigt ifrågasatt hos läsarna 
och att man upplevde att den hälsoinformation som publicerades enbart gav en indirekt och 
omedveten påverkan på läsaren (Nilsson, Anna. 2013; 2). Inte nog med att främst 
privatpersoner strävar efter att skriva texter som inspirerar, motiverar, engagerar och skapar 
debatt, tycks denna trend även ses hos större organisationer och företag idag, som ett sätt att 
nå publicitet och underlätta sina kommersiella intressen (Kolk et al. 2012). 

2.3 Nyhetssajter
Webbaserade dagstidningar, även kallat nyhetssajter, är ett tämligen vanligt fenomen idag och 
kan ses som verktyg, genom vilka tidningsbolagen kan nå sina läsare på ett annat sätt än via 
sålda papperskopior, vilket sker via en internetbaserad hemsida. Dagstidningen får på så sätt 
inte bara möjlighet att genom ett enkelt knapptryck nå ut till läsare världen över, utan man får 
även möjlighet att dygnet runt publicera nyheter (Aftonbladet. 2000). Dessa nyhetssajter 
publicerar dagligen ett kontinuerligt flöde av nätartiklar, däribland inom området kost och 
hälsa, något som kan ses som ett ständigt växande debattämne. Nätartiklarna publiceras i form 
av såväl debattartiklar och personliga livsstilshistorier som nya forskningsrön och 
vetenskapligt grundade påståenden, där skribenterna kan vara allt från journalister anställda 
på tidningen till offentliga personer och gästdebattörer.
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2.3.1 Kommentarsfunktioner på nyhetssajter
Synpunkter på nyhetsartiklar och dess innehåll skickades tidigare in i form av brev och 
insändare från läsare till tidningsredaktioner (Reich 2011; 96). Kring år 2005 utvecklades 
“klickbar e-post”, den första interaktiva funktionen som gjorde det möjligt till en privat dialog 
mellan journalist och konsument (Karlsson 2010; 70). Idag ges dock snabbare respons och 
feedback till journalisterna från läsare i form av direkta artikelkommentarer, en funktion som 
är tillgänglig på de flesta nyhetssajter idag (Reich. 2011; 96). Mellan år 2005 och år 2010 
gjorde kommentarsfunktionerna på svenska nyhetssajter entré. Svd.se var den första 
nyhetssajten som hade en tillgänglig kommentarsfunktion, detta när mätningar gjordes år 
2005. År 2006 startade Expressen.se samt Aftonbladet.se upp denna funktion och år 2007 
introducerades det på Dn.se (Karlsson. 2010; 73). Idag är kommentarer den vanligaste typen 
av läsarinblandning i nyheter och år 2010 tillhandahöll sex av tio nyheter denna funktion 
(Karlsson. 2010; 74). Till skillnad från kommunikation via e-post, tillåter 
kommentarsfunktioner en offentlig diskussion mellan läsare och journalister där bland annat 
nätartikelns ämne, kvalitén på journalistiken samt den intellektuella nivån hos andra 
kommentatorer kan diskuteras (Karlsson. 2010; 72).

Nyhetssajten Aftonbladet.se är den webbsida som har störst andel besökare i Sverige 
(Aftonbladet. Besöksstatistik), där läsarna främst är yngre och män (SOM-undersökningen. 
2011) och tidningen har funnits i webbformat sedan år 2004 (Aftonbladet. 2000). Tre år efter 
att Aftonbladet.se införde kommentarsfunktioner till sina nätartiklar gjordes större satsningar 
inom området, detta skedde år 2009 (Karlsson. 2010; 73-74). Varje dag skrivs cirka 7000 
läsarkommentarer i anslutning till olika nätartiklar på Aftonbladets hemsida och till och med 
augusti år 2011 fanns möjlighet att anonymt kommentera artiklarna, Aftonbladet.se införde 
därefter en förändring i kommentarsfunktionen där inlogging via personliga Facebook-konton 
var ett krav för att ha möjlighet till att kommentera (Rundkvist. 2011). 

2.3.2 Facebook som kommunikationsverktyg
Facebook kan definieras som “ett verktyg som webbplatser kan använda för att ge anpassade 
och sociala användarupplevelser” och är ett sätt att interagera genom att dela sina 
upplevelser utanför Facebook med sina vänner och övriga på Facebook. De huvudsakliga 
insticksprogrammen som tillhandahålls av Facebook är möjligheten till att “Gilla”, “Dela”, 
“Bädda in inlägg på hemsidor” och kommentera vid “Kommentarsrutor” (Facebook. 2014). 
Att Aftonbladet.se började kräva inloggning via personliga Facebook-konton gjordes i syfte 
att alla läsare öppet skulle stå för sina ord och åsikter (Rundkvist. 2011). Genom att integrera 
nyheter med Facebook publiceras profilbild samt för- och efternamn i kommentaren som 
läsaren skriver (Karlsson. 2010; 74), och anonymiteten försvinner därmed.   

I en tidigare kanditatuppsats vid namn När anonymiteten försvinner har Roos & Jonsson gjort 
ett försök till att förklara fenomenet kring att kommentera nätartiklar och har lagt fokus på 
Aftonbladet som forum (2011). Syftet med undersökningen var att titta på hur diskussionerna 
och språket påverkat kommentatorerna i kommentarsfälten, sedan Aftonbladet krävde 
inloggning via Facebook-konton, som en åtgärd för att förhindra att fientliga åsikter skulle 
förekomma i kommentarsfälten (Marklund. 2011). Huvudresultaten från uppsatsen visar att 
det pågår en mer aktiv diskussion i dessa trådar än tidigare, att kommentarerna generellt har 
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blivit längre samt att språkbruket blivit mer sakligt. Man fann även att kvinnor i större 
utsträckning börjat ta mer plats än tidigare (Roos & Jonsson. 2011; 41-42). 

2.4 Debatter och diskussioner i kommentarsfält
Information som publiceras av webbaserade tidningar har många gånger en tendens att väcka 
frågor och funderingar hos allmänheten och det är inte sällan diskussioner och debatter blåser 
upp bland läsare kring nätartiklarnas innehåll. Att diskussioner uppkommer i dessa fält, där 
allmänheten engagerar sig i att argumentera för en nätartikel och dess innehåll med antingen 
medhåll eller mothåll som följd av övriga kommentatorer, är inte ovanligt. Varför dessa livliga 
debatter och diskussioner uppstår kan bero på ett antal faktorer, dock kan en tanke finnas om 
att det möjligtvis är de personer med starkare värderingar och ett större intresse att få sin åsikt 
publicerad som söker sig till den här typen av fält. Detta är något som kan liknas vid 
problematiken med ett bekvämlighetsurval, där endast tillgängliga personer väljs ut för att 
underlätta för studien (Bryman. 1994; 261). Enligt Reich (2011; 97-98) kan 
kommentarsfunktioner intill nätartiklar på webbaserade tidningar leda till att livliga 
diskussioner uppkommer sinsemellan kommentatorerna och menar vidare på att genom att 
man som aktiv kommentator får just sina ord och åsikter offentligt publicerade på dagens 
agenda, kan det leda till en känsla av tillfredsställelse.

Sandberg (2005; 33) skriver i sin publikation Medier som arena för hälsokommunikation att 
man som sändare och mottagare ofta pratar skilda språk gällande just hälsoinformation som 
sänds ut till samhället. Som sändare har man som främsta syfte att vända sig till en hel 
befolknings hälsostatus, medan mottagaren ofta bedömer budskapet utifrån sin egen 
personliga hälsa, vilket kan vara en orsak till att diskussioner uppkommer i kommentarsfälten. 
Sandberg menar på att det blir en kontrast att vi ständigt får höra att vi ska äta mindre, medan 
konsumtionssamhället vill att vi ska konsumera mer och mer (2005; 31). I Sandbergs 
avhandling vid namn Medier & fetma - en analys av vikt beskriver hon även den 
uppmärksamhet som fetma och övervikt får i media, hur man gestaltar och rapporterar kring 
den s.k. “fetmaepidemin” och vilka konsekvenser det får (2005; 29). Hon nämner bl.a. 
Aftonbladets artikel vid namn Fetma gör dig dum, publicerad den 14 november år 2004, och 
menar på att medias sätt att gestalta verkligheten på många sätt styr våra tankar och 
föreställningar, däribland om överviktiga, som ofta får falla offer för stigmatisering (2005; 
32).

2.5 Förhållningssätt till hälsa och “hälsosam mat”
Människor prioriterar hälsa och hälsosam mat på olika sätt (Holm. 2012; 312), vilket också 
kan vara en anledning till att hälsoinformation och kommunikation tas emot och sker på 
skilda vis. Författaren och professor Lotte Holm har i en undersökning angående detta 
sammanfattat människors förhållningssätt i fyra olika praxis (2012; 311-314), som syftar till 
att ge en djupare förståelse för personers relation till hälsa:
1) “Hälsosam mat som ett mål” - där matvanorna styrs av konsekventa regler och 
restriktioner.
2) “Hälsosamt mat som självklart” - där det inte finns några restriktioner kring matvanorna, 
utan allt faller sig naturligt.
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3) “Hälsosamt mat som viktigt men svårt” - där man ofta bär på ett dåligt samvete när man 
inte lyckas, trots att man är medveten om att man bör.
4) “Hälsosam mat som oviktigt” - där man anser att det är omöjligt att leva upp till dagens 
alla krav och hälsan hamnar då i skymundan.

2.6 Trender i sociala medier
Att haka på trenden med att involvera och visa upp sin organisation inom sociala medier har 
blivit en stor del av flera olika företag och dess publicitet och ett sätt att nå ut till den växande 
skaran som dagligen använder sig av dessa medier. Trots ett växande engagemang för 
artikelkommentarer i anslutning till nätartiklar, är det dock ett fenomen som det i dagsläget 
inte forskats speciellt mycket inom (Reich. 2011; 98). Tidigare forskning har bland annat visat 
att de budskap som människor nås av via sociala medier i stor utsträckning påverkar tankar, 
känslor och handlingar (Sandberg. 2005; 27). Annan tidigare forskning inom ämnet har 
närmast handlat om hur offentliga dagböcker, s.k. bloggar och interaktiva sidor på Internet ger 
en möjlighet till individer att uttrycka sig och dela sina åsikter om vad som skrivs och att man 
genom dessa narrativa bloggar har funnit stor potential till olika hälsofrämjande budskap 
(Shirong Lu. 2013; 1). 

Man har även kunnat se att privatpersoners viktresor i media kan motivera till 
hälsoförändringar hos läsarna och att man med hjälp av personliga berättelser och framgångar, 
kan omkonstruera sig själv för en förbättrad självkänsla. Via fotografier och berättelser som 
vittnar om stora livsstilsförändringar kan man som bloggare skapa en bättre självbild hos 
såväl sig själv som hos sina läsare, men även bidra till att visa att dessa förändringar inte alltid 
kantas av perfekta lösningar som leder till direkta hälsoförbättringar. Samtidigt måste man 
som offentlig privatperson väga in att man på flera sätt blottar sig själv för omvärlden och ha i 
åtanke att det även finns risker med den här sortens kommunikation (Leggatt-Cook et al. 
2012). Utöver att man tycks kunna få negativ publicitet för det man skriver om, bör man även 
ha med sig att de texter man publicerar kan misstolkas och avpersonaliseras, som en effekt av 
att teknologin som sådan filtrerar bort viktiga personliga och sociala signaler (M. L. 1994; 
119), såsom gestikulationer och ansiktsuttryck. Trots att budskapet i det man skriver många 
gånger är av välvilja och att diskussionerna som följer kan vara både givande och 
kunskapsgenerande, kantas tyvärr många kommentarsfält till personliga texter även av en stor 
mängd till synes känslokalla och irrelevanta kommentarer. Fenomenet “näthat” är ett relativt 
nytt socialt problem som under de senaste åren växt sig allt större och fått mycket fokus under 
de senaste årens eskalerande mediadebatt (Frisk. 2013; 4). Frisk skriver i sin C-uppsats 
Näthat – en mediakonstruktion eller en del av ungas vardag? att tidigare studier på området 
visar på likheter mellan nätmobbning och mobbning i det s.k. “verkliga livet”, bl.a. gällande 
nedvärderande kommentarer, och att anledningen till detta var den anonymitet som internet 
erbjuder (2013; 10-11).

I doktorsavhandlingen Consuming and Communicating Fruit and Vegetables, skriven vid 
Uppsala Universitet, beskriver Anna-Mari Simunaniemi hur konsumtion och kommunikation 
av frukt och grönsaker såg ut på bloggar år 2011, vilket var en landssomfattande 
undersökning av Sveriges vuxna individer. Hon fann bl.a. att sociala medier och kosttrender 
är relativt instabila och att deras innehåll och användningsområden är under ständig 
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förändring. Simunaniemis slutsats var att med den bakgrunden bör mer forskning bedrivas 
och vidareutvecklas kring online-dietetikens kommunkation, och att hennes arbete utgjorde en 
grund för att inspirera till ny forskning och utveckling av praktiska kommunikationsmetoder 
(2011; 59).

2.7 De nya kommunikationsvägarna
Trenden att tydligt visa sin ståndpunkt och viljan att lägga fram sina åsikter tycks enligt vår 
förstudie växa sig starkare och allt större grupper av människor formas av det gemensamma 
intresset som finns och ökar för att argumentera för mat- och hälsorelaterade frågor i 
samhället. Det gamla uttrycket “15 minutes of fame” har plötsligt fått en ny innebörd och nya 
typer av kommunikationsvägar som erbjuds på Internet har under de senaste åren växt 
explosionsartat (Lavaveshkul. 2012). Hur man reagerar på den information och de budskap 
som publiceras via nätartiklar idag, och hur dessa yttranden, i form av åsikter och argument, i 
så fall ter sig i kommentarsflöden i anslutning till nätartiklar, är något som vi närmare vill 
studera.

3. SYFTE
Syftet med uppsatsen är att via en kvalitativ innehållsanalys av texter med fokus på 
argumentationsanalys och olika retoriska redskap, undersöka hur åsikter och argument 
framförs i kost- och hälsorelaterade nätartiklars kommentarsflöden i den webbaserade 
versionen av dagstidningen Aftonbladet.

4. METOD & MATERIAL 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys av texter
Vid en kvalitativ innehållsanalys av texter finns möjligheten att se vem eller vilka som har 
producerat en viss text och sedemera vem eller vilka det är som konsumerar den. Enligt 
Bryman är metoden från början kvantitativ, då man “på ett systematiskt och replikerbart sätt 
syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg” (2005; 192), och 
vårt upplägg i denna studie kan anses innehålla en såväl kvantitativ- som kvalitativ del av 
metoden. Vi har använt oss av förutbestämda kategorier för att kategorisera materialet 
(övergripande kategorisk analys) och sedan utfört en mer djupgående analys och 
klassificering (genomgripande klassificeringssanalys) genom att gå igenom texterna i detalj. 
Uppbyggnaden av texter och dess genre, personlig eller vetenskaplig exempelvis, formar i sin 
tur hur läsaren tolkar textens innebörd. Man mottar och konsumerar något som andra 
producerar i form av texter. Hellspong & Ledin (1997; 47) beskriver att en text blir till genom 
att vi 1) i ett givet sammanhang (d.v.s. kontexten), 2) använder oss av ord (“det textuella”), 3) 
för att kunna meddela något (“det ideationella”), 4) till andra (det interpersonella), 5) på ett 
visst sätt (stilen). 

För att kunna genomföra en kvalitativ textanalys bör man således förstå hur en text definieras, 
där Bergström et al. (2005; 16) förklarar texter som meningsbärande teckensystem, vilka kan 
anta olika former såsom texter, bilder, filmer m.m. Dessa texter kan vara av varierad art och 
komplexitet och kan sägas ha två huvudsakliga funktioner; 1) att via språket uttrycka tankar 
och idéer genom reflektioner och åsikter och 2) att nyttja språket i våra sociala relationer med 
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andra i form av frågor, information eller åsikter. Användningsområdena för texter är oändliga, 
allt från matrecept i böcker, som ger tips och idéer kring matlagning till allmänheten, till 
textmeddelanden i form av sms mellan mobiltelefoner, där privatpersoner delar tankar och 
information på ett privat plan.

4.2 Argumentationsanalys 
Enligt Bergström et al. (2005; 92) betyder ordet argumentera att man genom sina åsikter visar 
om man är för eller emot en viss ståndpunkt. En argumentation är således en följd av dessa 
åsikter. Att kunna beskriva argumentationer kan vara av värde inom forskning där man har 
som syfte att skapa en överblick och jämföra kommunikationen i olika textsammanhang 
(Bergström et al. 2005; 89), med allt från olika former av debattinlägg till politiska 
uttalanden. En argumentationsanalys är en textanalytisk inriktning där man riktar fokus på 
argumentationer och dess struktur (Bergström et al. 2005; 19). En argumentationsanalys kan 
enligt Bergström et al. (2005; 91) beskrivas utifrån tre syften. Inom deskriptivt (beskrivande) 
syfte plockas argument ut från befintliga sammanhang och rekonstrueras, vilket innebär att 
man helt enkelt spaltar upp och tydliggör de argument som kan urskiljas. Syfte nummer två är 
att bedöma om argumentationerna lever upp till vissa, tidigare uppställda normer. Ett tredje 
syfte inom argumentationsanalys är att avgöra om en argumentation är beviskraftig, d.v.s., 
man värderar de argument som framförts i syfte att ta reda på om de stärker eller försvagar en 
viss ståndpunkt.

4.3 Retorik - Förnuft eller känsla?
I alla tider har människan använt sig av argument för att övertyga andra om sin åsikt i en 
specifik fråga, där man i grund och botten vill finna modeller för att göra språket så effektivt 
som möjligt (Johannesson. 1998; 211). Argumentationsanalys kan bedrivas med en retorisk 
inriktning och enligt Bergström et al. definieras retorik som: “En lära om vältalighet” (2005; 
18, 89). Det handlar främst om en kommunikations effektivitet och ger då en helhetssyn på 
hur man på bästa sätt övertygar andra om en viss ståndpunkt och dess rimlighet. Genom att 
använda sig av retoriken som forskningsinriktning studerar man således hur en person går 
tillväga för att övertyga, utöver den argumentationen som redan uttalats, och metoden är 
följaktligen mer inriktad på samspelet mellan människor (Bergström et al. 2005; 19). 

Bergström et al. (2005; 89) beskriver i sin bok tre grundbegrepp som finns inom retoriken; 
logos, ethos och pathos. Logos handlar om väl valda argument, ethos om karaktären eller 
personligheten hos talaren och pathos om vilka känslor som man lyckas väcka hos åhörarna. 
De tre ovan nämnda medlen motsvaras i sin tur av tre olika typer av språkhandling som 
benämns docere (att undervisa, upplysa, argumentera), delectare (att väcka sympati, roa, 
behaga) samt movere (att röra, beveka, entusiasmera) etc. (Johannesson. 1998; 19). 

Figur 1.   Definition av de retoriska redskapen Logos, Ethos och Pathos
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4.3.1 Logos - intellektet
Begreppet logos är en del i försöket att övertyga som vädjar till en mottagarens intellekt och 
förmåga att dra slutsatser på ett förnuftigt vis. I texter baserade på argumentationer där logos 
dominerar, ses sakliga intryck med få laddade uttryck och ord. Inom generell 
argumentationsanalys koncentrerar man sig överlag främst på just logos - det s.k. intellektet 
(Bergström et al. 2005; 140). Argument klassificeras ofta efter form eller innehåll. Olika typer 
av argument där främst logos florerar är enligt Bergström et al. (2012; 122) bland annat 
orsaksargument. Inom denna typ av argument pekar talaren på specifika orsaker och samband 
i sitt försök att övertyga. Används generaliseringsargument försöker sändaren drar slutsatser 
från ett fall till flera och vid auktoritetsargument hänvisar man till tidigare forskning, expertis 
eller annan auktoritet i syfte att styrka sitt argument.  

4.3.2 Ethos - förtroendet
“Den personlighet en talare vill ge sig själv i syfte att få åhörares intresse, stöd och tillit” är en 
mening som kan definiera ethos, det vill säga att man vädjar till mottagaren med kraften från 
ens egna trovärdighet (Bergström et al. 2005; 90). Genom att uppvisa ärlighet, intelligens, 
sympati och en “vi-känsla”, ökar chansen till att övertyga andra (Bergström et al. 2005; 90). 
Inom begreppet ethos förekommer två varianter som benämns sekundär- och primärethos. I 
boken Motståndets retorik skriver Brigitte Mral att ethos är det centrala begreppet inom den 
retoriska argumentationsteorin, dock menar hon på att begreppet har olika innebörd beroende 
på om det är en man eller kvinna (2011; 37).

Det som talaren bär med sig in i en talarsituation benämner hon primärethos, vilket innefattar 
talarens karaktär och trovärdighet innan och utanför den rådande kommunikationen. En 
talares sekundärethos skapas istället på plats med hjälp av de retoriska kunskaper som hen 
har. Begreppen sekundär- och primärethos grundar Mral i sin åsikt att kvinnor generellt har 
en sämre utgångspunkt och betydligt svagare primärethos, som i grund och botten handlar om 
könsstereotypa roller och de mönster av över- och underordning som finns mellan kvinnor 
och män. Därför krävs det ofta av kvinnor att de innan talarsituationen har utvecklat olika 
förtroendeskapande strategier för att på så sätt förbättra sin möjligheter att, som offentliga 
personer, bli accepterade och hörda. Trots att Mral, i sin indelning av ethos syftar till 
talarsituationer (2011; 38), vill vi applicera det resonemanget även på den skriftliga 
kommunkation som vi, i våra studier, fokuserat på. Främst för att underlätta kategoriseringen 
av ethos, men även för att kunna urskilja mönster i ethoskommentarer vid vår analys .

4.3.3 Pathos - känsloväckandet/provocerandet
Argument där pathos dominerar kan man se en talare som vill väcka och utnyttja starka 
känslor, affekter, passioner och dylikt hos åhörarna i syfte att övertyga och motivera. En text 
som präglas av pathos framstår som känsloladdad och med många värdeord menar Bergström 
et al. (2005; 90) och genom att man även ser till ethos och pathos i texter får man en bättre 
grund att stå på när man ska resonera kring en avsändares avsikter, i jämförelse med att om 
man enbart uppmärksammar logos (Bergström et al. 2005; 145). Inom retoriken finns något 
som kan kallas för “pathosstärkande uttryckssätt” som kan urskiljas i typiska argument där 
pathos ses. Dessa uttryckssätt är bl.a. indignatio, ett vädjande till starka känslor, således, en 
upprördhet inför ett brott, ett missförhållande, något orätt etc. som en talare eller skribent 
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väcker, exemplum, när en sann eller påhittad händelse hämtad ur historien eller utifrån egna 
erfarenheter förs in i argumentet samt comparatio där man bygger upp sin argumentation 
genom att man jämför två företeelser mellan varandra, ofta ställer man då “det goda mot det 
onda” (Bergström et al. 2012; 125). 

4.3.4 Ironi inom argumentation
Utöver de väletablerade begreppen logos, ethos och pathos, finns det en stor mängd andra 
former av retoriska verktyg inom argumentation som används för att skapa debatt kring en 
företeelse. Johannesson definierar begreppet ironi som “den figur där man säger något men 
samtidigt gör klart för åhörarna att man menar något helt annat eller motsatsen” (1998; 281) 
och begreppet handlar följaktligen i grund och botten om ett motsatsförhållande av något slag. 
Ironiska argument handlar ofta om att man vill belysa ett arguments absurditet, vilket inom 
retoriken brukar benämnas reductio ad absurdum, men de kan vara svåra att uppfatta eftersom 
relationen mellan talare/skribent och åhörare/läsare inte alltid kännetecknas av enighet. 
Risken finns att målgruppen uppfattar budskapet på helt fel sätt således inte förstår ironin i det  
(Jarlbro. 2010; 16). Ironi kräver inte bara förkunskaper inom området, man bör även ha en 
uppfattning om vilka normer som finns, och följaktligen vilken innebörd ironiska argument 
får, hos de man vänder sig till inom sin argumentation (W. Tindale et al. 1987; 1, 3). 

Problematiskt är även att röstens klang och nyanser, ansiktsuttryck och kroppens vältalighet 
som ger talet ökad kraft och förstärker dess budskap (Johannesson. 1998; 210), försvinner vid 
argumentation på Internet. Ett annat begrepp inom retoriken och den skriftliga 
argumentationen är hyperbol, som Johannesson beskriver som “en medveten och 
demonstrativ överdrift i uttryckssättet” (1998; 281), vilket i sin tur kan förstärka bl.a. ironin i 
ett budskap. En kommentar med ordet “dödshungrig” syftar till att ge kraft till ett budskap 
eller argument, utan att ordet “död” på något sätt har en meningsfull betydelse, utöver sin 
styrka till företeelsen.

4.4 Vår argumentationsanalys - Teoretisk utgångspunkt
I denna uppsats kommer tillämpning av argumentationsanalys i kombination med retorisk 
analys att användas som metod, då det anses passa bäst ihop med syfte och frågeställningar. 
Meningen är att studera argumentationer i utvalda kommentarsfält i anslutning till kost- och 
hälsorelaterade nätartiklar på Aftonbladets nyhetssajt och vår teoretiska utgångspunkt är att 
studera hur de olika retoriska begreppen logos, ethos och pathos kan urskiljas i argumenten i 
kommentarsfälten. Vi kommer också att klassificera kommentarernas argument ytterligare, 
där logos kan delas upp i orsaksargument, generaliseringsargument och auktoritetsargument 
och pathos i indignatio, exemplum och comparatio. Inledningen av ethos i primär- och 
sekundärethos används framförallt för att hjälpa oss vid kategoriseringen. Om materialet 
tenderar bli svårdefinierat ämnar vi ta fram egna kategorier utifrån det vi ser under arbetets 
gång.

Det finns olika sätt att genomföra deskriptiva argumentationsanalyser, exempelvis genom att 
först ta reda på vilken tes som förs fram och sedan lista argument för och emot (Bergström. 
2005; 101). Vi kommer dock inte att genomgöra en argumentationsanalys enligt denna modell 
eftersom tesen i vårt empiriska material inte nödvändigtvis stämmer överens med syftet, men 
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även det faktum att det vuxit fram nya kategorier i vårt urvalsmaterial under analysens gång. 
Att mekaniskt följa en analysmodell är dessutom något som Hellspong & Ledin avråder från 
eftersom att man på så sätt kan gå miste om helheten. De menar att man bör lita på sitt eget 
omdöme när man utför sin analys trots att man utgår från en strukturerad modell, eftersom 
kvalitativa metoder ofta bygger på att induktivt studera ett fenomen (1997; 48). 

Det synsätt, med vilket vi väljer att gå in och titta på vårt urvalsmaterial, väljer vi att kalla för 
våra “retoriska glasögon”, vilket speglar hur vi ser verkligheten i det material vi får ut. Med 
hjälp av dessa glasögon ges en atomistisk världsbild, vilket innebär att vi har isolerat en del av 
världsbilden och studerat den för sig, i syfte att avgränsa oss (Gunnarsson. 2007).

4.5 Genomförande

4.5.1 Tankar kring urvalsarbetet
Vid uppsatsens start var tanken att artiklarna som skulle utgöra analysmaterial var av olika 
karaktär och tagna ur olika typer av dagstidningar, för att få en bred bild av vilka typer av 
kommentarer som genereras i olika former av webbaserade artiklar. Dessvärre visade det sig 
att ett flertal större svenska tidningar, såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, inte 
tillhandahöll kommentarsfunktioner till sina artiklar på samma sätt som den webbaserade 
versionen av Aftonbladet. Även det faktum att Aftonbladet når ut till flest läsare över hela 
landet, 2,9 miljoner per dag år 2013, och att det är Skandinaviens största tidning, utgjorde 
betydelsefulla faktorer vid vårt val (Gustafsson. 2013). På grund av detta valdes Aftonbladet 
ut som enda källa och istället lades fokus på att finna kost- och hälsorelaterade nätartiklar av 
olika karaktär inom tidningen, med fokus på framförallt forskningsrön i form av varningar 
och råd, samt debattinlägg. 

Innan materialinsamlingens start undersöktes utbudet av nätartiklar i syfte att få en bild av hur 
många kommentarer det generellt rörde sig om per artikel, vad artiklarna i huvudsak handlade 
om och vilka eventuella mönster vi var ute efter att finna. Eftersom artiklarna skilde sig från 
varandra och dessutom genererade väldigt olika mängd kommentarer, valde vi att sätta 
kriterier för dem eftersom vi insåg att datamättnad, även kallad teoretisk mättnad, möjligtvis 
skulle vara svårt att uppnå. Vi har själva valt att kalla de artiklar som valts ut för “kost- och 
hälsorelaterade”, och det är således inte en tjänst som Aftonbladet.se tillhandahåller. Dock har 
vi under Aftonbladets kategori “Hälsa” funnit majoriteten av de artiklar som analyserats.

Urvalsarbetet och insamlingen av artiklar, samt analys av kommentarer har fortlöpt tills dess 
att vi ansett att teoretisk mättnad uppnåtts, således, tills kategorierna och begreppen anses ha 
utforskats till fullo samt inga nya teoretiska insikter framkommit (Bryman. 2011; 516). 
Begreppet teoretisk mättnad är ett uttryck som härleds från begreppet grounded theory 
(Bryman. 2011; 655), som i sin tur är en kvalitativ metod. Analysarbetet har dock ej förtlöpt 
regelrätt enligt grounded theory och dess regler och vi kan därför inte hävda att vi arbetat 
enligt denna teoribildning, utan endast enligt den del som behandlar teoretisk mättnad.
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4.5.2 Litteratursökning
Databaser: SCOPUS och FSTA - the food science resource.
Tidsperiod: 1/4-7/5 2014

Engelska sökord: Social media, news papers, argument analysis, comments, readers, health, 
food, health information, diet, cyberbullying.
Svenska sökord: Hälsoinformation, hälsa, mat, Internet, media, hälsokommunikation, näthat.

Inledningsvis var vi intresserade av att studera hur kost- och hälsofrågor behandlas i sociala 
medier, med fokus på bloggar och privata hemsidor. Eftersom vi snart insåg att det snarare var 
hur informationen behandlas och uppmärksammas, samt vilka reaktioner som den ger upphov 
till som intresserade oss, valde vi att ändra inriktning och istället se till de kommentarsfält 
som ofta finns i anslutning till olika nyhetsartiklar på nätet, med fokus på dagstidningar.

I syfte att bredda kunskapen inom området inleddes uppsatsarbetet med ett sökande efter 
arbeten och vetenskapliga studier för att ta reda på vad som tidigare gjorts inom liknande 
områden. Utifrån de vetenskapliga artiklar som hittades fann vi, via deras referenslistor, 
ytterligare relevanta vetenskapliga studier och artiklar att använda som referensmaterial och 
som då fick bli underlag till den här uppsatsen. I syfte att få ökad kunskap och förståelse för 
den valda metoden, kvalitativ textanalys i form av argumentationsanalys med deskriptivt syfte 
och retorisk inriktning, fördjupade vi oss i relevant studielitteratur som presenterar detta. 
Böckerna Textens mening och makt, Samhällsvetenskapliga metoder och Retorik - eller 
konsten att övertyga, har varit till stor hjälp vid vårt inledande analysarbete. Utöver den 
studielitteratur och de vetenskapliga studier som vi letat upp själva, fick vi längs vägen tips av 
vår handledare och vid våra seminarier.

4.6 Urval

4.6.1 Sökvägar för nätartiklar
För att finna analyserbara nätartiklar inom kategorin kost- och hälsa med tillhörande 
kommentarsfält som var publicerade på Aftonbladet.se har tre olika sökvägar använts:

1. Aftonbladet.se - Sökmotor 
Genom att skriva in ord som ansetts vara relevanta i sammanhanget, såsom mat, livsmedel, 
hälsa, kost, diet etc., i den sökmotor som Aftonbladets hemsida tillhandahåller uppkom ett 
flertal mat- och hälsorelaterade nätartiklar med tillhörande kommentarsfält. 

2. Aftonbladet.se - Avdelningar “A till Ö”
Genom att klicka på knappen “A till Ö” på Aftonbladets hemsida får man tillgång till olika 
artikelteman uppradade i bokstavsordning. Vi klickade oss vidare till avdelning “Hälsa” och 
fann på den vägen en del nätartiklar. 
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3. Google.se - Söktjänst
Genom att nyttja Googles söktjänst har vi googlat ord som Aftonbladet.se, artikel, mat, hälsa, 
livsmedel, kost, diet. och utifrån det även funnit en del analyserbara nätartiklar.

De 30 stycken första artikelträffarna per sökväg plockades ut, vilket resulterade i 90 stycken 
nätartiklar totalt som genomgick ytterligare ett urvalsarbete, vilket beskrivs nedan. 

4.6.2 Urvalskriterier för nätartiklar och kommentarsflöden
För att bedöma om de 90 stycken nätartiklarna och dess kommentarsflöden som uppkom i 
flödet efter de tre olika sökvägarna var analyserbara eller ej kontrollerade vi att de uppfyllde 
fyra stycken kriterier som vi tidigare satt:

1. Publicerad på Aftonbladet.se
Det första kriteriet var att nätartikeln skulle vara publicerad på Aftonbladet.se. Aftonbladet.se 
är som tidigare nämnt den nyhetssajt i Sverige som har flest antal besökare (Aftonbladet. 
Besöksstatistik) och vi ansåg oss därför ha störst potential att finna stor mängd material till 
vår undersökning på just den sajten, därav denna kriterie. Det visade sig också att ett flertal av 
de större webbaserade dagstidningarna som annars hade kunnat ses som analyserbart material, 
såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, inte tillhandahöll kommentarsfunktioner till 
sina nätartiklar, varför vi uteslöt dessa från vårt arbete. I syfte att begränsa oss något valde vi 
därmed att enbart titta på Aftonbladet.se’s nätartiklar och uteslöt därför andra svenska 
nyhetssajter som möjligtvis hade kunnat fungera som analysmaterial. 

2. Publicerad tidigast år 2010. 
Kriterie nummer två var att nätartikeln skulle vara publicerad tidigast år 2010. 
Aftonbladet.se’s kommentarsfunktion startade som tidigare nämnt år 2006, men satsningar 
gjordes först år 2009 (Karlsson 2010; 73), därav denna kriterie. 

3. Koppling till mat och hälsa
Kriterie nummer tre var att nätartikeln skulle ha ett innehåll som på ett eller annat sätt kunde 
kopplas till mat och/eller hälsa generellt, något som vi själva bedömde om artikeln gjorde 
eller ej. Majoriteten av de nätartiklar som vi tog ut var dock redan en del av Aftonbladet.se’s 
kategori “Hälsa”.

4. Minst 25 stycken kommentarer i kommentarsflödet
I syfte att ytterligare begränsa oss något i analysarbetet sattes ett inklusionskriterium, efter 
vårt första urval av de 90 nätartiklarna, där de 25 stycken första kommentarerna i varje flöde 
skulle plockas ut för analys. Detta för att ge oss en tillräcklig mängd datamaterial att kunna 
analysera.

Av de 90 stycken funna nätartiklarna uppfyllde ca 20 stycken nätartiklar kriterierna och 
ansågs ge oss en tillräckligt stadig grund för att påbörja vår argumentationsanalys.
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4.7 Analys

4.7.1 Övergripande kategorisk analys
Samtliga 21 stycken nätartiklar som klarade urvalskriterierna genomgick först en översiktlig 
analys. Artiklarna och dess kommentarsflöden lästes igenom och i syfte att underlätta arbetet 
skrevs omedelbart efter genomgång av nätartiklarna en kort sammanfattning av varje 
nätartikels innehåll. Då huvudsyftet inte är att analysera artiklarnas innehåll, utan relatera 
kommentarernas kategorier till ett någorlunda övergripande innehåll i artikeln, har vi inte gått 
djupare än så in på detta. Intresset låg snarare i att finna eventuella skillnader beroende på 
budskapet som ges i artikeln och hur det ges, via privatpersoner i form av debattinlägg eller 
via olika typer av experter och forskningsrön. 

De 25 stycken första kommentarerna i varje kommentarsflöde sorterades in i fyra olika 
kategorier, logos, ethos, pathos samt övrigt. I kategorin övrigt hamnade kommentarer som vi i 
dåvarande stadie ännu var osäkra på i vilken kategori de passade bäst i. Detta gjorde vi genom 
att skriva in alla nätartiklarnas rubriker och under respektive artikels rubrik skriva in 
underrubriker i form av logos, ethos, pathos samt övrigt i ett enskilt dokument. Vi kopierade 
sedan kommentarerna ur kommentarsfälten och klistrade in dem under den artikelrubrik som 
kommentaren tillhörde samt in i den kategori den ansågs passa. Om en kommentar ansågs 
innehålla både logos, ethos och pathos, markerades delar av kommentarerna med hjälp av 
specifika färgsättningar, i syfte att få en tydligare bild av vilka delar i kommentaren som 
ansågs luta åt ett visst håll. Om exempelvis en kommentar främst bestod av logos, men delar 
av ethos fanns med, hamnade kommentaren under kategorin logos och delar av kommentaren 
färgsattes i en tidigare bestämd kulör som skulle tydliggöra att där även fanns ethos.

Efter att ha plockat ut och kategoriserat samtliga kommentarer gick vi tillsammans igenom 
dem igen för att ytterligare, på ett systematiskt sätt, få en uppfattning om under vilken 
kategori som kommentarerna skulle placeras. Det här gjorde vi i syfte att försäkra oss om att 
vi delat in dem i   passande kategorier och att vi var överens om vilken eller vilka kategorier 
som passade bäst för vardera kommentar.

4.7.2 Genomgripande klassificeringsanalys
Vid detta stadie hade ett 20-tal nätartiklar, med gemensamt över 500 kategoriserade 
kommentarer, genomgått en översiktlig analys, varför vi efter noga övervägning och 
diskussion med handledare kom överens om att fokusera på 12 stycken artiklar för en mer 
djupgående analys. Därefter gjordes en djupare analys av 12 av de 21 stycken nätartiklar som 
det tidigare gjorts en översiktlig analys på. Dessa valdes slumpmässigt ut, varav hälften var av 
karaktären forskningsrön och där andra hälften bestod av debattartiklar, för att få dynamik till 
vårt datamaterial. Den djupare analysen av de 12 stycken utvalda artiklarna gjordes genom att 
vi gick in i alla retorikbegreppens underrubriker och gjorde ytterligare klassificeringar. 

Argument som låg under logos klassificerades in i underrubrikerna orsaksargument, 
generaliseringsargument, auktoritetsargument och vår egen kategori grundläggande logik. 
Ethos klassificerades i viss mån i primär- och sekundärethos, men endast som hjälpmedel för 
att försäkra oss om dess innebörd. Argument som kategoriserats in i kategorin pathos 
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analyserades ytterligare, i form av klassificering i indignatio, exemplum och comparatio, i 
syfte att finna pathosstärkande uttryckssätt. De kommentarer som på grund av osäkerhet 
tidigare kategoriserats in i övrigt tilldelades nu en kategori inom de tre retorikbegreppen då vi 
vid detta stadie fått djupare kunskap inom ämnet och med klarare ögon kunde se var 
kommentaren passade in. Klassificeringarna gjordes genom att vi efter varje kommentar 
noterade vilken klassificering argumentet tillhörde och/eller vilket pathosstärkande uttryck 
som kunde urskiljas. Se Figur 1 nedan för en schematisk bild av argumentationsanalysen. 

Figur 1. Schematisk bild av argumentationsanalysen och dess olika steg.   

4.8 Nätartiklar och kommentarsflöden 
Samtliga nätartiklar med tillhörande kommentarsflöden som genomgått översiktlig och 
djupgående analys är hämtade från den webbaserade versionen av Aftonbladet. Se tabell 1 i 
bilaga 1 för samtliga artiklar som genomgått djupgående analys.
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5. RESULTAT

5.1 Logos
Ur analysen framgick det att argument präglade av retorikens logos med en språkhandling 
genomsyrad av docere - att undervisa och upplysa, förekom generellt i störst utsträckning i 
samtliga kommentarer och dess argument. Oberoende av nätartikelns karaktär verkade flera 
av kommentatorerna i kommentarsfälten vilja framstå som utvärderande genom sitt språk och 
sin referenshantering. Argumenten uppfattades ofta som undervisande på ett förnuftigt, 
intellektuellt och logiskt sätt med ett sakligt språk, sällan bestående av värdeladdade eller 
känslomässiga ord. En del av argument drog paralleller till tidigare forskning där man 
försvarade sin ståndpunkt genom att se tillbaka på något för utvärdering. Majoriteten av 
argumenten hänvisar dock inte till några specifika källor, utan vanligare var att man istället 
endast generaliserade bakåt i tiden med styrkan av historisk fakta:

“Lchf utgår ifrån vad människor åt på "tidig tid" då det inte fanns sjukdomar på samma sätt som det finns idag 
samt att de inte förekom fetma förr. Människan är uppvuxen att få äta kött och inte konstgjort så som pasta, bröd 

osv. Den här kosten skulle ha upptäckts för längesen”

En större del av argument inom logos präglades med andra ord av typen 
generaliseringsargument, d.v.s i argumenten dras paralleller till flera och större, bredare fall 
för att styrka en ståndpunkt. Man hänvisar antingen till sig själv, eller till en eller flera 
personer i ens närhet och dess erfarenheter. Ur denna kommentar kan förutom hänvisningar 
till flera fall även viss ironi tolkas: 

“Jag har bekanta med diabetes som mer eller mindre slutat helt med insulinbehandling efter att man valt bort 
snabba kolhydrater, men en sådan vinst för den enskilda personen är så klart helt ointressant. Det finns tydligen 

inga negativa sidor med socker och kolhydrater”

Att hänvisa till hela befolkningsgrupper tillhörde inte heller ovanligheten:

“Jag fattar inte varför ni äter kött? Jag äter aldrig kött och jag lever. Protein, det finns det mycket av i bönor. 
Respektera djur och fågel. Mer än halva Indien klarar sig utan kött. Snacka inte skit om att vi inte kan leva utan 

kött”

Orsaksargument förekom mest som delar i en kommentar, för att understryka vad valen vi gör 
i våra liv senare kan leda till. Man visar ofta på ett orsak-verkan-mönster för individer eller 
grupper:

“...Det är en metod som fungerar bra viktminskningsmässigt men som samtidigt leder till vansinnig hunger, 
självspäkning och senare nästan alltid viktuppgång med några plustecken till på vågen…”

Något som även förekom en del enligt analysen, dock i något mindre skala än argument 
grundade på orsak-verkan och generaliseringar, är auktoritetsargumenten, där man i sitt 
argument både citerar större ledare och hänvisar till andra källor och experter, som en form av 
undervisning. Vanligt förekommande var argument med uppmaningar till att läsa specifika 
böcker och titta på olika informativa Internetklipp, men inte alltför många stärkte sina 
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argument med rent vetenskapliga studier. En kommentar syftade till att ge kunskap genom att 
citera “läkekonstens fader” Hippokrates:

“Jag säger som Hippokrates: Maten skall vara er medicin" 

Vissa kommentarer hänvisade även direkt till studier och skapade via länkar möjligheten för 
sina läsare att själva bilda sig en uppfattning om budskapet var sanningsenligt eller inte:

“ http://www.zoeharcombe.com/2012/03/red-meat-mortality-the-usual-bad-science/ Grundlig artikel som sågar 
denna skrämselpropaganda jämnsmed fotknölarna.”, “Du kan också läsa SBU-rapporten. SBU står för statens 

beredning av medicinsk utvärdering!”

“...om du verkligen bryr dig så titta på (du verkar bry dig) http://www.greenthefilm.com/ och glöm inte företagen 
som presenteras i slutet...”

Generellt var det dock vanligare att man hänvisade löst och allmänt till “studier” man läst eller historier man 
hört, d.v.s. tidigare erfarenheter:

“5:2 metoden är ingen BANTNINGSMETOD den som tror det är illa ute. Denna metod handlar inte om att i 
första hand gå ner i vikt, det handlar om att skapa en livsstil där man får många bevisade positiva effekter vad 

gäller blodtryck, blodvärden och även studier som pekar på att vissa cancer sorter kan hindras att utvecklas, sen 
att vissa går ner i vikt är "bara" ett ytterligare positivt resultat. Som vetenskapen säger så ska INGEN tjej eller 

kille gå in i detta med tron om att DETTA LÖSER ÖVERVIKT!! Keep on going everyone for the health!”

Utöver de ovan nämnda och väletablerade kategorierna inom logos valde vi att även skapa en 
egen kategori, då andra mönster kunde urskiljas ur kommentarerna. Kategorin benämns som 
“grundläggande logik” och handlar om kommentarer där man vädjar om att ökad motion och 
ett lägre matintag är receptet för framgång, detta benämndes ofta i termer om “Kalorier in vs. 
kalorier ut” eller “Rör på dig mer, ät mindre”. Den här typen av kommentarer verkar syfta till 
att resonera utifrån logiska argument med matematisk innebörd som styrka. Grundläggande 
logik kan förekomma även i ethos och pathos, men eftersom det handlar om logos i grunden 
väljer vi att definiera dem där.

En stor del av de logosgrundade argument vi fann kunde således kategoriseras in i 
“grundläggande logik”, där man ofta grundar sitt argument på “enkel matematik” och stödjer 
sig på idén om den grundläggande metabolismen:

“Grundregeln är att förbruka fler kalorier än du vad du får i dig”

“Varför hålla på med en massa "metoder"!!? Ät den mat som kroppen är van vid men mindre portioner och 
motionera mer. Sluta med godis och dricka och jag garanterar att vikten minskar!”

Generellt var det många i kategorin logos som dessutom verkar kritiska i sitt förhållningssätt 
gentemot nätartikelns information, de påpekar bl.a. att studien inte har gjorts på ett korrekt 
sätt och kan ofta ha inslag av ett pathosstärkande uttryckssätt:
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“Men herregud, är det ingen som är lite källkritisk nuförtiden?? De har gjort en ENKÄTSTUDIE. Och dragit 
medicinska slutsatser från den…”

...eller att studien inte går att applicera på samhället eftersom den är gjord under skilda 
premisser:

“Problemet med studier när det gäller kost kontra hälsa är att de i allra flesta fall inte är gjorda under någon 
lång tidsperiod och att det därför är svårt att dra några säkra slutsatser utifrån forskningsresultaten. Som i 

denna studie som bara pågick under två år....och vem som har bekostat studien är ju också ett väldigt intressant 
frågeställning…”

5.2 Ethos
Ethospräglade argument förekom generellt mer sällan i jämförelse med argument som 
präglades av logos och pathos, detta kunde urskiljas i samtliga kommentarsflöden som 
genomgick analys. 

Utifrån vår tolkning kunde vi främst urskilja tre olika typer av ethospräglade argument som vi 
vill lyfta fram:

1. Argument som bygger på sympati och välvilja:

“Nu släpper vi utseendehetsen och tänker lite mer på att betrakta varandras insidor istället, tycker jag. 
Mycket mer spännande och trevligare!“

“Naturligtvis är det viktigt vad vi stoppar i oss men det viktigaste är hur vi blir behandlade och behandlar 
varandra”

Den här typen av kommentarer och argument kännetecknas av omtänksamhet och inger en 
känsla av samhörighet. Argumenten verkar vara ute efter att spela på sympati enligt retorikens 
delectare, där man råder till olika metoder för att få människor att fatta beslut i en specifik 
fråga. Denna typ av argument verkade dock förekomma relativt sällan i kommentarsfälten och 
var oftare skrivna av kvinnor. 

2. Argument där man framställer sig som en tillförlitlig expert:

“Jag fattar inte att Aftonbladet ger ett så otroligt stort utrymme åt sådan här alternativforskning. Skriv om 
någon vettig forskning istället för dessa skrämselartiklar som ger en del människor panik. Jag får lägga ner 
massor med tid på att förklara för en del människor att det kommer nya rön hela tiden, som många gånger 

motsäger varandra. Lär istället folk att äta allsidigt”

“...Nu förstår jag såklart att alla inte har tid med rikligt med motion, men varför sitta framför tv'n den där extra 
timmen istället för att röra på sig?”

De ethosargument som enligt oss kännetecknades av “lita på mig, jag är expert” ses också 
som en form av delectare - att råda folk till ett beslut i framtiden. Argument av den här typen 
kan mer liknas vid att man vill hjälpa andra till en bättre hälsa och genom att upprepade 
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gånger använda sig av ordet “jag” i argumentet, framställer man sig själv som sympatisk och 
trovärdig, följaktligen, en expert inom området som diskuteras. Männens ethoskommentarer 
verkade till större del präglas av dessa expertutlåtanden. Den här typen av argument liknar 
ofta de i kategorin logos.

3. Argument ur ett bredare perspektiv;

Andra typiska kännetecken för argument präglade av ethos var att det ofta argumenterades ur 
ett större och bredare perspektiv än utifrån den personliga hälsan, som annars kunde ses som 
ett tämligen vanligt inslag i argumentationer. Paralleller dras då ofta till djurhållning, miljö, 
jordens framtida individer och andra aspekter som ofta kan kopplas ihop med kost- och 
hälsorelaterade ämnen, i syfte att styrka sitt argument och även här, en vilja att visa upp en 
sympatisk sida:

“Det handlar inte om egoistiska skäl att jag och många andra väljer ekologiska livsmedel. Jag tänker också på 
barnen som kommer efter oss, och miljön omkring oss. Man får se det ur ett större perspektiv, hur vill vi ha det? 

Tänk utanför dig själv så kanske du kan se saker ur ett annat perspektiv…”

“För mig handlar det inte bara om hälsan utan även om miljön. Tycker det är viktigt att bevara t.ex. bina 
eftersom vi inte skulle överleva utan dom. Som det är nu håller bina på att försvinna och det skulle vara 

förödande för jordens jordbruk”

Generellt förekom flest kvinnliga kommentatorer inom kategorin ethos, där mycket handlar 
om just sympati, men även rätten till att få leva som man vill, att man ska låta varandra vara 
och att alla i grunden är olika. Det här kan härledas till begreppet stark sekundärethos. 
Männen i kategorin ethos åtog sig i högre grad rollen som “expert” och gav uppfattningen om 
en starkare primärethos.

5.3 Pathos 
Argument som kategoriserats in i pathos förekom i mindre skala överlag än argument inom 
logos, dock i större utsträckning än argument kategoriserade i ethos, enligt analysen. Inom de 
pathoskategoriserade argumenten kan en negativ inställning och en upprördhet över 
informationen eller budskapet som ges av nätartikeln och/eller kommentarer i 
kommentarsflödet ofta urskiljas och det pathosstärkande uttryckssättet indignatio 
förekommer därav i störst utsträckning. Kommentarerna verkar vara ute efter att väcka 
känslor hos mottagaren genom retorikens movere, oftast genom att fördöma en tidigare 
kommentar eller företeelse.

Nedan ges ett exempel på en kommentar av typen pathos i nätartikeln som handlade om att 
biff och rökning båda genererar cancer:

“Självklart blir man sjuk av att äta döda djur dvs lik!”

Inom argument som genomsyrades av pathos kunde man också se att värdeladdade ord och 
uttryck förekom, något som även är karakteristisk för den här typen av retoriskt verktyg:
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“...så man hittar på en massa jävla dieter till dumma människor som en eller en annan fuskforskare kan bli rik 
på.”

Ett annat sätt att använda sig av värdeladdade ord är via retorikens verktyg hyperbol, som 
innebär att man med hjälp av överdrifter försöker understryka argumentets ståndpunkt, nedan 
i formen av uttrycket “döds”diet:

“Det är alltid lika underhållande att se hur “Low Competence, High Frustration” - fanatiker försöker hitta 
bortförklaringar till sin dödsdiets ohållbarhet (dödsdiet både för utövaren och djuren)...”

Vanligast i kategorin pathos var att man fördömde den som skrivit nätartikeln, eller en 
tidigare kommentator som man ansåg ha fel om någonting. Det här kunde ske antingen genom 
att man dumförklarade personen, eller att man helt enkelt utsatte hen för personangrepp, som 
ett sätt att ge kraft åt sitt budskap:

”...Det där var nog en av dem dummaste kommentarer jag har hört på länge.”

“Det är uppenbart att hon inte har fattat nånting eller så är hon bara dum i huet! ...”, 
“ Men lilla gumman... Eva, försöker du provocera medvetet med ditt nonsens om svält för att man inte äter på 

två dagar eller är du bara helt korkad?”

“hon är ju helt blåst...”

Personangreppen och den aggressiva attityden som förekom i kommentarsfält är ofta av en 
nedvärderande karaktär och tycks syfta till att förminska intellektet hos personen man riktar 
sig till. Det finns i flera av kommentarerna en antydan till näthat, men det utmynnar dock 
aldrig i direkta hot. Trots att majoriteten fördömde artiklarna förekom även positiva 
kommentarer, som syftade till att uppmuntra och prisa en tidigare “talare”:

“Så jävla bra skrivet!!!! Blir grinfärdig.......tycker så möe om dej Mia❤ nu ska jag ta mej en macka o kaffe,sitta 
på balkongen i solen…”

Kommentarerna kunde även såväl prisa som fördöma i en och samma mening:

“Håller med dig Ewa. Fett-talibanerna på Livsmedelsverket skapar en sån vansinnig oreda....det är inte Bregott 
eller mellanmjölk som gör våra barn feta,,,,”

Ett flertal av de argument som kategoriserats som pathos innehåller även något som man kan 
kalla för en form av skrämselpropaganda eller skrämselargument, där den kommenterande 
nämner ett visst livsmedel och en diet i samma mening och kopplar samman det med 
sjukdomar och liknande negativiteter för att styrka sin ståndpunkt:

“...Vilken smörja. Läs om t.ex. familjär hyperlipedemi och hur kolesterol påverkar artärer och hur mättat fett 
bidrar till vår mest dödliga och vanligaste folksjukdom och flera andra som t.ex. fettlever. exemplet familjär 

hyperlipedemi motbevisar de som säger att kolesterol i stora mängder inte är farligt, något som LCHF bidrar 
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med det höjer LDL, VLDL, minskar HDL, och höjer Triglycerider och andra skadliga blodfetter, jag gissar att 
99.9 % här inte ens vet vad förkortningarna innebär…”, 

“...Dessutom kommer en hel del av dem åka på gallsten (på grund av för lite fettintag), grundlägga och gödsla 
etablerad cancer (omvänd warburg effekt). Prostataproblem är dessutom direkt länkade till högt kolhydratintag. 

Samt binda upp för mycket vätska i kroppen. Helt i onödan”

“Äta fett i längden är inte så bra för hälsan (lchf) Det täpper igen dina artärer. Men vem bryr sig bara man är 
smal?”

Ett annat sätt att förstora upp och på ett överdrivet sätt visa sin ståndpunkt, är att via 
paralleller (ibland långt dragna sådana) ge ett budskap, enligt retorikens comparatio:

“...Argumenten skruvas ett extra varv, och verklighetsförankringen hamnar till slut på samma nivå som när 
nazister försöker argumentera bort förintelsen.”

Något som också kunde urskiljas ur analysen var att nätartiklar som behandlade ämnen som 
smör, margarin och fettdieten LCHF (Low Carb High Fat), således, fett som näringsämne 
överlag, tenderade att generera en större andel argument som kunde kategoriseras in i pathos. 
Personerna tycks dra artikelns budkskap till sin spets: 

“...Latmaskar. Gör en gastric bypass direkt istället för att plåga kroppen långsamt, om ni nu är så värdelösa på 
att sköta er.”

“Den här artikeln är så korkad att hälften vore nog. Varför varna om LCHF när det gäller att skära ner på 
kolhydrater och öka proteinintaget? Det finns inget i LCHF som säger att man ska äta mer protein. Låg-

Kolhydrat-Hög-Fett. Fy fan för media som vrider på studier för att sälja tidningar. Åsnor.”

Även grundläggande logik förekom bland kommentarer där pathos kunde ses:

“Sluta banta föör faan, RÖR PÅ ER ISTÄLLET.”

5.3.1 Pathos och kommentarer karakteriserade av uppgivenhet
Ett återkommande fenomen som kunde urskiljas i analysen var att det i nätartiklarnas 
kommentarsflöden ofta fanns någon eller några kommentatorer som på ett tillsynes kraftlöst, 
icke-argumenterande sätt kommenterade nätartikelns innehåll eller kommentarer i 
kommentarsflödet. Vi har därför valt att skapa en klassificering inom pathos som vi namngav 
“kommentarer karakteriserade av uppgivenhet”. Flera av kommentarerna tenderar luta mot 
ironi och majoriteten av dem förstärks med hårda ord och överdrifter i uttryckssättet, enligt 
hyperbol (Johannesson. 1998; 281). Den här typen av kommentarer är varken ute efter att 
utvärdera eller råda, utan snarare väcka känslor enligt movere, genom att fördöma en 
företeelse som de anser präglar artiklarna eller samhället i stort;

”Det är bäst att sluta äta helt. Man kan ju dö av all mat”

“Det finns väl inget kvar att äta?”
“Allt är giftigt idag…” 
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“Man dör om man inte äter men man kan dö av maten man äter, så vad ska man göra”

“Ska man sluta äta nu också.. Det finns ju massa grejer i allt vi äter. Ingen nyhet precis”

“Helt sjukt, helt j-la sjukt. Snart vågar man knappt äta. Vår mat är förgiftad”

I den här typen av kommentarer var man således varken ute efter att argumentera för eller 
emot något, utan snarare få ett instämmande eller en reaktion från övriga kommentatorer. Ofta 
skrivs dessa kommentarer på ett sätt som är ute efter att prisa eller fördöma en företeelse, 
vilket man kan anta handlar om de ofta motsägelsefulla hälsobudskap som media gestaltar, 
vilket blir tydligt i kommentarerna som ses ovan.

En tydlig ståndpunkt som visade sig i kommentarsfälten under artiklar som handlade om fett 
och kött var hur människor propagerade för och resonerade kring sin egen köttkonsumtion:

“Äter hellre MASSA kött och dör i "förtid" än att undvika det och dö lik förbannat. Ett liv utan kött = ett liv ej 
värt att leva!”

En annan kommentar uttryckte rätten till att konsumera kött genom att dra paralleller till att 
andra länder är mycket större miljöbovar:

“Så vill ni i Sverige äta kött gör det allt som ni vill ha för eran egen njutnings skull. Go Go köttätare;)”

Det fanns förstås även de kommentarer som syftade till att peka på problematiken i dagens 
köttkonsumtion och få oss att minska den, i solidaritet med resten av världen, här med inslag 
av ethos:

“LCHF om man äter en massa protein i form av kött är dessutom förkastligt om man ser på miljöaspekterna. I 
solidaritet med resten av världens befolkning som knappt äter kött alls är det rent ut sagt äckligt att västvärlden 

kan proppa i sig bacon till frukost.”

5.4 Ironi inom argumentation
Vårt uppsatsarbete handlar i grund och botten om retorikens tre huvudprinciper, men de 
återkommande inslagen av ironi som vi tycktes se i samtliga kommentarsfält, visade på att vi 
skulle behöva ändra vår inriktning något. Alla dessa ironiska kommentarer var av olika 
karaktär och förekom dessutom i alla tre av retorikens huvudsakliga kategorier, vilket tyder på 
en komplexitet i dem. Flera av de ironiska kommentarerna tog sig uttryck genom att överdriva 
och förlöjliga tidigare uttalanden:

"Så länge min vulgärt höga konsumtion av kött bara leder till massivt lidande för tusentals andra levande 
varelser är det lungt. Men om det kan ge MIG cancer... oj då får man ju tänka till lite!"

Andra kommenterar i form av ironi användes för att förtydliga sin källkritiska inställning:
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“Så bra att man lyckats hitta en mätmetod som visar att pasta och bröd visst är jättebra, Liza Rosen på 
FAZER…”

Som i övriga kategorier förekom även ironi tillsammans med andra former av retoriska 
verktyg, men utan att låta gestikulationer och ansiktsuttryck förstärka de ironiska budskapen, 
vilket gjorde att några utvalda ironiska kommentarer var svåra att definiera, men lutade åt det 
“ironiska hållet”:

“Ja, för LCHF är ju känt för att vara näringsrik och blandad kost.”

“Nya metoden att gå ner i vikt = Amputera armar o ben o vipps väger du bra jävla mkt mindre - jävla idiotier” 

Jämför man de två kommentarerna ovan ser man skillnaden och komplexiteten i ironi inom 
argumentation. Det första citatet kan både tolkas som ironi och logos, varför det är viktigt att 
analysera kommentaren i dess kontex.

Inte helt ovanligt var det heller att man i kommentarsfälten uppvisade känslor av 
“hopplöshet” och det förekom även flera ironiska kommentarer i den här kategorin:

“Människan är verkligen skapt för att äta enligt LCHF. Att trycka i sig bacon, feta ostar och grädde varje dag 
gör säkert gott för dina kärl, eller inte”

6. DISKUSSION

6.1 Huvudresultat
Argument av typen logos förekom generellt mest i vårt datamaterial, där man antingen 
refererade vitt och brett, länkade till olika informativa Internetsidor och generellt framstod 
som förnuftig och klok sina resonemang i syfte att framstå som kunnig och trovärdig. 
Vanligast inom logos var klassificeringen generalseringsargument, där man ofta gav exempel 
från sina egna eller nära och käras erfarenheter, men även utifrån hela befolkningsgrupper. 
Många argument visade sig också kunna sorteras in som grundläggande logik och de som 
verkade källkritiska till artikeln och dess innehåll, använde ofta ett pathosstärkande 
uttryckssätt. 

Inom kategorin ethos urskiljdes tre huvudtyper av kommentarer. Sympati, välvilja och att man 
i sina argument verkade vilja framföra det faktum att hälsa är individuellt, att alla människor 
är olika och att det inte finns något optimalt hälsomässigt levnadssätt som passar alla sågs 
inom argument klassade som ethos. De fanns även argument där man verkade ta på sig en 
expertroll och resonerade främst utifrån sitt “jag”, vilket i viss mån även kan liknas vid 
logosargument, d.v.s. de ville framstå som förnuftiga. Även ethosargument ur ett bredare 
perspektiv förekom en del, där man verkade se på en specifik situationen utifrån ett bredare 
perspektiv, gav exempel utifrån detta och framstod då som sympatisk i sina resonemang. 
Argument sorterade som pathos förekom i mindre mängd än logosargument, men i större 
skala än argument inom ethos och innebar att man m.h.a. känsloladdade ord och uttryck ville 
styrka sin ståndpunkt. Vanligast var att man var negativ och fördömde tidigare uttalanden, 
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ibland i form av personangrepp och nedvärderande uttryck, och att man i samma veva 
skapade skrämselargument för att få folk att reagera.

Utöver de tre ovan nämna huvudkategorierna fann vi även att ironi verkade användes flitigt i 
de   kommentarsfält vi analyserat, som ett sätt att visa på något bisarrt i nätartikelns innehåll 
eller tidigare uttalanden av kommentatorer. En relativt stor del av de kommenterande verkade 
även uppgivna i sina uttryckssätt. Dessa typer av kommentarer var ofta karakteriserade av 
uppgivenhet och av att “inget minsann går att äta längre”. Man verkar varken prisa eller 
fördöma en tidigare skribent, utan endast endast kortfattat och utan närmare underton uttrycka 
att man är utled.

6.2 Resultatdiskussion

6.2.1 Sändare och mottagare av hälsoinformation
Tidigare forskning har visat på att man som sändare och mottagare ofta pratar skilda språk 
angående hälsoinformation som sänds ut till samhället där sändaren vänder sig till en hel 
befolkningens hälsostatus medan mottagaren ofta bedömer budskapet utifrån sin personliga 
hälsa (Sandberg. 2005; 33). Sändaren, i detta fall journalister och andra skribenter på 
Aftonbladet.se, sprider just generell hälsoinformation där budskapen tas emot av större 
grupper av människor. Utifrån vår analys och som tidigare nämnts i resultatet kunde vi se att 
mottagarna, i detta fall kommentatorerna, många gånger argumenterade utifrån sin egen hälsa, 
där paralleller ofta drogs från egna erfarenheter angående dieter och fysisk aktivitet med 
viktnedgång och andra positiva effekter som följd. Drog man inte paralleller till sin egen eller 
någon närståendes hälsa, var snarare argumenten av arten att man inte skulle bry sig så 
mycket om andra, utan snarare att alla är olika och mår bra av olika. 

Sandbergs teori om att hälsoinformation ofta tas emot personligt av mottagarna verkar således 
kunna appliceras på vårt datamaterial, där argumenten i kommentarsflödena relaterade till 
dessa kost- och hälsobaserade nätartiklar, ofta innehöll paralleller dragna till personliga 
erfarenheter i syfte att styrka sina påståenden och åsikter. De budskap som ges av media är 
inte sällan förenklade och får det att framstå som självklart och enkelt att förändra sin livsstil, 
varför människor möjligtvis kan bli upprörda över informationen som ges. Ofta får man som 
läsare en känsla av att personerna i fråga tar åt sig personligt av det som skrivs, att de letar 
efter fel i texterna och förstorar upp dem, i syfte att dra artikelns eller kommentarens budskap 
till sin spets. Man får dock ha med sig att det finns en problematik i att man som läsare och 
kommentator kan misstolka de budskap som ges, som en effekt av teknologin (M. L. 1994; 
119), vilket sedemera kan påverka varför man tar åt sig personligen av informationen. 

6.2.2 Genusargumentation
Som tidigare nämnt i resultatet har vi efter analys sett att argument som sorterats in under 
kategorin ethos var till större del skrivna av kvinnor. Mral har en teori om att det krävs mer 
förtroendeskapande strategier hos kvinnor för att accepteras i sina utlåtanden. Männen, med 
sin generellt högre primärethos, har en starkare utgångspunkt och går in i talarpositionen med 
en starkare roll och kan tänkas kräva mindre förtroendegivande argument för att få sin åsikt 
hörd (2011; 38). 
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Tendensen vi har sett i vårt urval är således att det generellt finns en större andel kvinnor 
inom kategorin ethoskommentarer, och att dessa dessutom, till större del än argument skrivna 
av det manliga könet, präglades av ett sympatitänk och genomsyrades av en samhörighet och 
en “vi-känsla”. Männens ethoskommentarer å andra sidan verkade till större del präglas s.k. 
expertutlåtanden. Självklart är detta inte svart på vitt, urvalet är varken stort eller brett, men 
det uppvisar trots allt tendenser som till viss del kan härledas till tidigare upptäckter inom 
liknande områden. Om det stämmer för resterande kommentarsfält eller kvinnor och män 
generellt, låter vi vara osagt. Detta är dock en intressant fråga som förslagsvis kan lyftas i 
framtida forskning inom området. 

6.2.3 Kan valet av retoriska redskap spegla synen man har på hälsa? 
Som tidigare nämnt har den danska professorn Lotte Holm (2012; 312, 314) undersökt vad 
människor anser om och hur de förhåller sig till hälsa och hälsosam mat och har i sitt arbete 
sorterat in personer i fyra olika kategorier utefter det förhållningssätt de har. Lotte Holms 
undersökning grundar sig således på en kategorisering av människor, till skillnad från vårt 
arbete, där det unika ligger i att vi har sorterat in kommentarer och argument i olika 
kategorier. Samma person kan således ha skrivit ett flertal kommentarer i flödet som klassats 
in i flera olika kategorier. Vi vill därför tydliggöra att vi använder oss av Holms teorier men 
att vi applicerar dem på en annan typ av material i form av kommentarer, snarare än 
personerna bakom dessa. Detta i syfte att urskilja om Holms teori går att överföra på vårt 
datamaterial. 

1. “Hälsosam mat som ett mål” 2. “Hälsosam mat som självklart”
I kategori nummer ett, “Hälsosam mat som ett mål” valde Holm att sortera in personer som 
verkar bygga sin kosthållning på konsekventa regler och restriktioner, där främst 
hälsomässiga aspekter spelar en stor roll. Dessa personer strävar ofta efter variation, renhet 
och balans samt efter kroppsligt och mentalt välbefinnande (Holm. 2012; 312). Personer som 
Holm (2012; 313) sorterat in i kategori nummer två “Hälsosam mat som självklart” ansågs 
vara relativt kunniga inom kostfrågor och verkade inte uppleva några större problem med att 
omsätta sina kunskaper i vardagens praktik, där det mesta verkade falla in på ett naturligt vis 
för dem. I argument som vi kategoriserat in under grundläggande logik kunde vi se att det 
ofta förekom korta och koncista uttalanden, något som i det närmsta kan kallas för “enkel 
matematik”, såsom “Kalorier in versus kalorier ut”, “Ät mindre och träna mer” och liknande 
förklaringar som verkar grunda sig på att en balans mellan å ena sidan maten vi förtär, å andra 
sidan den fysiska aktiviteten är lösningen. 

Vi upplever att argument som bygger på dessa grundläggande, logiska uttalanden verkar vilja 
förmedla att kost och hälsa i grunden handlar om en balansgång och de verkar framställa det 
hälsomässiga levendet och praxisen som en enkel och självklar del av vardagen. Denna 
kategorisering av kommentarer kan möjligtvis ses som en motsvarighet till Lotte Holms två 
kategoriseringar av människors förhållningssätt till hälsa, de som ser hälsosam mat som ett 
mål samt de som ser hälsosam mat som någonting självklart.
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3. “Hälsosam mat som viktigt men svårt”
I grupp nummer tre placerade Holm (2012; 313) personer som påstod sig bära på ett dåligt 
samvete när de inte lyckades leva full ut enligt dagens hälsopraxis, där bland annat tid och 
pengar ofta ansågs vara grundläggande problem till detta. Holm menar även på att en del 
personer inom denna grupp var kritiska till vetenskapliga myndigheter då de ansåg att de hade 
en något snäv bild av hälsofrågor och menade på att man bör prioritera det generella 
levnadssättet istället, däribland det psykiska välmåendet, och inte enbart fokusera på maten i 
sig (2012; 313).

Som tidigare nämnt i resultatet tolkade vi en del argument som sympatiska och 
omtänksamma, där det retoriska redskapet ethos verkade genomsyras. Argumenten gav 
intryck av en vilja att förmedla att man bör frångå fokus på kroppens yttre och val av 
kosthållning och snarare lägga vikt saker som den psykiska hälsan, miljön, djurhållningen och 
hur vi behandlar våra medmänniskor i vardagen. De kommentarer vi sorterat in under just 
ethos, grundade på sympati och välvilja, kan möjligtvis ses som en form av motsvarighet till 
Lotte Holms kategorisering av personer som anser hälsosam mat som någonting viktigt men 
svårt. 

4. “Hälsosam mat som oviktigt”
Personer som Holm sorterade in under denna kategori upplevde ofta att dagens hälsofrågor är 
svåra att integrera i vardagens hälsopraxis och att det helt enkelt är omöjligt att leva upp till 
dagens alla krav (2012; 312, 314). 

Som vi tidigare nämnt i resultatet tolkade vi att en del kommentarer, något som vi kallar för 
“uppgivenhet i kommentarerna”, verkade genomsyra uppgivenhet och hopplöshet över 
dagens alla råd, varningar och rön kring kost och hälsa, utan att någon egentlig argumentation 
kunde utläsas. Holms kategorisering av personer som anser hälsosam mat som oviktigt kan 
möjligtvis ses som en motsvarighet till vår kategorisering av kommentarer genomsyrade av 
uppgivenhet. 
Vi vill utifrån dessa paralleller dragna mellan Lotte Holms kategorisering av personers 
förhållningssätt till hälsa och vår kategorisering av kommentarer och argument, lyfta frågan 
om sättet man argumenterar på inom kost- och hälsorelaterade frågor, således, valet av 
retoriska redskap, möjligtvis kan påverka hur man uppfattas av omgivningen och eventuellt 
ge ett sken av vilket förhållningssätt man har till hälsa och hälsosam mat. 

6.2.4 Förvirring och oro vid hälsoinformation i media
Tidigare studier har visat att hälsoinformation och budskap i media kan vara motsägelsefulla 
och förenklade, vilket i sin tur kan bidra med oroskänslor hos läsarna. Som tidigare nämnt 
kom Sandberg (2005; 33) kom fram till i sin undersökning "Medier som arena för 
hälsokommunikation" att rapporteringen kring framförallt fetma och övervikt i dagstidningar 
ofta kan vara motsägelsefulla och paradoxala, vilket kan ge läsare känslor av förvirring, 
osäkerhet och oro. Vidare skriver Jarlbro att   hälsobudskap i media ofta är förenklade p.g.a. 
ämnets karaktär, vilket är en risk för ökad oro kring hälsan hos mottagaren (2011; 23). 
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Utifrån vårt resultat vill vi dra en ytterligare parallell mellan de kommentarer som vi 
kategoriserat som uppgivna och det Sandberg och Jarlbro skriver om hälsoinformation i 
media och dess negativa effekter. Att vissa kommentarer verkade uppgivna, utan att innehålla 
några direkta argument, kan möjligtvis bero på att man inte känner sig tillräckligt säker på sin 
ståndpunkt för att kunna komma med hållbara argument. Men man kan också relatera detta 
till det faktum att hälsoinformationen som ges från olika håll leder till förvirring, oro och 
förtvivlan, vilket möjligtvis kan urskiljas i dessa kommentarer. Problematiken kan 
förmodligen också ligga i det faktum att man som sändare och mottagare ofta pratar skilda 
språk och att hälsoinformationens syfte är att rikta generella budskap till en hel befolkning 
(Sandberg. 2005; 33), men att man som mottagare tolkar och anammar budskapen som ges, 
utifrån sin privata sfär. Alla människor har trots allt skilda förutsättningar och det här kan vara 
en anledning till de diskussioner som ses i kommentarsfälten.

6.2.5 Pathos som retoriskt verktyg vid fettrelaterade debatter
Fett som livsmedel och dess hälsoeffekter har legat till grund för omfattande forskning under 
lång tid tillbaka, vilket har lett till att det är det näringsämne som det fokuserats till stor del på 
i media och åsikter om fettets positiva och negativa hälsoeffekter går ofta isär (Jonsson et al. 
2011; 163). Allt fler engagerar sig i debatten om fett och det finns flera exempel på föräldrar 
idag som protesterar mot margarin i hopp om att deras barn ska få smör serverat på sina 
smörgåsar i skolan, det s.k. smörupproret (Sveriges radio. 2012). Fettdieten LCHF är något 
som diskuteras flitigt i media idag och namnet har prytt ett flertal rubriker och löpsedlar. 
Enligt Livsmedelsverket (2013) finns dock ännu ingen forskning som visar på vad som sker i 
kroppen vid en s.k. strikt LCHF-diet under en längre tid, där en längre period anses vara 
10-20 år. Strikt LCHF kan definieras som "en extremdiet där högst 10 procent av 
energiintaget får komma från kolhydrater" (Livsmedelsverket. 2013). Få studier som pågått 
längre än ett år har gjorts och de studier som hittills genomförts är gjorda på koster med en 
större andel kolhydrater än vad den strikta varianten tillåter (Livsmedelsverket 2013). Trots 
detta verkar det finnas en växande skara privata aktörer som via forum på Internet försöker 
bidra med nya kunskaper inom området LCHF.

Som tidigare resultat visat kunde vi utifrån vår analys urskilja att det i diskussioner och 
debatter som behandlade just ämnet LCHF fanns en stor del argument som kunde sorteras in 
under pathos. Inom dessa argument, som både propagerade för och emot dieten, förekom ofta 
en form av ilskenhet och starka, värdeladdade ord. En del personangrepp kunde även ses i 
argumenten. De generella kostråd som Livsmedelsverket ger ut har i mångt och mycket stora 
kontraster till de budskap som ges av inbitna “LCHFare”, som värdesätter mättat fett i högre 
grad. Sätter man dessa skilda hälsobudskap mot varandra, kan man lyfta frågan om det finns 
en större risk för att argumenterandet angående detta utmynnar i en upprördhet hos båda 
parterna. LCHF kan även ses som ett tämligen nytt fenomen och ett än så länge outforskat 
område på grund av frånvaron av långtidsforskning, därav teorin om att det skapas ilska och 
starka känslor vid debatter. Möjligtvis gäller detta främst de som argumenterar mot dieten. 

Tidigare forskning har även visat att diskussioner om LCHF-dieten ofta leder till hetsiga 
diskussioner och debatter med värdeladdade och starka ord. Karlsson och Wendel (2013) har 
undersökt hur LCHF bidrar till identitetsskapande. De har bland annat studerat LCHF-
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förespråkaren Andreas Eenfeldts hemsida vid namn "Kostdoktorn" där medlemmar på sidan 
fritt i forumet får skriva om LCHF-dieten. Utifrån detta kom de bland annat fram till att på 
hemsidan fanns många så kallade "solskenshistorier" där LCHF hyllades på grund av 
sjukdomslindringar och viktnedgång hos anhängare. Karlsson och Wendel (2013) kunde 
också utläsa att många skrev negativt om kolhydrater på forumet, eller ordet "kolisar" som 
många av medlemmarna använde, och att ett visst hat mot socker och dagens 
rekommendationer för kolhydratintag verkade finnas. Vidare menar Karlsson och Wendel 
(2013) att LCHF verkar vara det som står mest i kontrast till andra dieter och att många 
anhängare då intar en slags försvarsposition. 

Man kan även lyfta frågan om att de som argumenterar för LCHF känner en viss samhörighet 
gentemot varandra och att man, som Karlsson och Wendel skriver, att man tillsammans 
triggar igång varandra till att bygga upp detta hat mot dagens kolhydratrekommendationer. 
Detta kan vidare vara ytterligare en anledning till att argument genomsyrade av ilska och med 
hårda ord som väcker känslor kan ses i just dessa diskussioner. 

6.2.6 Ironi som retoriskt redskap
Inledningsvis i vårt uppsatsarbete var tanken att fokus skulle vara på retorikens tre 
huvudprinciper, men ganska snart efter att vi hade samlat in vårt analysmaterial insåg vi att 
flera typer av retoriska verktyg användes i kommentarsfälten. Ironi visade sig förekomma 
frekvent och kunde urskiljas i samtliga kommentarsfält. De förekom dessutom i alla tre av 
retorikens huvudsakliga kategorier, vilket ytterliga visar på komplexiteten i att finna och, 
framförallt, uppfatta dem. Som med kommentarerna generellt får man ju inte ta del av 
personliga signaler såsom gestikulationer och ansiktsuttryck på grund teknologins effekt (M. 
L. 1994; 119), vilket kan vara av värde vid tolkningar likt dessa. Som vi visat på i resultatet 
finns såväl de uttalanden som genom att överdriva och förlöjliga tidigare uttalanden vill visa 
sin ståndpunkt, här blir ironin betydligt enklare att urskilja jämfört med vissa kommentarer 
som endast yttrade sig i korta påståenden.

De två exempel som finns under resultat, där vi jämfört två olika typer av tänkbara ironiska 
kommentarer, visar på att vissa är betydligt lättare att kategorisera som ironi än andra, varför 
det är viktigt att analysera kommentarerna i deras kontext och ha med sig att det alltid finns 
en risk för feltokning. Att man inte förstår ironin i ett budskap som ges skriftligt hör trots allt 
inte till ovanligheten och Jarlbro skriver att det är en utmaning för hälsoinformatörer, i vårt 
fall såväl artikelskribenter som kommentatorer, att nå ut till grupper i samhället, där kulturen 
och värderingar skiljer sig från den egna världen (Jarlbro. 2011; 16-17)

6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 Konsten att kategorisera “rätt”
Vår metod grundade sig i att göra en kvalitativ innehållsanalys av de texter vi fann i de 
utvalda artiklarna, för att på ett övergripande sätt se hur artiklarnas karaktär kunde tänkas 
påverka kommentarerna. Eftersom kommentarsfälten i hög grad speglades av ett 
argumenterande mellan människor ville vi se mönster i dessa och kategorisera de systematiskt 
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utvalda kommentarna så att de skulle platsa in i retorikens tre huvudkategorier logos, ethos 
och pathos. Kategoriseringen av dessa kommentarer kom att visa sig vara komplicerad och 
det krävdes att man var väl påläst inom området och dess alla begrepp innan man påbörjade 
den delen av metoden. Trots att vi kalibrerat oss och skrivit ner exempel på olika typer av 
kommentarer inom vardera kategori, visade det sig att vi hade delade åsikter om hur vissa 
kommentarer skulle kategoriseras. Några av dem fick vi dela upp, eftersom de visade sig 
bestå av flera kategorier, medan andra tillskrevs den kategori som vi gemensamt beslutade oss 
för. Problematiken i att sortera och kategorisera “rätt”, och det faktum att vi även, när vi såg 
tillbaka på vår kategorisering ibland ville ändra, är en intressant del i vårt arbete. Det visar på 
vilka svårigheter som finns med kvalitativa analyser och vikten av gemensam diskussion för 
att lösa meningsskiljaktigheter. 

Det man även får ha med sig vid skriftlig information är att den på ett viss är svårare att tolka 
som utomstående, eftersom man går miste om en stor del av gestikulationerna och tonfallet 
som ligger bakom “uttalandet”, varför vi kan ha tolkat kommentarerna på ett felaktigt vis. 
Även det faktum att många av de som kommenterar svävar från artikelns ämne och driver 
budskapet till sin spets har gjort att kommentarerna möjligtvis sett aggressivare ut än vad som 
var menat. Inom retorikens tre huvudprinciper finns också dilemmat att en kommentar, eller 
ett argument, kan innehålla flera typer av kategorier i en och samma mening. Man kan 
exempelvis uttrycka sitt logos-argument på ett pathos-vis o.s.v., vilket problematiserar 
kategoriseringen, som riskerar att tolkas olika beroende på vem som läser den och i vilken 
kontext. Vi fann även att vissa ytterligare indelningar av de tre huvudprinciperna var ovanliga 
i vårt datamaterial, det kan dels ha att göra med att den typen av kommentar inte förekommit 
särskilt ofta, men även att vi missförstått kommentarens innebörd.

6.3.2 Retoriska glasögon
Något som man även bör ha i åtanke är att resultatet förmodligen skulle kunnat bli annorlunda 
om vi endast tillämpat innehållslig analys som metod, utan våra s.k. “retoriska glasögon”, 
därmed hade man dock också kunnat missa viktiga delar i retoriken. Utöver de “retoriska 
glasögon” vi burit under analysens gång, bör man även vara medveten om att egna 
erfarenheter kan påverka hur man tolkar texter och dess budskap och vad man anser om den 
information som man finner.

6.3.3 Problematiken kring metod och urval
Trots försök att på ett slumpmässigt sätt välja ut artiklar och kommentarer kan urvalet ändå 
aktivt ha påverkat våra analysfynd. När kommentarerna plockades ut satte vi inga kriterier för 
att få lika många kommentarer i vardera kategori retorikbegrepp, utan valde slumpmässigt ut 
kommentarer, i den ordning de förekom i kommentarsfälten, som dels kommenterade artikeln, 
men även som argumenterade gentemot varandra inom kommentarsfälten. Vårt 
tillvägagångssätt kan i mångt och mycket ha påverkat utfallet och de tolkningar som vi gör är 
just utifrån den data som vi plockat ut och ansett vara relevant i sammanhanget, följaktligen 
hade man möjligtvis fått andra resultat om man hade haft andra kriterier. Vi hade dock som 
avsikt att kommentarerna skulle avspegla den generella bilden som kommentarsfälten gav oss, 
varför det ibland kan krävas att valen man gör kantas av subjektivitet. Vår avsikt var inte 
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heller, som tidigare nämnt, att generalisera för alla typer av kommentarsfält på Internet, 
eftersom analysen är av kvalitativ karaktär.

Utöver de tidigare nämnda potentiella problemen i vårt urval och vår metod finns det flera 
andra viktiga aspekter att ta med i diskussionen. Trots att vi i vårt arbete försökt gå tillväga på 
ett systematiskt sätt finns det förmodligen problem som vi stött på, vilka vi hanterat på ett sätt 
som passar just vårt arbete, medan andra personer möjligtvis skulle ha löst problemen på 
annorlunda sätt. Vi har dock försökt vara så tydliga och transparenta som möjligt i 
beskrivningen av analysproceduren. Vi har också, trots allt, gjort “aktiva val”, både vad gäller 
artiklar och kommentarer, utifrån de kriterier som vi själva satt. Hade andra kriterier satts, 
hade resultatet förmodligen kunnat blivit annorlunda. Aftonbladet.se användes som enda 
forum, vilket förmodligen kan ha gett ett skevt urval, men eftersom vi inte var ute efter att 
generalisera utan endast se tendenser i de artiklar, med tillhörande kommentarer, som plockats 
ut, bör det inte vara ett störande moment i vårt urval. Dock finns det problem i att de artiklar 
vi tagit ut hade varit andra om alternativa sökvägar hade använts. Värt att nämna är även att 
ett flertal av de nätartiklar som vi fann intressanta var låsta till Aftonbladets medlemsklubb 
och betaltjänst vid namn PLUS som vi dessvärre inte hade tillgång till, vilket gör att vi kan ha 
gått miste om värdefull information som skulle kunnat ge mer dynamik i vårt urval.

Det faktum att det fanns olika mängd kommentarer beroende på artikelns karaktär kan förstås 
också ha påverkat vårt urval, eftersom vi endast valt ut de första 25 kommentarerna i vardera 
artikel och det troligtvis finns en större dynamik och mindre risk för datamättnad i artiklarna 
med många kommentarer. Dessutom fanns ofta tendenser till att personerna i 
kommentarsflödet kommenterade varandra, vilket förstås också kan vara problematiskt. Det 
visade sig även, efter att vi gjort vårt första urval, att flera av kommentarerna var skrivna av 
samma personer, således kan man möjligtvis anta att det är samma typ av personer som dras 
till artiklar av den karaktär som vi valt, samt skriver följdkommentarer, vilket har gjort att 
urvalet kan ha blivit snävt.

6.3.4 Tolkningar som subjektiva
Tolkningen av de texter vi funnit är med andra ord individuella och till stor del subjektiva, 
med risk för att personliga erfarenheter har påverkat de resultat vi kommit fram till vid 
analysen. Det finns trots allt risker med att analysera något som man själv har valt ut i relation 
till ytterligare något som man själv har valt ut, eller för den delen konstruerat (Bergström et 
al. 2005; 213). Ett problem vid just tolkning av texter är s.k. snedvriden subjektivitet, som 
innebär att det finns en risk att man endast tar hänsyn till och redovisar uppgifter som stödjer 
ens egna slutsatser (Kvale. 1997; 191), något som vi har försökt undvika via noga genomgång 
och diskussion. I kvalitativa metoder generellt finns även ett problem med bristande 
transparens och Bryman menar på att just kvalitativ dataanalys är något oklar och det framgår 
ofta på ett icke tydligt sätt hur forskaren burit sig åt vid analys och hur denne sedemera 
kommit fram till sina slutsatser. Det här fenomenet kan möjligtvis ses i vårt fall, något som 
enligt Bryman kan bero på brister i strukturen vid insamlings- och analysarbetet (2011; 
370-371). 
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6.3.5 Etiska överväganden
Att analysera olika typer av dokument på Internet innebär att man varken uppnår samtyckes- 
eller informationskravet enligt Bryman (2011; 141-142) och dessa, s.k.“smygstudier” (att 
utnyttja nyhetsgrupper, chattsajter, diskussionsgrupper och liknande data som intressant 
material för sina studier) ses generellt som negativt. Ett motargument till detta är dock att 
källan är offentlig, varför det inte skulle behövas något tillstånd eller samtycke till 
användning. Man menar också att denna typ av elektronisk kommunikation godkänns att 
användas inom forskning om informationen arkiveras på ett offentligt sätt, är lättillgängligt, 
lösenordsfritt och ej av känslig natur samt utan policies/regler som säger att materialet 
förbjuds för vidare användning (Bryman. 2011; 142). Konfidentialitets- och nyttjandekravet 
kommer även att finnas i beaktning i denna undersökning, således, inga namn och/eller andra 
känsliga uppgifter kommer att skrivas ut eller användas för annat bruk än inom detta ändamål. 
Tilläggas bör att man ej kan utesluta direkta namn relaterade till nätartiklarnas författning, 
d.v.s. journalisterna och de offentliga personerna/debattörerna som skrivit artiklarna eftersom 
de publicerats för offentligheten och ses då som just offentliga handlingar. kategori.
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7. SLUTSATS
Kommentarsfält intill kost- och hälsorelaterade nätartiklar tycks utgöra en samlingsplats för 
personer som alla delar intresset för mat och hälsa. I dessa diskussionsfält verkar en blandad 
samling människor medverka, allt från “hobbyexperter” som hänvisar till studier, videor av 
föreläsningar och faktaböcker till de som gärna delar med sig av egna och andras erfarenheter 
inom området. Att människor tar till sig budskap i nätartiklarna och även deltar i diskussioner 
angående innehållet tyder på att det finns ett intresse i samhället för kost- och hälsorelaterade 
frågor.

Vårt resultat visade på att vid argumentationer i kost- och hälsorelaterade nätartiklars 
kommentarsflöden var logos - att argumentera utifrån en sida som visar upp förnuft och 
intellekt, generellt det retoriska redskap som de flesta kommentatorer använde sig av i syfte 
att styrka sina ståndpunkter. Att vidare basera logosargumenten på grundläggande logik - via 
grundläggande logiska förklaringar med matematisk innebörd framföra sina åsikter, förekom 
också upprepande gånger i kommentarsflödena. I nätartiklar och i diskussioner i 
kommentarsfält där fokus låg på debatt angående fettdieten LCHF genererades ofta argument 
som kunde sorteras in i pathos - känsloväckande och provocerande argument. I dessa kunde 
en viss ilska, värdeladdade ord och personangrepp ofta urskiljas. Argument där man i sina 
resonemang visar upp sympati och lägger tyngd vid att resonera ur ett större perspektiv än 
egna erfarenheter och den personliga hälsan, s.k. ethosargument, förekom i de analyserade 
kommentarsflödena generellt mer sällan än logos- och pathosgrundade argument. Dessa 
tenderade att vara skrivna av främst kvinnor. Att kvinnor och män argumenterar på olika sätt 
inom kost- och hälsorelaterade ämnen är något som vi under analysens gång sett vissa 
tendenser till. Vi har dock inte lagt större vikt vid detta fenomen, utan lämnar det som en 
intressant fråga för framtida forskning. Huruvida kommentarer och argument i kost- och 
hälsorelaterade diskussionsforum kan påverka hur andra uppfattar personers 
hälsoprioriteringar i vardagen är också ett fenomen som skulle vara en intressant 
forskningsfråga i framtiden. De tendenser som vi sett i vårt material, där vi kunnat dra 
paralleller mellan Lotte Holms fyra förhållningssätt till hälsa och hälsosam mat, tycks spegla 
hur människor tar emot den hälsoinformation som görs tillgänglig via internet. Vi hoppas att 
vår studie kan ha bidragit med matnyttig information i den ständigt växande 
hälsokommunikationen och kan fungera som ett underlag vid framtida forskning.
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Bilaga 1.

Tabell 1 (Källmaterial)

Nätartiklar som genomgått översiktlig och djupgående analys

Artikelns 
namn

Artikelns 
författare

Innehåll Publicerad Antal 
kommentarer

1) Biff är lika 
farligt som att 

röka - 5:2-
forskare: 

Mycket kött 
chockökar 

risken att få 
cancer

Asplund, 
Mathias

Forskare bakom 5:2-dieten 
har kommit fram till att dieter 

med mycket kött ger högre 
risk för att dö i cancer.

2014-03-06 240 
kommentarer

2) Det sista vi 
behöver är 

ännu ett 
diettips

Skäringer, 
Mia

Svenska skådespelerskan Mia 
Skäringer skriver ett 

debattinlägg om att dagens 
alla dieter överdrivs i 

samhället. 

2014-03-07 1127 
kommentarer

3) Ät bröd och 
pasta – gå ner i 

vikt
Wigur, Iris

Israelisk dietist menar på att 
man trots alla kolhydratssnåla 
dieter som dominerar, kan äta 
mycket kolhydrater och ändå 

tappa i vikt. 

2013-07-12 105 
kommentarer

4) Så fixar du 
LCHF – utan 
rött kött. Efter 
cancerlarmet – 
det här kan du 

äta i stället

Dawod, N 
& 

Nilsson, I.

Enligt en amerikansk studie 
ökar rött kött risken för att dö 

i cancer eller hjärt- och 
kärlsjukdomar. LCHF-

koksboksförfattare berättar 
vad du kan ersätta det röda 

köttet med.

2012-03-15 227 
kommentarer

5) 5:2-dieten 
lär oss att 

svälta

Franchell, 
E.

Journalisten och författaren 
Eva Franchell skriver ett 

debattinlägg om 5:2- dieten.
2013-08-21 380 

kommentarer

6) Klart 
skolbarnen ska 

ha smör på 
mackan.

Franchell, 
E. 

Journalisten och författaren 
Eva Franchell skriver ett 
debattinlägg om skolmat. 

2014-01-31 112 
kommentarer
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7) Hela gänget 
är ju fanatiker.

Lundberg, 
Z.

Programledaren och 
kokboksförfattaren Paolo 
Roberto går till attack mot 

dagens dieter.

2013-10-01 73 
kommentarer

8) Forskare: 
Du kan dö av 
fosfor i maten.

Söderlund, 
A.

Amerikansk forskning visar 
att fosfor i maten ökar risken 

för att dö i förtid.
2013-11-29 175 

kommentarer

9) Experten: 
Margarin är 

bättre.
Gustafsson, 

I.

Livsmedelsverket anser att 
skolbarnen bör serveras 

nyckelhålsmärkt 
bordsmargarin istället för 

smör i skolmatsalen. 

2012-09-22 89 
kommentarer

10) Så snuskig 
är fettfabriken.

Östamn, K. 
Hemliga bilder och 

information som visar hur 
populära margarinmärken 

tillverkas. 

2012-10-28 1090 
kommentarer

11) Satsa mer 
på maten som 
gör oss friska.

Bengmark, 
S.

Professorn Stig Bengmark 
skriver ett debattinlägg om 

hälsosam och ohälsosam mat. 2014-01-03 34 
kommentarer

12) För mycket 
kött kan ge 
stroke och 

hjärtsjukdom. 
Vidlund S.

En svensk-amerikansk studie 
visar att risken att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdom och stroke 
ökar om man äter för mycket 

kött.

2012-06-07 443 
kommentarer

Övriga nätartiklar som genomgått översiktlig analys

1) Fettdieten gör dig trögtänkt, ny forskning: Kosten kan ge depression och cancer. Svensson 
O. 2011-12-22. Ny forskning visar att den populära fettdieten LCHF kan ge depressioner, 
minnesförlust och cancer. (842 kommentarer) 

2) Skippa lunchen – och lev längre. Forskning: Fasta och lev längre. Östman K. 2012-12-27. 
Journalisten Henrik Ennart har  intervjuat forskare som rekommenderar korttidsfasta. (71 
kommentarer)

3) Ät rätt mat för din kroppstyp. Lär känna din kropp med ayurveda. Thorell J. 2011-11-01.   
Presentation av den indiska läkekonsten ayurveda och dess olika hälsovinningar. (90 
kommentarer)
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4) Så mycket miljögifter får du i dig. Livsmedelsverket: "Vi måste ju äta något". Ahlborg K. 
2013-11-20. Livsmedelsverkets rapporter visar att vi får i oss mer miljögifter från kött, mjölk 
och ägg. (133 kommentarer)

5) Hormoner kan sabba bantningen. Vidlund S. 2011-10-27. Studie visar varför man går upp 
efter viktnedgång. (38 kommentarer)

6) Ny studie: Vitaminer dödsfälla för äldre. Hougner C. 2011-10-11. Studie visar att mineraler 
och multivitaminer gör att äldre kvinnor riskerar dö i förtid. (112 kommentarer)

7) 5:2-diet inkörsport till ätstörningar. Dahlberg A. 2013-08-27. Anorexi/bulimipatienten 
Alexandra Dahlberg skriver ett debattinlägg om 5:2-dieten. (207 kommentarer)

8) Slipp depression - drick vin och kaffe. Svensson O. 2014-01-07. Forskare vid Harvards 
universitet har gjort en studie på hur mat påverkar människors välmående. (83 kommentarer)

9) McDonalds hälsoråd: Ät inte hamburgare. Söderlund A. 2013-12-25. Hälsorådet på 
McDonalds råder anställda att inte äta hamburgare och pommes frites. (50 kommentarer)
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Bilaga 2.

Arbetsfördelning

- Planering av studie och uppsatsarbete: 50/50   

- Litteratursökning: 50/50

- Datainsamling: 50/50

- Analys: 50/50

- Uppsatsskrivande: 50/50 

46


