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Sammendrag 
Det å spise handler om mer enn bare å dekke sitt eget energibehov og få i seg nødvendige 

næringsstoffer. Blant annet, kommuniserer maten man spiser noe om hvem man er og hvilke 

felleskap en er en del av. I dagens samfunn har vår streben etter sunnhet og god helse blitt et 

viktig kjennetegn. Det er gjennom blant annet trening og kosthold man kan nå disse målene. 

Hippokrates, legekunstens far, sa en gang: "la din mat være din medisin, og din medisin være 

din mat". Helsedirektoratet har i sine rapporter lagt frem at det er et stort potensiale i 

forebygging av kroniske, kostholdsrelaterte sykdommer. WHO har sammen med 

helsemyndighetene i de fleste land anslått at en stor del av forekomsten av kroniske 

sykdommer kan forebygges med endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner. Det er – 

bokstavelig talt – dødsviktig med et sunt kosthold. Samtidig viser en rekke undersøkelser at 

dietter som står i motsetning til nasjonale kostholdsråd øker i popularitet.Hvis kosthold er så 

viktig, hvorfor velger enkelte å gå i mot norske helsemyndigheters råd for et sunt kosthold?  

Denne studien undersøker hvilke grunner lavkarbospisende gir for å følge sitt 

kostholdsregime. (1) Jeg undersøker hvilke motivasjoner som lå bak kostholdsendringen. 

Deretter ser jeg på (2) hvordan denne prosessen utløp seg. Siden lavkarbo står i motsetning til 

Helsedirektoratets anbefalinger for et sunt kosthold, har jeg også sett på (3) hvordan 

lavkarbotilhengerne forholder seg til informasjon om kosthold. Prosjektet er en kvalitativ 

analyse basert på 9 dybdeintervjuer som spiser lavkarbo. Tema belyses ved bruk av teorier om 

identitet, kropp, eksperter og makt. 

Hovedfunnet i første del av analysen er at grunnene til kostholdsendringen var for å gå ned i 

vekt eller unngå overvekt, eller oppnå estetisk perfeksjonisme. De lavkarbospisende 

rekonstrurerte sin egen identitet til en de var fornøyd med. Det viktigste var å være fornøyd 

med seg selv. I andre delen av analysen fant jeg ut at lavkarbospisende lærer om lavkarbo fra 

venner og familie, eller fra løse sosiale nettverk på internett. Videre fant jeg ut at kontinuerlig 

sosial støtte var nødvendig for å vedlikeholde lavkarbolivsstilen. Avslutningsvis, i tredje og 

siste del av analysen, kom jeg frem til at de lavkarbospisende var todelt når det gjaldt 

kostholdsrådene fra Helsedirektoratet. En gruppe mente det var feil og utdatert informasjon, 

mens en annen mente de tok for lite hensyn til individuelle forskjeller. Samtidig var de 

håpefulle på at Helsedirektoratets anbefalinger kunne revideres ved at flere individer spiste 

lavkarbo. 
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En stor takk må også rettes mot familien min, som har vært gjennom vanskelige tider. Deres 

mot og styrke inspirerte og motiverte meg. Jeg vet dere er stolte nå, men jeg er også stolte av 

dere. 

Og sist men ikke minst må jeg takke min kjære som klarer å holde ut med meg på daglig 

basis. 
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1 Innledning 
Det å spise handler om mer enn bare å dekke sitt eget energibehov og få i seg nødvendige 

næringsstoffer. Blant annet, kommuniserer maten man spiser noe om hvem man er og hvilke 

felleskap en er en del av. For eksempel viser vegetarianere at de tar avstand fra - etter deres 

mening - dyrs dårlige behandling på gårdene. Gjennom maten de spiser, eller rettere sagt: lar 

være å spise, viser vegetarianerne at de avstand fra produkter fra dyreriket. Som, nærmest en 

motsetning, har vi har også vektløfteren som hiver inn på så mye kjøtt som overhodet mulig, 

og som til stadighet er å se med en proteinshake i hånden.  

I dagens samfunn har vår streben etter sunnhet og god helse blitt et viktig kjennetegn. Det er 

gjennom blant annet trening og kosthold man kan nå disse målene. Hippokrates, legekunstens 

far, sa en gang: "la din mat være din medisin, og din medisin være din mat". Helsedirektoratet 

(2011:7) la frem i sin rapport at det er et stort potensiale i forebygging av kroniske, 

kostholdsrelaterte sykdommer. WHO har sammen med helsemyndighetene i de fleste land 

anslått at en stor del av forekomsten av kroniske sykdommer kan forebygges med endringer i 

kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner. Det er sykdommer som hjerte- og karsykdommer, 

kreft, type 2-diabetes og fedme (Helsedirekotaretet 2011:7). Vi ser at dermed at kostholdet vi 

velger kan få store konsekvenser for livene våre. 

Siden det er viktig å spise sunn mat for å få en god helse og unngå eventuelle kroniske 

sykdommer, er det også viktig for staten å spre kunnskap om hva et sunt kosthold innebærer. 

Det er jo vanskelig for borgerne å spise sunt hvis de ikke vet hva som er sunt. Hva innebærer 

således et sunt kosthold? I Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011), som 

var en tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen, definerer et sunt 

kosthold på følgende måte: 

 Et sunt kosthold oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger for ernæring, samtidig som det er variert, 

 smakfullt og i tråd med den enkeltes kulturelle verdier. Det er summen av hva som spises og drikkes, 

 hvor mye og hvor ofte, som er avgjørende i det lange løp. Regelmessige måltider er en vesentlig del av 

 det å ha et sunt kosthold (Departementene 2007-2011:8) 

Med andre ord er det helsemyndighetene som legger føringer på hva et godt kosthold er, og 

de definerer dermed hva som er sunn mat. Men hva om statens anbefalinger av et sunt 

kosthold ikke stemmer overens med aktørenes egne oppfatninger og erfaringer? Selv om 

mange streber etter god helse og sunnhet, oppstår det uenigheter om hva som er sunt. 
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Lavkarbo, som jeg skal fokusere på i denne oppgaven, er et alternativt kostholdsregime i 

forhold til norske helsemyndigheters ernæringsråd.  

1.1 Problemstilling 
Bugge (2012:322) skriver at dietter som står i kontrast til de nasjonale retningslinjene for 

kosthold øker i omfang - særlig lavkarbo. Derfor ønsket jeg å grave dypere i hvorfor enkelte 

velger å følge et kostholdsregime som står i motsetning til anbefalinger fra norske 

helsemyndigheter. Jeg vil finne ut (1) hvilke grunner lavkarbotilhengere gir for å følge sitt 

kostholdsregime. Det skal jeg gjøre ved å se på deres motivasjoner for kostholdsendring. 

Deretter skal jeg undersøke (2) hvordan endringsprosessen foregikk. Da skal jeg se på 

tidligere kosthold, hvordan de ble rekruttert og hvordan de vedlikeholder lavkarbolivsstilen. 

Til slutt skal jeg se på (3) hvordan lavkarbospisende forholder seg til norske 

helsemyndigheters kostholdsanbefalinger og generell informasjon om kosthold. Her vil jeg 

høre hvilke meninger lavkarbotilhengerne har om anbefalingene fra Helsedirektoratet og 

hvordan de forholder seg til informasjon - generelt - rundt kosthold.  

1.2 Oppgavens struktur 
I dette kapittelet gir jeg en rask introduksjon til emnet jeg skal skrive om og presenterer 

oppgavens problemstillinger.  

I neste kapittel skal jeg ha et kort kapittel hvor jeg setter lavkarbo i kontekst. Jeg skal vise 

hvorfor et sunt kosthold er viktig og hva konsekvensene kan bli ved å ikke følge et sunt 

kosthold. Deretter skal jeg gjøre leseren kjent med hva Helsedirektoratets anbefalinger 

innebærer og hva lavkarbodietten går ut på. Jeg vil også gjøre leseren kjent med debatten som 

har vært angående lavkarbo, hvor mange eksperter har snakket mot hverandre. Avslutningsvis 

vil jeg vise hva holdingene til kosthold og sunnhet er i Norge. 

Neste del av oppgaven handler om mitt valg av metode. Her begrunner jeg metodevalget, 

hvordan jeg valgte mine informanter og hvordan jeg kodet og analyserte dataene mine. Jeg 

skal også dele mine personlige erfaringer jeg gjorde meg under intervjuene mine. Det 
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viktigste for meg med dette kapitelet er å overbevise leseren om at forskningsprosjektet er 

gjort på en redelig måte.  

Etter metodedelen gjør jeg rede for det teoretiske rammeverket for oppgaven. Teoriene har til 

felles at de er valgt ut fordi jeg mener de vil belyse datamaterialet mitt på en god måte. Her 

benytter jeg Antony Giddens modernitetsteori, som er relevant for oppgavens forståelse av 

identitet som selvrefleksiv. Den er også relevant for valget om å benytte meg av Ross 

Haenfler, Brett Johnson og Ellis Jones begrep lifestyle movements som redskap for å forstå 

lavkarbo, hvor identitet, makt og motstand er viktige aspekter. Omkring makt og motstand tar 

jeg i bruk  Steven Lukes tredimensjonale maktbegrep, og hvordan aktører forholder seg til 

kunnskap gjennom Giddens begrep om ekspertsystemer. 

Analysekapitlet er delt i tre deler som gjenspeiler de tre aspektene rundt lavkarbo jeg ønsket å 

undersøke i oppgaven. Den første delen dreier seg om hvilke motivasjoner de 

lavkarbospisende hadde for å endre kosthold. Andre del tar for seg prosessen fra tidligere 

kosthold til rekruttering og hvordan lavkarbotilhengerne vedlikeholder livsstilen. 

I det absluttende kapitlet gir jeg en oppsummering av analysene og tar for meg hovedfunnene 

i oppgaven. Til slutt kommentere jeg hvilken samfunsmessig og sosiologisk nytte oppgaven 

min kan bidra med, og eventuelle andre aspekter med prosjektet som kunne vært utforsket. 
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2 Lavkarbo i kontekst 
I dette kapittelet skal jeg sette kosthold i kontekst. Først skal jeg se på hvorfor et godt 

kosthold er viktig - særlig i forhold til kroniske sykdommer. Deretter skal jeg ta for meg 

helsedirektoratets rolle. Hva inneholder norsk kostholdspolitikk? Hvorfor vil staten komme 

med kostholdsråd og hva er innholdet i disse rådene? I lys av rådene fra norske 

helsemyndigheter skal jeg også se på lavkarbo, som kan sees på som en motsetning av norske 

helsemyndigheters anbefalinger. 

2.1 Hvorfor et sunt kosthold er viktig 
Alan Milburn, tidligere helseminister i England, uttalte i 2003 på en konferanse at kroniske 

sykdommer relatert til kosthold, ville være fremtidens store helseutfordring (Milburn 2003). 

Ifølge Helsedirektoratet (2011), er det store deler av den norske befolkning som ikke har et 

optimalt kosthold i henhold til folkesykdommer. Videre sier de at et suboptimalt kosthold kan 

føre til økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft, fedme, diabetes type 2 og 

osteoporose. I Norge er 36 prosent av alle dødsfall forårsaket av hjerte- og karsykdommer, 

mens 25 prosent  av dødsfallene er grunnet kreft. Samtidig lider 20 prosent voksne av fedme, 

og 10 prosent har diabetes eller nedsatt glukosetoleranse. Rapporten fremlegger også at fire av 

de seks viktigste risikofaktorene for død i Europa er kostholdsrelaterte (Helsedirektoratet 

2011). 

2.2 Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet er et statlig fagdirektorat og myndighetsorgan og er underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet. Direktoratet ønsker å styrke befolkningens helse gjennom arbeid på 

tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dets oppgave er å bidra med å gjennomføre 

nasjonal helse- og sosialpolitikk og gi råd til myndighetene, kommuner, helseforetak og 

frivillig organisasjoner (Helsedirektoratet.no 2016a). I 1954 var første gangen staten kom med 

anbefalinger for kostholdssammensetning i Norge. Etter hvert har disse anbefalingene blitt 

omarbeidet jevnlig. Anbefalingene er ment for å sikre innbyggernes fysiologiske behov i 

forbindelse med vekst og funksjon, generell god helse og for å minimere risikoen for 

eventuelle kostholdssykdommer (Helsedirektoratet 2014). 
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 Helsedirektoratets kostråd er matvarebaserte kostråd som i første rekke er rettet mot friske voksne 

 individer med normal grad av fysisk aktivitet. Rådene kan i stor grad  også anvendes på barn og 

 ungdom, gravide og ammende, friske eldre og individer med  økt risiko for sykdom som overvekt, 

 hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes (Helsedirektoratet.no 2016b). 

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold, med stort fokus på frukt, grønnsaker, bær, 

grove kornprodukter, fisk og magert kjøtt. Magre meieriprodukter og mye vann anbefales 

også. "Fem om dagen" er et veldig viktig prinsipp, som betyr at man bør spise fem 

forskjellige typer grønnsaker, frukt eller bær hver eneste dag. Trening, eller fysisk aktivitet, 

inngår også i Helsedirektoratets kostholdsråd for god helse. Det er anbefalt å være fysisk aktiv 

i minst 30 minutter hver dag, og man oppfordres til å ta "små grep" i hverdagen, som for 

eksempel å gå trappene istedenfor å ta heisen, eller sykle til jobb istedenfor å kjøre bil 

(Helsedirektoratet 2014). 

I tillegg til anbefalinger til hva man bør spise, har Helsedirektoratet også oppfodringer til hva 

man bør begrense inntaket av. Helsedirektoratet anbefaler oss å unngå for mye kjøtt. Særlig 

rødt kjøtt, som for eksempel biff. Salt og sukker anbefales også å bli konsumert i svært 

begrensede mengder. Spesielt har Helsedirektoratet lagt vekt på begrensninger av brus, 

godteri og snacks (Helsedirektoratet 2014). 

Helsemyndighetene har ikke bare anbefalinger når det kommer til kosthold i form av hvilke 

produkter man bør konsumere, men også anbefalinger i forhold til energiprosent. 

Energiprosenten (E%) er andelen av kostens totale energiinnhold som kommer fra 

henholdsvis karbohydrater, fett og protein. Staten anbefaler følgende fordeling: karbohydrater 

50-60 E%, fett 25-35 E% og protein med 10-20 E% (Helsedirekotatet 2014).  

2.2.1 Lavkarbo - en motsetning? 

Lavkarbodietten går ut på å redusere mengden karbohydrater i kosten og øke mengden fett 

(Bugge 2012:99). Eller som Bentley (2004:35) så fint uttrykker det: "carbohydrates = bad, 

protein = good, fat = underrated." Klinisk Ernæringsfysiolog ved Melk.no Kaja Helland-

Kigen (2012a), skriver at lavkarbo ikke bare er lavkarbo, og at dietten kan variere. Noen av 

diettene som følger lavkarboprinsippene er: LCHF, Atkins, Steinalderkost, ketolyse-diett, 

South Beak og Fedon-dietten. Videre skriver hun at det som skiller disse ulike formene for 

lavkarbo er hvor høyt innhold av karbohydrater som er tillatt i kostholdet. Det største skillet 

mellom diettene er om det daglige kostholdet skal inneholde mer eller mindre enn 25 E% 
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karbohydrater. Skillet her er markant fordi for å holde seg under 25 E% karbohydrater må 

man kutte matvarer som frukt, grønnsaker og brød (Helland-Kigen 2012a). Forøverig, har jeg 

i min oppgave, valgt informanter som konsumerer mindre enn 25 E% karbohydrater daglig, 

og jeg bruker lavkarbo som en samlebetegnelse for de ulike kostholdsretningene. 

Lavkarbodietten sies å ha blitt introdusert ved Dr. Atkins i 1972 (Bugge 2012) (Bentley 

2004), og blir noen ganger referert til som atkinsondietten. Dog var det først i 2002 lavkarbo 

ble betraktet som et kulturelt fenomen, etter at New York Times hadde skrevet en artikkel om 

"superdietten", hevder Bugge (2012: 99-100). Bentley (2004:34) skriver at lavkarbodietten 

har gått fra å være en trendy kultstatus til å bli mer mainstream i Amerika. I Norge var det 

Fedon Lindberg som virkelig satte lavkarbodietten på kartet. Han oppfordret blant annet 

nordmenn til å redusere inntaket av brød og poteter, for han mente nordmenn hadde et for 

høyt inntak av karbohydrater (Bugge 2012:100). Du kan tenke deg hvilket oppstyr det brakte 

med seg; det er ikke mye som er mer tradisjonell, norsk hverdagsmat enn brød og poteter. Det 

var mange som ikke var særlig begeistret for Lindbergs ideer, og det oppstod en stor og intens 

kostholdsdebatt, hvor Sofie Hexeberg tok over stafettpinnen for team lavkarbo, ifølge Bugge 

(2012:100). 

2.2.2 Debatten og forskjellene 

Nå har vi sett på hva Den norske stat anbefaler og hva lavkarbodietten anbefaler. Selv om 

lavkarbodietten legger mer vekt på proteiner enn helsemyndighetenes anbefalinger er den 

største forskjellen deres syn på fett og karbohydrater. Mens Helsedirektoratet er ganske 

moderate når det kommer til fett, hevder lavkarbodietten at fett er bra. På sin side anbefaler 

norske helsemyndigheter karbohydrater i ganske høy grad (opp til 60 E%). Særlig 

karbohydrater med lav glykemisk indeks, som for eksempel grove kornprodukter.  

 Kampanjen Små grep, stor forskjell er en langsiktig satsing for å inspirere, motivere og veilede folk til å 

 ta små, sunne grep i hverdagen når det gjelder mat og valg av mat. Gode matvalg i hverdagen kan få 

 stor betydning for helsen på sikt. Stor medieoppmerksomhet om kosthold, som for eksempel 

 lavkarbodietten, er en utfordring for helsemyndighetenes kommunikasjonsarbeid. Mange ulike råd om 

 kosthold og dietter kan bidra til forvirring og føre til at kostholdet utvikles i uheldig retning. Derfor er 

 det viktig med kunnskap og praktiske ferdigheter hos foreldre, personell som barnehageansatte og 

 lærere som underviser i mat og helse (Meld St. 34 2012-2013). 
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Her ser vi at Helsedirektoratet eksplisitt advarer oss mot lavkarbodietten. Forfektere av 

lavkarbodietten, som den svenske legen, forfatteren og kostholdsbloggeren Andreas Eenfeldt 

og hans kollega Sofie Hexeberg, hevder det går andre veien; det er de norske kostholdsrådene 

som er farlige, ikke lavkarbo (Eenfeldt 2011) (Hexeberg 2010). 

Professor i ernæringsvitenskap Kaare Norum (2012) skriver at lavkarbo er uanstendig. 

Lavkarbokosthold er ikke bærekraftig, det er økologisk galt å ikke benytte seg av mulighetene 

for å dyrke korn og rotfrukter. Typisk lavkarbomat er også dyrt. Det er økologisk galt og 

uanstendig å leve på larvkarbo i en verden med over en milliard underernærte mennesker, 

hevder Norum (2012). På VGs nettsider (2013) prydet tittelen "Hjertealarm etter 

lavkarbobølgen", hvor professor Wenche Frølich, overlege Kristian Gran Olsen og overlege 

Kjetil Retterstøl i enighet klandret lavkarbodietten for økt forekomst av hjerte og karsykdom 

blant mennesker under 45 år. Fedon Lindberg (2010) skriver selv at han er blitt kalt 

"uvitende", "tullete" og "farlig" av diverse norske ernæringseksperter, som blant annet Kåre 

Norum, Christian Devon og Wenche Frølich. Videre skriver han at anbefalinger fra norske 

helsemyndighetene er utdaterte og ikke tar ny forskning inn over seg. Lindeberg skulle også 

sitte i ekspertpanelet i tv-programmet "Puls" på NRK, som er et program som omfatter 

kategorien helse, forbruker og livsstil. Dette ble møtt med sterke protester fra en rekke 

ernæringsfysiologer som ville ha ham vekk og klaget Puls-redaksjon inn for 

Kringkastningsrådet. De ville ha ham vekk fordi "det er urovekkende at han (Lindeberg) går i 

mot Sosial- og helsedirektoratets vitenskapelig dokumenterte kostanbefalinger. Ingen vet hva 

de langsiktige virkningene av de rådene han forfekter" (Dagbladet 2003). 

Ernæringsforsker Rune Blomhoff ved Universitet i Oslo sier til Nettavisen.no at media må ta 

på seg mye av skylden - også skylden for lavkarboens fremgang. Han mener nordmenn bør 

forholde seg til anbefalte kostholdsråd, ikke lavkarbo. Videre hevder han at media ikke 

bedriver folkeopplysning, bare forvirring. Blomhoff mener det er stor enighet i fagfeltet om 

hva som er et sunt kosthold, men at han, som forsker, møter et helt annet bilde i avisen - et 

meget forvirrende bilde (Nettavisen 2012) 

Som vi har sett er det mange motstidende stemmer i kostholdsdebatten rundt lavkarbo. Derfor 

kan det vanskelig å virkelig vite hva som er sunt - særlig når rådene ofte er motstridende. 

 



8 
 

2.3 Folkets holdninger 
Bugge (2012:85) skriver at det er stor interesse til å spise sunt i Norge. Hun fant ut at over 

halvparten mente at det å unngå overvekt og fedme var en meget viktig motivasjonsfaktor for 

å spise sunt. Mens seks av ti mente de i ulik grad var interessert i slanketips. Tre av ti gikk på 

regelmessige slankeditter og gruppene som var mest interessert i sunnhet, helse, slanking var 

også de som i størst grad spiste spesielt tilpassede dietter (Bugge 2012:86). 

I november 2011 gjennomførte Melk.no en landsrepresentativ undersøkelse om dietter blant 

det norske folk. De kom frem til at nesten halvparten av alle på diett velger lavkarbo 

(Helland-Kigen 2012b). Samme år meldte to av ti nordmenn at lavkarbodebatten hadde endret 

deres mat- og spisevaner. 59 prosent mente de i liten eller ingen grad hadde endret deres 

spisevaner som et resultat av lavkarbodebatten. Likevel var det de karbohydratrike 

matproduktene folk rapporterte å spise mindre av enn for bare et par år siden. 32 prosent av 

nordmenn mente de spiste mindre brød enn for to til tre år siden mens 34 prosent rapporterte 

at de spiser mindre pasta, ris og hvetemel/hvetemelprodukter. I tillegg svarte 37 prosent at de 

spiste mindre poteter enn for to til tre år siden (Bugge 2012:111-115). 
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3 Metodologisk tilnærming 
I dette kapittelet skal jeg ta for meg hvordan det empiriske materialet i oppgaven min er blitt 

til, og hvilke metodologiske fremgangsmåter jeg har anvendt i forskningsprosessen. Jeg skal 

dele ulike erfaringer og utfordringer jeg opplevde i innsamlingen av dataene jeg har jobbet 

med i dette prosjektet. Formålet med dette kapitelet er å beskrive hva jeg har gjort, hvordan 

jeg gjorde det, og argumentere for hvorfor jeg har tatt de valgene jeg har gjort. 

3.1 Metodevalg 
Det er problemstillingene som bestemmer hva slags datamateriale man bør benytte seg av og 

hvilken metode en best kan anvende for å samle inn dette materialet. Det jeg ønsket å oppnå 

med forskningsprosjektet mitt var å høre hvilke grunner informantene mine la til grunn for å 

benytte seg av lavkarbo, hvordan de opplevde at denne prosessen foregikk og hvilket forhold 

til hadde til Helsedirektoratet og informasjon. Derfor ville jeg benytte meg av kvalitativ 

metode, siden det var lavkarbotilhengernes egne erfaringer og refleksjoner jeg var opptatt av å 

gå i dybden av. 

Mer spesifikt, har jeg benyttet meg av kvalitative intervjuer som metode for å samle inn data, 

da disse: ”sikter mot nyanserte beskrivelser av den intervjuedes livsverden gjennom ord (…)” 

(Kvale og Brinkmann 2009:9). Med andre ord forsøker det kvalitative forskningsintervjuet å 

forstå verden gjennom informantenes øyne; det prøver å bringe frem mening fra folks 

erfaringer. Jeg følte det var gjennom intervjuet jeg på best mulig måte kunne fange 

lavkarbotilhengernes meninger og forståelse rundt sitt kostholdsregime, om hvordan de 

opplevde og reflekterte rundt sin egen situasjon, og hvordan de begrunnet sine valg. 

3.2 Utvalg og rekruttering av informanter 
Før man skal starte med selve datainnsamlingen, må man foreta et utvalg av enheter som skal 

undersøkes (Thagaard 2009). Kvalitativ forskning følger ikke like strenge regler til 

utvalgsprosedyrer som kvantitativ metode. Det er viktig å velge informanter ut fra hvilken 

informasjon de kan sitte inne med (Fangen 2004:51-52). Målet mitt var ikke å oppnå 

representativitet ved tilfeldige utvalg. Jeg valgte strategisk ut mine informanter etter hvilke 

jeg antok ville representere egenskaper som var relevante for mine problemstillinger. I 
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metodelitteraturen kalles dette et strategisk utvalg (Thaagaard 2009:55) (Fangen 2004:51). 

Kriteriene mine for utvalget var at personen måtte ha gått på lavkarbo i minst to år, og at 

denne personen var over 18 år. Grunnen til at jeg valgte to år som et kriterium var fordi jeg 

ville intervjue mennesker som var dedikerte ovenfor kostholdsregimet, ikke personer som 

bare testet ut lavkarbo eller bare var på en kortere diett. Jeg valgte også kun å velge ut 

informanter som gikk på en lavkarbodiett som inneholdt under 25 E% karbohydrater. 

Rekrutteringen fant sted via to forskjellige nettsider. Fitnessbloggen.no og lavkarbo.no. På 

fitnessbloggen.no, legges det ut en rekke artikler om kosthold og trening, og både brukere og 

ikke-brukere kan kommentere på artiklene. Disse kommentarene er knyttet til facebook.no, og 

kommenterer man vises facebooknavnet og man kan gå direkte til personens facebookprofil 

(Dette er dog ikke lenger tilfellet. Artiklene kan likes og deles på Facebook, men man kan 

ikke lenger kommentere artikler). Det jeg gjorde var å se gjennom kommentarfeltet til artikler 

som omhandlet lavkarbo. Så jeg personer som snakket varmt om lavkarbo, kontaktet jeg de på 

Facebook. Jeg fortalte dem kortfattet om prosjektet mitt og spurte om de var interessert i å bli 

intervjuet, og dermed være en del av mitt datamateriale. 

Etter hvert fant jeg ut at denne metoden kunne være tidskrevende, og jeg fant en annen måte å 

rekruttere informanter på - der de potensielle informantene kunne komme til meg. Jeg 

oppsøkte forumet på lavkarbo.no, og opprettet en konto. Der lagde jeg en post som forklarte 

hva prosjektet mitt gikk ut på og mine informantkriterer. Til slutt skrev jeg at de som var 

interesserte kunne bare stille meg spørsmål rundt prosjektet og kontakte meg om de var 

positive til å delta. Til alle personer som ville være med, sendte jeg en lengre forklaring av 

prosjektet mitt, så jeg kunne få et endelig samtykke. 

Mitt neste valg falt på hvor mange intervjuer jeg skulle foreta meg. Jeg vet hvor tidskrevende 

hele intervjuprosessen er; fra planlegging og strukturering, til transkribering og analyse. 

Planen var å gjøre intervjuer til jeg nådde et metningspunkt, samtidig som jeg ikke skulle 

drukne i transkriberingsarbeid. Jeg landet til slutt på ni informanter, og jeg tror ikke flere 

intervjuer nødvendigvis ville gitt meg mer eller bedre kunnskap. 

De fleste av mine informanter var i 20-årene. Den yngste var 19, mens den eldste var 33 år. 

Jeg ville også prøve å fordele utvalget noenlunde likt mellom antall menn og antall kvinner. 

Planen var at det minst representerte kjønn skulle ha minst tre representanter. Det endte med 

at jeg intervjuet fem menn og fire kvinner. Informantene var spredt rundt i Norges land, fra 
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Fredrikstad til Tromsø. I tillegg var alle personene som ble intervjuet også etnisk norske. Det 

var mer en tilfeldighet enn en utvelgelsesstrategi fra min side. 

3.3 Utforming av intervjuguide 
I startfasen av dette prosjektet var jeg usikker på hvordan jeg skulle gå til verks da jeg skulle 

foreta intervjuene, da min erfaring som intervjuer ikke var alt for stor. Min eneste erfaring var 

fra et annet prosjekt hvor jeg intervjuet to "storspillere" om hvordan deres forhold var til tiden 

de brukte på dataspill, og hvordan og hvorfor de mente samfunnet raskt knyttet negative 

assosiasjoner til deres favoritthobby.  

Etter jeg hadde begynt med rekruttering av informanter, var mitt neste steg å utforme en 

intervjuguide. Jeg var av den oppfatning at jeg fikk best mulig data til oppgaven min ved å 

utføre et semistrukturert intervju, siden det ville gi rom for mer dynamisk interaksjon mellom 

meg og mine informanter. Min intervjuguide kan sies å være tematisk, i den grad jeg har 

koblet ulike intervjuspørsmål til ulike temaer. De ulike temaene er basert på mine 

forskningsspørsmål, og et forskningsspørsmål kan undersøkes via ulike intervjuspørsmål 

(Kvale og Brinkmann 2009:145). Selv om jeg planla å gå tematisk til verks under intervjuene, 

hadde jeg alltid muligheten til å gjøre endringer i rekkefølgen på intervjuspørsmålene 

underveis i samtalen, alt etter som hvilke jeg mente passet best inn i situasjonen jeg befant 

meg i. Jeg ville ikke at intervjuguiden skulle være en strengt strukturert guide, med 

forhåndsbestemte spørsmål i en forhåndsbestemt rekkefølge - jeg ville den skulle være mer 

dynamisk. Intervjuguiden skulle fungere mer som en fleksibel huskeliste, mitt ”hjelpemiddel i 

intervjusituasjonen” (Wiederberg 2001:60). Målet mitt i selve intervjuet var at det skulle 

minne mer om en fri og uformell samtale enn et intervju, noe som er idealet i et dybdeintervju 

(Tjora 2010:135). Ved å bruke dybdeintervjuer istedenfor mer formelle former for intervju, 

kunne jeg ha en mer løssluppen samtale med informantene, hvor informanten kunne slippe 

seg litt mer fri og dele sine tanker og erfaringer med meg i større grad. Tanken var ikke bare å 

få svar på spørsmålene jeg skulle stille, men å få et dypere innblikk i livene til mine 

informanter - lære dem å kjenne. En annen grunn til at jeg mente dette var den beste formen 

for intervju i mitt prosjekt var at informantene kunne komme inn på interessante og 

spennende temaer jeg kanskje ikke hadde tenkt over på forhånd.  
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Jeg har her lagt stor vekt på at intervjuguiden skulle være dynamisk, og at selve intervjuet 

skulle fungere som en uformell samtale. Grunnen til dette er fordi jeg tenkte det var den beste 

måten til virkelig å få informantene ut av skallet sitt på. Det var en måte å få de til å snakke ut 

om hva de tenkte og følte på en friere måte enn kun å forholde seg til å besvare bestemte 

spørsmål i en bestemt rekkefølge. 

Når samtalene blir frie, blir det desto viktigere med oppfølgingsspørsmål for å få god flyt i 

samtalen. Jeg benyttet meg i veldig stor grad av oppfølgingsspørsmål, særlig da jeg ville 

informantene skulle gå mer i dybden av hva de besvarte på det opprinnelige spørsmålet. For å 

stille gode oppfølgingsspørsmål krevde det at jeg måtte lytte aktivt til intervjupersonene for å 

vite når det vil være gunstig med et oppfølgingsspørsmål, og hva oppfølgingsspørsmålet 

skulle inneholde. Å lytte aktivt er like viktig som beherskelse av spørreteknikker, skriver 

Kvale og Brinkmann (2009:151).  

For å gjøre meg klar til intervjuene, foretok jeg først et testintervju med en bekjent som ville 

fylt mine informantkriterier. På denne måten kunne jeg få en forsmak på hva jeg kunne 

forvente meg i senere intervjuer, og jeg kunne opparbeide meg større trygghet i de kommende 

intervjusituasjonene. Hvordan dette testintervjuet gikk la også grunnlag til strukturen i 

intervjuguiden min: jeg kunne se hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Dermed kunne 

jeg endre guiden etter hva jeg erfarte var mest mulig optimalt. Min bekjent gav meg gode 

tilbakemeldinger på spørsmålene, og gav meg også forslag til andre spørsmål jeg kunne stille. 

3.3.1 Gjennomføring av intervjuet 

Mine informanter var spredt utover Norges land, og dermed var det vanskelig og ugunstig å 

foreta intervjuene ansikt til ansikt. Det ville blitt for tidskrevende hvis jeg hadde måttet reise 

landet rundt for å kunne foreta intervjuene. Jeg bestemte meg dermed raskt for å gjøre 

intervjuene via programmet Skype. Informantene mine ble rekruttert fra internett, og jeg fant 

det dermed mer naturlig å intervjue de ved bruk av Skype enn for eksempel telefon. Skype er 

et dataprogram hvor brukerne kan ringe og chatte med hverandre via internett - IP-telefoni. 

Det er en måte å føre telefonsamtaler der talen blir overført som datapakker. 

Det første problemet som dukket opp var hvordan jeg skulle ta opp disse samtalene som ble 

gjort via Skype. Siden jeg ikke foretok ansikt til ansikt-intervjuer var ikke den klassiske 

båndopptakeren særlig nyttig i min situasjon. Valget mitt falt på programmet Audacity, som 



13 
 

fungerer på samme måte som en båndopptaker - bare på nett. Med Audacity kunne jeg ta opp 

de samme lydene som ble hørt på PC-en min under skypesamtalene, som vil si både lyden fra 

min egen mikrofon, samt informantens mikrofon gjennom mine høytalere. Programmet 

fungerte utmerket, og jeg hadde ingen nevneverdige problemer. Siden jeg satt foran PC-en 

gjennom intervjuene kunne jeg også skrevet hva som ble sagt rett inn på PC-en i et 

worddokument "on the fly". På denne måten hadde jeg sluppet å transkribere intervjuene i 

etterkant, og det kunne spart meg for mye arbeid. Dog hadde det vært svært ambisiøst og 

urealistisk, og det ville hemmet min evne til å lytte og stille gode oppfølingsspørsmål til 

informantene mine, siden jeg ikke ville fått tid til å reflektere fortløpende over hva 

informantene mine sa. Det er ganske lett å tenke seg at intervjuene ville falt betraktelig i 

kvalitet hvis jeg brukte noe av mitt fokus på å skrive ned hva informanten sa samtidig. Så, 

istedenfor å få datamaterialet raskt tilgjengelig for analyse, valgte jeg heller å bruke lenger tid 

i håp om å få et best mulig datamateriale.  

Jeg kunne også ha valgt å bruke videokonferansefunksjonen i Skype da jeg foretok 

intervjuene mine. Dette hadde gitt meg mulighet til å se informantene, og at de hadde 

muligheten til å se meg. Det var tre grunner til at jeg valgte det bort: (1) Mange informanter 

skrev eksplisitt at de helst ville slippe. Dermed ville jeg fått større problemer med å få 

informanter. (2) Et webkamera hadde trolig ikke gitt noen god oversikt over informantenes 

kroppslige reaksjoner og ansiktsuttrykk, siden bildet fra webkamera ikke er særlig stort og 

krever en forutsetning om et bra webkamera. (3) Det kunne hemmet selvet intervjuet og hva 

som ble sagt, siden videosamtaler ofte kan by på tekniske problemer, som at kamera plutselig 

fryser, eller at bilde plutselig blir borte. Sånne forstyrrelser ville jeg unngå og heller fokusere 

på hva personene fortalte meg. 

3.3.2 Tanker og erfaringer fra intervjuet 

Jeg hadde med stor sikkerhet troen på at mine gode forberedelser ville gjøre intervjuet til en 

noenlunde enkel sak, men der tok jeg grundig feil. Det var ganske vanskelig å få en god flyt i 

intervjuet, sånn som jeg hadde sett for meg at gangen i intervjuet skulle foregå. Noen steder 

ble det litt mye stillhet og venting, og enkelte steder forholdt jeg meg strengere til 

intervjuguiden enn jeg hadde planlagt. Den dynamiske guiden min var jo ment til å forhindre 

at dette problemet skulle forekomme. Å ta til seg alt som ble sagt, lytte nøye og reflektere 

over hva mine informanter sa på en og samme gang var lettere sagt enn gjort. Det var viktig 
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for meg å gjøre disse tingene fortløpende under intervjuene for å kunne stille gode 

oppfølgingsspørsmål. Som Kvale og Brinkmann (2009:34) skriver: ”siden 

forskningsintervjuet ligger så tett opp til dagliglivets samtaler, er det lett å slutte at det er lett 

å gjennomføre. Dette er en illusjon”.  

Til tross for en noe vanskelig start på intervjuprosessen synes jeg det gikk seg til. Mine to 

første intervjuer bar preg av at intervjusituasjonen var ganske ny for meg, fordi jeg synes det 

var vanskelig å løsrive meg i større grad fra intervjuguiden. Dog merket jeg at det ble lettere 

desto lenger intervjuet holdt på. Det virket som om jeg måtte bli varm i trøya først, for å få 

frem intervjueren i meg. Etter hvert fikk intervjuene en mye bedre flyt, og jeg ble tryggere på 

meg selv som intervjuer. Intervjuene utviklet seg i større og større grad til å bli denne frie, 

uformelle samtalen jeg hadde forhåpninger om at den skulle være før jeg startet. 

Informantene hadde ingen innsigelser på at samtalene ble tatt opp, selv om noen spøkte litt 

vagt rundt det. Det virket glemt da intervjuet hadde startet og kommet skikkelig i gang. De 

fleste var svært pratsomme og virket ivrige etter å dele deres meninger og syn omkring 

lavkarbo, mens enkelte var noe mer reserverte. Det gjorde at jeg måtte være desto flinkere til 

å stille oppfølgingsspørsmål for å trenge meg ordentlig gjennom skallet. 

3.3.3 Transkribering av intervjuene 

Det å transkribere betyr ganske enkelt å transformere. Når man transkriberer transformerer 

man tale til tekst. Transkripsjon utøves fordi man skaper bedre oversikt og gjør dataene mer 

egnet til analyse. Det finnes få fastsatte regler for transkribering i metodelitteraturen, men 

grunnregelen er å informere om hvordan de er utført (Kvale og Brinkmann  2010). 

Å overføre oralt språk til et tekstformat kan til tider være problematisk. Å oppfatte for 

eksempel ironi eller forandring i stemmeleie er ikke alltid like enkelt. Jeg forsøkte alltid å 

notere hvis jeg merket en heving i stemme fra informantenes side, eller om de var ironiske. 

Der jeg var usikker, stilte jeg oppfølgingsspørsmål så jeg kunne få en større klarhet i hva de 

mente. Videre markerte jeg pauser med "(…)" og latter med "hehe". Hvis de la trykk på et ord 

har jeg kursivert ordet. Et mål i transkriberingsprosessen var å forsøke å transkribere så 

ordrett som mulig for å unngå feiltolkning av informantene og forandre meningen i det som 

ble sagt. Derfor ble ikke eventuelle grammatiske feil rettet opp. Dog valgte jeg å ikke 

transkribere på dialekt. Det var et bevisst valg for å få en mer komplett overgang fra det 
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muntlige språket til et mer skriftlig språk. Det var vanskelig å vite hvor mye, eller hva som 

var relevant i forhold til oppgaven min, så jeg valgte å transkribere alt som ble sagt. Dette 

valget ble tatt fordi jeg ikke ville at min forutforståelse skulle påvirke hva jeg anså som 

relevante data. 

3.4 Koding og analyse 
Koding av dataene var en nødvendighet for å få oversikt over datamaterialet mitt. Jeg startet 

med åpen koding. I denne fasen definerte og kategoriserte jeg datamaterialet. Kodene – eller 

kategoriene - har fått navn etter ord eller begreper informantene har brukt (in-vivo-koder), 

eller ut fra min egen fortolkning av hva informantene har sagt (in-vitro-koder). Ved å gå 

gjennom dataene på denne måten, fikk jeg redusert datamengden og dermed en bedre oversikt 

over materialet. Deretter benyttet jeg meg av axial koding. Her relaterte jeg kodene og 

kategoriene til hverandre, og jeg fikk se mønstre i datamaterialet mitt. Det var her jeg begynte 

å få en skikkelig oversikt over intervjuene mine, og jeg så likheter og forskjeller mellom 

informantene. Fokusert eller selektiv koding er den siste fasen i denne prosessen. Her var 

målet å finne frem til kjernekategorier. De sitatene som omfattet disse kjernekategoriene var 

de jeg skulle trekke frem i analysen.  

Mens jeg foretok kodingen så jeg samtidig på potensiell teori - både teori jeg hadde lest på 

forhånd og som jeg kunne tenke meg å trekke inn fordi jeg så deres relevans i henhold til 

informantenes sitater. Etter jeg hadde lest datamaterialet jeg satt igjen med grundig i lys av 

teori, som jeg synes var relevant for å besvare mine problemstillinger, prøvde jeg å snevre inn 

de ulike sitatene så nøye som mulig for kun å ta med de jeg mente var mest relevante for 

analysen. Jeg leste teori, gikk tilbake til sitatene og så teorien i lys av dem, leste dernest ny 

teori og reflekterte videre. 

3.5 Datakvalitet 
I både kvalitativ og kvantitativ forskning må forskeren legitimere sine kunnskapskrav 

(Wiederberg 2001). Thagaard (2009) mener at begrepene validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet ikke automatisk kan overføres fra kvantitativ til kvalitativ forskning. Derfor 

vil jeg bruke begrepene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet som grunnlag for 
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refleksjoner rundt mitt prosjekts legitimitet. Disse begrepene brukes når man skal vurdere 

kvaliteten i datamaterialet i forhold til forskningsspørsmålene som har blitt stilt. 

Troverdighet i kvalitative studier er i stor grad knyttet til subjektivitet. Måten å løse dette 

problemet på er å argumentere for troverdighet i redegjørelsen for hvordan datamaterialet har 

blitt til gjennom forskningsprosessen (Thagaard 2009:190). En kan si at hele mitt 

metodekapittel er skrevet for å øke oppgavens troverdighet. Jeg har redegjort for valgene jeg 

har foretatt meg underveis i prosessen, hvordan jeg har gått frem og hvilke erfaringer jeg har 

gjort meg. Ved å reflektere rundt disse elementene i forskningsprosessen er dette med på å 

styrke troverdigheten til oppgaven. Kort oppsummert handler troverdighet om å overbevise 

leseren om at forskningen er utført på en tillitsvekkende måte. Tanken er å overbevise den 

kritiske leseren om kvaliteten på forskningen, og dermed øker også verdien av resultatene. 

Bekreftbarhet omfatter forskerens kritiske gjennomgang av egen tolkning av dataene 

(Thagaard 2009: 201). Ved å transkribere intervjuene så ordrett som mulig (bortsett fra 

dialekt), så føler jeg at jeg har forminsket en eventuell mulighet til feiltolkning av mine 

informanter. Samtidig har jeg forklart hvordan jeg har gått frem når det gjelder både koding 

og analyse.  

Hensikten med kvalitative studier er sjelden generaliserbare funn, men målet er likevel at 

studiene skal gi kunnskap som kan brukes av andre – at de har en overføringsverdi. 

Spørsmålet er om tolkningen som utvikles innenfor prosjektets rammer også kan være 

relevant i andre sammenhenger (Thagaard 2009).  

3.6 Forskningsetiske overveielser 
Når man skal bedrive forskning innen samfunnsfag må man ta forskningsetiske hensyn. 

Særlig viktig er de to hovedprinsippene: (1) informert samtykke og (2) konfidensialitet. 

Informert samtykke består av to ord. Informert og samtykke. Det går ut på at informantene 

skal være tilstrekkelig informert om prosjektets formål og eventuelle fordeler eller ulemper 

ved å delta i forskningsprosjektet (Fangen 2004:155). Etter å ha fått tilstrekkelig informasjon, 

kan informantene bestemme om de vil delta eller ikke. Det kan forekomme enkelte 

utfordringer i forhold til informert samtykke. Hvor mye informasjon om prosjektet var 

tilstrekkelig å dele med mine informanter? På en side kan det påvirke informantene hvis man 

gir for mye informasjon, men på en annen vil det være umulig gi informantene all 
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informasjon om prosjektet - da særlig fordi prosjektet raskt kan endres underveis etter 

intervjuene er gjort og man har fått samtykket. 

Konfidensialitet handler om at informasjon skal begrenses til dem som er autorisert til å 

tilgang til dem.  Det består i at offentliggjøring av data ikke skal kunne avsløre informantenes 

identitet (Fangen 2004:158-159). Derfor har jeg anonymisert personene jeg har intervjuet. 

Istedenfor å bruke navnene deres, har jeg valgt å bruke fiktive navn for å ivareta dette kravet. 
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4 Teoretisk rammeverk 
 I dette kapitlet gjør jeg rede for det teoretiske rammeverket for oppgaven min. Jeg skal først 

(4.1) gi en kort introduksjon for den nye moderniteten, der jeg vektlegger Antony Giddens 

forståelse av senmodernitet. Deretter (4.2) skal jeg redegjøre for Ross Haenfler, Brett Johnson 

og Ellis Jones' begrep lifestyle movements i kontekst av sosiale bevegelser. Så skal jeg (4.3) 

utforske Giddens identitetsforståelse. Jeg skal avlsutte kapitlet ved å (4.4) se på informasjon 

og makt i det senmoderne samfunn. 

4.1 En ny modernitet 
For å kunne forstå mennesket, må man også forstå den tid mennesket lever i. Aakvaag (2008: 

271) hevder vi har opplevd en sosial revolusjon, som gjør et brudd med den enkle 

moderniseringen til fordel for en ny modernitet. Sosiologen Anthony Giddens arguementerer 

for dette bruddet i boken The Consequenes of Modernity (1990), der han mener vi nå har gått 

inn i en ny modernitetsfase - noe han kaller for refleksiv modernitet, hvor refleksivitet i 

systemer og hos enkeltindivider er det viktigste kjennetegnet. Lignende ideer om det 

senmoderne samfunn finner vi også blant annet hos Ulrich Beck i hans bok Risikosamfunnet - 

Auf dem Weg in eine andere Moderne (1984) og Baumans Liquid Modernity (2000). I denne 

oppgaven skal jeg dog fokusere på Giddens' samtidsdiagnose fordi jeg skal bruke andre 

relevante begreper som hører til hans modernitetsteori. 

Politikkens innhold har også forandret seg. Politikk handler ikke lenger bare om fordeling av 

ressurser, men like mye om kultur, miljø og livskvalitet for å nevne noe. Giddens kaller de 

denne nye politikken for livstilspolitikk (Giddens 1991) Med ny politikk kommer også nye 

sosiale bevegelser. 

4.2 Sosiale bevegelser 
I 2012 skrev Haenfler, Johnson og Jones artikkelen Lifestyle Movements: Exploring the 

Intersection of Lifestyle and Social Movement. Artikkelen ble skrevet som et svar på David 

Snows oppfordring om å: ”broaden our conceptualization of social movements beyond 

contentious politics” i hans artikkel Social Movements as Challenges to Authority: Resistance 

to an Emerging Conceptual Hegemony (2004). Ifølge Haenfler m.fl.(2012) er det Resource 
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Mobility Theory (McCarthy og Zald 1973) og Political Process Theory (McAdam 1982) 

(Tarrow 1988) (Tilly 1978) som dominerer sosiale bevegelseslitteraturen. Resource Mobility 

Theory fokuserer på ressursene som trengs for å danne en bevegelse med et mål om å etablere 

- hovedsakelig politisk - forandring (Balsiger 2007). Cragun og Cragun (2010) argumenterer 

for at Political Process Theory og Resource Mobility Theory på mange måter er like. 

Forskjellen er at Politcal Process Theory i større grad legger vekt på muligheter som oppstår. 

Disse to teoriene inngår i hva Haenfler referer til som CP (Contentious Politics) i artikkelen. 

Selv om teoriene har mange styrker, har de også blitt kritisert for å ha et for snevert fokus på 

politisk handling og politiske begivenheter (Staggenborg og Taylor 2005:38) og for å 

neglisjere kulturelle og diskursive strategier (Taylor og Van Dyke 2004). Hovedinnvendingen 

til Haenfler m.fl. (2012:3) er at CPs definisjon av sosiale bevegelser ikke kan strekke seg til å 

inkludere identitets- og livsstilssentrerte bevegelser, som handler om å kombinere personlig 

og sosial transformasjon. 

 How can we theorize groups like vegetarians, Promise Keepers, green lifestyle  adopters, locavores, 

 slow fooders, voluntary simplifiers, and virginity pledgers, groups that profess to change the world 

 but focus more energy on cultivating a morally coherent, personally gratifying lifestyle and 

 identity than issuing direct challenges to the state/social structure? Such phenomena are worthy of 

 consideration as  movements – they are explicitly social change-oriented, often extrainstitutional, and 

 persist over time – but are more individualistic rather than collective, personal rather than social, and 

 tend to emphasize cultural targets rather than the state (Haenfler m.fl.  2012). 

Det blir ofte konstruert kunstige skillelinjer mellom livsstil og sosiale bevegelser, hevder 

Haenfler m.fl (2012). På den ene siden har sosiale bevegelser blitt konseptualisert som 

organiserte, hvor fokuset ligger på forandringsorientert, kollektiv handling rettet mot staten 

eller andre autoritetsstrukturer. På den andre siden er livsstil blitt fremstilt som et mer diffust 

begrep. Videre argumenter de for at sosiale bevegelser legger vekt på kollektiv handling 

fremfor individuell handling for å promotere sosial forandring (Haenfler m.fl. 2012). Et godt 

eksempel på en slik kollektiv handling er for eksempel en demonstrasjon. Livsstil på sin side 

handler om folks hverdagsliv. Blant annet praksiser, smak, konsumvaner, fritidsaktiviteter, 

hvordan man kler seg og hvordan man snakker. Det handler rett og slett om hvordan han eller 

hennes uttrykket seg selv på og viser hvem man er (Haenfler m.fl. 2012).  

Livsstil fungerer på to måter: å identifisere seg med andre og fra andre. Alternative livsstiler, 

som veganere og hardcore punk, er typiske livsstiler som forsøker å utfordre dominerende 

normer. Teoretikere har en tendens til å fokuserer på kollektiv politisk handling. Samtidig blir 
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livsstil ofte sett på som mer individuelt, som et individualistisk, selvsentrert prosjekt basert på 

personlig uttrykk (Haenfler m.fl 2012). Denne måten å se disse begrepene på kan bli noe 

problematisk. Det gjør at sosiale bevegelser spiller hovedrollen når det kommer til sosial 

forandring, mens livsstil havner i skyggen. Eller, som Haenfler m.fl. (2012:2) skriver: “(…) 

thus marking movements as serious contenders for social change and lifestyles as trivial in 

comparison”. De mener dette skillet har skapt et teoretisk tomrom, eller gap, som Snow 

skrev, når det kommer til avdekking av sammenhengen mellom individuell handling og 

bevegelsesdeltakelse, individuell forandring og sosial handling og personlig identitet og 

kollektiv identitet. Artikkelen utforsker rommet mellom sosiale bevegelser og livssil, og 

prøver å fungere som en brobygger mellom disse. 

4.2.1 Lifestyle Movements 

De fleste handlinger innnenfor lifestyle movements foregår individuelt (Haenfler m.fl. 

2012:6). Handlinger, eller deltakelse, foregår - hovedsaklig - på det individuelle plan ved en 

subjektiv forståelse om at andre individer foretar samme eller lignende handlinger. Tanken er 

at hvis man summerer disse indivuelle handlingene, kan det føre til sosial forandring. 

Eksempler på slike private, hverdagslige handlinger er blant annet konsum, fritidsaktiviteter, 

matvaner, klesstil, transport og lignende. Kjører du hybridbil eller forfekter bruk av kollektiv 

transport fremfor å kjøre bensindrevet bil? Eller prioriterer du kjøp av Fair Trade-produkter 

fremfor andre "vanlige" produkter? Det er blant annet disse valgene - eller handlingene - 

lifestyle movements er opptatt av å fange viktigheten av. Aktørene handler etter overbevisning 

om at deres hverdagslige vaner og livsstil, i samsvar med deres verdier, skal ha en effekt på et 

høyere nivå - et kollektivt nivå. La oss se på Fair Trade-produkter som et eksempel: man 

kjøper kanskje disse produktene i den tro at det kan hjelpe med å redusere global fattigdom. 

Aktørene har muligens liten tro på at deres handling - alene - er nok, men forestiller seg at 

likesinnede også kjøper Fair Trade-produkter. Hvis flere likesinnede handler individuelt, kan 

det gi resultater hvis man summerer alle enkelthandlingene. Altså; at individuelle, 

ukoordinerte handlinger kan utgjøre en forskjell når de blir lagt sammen. Et annet poeng jeg 

ønsker å fremheve, som jeg skal gå mer inn på senere, er at kanskje enkelte også kan tvile på 

at deres handlinger egentlig vil ha noen effekt i det hele tatt. Allikevel kjøper aktørene Fair 

Trade-produkter. Hvorfor? Det virker ikke logisk når aktørene har et ønske om å oppnå et 

resultat gjennom sine handlinger. Dog er det forenelig med aktørenes moralske oppfatninger. 

Og det er her lifestyle movements identitetskonstruksjon kommer inn 
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Identitetskonstruksjon er meget viktig aspekt ved lifestyle movements. Haenfler m.fl. (2012) 

mener at sosial bevegelseslitteraturen har vektlagt kollektiv identitet i for stor grad, og det har 

gått på bekostning av personlig identitet. Poletta og Jasper (2001:285) definerer kollektiv 

identitet som "an individual's cognetive, moral and emotional connection with a broader 

community, category, practice or institution". Innenfor lifestyle movements handler 

identitetskonstruksjon om å bygge en identitet, med fokus på å kultivere en moralsk 

konsistent, personlig meningsfull identitet i kontekst av kollektiv idenitet (Haenfler m.fl. 

2012:5). Kollektiv identitet er dog viktig for å skape en form for "oss" og mobilisere til 

deltakese. Men siden handlingene til aktørene er individuelle og private fremfor kollektive og 

offentlige, er det mindre sannsynlighet for at den personlige koblingen mellom deltakerne er 

like sterk som hos CP. Selv om mange lifestyle movements nødvendigvis ikke utrykker så 

veldig stor grad av kollektiv identitet, tilhører mange av tilhengerne i hva som kan kalles et 

imagined community (Haenfler m.fl. 2012:8). Et slikt imagined community består av de man 

ser og hører om som man forestiller seg foretar samme eller lignende handlinger. Maurer 

(2012) skriver i Vegetarianism: Movement or Moment at selv om vegetarianere som oftest 

erfarer sine egne handlinger og sin egen forpliktelse, så er det mange andre som foretar 

samme handlinger, som igjen fører til signifikante resultater på et kollektivt nivå. På den 

måten bidrar kollektiv identitet med et ekstra meningslag for individenes handlinger, og 

binder de sammen til noe større enn dem selv. 

Kollektiv identitet kan dermed forstås som en ressurs og et referansepunkt for individer som 

bygger moralsk konsistense og meningsfulle, personlige ideniteter. Deltakere i lifestyle 

movements ser på deres involvering som et søken for personlig integritet og autensistet. Desto 

mer deltakeren foretar seg handlinger som reflekterer hans eller hennes viktigste verdier, jo 

mer personlig integritet vil deltakere føle. Noen ganger kan målet om personlig integritet og 

arbeidet med å bygge en pur identitet være en viktigere motivasjonsfaktor for handlinger enn 

den sosiale forandringen som kan forekomme (Haenfler 2012:9).  

Hvis vi går tilbake til kjøp og konsum av Fair Trade-produkter ser man at 

identitetskonstruksjonen motiverer den enkelte deltakeren til handling. Deltakeren tenker at 

det er den riktige tingen å gjøre. Å støtte denne saken er en del av hvem deltakeren er - 

uavhengige av aggregerte virkninger. Dette har også sammenhenger med hva osm kan kalles 

suksess. En kan tenke seg at suksess ville vært en mer rettferdig handel mellom land. Dog 

ville det vært en suksess på kollektivt nivå. Suksess innenfor livsstilsbevegelser betyr like 
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gjerne personlig og moralsk integritet, selv om handlingene ikke bærer resultater på kollektivt 

nivå (Haenfler m.fl. 2012:9). Følgelig er handlinger som stemmer overens med moralske 

holdnigner viktig fordi det er en personlig sukess. 

Et annet kjennetegn ved lifestyle movements er at målet ofte er kulturelt istedenfor politisk. 

Aktørene tar et oppgjør med kulturelle koder og individuelle praksiser (Haenfler m.fl. 

2012:7).  Et godt eksempel finner man blant annet innen vegetarianerbevegelsen. Der er ikke 

den rådende strategien for å redusere dyreplaging kollektive, politiske handlinger, men 

”collective individual improvement” (Maurer 2002:115).  

 In Lifestyle Movements, rather than just simply being linked to an organization’s collective 

 identity for purposes of political mobilization, personal identity becomes a site of social change in 

 and of itself as adherents engage in identity work directed at crafting personal integrity and 

 authenticity (Haenfler m.fl 2012: 8) 

4.2.2 Struktur i Lifestyle Movements 

Selv om lifestyle movements har en mindre grad av organisering i forhold til mange andre 

bevegelser som er blitt studert, har de en grad av langsiktig kontinuitet og stabilitet som 

differensierer de fra mer spontane former for kollektiv oppførsel som trender eller hyper, 

skriver Haenfler m.fl (2012:10). Selve strukturen i lifestyle movements kommer fra blant 

annet løse sosiale nettverk og kulturelle entreprenører. En kulturell entrepenør er en form for 

lederfigur for bevegelsen. Det kan blant annet være alt fra en forfatter eller filmstjerne til for 

eksempel en politiker. Disse personen har opparbeidet seg en viss grad av autoritet i 

bevegelsen, og denne autoriteten er gjerne anskaffet via produksjon av bøker, artikler, 

dokumentarer og lignende (Haenfler m.fl. 2012:11). Selv om Haenfler m.fl. ikke beskriver 

eksplisitt hva de mener med løse sosiale nettverk, så kan man intuitivt tenke seg at dette er 

nettverk hvor deltakere og andre interesserte kan tilegne seg og dele informasjon om 

bevegelsen. Særlig har jeg i denne oppgaven lagt fokus på betydningen av informerende 

sosiale nettverk i forhold til sosiale medier og internett.  

Teknologi har genert nye former for kommunikasjon. Sosiale nettverk på internett har blitt 

kjempepopulære for unge og voksne. Individer flokker seg rundt disse nettverkene og 

sosialiserer seg med venner og bekjente, men vi har også tilgang til informasjon spredt av 

fremmede. Boyd (2011:39) forstår disse sosiale nettverkene som networked publics. 

Networked publics er nettverk restrukturert gjennom internetteknologi. Networked publics 
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fungerer som andre publics; de lar folk samles for sosiale og kulturelle formål, og de hjelper 

individer med å kommunisere med en verden som strekker seg lenger enn venner og familie. 

Dette medfører nye muligheter for interaksjon, som igjen fører til nye dynamikker som former 

deltagelse (Boyd 2011:39-40). Networked publics må forstås i henhold til publics. Boyd 

(2011:40) henter sin forståelse av publics fra Livingstone (2005:9), og definerer det som en 

samling av individer som deler en felles forståelse av verden - en form for felles identitet, 

hvor man har en konsensus angående den kollektive interessen. Networked publics, er som 

tidligere skrevet, et nettverk rekonstruert av internettteknologi; det er et rom og en samling av 

individer på en og samme gang (Boyd 2011:41). Websider, blogger, facebook, twitter, 

youtube og andre internettbaserte nettverk, spiller en viktig rolle når det kommer til lifestyle 

movements informelle struktur. Her kan deltakere kommunisere med hverandre i et virtuelt 

rom (Haenfler m.fl 2012:10). 

4.3 Identitet 
Det kanskje viktigste aspektet jeg har hentet fra lifestyle movements er identitet, og kanskje 

enda mer presist: identitetskonstruksjon. Identitet er et typisk begrep vi alle sånn noenlunde 

vet hva innebærer, men kan ha vanskeligheter for å definere mer konkret. Kort, kan identitet i 

dagligtalen referes til ens personlighet eller den man er. Richard Jenkins (1996) forstår 

identitet som en pågående prosess fremfor en gitt merkelapp, og det er denne forståelsen jeg 

skal se nærmere på hos Giddens. 

I 1991 ga Giddens ut boken Modernity and Self Identity. Hans oppgave med denne boken var 

å fange selv-identitetens nye mekanismer, som han mener former og formes av moderne 

instituasjoner. I det hele kan boken sees på som en del av Giddens modernitetsanalyse i The 

Consequences of Modernity (1990) og handler om individets situasjon i det senmoderne 

samfunnet. Selvidenitet er det sentrale begrepet i Giddens' analyser av individualiteten i det 

senmoderne samfunnet. Han definerer selvidentitet som personens refleksive forståelse av 

selvet i henhold til hans eller hennes biografi. 

 A person's identity is not to be found in behavior, nor - important though this is - in the  reactions of 

 others, but in the capacity to keep a particular narrative going. The individual's biography, if she is 

 to maintain regular interaction with others in the day-to-day world, cannot be wholly fictive. It must 

 continually integrate events which  occur in the external world, and sort them into the ongoing 'story' 

 about the self (Giddens 1991:54).  
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Kort sagt, bygger det refleksive selvet sin identitet gjennom å etablere og opprettholde en 

selvbiografisk fortelling om selvet. Selvet er et refleksivt prosjekt, hvor det enkelte individ 

har ansvaret. Vi er ikke hva vi er, men hva vi gjør av oss selv. Hva (eller hvem) individet blir 

er avhengig av rekonstruksjonsprosjekter han eller hun foretar. Det handler ikke bare om å bli 

bedre kjent med seg selv, men å konstruere og rekonstruere en konsistent oppfatning av ens 

identitet. Individet tilpasser seg fortiden i lys av hva han eller hun foreventer i fremtiden - 

gjennom ens livsplaner. Det er viktig å bygge et integret selv og binde sammen alle de ulike 

fasene i livet til en form for biografi (Giddens 1991:74-76). Giddens (1991: 56-58) skriver 

videre at den moderne refleksiviteten ikke bare gjelder selvet i sin indre form, men at selvet 

også er kroppsliggjort. Selvet inkluderer dermed også kroppen. På den måten er selvet alltid 

"on display" til andre. Halvor Faukse (1991:8) skriver at selvet holder til i kroppen og at vi 

har lært oss å reflektere over hvordan den fungerer og kjennes, hvordan den ser ut og hvordan 

den bør se ut. Det moderne fokuset på kroppen er i stor grad knyttet til ønsket om å fremstille 

oss selv som særegne individer. Man kan si at gjennom kroppen kan man vise sin egen 

biografi; andre kan lese biografien gjennom kroppens presentasjon. Fauske (1991) hevder at 

det er et skille mellom hvordan vi er og hvordan vi presenterer oss, i følge Giddens. Det kan 

også sees i sammenheng med relasjonen mellom selvidentiteten og kroppen. Hvis et individ 

ikke føler at selvidentiteten står i stil til en kroppslig presentasjon, vil personen føle et ubehag 

(Fauske 1991).  

4.3.1 Symbolske grenser 

Haenfler m.fl. (2012) skriver at livsstil fungerer på to måter: å identifisere seg med og fra 

andre. I forskningslitteraturen omtales gjerne dette som symbolske grenser. Cynthia Epstein 

(1992:232) definerer symbolske grenser som:"the lines that include and define some people, 

groups and things while excluding others". Jenkins (1996) hevder ens identitetskonstruksjon 

skjer relasjonelt til andre. Symbolske grenser handler dermed om å definere seg seg selv eller 

ens gruppe fra andre mennesker. Gjennom symbolske grenser kan man på en enklere måte 

forestille seg hvem den andre er. I min oppgave er det også interessant å bruke en mer utvidet 

forståelse av Epsteins definisjon av symbolske grenser, hvor individets interne symbolske 

grenser også dekkes. Som Lamont og Molnar (2002) hevder trekkes ikke de symbolske 

grensene bare mot andre mennesker, men også mot seg selv. 
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Alexandra Brewis (2011) mener overvekt for mange symbolerer et personlig nederlag, og at 

det er et tegn på at vi skader oss selv og verden rundt oss gjennom fråtseri og latskap. Hun 

hevder de som lider av fedme blir definert som den andre. Det handler ikke bare om at det å 

være overvektig er helseskadelig i seg selv, men at det knyttes ulike karakteristikker til det å 

være overvektig. Lav selvbeherskelse, lite attraktiv og latskap er noen av disse 

karakteristikkene. De som lider av fedme får et fat stigma (Brewis 2011). På den andre siden 

skriver Gusfield (1992) at kroppen kan brukes som et instrument for å oppnå estetisk 

perfeksjonisme.  

Det moderne individet må forholde seg til seg selv og sine omgivelser. Hvem individet vil 

være er i større grad opp til en selv. De valgene - og risikoen ved disse valgene - må hver og 

enkelt leve med. Det er interessant for min oppgave fordi et valg om å endre kosthold eller 

livsstil kan sees på som et slags rekonstrueringsprosjekt for individet. Særlig når man velger 

et kosthold som er motstridende mot hva Helsedirektoratet anbefaler. 

4.4 Informasjon og makt i det senmoderne samfunn 
Unni Kjærnes (2009:13) skriver at pågående modernitetsprosesser ikke nødvendigvis 

impliserer mindre regulering hva matkonsum angår. Hun tror heller det motsatte er tilfellet; 

det er måten reguleringen fungerer på som er forandret. Den er forandret til å vektlegge 

selvregulering. Diskusjonen rundt regulering av konsum er gjerne dominert av ideer om 

deinstitusjonalisering, selvregulering, refleksivitet, risk-aversjon og mistillit. Ofte henger 

disse ideene sammen med teorier om velferdsstatens nedgang, nye maktformer og 

privatisering og markedsregulering. Det er disse ideene om de skiftende forholdene mellom 

stater, markeder og individer som til sammen skaper et stort fokus på konsumentenes frihet til 

å velge (Kjærnes 2009:13).  

Det er interessant å se det Kjærnes skriver i lys av Giddens' modernitetsteori, hvor 

selvregulering, refleksivitet og evnene til å forholde seg til informasjon er viktig. Det kan ved 

første øyekast se ut til å bety at matkonsum er mindre regulert i det senmoderne samfunnet, 

men istedenfor at staten skal bestemme hva vi skal spise (i form av reguleringer og streng 

politikk angående import av matvarer blant annet), kan staten bestemme hva en bør spise. 

Med andre ord kan borgernes preferanser påvirkes. Istedenfor en forvitring av regulering, kan 

en heller si den har endret seg til en mer subtil form.  
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Kunnskap er en form for makt i den grad staten kan endre folks oppfatninger og preferanser. 

Dermed kan man si at statens anbefalinger om kosthold er en form for makt. Selv om staten i 

mindre grad har en rolle i den private sfæren i forhold til den offentlige, så er det også i 

statens interesse å regulere denne. En kan si at det er nyttig for staten å ha en sunn befolkning. 

Når staten anbefaler kosthold, setter de også normen for hva som er sunn mat. Dermed utøver 

staten makt ved å påvirke befolkningens preferanser – om hva de oppfatter som sunn mat, og 

hvilken mat de bør ville konsumere.  

Der det er makt er det motstand (Foucault 1978:95-96). Dominans har oftest vært forbundet 

med institusjonelle former for makt. Motstand er dermed en betegnelse for opprør mot slike 

former for makt. Derfor er det viktig å ha et bredere fokus - et fokus på mer subtile og mindre 

institusjonaliserte former for makt. Krange og Skogen (2007:237) mener at disse type 

maktformer "åpner for at hverdagslige praksisformer kan tolkes som mostand". Dette skaper 

en forbindelse mellom makt, motstand og de hverdagslige praksisformer som kjennetegner 

lifestyle movements. Det vil si at lavkarbospiserne utøver en form for motstand når de 

konsumerer mat som strider mot anbefalingene fra staten. 

Her er det flere interessante aspekter å ta for seg. Det første jeg skal ta for meg er 

konsumentenes forhold til informasjon. Når man har større frihet til å velge, vil informasjon 

være meget viktig for å kunne ta det rette valget. Men hva om man finner store mengder 

motstridende informasjon? I den sammenheng skal jeg ta for meg Giddens' teori om 

ekspertsystemer. Siden staten har rettningslinjer for et sunt kosthold, blant annet gjennom 

Helsedirektoratet, har den definisjonsmakt på hva som er sunt å spise. Jeg skal også ta for 

meg Lukes forståelse av makt og hans tredimensjonale maktperspektiv. 

4.4.1 Ekspertsystemer 

Ekspertsystemer gir oss systemer og eksperter vi kan stole på og dra nytte av uten å måtte ha 

en stor kunnskap i mange ulike områder. Det betyr at når vi går til legen stoler vi på hans 

yrkes ekspertkunnskaper og hans system. Disse systemene er også med på å generere en 

stadig økende kompleksitet når det gjelder viten - både for folk flest og eksperter. Det er 

mange eksperter i samfunnet og ingen kan sitte inne med full kunnskap. Dermed oppstår det 

en generell uoversiktelighet hvor ulike eksperter kan ende opp med å tale mot hverandre 

(Giddens 1990). 
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Den viktigste faktoren for at ekspertystemer skal fungere er tillit. Tillit inngår på 

grunnleggende vis i modernitetens institusjoner (Giddens 1990:27). Giddens (1990:32) 

definerer tillit som (...) tiltro til en persons eller systems pålitelighet med hensyn til et bestemt 

sett av resultater eller begivenheter, der denne tiltroen uttrykker en tro på en annens 

rederlighet eller kjærlighet, eller på riktigheten av abstrakte prinsipper".  For eksempel har vi 

tillit til at flyet vi setter oss på når vi skal ut å reise fungerer som det skal. De færreste av oss 

har kunnskapen om hvordan fly bygges, hva som får et fly til å fly og hvordan det flys, men vi 

har tillit til at flyet tar oss trygt fra A til B - hvis ikke hadde vi ikke satt oss inn i det. Dog skal 

det også sies at vi aksepterer en viss risiko. Tillit og risiko er relaterte; tillit reduserer eller 

minimerer farene forbundet med bestemte aktiviteter (Giddens 1990:33). Det handler ofte om 

akseptabel risiko. Vi kan gå tilbake til eksemplet med flyet. Det vil aldri være en 100% 

garanti for at man kommer seg trygt gjennom flyreisen, men sjansene er så små at det er en 

risiko de aller fleste er villige til å ta. 

4.4.2 Makt 

Den mest klassiske definisjonen av makt er trolig Robert A. Dahls utforming som lyder som 

følger: "A har makt over B i den utstrekning han kan få B til å gjøre noe B ellers ikke ville ha 

gjort" i sitt essay "The Concept of Power". I senere tid har dette blitt en litt for enkelt bilde av 

hva makt innebærer, ifølge Lukes (2005). Lukes krisiserer dette maktperspektivet som han 

kaller det endimensjonale maktperspektivet. Han mener at problemet med dette perspektivet 

er at ikke all makt kan identifiseres mellom en direkte, observerbar, kasual sammenheng 

mellom hva A gjør som påvirket B. Beschrach og Baratz' (1962) mener at problemet med det 

endimensjonale maktperspektivet ikke fanger opp makt som makten til å definere agendaen; 

det konseptuelle rommet hvor avgjørelser kan tas slik at potensielle ubehagelige spørsmål blir 

unngått. 

Beschrach og Baratz forsøkte å utvide det endimensjonale maktperspektivets forståelse av 

makt gjennom sitt begrep Mobilizing Bias i Two Faces of Power (1962). Ifølge dem har makt 

to ansikter: først og fremst er det snakk om makt når A påvirker hva B gjør. Men det er også 

makt når A påvirker normene og verdiene i en institusjon slik at disse passer As interesser og 

således noe B må forholde seg til. Med andre ord kommer beslutningene A er interessert i 

opp, mens hva Bs interesser holdes utenfor. Det går ut på at ett sett av dominante verdier, 

oppfattelser, ritualer og institusjonelle prosedyrer operer systematisk og konsekvent til fordel 
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for noen personer og grupper på beskostning av andre (Lukes 2005:21). Vi skimter her et 

annet aspekt ved makt enn hva Dahl og det endimensjonale perspektivet presenterer; nettopp 

at makt også kan handle om evnene til å sette ting på dagsorden og det å holde andre ting 

utenfor. På denne måten kan makthavere kontrollere hvilke meningsutvekslinger og hvilke 

temaer som ikke kommer frem i lyset. Lukes (2005:26) kaller Beschrach og Baratz forståelse 

av makt som det todeminsjonale maktperspektivet, og han konstaterer at de innfører en viktig, 

bredere forståelse av makt. Dog er forskjellen mellom det endimensjonale og det 

todimensjonale perspektivet likevel ikke så stor, fordi begge perspektiver forutsetter en 

observerbar konflikt (2005:27) For å gripe makt som ikke er observerbar og som ikke 

forutsettter konflikt trenger man et utvidet begrep om makt, hevder Lukes (2005: 59). Han 

presenterer dermed sitt eget tredimensjonale perspektiv. 

Makt er også muligheten til å definere hva noen ønsker. I så fall oppstår det aldri noen 

konflikt fordi A og B ikke kommer i en posisjon hvor de har ulike interesser. Den mest 

effektive maktbruken er når konflikt aldri oppstår (2005: 27). Det tredimensjonale 

maktperspektivet handler om makten som blir utøvet uten at noen mener deres subjektive 

interesser er brutt og det dermed ikke oppstår noen observerbar konflikt. Det er en latent 

konflikt fordi de ekte interessene blir ekskludert , og det er muligheten til å kontrollere hvilke 

beslutninger som tas via strukturell kontroll over agenda og via innflytelse over oppfatninger 

og preferanser (Lukes 2005:28:29). 

Det tredimensjonale maktperspektivet er en mer subtil form for makt som kan være vanskelig 

å fange og analysere. Lukes var opptatt av å løfte frem skjulte maktforhold og hans perspektiv 

er et konseptuelt verktøy som gjør det mulig å avdekke disse. Problemet med det en- og 

todimensjonale perspektivet er at de like gjerne kan bidra til å dekke over skjulte maktforhold. 

Å kontrollere agaendaen er én ting, men å kontrollere folks oppfatninger og preferanser kan 

være enda mer virkningsfullt. Som et ekstremt eksempel på dette nevner Lukes Aldrous 

Houxleys dystopi i boken A Brave New World (1932). Samfunnet i denne boken er totalitært, 

og innbyggernes oppfatninger blir kontrollert gjennom blant annet lykkepiller. Alle er 

lykkelig og uten savn etter deres ekte interesser, men det er fordi de er manipulert til å passe 

inn i et samfunn hvor aller er organisert inn i kategorier og har en bestemt funksjon. De to 

første maktperspektivene er ikke tilstrekkelige til å identifsere makten i dette samfunnet. For å 

avdekke de må man se på de strukturerende mekanismene i samfunnet som forebygger 

konflikt og selvstendig meningsdannelse (Lukes 2005). 
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Lukes' tredimensjonale maktpersktiv er relevant i min oppgave fordi staten har, gjennom 

Helsedirektoratets anbefalinger for sunnhet og god helse, makten til å definere hva som er 

sunt - hva man bør spise. De som streber etter sunnhet og god helse vil spise sunt, og siden 

staten definerer hva som er sunt, vil de følgelig påvirke borgernes preferanser. 

4.5 Oppsummering 
Jeg startet kapitlet med å introdusere Giddens modernitetsforståelse, hvor han hevder vi har 

gått inn i en ny modernitet - det senmoderne samfunnet. Individet i denne moderniteten er et 

refleksivt individ som kan konstruere og rekonstruere sin selvidentitet gjennom valgene det 

tar i hverdagen. Dette konseptet er essensielt innenfor lifestyle movements. Jeg har benyttet 

meg av lifestyle movements fordi den kan fange opp lavkarbo som mer enn et 

kostholdsregime, og mer som en kompleks prosess emd fokus på identitetskonstruksjon. 

Samtidig definerer Helsedirektoratet hva som er sunn mat gjennom sine anbefalinger. 

Følgelig vil det påvirke borgernes preferanser. Makten til å påvirke andres preferanser 

beskrives av Lukes som det tredimensjonale maktperspektivet. Når enkelte velger et kosthold 

som strider mot disse anbefalingene, kan det sees på som motstand. I den sammenheng kan 

man se på de lavkarbospisendes hverdagslige praksisformer som motstand. Følgelig er det 

interessant å se på hvordan lavkarbotilhengere forholder seg til informasjon, og i det er 

grunnen til at jeg valgte å se nærmere på Giddens begrep ekspertsystemer. 
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5 Analyse 
I dette kapitlet skal jeg analysere datamaterialet mitt. Jeg har delt det inn i tre ulike deler 

basert på underspørsmålene mine i henhold til problemstillingen: (5.1) motivasjoner, (5.2) 

hvordan de startet med lavkarbo og (5.3) Helsedirektoratets kostholdsråd og forhold til 

informasjon og kunnskap. 

5.1 Motivasjoner 
Her skal jeg analysere informantenes begrunnelser for å endre kostholdet sitt, som er en av 

problemstillingene. Informantenes begrunnelser skal jeg således se i lys av mitt teoretiske 

remmeverk. Grunnene til kostholdsendring til lavkarbo har jeg plassert inn i to ulike 

grupperinger: frykt for overvekt og ønske om vektnedgang, og et ønske om å ha en veltrent og 

muskuløs kropp. 

5.1.1 Vektnedgang og frykt for overvekt 

Skjønner ikke at jeg lot det gå så langt. Altså, jeg var skikkelig overvektig (…) sånn 

nesten 100 kilo. Jeg prøvde ganske lenge (å gå ned i vekt). Prøvde mange forskjellige 

tips og triks, telle kalorier og så videre. Men jeg gikk bare ikke ned. Det var så (…) 

utrolig irriterende for jeg prøvde skikkelig hardt. Lavkarbo ble på en måte det som 

reddet meg (…) (Lise).  

Lises sitat er et av sitatene jeg husket best fra intervjuene, for hun ble skikkelig seriøs da vi 

snakket om hennes tidligere overvekt. Det var liten tvil for meg hvor viktig det var for henne 

å ha gått ned mange kilo og kvittet seg med overvekten. Man kan se hvor alvorlig hun tar det 

ved at hun sier at lavkarbo "reddet" henne.   

Nei, det var jo sånn (…) jeg innså at om jeg hadde fortsatt i samme bane så kunne ting 

blitt stygt (Pål). 

Stygt? 

Ja, jeg kunne blitt skikkelig feit (…) man kan ikke regne med å kunne spise hva man 

vil resten av livet uten å legge på seg, sånn som masse sjokolade, cola og sånt. 

Plutselig kommer det og da er det for sent (Pål). 
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Mens Lise ville gå ned i vekt, så ville Pål unngå å gå opp i vekt. Bugge (2012: 322) skriver at 

det å unngå overvekt og fedme er blitt en veldig viktig motivasjonsfaktor for å endre 

kostholdet. Det kommer frem i mitt datamateriale også, blant annet gjennom sitatene over. 

Det viktige spørsmålet blir dermed å stille seg: hvorfor er det så viktig å unngå overvekt og 

fedme? Hvorfor veier dette så tungt hos mine informanter? Vi kan se det i sammenheng med 

symbolske grenser, som er linjer som tegnes opp og enten inkluderer eller ekskluderer 

mennesker eller grupper (Epstein 1992:232). Særlig ser vi det hos Brewis (2011) som skriver 

at helse og sunnhet som identitetsstategi er med på å fordømme den overvektige som den 

andre. Det blir trukket symbolske grenser, og man vil distansere seg fra den overvektige. Den 

andre er den overvektige og representerer det man frykter å bli eller noe man vil unngå. Å 

skille seg ut gjennom utseende eller kosten kan gi uønsket oppmerksomhet, og i noen tilfeller 

stigma. Motivasjonen for livsstilskiftet kan dermed være et søk om anerkjennelse og å unngå 

dette stigmaet, som vil gjøre at man blir den andre.  

Press utenfra 

Spesielt to av mine informanter opplevde et press utenfra som der igjen påvirket deres valg 

om å endre livsstil. 

 Jeg følte alle stirret på meg hele tiden, som om jeg var spedalsk eller noe. Og at alle 

 som stirret tenkte "sjekk på hun feite der - hun er skikkelig ekkel!" (Lise). 

 Var det noen som sa noe? 

 Som mobbing? Nei, opplevde egentlig aldri det vil jeg si. Det var mer sånn (...) kleine 

 øyeblikk som når en venninne sa hun hadde spist på maccern og kom til å bli feit 

 så ble det liksom så rar stemning fordi de ikke ville at jeg skulle bli lei meg. 

 Hallo? Jeg visste jeg var feit (Lise). 

Sitatet var fra Lises tid på videregående, som jeg fikk høre mye om i intervjuet. Selv om hun 

ikke ble mobbet så følte hun i stor grad at andre fordømte hennes overvekt. Hun følte hun ble 

stigmatisert og behandlet annerledes på grunn av sin fedme. Mens venninnene hennes kunne 

spøke seg i mellom var de svært varsomme med hva de sa i Lises selskap. Videre sa Lise også 

at mange av venninnene målte midjene sine og at det ble en slags intern konkurranse om å ha 

den smaleste midjen.  
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 Midjemålingen var det verste. Er du klar over hvor kleint det var for meg å høre om 

 det? Og mens de spurte om andres så ble jeg aldri spurt. Ikke det at jeg ville ha fortalt 

 det uansett, men (...) var da jeg bestemte meg for å prøve noe annet (lavkarbo) (Lise). 

Gusfield (1992) skriver at mange bruker kroppen for å oppnå estetisk perfeksjonisme. 

Dermed ble det ytre presset Lise følte mer komplekst; hennes kostholdsvalg virker til å 

skyldes en blanding av unngåelse av å ha et fat stigma (Brewis 2011), samtidig som presset 

ble forsterket ved at de rundt henne søkte estetisk perfeksjonisme. Lise nevnte ganske 

eksplisitt det ytre presset hun følte, mens Gaute nevner det mer implisitt 

Nå kan jeg kjøpe klær jeg liker uten å tenke over at jeg ser tjukk ut i de (…) eller på 

sommeren (…) Jeg tenker ikke over at jeg går i baris lenger. Jeg slipper å tenke så mye 

over hvordan jeg ser ut (Gaute). 

Gaute sier at han ikke lenger trengte å tenke så mye over hvordan han så ut etter han gikk ned 

i vekt. Det impliserer en forståelse om at han følte det var et kroppspress i samfunnet rundt 

han. 

Press utenfra - den indre mobberen 

Så langt har vi sett på hvordan vektnedgang og unngåelse av overvekt har vært grunner til at 

noen av informantene har valgt å endre kosthold. Hvorfor var det viktig å gå ned i vekt? Jeg 

har såvidt rørt dette på overflaten hittil. Nå skal jeg se om jeg kan grave enda litt dypere for å 

se hvorfor vektnedgang er så viktig for informantene mine.  

 Det var jo fordi jeg ikke hadde det bra med meg selv (…) hva andre synes betyr jo 

 noe, men det er hva jeg syntes som er viktigst for meg. Jeg ble ikke mobbet eller noe, 

 det var mer den indre mobberen som gav meg et slag i ansiktet (Anne). 

Den indre mobberen? 

Ja, det blir litt som han som sitter på skulderen din. Han som forteller deg at du ikke er 

bra nok (Anne). 

Annes sitat er representativt for mange av mine informanter. Fordi svært få av informantene 

som ønsket å gå ned i vekt hadde opplevd mobbing. Kun én av mine informanter nevnte 

mobbing eksplisitt, men sa det var i veldig liten grad. De snakket om hvordan de så på seg 
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selv, og hvordan de snakket seg selv ned. Annes bruk av ”den indre mobberen” føler jeg er 

meget passende for å beskrive dette, selv om hun var den eneste som eksplisitt brukte 

uttrykket. Ingen av informantene snakket noe særlig om mobbing eller press fra andre, men at 

vanskeligheten rundt deres kropp kom innenfra – fra en selv. Den indre mobberen har trolig 

sammenheng med at selvet opplever en diskrepans med kroppen; personen føler ikke at 

kroppen er forenelig med den man føler en er – en uoverensstemmelse mellom identitet og 

kropp. Like fullt kan kroppen føles uforenelig med den man ønsker å være. Ifølge Giddens 

(1991) kan man se kroppen som en presentasjon av sin egen biografi. Han legger vekt på at 

det er viktig å ha en balansert relasjon mellom selvet og kroppen. Hvis man opplever en 

avstand mellom ens identitet og kropp vil det føles ubehagelig for aktøren. Det har med de 

symbolske grensene som trekkes å gjøre, siden de ikke bare trekkes mellom grupper, men 

også mot seg selv (Lamont og Molnar 2002). Hva om man selv ser på kroppen som den 

andre, og at det er der den indre mobberen har sin opprinnelse? Det er en uoverensstemmelse 

mellom det indre og ytre, og man finner sin egen kropp frastøtende.  

Giddens påpeker i The Consequenses of Modernity (1990) at valgfriheten i det senmoderne 

samfunnet kan være et tveegget sverd; friheten kan oppleves som både belastende og 

frigjørende på én og samme gang. Visst, har aktørene muligheten til å bli den man vil, men 

samtidig vet de også at om de ikke lykkes har de seg selv å takke. Man er inneforstått med at 

kroppen man har er et resultat av ens egne valg. Kanskje har det seg sånn at den indre 

mobberen ikke bare konstrueres fordi man ikke kjenner seg igjen i den overvektige kroppen, 

men at en innser at man har feilet - man har tapt. Mobbingen kommer ikke bare fra at kroppen 

ikke er sånn den bør være, men at man har feilet i å forme en kropp man føler seg vel med og 

som er forenelig med ens selv. Selvet er samtidig klar over det og tillegg til mobbingen av ens 

egen kropp, innser man nederlaget i å ha tatt valg som har latt en selv bli sånn. 

 Jeg vet egentlig ikke. Jeg så meg selv i speilet og følte det ikke var meg jeg så, hvis du 

 skjønner? (Rita). 

 Hva følte du da? 

 Jeg ble sint. Jeg følte på en måte at jeg hadde sviktet meg selv. Hvordan kunne jeg la 

 det gå så langt (...) (Rita). 
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Rita treffer spikeren på hodet. Hun føler hennes egen kropp ikke representerer hvem hun føler 

hun er. Samtidig klandrer hun seg selv for sin egen overvekt. 

5.1.2 Estetisk perfeksjonisme 

Det var ulike meninger blant informantene mine om hvordan kroppen deres skulle se ut. Rita 

ville se "noenlunde normal" ut, Daniel ville se "litt trent" ut mens Christian og Rune skilte 

seg mest ut. Disse to uttrykte ikke noe spesiell bekymring for overvekt. De snakket om å se 

bra ut, være godt trente og ha store muskler. 

 Det var for å nå det neste steget (…) Jeg har trent i mange år nå og har alltid følt en 

 form for progresjon i både styrke og utseende. Plutselig stoppet det litt opp og jeg følte 

 jeg måtte tenke nytt. Det var da jeg tenkte jeg skulle prøve lavkarbo (Christian). 

Selv om det ser ut til at Christian hadde en helt annen grunn enn mine andre informanter til å 

begynne med lavkarbo, kan man fortsatt se store likheter. Det handlet fortsatt om å forbedre 

en selv. For Christian handlet ikke denne forbedringen om å unngå vekttap eller gå ned i vekt, 

men å jobbe mot en finere kropp og økt styrke. Det kan sees i lys av Gusfield (1992:75), som 

hevder at kroppen ofte blir brukt som et instrument for å nå et mål om estetisk 

perfeksjonisme.  

Sosiale medier 

Christian og Rune var også de fikk mest inntrykk av var mest aktive med å dele bilder og 

tanker på sosiale medier  i forhold til sin lavkarbolivsstil. Dette er hva Christian sa om sin 

deling av bilder på sosiale medier (spesifikt instagram): 

Hvorfor? Nei, jeg vet ikke (…) det har vel bare blitt sånn. Jeg kan på en måte følge 

med på utviklingen min, og hvis jeg har en dårlig dag kan jeg se hvor langt jeg er 

kommet fra der jeg starta. Da tenker jeg jo bare at det er å kjøre på (Christian). 

Christian forteller meg at han ikke helt vet hvorfor han startet å dele bilder, men at han har 

fortsatt med å gjøre det fordi han dermed kan se progresjonen av treningsresultatetene sine. 

Han bruker det som motivasjon på dårlige dager så han bare kan ”kjøre på”. Ved å se sin 

egen progresjon og treningsresultater, kunne Christian lettere se konsekvensene av valgene 

han har tatt. Jeg skrev tidligere om den indre mobberen, og at en av grunnene til at det kunne 
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forekomme var at fedme, og en kropp man ikkke var fornøyd med, var et resultat av ens egne 

valg - at man hadde feilet seg selv. Christians valg hadde også konsekvenser for hans kropp, 

men i dette tilfellet var de positive. Vi har dermed sett at selvregulering har hatt både positive 

og negative konsekvenser hos mine informanter. Når Christian så på bildene sine ble han også  

motivert til å fortsette å ta disse valgene. 

Christians bilder på sosiale medier kan også bli sett på som en gjentakende bekreftelse på 

hvem han er - både til seg selv og andre. Man kan se på de som en identitetshuskelapp. For 

Giddens (1991:54) handlet identitet i det senmoderne samfunnet om å etablere og 

opprettholde en selvbiografisk fortelling om selvet. Vi kan for eksempel se på Christians 

instagramkonto som en liten selvbiografi, en liten historie om han selv.  

Rune på sin side var aktiv på forumet iform.no, der han både deltok i diskusjoner og skrev det 

han selv omtalte som en treningsdagbok. Da jeg spurte han om hvordan treningsdagboken på 

forumet fungerte svarte han: 

 Det er en helt egen tråd hvor jeg skriver om livet mitt når det kommer til trening og 

 kosthold. Jeg skriver hva jeg har trent, hva jeg har spist og legger ved bilder som jeg 

 prøver å gjøre så like som mulig hver gang (Rune). 

 Like bilder? 

 Ja, altså (...) hvis jeg legger ut bilder der jeg har samme "pose" så kan folk se hvordan 

 kroppen min har forandret seg (Rune). 

At det var Christian og Rune som snakket varmest om sosiale medier kan være nokså 

tilfeldig, eller det kan ha en sammenheng med at det var disse som brukte lakarbo som et 

instrument for å nå estetisk perfeksjonisme.  

5.1.3 Å være fornøyd med seg selv - en oppsummering 

Noen av informantene mine ville unngå overvekt eller gå ned i vekt, mens andre ville bygge 

en sterkere og finere kropp. Enkelte opplevde et indre press og andre et ytre. Hvordan hører så 

alt dette sammen? Det kan se ut som at det å bygge en identitet man er fornøyd med - å være 

fornøyd med seg selv. For mange av informantene handlet det om å være en forbedret utgave 

av seg selv og bli mer fornøyd med den man er.  
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 Nei, det er praktisk å være slank og i god form sånn generelt. Det føles godt, særlig når 

 jeg ikke alltid har vært det. Jeg er jo den samme, men litt forbedret (...) en forbedret 

 utgave (Lise). 

Informantene mine sier, i tråd med Giddens idé om det refleksive selv (1991), at de omformet 

sin egen biografi der de har tatt pennen fatt og skrevet den slik de vil ha den. Denne formen 

for identitetskonstruksjon er også viktig i lifestyle movements, hvor det handler om å bygge en 

identitet man er fornøyd og føler seg vel med (Haenfler m.fl. 2012). Det er viktig å påpeke at 

informantene mine aldri snakket om å bli noen andre, men at de ville bli en forbedre utgave 

av seg selv. 

5.2 Hvordan skjer overgangen til lavkarbo? 
Her skal jeg se på (5.2.1) tidligere kosthold, (5.2.2) rekruttering og (5.2.3) vedlikeholdelse. 

Jeg vil se på tidligere kosthold fordi det vil være relevant for prosessen som en helhet. Siden 

jeg skal se på rekruttering og vedlikeholdelse av lavkarbolivsstilen, vil jeg også ha med 

informantenes startsted før overgangen. Rekruttering og vedlikeholdelse vil jeg se på fordi det 

i følge Cherry (2014) er to veldig viktige, men seperate, mekanismer innenfor lifestyle 

movements, hvor hun også oppfordrer andre forskere å undersøke disse mekanisme videre. 

5.2.1 Tidligere kosthold 

Informantenes tidligere kosthold var varierende. Et fåtall brydde seg svært lite om kosthold, 

mens de fleste spiste ”det som ble ansett å være sunt” (Rune). Det kan sees i lys av statens 

kostholdsråd og rådende sunnhetsnormer i samfunnet. Jeg angrer litt for at jeg ikke fulgte 

nærmere oppfølgingssprsømål om hva Rune egentlig mente med det - om det var generelle 

sunnhetsnormer i samfunnet eller rettningslinjer fra den helsemyndighetene. Dog vil jeg si det 

er sannsynlig at det er begge deler, siden statens evner å definere hva som er sunt naturligvis 

vil legge føringer for borgernes preferanser når det gjelder mat. Eller sagt på en annen måte; 

hva staten definerer som sunt påvirker normer for sunn mat i samfunnet.  

 Min familie var alltid opptatt av sunn mat. Vi spiste alltid det som alle mente var sunt. 

 Sånn som brød, poteter, masse frukt og sånt. Derfor husker jeg at jeg synes det var rart 

 jeg aldri ble ordentlig slank. Jeg tenkte jeg kanskje spiste for mye, men i ettertid så får 

 jeg ikke det til å stemme heller. De andre i familien var slanke mens jeg hadde litt 
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 ekstra på kroppen. Det fungerte bare ikke for meg og derfor måtte jeg bare prøve noe 

 annet. Jeg sier ikke at det ikke er sunt eller noe, men at det ikke fungerte for min kropp 

 (Anne). 

Vi ser at Anne ikke utelukker at rådende kostholdsråd kan være sunt, men at det ikke førte til 

resultater for hennes del. Hun var, sammen med Daniel og Christian, veldig opptatt av å 

påpeke at kosthold er subjektivt. Det ser vi i sitatets to siste setninger også, hvor hun påpeker 

at mat som omfattes av sunnhetsnormen ikke hadde en ønskelig effekt på henne, og hun 

legger vekt på at hun ikke sier at det ikke er sunt. Andre informanter fortalte meg at de brydde 

seg svært lite om hva de spiste før de begynte med lavkarbo. 

 Nei, jeg spiste egentlig akkurat hva jeg ville. Tenkte lite over om ting var sunt eller 

 ikke. Pizza, hamburger, kebab – you name it. Det er jo digg! (…) ja, det er jo fortsatt 

 det da, men i mye mindre doser nå (Gaute). 

Gaute forteller meg at han rett og slett ikke brydde seg nevneverdig om kosthold før han 

startet på lavkarbo. Informantene mine hadde to forskjellige utgangspunkt: de som brydde seg 

om kostholdet og fulgte rådene fra helsemynidghetene i større eller mindre og de som ikke 

brydde seg noe særlig om kostholdet 

5.2.2 Rekruttering 

Mens motivasjondelen gir grunnlag til å forklare hvorfor informantene mine ønsket et 

livsstilsskifte gjør ikke denne et forsøk på å forklare hvorfor det ble nettopp lavkarbo. Hvorfor 

ble det lavkarbo istedenfor andre kostholdsregimer? Hvorfor ble lavkarbo deres strategi for å 

nå målene sine? Og hvordan skjedde dette skiftet til lavkarbo? 

De aller fleste av informantene hadde hørt om lavkarbo før de satte seg dypere inn i det og 

prøvde å søke mer informasjon om kostholdsregimet - både gjennom bøker, bekjente og på 

internett. Spesielt hadde mange hørt om lavkarbo for første gang i kostholdsdebattene i yngre 

alder med blant annet Fedon Lindeberg. 

 Husker Fedon fra de gamle debattprogrammene på TV2. Husker ikke det veldig godt 

 for det var jo egentlig foreldrene mine som fulgte med på de (...) Holmgang eller noe? 

 Var det det det het? Uansett, jeg husker det var en periode der Fedon dukket opp 
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 en del ganger og alle var jo uenig med han. Det eneste jeg fikk med meg var at poteter 

 og brød ikke var så bra som alle sa (Pål). 

 Førte det til at du spiste mindre brød og poteter? 

 Nei, altså (...) jeg var jo ung. Men jeg husker jeg begynte å spise litt mindre potet til 

 middagen. Litt mindre brød også kanskje. Ikke veldig drastisk. Jeg spiste jo egentlig 

 det jeg ville. Men det Fedon sa husker jeg bare (...) og det har virket så logisk i 

 ettertid (Pål). 

Pål reduserte potet- og brødinntak i ung alder, men brydde seg ikke nevneverdig over maten 

han spiste. Hovedtendensen hos mine informanter var at de hadde hørt om lavkarbo fra media 

eller kulturelle entreprenører. Ofte kom det fra kulturelle entreprenører i media. Deretter ble 

mange inspirert videre av venner, familie eller bekjente til å prøve lavkarbo.  

 Jeg hadde jo så klart hørt om lavkarbo fra før av, men visste ikke hva det var. 

 Kjæresten min trener mye og går på lavkarbo. Så jeg har lært veldig mye av han (…) 

 ikke alt, da. Har lest en del selv også (…) mest på nett (Rita).  

Rekruttering eller videreføring av informasjon fra venner og familie er veldig vanlig og et av 

kjennetegnene i lifestyle movements (Haenfler m.fl. 2012) (Cherry 2014). I Ritas tilfelle var 

det hennes kjæreste som virkelig satte i gang prosessen til lavkarbolivet. 

Selv om mange av informantene mine lærte om lavkarbo sånn som Rita, var det ikke alle. 

Sånn som for eksempel Daniel, som lærte om dietten etter å ha foretatt "noen søk på internett" 

på leting etter en diett eller kostholdsregime som ville gjøre ham slankere, hvor han hentet 

informasjonen fra et løst sosialt nettverk. Rune lærte om lavkarbo på omtrent samme måte, 

men visste allerede hvor han skulle hente sin informasjon fra. Det var fra iform.no. Iform.no 

er en nettside med artikler knyttet til kosthold og trening. Det har også et stort forum hvor 

medlemmene kan diskutere seg i mellom. Iform.no har også blogg-lignende ”tråder”. En tråd 

kan sies å være en egen side på forumet der personen som opprettet den kan skrive hva han 

eller hun måtte ønske i hendhold til forumets regelverk. Her kan medlemmene dele egne 

erfaringer med hverandre, hvordan de opplever ulike typer kosthold og trening på kroppen sin 

og resultatene de får. De deler bilder, tanker og meninger. Det var kun Rune av mine 

informanter som var veldig aktiv på iform.no, mens et fåtall andre informanter hadde lest 

enkelte artikler derfra fra tid til annen. Allikevel benyttet alle mine informanter lignende sider, 
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som for eksempel lavkarbo.no, diskusjon.no og fitnessbloggen.no. Noen delte informasjon, 

andre diskuterte, mens et fåtall nesten kun leste. Det skal nevnes at populariteten for denne 

typen nettverk trolig er unaturlig høyt i mitt utvalg. Det har en naturlig forklaring, og er trolig 

grunnet min rekrutteringsstratetgi for utvalget. Jeg oppsøkte tross alt denne type sider for å 

lete etter potensielle informanter. Dog skriver Bugge (2012:91) at andelen av de som bruker 

internett som kunnskapskilde har økt betraktelig. 

 Har jo alltid visst hva det var for noe (…) men virket aldri helt logisk for meg, så jeg 

 satt meg aldri ordentlig inn i det. Helt til en dag jeg følte jeg måtte gjøre noe (…) 

 treningen min stod bare på stedet hvil. Ingen fremgang. Har vært medlem av iform.no 

 i mange år og tenkte jeg skulle lese meg opp på det der. Så tenkte jeg bare shit au – 

 kanskje jeg skal prøve? Angrer ikke på det for å si det sånn (Rune). 

I lifestyle movements får deltakerne nye ideer og støtte fra løse sosiale nettverk (Haenfler m.fl. 

2012:10) Hva de mener med løse sosiale nettverk kan være vanskelig å gripe, siden de ikke 

forklarer dette begrepet spesielt nøyaktig i artikkelen. Mer spesifikt, i denne sammhengen 

med løse sosiale nettverk på internett, har jeg valgt å bruke Boyds (2011) begrep om 

networked publics fordi det er mer spesifikt for sider som iform.no. Rune hadde også en form 

for catalytic experince (Cherry 2014: 54), hvor han en dag følte at han "måtte gjøre noe". Det 

var denne opplevelsen eller tanken som startet Runes overgang til lavkarbo.  

 Jeg gikk inn på en eller annen informasjonstråd om lavkarbo. Den inneholdt 

 overraskende mye bra. Til og med linker til forskningsartikler. Den som 'postet' gjorde 

 en god jobb når jeg faktisk ble overbevist. Det virket så logisk (Rune). 

Den generelle tendensen blant mine informanter var at de hadde hørt om lavkarbo fra før av, 

men ikke visste så mye om det, men etter å ha fått tilgang til mer informasjon, virket 

kostholdsregimet logisk for dem. 

5.2.3 Vedlikeholdelse 

Jeg har identifisert to måter den sosiale støtten foregår på ut fra informasjonen informantene 

har gitt meg gjennom intervjuene jeg har foretatt: (1) fra venner, familie og kjæreste - folk 

rundt seg og (2) på sosiale medier. Selv om jeg har delt støttegruppene betyr ikke det at disse 

er gjensidig utelukkende. Man har jo også de rundt seg på sosiale medier. Det kan også gå 
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andre veien; at man har fått støtte på sosiale medier fra fremmede, hvor man har utviklet 

vennskapelige bånd. 

 Vi er jo de samme på mange måter, men istedenfor å ta oss en pils så stikker vi og 

 trener. Og det er lett når vi skal spise, for vi spiser mye av det samme. Vi forstår 

 hverandre bedre på en måte (…) litt like verdier (Daniel). 

Jeg spurte Daniel om vennskapet hans med en lavkarbovenn hadde forandret seg etter de 

begge startet med lavkarbo. Det jeg leser ut fra Daniels sitat er at ved sosial støtte er det 

lettere å holde seg unna eventuelle fristelser som ”å ta oss en pils”, samtidig som det er lettere 

å holde seg til livsstilen (”så stikker vi og trener”). Daniel nevner også at det er lettere når de 

skal spise. Sånn jeg ser det med Daniel og hans venn så vedlikerholder de lavkarbolivsstilen 

ved å bekrefte deres verdier ovenfor hverandre, og at han føler de har en felles forståelse for 

at disse verdiene er verdt å forfekte. Lavkarbolivsstilen blir lettere for Daniel å vedlikeholde 

fordi han får sosial støtte.  

 At kjæresten min også går på lavkarbo hjelper meg utrolig mye. Vi kan lage lavkarbo 

 sammen og det er lettere å holde seg unna karbohydrater og sånt når man ikke er alene 

 om det (Rita). 

 Hordan hadde det vært hvis han ikke gikk på lavkarbo? 

 Det vet jeg ikke om jeg hadde klart, for å være ærlig. Da blir man liksom utsatt for 

 fristelser, og det er slitsomt å lage mat bare til seg selv (Rita). 

Rita sier at sosial støtte er helt nødvendig for hennes vedlikeholdelse av lavkarbolivsstilen. 

Hun vet ikke om hun hadde "hadde klart" å gå på lavkarbo hvis det ikke var for at kjæresten 

også gjorde det. Særlig gjelder det, som hos Daniel, når det gjelder måltider og det å unngå 

mat som ikke er synonymt med lavkarbo. 

Tidligere i kapittelet så vi på hvordan Christian og Rune fikk økt motivasjon gjennom sosiale 

medier. Det kan også sees på som sosial støtte og hjelp av vedlikeholdelse av 

lavkarbokostholdet. 

 Det har hjulpet meg ekstremt mye helt fra starten. Hvis jeg noen ganger mister litt 

 motivasjon, så går jeg bare inn på den tråden jeg lagde. Tilbakemeldingene gir meg 
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 inspirasjon til å fortsette med det jeg gjør, og jeg håper jeg inspirerer mange andre 

 også (Rune). 

 Har du inspirirt andre? 

 Ja, jeg tror det. Jeg har i hvert fall fått veldig mange spørsmål om hva jeg spiser og 

 hvordan jeg trener (Rune). 

Rune får sosial støtte fra forumet på iform.no, og sier det har hjulpet han veldig mye. Han 

forteller videre at han også inspirerer andre med å skrive en form for treningsdagbok på 

iform.no.  

5.2.4 Oppsummering 

Når det kom til tidligere kosthold, har jeg delt informantene mine i to grupper: den ene brydde 

seg lite og den andre fulgte til forskjellig grad rådene fra Helsedirektoratet. De fleste brydde 

seg om hva de spiste før de gikk over til lavkarbo. Mine informanter ble rekruttert og lærte 

mer om lavkarbo på internett eller venner, familie og kjæreste. De forskjellige plattformene på 

internett som informantene mine hentet informasjon fra er hva Boyd (2011) kaller networked 

publics, eller hva Haenfler m.fl. (2012) referer til som løse sosiale nettverk. For at 

lavkarbospisende skulle vedlikeholde livsstilen sin, fortalte samtlige informanter meg at de i 

ulik grad var avhengig av sosial støtte. For noen var det helt essensielt, mens for andre var det 

inspirasjon og motivasjon. 

5.3 Statens kostholdsråd 
Flesteparten av mine informanter var positive til at staten gav oss kostholdsråd, selv om 

mange implisitt var bekymret for makten som lå i det.  

 Det er bra de bryr seg om at vi er sunne. Veldig bra, faktisk. Men da må du jo vite at 

 det de anbefaler er hundre prosent korrekt. Tenk om de gir feil råd? For det er det jeg 

 tror de gjør til mange. Jeg tror ikke det de anbefaler bør være for alle (Rune). 

Rune sine bekymringer er interessante fordi de kan knyttes til ekspertsystemer hos Giddens 

(1990). Ingen ekspert, eller gruppe av eksperter kan sitte inne med all kunnskap. Tillit er 
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viktig for at ekspertsystemer skal fungere, og denne tilliten ser det ikke ut til at Rune har til 

Helsedirektoratet. 

Mens noen mente det var ”en del bra tips” (Daniel), mente andre at det var mye utdatert 

informasjon, og at denne informasjonen kunne være farlig.  

 Hvis jeg skulle fulgt disse rådene så hadde jeg vært feit. Rett og slett feit. Jeg kan ikke 

 se for meg at disse rådene skal fungere for noen, for å være helt ærlig. Informasjonen 

 har gått ut på dato, og de nekter å se på nyere forskning. De sier til og med at lavkarbo 

 er farlig. Hallo? (…) Jeg har gått ned over tjue kilo og føler meg bedre enn noen gang. 

 Hadde aldri skjedd med deres råd. Kjenner jeg blir provosert hver gang jeg snakker 

 om det (Line). 

Line gikk ganske hardt ut mot norske helsemyndigheter. Sitatet fremtrer som mer ”sint” enn 

det jeg opplevde det under intervjuet. At hun var oppgitt merket jeg, men hun uttrykte seg 

også humoristisk - mer humoristisk enn det som kommer frem i sitatet, selv om jeg samtidig 

fikk inntrykk av at hun virkelig mente det hun sa. Line sier at hun rett og slett ikke stoler på 

informasjonen. Det er av to grunner, sier hun: (1) Utdatert og selektiv forskning og (2) 

uoverenstemmelse med personlige erfaringer. Det første poenget dreier seg om hvordan man 

forholder seg til informasjonen om kosthold norske helsemyndigheter tilbyr. Det er mange 

eksperter som uttaler seg om kosthold, hvor mange støtter rådene til helsedirektoratet, mens 

andre taler de i mot. Hvis ekspert A sier én ting og B sier en annen - hvem skal man da sette 

sin lit til?  Det kan være vanskelig å ha tillit til ekspertsystemet når ekspertene innad i 

systemet er uenige med hverandre. Line har helt klart mistet tilliten til ekspertsystemet, og 

tillit er den viktigste faktoren for at ekspertystemer skal fungere, ifølge Giddens (1990:27). 

Hun har ikke bare mistet tilliten til systemet, men har valgt et kostholdsregime som kan sies å 

stå i motsetning til det norske helsemyndigheter anbefaler. Jeg tror mye av Lines første poeng 

kan forklares med hennes andre; denne mistilliten til ekspertsystemet kan skyldes at den ikke 

stemmer overens med hennes egne, personlige erfaringer. Når eksperter kommer med 

motstridende kunnskap til hverandre blir feltet raskt uoversiktelig, og som jeg har foreslått har 

Lines tillit til systemet slått sprekker. Da er det ikke overraskende å la seg overbevise av 

ekspertene som taler i favør av informasjonen som stemmer overens med egne erfaringer. 

Daniel på en annen side kritiserer statens kostholdsråd for å være absolutte, og stusser over 

tanken om at rådene skal fungere for alle. Han er veldig opptatt av de individuelle forskjellene 
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når det kommer til kosthold, som vi også kunne skimte hos Rune. Det vil si at kostholdet som 

passer for én person nødvendigvis ikke er optimalt for en annen. 

 Ja, jeg har lest en del om det i det siste, faktisk. Og jeg vet fra før av hva som egentlig 

 blir regnet med som "sunt". De er jo ikke dumme og det er jo basert på forskning. Det 

 er jo gode tips her og der. Men de anbefaler for mye karbohydrater. Er det ikke noe 

 sånn som 60%? Det er mye. Hvordan skal folk klare å forbrenne alle disse er nå noe 

 jeg lurer på - jeg hadde ikke klart det. Men det fungerer sikkert for noen, men ikke for 

 meg (Daniel). 

Det er interessant å se på hva Daniel sier i lys av Kjærnes' (2009:13) påstander om regulering 

av matkonsum, som er knyttet til selvregulering, hvor de viktigste faktorene er refleksivitet, 

risk-aversjon og tillit. Nøkkelordene selvregulering, refleksivitet, risk-aversjon og tillit er ord 

som også er sentrale i Giddens modernitetsteste (1990): Individene i samfunnet har større 

frihet til å handle og Daniel regulerer selv hva han spiser. Han spiser lavkarbo fordi 

kostholdsregimet passer for han. Han sier seg dermed villig til å ta risikoen ved å spise 

lavkarbo selv om det er motstridende med anbefalinger fra Helsedirektoratet. 

Lines og Daniels sitater er eksempler på to store grupperinger informantene mine kan settes i: 

(1) Den ene sier at informasjonen fra norske helsemyndigheter er direkte feil, har større 

mangler eller er for lite oppdatert og selektiv i sin bruk av tilgjengelig forskning, (2) den 

andre synes den er for absolutt og ikke tar nok hensyn til individuelle forskjeller. Gruppe (2) 

synes veldig mange av kostholdsrådene fra helsemyndighetene er bra, men de reagerer 

spesielt på oppfordring til et, etter deres mening, høyt karbohydratinntak, som vi for eksempel 

ser hos Daniel. 

5.3.1 Informasjonsjungelen 

Det er ikke bare norske helsemyndigheter som kommer med anbefalinger, men også en rekke 

andre aktører. Kunnskapen som spres kan variere veldig - noe er basert på forskning og annen 

kunnskap er ikke. Det kan være vanskelig å navigere i denne jungelen av informasjon. For  

informantene som ikke var sterkt kritiske til innholdet i norske helsemyndigheters 

anbefalinger, var fokuset på personlig erfaring rundt kosthold satt i sentrum. 
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 Det er litt vanskelig å forholde seg til alle kostholdsrådene. Noen sier det ene og noen 

 sier det andre. Diverse eksperter, leger, ernæringsfysiologer (…) og alt som blir sagt i 

 media. Hvis de er så uenige er det vel bare å prøve ut selv? Så hvis man ikke stoler på 

 alt som blir sagt, kan man hvert fall stole på egen kropp. Det jeg gjorde var å prøve 

 meg frem for å se hva som fungerte for min egen del. Lavkarbo fungerte (…) så får 

 andre forholde seg til det som fungerer for dem (Christian). 

Christians sitat passer veldig godt til hvordan mine informanter behandlet informasjon 

omkring lavkarbo. Slik jeg opplevde mine informanter var den aller viktigste kilden til 

informasjon sine egne og andre opplevelser og erfaringer fremfor vitenskap.  

Andres opplevelser og erfaringer er også viktige i informasjonsjungelen. Det ser vi blant 

annet gjennom hvordan informantene forholder seg til sosiale medier, som for eksempel 

instagram, facebook og diverse nettsider (som iform.no og fitnessbloggen.no). Jeg tror det har 

å gjøre med at informantenes personlige erfaringer kan bekreftes via andres erfaringer – at 

andre likesinnede har opplevd det samme.  

 Nei, på forumet (iform.no) snakker vi ofte om våre erfaringer med lavkarbo. Hvordan 

 det har fungert for oss. Det er mange treningsdagbokstråder der, og vi deler og leser 

 med hverandre (Rune). 

5.3.2 Endringer gjennom hverdagslige praksisformer 

Når Helsedirektoratet gir anbefalinger for kosthold, definerer de hva som er sunn mat og hva 

vi bør spise. Dette, som vi har sett på, kan sees som en form for makt. Samtidig kan dermed 

de lavkarbospisenes hverdagslike praksisformer bli tolket som motstand.  

 Lavkarbo har blitt såpass populært at jeg tror de (norske helsemyndigheter) må fornye 

 anbefalingene sine litt. Det er jo ganske naturlig. Hvis mange spiser lavkarbo og det 

 fungerer for de tror jeg de må fornye seg litt (Rita). 

Rita har en viss tro på at hvis mange nok spiser lavkarbo, så må helsemyndighetene revidere 

sine anbefalinger. Dette er en idé som er vanlig i lifestyle movements. I lifestyle movements 

foregår handlinger, eller deltakelse på det individuelle plan, og aktøren har en subjektiv 

forståelse om at andre individer foretar samme eller lignende handlinger (Haenfler 

m.fl.2012:6). Samme idé finner vi hos Line da jeg spurte henne mer spesifikt om hun trodde 
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hennes handlinger gjennom lavkarbolivsstilen kunne føre til forandringer hos 

helsemyndighetenes anbefalinger. 

 Jeg tror ikke de (norske helsemyndigheter) forandrer så mye med det første, men jeg 

 tror mange andre vil skifte mening. Lavkarbo er jo over alt nå - de kan ikke benekte at 

 det er sunt lenger.  Når lavkarbo blir enda mer populært vil de ikke ha noen andre valg 

 enn å forandre på hva de anbefaler (Line). 

5.3.3 Oppsummering 

I alt mener informantene det er bra at norske helsemyndigheter har interesse av å dele 

kostholdsanbefalinger, men entusiasmen stopper der. En gruppe mener Helsedirektoratets 

anbefalinger er direkte feil, mens andre mener det er et for lite fokus på individuelle 

forskjeller når det kommer til kosthold. Flertallet av lavkarbotilhengerne lytter mer til sin 

egen kropp enn forskning når det kommer til kosthold. Etter intervjuet med Christian fortsatte 

vi å snakke litt å han brukte en treffende analogi: "hvis værmeldingen sier det er spådd sol, og 

jeg ser ut og det regner, så tar jeg jo med meg paraply". Ikke bare lyttet informantene til sine 

egne erfaringer, men erfaringer andre lavkarbospisende gjorde seg - om det var venner eller 

gjennom løse sosiale nettverk. Flesteparten av informantene mine hadde også tro på at de var 

med på å revidere norske helsemyndigheters anbefalinger gjennom sin lavkarbolivsstil. 
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6 Avslutning 
Denne oppgaven har jeg hatt som mål å si noe om hvilke grunner lavkarbotilhengere gir for 

hvorfor de følger sitt kostholdsregime. For å besvare denne problemstillingen har jeg 

intervjuet ni informanter. I det avsluttende kapitlet |-| 

6.1 Oppsummering 
Her skal jeg oppsummere hva jeg fant ut i analysen. Oppsummeringen er delt i tre ulike deler, 

som står i stil med problemstillingene mine, og analysedelene.  

6.1.1 Motivasjoner  

Jeg kom frem til at å unngå overvekt og vektnedgang var de mest sentrale 

motivasjonsfaktorene. Det står i tråd med Bugge (2012:339), hvor 51 prosent av informantene 

svarte at det å unngå overvekt og fedme var en viktig motivasjonsfaktor for 

kostholdsendringer. Samtidig fant hun ut at andelen som forsøkte å få en slankere kropp 

hadde økt fra 56 prosent til 76 prosent fra 2006 til 2012 (Bugge 2012:325) Informantene som 

ønsket å unngå overvekt eller begynte på lavkarbo for å gå ned i vekt opplevde tilfeller av 

både indre og ytre press, som peker i retning av et stort kroppsfokus i dagens samfunn. Da de 

som var overvektige slet med dette problemet, følte de at de ble dømt av andre og "stirret" på 

- de følte de fikk et fat stigma. Det må sees utenom de svært betydningsfulle helsefarene med 

å være overvektig, og istedenfor sees i sammenheng med hva som assosierer med fedme, 

nemlig latskap, lav selvbeherskelse, lav attraktivitet og at de i bunn og grunn blir sett på som 

stygge (Brewis 2011). For de som ønsket å unngå overvekt var det nettopp disse problemene 

de ikke ville havne i.  

Allikevel følte jeg det indre presset var en større bekymringsfaktor blant informantene mine 

enn de ytre. De hadde det ikke bra med seg selv og snakket seg selv ned - der av uttrykket 

"den indre mobberen". Mens noens valg av lavkarbo var for å unngå overvekt eller et ønske 

for å gå ned i vekt, var det andre som endret livsstil fordi de ville bygge en sterkere og finere 

kropp.Dette stemmer overens med Gusfield (1992) som skriver at kroppen kan brukes som et 

verktøy for å oppnå estetisk perfeksjonisme. Bugge (2012:326) fant også denne "estetiske 

livstilen", hvor hensikten er en yngre, slankere og strammere og en mer "salgbar" kropp. 
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Disse snakket også varmere om bruk av sosiale medier i forhold til lavkarbo enn de andre. 

Det var ingen av informantene som ville bli noen andre, men heller bedre utgaver av seg selv. 

Alt i alt følte jeg informantene rett og slettt ønsket å være fornøyd med den var, og 

hovedgrunnen til hvorfor de endret livsstil til lavkarbo skyldtes et høyere ønske om være 

fornøyd med seg selv. 

6.1.2 Lavkarboprosessen 

Når det gjelder overgangen til lavkarbo så jeg på tre ulike aspekter: tidligere kosthold, 

rekruttering og sosial støtte og vedlikeholdelse. Det var to dominerende grupperinger når det 

gjaldt tidligere kosthold: de som ikke brydde seg og de som i ulik grad forsøkte å være sunne i 

henhold til Helsedirektoratets anbefalinger for et sunt kosthold. 

Mange hadde hørt om lavkarbo lenge før de hadde noen tanke om å begynne med det. 

Rekrutteringen skjedde gjennom to aspekter: familie, venner og kjæreste og løse sosiale 

nettverk. Gjerne skjedde dette gjennom anskaffelse av informasjon og kunnskap, som der 

igjen gjorde at de kunne endre praksisformer gjennom identitetskonstruksjon, 

Når det kommer til informantenes vedlikeholdelse av lavkarbolivsstilen var også familie og 

venner, samt løse sosiale nettverk viktige. Spesielt var det lettere for informantene å holde seg 

til livsstilen når de var sammen med andre som forfektet samme verdier. Når de var sammen 

med andre som spiste lavkarbo var det lettere i måltidssammenhenger, og det var lettere å 

holde seg unna eventuelle fristelser. Andre opplevde i større grad sosial støtte gjennom 

tilbakemeldinger fra sosiale medier. Ved blant annet kommentarer på bilder av kropp og 

måltider som ble lagt ut på instagram. 

6.1.3 Helsedirektoratet, kunnskap og makt 

Når staten kommer med kostholdsråd legger de føringer på hva som er sunn mat, og hva de 

som vil være sunne bør spise. Mange lavkarbotilhengerne mente det var positivt at staten kom 

med anbefalinger, og mente at det var positivt at de er opptatt av folks helse. Samtidig var 

mange implisitt bekymret for hvilken makt som lå i denne definisjonsevnen. Hva om de tar 

feil?  
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De lavkarbospisende delte seg gjerne inn i to ulike grupperinger: de som mente rådene ikke 

var så verst, men at det var alt for liten fokus på individualitet og de som mente rådene rett og 

slett var feil. På samme tidspunkt syntes de lavkarbospisende det kunne være vanskelige å 

forholde seg til så mye og ofte motsigende informasjon hos eksperter. Det resulterte i at deres 

egen kropp ble den viktigste kunnskapen for hva som var sunt. Hvis lavkarbo fungerer, 

hvorfor forholde seg til noe annet? Ikke bare var egne erfaringer viktige, men andres 

erfaringer også. Rune snakket blant annet om sitt lille sosiale nettverk på iform.no, og 

hvordan de delte informasjon, kunnskap og erfaringer.  

Videre var noen lavkarbotilhengerne også klar over at deres praksisformer kunne få 

aggregerte virkninger; at deres individuelle handlinger kunne få resultater på et større plan. 

Når de lavkarbospisende konsumerer mat som står i motsetning til hva norske 

helsemyndigheter anbefaler, er det en form for motstand. Selv om ikke alle trodde norske 

helsemyndigheter, eller samfunnet, skulle revidere sunnhetsnormen, var det nesten halvparten 

som trodde det. 

6.2 Oppgavens bidrag og veien videre 
De som går på en lavkarbodiett har en diett som skiller seg fra anbefalinger fra norske 

helsemyndigheter. Min oppgave kan bidra til å erverve større kunnskap om de som velger å 

spise et annet kosthold enn det staten anbefaler - særlig de som velger å spise lavkarbo. 

Spesielt kan den bidra til å se på hvordan endring av livsstil foregår, og hvordan og hvorfor 

enkelte foretar denne endringen. Den er også interessant fordi man kan se hvordan sosiale 

medier blir brukt - både hvordan det påvirker, inspirerer og motiverer aktørene til 

livsstilsendringer. Oppgaven kan bidra til en økende forståelse av hvordan mennesker 

forholder seg til informasjon og kunnskap. Særlig når denne kunnskapen er motstridende. 

Denne forståelsen vil være nyttig for leger og ernæringsfysiologer, samt norske 

helsemyndigheter. Selv om det i mitt forskningsprosjekt handler om kunnskap til kosthold, 

kan det også ha overføringsverdi til andre områder enn nettopp kosthold.  

Mens jeg jobbet med oppgaven dukket det også opp spørsmål jeg ikke stilte, eller gikk 

nærmere inn på på grunn av oppgavens omfang. For eksempel kunne det vært interessant å 

dykke dypere inn i lavkarbotilhengernes hverdagslige praksisformer. En av mine informanter 

nevnte at han alltid hadde med nistepakke. En annen informant sa hun gruet seg hver gang 
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hun skulle spise med venner fordi hun var redd for å bli oppfattet som vanskelig. Følgelig 

kunne det også vært interessant å se på i hvilken grad lavkarbospisende følte seg 

stigmatiserte. 
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Vedlegg 
 

1. Intervjuguide 

 

1. Introduksjon 

- Kan du fortelle litt om deg selv? 

 

2. Generelt - mat og helse 

- Hvor interessert vil du si du er i mat og kosthold? 

- Når ble du interessert i mat og kosthold? 

- Hvordan var kostholdet ditt før du endre det 

- Hvor viktig er mat og helse for deg 

- Mener du alle bør være opptatt av mat og helse? 

- Hva vil det si å være sunn i følge deg? 

 

3. Dietter: Lavkarbo 

- Når begynte du å interessere deg for lavkarbo? 

- Gikk det lang tid fra du hørte om lavkarbo til du startet med det selv? 

- Hva var dine tanker om lavkarbo før du startet? 

- Hvorfor valgte du lavkarbo og ikke andre dietter? 

- Har du prøvd andre dietter? 
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- Hva tenker du når du hører ordet "lavkarbo"? 

- Er lavkarbo en diett eller livsstil? 

 - Begrunn 

- På hvilken måte har lavkarbo påvirket deg og livet ditt? 

- Hvorfor tror du lavkarbo har økt i popularitet i Norge de siste 10 årene? 

- Hvordan ville du beskrevet den typiske lavkarbospiseren? 

- Føler du at du er en typisk lavkarbospiser? 

 

4. Lavkarbo - sosialt 

- Har du venner eller bekjente som går på lavkarbo? 

- Hvis ja: snakker dere mye om mat og kosthold? 

- Kjente du noen som gikk på lavkarbo før du startet? 

- Hvordan er det når du spiser med noen som ikke går på lavkarbo? 

- Føler du at du lettere kommer overens med andre som går på lavkarbo? 

- Er det noen kjente personer du følger eller som du hetner inspirasjon fra 

 

5. Lavkarbo - sosiale medier 

- Er du selv aktiv på sosiale medier? 

- Hvis legger ut: hva tror du andre synes om det du legger ut på sosiale medier? 

- Leser du blogger eller på forum om lavkarbo? 

- Hvis ja: hva liker du med å lese på forum og blogger? 
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- Skriver du noe selv? 

- Hvordan er det å lese om andres erfaringer med lavkarbo 

 

6. Lavkarbo og media 

- Hva er dine tanker om lavkarbo i media? 

- Føler du lavkarbo har mest negativt eller positivt fokus i media? 

 

7. Statens kostholdsråd 

- Er du kjent med kostholdet staten anbefaler? 

- Hva syntes du om disse anbefalingene? 

- Hva mener du om at staten gir kostholdsråd? 

- Ville du endret noe hvis du fikk bestemme? 

 - Hva? 

- Føler du staten har innvirkning på det du spiser? 

 - På de andre spiser? 

- Tror du norske helsemyndigheter vil endre sine kostholdsråd? 

- Har du noen gang fulgt statens kostholdsråd? 


