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Executive summary  

The aim of this thesis is to examine why actors other than the Danish Veterinary and Food Administration 

(DVFA) succeed in achieving prominent positions in regards to affecting certain Danes’ nutritional choices. 

We find this an interesting issue as initial research has clearly indicated that the DVFA is not the sole actor 

in this field; a lot of different diets (in this case Paleo, Low Carb High Fat and the 5:2 diet) have in recent 

years been very noticeable in offering alternative views on the healthiest nutritional choices. 
 

By applying Fairclough’s critical discourse analysis (CDA) as an analytical and methodological framework 

we have been able to shed light on our research question through analysis of three integrated levels of 

communication: text, discursive practices, and social practices. Using qualitative methods, we conducted 

thorough document analysis of various communicative instances produced by the actors of our concern. 

Further, we carried out a series of semi-structured interviews, with laypersons as well as experts, to gain 

knowledge of the social aspects of our field. On the basis of the analysis we were able to outline three 

essential characteristics in explaining why certain diets can root themselves in individuals in such a way that 

they become more dominant than DVFA; 
 

First, science today constitutes a space of possibilities while creating credibility for the players in the field; 

currently, no final truth exists concerning what an optimal healthy diet is and, thus, it becomes possible for 

various diets to co-exist and to articulate contradictory messages. Furthermore, our interviews showed that 

perceived scientific validity legitimates the different diets. As a result of this tension it becomes possible for 

disparate stakeholders to articulate their own nutritional agenda and establish their scientific anchoring 

through communication – and this is highly valued by the recipients. However, in regards to the 

communication from the DVFA about the official dietary recommendations, our analysis shows that a 

scientific discourse is not used in a constitutive manner, which is the case amongst the other diets. This is 

problematic in the light of our findings. 
 

Secondly, we have identified a health trend in society. This trend has established societal ideals of being 

strong, slim, healthy and beautiful, and these are further associated with being focused, successful and in 

control. This trend facilitates the existence of e.g. the Paleo, Low Carb High Fat (LCHF) and 5:2 diets, as 

they offer their views on how individuals can live out this societal health trend. Specifically, the trend creates 

a space of opportunities where the different actors can articulate their specific beliefs in a meaningful way 

(including the DVFA). This finding is closely related to our third finding; there seems to exist a particular 

practice whereby the late modern individual, in a reflective manner, is looking to construct his or her own 

unique identity in a self-developing way. Hence, since a health trend is so dominant, much of the identity 

construction will emanate from this trend. Our analysis showed that the communication about the Paleo, 

LCHF and 5:2 diets incorporates various discursive and textual constructions that reproduce the values, 

norms and perspectives associated with the health trend and the late modern identity construction. This was 

not the case for the DVFAs communication to the same extent. Therefore, the DVFA does not construct the 

official dietary recommendations as a tool or lifestyle that contributes to the individual’s self development in 

a health-oriented world in the same way as the other diets do. 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 
 

1. Indledning 
De danske myndigheder har siden 1976 udgivet en liste med officielle kostråd. Formålet med disse har 

været, og er fortsat, at fremme danskernes generelle sundhed og velbefindende ved at fungere som en guide 

til at spise sundere. I dag udgives kostrådene af Fødevarestyrelsen og er blevet revideret og genpubliceret 

fire gange – senest i september 2013, da de eksisterende otte kostråd blev til ti (Fødevarestyrelsen 2013a; 

Vestergaard 2013). Der ligger et omfattende videnskabeligt arbejde til grund for kostrådenes principper. En 

særligt udvalgt forskergruppe ved DTU Fødevareinstituttet, har med udgangspunkt i metastudier af både 

national og international forskning fremsat en række anbefalinger, der angiver vejen til et sundt liv (Ebdrup, 

Persson & Secher 2013; Fødevarestyrelsens 2013a). Som offentlig myndighed og i kraft af det solide 

videnskabelige arbejde, der ligger til grund for kostrådene, må Fødevarestyrelsen siges at besidde en vis 

autoritet og troværdighed i forhold til at udtale sig om sund ernæring. 

 

Alligevel kan vi dog få øje på, at Fødevarestyrelsen langt fra er alene om at påvirke mange danskeres 

ernæringsmæssige valg. De seneste år har vi således set en større bølge af forskellige populære diæter og 

kure, der kommer med divergerende bud på, hvordan ”korrekt” ernæring praktiseres – bl.a. kan nævnes 

Dukan-kuren, Atkins-diæten, Stenalderkost (Palæo), Low Carb High Fat, Middelhavskost, Anti-

inflammatorisk kost, Blodtypediæt, Raw Food, Glykæmisk Index-diæten, 5:2-kuren, Verdens Bedste Kur, 

Ny Nordisk Hverdagsmad m.fl. Diæter som disse er i stigende grad blevet en del af mange danskeres 

kostvaner (Brink & Junker 2014, Sørensen 2014). Googles årsstatistik over de mest populære søgeord 

vedrørende kost og diæter i 2013 indikerer således, at mange andre kostanbefalinger end Fødevarestyrelsens 

10 kostråd ligger danskerne på sinde – her er bl.a. Dukan, Low Carb High Fat og 5:2-kuren nogen af de mest 

populære søgninger (Google 2013; Hansen 2013). De ti kostråd er imidlertid ikke at finde på listen. Fælles 

for alle disse populære diæter og kostprincipper er, at de på hver sin vis er blevet hypet som den ”sande” vej 

til sund ernæring. 

 

1.1 Problemfelt 
Det er i dette felt af modstridende positioner, at vi ser en interessant problemstilling træde frem. For i kraft af 

Fødevarestyrelsens autoritet som myndighed og den videnskabelige rygdækning, kan kostrådene på mange 

måder siges at repræsentere et oplagt, logisk valg for personer, der ønsker at leve et sundt liv. Alligevel tyder 

meget på, at det på effektiv vis lykkes adskillige andre ernæringsaktører at tiltrække følgere og opnå høj 

troværdighed. Ud fra et kommunikationsperspektiv bliver det derfor interessant at undersøge, hvordan de 
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forskellige aktørers budskaber formår at forankre sig i nogle danskere på en sådan måde, at de måske 

ligefrem bliver mere populære, mere troværdige og mere magtfulde end de ti officielle kostråd? 

 

Det er således vores hensigt at undersøge, hvordan adskillige formationer af meninger og forståelser kommer 

med konkurrerende bud på, hvad det vil sige at spise sundt. Vi ønsker at udforske de mulighedsrum, der er 

indlejrede i samfundet, samt hvordan visse aktører – herunder Fødevarestyrelsen – navigerer i disse 

mulighedsrum. Dette er interessant, fordi sundhedsorienterede individer må tage et valg mellem de mange 

aktørers forskellige anbefalinger – og måden, hvorpå disse individer opfatter de forskellige diæter, vil 

afhænge af, hvordan diæterne indskriver sig i det sociale felt. 

 

Det er i den forbindelse vores grundlæggende overbevisning, at det er de færreste individer, der vil træffe et 

fuldt ud rationelt valg om at følge en bestemt diæt på baggrund af komplet viden og objektive fakta. 

Tværtimod vil det ofte være i mødet med kommunikation – forstået som betydningsdannelse og 

meningsudveksling – at valget træffes. Dette bekræftes af Dorthe Brogaard Kristensen, lektor i forbrug, 

kultur og handel, der påpeger, at danskerne ofte opfattes som fuldt ud rationelle forbrugere i den danske 

sundhedsdiskurs, hvilket langt fra tilfældet. Individer er således ikke fuldt ud rationelle, men lader sig 

påvirke af sociale, kommunikative og ubevidste faktorer (Kristensen 2011). Ud fra et rationelt perspektiv vil 

der givetvis ikke være nogen tvivl om, at de ti kostråd repræsenterer et sikkert, videnskabeligt og fornuftigt 

valg. Når andre aktører imidlertid lykkes med at indtage fremtrædende positioner i forhold til at påvirke 

danskernes ernæringsmæssige valg, indikerer det netop, at der er kommunikative og sociale processer i spil, 

som ikke umiddelbart lader sig iagttage. Det er disse processer, vi ønsker at undersøge nærmere i dette 

speciale. 

 

Der er to primære årssager til, at vi finder dette fokus interessant. For det første vedkommer sundhed og 

ernæring mange mennesker i Danmark og tillægges generelt stor betydning i vores samfund. Livsstilsekspert 

Henrik Byager udtaler bl.a., at ”[s]undhed det er lig med livskvalitet. At være sund er noget af det aller 

bedste, man kan være i den tid, vi lever i nu. Det er et udtryk for, at man har kontrol, er fokuseret, er i 

balance” (Bilag 2j). Hertil kommer, at eventuelle positive eller negative konsekvenser af diverse 

ernæringsmæssige tendenser efter al sandsynlighed også har indvirkning på den belastning, de praktiserende 

individer har på sundhedssystemet. Med andre ord har de aktører, der udøver den største indflydelse på 

danskernes ernæringsmæssige sundhed, potentielt en enorm indflydelse på såvel danske individer som på det 

danske sundhedssystem. Dette må især antages at være tilfældet i det omfang, en given aktørs anbefalinger 

opnår institutionel karakter, da et bredt udsnit af befolkningen i så fald vil anse denne praksis som den 

”selvfølgelige”. Det er således ikke ligegyldigt, hvem der har magten til at influere praksis for danskernes 

ernæringsmæssige sundhed.  
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For det andet lader det til, at dette fokusområde ikke hidtil har været udforsket. Inden for sundhedsforskning 

har danskernes kostvaner i relation til livsstil været undersøgt (Knudsen et al. 2014) og ligeledes har diverse 

studier undersøgt specifikke kostprincippers effektivitet og eventuelle overensstemmelser med de officielle 

kostanbefalinger (e.g.  Holm et al. 2014; Kyrø et al. 2012). Der er imidlertid ingen studier, der har haft fokus 

på, hvordan forskellige aktører lykkes med at indtage fremtrædende positioner i forhold til at påvirke 

danskernes ernæringsmæssige valg. Det er derfor vores håb, at vi med vores teoretiske baggrund kan skabe 

nye forståelser for kostrådenes position ved at biddrage med indsigter fra et kommunikationsteoretisk 

perspektiv. Ud fra vores iagttagelse af, at Fødevarestyrelsen ikke er alene om at påvirke mange danskeres 

ernæringsmæssige praksis, ønsker vi derfor at undersøge: 

 

Hvorfor lykkes det andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i forhold til at 

påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg? 

- Hvordan kommunikerer hhv. Fødevarestyrelsen og andre aktører om sine respektive 

kostanbefalinger? 

 

For at sikre en fælles forståelse vil vi kort redegøre for de begreber, der er centrale i problemformuleringen. 

Helt grundlæggende forstår vi aktører som den bevægelse af forfattere, eksperter m.fl. (herunder 

Fødevarestyrelsen), der er fortalere for en bestemt diæt. I forlængelse heraf bruger vi begrebet diæt som 

udtryk for de kostprincipper, en person vælger at praktisere. I vores optik adskiller en diæt sig fra en kur ved 

ikke at være tidsbegrænset. Den vil derimod kunne praktiseres over længere tid og ofte som en livsstil. 

 

Med fremtrædende henviser vi til den bevægelse, hvorved noget træder frem for andet – dvs. bliver særligt 

betydningsfuldt eller dominerende (DSL 2014). Med ’fremtrædende position’ mener vi således, at nogle 

diæter bliver særligt betydningsfulde (i hvert fald overfor dele af befolkningen), fordi disse diæter bliver 

fulgt frem for Fødevarestyrelsens kostråd. Heraf følger, at det er en grundlæggende antagelse i specialet, at 

visse aktører har mere magt end andre til at påvirke visse individers valg (dvs. opnå fremtrædende 

positioner). Vi tilslutter os i den forbindelse den tredimensionelle definition af magt som evnen til 1) at få 

nogen til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort , 2) at afholde nogen fra at gøre noget, de ellers ville 

have gjort, og/eller 3) at forme nogens grundlæggende ønsker og behov (Mumby 2013: 162). Det skal dog 

påpeges, at vi ikke har i sinde at foretage en magtanalyse som sådan, men magt vil unægtelig være et 

underliggende tema gennem specialet, da visse aktørers evne til at påvirke individer og grupper må ses som 

udtryk for, at de besidder en vis grad af magt. 

 

I forlængelse af ovenstående kan vi netop forstå kommunikation som et værktøj, der kan bruges til at opnå 

en bestemt påvirkning. Vi forstår således kommunikation som: ”The dynamic, ongoing proces of creating 
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and negotiating meanings through interactional stmbolic (verbal and nonverbal) practices, including 

conversation, metaphors, rituals, stories, dress, and space” (Mumby 2013: 357). Med denne definition 

bliver det bliver det interessant at undersøge, hvordan de forskellige aktører i vores problemfelt bruger 

kommunikation som et strategisk værktøj til at forme verdensbilleder, ønsker og behov (dvs. påvirke 

modtagerne af kommunikationen). 

 

1.2 Afgræsning 
Vi forstår ikke udelukkende sundhed som noget, der omhandler ernæring. Vi er således bevidste om, at fx 

motion og psykisk velbefindende også kan sættes i direkte relation til individers overordnede sundhed. Det er 

imidlertid i diskussionen omkring danskernes ernæring, at vi ser en interessant kamp blandt aktører træde 

frem – med Fødevarestyrelsen som offentlig myndighed på den ene side og en række andre aktører på den 

anden side. 

 

Kommunikation bliver omdrejningspunktet i vores speciale og det betyder, at en række mulige 

undersøgelsesområder falder uden for vores analytiske fokus. Det er eksempelvis ikke vores hensigt at 

vurdere potentielle fordele eller ulemper ved bestemte diæter ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt. Dette 

ligger uden for de her givne rammer, og vi har ikke kompetencer til at foretage en sådan vurdering. 

 

En kritik af vores problemfelt kunne lyde, at det er irrelevant at undersøge kampen mellem forskellige 

ernæringsaktører, fordi det vigtigste blot er, at individer følger en diæt, der holder dem sunde. Vi kan kun 

medgive, at enhver praktisering af kostanbefalinger, der forøger individets sundhed, må anses som noget 

positivt – hvad enten disse anbefalinger kommer fra Fødevarestyrelsen eller en anden aktør. Som allerede 

nævnt er vores interesse imidlertid ikke på ernæringsmæssige aspekter som sådan, men derimod på de 

kommunikative elementer, der er med til at facilitere, at visse aktører opnår mere fremtrædende positioner 

end andre. 

 

Det bør også understreges, at vi ikke vil undersøge visse diæters kommunikation og påvirkning i forhold til 

specifikke målgrupper. Vi har ønsket at gå relativt åbent til værks i forbindelse med at forstå, hvordan 

kommunikative og sociale processer er på spil i problemfeltet. Dermed ikke sagt, at det ikke kunne være 

interessant i videre studier at undersøge bestemte målgruppers sensitivitet over for sådanne processer, men i 

første omgang ønsker vi at facilitere en indledende forståelse for problemfeltet. 

 

Endelig stræber vi ikke efter at lave en fuldstændig analyse af samtlige aktører, der kan siges at befinde sig i 

det ernæringsmæssige felt. Dette ville givetvis blive alt for bredt, da antallet af alle tænkelige positioner, 

aktører, stemmer og budskaber med indflydelse er enormt. Vi har derfor valgt at fokusere på tre diæter, der 
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har en fremtrædende position indenfor ernæring på nuværende tidspunkt. I det følgende vil vi præsentere, 

hvordan vi har udvalgt disse tre diæter. 

 

1.2.1 Udvælgelse af diæter 

Vi har udvalgt tre diæter på baggrund af to overordnede kriterier. For det første har det været et kriterium, at 

diæten ikke pr. definition må være en midlertidig slankekur, da vi forstår kostrådene som en permanent 

livsstil og ikke et midlertidigt slankeforløb. For at kunne sammenligne de alternative diæter med kostrådene 

er det derfor et krav, at de ikke er midlertidige slankeforløb, men derimod er anbefalinger og råd, man i 

princippet kan følge hele livet. Dette skal dog ikke forstås sådan, at den alternative diæt ikke må lede til 

vægttab, da efterlevelse af Fødevarestyrelsens kostråd også kan resultere i dette. Desuden er vi 

opmærksomme på, at der kan herske divergerende opfattelser af diætens formål. Således kan det tænkes, at 

nogle vil opfatte 5:2-kuren som en midlertidig kur, man følger i en tidsbegrænset periode. Fra forfatternes 

side er det dog hensigten, at 5:2-kuren med fordel kan følges over længere tid som en livsstil, selvom det 

hedder en ’kur’ (Mosley & Spencer 2013). 

 

For det andet har det været et kriterium, at diæten har været, eller stadig er, populær. Der findes på 

nuværende tidspunkt ingen komplet opgørelse over de forskellige diæters udbredelse, og derfor beror dette 

udvælgelseskriterium overordnet set på vores egen kvalitative vurdering. Her har vi fundet kvalitativ og 

kvantitativ information fra kilder, der på forskellig vis indikerer en vis grad af popularitet. Vi har 

eksempelvis benyttet Google årsstatistik, der er et værktøj til at se på søgeords popularitet indenfor 

forskellige kategorier, samt boghandleres bestsellerlister. Sidst, men ikke mindst, har den generelle debat og 

interesse i medierne fungeret som kilde til at vurdere diætens popularitet. 

 

På baggrund af ovenstående kriterier har vi udvalgt tre diæter; Palæo, Low Carb High Fat (LCHF) samt 5:2-

kuren. Det er væsentligt at understrege, at de udvalgte diæter ikke er repræsentative for alle diæter, der 

afviger fra kostrådene. Indholdet af diæterne er udelukkende repræsentative for deres egen retning og 

filosofi, men i analysen af deres kommunikation vil vi drage paralleller på tværs. 

 

1.3 Introduktion til de officielle kostråd og de tre udvalgte diæter 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for kostrådenes indhold og udformning. Efterfølgende vil vi redegøre for 

principperne i de tre diæter, vi har udvalgt. 

 

1.3.1 De officielle kostråd 

Kostrådene bygger på grundige metastudier og er blevet revideret adskillige gange. I 1970’erne så de første 

kostråd dagens lys og var formuleret af Statens Husholdningsråd (i dag Forbrugerstyrelsen; Astrup, 
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Andersen, Stender & Trolle 2005). I 1994 fulgte en revision af kostrådene af samme myndighed. I 2005 

foretog Ernæringsrådet sammen med Danmarks Fødevareforskning endnu en revidering af rådene, der tog 

udgangspunkt i de netop offentliggjorte Nordiske Næringsstofanbefalinger fra 2004 (Tetens et al. 2013). 

Disse råd blev opdateret i 2009 af Fødevarestyrelsen, og i september 2013 blev der foretaget endnu en 

opdatering og revidering af rådene. Dette skete med udgangspunkt i rapporten Evidensgrundlaget for danske 

råd om kost og fysisk aktivitet udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet (ibid.). 

Kostrådene er løbende blevet tilpasset befolkningens livsstil og vaner samt udviklet i takt med, at 

forskningen har givet mere og bedre viden om sammenhængen mellem kost og sundhed (Astrup et al. 2005). 

Konklusionen fra den seneste forskning, foretaget i forbindelse med revisionen af kostrådene i 2013, er, at de 

sammenhænge, som dannede grundlag for de eksisterende råd om kost og fysisk aktivitet fra 2005, er blevet 

styrket, og har i nogle tilfælde givet mulighed for at præcisere og kvantificere rådene yderligere (Tetens et al. 

2013: 5). 

 

Formål og udformning 

Sunde kostvaner er nødvendige for at forbedre folkesundheden, og kostrådene ses som et vigtigt redskab til 

at udbrede viden om en sund kost til befolkningen (Tetens et al. 2013). De tager hensyn til de danske vaner 

og den eksisterende madkultur, og adskiller sig på den måde fra tidens mere flygtige tendenser og kure 

(Ebdrup et al. 2013; Bilag 2h). 

 

Formålet og udformningen af kostrådene har varieret over tid, men har dog været relativt konsistente fra 

2005 og frem til i dag. I 1994 fremgik det af en pjece med kostrådene, at: ”Formålet med rådene er kort 

fortalt – spar på fedtet og spis masser af brød, grønt, kartofler, ris og pasta.” (Statens Husholdningsråd 

1994: 1).  Af rapporten ”Kostrådene 2005” fremgår det, at formålet med kostrådene er at vejlede danskerne 

til at føre en sund livsstil således, at de kan forebygge sygdomme generelt (Astrup et. al. 2005). De ”[…] er 

ment som redskaber til at undgå mangel- og sygdomstilstande og til at leve et længere, sundere og mere 

aktivt liv” (Astrup et al. 2005: 7). Et vigtigt undertema er overvægt og fedme, og derfor blev råd om fysisk 

aktivitet blev inkorporeret i kostrådene fra 2005 (ibid.). I forbindelse med den nylige revidering af 

kostrådene er grundlaget for kostrådene ”[…] at fremme sundhed og reducere risiko for kostrelaterede 

sygdomme i den generelle befolkning igennem forbedret ernæring og fysisk aktivitet” (Tetens et al. 2013: 4). 

Overordnet set har formålet med kostrådene det sidste årti således været rimelig konsistent; at undgå 

sygdomme og sikre en sund livsstil. 

 

Kostrådene udgives som en liste af råd. I 1970 var der fem overordnede råd: ”Spis magert, spar på sukkeret, 

spis groft, spis varieret, spis ikke for meget” (Fødevarestyrelsen 2013b). Disse har med tiden udviklet sig til 

de nuværende 10 råd: ”Spis frugt og mange grøntsager, spis mere fisk, vælg fuldkorn, vælg magert kød og 
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kødpålæg, vælg magre mejeriprodukter, spis mindre mættet fedt, spise mad med mindre salt, spis mindre 

sukker og drik vand” (Fødevarestyrelsen 2013c). Rådene er også uddybet med mængdeangivelser. 

 

1.3.2 De tre udvalgte diæter: Palæo, LCHF og 5:2-kuren 

Palæo, LCHF og 5:2-kuren lever alle op til vores udvælgelseskriterier ved at være diæter, man kan følge 

over længere tid, samt ved at have opnået en vis popularitet. I det følgende vil vi kort skitsere de tre diæters 

opståen og grundprincipper. 

 

Palæo 

Dr. Eaton fra Emory University i Atlanta, USA, publicerede i 1985 den videnskabelige artikel Paleolithic 

Nutrition, som var startskuddet til Palæo-diæten (også kendt som stenalderkost). I artiklen hævdede han, at 

den ideelle kost skulle findes i stenalderens ernæringsmæssige praksis (Cordain 2004: 10). Ifølge Dr. Eaton 

afgør vores gener vores ernæringsmæssige behov, og da vores gener er formet af påvirkningerne i 

stenaldermiljøet, bør føden også være, som den var den gang. Palæo handler således om at spise det, vi 

genetisk er indrettet til at spise (ibid.). Principperne er kort skitseret: Undgå mælkeprodukter, kulhydrater, 

salt, raffineret sukker og forarbejdede fødevarer. Spis derimod masser af vild animalsk føde, spis frugt og 

grønt uden stivelse og indtag kun nyttige enkeltumættede, flerumættede og omega 3-fedstoffer (Cordain 

2004: 17). Palæo blev særligt kendt i Danmark, da tidligere michelin-kok Thomas Rode Andersen blev 

inspireret af diæten og selv begyndte at leve efter den. Dette har fra Thomas Rode på nuværende tidspunkt 

resulteret i tre bøger om Palæo, foredrag, tv-optrædener og kommercielle produktsamarbejder. 

 

Low Carb High Fat 

Ideen om at reducere kulhydratindtaget og øge fedtindtaget kan dateres tilbage til 1960’erne og 1970’erne, 

hvor særligt Dr. Robert Atkins fik sat skub i tankegangen med bogen Dr. Atkins Diet Revolution fra 1972. 

LCHF har fællestræk med Palæo, hvor kerneprincipperne er at indtage fødevarer med lavt indhold af 

kulhydrater, højere andel af naturligt fedt samt et minimum af industrielt tilsatte kemikalier (Faerber 

2013:10). De to diæter adskiller sig bl.a. fra hinanden i forhold til mælkeprodukter, som er ’tilladt’ indenfor 

LCHF, mens det frarådes af Palæo-teoretikerne. 

 

Journalist og forfatter Jane Faerber har haft stor betydning for, at LCHF-tankegangen for alvor har fået fat i 

danskerne. Siden 2013 har hun udgivet fire bøger, og den første, LCHF – Spis dig mæt og glad, lå på 

bestsellerlisten på Saxo.com i 2013 (Saxo 2015a). Mæt og slank med LCHF fra januar 2014 er en af de mest 

populære bøger indenfor ’Krop og sind’-kategorien på Saxo.com og vidner således om, at denne diæt har 

interesseret mange danskere i de seneste par år (Saxo 2015b). 
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5:2-kuren 

5:2-kuren blev introduceret i bogen af samme navn af lægen Michael Mosley og journalisten Mimi Spencer. 

Denne er ligeledes at finde på bestsellerlisten på Saxo.com fra 2013 (Saxo 2015a). Diæten baserer sig på 

princippet om let faste, der har været kendt i årtier, men som siden er blevet sat i et 5:2-system af Mosley: 

Spis normalt fem af ugens dage og minimer kalorieindtaget til 500 eller 600 kalorier i to dage, afhængig af 

om man er mand eller kvinde (Mosley & Spencer 2013: 26). Der er ingen begrænsninger for madindtaget på 

de normale spisedage andet end ”alt med måde”. Diæten egner sig til at blive fulgt som en livsstil, men man 

kan vælge at reducere antallet af fastedage eller skrue op for kalorieindtaget på normaldage, hvis man ikke 

ønsker at reducere sin vægt. 
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1.4 Specialets struktur 
Specialet består af otte kapitler. Kapitel 1 har givet en introduktion til specialets problemfelt. I kapitel 2 

præsenteres vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Derefter vil vi i kapitel 3 give en introduktion til 

specialets teoretiske ramme, der udgøres af Normann Faircloughs kritiske diskursanalyse. Dette følges af en 

gennemgang af specialets metode i kapitel 4, og herpå følger kapitel 5, som er specialets tyngdepunkt; 

udførelsen af den kritiske diskursanalyse. I kapitel 6 kaster vi et kritisk blik på specialet og diskuterer vores 

tilgang til problemfeltet. Dette efterfølges af en konklusion i kapitel 7, hvor vi samler op på resultaterne af 

vores analyse. Vi afrunder specialet med at perspektivere vores konklusioner og foreslå forskellige 

muligheder for videre studier. 

 

  

Kapitel	  8:	  Perspektivering	  

Forslag	  til	  videre	  undersøgelser	  og	  nye	  perspektiver	  	  

Kapitel	  7:	  Konklusion	  

Opsummering	  af	  specialets	  hovedpointer	  samt	  svar	  på	  problemformuleringen	  

Kapitel	  6:	  Diskussion	  

Diskussion	  af	  analytisk	  fokus	  og	  problemfelt	  

Kapitel	  5:	  Analyse	  

Analyse	  og	  sammenligning	  af	  diskursiv	  praksis,	  tekst	  og	  social	  praksis	  for	  Palæo,	  LCHF,	  5:2-‐kuren	  samt	  kostrådene	  

Kapitel	  4:	  Metode	  

Specialets	  metodik,	  empiriindsamling,	  analytisk	  fremgangsmåde,	  samt	  metodiske	  reXleksioner	  

Kapitel	  3:	  Teori	  

Gennemgang	  af	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  samt	  øvrige	  anvendte	  teoretikere	  

Kapitel	  2:	  Videnskabsteoretisk	  udgangspunkt	  

Redegørelse	  for	  vores	  videnskabsteoretiske	  ståsted	  

Kapitel	  1:	  Introduktion	  

Problemfelt,	  problemformulering,	  afgrænsning	  samt	  introduktion	  til	  kostrådene	  og	  de	  tre	  udvalgte	  diæter	  
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KAPITEL 2: VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT 
 

Vi vil i dette kapitel redegøre for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, fordi dette har en central 

betydning for, hvordan vi tilgår vores analyse, herunder valg af teori og metode. Vi indtager et 

socialkonstruktivistisk ståsted, fordi vi i vores problemfelt kan få øje på, hvad der lader til at være en social 

og kommunikativ kamp om, hvordan sundhed og ernæring skal praktiseres. Vi er således af den opfattelse, at 

individer og aktører 1) former og formes af det samfund, de er en del af, samt 2) altid vil tilgå verden 

gennem sproget (Rasborg 2009). Vi vil redegøre for de grundlæggende ontologiske og epistemologiske 

antagelser, der knytter sig til socialkonstruktivismen og præsentere en række overvejelser omkring de 

konsekvenser, disse har for analysens udførelse og resultater. 

 

2. Socialkonstruktivismen 
Et centralt element i socialkonstruktivismens ontologi er, at samfundsmæssige fænomener ikke opfattes som 

evige og uforanderlige, men derimod som konstituerede af historiske og sociale processer. Dette betyder, at 

såvel individer som samfund er produkter af sociale processer, og derfor eksisterer der ikke nogen 

forudgiven natur, der er bestemmende for disses udformning (Rasborg 2009: 351). I betoningen af historiske 

og sociale elementers konstituerende effekt ligger også et forandringsperspektiv, for når samfundsmæssige 

fænomener er skabt i sådanne processer, må de også ses som tilsvarende foranderlige (Rasborg 2009). For os 

betyder det, at vi bør prøve at forstå, hvad det er for sociale og samfundsmæssige elementer, der er i spil, når 

visse diæter opnår mere popularitet end Fødevarestyrelsen. Er der nogle særlige samfundsmæssige 

mulighedsbetingelser, og hvordan tager de sig ud? Hvordan indskriver de udvalgte aktører sig i det sociale 

felt? Denne ontologiske optik indebærer, at vi netop betragter beslutningstagningsprocessen vedrørende 

bestemte ernæringsprincipper som noget, der er historisk og socialt betinget. Derfor ser vi ikke blot denne 

proces som et selvstændigt, rationalt valg, individet træffer på baggrund af objektive fakta, men derimod som 

en del af sociale og usynlige processer – og det er disse, vi vil forsøge at tydeliggøre. 

 

Socialkonstruktivismens epistemologi er ligeledes kendetegnet ved, at den viden, mennesker besidder om 

den sociale virkelighed, anses som tolkningsbaseret og præget af sociale omstændigheder. Dette gælder både 

dagligdagsviden og videnskabelig viden (Rasborg 2009: 353). Ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt 

indtager sproget derfor en helt centralt rolle, for når vi som mennesker altid oplever verden gennem vores 

sproglige apparat, vil vi også altid opleve den sociale virkelighed gennem vores egne tolkninger (Rasborg 

2009). Dette syn på viden som tolkningsbaseret og faciliteret gennem sproget påvirker både vores tilgang til 

problemfeltet samt den viden, vi selv kan påstå at producere. Hvad angår vores problemfelt fordrer denne 

optik fx, at det især bliver interessant at undersøge, hvordan de udvalgte ernæringsaktører bruger sproget til 
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at betydningstilskrive sig selv på en måde, så de fremstår legitime. Dette kan netop ses som et led i, at de 

konstruerer en særlig form for dagligdagsviden, hvor de fremmer sig selv og egne budskaber. Med andre ord 

må det i høj grad være gennem sprogbrug, at de udvalgte aktører opnår en særlig (fremtrædende) position. 

Dette gør det interessant at undersøge deres kommunikation – dvs. sprogbrug – for derved at forstå, hvordan 

denne kommunikation må forventes at påvirke og forankre sig i visse individer på en sådan måde, at aktørens 

budskab og dét, der vides om diæten, fremstår som sandt, troværdigt og/eller fordelagtigt. 

 

Socialkonstruktivismens syn på viden betyder ligeledes, at den viden, vi selv producerer i specialet, 

nødvendigvis må ses som vores egne tolkninger af problemfeltet. Vi kan derfor ikke hævde, at vores 

resultater er udtryk for nogen endelig, objektiv sandhed. Vi tilstræber heller ikke at udlede generelle 

lovmæssigheder, der kan være med til at forudse og/eller kontrollere fremtidige hændelser, og det er derfor 

ikke ud fra disse kriterier, at vores speciale skal vurderes. Derimod ønsker vi at skabe forståelse for et felt, 

der ikke hidtil har været belyst ud fra et kommunikationsteoretisk perspektiv. ’Videnskabelig sandhed’ i 

socialkonstruktivistisk forstand handler netop om at skabe forståelse for en situation, som gør læseren i stand 

til at vide noget om måden, samfundet fungerer på (Olsen 2009: 555-556). Derfor skal vores resultaters 

gyldighed ikke vurderes ud fra generaliserbarhed eller objektivitet, men derimod ud fra evnen til at skabe 

mening og forståelse for netop vores problemfelt. 

 

Mere specifikt må videnskabelig sandhed i et socialkonstruktivistisk perspektiv ses som intersubjektiv 

forståelse, hvilket er udtryk for, at sandheden har en intersubjektiv karakter, fordi den udgøres af ”[…] hvad 

man under inddragelse af relevante kendsgerninger kan blive enige om at holde som gyldig viden inden for 

et kommunikationsfællesskab” (Rasborg 2009: 381). Dette understreger, at mening og fortolkning skabes 

gennem kollektiv forhandling, og det er i sidste ende denne forhandling, der fører til enigheden om, hvad der 

– på intersubjektiv vis – opfattes som sand, videnskabelig viden inden for et givent felt (Rasborg 2009: 380-

381). Med andre ord gør denne intersubjektive forståelse det muligt for os at skelne mellem privat-subjektive 

tolkninger og videnskabelig viden, der måske nok er kontekstuelt og tolkningsbaseret, men ikke af den grund 

er uvedkommende, privat og tilfældig. Dette betyder, at vi i specialet søger at producere videnskabelig viden 

ved at opnå intersubjektiv forståelse mellem os og læserne. Det sker ved, at vi på åben, oprigtig og refleksiv 

vis præsenterer vores metodiske og analytiske fremgangsmåder således, at læseren som minimum forstår 

vores tolkninger – endda selvom hun/han ikke nødvendigvis er enig. 

 

Udover ovenstående refleksioner omkring videns karakter i socialkonstruktivistisk forskning, samt vores 

resultaters gyldighed, har den socialkonstruktivistiske anskuelse også en række andre relevante effekter på 

vores speciale. For det første er det socialkonstruktivistiske ståsted en grundlæggende årsag til, at vi 

overhovedet forstår det valgte problemfelt, som vi gør; det er netop i kraft af, at vi ser den sociale 
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virkelighed og viden herom som foranderlig og historisk betinget, at vi får øje på, hvad der lader til at være 

en sproglig kamp om at afgøre, hvordan ernæringsmæssig sundhed skal praktiseres i en dansk kontekst. Vi 

får øje på, at der ikke eksisterer enighed om en objektivt eksisterende ernæringspraksis, men at det tværtimod 

lykkes en lang række aktører på troværdig vis at italesætte forskellige bud på denne. 

 

For det andet har det betydning for vores rolle som forskere, at fokus i socialkonstruktivismen er på sproget 

og troen på, at vi aldrig kan tilgå verden umedieret, men altid vil erkende gennem vores eksisterende 

forståelser og begrebsapparat (Rasborg 2009). Det bevirker, at vi ikke kan afkoble os selv fra empirien, og 

analysen må i høj grad ses som vores egen tolkning af de kommunikative processer, vi ønsker at belyse. Med 

andre ord sker der til en vis grad en ophævning af modsætningen mellem subjekt og objekt (Rasborg 2009). 

Snarere end at se dette som en svaghed, ser vi det som en styrke: Det er netop i kraft af vores egne analytiske 

tolkninger, at vi kan skabe indsigt i problemfeltet – og ikke på trods af (Tracy 2013). Det er ved at bruge os 

selv som værktøj, at vi på meningsfuld vis kan komme med refleksioner og tolkninger, der fører til, at 

læseren får en ny forståelse for genstandsfeltet. 

 

For det tredje fordrer et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, at vi bør vælge metodiske tilgange, der er i 

overensstemmelse med det overordnede formål – at skabe forståelse og indsigt i genstandsfeltet. Med andre 

ord skal vores valg falde på metoder, der gør os i stand til at producere tolkningsbaseret og meningsfuld 

viden for læseren. I socialkonstruktivistisk forskning er det derfor oplagt at vælge kvalitative metoder, der 

netop har mening, fortolkning og forståelse i fokus (Tracy 2013). Dermed ikke sagt, at kvantitative metoder 

aldrig kan komme på tale, men resultater, der udspringer fra kvantitative fremgangsmåder, vil næppe blive 

behandlet som egentlige ’facts’ og endelige sandheder, men vil snarere blive set som betydningsbærende 

elementer, der kan bidrage til yderligere forståelse. I dette speciale vil vi imidlertid gøre brug af kvalitative 

metoder, men vi vil senere reflektere over, hvordan kvantitative metoder vil kunne bidrage ved at udvide 

specialets empiriske omfang og generaliserbarhed (Kvale 1997). 

 

For det fjerde bliver vores videnskabsteoriske udgangspunkt styrende for vores valg af teori, da denne skal 

kunne rumme socialkonstruktivismens principper og skabe viden i overensstemmelse med disse. Vi har valgt 

at benytte Fairclougs kritiske diskursanalyse til at skabe forståelse for vores problemfelt og vil præsentere 

hans teori, samt vores anvendelse af den, i næste kapitel. 

  



 
 

 
 

13 

KAPITEL 3: TEORETISK TILGANG 
 

I dette kapitel vil vi præsentere det teoretiske bidrag, som vil udgøre det analytiske fundament i specialet. Vi 

vil primært have en induktiv tilgang til specialets analyse, hvilket indebærer, at den teori vi benytter i høj 

grad må forstås som et metodisk værktøj, der skal gøres os i stand til at besvare problemformuleringen. Med 

andre ord er teorien ikke en teori vi tester på deduktiv vis, men et redskab vi bruger til at skabe indsigt i, og 

forståelse for, problemfeltet. 

 

Som allerede påpeget i kapitel 2 mener vi, at individer altid vil opleve verden gennem sprog og tolkninger. 

Derfor er det netop interessant at undersøge, hvordan repræsentanter fra de forskellige diæter aktivt bruger 

sproglige og kommunikative konstruktioner til at påvirke modtagernes betydningsdannelse. Det vil sige, at vi 

ser kommunikationen (dvs. meningsudvekslingen) som en helt central del i en overtalelsesproces, der i sidste 

ende resulterer i, at nogle individer vælger en bestemt diæt fremfor en anden. 

 

For at belyse denne proces vil vi benytte Faircloughs kritiske diskursanalyse (1992; 2010). Han har udviklet 

en teoretisk ramme, der med en række analytiske begreber gør det muligt at foretage dybdegående empirisk 

analyse. 

 

3. Kritisk diskursanalyse 
Som navnet ’kritisk diskursanalyse’ indikerer, har Faircloughs teori fokus på diskurser. Han definerer 

diskurser som: ”Semiotic ways of constructing aspects of the world (physical, social or mental) which can 

generally be identified with different positions or perspectives of different groups or social actors” 

(Fairclough 2010: 232). Der er altså fokus på menings- og betydningskonstruktion i den sociale verden, men 

hans primære analytiske fokus er dog på det talte og skrevne sprog (Fairclough 2010: 92). Kritisk 

diskursanalyse adskiller sig fra andre diskursteoretiske tilgange ved ikke kun at have fokus på identificering 

og beskrivelser af diskurser. Ifølge Fairclough er diskurs nemlig blot én form for social praksis, der adskiller 

sig fra andre sociale praksisser ved at have en lingvistisk karakter (2010: 4). Det er således en væsentlig 

pointe i Faircloughs teori, at enkelte tilfælde af diskurs eller sprogbrug ikke bør ses som isolerede hændelser, 

men derimod som koblede til bredere sociale og kulturelle processer. Diskurser og andre sociale praksisser 

indgår derfor i dialektiske relationer; de konstituerer og konstitueres af hinanden (1992: 66). Derfor må en 

given analyse fokusere på det komplekse samspil mellem dem – og ikke en separat analyse af en enkelt 

diskurs eller social struktur (Fairclough 2010: 4, 45). For at blive i stand til at undersøge dette samspil har 

han skabt en model, hvor grundprincippet er, at ethvert tilfælde af sprogbrug er en kommunikativ 

begivenhed bestående af tre dimensioner; tekst, diskursiv praksis og social praksis (Fairclough 1992: 73). 
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Ved at bruge modellen som analysestrategi lægger Fairclough op til, at de enkelte dimensioner analyseres 

hver for sig. Samtidig skal analysen dog også undersøge de sammenhænge og relationer, der er mellem de 

tre niveauer. Modellen er afbilledet neden for: 
 

 (Fairclough 1992: 232) 

 

Modellen visualiserer, hvordan en given tekst aldrig står alene, men altid vil være en del af en bredere social 

sammenhæng og trække på eksisterende betydninger. Her skal diskurser ses som bindeledet mellem den 

brede sociale praksis og de skrevne ord i en konkret tekst (Fairclough 2010: 131-132). Som et bestemt 

meningsperspektiv konstrueres en diskurs således i enkelte tekster i kraft af de anvendte ord, men som 

perspektiv har diskursen samtidig en kobling til allerede eksisterende betydninger og tolkninger. Denne 

sammenhæng lader sig dog ikke umiddelbart iagttage, og dermed lægger kritisk diskursanalyse i høj grad op 

til, at man undersøger de dialektiske relationer, diskursen indgår i (Fairclough 1992: 66) – dvs. de processer, 

hvorved diskursen bliver konstitueret, men også har konstituerende effekt på sociale gruppers handlinger og 

verdenssyn. Hans pointe er, at det er ved at afdække disse usynlige processer og relationer mellem flere 

niveauer, at analysen får en forklarende effekt (Fairclough 2010: 31). 

 

Det er i kraft af dette fokus på relativt komplekse relationer, at Faircloughs model er et nyttigt værktøj i 

vores speciale. Når vi i problemformuleringen spørger, hvorfor det lykkes andre aktører end 

Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i forhold til at påvirke visse danskeres 

ernæringsmæssige valg, eksisterer der formentlig ikke noget entydigt svar. Faircloughs model åbner i den 

Social praksis 

Diskursiv praksis 

Tekst 
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forbindelse op for, at vi kan analysere adskillige forhold – både makroforhold, mikroforhold og lingvistiske 

forhold – for derved at opnå en mere mangfoldig forståelse af vores problemfelt. Det betyder, at vores 

analyse ikke alene vil fokusere på enkelte elementer i de forskellige diæters måde at kommunikere på, men 

også på hvordan deres kommunikation og brug af diskurser indgår i det bredere sociale felt. Fx skal årssagen 

til de respektive diæters succes nok ikke alene findes i enkelte teksters kommunikative virkemidler: Som vi 

senere vil komme ind på i vores analyse, er der nogle bestemte tendenser i den sociale praksis – bl.a. 

”sundhed” som et trendfænomen – der muliggør, at visse aktører har fået taletid, og nogle individer er blevet 

gjort modtagelige over for disses budskaber. Omvendt har enkelte aktører og tekster dog også haft en 

indflydelse på det brede sociale felt – men forholdet mellem de samfundsmæssige tendenser (den sociale 

praksis) og enkelte tilfælde af kommunikation (den diskursive og tekstuelle dimension) lader sig ikke 

umiddelbart forklare. 

 

Ved at bruge Faircloughs model får vi imidlertid mulighed for at forstå sådanne sammenhænge. Vi bliver i 

stand til at undersøge, hvordan de enkelte diæter italesætter sig selv på bestemte måder og konstruerer 

bestemte betydninger – tekstuelt og diskursivt. Samtidig bliver det muligt for os at undersøge de dialektiske 

relationer, som de enkelte diæter og deres kommunikation har til det bredere sociale felt: Hvordan 

konstituerer samfundets trends og normer vedrørende sundhed og ernæring (den sociale praksis) de 

forskellige diæter og deres mulighedsrum? Hvordan konstituerer diæterne sig selv diskursivt i dette sociale 

felt? Hvordan konstrueres bestemte betydninger og verdenssyn i forhold til ernæringsmæssig sundhed? 

Hvordan reproduceres, omformes eller trækkes der på allerede eksisterende betydninger? Det er ved at 

identificere og undersøge sådanne sammenhænge, at vores analyse kan skabe bedre forståelser for vores 

problemfelt (Fairclough 2010: 45).  

 

Fairclough foreslår en række analytiske begreber, man kan benytte til at foretage analyse på hver af de tre 

niveauer, men udstikker ikke generiske retningslinjer for en given analyse. Han understreger derimod, at det 

foreliggende problem og forskerens interesse har indflydelse på, hvilke begreber og overvejelser, der kan og 

bør bringes i spil (Fairclough 1992: 225). Denne fleksibilitet betyder, at hans model passer til vores induktive 

tilgang, hvor vi ikke på forhånd ønsker at være for teoretisk fastlåste, når vi undersøger empirien. Selvom vi 

naturligvis på forhånd vil være influerede af at have valgt en diskursanalytisk tilgang, bevirker 

fleksibiliteten, at vi løbende kan udvælge de forskellige analytiske begreber, der egner sig bedst til at forklare 

spor og sammenhænge i netop vores empiri. Det er i høj grad denne fleksibilitet, der gør, at vi kan bruge 

hans model som et værktøj – og ikke som en teori, der skal testes. 

 

Fairclough påpeger i forlængelse af ovenstående, at den valgte analyse altid vil være én blandt flere mulige 

(Fairclough 1992: 238). Som vi allerede har reflekteret over i kapitel 2, spiller intersubjektivitet en afgørende 
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rolle for, at læseren kan forstå og acceptere netop vores valg og tolkninger som plausible forklaringer og vi 

vil derfor ikke uddybe dette yderligere. Med disse overvejelser på plads vil vi i det følgende præsentere vores 

tilgang til analysen på hver af de tre niveauer; diskursiv praksis, tekst og social praksis. 

 

3.1 Diskursiv praksis 
At undersøge den diskursive praksis indebærer at gøre sig en række overvejelser omkring den 

kommunikative begivenheds produktion, distribution og forbrug – herunder hvilke betydninger, der er 

skrevet ind i teksten (Fairclough 1992: 78). Her kan man vælge forskellige tilgange, og vi vil benytte 

Faircloughs begreb interdiskursivitet til at vise, hvordan de forskellige kommunikationsbegivenheder i vores 

empiri ikke blot trækker på en enkelt diskurs, men inddrager flere forskellige, hvorved interdiskursiviteten 

opstår (Fairlcough 1992: 124). Vi vil således identificere de forskellige diskurser, der artikuleres i den 

udvalgte empiri, hvilket vil give anledning til at påpege dominerende diskurser (1992: 124). Formålet er 

systematisk at påvise, at de enkelte diæter ikke blot kan siges at fremsætte objektive beskrivelser og 

argumenter, men på forskellig vis blander og italesætter visse meningsperspektiver – dvs. diskurser – for at 

forankre sig selv i bestemte betydninger og derved overbevise læserne om egen fordelagtighed. 

 

Udover at identificere diskurser vil vi benytte begrebet genre, der dækker over bestemte konventioner for, 

hvordan man producerer, distribuerer og forbruger tekster (Fairclough 1992: 125). Dette kan fx være en 

interviewgenre, en samtalegenre eller en boggenre, men det er muligt for afsendere på mere eller mindre 

kreativ vis at blande genrer. I den forbindelse vil vi også gøre os en række overvejelser omkring, hvordan de 

respektive kommunikationsprodukter indskriver sig i feltet af eksisterende litteratur – herunder hvilke genrer 

der traditionelt bruges, og hvad brugen af visse genrer har af konsekvenser for konsumptionen af teksterne. 

Dette er interessant at overveje, fordi kreative eller nye måder at bruge genrer på ofte er udtryk for, at der 

sker en eller anden form for forandring (Fairclough 1992: 125-128). Som vi senere vil komme ind på i 

analysen, har en sådan kreativ brug af genrer sandsynligvis også betydning for kommunikationens succes 

pga. tendenser i den omgivende sociale praksis. 

 

Vi vil nu præsentere, hvordan vi vil analysere tekstdimensionen i den udvalgte empiri. Det skal understreges, 

at diskurs- og tekstdimensionen i praksis er tæt forbundne, så denne skarpe opdeling skal ses som et 

analytisk skel, der skal fremme forståelsen (Fairclough 1992: 229). 

 

3.2 Tekst 
På tekstniveauet foreslår Fairclough flere forskellige analytiske tilgange. Vi har fundet det særligt interessant 

at undersøge, hvordan den udvalgte empiri sprogligt kan siges at konstruere et bestemt billede af den sociale 

verden – hvordan fremstilles eksempelvis emner som sundhed, individer og samfund? 
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For at gøre dette har vi valgt at tage udgangspunkt i to af Faircloughs begreber. For det første vil vi bruge 

begrebet transitivitet, der bruges til at undersøge, hvordan processer og begivenheder sættes i forbindelse 

med objekter og subjekter (Fairclough 1992: 178-180).  Ved at analysere empirien gennem dette begreb 

ønsker vi at forstå, om/hvordan bestemte aktører favoriseres i de konkrete tilfælde af sprogbrug; hvad og 

hvem fremstilles positivt og/eller negativt? Hvordan udtrykkes årsagssammenhænge? Hvem eller hvad 

tillægges betydning og ansvar? 

 

I forbindelse med ovenstående har vi også fundet det interessant at inddrage begrebet modalitet, der bruges 

til at undersøge graden af affinitet (dvs. tilslutning) til et givent udsagn. Grundantagelsen er, at i jo højere 

grad et udsagn italesættes som enten absolut sandt eller meget sandsynligt, i jo højere grad kan vi forstå det 

som et aktivt forsøg på at skabe en bestemt repræsentationen af virkeligheden (Fairclough 1992: 236). 

Fairclough understreger, at modalitet er langt mere betydningsfuldt og har større overtalelsesevne end 

forskere generelt har anerkendt (1992: 160), og vi har derfor også valgt at inddrage dette begreb til at 

undersøge, hvordan den sociale virkelighed fremstilles sprogligt i empirien. 

 

Det overordnede formål med tekstanalysen er igen at påvise, hvordan empirien konstruerer et bestemt 

verdensbillede i forsøget på at virke tiltalende og overbevisende overfor modtagerne af kommunikationen – 

og dermed ikke blot kan siges at fremsætte objektive beskrivelser af den sociale virkelighed. 

 

Endelig er det naturligvis hensigten, at analysen af såvel den tekstuelle samt den diskursive dimension skal 

danne grundlag for, at vi 1) har et sammenligningsgrundlag mellem hhv. Fødevarestyrelsens kommunikation 

om kostrådene og de udvalgte diæters kommunikation samt 2) bliver i stand til at foretage velfunderede 

begrundelser og overvejelser i forbindelse med at argumentere for sammenhænge mellem de tre niveauer i 

Faircloughs model. Det er i den forbindelse interessant for os at fokusere på, om der er bestemte elementer 

og tendenser i den sociale praksis, der begrænser Fødevarestyrelsens muglighedsrum og/eller skaber øgede 

muligheder for de konkurrerende diæter. Vores tilgang til analysen af den sociale praksis vil vi præsentere i 

det følgende. 

 

3.3 Social praksis 
Social praksis dækker ifølge Fairclough over elementer og processer i sociale og kulturelle sammenhænge, 

der ikke på samme måde som diskurs har lingvistiske karakteristika. Her kan fx være tale om identiteter, 

normer, institutioner, strukturer, konventioner, adfærd, magtrelationer og ideologi (Fairclough 1992: 63-64, 

86-87). Jf. Faircloughs fokus på dialektiske relationer er det dog værd at bemærke, at disse heller ikke skal 

ses som fuldstændig afgrænsede fra den diskursive praksis. Eftersom de både påvirker og påvirkes af den 
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diskursive praksis, får de også en delvist diskursiv karakter – fx når de omtales af individer og derved 

italesættes diskursivt (Fairclough 1992: 63-64, 86-87). I vores speciale kan dette fx forstås sådan, at visse 

aktører har mere magt end andre til at påvirke nogle individers valg, og magten kan ses som en ressource og 

et led i en større magtstruktur i den sociale praksis. Magten er dog kun tilstede, fordi aktørerne italesættes 

diskursivt på bestemte måder og i bestemte sammenhænge, og derved reproduceres magten diskursivt, 

selvom den ikke er sproglig i sig selv. 

 

Fairclough angiver ikke nogen fast metode for, hvordan social praksis bør analyseres i en kritisk 

diskursanalyse. Det er hensigten, at analysen af den sociale praksis skal danne basis for at forklare, hvorfor 

den diskursive praksis er, som den er, og hvilke konsekvenser den diskursive praksis har for den sociale 

praksis (Fairclough 1992: 237). Det vigtigste er at afdække fremtrædende kendetegn ved det sociale felt, som 

den diskursive praksis er en del af, og man bør vælge sociologiske metoder, der passer bedst til det valgte 

problem (Fairclough 1992: 225, 237). 

  

Med udgangspunkt i en række interviews med både privatpersoner og eksperter (som præsenteres i 

metodekapitlet), er vi blevet i stand til at identificere tre relevante tendenser i den sociale praksis, der kan 

siges at have særlig stor betydning for vores problemfelt. I analysen af den sociale praksis vil vi 

sandsynliggøre disse tendenser ved at fremhæve udtalelser fra de gennemførte interviews, præsentere en 

række af vores egne refleksioner samt inddrage relevante artikler. Endelig vil vi gøre brug af nogle teoretiske 

pointer, der yderligere understøtter vores tolkninger af eksperternes og privatpersonernes udsagn m.m. Her 

vil Poul Erik Jakobsen og Louise Byg Jakobsen (2003) samt Kersten Bonnén, John Hird og Kirsten Poulsen 

(2009) blive inddraget for at belyse, hvordan vi kan forstå sundhed som en trend. Vi vil desuden inddrage 

Svend Brinkmann (2009), der præsenterer en diagnose af individets identitetskonstruktion i det senmoderne 

samfund. 

 

Dernæst vil det være i denne del af analysen, at vi for alvor kan undersøge, hvordan sammenhængen mellem 

hhv. social praksis, diskursiv praksis og tekst kan forstås. Det er her, at frugtbarheden i den kritiske 

diskursanalyse vil komme til udtryk, fordi vi efter at have undersøgt den sociale praksis vil blive i stand til at 

kunne indplacere de respektive kommunikationsprodukter i den bredere sociale ramme, de er en del af. I 

sidste ende skal dette naturligvis fremme forståelsen for problemfeltet og komme med en plausibel og 

nuanceret forklaring på, hvorfor det lykkes andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende 

positioner i forhold til at påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg. 

 

I analysen af det sociale felt må der dog tages forbehold for, at vi ikke kan påstå at foretage en udtømmende 

undersøgelse. Man kan forestille sig en næsten uendelig mængde af aktører, processer, normer, institutioner, 
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relationer osv., der kan have indflydelse på kommunikationen i feltet, og på de valg individer træffer, når de 

beslutter sig for at følge en bestemt diæt.  Det betyder dog ikke, at vores analyse er vilkårlig eller ligegyldig, 

for den er trods alt forankret i eksperters syn på, hvilke elementer der især er relevante i denne sammenhæng. 

Vi kan dog ikke påstå at foretage nogen absolut sand og/eller objektiv analyse af kulturen/samfundet i 

Danmark, men det er vores håb, at vi ved både at inddrage ekspertudsagn, privatpersoners oplevelser, artikler 

og teori kan indikere og sandsynliggøre nogle klare sammenhænge. Vi er således blevet i stand til at påpege 

nogle væsentlige tendenser, der fremstår som særligt relevante, og som givetvis vil kunne facilitere videre 

studier inden for det problemfelt, der er i fokus i dette speciale. 

 

3.4 Refleksioner over vores brug af Faircloughs model 
For Fairclough er formålet med kritisk diskursanalyse at bedrive kritisk forskning, der påpeger og forklarer 

skjulte processer og sammenhænge. Samtidigt har han en klar ambition om, at dette skal resultere i 

anvisninger for, hvordan tingenes tilstand kan forbedres for individer eller grupper i uhensigtsmæssige 

situationer (Fairclough 2010: 9-10, 26). 

 

I forbindelse med dette må det bemærkes, at vi kun delvist opfylder Faircloughs ønske om at bedrive kritisk 

forskning. På den ene side er formålet med specialet netop at forklare og forstå processer i et socialt felt, der 

ikke umiddelbart lader sig iagttage. I det omfang dette lykkes for os, vil det blive tydeliggjort, hvordan vores 

problemfelts tilstand – at nogle aktører lader til at være særligt succesfulde i forhold til at påvirke visse 

individers ernæringsmæssige valg – kan siges at være konstrueret og reproduceret af sociale, diskursive og 

historiske processer. Når vi påpeger, at situationens tilstand er opstået gennem sådanne processer, påpeger vi 

også implicit, at de kunne være anderledes (Rasborg 2009). Således bliver det forhåbentligt tydeliggjort, at 

sociale elementer, som fx magt og troværdighed, kunne være fordelt anderledes blandt de udvalgte aktører – 

og dermed opnår vores speciale delvist kritisk karakter. 

 

På den anden side opfylder vi ikke Faircloughs krav om at fremsætte normative anvisninger for at forbedre 

undertrykte grupper eller individers vilkår. Vi ser ikke dette som et problem, da vores speciale skal ses som 

et første forsøg på at forstå og forklare kommunikation og sociale processer i vores problemfelt – og til dette 

er Faircloughs model et yderst gavnligt værktøj. Det er dog værd at bemærke, at vi ikke foretager kritisk 

forskning som foreskrevet af Fairclough selv. 
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KAPITEL 4: METODE 
 

I dette kapitel præsenterer vi specialets metode samt de overvejelser og valg, vi har gjort os i forbindelse 

med udarbejdelsen af analysen. Vi har tidligere præsenteret vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, og 

dette har afgørende betydning for måden, vi har valgt at belyse vores problemstilling på. Det har bl.a. fordret, 

at vi har anvendt kvalitative metoder til at indsamle og behandle specialets empiri. I dette afsnit vil vi først 

gennemgå, hvordan vi gennem semistrukturerede interviews har indsamlet primær empiri, herunder valg, 

fravalg, udfordringer og empiriens kvalitet. Dette følges af en beskrivelse af den sekundære empiri, som 

består af bøger, hjemmesider og Facebook-sider. Kapitlet vil ligeledes gennemgå specialets analytiske 

fremgangsmåde, som er baseret på Faircloughs kritiske diskursanalyse jf. forrige kapitel. Afslutningsvis vil 

reflektere over vores metodiske valg, samt hvilke konsekvenser disse har for specialet. 

 

4.1 Kvalitativ metode som undersøgelsesmetode 
I kraft af vores socialkonstruktivistiske tilgang, hvor fokus er på at forstå og undersøge måden samfundet og 

dets aktører udfolder sig på, har det været oplagt at vælge kvalitativ metode som undersøgelsesmetode. 

Kvalitativ metode dækker i praksis over adskillige metodiske fremgangsmåder bl.a. interviews, 

deltagerobservation og dokumentanalyse (Tracy 2013: 28). Disse har netop fokus på at skabe forståelse og 

indsigter i sociale og kommunikative processer, som dem, vi ønsker at undersøge (Tracy 2013). I kvalitative 

metoder benyttes tolkninger til at skabe indsigter og mening, og dette er nyttigt for os, fordi vi ikke ønsker at 

fremsætte objektive beskrivelser, men derimod søger at skabe mere dybdegående forståelser for processer og 

sammenhænge. Derfor bliver de kvalitative metoders tolkningsorienterede tilgang udbytterig, fordi vi vil 

blive i stand til at sammensætte vores bud på, hvordan sammenhængen mellem sociale aktører, 

samfundstendenser og kommunikation kan forstås. Fx findes der formentlig ikke nogen entydige forklaringer 

på LCHF-diætens popularitet; Der kan både være tale om karakteristika ved afsenderen, de skrevne ord, 

samfundstendenser, målgrupper m.m. Ved at benytte kvalitative metoder vil vi blive i stand til at afsøge 

problemfeltet, bruge vores egen empati og intuition samt udvælge, fremtolke og forklare relevante 

sammenhænge. 

 
Konkret har vi benyttet os af interviews og dokumentanalyse. Interviewene gav os mulighed for at få et 

indblik i private danskeres overvejelser og tanker i forbindelse med at følge en bestemt diæt. Desuden 

interviewede vi udvalgte eksperter for at få indblik i deres forståelse af vores problemfelt. 

Dokumentanalysen, som i praksis er vores analyse af diskurs- og tekstniveauet i de udvalgte diæters 

kommunikation, gav os mulighed for at undersøge den strategiske kommunikation om diæterne. 
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4.2 Primær empiri: Interviews 
For at få indsigt i specialets problemfelt foretog vi i alt ti semistrukturerede interviews. Det 

semistrukturerede interview har til formål at ”[…] indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 

henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale 1997: 19). Denne interviewform gav 

os på den ene side mulighed for at spørge ind til interviewpersonens tanker om et specifikt emne, men 

åbnede samtidig åbnede op for, at vi kunne afdække nye, interessante indsigter, som måtte opstå i løbet af 

interviewet (Kvale 1997: 104).  

 

Vi foretog seks interviews med privatpersoner, der følger en af de tre udvalgte diæter, for at få indblik i deres 

motiver og forståelser. Herudover foretog vi fire interviews med eksperter, der alle har en særlig indsigt i 

vores problemfelt, for at få netop deres syn på problemstillingen. Af disse fire interviews var det ene et 

dobbeltinterview. Indledningsvist havde vi forestillet os, at interviewene skulle danne grundlag for en 

selvstændig analysedel i specialet. I løbet af vores proces fandt vi det dog mest nyttigt at inddrage dem i 

analysen af social praksis, da interviewene med både privatpersoner og eksperter gav os forståelse for det 

sociale felt, som omgiver de udvalgte aktører. Desuden viste vores kodning af interviewene, at det var 

begrænset, hvor meget vi kunne konkludere udelukkende på baggrund af disse. Dette gjorde sig især 

gældende for de interviews, vi foretog med privatpersoner. Det har betydet, at de kvantitativt fylder 

forholdsvis lidt i analysen af social praksis, men de har indirekte gjort os i stand til at foretage kvalificerede 

(fra)valg og tolkninger i selve analysen, fordi de i høj grad har skærpet vores overordnede forståelse for 

problemfeltet. 

 

Interviewene med de seks privatpersoner blev gennemført med det formål at få et indblik i deres livsverden 

og forstå deres overvejelser og tanker omkring det at følge en bestemt diæt – med særligt fokus på 

kommunikationen. Vores ønske om at få et umiddelbart indblik i deres tanker, med minimal påvirkning, 

gjorde, at vi fravalgte fokusgruppeinterviewet som interviewform. Fokusgrupper er særligt egnede, hvis 

emnet, der undersøges, vil have gavn af de gruppedynamikker, der kan opstå (Tracy 2013: 169; Kvale 1997: 

108). Det kan eksempelvis være, at en persons udtalelser kan provokere en anden med en modsat holdning 

eller bare inspirere andre til at sætte ord på deres tanker. Elementer som disse kunne have været gavnlige for 

os og tilføjet yderligere dimensioner til privatpersonernes svar, men vi vurderede, at de potentielle ulemper 

ved fokusgruppeinterviewet var for store, fx at interviewpersonen ville holde information tilbage, fordi 

han/hun evt. følte, at det var flovt, kontroversielt eller mærkeligt at have et bestemt synspunkt over for de 

øvrige deltagere. Desuden var det vigtigt for os, at vi havde muligheden for at komme i dybden med tanker 

og holdninger samt mulighed for at bede om uddybende svar. Ved at foretage separate interviews undgik vi, 

at interviewpersonerne følte sig eksponerede overfor de øvrige deltagere, hvilket vi forestillede os kunne 

være en hæmsko for, at de ville sige deres ærlige mening. Vi forventede således, at det ville være nemmere 
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at opbygge fortrolighed gennem enkeltinterviews fremfor gruppeinterviews, og dette var udslagsgivende for 

vores fravalg af fokusgrupper. 

 

I bagklogskabens lys må vi dog konstatere, at selvom vi indledningsvis var af den overbevisning, at den 

valgte interviewform gav os de bedste omstændigheder for at udføre dybdegående interviews, viste praksis 

noget andet. Dette vil vi reflektere over i metodekapitlets sidste afsnit. 

 

Med hensyn til ekspertinterviewene havde interviewpersonerne forskellige ekspertiseområder, som vi 

ønskede at udforske, og derfor følte vi ikke, at det var meningsfuldt at interviewe dem sammen. Desuden 

ville det også, rent logistisk, være en yderst udfordrende opgave at samle dem alle på ét sted. Eksperterne 

havde alle forskellige baggrunde og motiver for at beskæftige sig med ernæring, sundhed og kommunikation, 

og denne forskellighed gav os mulighed for at få et flerdimensionelt og unikt indblik i vores problemfelt,  

som det ellers ville have taget os mange år at opnå. 

 

4.2.1 Udvælgelse af interviewpersoner 

Nedenfor vil vi uddybe, hvordan vi har udvalgt interviewpersonerne samt give en kort præsentation af disse. 

 

4.2.1.a Valg og præsentation af eksperter 

Tre ud af fire eksperter blev udvalgt på baggrund af grundig research, bl.a. med inspiration fra avisartikler, 

hvor de har udtalt sig om vores emne. Den fjerde ekspert blev vi introduceret til via vores netværk. 

Sidstnævnte trækker primært på sine personlige erfaringer og har udgivet flere bøger om kost. Eksperterne 

samt deres konkrete bidrag præsenteres i det følgende:  

 

Jon Fuglsang 

Med en uddannelse som sociolog og et job som lektor på Professionshøjskolen Metropols Sundhedsfaglige 

og Teknologiske Fakultet, besidder Jon Fuglsang en interessant kombination af viden om hhv. det sociale og 

ernæring, hvorfor han også kalder sig selv for madsociolog (Professionshøjskolen Metropol 2014). Han har 

været en del af en ekspertgruppe, som Fødevarestyrelsen har rådført sig med i forbindelse med 

kommunikationen om de nyeste kostråd (Bilag 2i). Jon Fuglsang har været interessant at inddrage i dette 

speciale, fordi han har blik for de sociale processer, der opstår i relation til ernæring og danske individers 

tanker herom. 

 

Henrik Byager 

Som livsstilekspert var Henrik Byager interessant at tale med, fordi han havde en holistisk tilgang til 

ernæring og sundhed. Han er uddannet journalist, men har de senere år arbejdet selvstændigt med 
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kommunikationsopgaver, særligt inden for fødevareindustrien (ArtPeople 2014; Bilag 2j). Han holder 

desuden oplæg om udvikling samt tidens tendenser og havde kort forinden vores interview holdt et oplæg på 

Rigshospitalet omkring samfundsudviklingen inden for sundhed (Bilag 2j). 

 

Trine Grønlund og Thea Bidstrup (Fødevarestyrelsen) 

Trine Grønlund er uddannet biolog og er projektleder for kommunikationsarbejdet med kostrådene. Thea 

Bidstrup er journalist og er kommunikationsmedarbejder på projektet (Bilag 2h). De har begge udarbejdet 

foldere, pjecer og indhold til hjemmesiden omkring kostrådene og står for kostrådenes Facebook-side. De 

har kunnet bidrage med et indblik i de valg og overvejelser, der er blevet taget og gjort i forbindelse med 

kommunikationen om de ti kostråd. 

 

Thomas Rode Andersen 

Thomas Rode Andersen er først og fremmest blevet et kendt ansigt i Danmark, fordi han var køkkenchef på 

Michelin-restauranten Kong Hans. I de senere år har han dog primært beskæftiget sig med Palæo og har 

udgivet flere bøger om emnet. Han startede ligeledes madstederne PALÆO, som han dog ikke længere er en 

del af (RodeMaarbjerg 2015; Bilag 2g). Thomas Rode Andersen har været en interessant ekspert at inddrage, 

fordi han selv formidler, hvad han mener, er ernæringsmæssig sundhed, både gennem sine bøger, men også 

gennem foredrag og tv-optrædener. Hans interesse for sundhed og ernæring udsprang af personlige årsager.  

 

Det var ikke vores hensigt at interviewe frontfigurer fra populærdiæterne, fordi vi havde en stærk 

formodning om, at de ikke ville kunne abstrahere fra deres egne overbevisninger. I vores søgen efter 

privatpersoner, der følger Palæo, kom vi imidlertid i kontakt med Thomas Rode Andersen, der opfordrede os 

til at kontakte ham, og det takkede vi ja til. 

 

4.2.1.b Valg og præsentation af privatpersoner 

Valget af interviewpersoner kan ske efter forskellige principper for sampling, dvs. måder man indsamler data 

på. Overordnet set er de private interviewpersoner udvalgt på baggrund af det, Tracy kalder typical instance 

sampling (2013: 137). Dette er udtryk for, at interviewpersonerne vælges, fordi de er et typisk eksempel på 

det fænomen, der undersøges. 

 

Vi interviewede to personer for hver af de respektive diæter. Antallet af interviewpersoner til brug i 

forskningsøjemed er til evig debat og afhænger af undersøgelsens formål (Kvale 1997: 108). Interviewenes 

formål og karakter har gjort, at vi har prioriteret kvalitet over kvantitet, og derfor har fokus været på færre 

dybdegående interviews fremfor flere overfladiske interviews. Vores eneste kriterium til 

interviewpersonerne var, at de skulle have fulgt, eller ladet sig kraftigt inspirere af, diæten i minimum tre 
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måneder. På den måde har vi undgået at definere, hvem der har ”ret” til at udtale sig, men dog stadig sikret, 

at diæten ikke udelukkende har været oplevet som en midlertidigt kur. Efter interviewpersonernes 

overbevisning har diæten således været en forholdsvis permanent livsstil. 

 

Udvælgelsen af interviewpersonerne skete på to forskellige måder. De to Palæo-interviewpersoner blev vi sat 

i forbindelse med gennem vores eget netværk. De øvrige interviewpersoner, der fulgte enten LCHF eller 5:2-

kuren, blev fundet via disse diæters respektive Facebook-grupper. Efter først at have fået tilladelse fra 

sidernes administratorer lavede vi et opslag, hvor vi efterlyste interviewpersoner. Vi fik hurtigt adskillige 

henvendelser og udvalgte interesserede interviewpersoner på baggrund af ”først til mølle”-princippet for at 

sikre mest muligt tilfældighed og mindst mulig bias. Vi interviewede følgende seks personer: 

 

Kristoffer - Palæo 

Kristoffer er 22 år og har levet efter Palæo-principperne siden 2010. Det første års tid efterlevede han dem 

meget striks, men på det seneste er han begyndt at øge kulhydratindtaget, fordi han træner til triatlon og 

ironman. Kristoffer læser HA(almen) på Copenhagen Business School og dyrker også crossfit, hvorigennem 

han stiftede bekendtskab med Palæo. Kristoffer er relativt sikker på, at han vil følge Palæo-principperne 

resten af livet. 

 

Jesper - Palæo 

29-årige Jesper er uddannet fra Handelshøjskolen i Århus og bor nu i Frankrig hvor han arbejder for en stor 

dansk virksomhed. Jesper har fulgt Palæo i ca. seks år og stiftede ligesom Kristoffer bekendtskab med Palæo 

gennem crossfit-miljøet. For ham er Palæo en livsstil, og ikke noget, han har i sinde at stoppe med, men han 

erkender, at dette kan ændre sig en smule, når der på et tidspunkt kommer børn ind i billedet. 

 

Christina - LCHF 

Christina er en 43-årig førtidspensioneret sygeplejerske, der bor i Københavnsområdet. I forbindelse med 

sygdom har hun indtaget medicin, som har resulteret i en vægtforøgelse. Med råd fra sygehusvæsenet har 

hun tidligere fulgt lavkalorie-kure, men da hun ikke følte, at dette var holdbart, opsøgte hun selv alternativer. 

Ved egen research stødte hun på LCHF og har fulgt principperne siden starten af februar 2014. Hun har tabt 

12 kg, men lægger selv vægt på, at det er de samlede sundhedsmæssige fordele, der betyder noget for hende, 

og ikke så meget vægttabet. For Christina er LCHF blevet en fast del af hverdagen og en livsstil, som hun 

ikke har i sinde at slippe. 
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Ninna - LCHF 

41-årige Ninna bor alene i Københavnsområdet. Hun er uddannet pædagog, men har gået ledig i to år. I den 

periode har hun taget en uddannelse som kostvejleder samt en grunduddannelse til psykoterapeut. Ninna har 

fulgt LCHF-principperne siden februar 2013. Nogle perioder har hun fulgt LCHF meget konsekvent, men pt. 

føler hun selv, at hun har fundet en god balance, som hun kan leve med resten af livet.  Ninna hørte 

tilfældigvis om LCHF gennem nogle venner. 

 

Mike - 5:2-kuren 

Mike er 26 år, uddannet pædagog og arbejder i en børnehave i Københavnsområdet. Han har fulgt 5:2-kuren 

siden juli 2014 og blev inspireret til at gøre dette gennem sin familie, som allerede fulgte diæten. De havde 

alle opnået positive virkninger ved at følge 5:2-principperne, særligt vægttab. Det var af denne årsag, at 

Mike også besluttede sig for at følge 5:2-kuren. Mike føler sig overbevist om, at 5:2-kuren vil blive en 

livsstil, men når han når sit ønskede vægt, vil han dog skære ned til kun én ugentligt fastedag. 

 

Anne - 5:2-kuren 

Anne er 35 år og mor til to børn. Hun bor på Vestsjælland og arbejder som produktionsplanlægger. Anne har 

fulgt 5:2-kuren siden sommeren 2014 og hendes primære motiv var vægttab. Hun havde tidligere tabt 17 kg 

efter at have fulgt Vægtkonsulenterne, men efter at have taget 7-8 kg på igen, følte hun, at der måtte gøres 

noget nyt. Når Anne har nået sin ønskede vægt, vil hun stoppe med at følge 5:2-kuren. 

 

4.2.2 Interviewguides og -teknik 

Vi udarbejdede fem forskellige interviewguides til vores i alt ti interviews (Bilag 1). Interviewguiderne 

indeholder et klart skel mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål (Kvale 1997: 135; Tracy 2013: 

145). Denne opdeling gav et nyttigt blik for, om der var overensstemmelse mellem det, vi ønskede at få svar 

på, og den måde, vi rent faktisk afdækkede vores forskningsspørgsmål på. 

 

Til de seks semistrukturerede interviews med privatpersoner brugte vi samme interviewguide. Det var dog 

nødvendigt for os at udarbejde fire forskellige interviewguides til de respektive ekspertinterviews, da 

eksperterne havde forskellige baggrunde, ekspertiseområder og indgangsvinkler til vores emne. Formen, dvs. 

opdelingen mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål, blev også anvendt i eksperternes 

interviewguides, ligesom nogle af spørgsmålene var identiske. 

 

Steinar Kvale fremhæver nogle overvejelser, man bør gøre sig, når man udarbejder en interviewguide, og 

Sarah J. Tracy præsenterer en udførlig liste over forskellige typer af spørgsmål, man kan stille under et 

interview (Kvale 1997; Tracy 2013: 146-151). Fælles for disse to forskeres fremgangsmåde er, at 
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spørgsmålenes formål er at bidrage til vidensproduktion (Kvale 1997:134; Tracy 2013: 132). Spørgsmålene 

bør dog også bidrage til at fremme en god interviewinteraktion, og derfor er det væsentligt, at de er 

dynamiske (Kvale 1997: 134). Det var med udgangspunkt i disse overvejelser, at vi udarbejde 

interviewguides til de semistrukturerede interviews med privatpersoner (se Bilag 1). 

 

Hver interviewsituation startede med, at vi fortalte om rammerne for interviewet, og for privatpersonernes 

vedkommende garanterede vi fortrolighed. Interviewene blev alle åbnet med en række åbningsspørgsmål, der 

dels havde til formål at skaffe basisviden om interviewpersonen, men skulle samtidig også sikre, at han/hun 

følte sig tryg, værdsat og vidende i interviewsituationen (Tracy 2013: 147). Det var derfor nemme og 

ukomplicerede spørgsmål, såsom interviewpersonens alder og beskæftigelse samt spørgsmål om diætens 

overordnede principper. 

 

Disse åbningsspørgsmål blev efterfulgt af nogle genererende spørgsmål, der på en ikke-truende måde skulle 

sætte rammen for samtalen (Tracy 2013: 147). Her var det hensigten at få talt interviewpersonen varm, så 

denne følte sig komfortabel og mere tryg ved de mere direkte spørgsmål, som kom efterfølgende (ibid.). 

Interviewet blev afrundet med nogle afsluttende spørgsmål, der dels samlede op på selve interviewet, men 

som også opfordrede interviewpersonen til at udpege det område, som han/hun fandt mest interessant (ibid.).  

Hvad angår privatpersonerne var det først til sidst, at vi fortalte om specialets overordnede formål og 

problemformulering. Dette skete for, som udgangspunkt, at få et umiddelbart indblik i deres tanker angående 

valg af diæt. Efterfølgende havde vi i de fleste tilfælde en uformel snak med interviewpersonerne, hvor de 

kom med deres eget bud på svaret til specialets overordnede undersøgelsesspørgsmål. 

 

En del af spørgsmålene i interviewguiden relaterede sig mere direkte til vores emne og forskningsspørgsmål 

end andre. For at sikre dynamik og for at undgå, at interviewpersonerne følte sig pressede i en bestemt 

retning, blev spørgsmål med direkte relevans blandet med spørgsmål, der var mere løst relateret til selve 

vores forskningsspørgsmål. Dette var dog ikke i samme grad tilfældet under ekspertinterviewene, da vi her 

vurderede, at eksperterne var vant til at befinde sig i en sådan interviewsituation og havde erfaring med at 

tale om emnet. Vi kunne således gå mere direkte til sagen end ved de øvrige interviews, og derfor var der i 

guiderne til ekspertinterviewene færre indledende spørgsmål og flere spørgsmål, der direkte relaterede sig til 

specialets problemformulering. 

 

4.2.3 Interviewforløbet 

I interviewsituationer vil der ofte være en form for magtasymmetri, fordi interviewpersonerne besidder 

viden, som intervieweren ønsker at få et indblik i (Kvale 1997: 131). For at sikre optimale interviewforhold 

var det vigtigt for os, at interviewet blev en god oplevelse for alle. Vi lod os derfor inspirere af den tilgang til 
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interviewsituationen, som Tracy kalder deliberate naïveté (2013: 142). Med denne tilgang var det vores 

hensigt at tilsidesætte fordomme og fokusere på at forblive åbne over for nye og uventede svar, som 

interviewpersonerne måtte komme med (Tracy 2013: 142). Hermed ikke sagt, at vi som interviewere ikke 

stillede fordomsfulde spørgsmål, for det gjorde vi, men det skete med den hensigt at stimulere samtalen. 

Overordnet set var det dog vigtigt, at interviewpersonerne opfattede os som åbne og modtagelige lyttere. 

Dette signalerede vi ofte ved at nikke og samtykke for at indikere, at vi forstod, hvad interviewpersonen 

fortalte os. 

 

Vores interviewpersoner fik selv lov til at vælge interviewlokationen, men vi lagde op til, at interviewet 

skulle finde sted i et stille rum eller område uden forstyrrelser, så de kunne føle sig godt tilpas og være 

fortrolige. 

 

4.2.3.a Interviewsituationerne 

De fire ekspertinterviews og de seks interviews med privatpersoner foregik enten privat hos 

interviewpersonerne, på deres arbejdsplads eller i grupperum på CBS, og et enkelt foregik i det offentlige 

rum på et bibliotek.  Desuden fik alle interviewpersoner, undtagen Jesper som var bosiddende i Paris, en lille 

gave som tak for hjælpen. For at undgå, at interviewpersonerne skulle føle, at de skyldte os ”rigtige svar”, 

var dette dog ikke noget, vi havde stillet dem i udsigt på forhånd. 

 

Vi deltog begge i alle interviews, hvilket kunne virke overvældende, fordi vi dermed var i overtal. Der var 

dog altid kun én interviewer, mens den anden agerede teknikmand og note-tager. Denne fordeling blev 

klargjort for interviewpersonerne. I det følgende beskriver vi de konkrete interviewsituationer. 

 

Jon Fuglsang 

Interviewet med Jon fandt sted på hans arbejdsplads, Professionshøjskolen Metropol, i det indre København.  

Jon var ca. 20 minutter forsinket, og de 20 minutter blev trukket fra vores 60 minutters aftale. Dette betød, at 

vi sprang nogle af de indledende spørgsmål over og startede mere direkte. Dog talte Jon hurtigt og var meget 

præcis i sine formuleringer og svar, hvorfor vi nåede at stille alle spørgsmål alligevel. Vi følte ikke, at den 

begrænsede tidsramme havde en indvirkning på hans svar, men vi følte os selv mindre komfortable i denne 

situation. Vi oplevede ikke efterfølgende, at dette påvirkede datagrundlaget. Tværtimod har Jon Fuglsangs 

præcise formuleringer været nogen af de nemmeste at efterbehandle, fordi vi ikke har været i tvivl om 

betydningen af hans klare udsagn. Selve interviewet fandt sted i et lounge-område, hvor der sad elever og 

lavede gruppearbejde. Der var derfor relativt meget larm og uro, men det lod ikke til, at det påvirkede Jon, 

og vi blev heller ikke afbrudt. 
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Henrik Byager 

Interviewet med Henrik foregik hjemme hos ham selv. Det var et meget afslappet interview, som startede 

med, at Henrik selv holdte en halv times oplæg for os, fordi han for nyligt havde givet en præsentationen for 

Rigshospitalet, der omhandlede udviklingen i danskernes syn på sundhed og ernæring samt herskende 

tendenser. Henriks oplæg ændrede dog ikke magtbalancen, og han var stadig oplagt til at svare uddybende på 

vores spørgsmål, og vi oplevede ikke noget tidspres. Vi var hos ham i ca. 1 ½ time. Interviewet med Henrik 

var det ekspertinterview, der nærmede sig en afslappet samtalesituation mest. Det betød, at vi under 

interviewet følte at vi havde overblik over de interessante problemstillinger, som Henrik udpegede, samt at 

vi undervejs havde overskud til at spørge ind til disse. Vi har ikke brugt flere pointer fra Henrik end fx 

Fødevarestyrelsen eller Jon Fuglsang, men rent praktisk var det især under interviewet med Henrik, at vi fik 

en dybdegående og holistisk forståelse for feltet, som i sidste ende har kvalificeret os til at udpege konkrete 

tendenser i analysen af den sociale praksis. 

 

Trine Grønlund og Thea Bidstrup (Fødevarestyrelsen) 

I arbejdet med dette speciale var det oplagt at få indblik i Fødevarestyrelsens arbejde med at kommunikere 

om kostrådene. Dobbeltinterviewet fandt sted i et mødelokale hos Fødevarestyrelsen i Glostrup. Trine 

Grønlund talte mest, men det var ikke vores indtryk, at Thea Bidstrup brændte inde med information. Hun 

fulgte ofte op og uddybede Trine Grønlunds udtalelser. Der var afsat en time til interviewet, og da der var ti 

minutter tilbage manglede vi stadig at stille adskillige spørgsmål, hvorfor vi valgte at springe nogle over og 

stille de spørgsmål, der direkte relaterede sig til specialets problemformulering. Selvom både Trine Grønlund 

og Thea Bidstrup bedyrede, at de havde et møde bagefter, blev der alligevel brugt 10-15 minutter efter selve 

interviewet til småsnak samt deling af ekstra materiale og avisartikler, som de mente kunne være interessante 

for vores speciale. Vi aftalte mundtligt, at vi kunne sende dem de resterende spørgsmål, og få skriftligt svar 

på disse. Vi fik svar på spørgsmålene fra Thea Bidstrup (Bilag 5a). 

 

Thomas Rode Andersen 

Interviewet fandt sted hjemme hos Thomas en tidlig morgen. Han var veloplagt, og der blev ikke udvekslet 

mange høflighedsfraser inden selve interviewet. Det var tydeligt, at Thomas var blevet interviewet mange 

gange før, for han talte meget og var god til at give sig selv stikord.  Der var dog også brug for stram styring, 

da han tydeligvis havde områder, han var mere interesseret i at tale om end andre, bl.a. hans egen personlige 

udvikling. Konkret søgte vi at styre interviewet ved at omformulere eller gentage spørgsmålene, men vores 

manglende erfaring betød, at vi set i bakspejlet ikke var konsekvente nok med dette. Derfor endte alle hans 

svar med at involvere Palæo-diætens fordele, og de spørgsmål, vi stillede, omhandlende generelle forhold og 

tendenser i samfundet, forblev mere eller mindre ubesvarede. Dog havde det ikke været forventningen fra 

vores side, at Thomas ville være i stand til at træde ud af Palæo-rollen, og det bekræftede os i vores 
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indledende betænkninger ved at opsøge ham eller repræsentanter fra de øvrige diæter. Interviewet med 

Thomas Rode var det første, vi foretog, og dette viste sig at være uhensigtsmæssigt; vi manglede rutine og 

træning, og derfor formåede vi ikke at styre interviewet optimalt. Dette blev for alvor klart for os, da vi 

påbegyndte analysen af social praksis. Her fandt vi, at det reelt var meget få udtalelser fra Thomas Rode, 

som vi kunne anvende, fordi hans synspunkter ikke omhandlede tendenser på samfundsniveau, men blot 

drejede sig om hans personlige erfaringer. Det lykkedes os ikke engang at få hans tanker om de strategiske 

overvejelser, han havde gjort sig i forbindelse med at skrive og udgive bøger. Dette oplevede vi som en 

konsekvens af, at han var så overbevist om diætens sandhed, at han ikke var i stand til at anse sine bøger som 

salgsmateriale og/eller strategiske kommunikationsprodukter (eller i hvert fald ikke ville indrømme det over 

for os). 

 

Interviews med privatpersoner 

De seks interviews med privatpersoner foregik på lokationer valgt af interviewpersonerne selv. Interviewene 

varede ca. 25-35 minutter med undtagelse af Annes interview, som blot varede 15 minutter. 

 

To personer, Kristoffer (Palæo) og Mike (5:2-kuren), valgte at blive interviewet på CBS. Begge virkede 

meget afslappede, og interviewene var en god oplevelse. Særligt Mike roste os for vores spørgsmål og 

understregede flere gange, at han synes, det var et spændende emne, og at han forud for interviewet havde 

været spændt på, hvad det konkret skulle handle om. 

 

Christina (LCHF) og Ninna (LCHF) interviewede vi hjemme hos dem selv efter eget ønske. De var begge 

meget  imødekommende, og vi følte os godt tilpas. Særligt hos Ninna var der en meget afslappet tone, hvor 

vi fik grinet en del både før og efter interviewet. 

 

Interviewet med Jesper (Palæo) foregik over Skype, da han er bosiddende i Frankrig. Der er nogle særlige 

forhold, der gør sig gældende, når interviews er medierede – eksempelvis forsinkede eller udskudte svar eller 

manglende evne til at se interviewpersonen, og dette kan lede til misforståelser (Tracy 2013: 163-176). Da 

interviewet foregik synkront, og vi hele tiden kunne se hinanden via webkamera, oplevede vi ingen 

udfordringer. Det var vores klare indtryk, at Jesper svarede på vores spørgsmål, sådan som han også ville 

have gjort, hvis vi fysisk sad over for ham. Det kan formentlig skyldes, at Jesper er vant til at benytte Skype, 

fordi han er bosiddende langt væk fra familie og venner i Danmark. 

 

Interviewet med Anne (5:2-kuren) foregik på et bibliotek. Vi ankom i god tid for at afsøge biblioteket for 

kroge, hvor vi kunne sidde uforstyrret. Interviewet med varede 15 minutter, og dette var vel at mærke 

inklusiv velkomst- og afskedsfraser. Anne virkede nervøs og svarede meget kort på de spørgsmål, vi stillede 
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hende. Hun var ikke i stand til at uddybe hendes svar og gav ikke sig selv tid til at tænke, selvom vi 

opfordrede hende til dette. Det var således vores klare indtryk, at Anne ikke følte sig godt tilpas i 

interviewsituationen. En besked på Facebook bekræftede os efterfølgende i dette; kort tid efter at vi havde 

sagt farvel til Anne, skrev hun en besked på Facebook, hvor hun uddybede hendes svar til to af de spørgsmål, 

vi havde stillet. Dette kunne tyde på, at hun efterfølgende havde oplevet en større ro til at tænke over sine 

svar, end faciliteterne på biblioteket gav mulighed for. Under transskriberingen og efterbehandlingen viste 

det sig ikke at have større konsekvenser; hun gav os, trods alt, klare svar, der kunne kodes og tematiseres på 

lige fod med de øvrige interviewpersoners udsagn. Hendes udsagn var blot langt mindre uddybende. 

Optimalt set havde det naturligvis været at foretrække, at hun havde oplevet interviewsituationen som mere 

behagelig, men i sidste ende følte vi ikke, at det var nødvendigt at inddrage en ekstra interviewperson som 

supplement 

 

Interviewet med Anne var det sidste i rækken af de semistrukturerede interviews, og dette satte vores øvrige 

interviews i perspektiv; de var efter omstændighederne forløbet rigtig godt, interviewpersonerne havde følt 

sig godt tilpas og de havde givet sig selv tid til at reflektere over vores spørgsmål. 

 

4.2.4 Efterbehandling af interviews 

Alle interviews blev transskriberet, og vi efterstræbte at transskriberingen fandt sted umiddelbart efter 

interviewet, så interviewsituationen fremstod klar i erindringen. Dette viste sig særligt nyttigt i situationer, 

hvor interviewpersonen mumlede, og lydfilen derfor var svær at aflytte. I disse tilfælde kunne vi typisk 

huske, hvad der var blevet sagt, og derfor var skaden ikke stor. Det viste sig også nyttigt i tilfælde, hvor 

interviewpersonen anvendte håndtegn eller fagter til at forklare eller understøtte en pointe. Disse blev skrevet 

ind i parentes i selve transskriberingen (Bilag 2). 

 

Transskriptionerne blev detemporaliserede, fordi ”[…] en levende, igangværende samtale nedfryses til en 

skreven tekst” (Kvale 1997: 168). På den måde blev den oprindelige samtalestrøm fikseret i en skreven tekst, 

som ikke var tilsigtet i den umiddelbare samtalekontekst (Kvale 1997: 168). Dette kom i vores tilfælde til 

udtryk ved nogle atypiske sætningskonstruktioner, som for en udeforstående kunne virke som volapyk. For 

at undgå dette, tilføjede vi i parentes små forklaringer, der kunne hjælpe læseren på vej, fx tilføjede vi ”(om 

kuren)”, hvis det var uklart, hvad sætningen henviste til. 

 

Vi ledte efter mønstre og sammenhænge i interviewpersonernes udtalelser, og det var derfor vigtigt at 

transskribere interviewsamtalerne så ordret som muligt, så alle efterfølgende har lige adgang til at vurdere 

kvaliteten af vores analyse (Kvale 1997: 166). Havde vi eksempelvis valgt at skrive et referat i stedet, ville vi 

som forskere allerede tolke i denne fase, fordi vi her ville sortere i, hvad der var væsentligt at tage med. Når 
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vi har valgt at transskribere vores interviews og vedlægge dem som bilag, bliver det muligt for læseren at 

forstå vores tolkning, fordi vi henviser til ikke-kondenseret data. 

 

Derudover var transskriberingsprocessen rent praktisk en god måde for os at komme godt ind i vores eget 

materiale på, hvorved vi blev fortrolige med empirien. Det gjorde det efterfølgende analysearbejde mere 

håndterbart, fordi vi på forhånd var grundigt inde i vores empiri. Processen gjorde, at vi havde en klar 

erindring om, hvad der blev sagt og af hvem, og på den måde fik vi en god fornemmelse for, hvilke 

kategorier vi kunne skabe i kodningsprocessen. 

 

4.2.4.a Kodning af interviews 

Koder er ord eller korte sætninger, der beskriver eller præsenterer essensen af noget bestemt, fx sproglige 

eller visuelle data (Tracy 2013: 189). At foretage kodning var en central del af efterbehandlingen af de 

gennemførte interviews, fordi vi ønskede at skabe overblik over interviewpersonernes udtalelser. Hvad angår 

interviewene med privatpersoner foregik kodningen rent operativt ved, at vi printede alle interviews og 

overstregede passager, som relaterede sig til de overordnede temaer (se forskningsspørgsmål bilag 1). 

Herefter diskuterede vi, hvordan disse overstregninger meningsfuldt kunne kondenseres til nogle 

undertemaer inden for hvert tema. Hos privatpersonerne identificerede vi 3-4 undertemaer pr. tema, 

eksempelvis Ønske om ændring af krop og Bøger som informationskilde og tilføjede herefter citater fra de 

forskellige interviewpersoner, som understøttede denne kodning. Dette er illustreret i bilag 4. 

 

Efterbehandlingen af ekspertinterviewene foregik ved, at vi hver især gennemlæste interviewene to gange. 

Herefter talte vi om, hvilke pointer og perspektiver, der især kunne bruges i relation til at forstå vores 

problemfelt samt inddrages i social praksis (jf. Faircloughs kritiske diskursanalyse). Dette resulterede i, at vi 

identificerede nogle overordnede tendenser, der kom til udtryk på tværs af interviewene. Vi udvalgte herefter 

citater fra hvert interview, der i selve analysen kunne støtte op omkring vores pointer, og kategoriserede 

disse under en række overordnede temaer. Fx blev Henrik Byagers udtalelse ”Sundhed er lig med 

livskvalitet. At være sund er noget af det aller bedste man kan være i den tid, vi lever i nu” kategoriseret 

under temaet Sundhed er et modefænomen og/eller en trend (Bilag 3). Det var langt fra alle citater, der i 

sidste ende blev brugt, men denne proces gav os et godt overblik over eksperternes udtalelser og gjorde os i 

stand til at foretage kvalificerede til- og fravalg. 

 

Kodningen havde primært til formål at meningskondensere vores interviews og strukturere den store 

mængde empiri, som interviewene havde skabt. Kodningsarbejdet bevirkede, at vi på den ene side fik 

fremhævet essensen af de mange interviews og på den anden side fik et nyttigt overblik over spor og 
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sammenhænge på tværs af disse. Vi har ikke aktivt brugt koderne eller temaerne i selve analysen, men i 

stedet anvendt specifikke citater. 

 

4.3 Sekundær empiri 
Selvom den metodiske gennemgang af interviews fylder meget i dette kapitel, beror store dele af specialets 

analyse på sekundær empiri bestående af kommunikation om de forskellige populærdiæter samt om 

kostrådene. Hvad angår kostrådene har vi taget udgangspunkt i den officielle internetside om kostrådene, 

som er en underside på www.altomkost.dk (Fødevarestyrelsen 2014a). Herudover har vi inddraget en pjece, 

en video samt deres officielle Facebook-side (Fødevarestyrelsen 2013c; 2013d; 2014b). 

 

Indenfor de forskellige diæter findes der et stort udvalg af bøger, artikler og hjemmesider. Vi havde på 

forhånd en idé om, hvilket materiale der var populært indenfor de forskellige diæter, og dette fik vi bekræftet 

gennem vores interviews med privatpersoner. Vores udvælgelse af sekundær empiri om de udvalgte diæter 

baserede sig således på en samlet kvalitativ vurdering af, hvilke kommunikationsprodukter der har haft 

særlig relevans i en dansk kontekst. 

 

Med inspiration fra interviewene med Kristoffer og Jesper har vi i diskursanalysen af Palæo-diæten 

analyseret fire bøger; Palæo – Stenalderkost og træning (Andersen & Maarbjerg 2013), Stenalderkost 

(Andersen 2012), The Paleo Solution (Wolf 2010) samt Stenalderkost (Cordain 2004). Vi har ligeledes 

undersøgt dialogen i Facebook-gruppen Paleo Danmark med 14.800 medlemmer. 

 

Indenfor LCHF har vi analyseret Jane Faerbers bestsellerbog Spis dig mæt & glad (2013). Desuden har vi 

analyseret Faerbers hjemmeside Madbanditten.dk, som både indeholder blog, opskrifter og generel 

information om LCHF (Faerber 2014a). Herudover har vi inddraget de to blogs kostdoktorn.se og 

dietdoctor.com, der er drevet af den svenske læge Andreas Eenfeldt (Eenfeldt 2014a; 2014b). Disse blogs har 

dog mere karakter af at være informations- eller nyhedssider end en egentlige blogs, da de ikke er særligt 

personlige. Både Christina og Ninna er begge meget aktive i Facebook-gruppen LCHF/Lavkarbo på dansk 

med over 13.000 medlemmer, og denne har således også være genstand for analyse. 

 

Slutteligt har vi analyseret bogen 5:2-kuren skrevet af lægen Michael Mosley og journalisten Mimi Spencer 

(2013). Michael Mosley er 5:2-kurens grundlægger, og bogen 5:2-kuren er diætens grundbog. Desuden har 

vi inddraget bogen Den letteste vej til 5:2-kuren af Gitte Rasmussen (2013), som dog primært indeholder 

opskrifter, men dette er kendetegnende for mange af de populære 5:2-bøger. Både Anne og Mike følger med 

i Facebook-gruppen 5:2-diæten med over 15.000 medlemmer, og denne også har været genstand for analyse. 
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Generelt er litteraturen om 5:2-kuren ikke nær så omfattende som de øvrige diæter. Dette kan skyldes, at det 

er en relativt ny diæt (fra 2013), sammenlignet med Palæo og LCHF, som bygger på principper helt tilbage 

fra 1980’erne. Herudover er principperne for 5:2-kuren relativt simple, da det handler om at begrænse sit 

kalorieindtag to af ugens dage. Derfor kræves der ikke forklaringer og uddybninger om de forskellige 

madvarers egenskaber, men derimod primært lavkalorieopskrifter til fastedagene. Dette er en årsag til, at 

vores empiri om 5:2-kuren ikke er så omfattende som de to øvrige diæter. 

 

4.4 Analytisk fremgangsmåde 
Specialets analysekapitel er bygget op omkring Faircloughs kritiske diskursanalyse, og vi vil i dette afsnit 

præsentere, hvordan vi rent metodisk har anvendt denne. Diskursanalysen foregår, som tidligere beskrevet, 

på tre niveauer, og vi har foretaget analysen i følgende rækkefølge; analyse af diskursiv praksis, analyse af 

tekst-niveau samt analyse af social praksis. 

 

Analysen af diskursiv praksis tog udgangspunkt i den konkrete kommunikation om de forskellige diæter, 

dvs. de bøger, hjemmesider og blogs, vi har præsenteret i det foregående afsnit. Rent metodisk identificerede 

vi diskurser ved hver især at gennemlæse teksterne to-tre gange. Derefter havde vi en dialogisk proces, hvor 

vi talte om vores respektive tolkninger af tekstens diskurser, genlæste teksten og kom med forslag til navne 

på de diskurser, der var mest dominerende. I forhold til at vurdere, hvorvidt en diskurs var dominerende, var 

det for os primært et spørgsmål om kvantitet. Selvom vores speciale langt fra skal forstås som et kvantitativt 

studie, må en hyppig italesættelse af en bestemt diskurs alt andet lige anses som en indikation af, hvor 

dominerende den kan siges at være. For at læseren skal kunne følge vores valg i forbindelse med 

navngivning og forståelse af en bestemt diskurs, vil vi i selve analysen give konkrete eksempler på 

formuleringer i de respektive tekster, hvor vi mener, en given diskurs bliver italesat. 

 

Analysen af tekst-niveauet havde til formål at afdække, hvordan den sociale virkelighed konstrueres rent 

sprogligt i diæternes kommunikation. Vi ønskede gennem denne analyse at forstå, hvordan læserne blev 

præsenteret for, og forsøgt overbevist om, forskellige sammenhænge og ræsonnementer. Dette gjorde vi 

konkret ved at analysere, hvordan subjekter, objekter og processer bliver koblet sammen sprogligt. Rent 

metodisk har vi, ligesom det var tilfældet i analysen af den diskursive praksis, begge gennemlæst teksterne 

og løbende haft dialog. I gennemlæsningen havde vi særligt fokus på at identificere sætninger og passager, 

der demonstrerede transitive konstruktioner, og som var relevante for vores vidensproduktion. Vi har givet 

eksempler på disse konstruktioner i selve analysen, så læseren kan forstå vores valg og tolkninger. 

 

Hvad angår kommunikationen om Palæo, LCHF og 5:2-kuren identificerede vi tre fælles sproglige 

konstruktioner, som viser, hvordan diæternes forfattere rent sprogligt kobler subjekter, objekter og processer 
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sammen i kommunikationen. Vi udvalgte netop disse, fordi vi efter adskillige gennemlæsninger af empirien 

kunne få øje på, at de gik igen på tværs at samtlige kommunikationsprodukter.  

 

I analysen af social praksis har vi på eklektisk vis inddraget forskellige teoretiske og praktiske indsigter for 

at indikere og sandsynliggøre nogle relevante tendenser. Vi tog især udgangspunkt i de gennemførte 

ekspertinterviews. For det første gav disse os en række interessante forståelser af, hvilke elementer der er i 

spil i den sociale praksis. For det andet ledte de os på sporet af, hvilke teoretiske perspektiver, vi kunne have 

gavn af at inddrage for at håndgribeliggøre, kontekstualisere og uddybe de tendenser, der kan siges at herske 

i den sociale praksis. Endelig udgjorde interviewene med privatpersoner et vigtigt element i forhold til at 

skabe forståelse for de pågældende tendenser, da interviewpersonerne i høj grad må siges at være en del af 

den sociale praksis, vi analyserer. Tilsammen har kombinationen af de praktiske og teoretiske indsigter gjort 

os i stand til at identificere tre tendenser, der kan bidrage til at forklare, hvorfor det lykkes andre aktører end 

Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i forhold til at påvirke visse danskeres 

ernæringsmæssige valg. 

 

4.5 Refleksioner: Validitet, repræsentativitet og vores rolle som forskere 
I dette afsnit vil vi reflektere over, hvordan vores metodiske tilgang og specialets resultater bør forstås og 

vurderes.  

 

Formålet med dette speciale har været at skabe indledende forståelser for et felt, der ikke hidtil har været 

udforsket ud fra et kommunikationsteoretisk perspektiv. Gyldighedskriteriet for vores resultater beror derfor 

ikke på vores evne til at skabe objektive beskrivelser eller fremsætte absolutte sandheder om den sociale 

verden. Tværtimod er det vores primære hensigt at skabe mening i et felt af sociale processer, aktører og 

kommunikation, der ikke umiddelbart lader sig forklare. Det er således ud fra vores evne til at skabe 

forståelse, og mere specifikt intersubjektiv forståelse, at specialets gyldighed skal vurderes (Rasborg 2009). 

 

Vi har først og fremmest søgt at skabe et fundament for denne intersubjektive forståelse ved åbent og 

refleksivt at præsentere vores metodiske tilgang i dette kapitel. Desuden skulle den mellemmenneskelige 

forståelse gerne konstitueres løbende gennem specialet, hvor vi vil forklare og give eksempler på de 

tolkninger, vi har foretaget, således at læseren kan forstå og acceptere dem som gyldige. Selv hvis læseren 

skulle være uenig i vores fortolkninger, er det som minimum vores håb, at vi i kraft af åbenhed, forklaringer 

og refleksivitet kan skabe et fælles udgangspunkt for dialog – og derved intersubjektiv enighed i sidste ende. 

 

Grundet vores metodiske tilgang kan vi ikke påstå, at specialets resultater er generaliserbare eller 

repræsentative; hverken for den danske befolknings holdninger, kommunikative virkemidler hos 
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populærdiæter i al almindelighed eller ”objektivt” eksisterende samfundstendenser. Dette ser vi ikke som et 

problem, da det ikke har været vores hensigt at fremsætte udtømmende forklaringer og repræsentative 

resultater. Som sagt ønsker vi derimod at skabe indledende forståelser for feltet. I analysen har vi dog 

sandsynliggjort og indikeret nogle klare tendenser i empirien og samfundet, og repræsentative studier vil 

efter al sandsynlighed kunne bygge videre på vores resultater (mere herom i perspektiveringen). Vi har 

desuden en formodning om, at specialets resultater vil have en vis grad af analytisk generaliserbarhed (Kvale 

1997: 228) således, at de kan overføres til også at gælde andre populærdiæter og måske endda lignende 

situationer, hvor nogle bestemte livsstile/trends vinder indpas hos dele af befolkningen. Dette vil imidlertid 

afhænge af den specifikke situation og kontekst, som resultaterne forsøges overført til. 

 

I kraft af vores socialkonstruktivistiske tilgang, har det været oplagt at vælge kvalitative metoder, da disse 

netop har fokus på at skabe forståelse og indsigter i sådanne sociale og kommunikative processer, som vi har 

ønsket at undersøge (Tracy 2013). I den forbindelse må vi forstå os selv som et værktøj, der i kraft af netop 

vores viden, interesser og erfaringer, har kunnet skabe en analytisk konstruktion, som faciliterer mening i et 

ellers komplekst og uigennemsigtig felt. Med andre ord spiller vi en meget aktiv rolle som forskere, og 

konsekvenserne af dette vil vi reflektere over i de følgende afsnit. 

 

Helt grundlæggende er vi fx begge interesserede i kost og sundhed, og dette har naturligvis haft en 

indflydelse på valget af specialets emne. Havde vi været mindre interesserede i kost og sundhed – eller 

måske slet ikke – var valget nok næppe faldet på dette emne. Med andre ord er alene valget af emne udtryk 

for, hvordan vi som forskere påvirker specialet. Vi føler dog ikke, at dette har haft en negativ indvirkning på 

de konklusioner, vi har draget, eller måden, vi har draget dem på. Det har derimod blot bidraget til, at vi har 

holdt motivationen intakt gennem hele undersøgelsesprocessen, fordi vi fandt emnet oprigtig interessant og 

vedkommende – ikke kun for os selv, men også for en bredere del af befolkningen. 

 

Som forskere spillede vi også en betydningsfuld rolle i forhold til vores interviews. Disse bragte os megen 

viden, som vi konkret brugte i analysen, men også som baggrundsviden til bedre at kunne forstå det felt, vi 

færdedes i. Ligesom vi har været meget opmærksomme på, hvad vi spurgte interviewpersonerne om, har vi 

også været meget bevidste om, hvordan vi spurgte; dvs. vores egne roller som interviewere. Som interviewer 

er man et redskab til at afdække meninger, og den viden, vi har været i stand til at opnå gennem vores 

interviews, har i høj grad været afhængig af vores egen viden, sensitivitet og empati – både før, under og 

efter interviewsituationen (Kvale 1997: 112). Eksempelvis har vores viden om emnet udviklet sig, som tiden 

skred frem, og vi har derfor været særligt opmærksomme på ikke at springe elementer over under 

interviewene. Dette gjaldt både i forhold til spørgsmål, men også i forhold til selve interviewsituationen, 

fordi denne og indholdet af spørgsmålene altid var nyt og ukendt for interviewpersonerne. 
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Særligt gav vores interviewoplevelse med Anne, som var det sidste i rækken, anledning til refleksion over 

vores egen tilgang, fordi hun tydeligvis ikke følte sig tilpas i situation. Vi gennemgik efterfølgende vores 

egen performance og sammenlignede med de øvrige interviews, men fandt ikke, at vi havde gjort noget 

markant anderledes. Dette kan imidlertid netop have været afgørende; Anne havde sandsynligvis andre 

behov, som vi ikke var i stand til at afkode under selve interviewet. Hun havde måske brug for langt flere 

indledende spørgsmål for at tale sig varm, end vores interviewguide fordrede. Måske skulle vi helt have lagt 

interviewguiden væk og i stedet forsøgt at skabe en regulær samtalesituation for at afhjælpe hendes 

nervøsitet og ubekvemhed.  Man kan således argumentere for, at vi i dette tilfælde ikke var gode nok til at 

afvige fra spørgeguiden og udnytte de muligheder, der netop er indlejrede i det semistrukturerede interview. 

 

Ekspertinterviewene var vellykkede og belyste problemfeltet fra en bred vifte af perspektiver. Særligt 

interviewene med Jon Fuglsang og Henrik Byager gav os gode indsigter i trends og generelle 

samfundsforhold og bidrog med indsigtsfulde pointer til analysen af den sociale praksis. For alle 

ekspertinterviews var det dog tilfældet, at vi med fordel kunne have taget styringen endnu mere for at sikre, 

at tiden udelukkende blev brugt på emner med direkte relevans for specialets fokus. Dette gjaldt særligt for 

interviewet med Thomas Rode, hvor samtalen ofte bevægede sig over i Palæo-specifikke anekdoter i stedet 

for at fokusere på de bredere tendenser inden for ernæring og kommunikation, som vi ønskede, at få ham til 

at reflektere over. Årsagen til den manglende styring skyldes formentlig en kombination af følgende 

parametre: 1) hans selvsikre adfærd, 2) vores mangel på rutine samt 3) at han reelt set ikke var 

samfundsekspert, men blot en ekspert inden for Palæo. 

 

Endvidere gjorde de semistrukturerede interviews med privatpersoner det tydeligt for os, at det ikke 

nødvendigvis var naturligt for interviewpersonerne at reflektere over deres valg af diæt, samt 

kommunikationen om diæten, på den måde, som vi opfordrede dem til at gøre. Således havde vi svært ved at 

få svar på præcis hvad i kommunikationen, som tiltrak interviewpersonerne, udover at den skulle være 

”troværdig”. Retrospektivt har vi muligvis været for beskyttende over for interviewpersonerne for at undgå, 

at de skulle føle sig forlegne over ikke at kunne uddybe deres svar, og vi har måske været for interesserede i 

det umiddelbare. Vi kunne have overvejet at spørge mere direkte ind og ladet interviewpersonerne tænke i 

endnu længere tid, men dette ville være med fare for, at de ville føle sig utilstrækkelige. Alternativt kunne vi 

havde sendt dem interviewguiden på forhånd for at spore deres tanker og opmærksomhed ind på emnet. Dog 

ville vi med dette initiativ miste muligheden for at få indsigt i interviewpersonernes umiddelbare 

indskydelser, men set i bakspejlet kunne det potentielt være et nyttigt perspektiv at ofre. 
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Ovenstående refleksioner over interviewsituationerne tydeliggør, at det i høj grad er netop vores evner, 

erfaringer og dataindsamlingsproces, der har påvirket specialets empiriske grundlag og derved også den 

endelige konklusion. 

 

Arbejdet med Faircloughs kritiske diskursanalyse har bekræftet os i, at teorien er et nyttigt metodisk værktøj 

til at analysere kommunikation på flere niveauer. De forskellige analyseniveauer giver en holistisk tilgang til 

problemfeltet og har gjort det muligt for os at lave en omfattende analyse af kommunikationen. Som forskere 

er vi dog også her helt centrale i analysen, fordi der foretages analytiske tolkninger på alle tre niveauer. I 

analysen af diskursiv praksis var det fx tydeligt, at der var forskellige slags diskurser til stede. Det var en 

udfordring at navngive dem meningsfuldt, således at navnene var dækkende for indholdet af diskursen. 

Eksempelvis var der overordnet set en videnskabelig diskurs til stede i alt materialet, men vi spurgte os selv, 

om det var for bredt blot at kalde det en ”videnskabsdiskurs”? Eller burde navnet være mere detaljeret og 

præcist dækkende?. Her besluttede vi at specificere, hvilken slags videnskab, diskursen knyttede sig til; 

eksempelvis navngav vi en evolutionær videnskabsdiskurs og forsøgsbaseret videnskabsdiskurs, og dette er 

eksempler på, at vi som forskere har konstrueret nogle meget præcise navnerepræsentationer for diskurser. 

 

Ligeledes har vi konstrueret en skillelinje mellem, hvad, vi mener, er eksempler på transitivitet, og hvad der 

er diskurser, når vi eksempelvis på tekstniveauet har identificeret den transitive kobling Konstruktion af 

samfundets generelle ernæringspraksis som destruktiv. Man kunne også argumentere for, at dette var udtryk 

for en samfundskritisk diskurs. Fairclough pointerer selv, at denne skillelinje er uklar, og det understreger 

således den aktive rolle, som forskeren spiller i den kritiske diskursanalyse (1992: 229). 

 

Også i analysen af social praksis, hvor vi på eklektisk vis har inddraget både teoretikere, nyhedsartikler, 

interviewcitater og supplerende perspektiver, er det tydeligt, at analysen i høj grad må ses som vores 

analytiske konstruktion. Dette er endnu et eksempel på, at vi som forskere har foretaget nogle selvstændige, 

analytiske valg, og understreger vores aktive rolle. Alle valg er dog truffet med det mål, at de skulle bidrage 

til at skabe forståelse for feltet, og dette har således været en central rettesnor for os i forhold til at legitimere 

og guide vores egen metodiske og analytiske praksis. 

 
De ovenstående afsnit indeholder således klare eksempler på, at specialet beror på vores egne tolkninger og i 

den forbindelse må ses som vores analytiske konstruktion skabt med dét formål at skabe indsigt i 

problemfeltet. Heraf følger, at vores tolkninger blot må ses som nogle blandt flere mulige: På den ene side er 

det muligt, at andre forskere ville komme frem til (nogenlunde) samme resultater, hvis de tilgik 

problemfeltet med samme perspektiv og metoder som os (reliabilitet). Omvendt er det også muligt, at andre 

forskere ville nå frem til helt andre tolkninger og slutninger. Som forskere i en social konstruktivistisk og 

kvalitativ disciplin ser vi ikke nødvendigvis dette som noget negativt: Der vil snarere være tale om yderligere 
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bidrag, som kan åbne op for dialog og gøre os i stand til at forstå problemfeltet og dets processer endnu 

bedre. I den forbindelse er det også værd at nævne, at helt nye perspektiver, teorier og metoder givetvis vil 

kunne give andre indsigter i det problemfelt, vi har skitseret i indledningen. Dette ser vi ligeledes som 

velkomne bidrag. 

 

Opsummerende må vi blot understrege, at det hverken er problematisk eller udtryk for vilkårlighed, at 

specialets resultater i høj grad må ses som vores analytiske konstruktion. Tværtimod er det netop i kraft af 

vores indledende interesse, kendskab til relevant kommunikationsteori samt vores refleksive tilvalg, fravalg 

og fortolkninger, at vi er blevet i stand til at fremsætte nogle forståelsesorienterede forklaringer om et felt, 

som ikke hidtil har været genstand for systematisk forskning. 
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KAPITEL 5: ANALYSE 
 

5. Kritisk diskursanalyse 
Som nævnt i teoriafsnittet vil Faircloughs kritiske diskursanalyse udgøre rammen for vores analyse af 

kommunikationen fra både Palæo, LCHF, 5:2-kuren og de officielle kostråd. Vi vil først koncentrere os om 

de tekstnære dele af Faircloughs model – diskursiv praksis og tekst – som har fokus på konkrete tilfælde af 

kommunikation (Fairclough 1992: 73, 78). Analysen af modellens omgivende dimension – social praksis – 

præsenteres i sidste del af dette kapitel. 

 

I et forsøg på at skabe overblik i denne relativt lange del af specialet, har vi valgt at opdele analysen af 

diskursiv praksis og tekst således, at vi først analyserer diskursiv praksis og tekst for hhv. Palæo, LCHF og 

5:2-kuren. Det vil sige, at vi først undersøger den diskursive praksis for hver af de tre diæter, og derefter 

bevæger os videre til tekstdimensionen. Først herefter vil vi foretage en analyse af Fødevarestyrelsens 

kommunikation om kostrådene på hhv. diskursivt og tekstuelt niveau. Dette gør vi for bedre at kunne 

sammenligne Fødevarestyrelsens kommunikation med kommunikation om Palæo, LCHF og 5:2-kuren, 

hvilket vi gør i det efterfølgende afsnit. 

 

Udover at skabe et sammenligningsgrundlag er målet med analyserne af diskursiv praksis og tekst at 

tydeliggøre, hvordan de respektive kommunikationsprodukter hverken giver objektive eller tilfældige 

fremstillinger af verden. Vi vil derimod påvise, hvordan der knyttes bestemte betydninger til de respektive 

diæter, når bestemte perspektiver og temaer inddrages i kommunikationen i den diskursive praksis. 

Tilsvarende vil vi i den tekstuelle analyse anvende Faircloughs begreber transitivitet og modalitet, der gør os 

i stand til at undersøge, hvordan subjekter, objekter og processer knyttes sammen i det konkrete sprogbrug i 

de forskellige kommunikationsprodukter. Dermed bliver vi i stand til at påpege, at visse subjekter, processer 

og relationer bliver italesat på bestemte måder – og derved ikke på andre måder. Med andre ord vil vi også 

her kunne understrege, at de sproglige konstruktioner ikke er tilfældige præsentationer af verden, men må ses 

som strategiske forsøg på at konstruere bestemte verdensbilleder. 

 

I analysen af såvel den diskursive praksis samt den tekstuelle dimension har vi valgt ikke at lave en skarp 

opdeling mellem de enkelte kommunikationsprodukter. Dette sker ud fra erkendelsen af, at de fleste 

individer – herunder vores interviewpersoner – ikke udelukkende lader sig informere/inspirere gennem en 

enkelt kanal. Derimod lader det til at være normen, at personerne søger information fra flere forskellige 

kilder. Derfor giver det bedst mening for os at belyse det samlede felt af diskurser og tekstuelle virkemidler. 
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5.1 Diskursiv praksis i Palæo, LCHF og 5:2-kuren 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvilke diskurser der er til stede i de udvalgte kommunikationsprodukter fra 

hhv. Palæo, LCHF og 5:2-kuren. Vi vil indlede hvert afsnit med en opsummering af, hvilken empiri der 

danner grundlag for analysen, samt hvilke genrer empirien kan siges at tilhøre og/eller blande. Som 

beskrevet i teori afsnittet er genre en række konventioner for traditionelt brug af tekster (Fairclough 1992: 

126), og vi finder det interessant at inddrage sådanne overvejelser for senere at kunne inkludere dem i 

sammenligningen med Fødevarestyrelsens kommunikation. 

 

5.1.1 Palæo 

I det følgende foretages en analyse af de diskurser, der kommer til udtryk i vores udvalgte empiri om Palæo; 

Palæo – Stenalderkost og træning (Andersen & Maarbjerg 2013), Stenalderkost (Andersen 2012), The Paleo 

Solution (Wolf 2010) og Stenalderkost (Cordain 2004). 

 

Hvad angår genren i de forskellige Palæo-bøger, er der naturligvis tale om en bog-genre, der især er 

kendetegnet ved envejskommunikation (dvs. fra afsender til en modtager) i form af en fysisk bog. Herudover 

kan vi få øje på, at de forskellige bøger hver især inddrager sub-genrer fra bøgernes verden. De to 

amerikanske bøger (Cordain 2004; Wolf 2010) fremstår ved første øjekast som klassisk faglitteratur; der er 

ikke brugt billeder, hverken på forsiden eller i bøgerne, og siderne består af sort skrift i almindelig 

skriftstørrelse med en gammeldags serif-typografi. Kombineret med deres fokus på videnskabsorienterede 

argumenter (mere herom nedenfor) skabes der også associationer til videnskabelige artikler – dvs. en 

akademisk artikel-genre. Endelig inkorporerer begge bøger en kogebogs-genre med opskrifter og madplaner, 

men uden at bruge billeder som visuelle virkemidler. 

 

De to danske bøger (Andersen 2012; Andersen & Maarbjerg 2013) er endnu mere kreative i deres brug af 

forskellige genrer. Mens de på sin vis indskriver sig i feltet af faglitteratur, benyttes der ikke på samme måde 

en videnskabelig genre i selve bøgernes udformning. Der er nærmere tale om den livsstilsgenre, som de 

senere år har udviklet sig, hvor der benyttes forskellige skrifttyper og -størrelser til at skabe dynamik på 

siderne. Desuden indtager billeder og farver ofte en meget central rolle. I den forbindelse kommer kogebogs-

genren endnu mere til udtryk her, da opskrifterne sidst i bøgerne ikke bare står alene, men suppleres med 

store og appetitlige billeder af retterne. 

 

Vi vil nu bevæge os videre til at identificere de diskurser, der indskrives i de forskellige Palæo-bøger. Det 

har ikke været et krav fra vores side, at en given diskurs skal være til stede i samtlige bøger. Vi har 

identificeret fire fremtrædende diskurser: 1) evolutionær videnskabsdiskurs, 2) ernæringsvidenskabelig 
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diskurs, 3) træningsdiskurs og 4) selvudviklingsdiskurs. Hvordan disse diskurser kommer til udtryk, 

præsenteres i det følgende. 

 

1) Evolutionær videnskabsdiskurs 

Den evolutionære videnskabsdiskurs fremstår gennem vores analyse som den mest fremtrædende diskurs i 

samtlige bøger om Palæo. Det er ikke overraskende, da det især er ud fra dette perspektiv, at Palæo-diæten 

søger at adskille sig fra andre ernæringsmæssige principper. Diskursen søger at inkorporere tanker om 

menneskets evolutionære udvikling som det bærende argument i Palæo-diæten. I Andersen og Maarbjerg 

fastlås det således fra start: ”At leve efter stenalderkost handler […] om at spise det, vi fra naturens og 

evolutionens hånd er skabt til at spise” samt ”Vores krop og fordøjelse er stadig designet, som om vi levede i 

stenalderen som jæger-samlere, og det har alvorlige konsekvenser for vores helbred, at vi ikke nærer 

kroppen herefter” (Andersen & Maarbjerg 2013: 4, 5). I Andersens Stenalderkost (2012) fastslås det 

endvidere at: ”Vores krop har altså ikke udviklet sig meget siden stenalderen. Men det har maden og vores 

livsstil. Og vores sundhed og livskvalitet”  (2012: 19), og at ”[…] evolutionært foretrækker kroppen stadig 

det, naturen bød på dengang” (2012: 23). 

 

På samme måde inddrager Cordain ganske eksplicit dette perspektiv i sin bog: ”Dr. Eaton anvendte den mest 

grundlæggende og udbredte ide i biologi og medicin – teorien om evolution gennem naturlig udvælgelse – 

på ernæring og sundhed. Hans udgangspunkt var enkelt: Vores gener afgør vores ernæringsmæssige behov. 

Og vores gener er formet af påvirkningerne i vores stenaldermiljø, herunder den føde som vores forfædre 

indtog i oldtiden” og fortsætter: ”Ved at genoptage de fødeemner, som vi genetisk er programmeret til at 

spise, kan vi ikke blot tabe i vægt, men vi kan også etablere vores sundhed og velvære” (Cordain 2004: 10). 

 

Også Wolf italesætter denne evolutionære videnskabsdiskurs: ”Our human and prehuman ancestors had 

lived for 3 million years with a remarkable high level of health, eating only lean meats, sea-food, nuts, seeds, 

and seasonal fruits and vegetables. The agricultural ’revolution’ saw our ancestors become small, weak, and 

sick. Infant mortality exploded” (2010: 19). 

 

Ovenstående citater er blot en lille håndfuld eksempler på passager, hvor denne diskurs italesættes. Det skal 

dog siges, at diskursens videnskabelighed ikke altid etableres i kraft af eksempler fra videnskabelige forsøg 

eller henvisninger til forskning, men ofte i kraft af en fremstilling af menneskets ernæringsmæssige 

udvikling som absolut sand. Med andre ord er det ikke altid tilfældet, at afsenderne eksplicit indarbejder 

elementer omkring videnskabelige forsøg og henvisninger til forskning som en del af diskursen. Snarere 

opstår det videnskabelige ud fra en italesættelse af menneskets ernæringsmæssige og kropslige evolutionære 

udvikling som en absolut, naturgiven sandhed. Hvor videnskabeligt funderet Palæo egentlig er, kan der 
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givetvis stilles spørgsmålstegn ved – i hvert fald kan vi konstatere, at kostrådene fx må bygge på 

modstridende videnskab. Som forskere fra en samfundsvidenskabelig praksis er det som tidligere konstateret 

ikke muligt for os at vurdere diætens naturvidenskabelige grundlag, men vi kan konstatere, at dens fordele og 

tidligere eksistens italesættes som en videnskabelig sandhed i denne diskurs, der tager udgangspunkt i 

evolutionær teori. 

 

2) Ernæringsvidenskabelig diskurs 

Selvom den evolutionære videnskabsdiskurs fordrer nogle bestemte kostprincipper, trækker alle fire bøger 

også på en mere ”objektiv” og selvstændig ernæringsvidenskabelig diskurs, når der præsenteres 

grundlæggende fakta omkring kroppens behov for ernæringsstoffer såsom proteiner, mineraler og forskellige 

fedtstoffers funktion i kroppen. Således bruger alle bøgerne adskillige sider på at give en introduktion til 

ernæringsvidenskabelige fakta. Bl.a. påpeger Cordain, at ”[m]an har opdaget, at et lavt indhold i kosten af 

tre B-vitaminer, B6, B12 og folat, forøger blodets indhold af en aminosyre med navnet ’homocystein’ (2004: 

58). Wolf gennemgår også en lang række af de næringsstoffer, kroppen behøver, og skriver fx at: ”Proteins 

are what make up our skin, muscle, hair, and nails, to say nothing of neurotransmitters, enzymes, and 

hormons. Good sources of protein include fish, fowl, meat, eggs, and shellfish” (2010: 49). Andersen og 

Maarbjerg tager tillige del i en generel introduktion til næringsstoffer, fx: ”De mest almindelige fedtstoffer – 

og dem, vi især finder i kosten – består af glycerol, hvorpå der er hæftet tre fedtsyrer. Fedtsyrer inddeles i 

mættet og umættet fedt. Umættede fedtsyre inddeles yderligere i enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer” 

(2013: 18). 

  

Når de forskellige forfattere vælger at trække på denne diskurs på relativt selvstændig vis – dvs. isoleret fra 

evolutionsargumenter og stenaldertanker – vidner det om, at de aktivt bruger et rent ernæringsvidenskabeligt 

perspektiv til at positionere sig selv som vidende subjekter i det ernæringsmæssige felt. Hermed understreges 

det implicit, at det er med denne viden som basis, de kan påstå, at Palæo-diæten er den bedste metode til at 

opfylde kroppens basale ernæringsmæssige behov. 

 

3) Træningsdiskurs 

Desuden har Palæo-bøgerne en meget fremtrædende træningsdiskurs, der ikke inddrages i samme omfang 

hos de andre diæter. Denne diskurs italesætter træning og fysisk aktivitet som noget positivt og nødvendigt – 

og desuden som en helt naturlig del af dét at leve som et stenaldermenneske. 

 

Cordain fremsætter fx på normativ vis, at ”[s]tyrketræning bør udføres mindst to gange ugentligt, og den 

bør omfatte mindst 8-10 bestemte øvelser […]” efterfulgt af konkrete bud på disse (2004: 201). Det samme 

gør sig gældende hos Wolf, der fx skriver, at ”The Cooper Institute, which is the place that populized the 
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term aerobics, no longer recommends ’aerobics’ as it has been classically practiced. They now recommend 

strength training and interval training […]” (2010: 152). Også Andersen og Maarbjerg inddrager denne 

træningsdiskurs og knytter den derved til Palæo: ”Ved at variere sin træning så meget som muligt kommer 

man tættest på den måde, mennesket formentligt bevægede sig og blev udfordret fysisk på blot ved daglige 

gøremål, da vi levede som jæger-samlere” og det konstateres, at ”[d]erimellem kan der indflettes andre 

træningsformer alt efter lyst, men ovenstående træningsformer er særdeles effektive i forhold til at opnå 

funktionalitet og forhistorisk fitness” (Andersen & Maarbjerg 2013: 43-44). 

 

4) Selvudviklingsdiskurs 

En sidste fremtrædende diskurs, som vi har identificeret i Palæo-diætens kommunikation, er en 

selvudviklingsdiskurs. Denne bliver italesat ud fra et perspektiv, hvor individets selvudvikling vægtes som 

noget yderst positivt, og læserne af bøgerne opfordres både implicit og eksplicit til selv at begynde den 

personlige udvikling. 

 

Andersen bruger sig selv som eksempel: ”I 2005 mødte jeg den skønneste pige. En pige, der fik mig til at 

anskue verden i et helt nyt lys. […] Jeg fik lyst til at ændre på mig selv” (Andersen 2012: 16). Her beskrives 

behov for ændring som en ”lyst”, hvilket vækker positive associationer. Andersen og Maarbjerg italesætter 

også denne diskurs som en del af deres agenda: ”Et af mine vigtigste og fornemmeste formål med denne bog 

er at give input til, hvordan du kan genvinde kontrollen over dit liv og den måde, du vil leve på[…]. Det 

bliver sjovt at udfordre sig selv, enten alene som en del af den personlige udvikling eller sammen med 

andre” (2013: 6-7). 

 

Også Wolf taler ud fra dette perspektiv, når han tilskynder læseren til at prøve Palæo: ”Dare to turn back the 

hands of time and live the full genetic potential with which we are born into this world.  What started off as 

’my’ story of health and wellness has become the story of thousands” (2010: 22). 

 

Når forfatterne trækker på denne selvudviklingsdiskurs, siger de implicit, at det er ved at prøve noget nyt – 

dvs. ved at udvikle sig – at individer opnår den optimale livssituation. Som vi senere vil komme ind på i 

analysen af den sociale praksis, er dette noget, der især rammer ned i tidsånden hos mange moderne 

individer. Vi vil nu bevæge os videre til den diskursive praksis i kommunikationen fra LCHF. 

 

5.1.2 LCHF 

For at analysere kommunikation fra LCHF har vi taget udgangspunkt i følgende empiri: LCHF - Spis dig 

mæt & glad (Faerber 2013), Kostdoktorn.se/dietdoctor.com (Eenfeldt 2014a; 2014b) samt Madbanditten.dk 

(Faerber 2014a). 
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Faerbers bog er delt op i tre dele, der abonnerer på tre forskellige genrer; den indledende del er en personlig 

beretning/selvbiografi, som er grundlaget for hendes motivation til at skrive bogen. Dernæst følger 

videnskabelige oplysninger om LCHF-diæten, som minder om et opslagsværk. Heri er der beskrivelser og 

forklaringer af forskellige næringskilder samt information om basisvarer. Herefter bruges størstedelen af 

bogens sider på opskrifter, som dækker både morgen-, middags- og aftensmad, og bogen trækker derfor også 

på kogebogsgenren. 

 

Disse forskellige genrer går igen på Madbanditten.dk, som også drives af Faerber, samt på Kostdoktorn.se og 

Dietdoctor.com, som drives af den svenske læge Andreas Eenfeldt. Eksempelvis er der på Madbanditten.dk 

en hel sektion med opskrifter, ligesom der på begge hjemmesider er sektioner med videnskabelige fakta om 

LCHF. Der er dog flere genrer i spil, da disse hjemmesider også har karakter af at være blogs. Bloggenren er 

mest tydelig hos Madbanditten.dk, hvor indlæggene skrives af Faerber selv. På Kostdoktorn.se har det mere 

karakter af at være en nyhedsside frem for en blog, da artiklerne der publiceres, ofte er gen-publiceringer fra 

andre sider og ikke Eenfeldts egne formuleringer. 

 

Vi har i ovenstående materiale identificeret tre dominerende diskurser: 1) ernæringsvidenskabelig diskurs, 2) 

selvudviklingsdiskurs og 3) slankediskurs. Disse vil vi gennemgå nedenfor. 

 

1) Ernæringsvidenskabelig diskurs 

Den ernæringsvidenskabelige diskurs er til stede i alle ovennævnte materialer om LCHF og kommer til 

udtryk ved, at der i kommunikationen henvises til ernæringsvidenskabelige studier og trækkes på 

ekspertudtalelser. Fx henviser Faerber i sin bog til en rapport fra Karlshamnstudiet, der viste, at en gruppe 

forsøgspersoner, der indtog få kulhydrater, oplevede væsentlig forbedret sundhed grundet den ændrede kost 

(Faerber 2013: 11). På Dietdoctor.com henvises der også til studier: “There are solid scientific reasons why 

LCHF works. When you avoid sugar and starches your blood sugar stabilizes and the levels of insulin, the 

fat storing hormone, drops.” (Eenfeldt 2014c). 

 

Både Faerber, Madbanditten.dk og Dietdoctor.com/Kostdoktorn.se inddrager eksperter, som er med til at 

understøtte diskursens videnskabelige fundament. Faerber henviser i både sin bog (Faerber 2013) og på 

Madbanditten.dk eksempelvis til den danske læge Uffe Ranskov, der har skrevet bøger om betydningen af et 

højt kolesteroltal, og om hvorfor et højt kolesteroltal ofte kan være nyttigt (Faerber 2013: 17). På 

Dietdoctor.com henvises der ligeledes til eksperter fx i artiklen Saturated Fat and Butter: From Enemy to 

Friend, hvor der henvises til den danske professor Arne Astrup. Hans udtalelser bruges til at understøtte 

pointen om de sundhedsfordele, der er ved at indtage mejeriprodukter og mættet fedt: ”He writes that dairy 
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products and saturated fat are beginning to be viewed as good and healthful foods” (Eenfeldt 2014d). 

Brugen af ernæringsfaglige eksperter er således eksempler på, hvordan den ernæringsvidenskabelige diskurs 

manifesterer sig i den overordnede LCHF-diskurs. 

 

Selvom der eksplicit henvises til ernæringsvidenskabelige studier, er der i kommunikation om LCHF også 

eksempler på, at den ernæringsvidenskabelige diskurs manifesteres ved at omtale elementer i LCHF-diæten 

som absolutte sandheder, fx når Faerber i sin bog beskriver tilstanden ketose: ”Indtager du meget få 

kulhydrater, overgår kroppen til en ketogen tilstand, også kalde ketose. Det er et udtryk for, at din krop nu 

bruger fedt som primær energi. Det sker ved, at fedt i leveren omdannes til ketonstopper, som hjernen og 

kroppen kan bruge som brændstof i stedet for glukose” (Faerber 2013: 22). Her ser vi således, at Faerber 

beskriver tilstanden som et faktum, uden at henvise til konkrete studier eller eksperter. 

 

Opsummerende kan vi forstå inddragelsen af den ernæringsvidenskabelige diskurs som afsendernes forsøg 

på at understrege deres egen viden om ernæringsfeltet generelt, hvorved hans/hendes troværdighed i forhold 

til at udstikke normative kostanvisninger styrkes. 

 

2) Selvudviklingsdiskurs 

Ligesom i kommunikationen om Palæo har vi i materialet om LCHF også identificeret en 

selvudviklingsdiskurs, hvor individets selvudvikling italesættes som noget positivt. Faerbers bog og hendes 

blog Madbanditten.dk tager udgangspunkt i hendes egne positive oplevelser med LCHF, men hun giver også 

råd og redskaber til, hvordan andre kan opleve de samme fordele som hende. 

 

På kostdoktorn.se manifesteres selvudviklingsdiskursen gennem indlæg med succeshistorier, hvortil der 

følger en personlig beretning. Beretningerne understreger, at bloggen har haft en stor betydning og effekt for 

læseren i dennes udvikling til et sundere jeg. Eksempelvis skriver læseren Sofie: ”Din sida räddade 

verkligen livet på mig. Jag var vid dålig hälsa, hade prediabetes, högt blodtryck, höga triglycerider, hög 

puls;  snart ett stroke och hjärtattacksoffer, men din blogg ändrade mitt liv!” (Eenfeldt 2014e). Ved 

beretninger som denne kommer det til udtryk, at personerne har gennemgået en udvikling, der har ændret 

deres liv til noget langt mere positivt. 

 

Faerber (2013) skriver indledningsvist i sin bog: ”I dag spiser jeg helt anderledes. […] Det er en meget ren 

og naturlig kost sammenlignet med, hvad jeg spiste tidligere, og jeg kan uden at blinke sige, at jeg aldrig før 

har haft det så godt” (Faerber 2013: 9). Hendes personlige erfaringer kobles med en lyst til at dele sin 

oplevelse og lære fra sig, og et mål med hendes bog er derfor at ”[…] vise dig nogle områder, hvor du med 
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enkle justeringer kan opnå længerevarende mæthed, større madglæde, bedre energi og måske endda 

vægttab, hvis det er det, du går efter” (Faerber 2013: 9). 

 

Det første kapitel i Faerbers (2013: 8) bog har titlen Er du parat til at få det godt?, og fra første øjekast slås 

fokus på selvet og dets udvikling således an. At få kontrol tilbage over sig selv bliver et centralt element; 

”Med LCHF får du impulskontrollen tilbage og kan træffe gode og sunde valg for dig selv. Og tænk sig, 

måske havde du alligevel ikke rygrad som en regnorm!” (Faerber 2013: 13). Dette fokus på selvkontrol 

kommer dog ikke kun til udtryk i ordets bogstavelige forstand, men det handler også i høj grad om at mærke 

sig selv. På Madbanditten.dk opfordrer Faerber således til at spise efter LCHF-principperne ”[…] fordi man 

kan mærke med sig selv, at kroppen reagerer prompte med bedre og længerevarende mæthed, mere ro, 

vægttab eller stabil vægt, mindre oppustethed, mere energi og bedre humør”, og ikke fordi nogen siger, at 

det er en god ide (Faerber 2014b). 

 

Selvudviklingsdiskursen kommer også til udtryk ved det fokus, der er på individet. Faerber anbefaler 

læseren, at give LCHF et forsøg, men samtidig ikke at gabe over for meget på én gang; “Det er meget 

nemmere at overskue en kort periode, end at du aldrig nogensinde igen må spise sukker eller brød resten af 

dit liv. […] Der er chance for, at du selv på så kort tid vil opleve så mange positive sidegevinster, at du ikke 

har lyst til at vende tilbage til din gamle kost.” (Faerber 2014b). På den måde kommer individet, dets følelser 

og valg i centrum, og selvudviklingsdiskursen manifesteres herved. 

 

3) Vægttabsdiskurs 

Derudover har vi identificeret en vægttabsdiskurs i alle kommunikationsprodukterne fra LCHF, hvor de alle 

italesætter dét at tabe sig, eller holde den slanke linje, som noget positivt og som noget, mange efterstræber. 

Fx skriver Faerber i sin bog: ”Mange oplever nemlig for første gang at kunne holde vægten eller endda tabe 

sig uden sult […]” (Faerber 2013: 13). I afsnittet Det opnår du med LCHF kommer vægttabsdiskursen 

ligeledes til udtryk: ”Mange søger mod LCHF med et ønske om at tabe sig, og de fleste oplever også, at 

vægtpilen peger nedad efter omlægning af kosten” (Faerber 2013: 15). 

 

Desuden eksisterer en hel underside på Madbanditten.dk, som er dedikeret til at fortælle om vægttab i 

forbindelse med LCHF: ”Når du spiser LCHF med vægttab for øje, er du sandsynligvis nødt til at være mere 

nøjeregnende med din kost, end hvis du bare skal vedligeholde din vægt.”. Faerber skriver også, at ”[m]ange 

søger i første omgang LCHF pga. ønsket om et vægttab, og mange oplever også at kunne gå ned i vægt, uden 

de behøver gå rundt og føle sig sultne hele tiden.” (Faerber 2014c). 
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Også på Kostdoktorn.se er der flere underkategorier, der udelukkende beskæftiger sig med vægttab, og hvor 

dét at være slank beskrives som det ideelle: ”Alla kan inte bli fullt så smala som de skulle önska. Men det 

finns många vanliga misstag på vägen. Att rätta till dem kan starta eller snabba upp din viktnedgång” og 

”Lågkolhydratkost minskar din hunger och underlättar att äta mindre. Och den ökar din fettförbränning i 

vila. Studie efter studie visar att lågkolhydratkost är det smarta sättet att gå ner i vikt […]” (Eenfeldt 2014f). 

 

Vægttabsdiskursen konstitueres delvist gennem det usagte – nemlig at dét at være slank er noget positivt og 

efterstræbelsesværdigt. Der bruges med andre ord ikke tid på at forklare en masse om, hvorfor dét at være 

slank er positivt, men ved at italesætte vægttab som noget efterstræbelsesværdigt, forstår man som læser, at 

det er den slanke krop, der er idealet, og at LCHF kan være et værktøj til at nå dette mål.  

 

5.1.3 5:2-kuren 

Analyse af diskursiv praksis i kommunikationen om 5:2-kuren tager udgangspunkt i bogen 5:2-kuren 

(Mosley & Spencer 2013) samt Den letteste vej til 5:2-kuren. 200 opskrifter på 200 kalorier (Rasmussen 

2013). 

 

Begge bøger er relativt små (A5-størrelse), og skriften er i Mosleys og Spencers bog rimeligt stor. I 5:2-

kuren er der gjort flittig brug af overskrifter og punktopstillinger, som bryder læsningen de steder, hvor 

bogens indhold er tungere. På den måde får bøgerne genremæssig karakter af at være pjecer, som man nemt 

kan skabe overblik i og læse på farten. Desuden får Mosley og Spencers bog karakter af at være en 

selvudviklingsbog, som tager udgangspunkt i den personlige fortælling. De to forfattere beretter hver især 

om deres motivation for at følge diæten i to selvstændige kapitler, Michaels motivation: fra mandens 

perspektiv (Mosley & Spencer 2013: 9-13) og Mimis motivation: fra kvindens vinkel (Mosley & Spencer 

2012: 14-16). Disse kapitler suppleres med direkte henvendelser til læseren, der opfordres til at tage ansvar 

for egen (sund) udvikling; ”Let faste kan styre os tilbage på rette kurs” (Spencer & Mosley 2013: 8) og den 

mere direkte ”Snart går det op for dig, at du tidligere har bildt dig selv en hel masse ind om dine madvaner, 

og hvad du mente, der var sundt” (Mosley & Spencer 2013: 86). Begge bøger indeholder desuden opskrifter 

til fastedage og får således også karakter af at være kogebøger. 

 

Vi vil i det følgende præsentere de tre diskurser, vi har identificeret som værende de mest dominerende i 

bøgerne: 1) forsøgsbaseret videnskabsdiskurs, 2) selvudviklingsdiskurs samt 3) vægttabsdiskurs. 

 

1) Forsøgsbaseret videnskabsdiskurs 

De tre diæter tager alle på den ene eller anden måde udgangspunkt i videnskaben, men det er forskelligt, 

præcis hvordan og hvilke former for videnskab som diæterne trækker på. Indenfor 5:2-kuren trækkes der på 
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en diskurs, som vi har valgt at kalde forsøgsbaseret videnskabsdiskurs. Denne er kendetegnet ved, at 

forfatterne refererer til konkrete forsøg med faste, der er udført på enten mennesker eller dyr, for at 

legitimere diæten. 

 

Ifølge Mosley og Spencer er videnskaben kun lige begyndt at opdage og føre bevis for, hvor effektivt et 

redskab faste er. Det pointeres, at deres bog ”[…] er et produkt af forskernes allernyeste viden og dens 

betydning for vores nuværende opfattelser af vægttab, sygdomsbekæmpelse, og muligheden for at få et 

længere liv” (Mosley & Spencer 2013: 8-9). Dette understreges ved, at Mosley og Spencer (2013) dedikerer 

et helt kapitel til at beskrive videnskaben bag 5:2-kuren (2013: 19-65). Rasmussen henviser ligeledes til 

Mosleys videnskabelige argumenter (2013: 6). 

 

Selvom der også lægges vægt på menneskets forhistorie og evolution i 5:2-kuren, er det nyere 

videnskabelige forsøg, der udgør de bærende argumenter; ”Dr. Michelle Harvie, der er diætist og arbejder 

ved Genesis Breast Cancer Prevention Centre […], har gennemfært flere studier, der måler effekten af at 

faste to ugentlige dage […]. I en nylig undersøgelse delte hun 115 kvinder ind i tre grupper […] Efter to 

måneder havde kvinderne, der var på en særlig diæt to af ugens dage, tabt i gennemsnit 4 kg” (Mosley & 

Spencer 2013: 38). Desuden forklarer Mosley og Spencer, hvordan dyreforsøg har ligget til grund for meget 

viden om faste: ”I et tidligt studie fra 1945 blev mus sat til at faste på hver fjerde dag, hver tredje dag eller 

hver anden dag. Forskerne opdagede, at de mus, der fastede, gennemsnitligt levede længere end en 

kontrolgruppe, og at de, der fastede mest, også levede længst […]. Siden da har mange studier bekræftet 

fastens positive fordele – i hvert fald for gnavere” (Mosley & Spencer 2013: 26-27). Herefter nævnes bl.a. 

Dr. Krista Varady som en af de få forskere, der har lavet forsøg på mennesker, og hendes forsøg viser bl.a., 

at: ”Begge grupper fik målt markant lavere LDL-kolesteroltal […], og deres blodtryk faldt. Det betød, at de 

havde reduceret deres risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme og for at få hjertestop […]” (Mosley & 

Spencer 2013: 36-37). 

 

Man kan givetvis sætte spørgsmålstegn ved, om resultater fra dyreforsøg kan overføres direkte til mennesker.  

Ikke desto mindre er forsøg, særligt med dyr, et centralt argument for Mosley og Spencer, når de skal 

argumentere for de sundhedsmæssige fordele ved 5:2-kuren. 

 

2) Selvudviklingsdiskurs 

På samme måde som selvudvikling var et genretema i Mosley & Spencers (2013) bog, ser vi også, at 

selvudvikling i høj grad optræder som en diskurs indenfor denne diæt. Læseren adresseres direkte: ”Hvis ikke 

du er syg eller har en anden grund til at undgå faste, er det bare med at komme i gang så hurtigt som muligt. 

Spørg dig selv: Hvis ikke nu, hvorfor så senere?” (Mosley & Spencer 2013: 77) og opfordres til, nu og her, 
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aktivt at reflektere over tidspunktet for, hvornår diæten påbegyndes. Der henvises til, at den lette faste kan få 

læseren tilbage ”[…] på rette kurs” (Mosley & Spencer 2013: 8), og at fasten vil føre til en adfærdsændring, 

fordi læseren bliver bevidst om sine valg i forhold til, hvad og hvornår han/hun spiser (Mosley & Spencer 

2013: 77). 

 

En stor del af selvudviklingsdiskursen handler om at give læseren redskaberne til selv at ændre status quo og 

at gøre læseren i stand til at håndtere og begribe denne proces. Dette er også et meget fremtrædende element 

hos Mosley & Spencer (2013: 81): ”Det eneste, du skal, er at sige til dig selv, at du med hjælp fra din 

tålmodighed og viljestyrke bare skal klare dig igennem til i morgen tidlig […]. Hvis du er vant til at spise 

uden rigtigt at lægge mærke til og smage på maden, er det nok noget, der meget snart ændrer sig. 

Behovsudsættelse får i den grad det bedste frem i et godt måltid”.  Ovenstående citat viser, hvordan læseren, 

via redskaber som tålmodighed og viljestyrke, bliver i stand til at efterleve 5:2-kurens principper. 

Herigennem vil læseren lære at håndtere et nyt personligt redskab, behovsudsættelse, som er centralt i 5:2-

kuren. Citatet viser således, hvordan forfatterne hjælper læseren til at forstå, hvilke personlige redskaber 

(tålmodighed og viljestyrke) der skal aktiveres, og hvad effekten af disse redskaber er. På den måde 

italesætter Mosley og Spencer 5:2-kuren som kilde til redskaber, der kan igangsætte den enkelte læsers 

selvudvikling. 

 

3) Vægttabsdiskurs 

En sidste dominerende diskurs i 5:2-kurens kommunikation er en vægttabsdiskurs. I denne diskurs 

fremsættes ”den slanke krop” som idealet. I Mosley og Spencers bog er begge forfatteres interesse for 5:2-

kuren særligt motiveret af et ønske om at tabe sig (Mosley & Spencer 2013: 10, 14).  Spencer fortæller fx, 

hvordan hun har tabt sig: ”Til at begynde med vejede jeg 60 kilo. Jeg er 170 cm høj, og det giver et BMI på 

21,4, hvilket er helt i orden. Mens jeg skriver dette, vejer jeg 54 kilo og har et BMI på 19,4. Det gør faktisk 

en stor forskel. Jeg følger mig let, slank og levende” (Mosley & Spencer 2013: 15). I dette citat er det 

tydeligt, at vægttab og dét at være slank ses som noget yderst positivt. For Spencer er hun endda blevet 

endnu gladere af at blive slankere – også selvom hun ikke på nogen måde var overvægtig før. 

 

Forfatterne skriver også, at ”[…] Heldigvis er det sådan, at den mindre drastiske faste, som er denne bogs 

egentlige emne, fører til et varigt vægttab, og den tærer ikke på musklerne” (Mosley & Spencer 2013: 34). 

De henvender sig også mere direkte til læseren og opfordrer ham/hende til at holde øje med sin vægt: ”Det 

første og mest indlysende, du skal gøre, inden du begynder på let faste, er at veje dig. Det er bedst at gøre 

det på samme tid hver dag. Gør det, så snart du står op om morgenen – på det tidspunkt er du lettest! […] 

Ideelt set bør du have en vægt, der også kan måle fedtprocent, fordi det, du nok er mest interesseret i, er, at 



 
 

 
 

50 

fedtet forsvinder” (Mosley & Spencer 2013: 57). Rasmussen bruger i samme ånd vedblivende vægttab som 

en motivationsfaktor for at følge 5:2-kuren: ”Fordi vægttabet vitterligt opretholdes” (2013: 6). 

 

Ved at inddrage denne diskurs italesætter særligt Mosley og Spencer for det første ”den slanke krop” som et 

ideal, og for det andet italesættes 5:2-kuren som et oplagt værktøj til at igangsætte vægttab – hvorved man 

kan leve op til idealet. 

 

5.1.4 Opsummering: Interdiskursivitet og genrer i Palæo, LCHF og 5:2-kuren 

I det ovenstående har vi fremhævet de diskurser, vi har identificeret som særligt dominerende i de tre diæter. 

Det skal understreges, at der også er adskillige andre diskurser til stede, men vi har fremhævet dem, vi 

mener, er særligt karakteristiske for hhv. Palæo, LCHF og 5:2-kuren. Når flere diskurser på denne måde er i 

spil, må vi forstå det som interdiskursivitet. Det vil sige, at flere forskellige diskurser på én gang er 

fremtrædende og blandes (Fairclough 1992: 68, 124). Ved at fremhæve denne interdiskursive praksis har vi 

på systematisk vis tydeliggjort, at kommunikationen fra de forskellige diæter ikke udgøres af tilfældige eller 

objektive beskrivelser. Tværtimod inddrages bestemte meningsperspektiver aktivt. Disse har formentlig til 

hensigt at skabe en særlig genklang hos læserne ved at ramme ned i ”noget”, som er af betydning for dem. I 

analysen af social praksis vil vi i den forbindelse komme ind på, hvordan flere af disse diskurser 

”tilfældigvis” kan siges at have en direkte relation til tre tendenser i det moderne samfund, som vi senere vil 

identificere i analysen af social praksis: 1) Naturvidenskaben konstituerer mulighedsrum og troværdighed, 2) 

Sundhed er en samfundstrend, og 3) Det senmoderne menneskes identitetskonstruktion. 

 

Ved at italesætte de identificerede diskurser i forbindelse med hhv. Palæo, LCHF og 5:2-kuren bidrager de 

forskellige forfattere desuden til 1) at konstituere og reproducere selvstændige diskurser for de enkelte diæter 

samt 2) at betydningstilskrive disse selvstændige diskurser. Det vil sige, at Andersen fx er med til at 

konstituere en forholdsvis autonom Palæo-diskurs, når han udgiver bøger, der bidrager til, at ’Palæo’ bliver 

et afgrænset fænomen med egne regler og betydninger. I den forbindelse tillægger han denne diskurs 

bestemte meninger, når fx en evolutionær videnskabsdiskurs og en træningsdiskurs indarbejdes i 

kommunikationen. Derved bliver de betydninger, som sådanne diskurser repræsenterer, også til en del af den 

selvstændige Palæo-diskurs. Det samme gør sig gældende for LCHF og 5:2-kuren. 

 

I vores analyse er vi især blevet opmærksomme på måden, hvorpå de forskellige forfattere inddrager 

videnskabelige diskurser. Disse diskurser inddrages således ofte i forbindelse med at legitimere den 

pågældende diæt ved at forsikre om dens videnskabelige forankring. Det er tilfældet i alle 

kommunikationsprodukterne, at forfatterne bruger relativt meget plads på at forklare præcist, hvordan diæten 

kan siges at bygge på videnskabelige fakta. Dette kan vi forstå sådan, at forfatterne aktivt inddrager de 
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videnskabelige diskurser på konstituerende vis. Med det mener vi, at de videnskabelige diskurser især 

italesættes, når den pågældende diæt skal retfærdiggøre sin eksistensberettigelse. Det ses fx, når Mosley og 

Spencer forklarer om de forsøg, der ligger til grund for 5:2-kurens nuværende form (2012: 37-39), eller når 

Eenfeldt forklarer om de studier, der har påvist, at LCHF er sundt (Eenfeldt 2014g). I sig selv er dette måske 

ikke banebrydende eller overraskende, men det er værd at lægge mærke til, eftersom vi senere vil påpege, at 

kommunikationen om kostrådene ikke på samme måde inddrager en videnskabelig diskurs som 

konstituerende for egen legitimitet. 

 

Udover at blande forskellige diskurser har vi også konstateret, at der bruges forskellige genrer og subgenrer i 

kommunikationen fra de forskellige diæter. Vi kan bl.a. forstå dette sådan, at der skabes et mindre univers, 

hvor modtagerne af kommunikationen på forskellig vis har mulighed for at konsumere diætens indhold og 

budskaber. Fx giver inddragelsen af både en kogebogsgenre og en faglitterær genre i én bog mulighed for, at 

læseren på forskellig vis kan sammensætte sin oplevelse med kommunikationen. 

 

Når flere diskurser og genrer på denne måde blandes, foreslår Fairclough desuden, at man bør overveje, hvad 

det har betydning for kommunikationen (Fairclough 1992: 124-127, 232). Vi vil komme nærmere ind på 

dette i sammenligningen af kommunikationen om Palæo, LCHF og 5:2-kuren versus kommunikationen om 

de officielle kostråd. I det følgende afsnit vil vi bevæge os til den inderste dimension i Faircloughs model; 

tekstniveauet. 

 

5.2 Tekstdimensionen i Palæo, LCHF og 5:2-kuren 
Formålet med at analysere tekstdimensionen i kommunikationen om Palæo, LCHF og 5:2-kuren er at forstå, 

hvordan subjekter, objekter og processer kobles sammen sprogligt. I denne del af analysen vil vi således 

forholde os mere konkret til visse sætningskonstruktioner i diæternes kommunikation. Som nævnt i 

teoriafsnittet vil vi benytte Faircloughs begreber transitivitet og modalitet. Med disse begreber er det vores 

mål at forstå, hvordan læserne af de forskellige kommunikative begivenheder bliver præsenteret for – og 

forsøgt overbevist om – forskellige sammenhænge og ræsonnementer. Begrebet modalitet gør os i stand til at 

undersøge afsendernes grad af tilslutning til de forskellige udsagn – især om, eller i hvilket omfang, ytringer 

og argumenter italesættes som meget sandsynlige eller sande (dvs. har høj grad af affinitet/tilslutning). Dette 

har potentialet til at have en betydelig indvirkning på læserens tolkning af teksten (Fairclough 1992). 

 

5.2.1 Konstruktion af den sociale virkelighed 

I vores arbejde med empirien fandt vi, at den strategiske kommunikation fra de forskellige diæter havde store 

ligheder i brug af tekstuelle virkemidler til trods for deres forskellige budskaber. Vi har derfor ikke fundet 

det nødvendigt at lave en skarp opdeling blandt de forskellige diæter i denne sektion. Tværtimod virker det 
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oplagt at præsentere de sproglige konstruktioner, der går igen på tværs af alle kommunikationsprodukterne. 

Med udgangspunkt i begreberne transitivitet og modalitet har vi således identificeret følgende sproglige 

konstruktioner: 1) konstruktion af en sundhedsidentitet til læseren, 2) konstruktion af samfundets generelle 

ernæringspraksis som destruktiv, 3) konstruktion af klare acceptregler samt 4) konstruktion af afsender som 

et attråværdigt og personificeret subjekt. Vi vil præsentere disse i det følgende. 

 

1) Konstruktion af en sundhedsidentitet til læseren 

Vi kan få øje på, at der sker en konstruktionen af en særlig sundhedsidentitet til læseren, når forfatterne på én 

gang italesætter fordelene ved de pågældende kostprincipper samtidig med, at de henvender sig direkte til 

læseren med et ”du”. Det ses fx i nedenstående citater: 

 

”[…] når du omlægger din kost og kæler for din indre stenaldermand med lækre, velsmagende retter, der 

tilfredsstiller både øjne, mund og fordøjelsessystem, kvitterer kroppen med velvære, energi, et langt mere 

afslappet forhold til mad og en langt større glæde ved mad” (Andersen 2012: 23). 

 

”Når du følger stenalderkostens ernæringsmæssige retningslinjer i praksis, vil du opnå den samme 

beskyttelse imod hjertesygdomme, som eskimoerne havde. Du bliver også slank og sund og rask ligesom dine 

forfædre. Dette er din fødselsret. Ved at gå bagud i tid med din kost kommer du rent faktisk fremad. Du 

kombinerer oldtidens visdom med alle de sundhedsmæssige fordele, som den moderne medicin kan tilbyde. 

Du høster det bedste fra begge verdener” (Cordain 2004: 13). 

 

”Når din krop ikke længere skal bruge kulhydrat som primært brændstof, er det vigtigt, at den får gode og 

tilstrækkelige mængder fedt i kosten […]. Hvis du tidligere har levet meget fedtfattigt, vil du hurtigt mærke, 

hvordan din krop reagerer med en hel anden ro […]” (Faerber 2013: 46). 

 

I Andersen og Maarbjerg (2013) sker der mere sjældent en direkte henvendelse til læseren i form af et ”du”, 

men der sker noget mindst lige så interessant, når forfatterne i stedet bruger et fælles ”vi”: ”Vi er nysgerrige. 

Det er ikke nok for os at vide, hvilke råvarer vi skal spise, og hvordan de skal tilberedes. Vi vil også vide, 

hvad de består af, og hvordan det, vi spiser, bliver fordelt og udnyttet i vores kroppe” (Andersen og 

Maarbjerg 2013: 15). Dette ”vi” forener forfatternes subjekt med læsernes subjekt. Ved at italesætte et fælles 

”vi” bliver der på én gang tale om konstruktion af en særlig væremåde (eller identitet) til læseren og samtidig 

sættes han/hun i direkte relation til forfatterne. 

 

I eksempler som ovenstående laves der en direkte kobling mellem læseren som subjekt og de respektive 

diæters fordele og/eller regler. Det betyder selvfølgelig ikke, at enhver læser øjeblikkeligt vil internalisere 
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samtlige af diætens principper, men vi kan konstatere, at der italesættes en bestemt sundhedsidentitet i de 

respektive diæters kommunikation, og rent sprogligt sættes denne i direkte forbindelse med læseren som 

subjekt.  

 

Dette er et virkemiddel, der kan være ganske magtfuldt, fordi der samtidig bruges en høj grad af affinitet. 

Det ses i ovenstående eksempler med udtryk som ”du bliver også slank og sund og rask” og ”når du 

begynder at […]”. Her overlades der rent sprogligt en meget lille chance for, at tingene vil blive anderledes – 

det udtrykkes som en sandhed, at tingene vil blive som beskrevet. Som læser bliver man derved nemmere 

overbevist om, at tilværelsen ”naturligvis” vil blive lige så sund, energisk og fyldt med overskud, som 

forfatterne giver udtryk. 

 

2) Konstruktion af samfundets generelle ernæringspraksis som destruktiv 

I al kommunikationen er der i større eller mindre grad en klar afstandstagen til gængse ernæringsnormer. 

Noget af kritikken går decideret på de officielle kostanbefalinger, mens andet går på samfundets måde at 

producere fødevarer på, fx: 

 

”[Palæo-opskrifterne] er baserede på den nyeste forskning i, hvordan vi genetisk set er udviklet til at spise. 

Glemt alt om at tælle kalorier og andet pjat. Dette er ad libitum-opskrifter, og det er ganske enkelt umuligt 

at blive tyk og usund […], da hver eneste opskrift har det til fælles, at næringsindholdet langt overstiger 

kaloriemængden. Dette står i kontrast til sundhedsmyndighedernes anbefalinger” (Andersen 2012: Forord). 

 

”[J]eg har fulgt vores officielle kostanbefalinger i det meste af mit voksne liv. Men jeg var i voldsom 

mistrivsel. Jeg døjede med ondt i maven, oppustethed, fordøjelsesbesvær, humørsvingninger, uforudsigelige 

vredesudbrud, konstant sult, svingende vægt, dårlig søvn og en sukkertrang af en anden verden.” (Faerber 

2014b) 

 

”Although our government recommends that you consume grains by the bushel, you will soon see this has 

everything to do with propping up a pathological oil-agriculture-pharmaceutical complex and nothing to do 

with your health” (Wolf 2010: 81) 

 

”Fødevarerne i dag er taget som et gidsel i et økonomisk spil med producenterne på den ene side og 

forbrugerne på den anden […]. Det betyder blandt andet, at de dyr, vi lever af, er krydset til ukendelighed, 

fyldt med medicin og får foder, der ligger uendeligt langt væk fra det, dyrene oprindeligt spiste, hvilket igen 

bevirker, at eksempelvis fedtsyrebalancen i kødet bliver skævvredet, og at vi, der skal leve af kødet, ikke får 

den næring, vi burde” (Andersen 2012: 26) 
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For det første har denne klare afstandstagen til samfundets gængse ernæringsmæssige praksisser den klare 

konsekvens, at diæterne tydeligt formår at differentiere sig selv fra disse. For det andet – og i forlængelse af 

ovenstående – betyder denne differentiering, at de individer, der følger diæterne, pr. definition også må 

adskille sig fra de andre individer i samfundet (som ikke følger diæten). Dermed konstrueres der ikke kun det 

eksplicitte skel mellem forskellige ernæringsmæssige normer, men også et implicit skel mellem dem, der 

følger den ”rigtige” diæt og de ”stakler”, der blot følger med strømmen og ikke kan se, hvor skadelige deres 

kostvaner er. ”De andre” fremstår snarligt – især hvis de følger de almindelige ernæringsnormer i Danmark –

som usunde og uvidende individer, der ikke formår at tage vare på deres egen krop. 

 

Fordi vi også ser en høj grad af affinitet – fx Andersens klare fremlægning af, at det kød, vi spiser, er fyldt 

med medicin (dvs. det fremlægges som sandhed) – styrkes konstruktionen af dette skel. Forfatterne kunne i 

højere grad italesætte deres egen diæt som ”én blandt flere muligheder” og/eller anerkende, at der trods al 

kan være sundhedsmæssige fordele at hente gennem andre kostprincipper. Dette er dog så godt som aldrig 

tilfældet; der italesættes et klart billede af gængse kostvaner som notorisk usunde – også de vaner, der regnes 

som ”sunde” hos Fødevarestyrelsen og i den almene befolknings bevidsthed. 

 

Denne konstruktion af et ”os” overfor ”dem” konstituerer og styrker rent kommunikativt et mulighedsrum, 

hvor individer kan organisere sig omkring de ernæringsmæssige principper fra enten Palæo, LCHF eller 5:2-

kuren og derved opnå et tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Betydningen af dette vil vi komme ind på i 

forbindelse med analysen af den sociale praksis. 

 

3) Konstruktion af klare acceptregler 

For samtlige af diæterne gør det sig gældende, at de opstiller klare regler for, hvad der kan accepteres i 

diæten, og hvad der ikke kan. I Faerbers bog om LCHF og på Madbanditten.dk benytter hun eksempelvis 

lister med uddybende forklaringer til at opstille hhv. usunde og sunde fødevarer ud fra et LCHF-perspektiv 

(Faerber 2013: 20-21, 46-49; Faerber 2014d). På samme måde har de amerikanske forfattere af Palæo-

bøgerne hele kapitler og lister, der opremser hhv. skadelige og gavnlige fødevarer ud fra Palæo-diætens 

synspunkt (Wolf 2010: 57, 195; Cordain 2044: 25-40). I kommunikationen fra 5:2-kuren er et kapitel fyldt 

med korte afsnit og kalorie-lister, der gør det nemt og overskueligt at se, hvad man kan spise for at holde sig 

inden for de tilladte grænser (Mosley & Spencer 2012: 67-115). 

 

For det første kan vi forstå opstillingen af disse regler som et led i ovenstående pointe om at konstruere et 

klart skel mellem ”os” og ”dem”. Hvis man følger acceptreglerne er man et individ med den rette identitet, 

der således har et tilhørsforhold til de øvrige individer, der også følger diæten. Opstillingen af disse klare 
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regler kan forstås som værktøjer, der gør det nemmere for læseren at foretage praktiske ændringer – og 

derved indtræde i den ”korrekte” Palæo-, LCHF- eller 5:2-identitet. Der er ikke meget, der overlades til 

tilfældigheder; enten må man, eller også må man ikke. I de tilfælde, hvor der potentielt kunne være tvivl, er 

forfatterne ikke sene til at komme med relativt veldefinerede grænser for, hvor meget der er for meget, eller 

hvor lidt der er for lidt. 

 

I vores interviews blev det imidlertid tydeligt, at ingen af interviewpersonerne fuldt ud følger disse regler. 

Det beviser, at de også selv tager styringen i deres personlige identitetskonstruktion, selvom de overordnet 

set tilslutter sig en given diæts principper. Dette er en klar tendens i den måde, hvorpå mange moderne 

individer sammensætter deres selvbillede (mere herom i analysen af social praksis). 

 

4) Konstruktion af afsender som et attråværdigt og personificeret subjekt 

Endelig konstruerer alle diæternes kommunikation forfatteren som et nærværende subjekt, der selv har været 

igennem mental og fysisk udvikling – og nu har opnået det ”rene” og ”sunde” liv: 

 

”I dag spiser jeg helt anderledes. […] Det er en meget ren og naturlig kost sammenlignet med, hvad jeg 

spiste tidligere, og jeg kan uden at blinke sige, at jeg aldrig før har haft det så godt” og ”Jeg oplevede, at jeg 

lavede lækrere mad end nogensinde før samtidig med, at jeg havde det bedre end nogensinde før, og det fik 

jeg lyst til at dele ud af” (Faerber 2013: 9, 36). 

 

”Men gradvist begyndte der at ske noget, og jeg kunne til min store tilfredshed konstatere, at jeg faktisk stille 

og roligt blev bedre og stærkere, hvad gang jeg havde trænet. Mine muskler blev markerede, mavens 

radiatorlook fremtrædende, og muskler, jeg ikke anede eksisterede, begyndte at bule frem” (Andersen 2012: 

17). 

 

”Jeg [Michael Mosley] har arbejdet sammen med John Cleese, Jeremy Clarkson, professor Robert Winston, 

sir David Attenborough og professor Alice Roberts […] Jeg har vundet en del priser, inklusive titlen som 

Medical Journalist of the Year, der bliver uddelt af British Medical Association” og ”Efter et halvt år [på 

5:2-kuren] har jeg mere energi, klarere hud og større glæde ved livet” (Mosley & Spencer 2013: 13, 15). 

 

I kraft af at de mange bøger delvist trækker på en faglitterær genre, ville det ikke være besynderligt eller 

utænkeligt, hvis de forskelige forfattere i mindre grad italesatte sig selv som aktive subjekter. De kunne i 

højere grad distancere sig selv fra teksten og blot præsentere eksempler på diætens fordele samt på mere 

faktuel vis redegøre for, hvordan læseren kunne begynde at implementere diætens regler i sit liv. Dette er 

dog langt fra tilfældet; forfatterne fortæller entusiastisk og i levende vendinger, hvordan de selv har 
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gennemgået en transformation, der har forandret deres liv. De fremlægger malende eksempler på deres egen 

proces og personlige udvikling. Som ovenstående eksempler indikerer, bruger de aktivt deres 

fortællerposition til at overbevise læserne om diætens ”indlysende” fordele. Hvis vi tager højde for, at der er 

tale om en kreativ brug af genrer og diskurser, hvor der fx trækkes på en selvudviklingsdiskurs, er dette dog 

ikke overraskende. 

 

Resultatet af denne (positive) konstruktion af afsenderen er, at læseren får en fornemmelse af mennesket bag 

de mange ord, råd og regler. Desuden fremmer det sandsynligheden for, at læseren kan identificere sig med 

afsenderen. Dette fremmer igen sandsynligheden for, at læseren i sidste ende vil følge diætens principper, da 

forbrugere ofte er mere tilbøjelige til at være interesserede i produkter og ydelser, når der optræder et 

subjekt, de kan identificere sig med (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2010: 386-7, 411-14). Med 

andre ord kan vi i høj grad forstå denne konstruktion af afsenderne som attråværdige og personificerede 

subjekter som et centralt og strategisk element i udførelsen af kommunikationen. 

 

Når forfatterne bruger sig selv som aktive subjekter på denne måde, kan vi også få øje på en interessant 

kobling til vores interviews med privatpersoner. Langt størstedelen af disse gav udtryk for, at de til at 

begynde med havde ladet sig overtale til at prøve diæten, fordi venner eller familie havde anbefalet det 

(Bilag 4) – de har med andre ord fundet det mere troværdigt at få anbefalinger fra nogen, de ved, hvem er. 

Ud fra dette kan man argumentere for, at det er denne magtfulde relation, forfatterne prøver at imitere ved at 

indsætte sig selv som personificerede subjekter. Dermed ikke sagt, at en bog eller tekst vil kunne erstatte den 

tillid, der indgår i en tæt, mellemmenneskelig relation, men ved at præsentere sig selv som mennesker kan 

forfatterne dog tilstræbe at bevæge sig i en mere personliggjort retning, fremfor blot at være usynlige, 

distancerede ”fremmede”. 

 

5.3 Facebook-gruppernes supplerende funktion 
De fleste af de private interviewpersoner havde i et eller andet omfang en tilknytning til Facebook-grupperne 

for hhv. Palæo, LCHF eller 5:2-kuren i Danmark. Fælles for disse Facebook-grupper er, at de udgør meget 

aktive communities med  ca. 13.000-15.000 medlemmer, der dagligt indgår i dialog. Den kommunikation, 

der finder sted i grupperne, er på mange måder anderledes end de øvrige kommunikationsprodukter, vi har 

analyseret. Da gruppernes indhold er 100 % brugergenereret, kan vi ikke på samme måde anse deres indhold 

som strategisk kommunikation fra hver diæt. Vi finder det alligevel interessant at gøre os nogle overvejelser 

omkring den rolle, grupperne kan siges at spille, for det lader til, at mange af de mennesker, der er 

interesserede i enten Palæo, LCHF eller 5:2-kuren, bl.a. finder information i gruppernes fællesskab. I dette 

afsnit vil vi derfor redegøre for, hvordan vi kan forstå de respektive Facebook-grupper som havende en 

supplerende funktion i forhold til de øvrige kommunikationsprodukter på både diskurs- og tekstniveau. 
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5.3.1 Diskursiv praksis 

I forhold til den diskursive praksis kan vi især få øje på, at Facebook-grupperne lader til at udgøre effektive 

arenaer for hver diæts diskursive reproduktion. Som vi nævnte i analysen af diskursiv praksis ovenfor, kan 

man argumentere for, at hver forfatter bidrager til at konstituere selvstændige diskurser for hhv. Palæo, 

LCHF og 5:2-kuren. Dette kommer især til udtryk i Facebook-grupperne, hvor det netop lader til, at brugerne 

ofte taler ud fra en ren Palæo-, LCHF-, eller 5:2-diskurs, hvilket fx ses i følgende citater, hvor forskellige 

brugere fra grupperne har delt madoplevelser med hinanden: 

 

”Fasan med jordskokker, champignon, løg, dadler, rosenkål ... Og en skvæt fløde, det kunne nok undværes 

eller erstattes, men sådan valgte jeg altså og hold da lige op, hvor var det godt” (Inger Nieman i Paleo 

Danmark; Bilag 6). 

 

”Tak Netto! En halv liter cremefraiche 38% til 15,- kr. og 300 g. bacon til en 10'er” (Helle Villadsen i LCHF 

/ Lavkorbo på dansk; Bilag 6) 

 

”Er stolt af mig selv har kun spist en halv bolle 1 banan og aftensmad i dag ingen usunde ting” (Elisabeth 

Carlsen i 5:2 diæten; Bilag 6) 

 

Disse citater er eksempler på, at flere af brugerne har accepteret og internaliseret de mange betydninger, som 

i den strategiske kommunikation på mere eksplicit vis er blevet knyttet til hver diæt. Brugerne her finder det 

ikke nødvendigt at inddrage fx en vægttabsdiskurs eller en evolutionær videnskabsdiskurs for at 

retfærdiggøre deres ernæringsmæssige valg, men kan tale direkte ud i forummet uden at skulle uddybe, 

hvorfor de udelukkende har spist kød og grøntsager, eller hvorfor det er godt, at der er mange/få kalorier i 

maden. 

 

På denne måde kan vi konstatere, at Facebook-grupperne udgør effektive kanaler for hver enkel diæts 

diskursive reproduktion. I disse grupper kommunikerer tusindvis af mennesker jævnligt om hhv. Palæo, 

LCHF og 5:2-kuren. Det foregår endda på en måde, hvor hver diæts spilleregler er blevet så ”naturlige”, at 

det kun sjældent er nødvendigt for brugerne at være særligt eksplicitte omkring, hvorfor de siger, som de gør. 

Tværtimod har de ofte de samme forståelser for, hvad der er godt, og hvad der er dårligt. Derved behøver de 

ikke uddybe deres udsagn over for hinanden, og derfor fremstår hver diæts diskurs som særligt magtfuld, 

fordi diskursens indlejrede betydninger er blevet gjort selvfølgelige. 
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5.3.2 Tekst 

Facebook-gruppernes tekstuelle virkemidler adskiller sig, ligesom ved den diskursive praksis, fra bøgerne og 

internetsiderne, da alt indhold er brugergenereret. I praksis indebærer det, at alle interaktioner er løbende 

dialoger, og der bruges derfor et væld af forskellige sproglige koblinger mellem aktører og processer 

(transitivitet). Tilsvarende varierer graden af tilslutning til udsagn (modaliteten) meget fra bruger til bruger. 

Vi har forsøgt, men ikke fundet det meningsfuldt, at identificere overordnede mønstre i transitiviteten og 

modaliteten i Facebook-grupperne – hverken for Palæo, LCHF eller 5:2-kuren. Der lader til at være næsten 

lige så mange forskellige forsøg på dette, som der er brugere, og det kunne givetvis være et helt speciale i sig 

selv at undersøge de hyppige og til tider relativt ophedede samtaler i grupperne (der er ofte over 20 nye 

opslag med tilhørende debatter og dialoger hver dag). Alligevel kan vi dog få øje på ét fremtrædende og 

meget interessant transitivt aspekt ved grupperne; muligheden for at brugerne kan indsætte sig selv som 

subjekter i den ønskede identitet. Dette vil vi uddybe i det følgende afsnit. 

 

Facebook-grupperne som faciliterende for identitetskonstruktion 

Som vi forklarede i tekstanalysen af diæternes bøger og internetsider, findes der i samtlige af disse 

eksempler på, at forfatterne henvender sig direkte til læseren med lovende anprisninger af de fordele, der er i 

sigte. Dette kan ses som et aktivt forsøg på at producere og overdrage en bestemt identitet til læseren, da 

han/hun som subjekt sættes i forbindelse med den pågældende diæts principper og fordele. 

 

Vi kan i den forbindelse forstå Facebook-grupperne som en forlængelse af denne identitetskonstruktion. Her 

er det imidlertid ikke længere en forfatter, der italesætter og overdrager en bestemt identitet; det er nu 

individet selv. Med dette mener vi, at det nu er individet/brugeren, der i kraft af Facebook-gruppernes 

dialogiske karakter selv har mulighed for at italesætte de associationer, han/hun ønsker at blive forbundet 

med. Derved er det nu brugerne, der kobler deres egne subjekter til bestemte typer af adfærd og værdier, og 

dette kan ses som et led i at konstruere sin egen identitet. Følgende citater giver en fornemmelse af dette: 

 

”Jeg startede d 10.November i motionscenter og været der i 12 dage siden.. hvor jeg bruger løbebånd og 

stepmaskine i 1,5 times tid.. og så startede jeg så 5:2 her i Tirsdags.. og siden d.10 November hvor vægten 

stod på 105 kg også indtil i dag står den på 101,5 kg. så lidt sker der da” (Camilla Andresen i 5:2 diæten; 

Bilag 6) 

 

”Så er vi i fuld gang m en forrygende fastedag, hu hej da hvor det går, kroppen har det jo faaaaaaaantastisk, 

den føles let (øhhhhhh ) og superfrisk”. (Anne Mette Overgaard Henriksen, i 5:2 diæten; Bilag 6) 
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” […] Inspireret af en anden tråd, vil jeg da lige fortælle hvorfor jeg har i sinde at leve af Paleo resten af 

mine dage. […] Jeg er sund og rask og fuld af energi, og jeg er lykkelig. Jeg elsker maden og pludselig midt 

i livet, elsker jeg også at LAVE maden. Jeg føler ikke jeg mangler noget, har ikke trang til slik, kage på 

arbejde osv. […]” (Anja Winchler i Paleo Denmark; Bilag 6) 

 

”Hej igen.. Hvad kan man lave af søde sager når man spiser striks??”. (Mia Skonberg i LCHF / Lavkorbo på 

dansk; Bilag 6) 

 

Citater som disse er eksempler på, at brugerne italesætter eget subjekt på en helt specifik måde; de beskriver 

sig selv som individer, der følger og oplever succes ved de acceptregler, der er aktuelle i den  pågældende 

diæt. Fx formår Mia Skonberg i sit relativt enkle spørgsmål ovenfor at få sig selv italesat som én af dem, der 

spiser ”striks”. Dette er en betegnelse for de LCHF-følgere, der går meget op i at følge diætens regler til 

punkt og prikke, og som aldrig – eller meget sjældent – ”forfalder” til at spise fødevarer, der ikke er i 

overensstemmelse med diætens principper. Alene dét at lave et opslag i gruppen er en tilkendegivelse over 

for både brugeren selv (autokommunikation) og andre brugere om, at man er oprigtigt interesseret i diæten. 

 

Det er i høj grad Facebooks form som medie, der er faciliterende for denne transitive proces, hvor brugerne 

kobler deres eget subjekt med nogle bestemte betydninger: For det første er det gruppernes brugergenererede 

og dialogiske skabelon, der giver individerne mulighed for at have dette rum, hvor de kan tale og indtræde i 

bestemte subjektpositioner. For det andet optræder man (oftest) som sig selv på Facebook; man gemmer sig 

ikke bag et opfundet chat-navn, men bruger sit fulde navn, og de fleste har endda et offentligt profilbillede. 

Disse faktorer minimerer graden af anonymitet betydeligt, men samtidig skaber det også det mulighedsrum, 

hvor gruppens brugere kan gå ind og knytte bestemte betydninger til sig selv som virkelige individer og 

subjekter. 

 

I den forbindelse er der et relevant eksempel fra vores interview med Christina, der følger LCHF. I 

interviewet forklarede hun, at ”vi er jo nogen som er meget aktive derinde” (Bilag 2c). Hun indikerer derved, 

at det er en del af hendes selvfortælling, at hun er med i ’den hårde kerne’ i LCHF’s Facebookgruppe – 

hvilket desuden fremstår som noget, hun tillægger en vis betydning. Med andre ord vidner dette om, at 

Christina understøtter sin egen identitet som en vidende LCHF-følger, der er mere end gennemsnitligt aktiv i 

det fællesskab, som er blevet skabt omkring diæten på Facebook. 

 

Vi har nu analyseret et bredt udsnit af den kommunikation, der er tilgængelig om Palæo, LCHF og 5:2-

kuren. I det følgende afsnit vil vi bevæge os videre til Fødevarestyrelsens kommunikation om de officielle 

kostråd, hvorefter vi vil sammenligne de respektive analyser. 
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5.4 Kommunikation om Fødevarestyrelsens officielle kostråd 
Analysen af kostrådenes diskursive praksis og tekst tager udgangspunkt i en underside på hjemmesiden 

altomkost.dk, der er dedikeret til at formidle kostrådene. Her kan besøgende finde de ti kostråd, pjecer og 

plakater. Fødevarestyrelsens kostrådsteam driver også en Facebook-side, som jævnligt opdateres, og denne 

inddrages ligeledes. Dette er Fødevarestyrelsens primære kommunikationskanaler, som de selv styrer 

(bortset fra eventuelle kommentarer og indlæg på Facebook), og derfor er det disse, som vores analyse tager 

udgangspunkt i. Vi vil nu først gennemgå den diskursive praksis i Fødevarestyrelsens kommunikation, og 

herefter vil vi bevæge os videre til tekstdimensionen 

 

5.4.1 Diskursiv praksis: De officielle kostråd 

Analysen af den diskursive praksis i kommunikationen om kostrådene er interessant, fordi den adskiller sig 

væsentligt fra de øvrige diæter. Både på Fødevarestyrelsens hjemmeside altomkost.dk, i pjecer og i den 

officielle video er indholdet meget ensformigt, og det er kun Facebook-siden, der er mere dynamisk. 

 

Genremæssigt minder hjemmesiden om en klassisk informationskampagne med råd og anbefalinger. 

Hjemmesiden er bygget op omkring kostrådene, som hver har én side. Siderne har ens struktur og ordlyden 

varierer ikke meget. Teksterne begynder altid med en sætning som denne: ”De fleste af os spiser frugt og 

grønsager hver dag, men vi kan med fordel spise endnu flere grønsager.” (Fødevarestyrelsen 2014c). Det vil 

sige, at der først sker en anerkendelse af de fremskridt, der er gjort, og dernæst en opfordring til at fortsætte 

”kampen”. Herpå følger en til to sætninger, der begrunder kostrådet og dernæst en kort passage, ”Sådan gør 

du”, der giver tips og tricks til at kunne leve efter kostrådet. 

 

Informationskampagne-genren videreføres til Facebook-siden om kostrådene, hvor de forskellige indlæg ofte 

knytter sig til kostrådene, fx i form af promovering af Fødevarestyrelsens materiale om kostrådene eller i 

form af øvrige tiltag, som også relaterer sig til kostrådene, eksempelvis: ”Undervisningsmaterialet om de 

officielle kostråd til folkeskolen ”Lev sundere med kostrådene” er nu publiceret og kan downloades på 

altomkost.dk.” (Bilag 6). 

 

I forhold til diskursiv praksis har vi identificeret to diskurser som dominerende i kommunikationen om de 

officielle kostråd: 1) ernæringsvidenskabelig diskurs og 2) motionsorienteret sundhedsdiskurs. 

 

1) Ernæringsvidenskabelig diskurs 

En fremtrædende diskurs i Fødevarestyrelsens kommunikation om kostrådene er en klassisk 

ernæringsvidenskabelig diskurs. Denne diskurs taler ud fra et perspektiv, hvor korrekt ernæring og viden 

herom bliver omtalt som noget selvfølgeligt, efterstræbelsesværdigt og sandt. 
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Når Fødevarestyrelsen italesætter denne diskurs, sker det sjældent med direkte henvisning til videnskabelige 

studier eller argumenter, men derimod ved at fremsætte udsagn som videnskabelige sandheder: ”Når du 

spiser varieret, har du de bedste muligheder for at få de næringsstoffer, du skal bruge for at holde dig sund 

og rask.” (Fødevarestyrelsen 214d). Dette gælder også for de kostråd, der omhandler bestemte 

fødevaregrupper, fx frugt og grøntsager, hvor det fremhæves, at udover nemmere at kunne holde eller opnå 

en sund vægt, så er indtagelsen af denne fødevaregruppe ”[…] med til at forebygge hjerte-kar-sygdomme, 

type 2-diabetes og visse former for kræft” (Fødevarestyrelsen 2014c). Det samme gør sig gældende for 

mejeriprodukterne, hvor vigtigheden af disse begrundes med udgangspunkt i de ernæringsmæssige 

egenskaber, som produkterne har: ”Mejeriprodukter indeholder både protein og mange forskellige vitaminer 

og mineraler og er blandt andet også en vigtig kilde til calcium.” (Fødevarestyrelsen 2014e). Det fremstår 

således som et videnskabeligt faktum, der ikke kan sås tvivl om. 

 

Kun to steder i Fødevarestyrelsens kommunikation henvises der eksplicit til kostrådenes videnskabelige 

forankring. Det ene er i videoen De 10 Kostråd, hvor kok og underviser Rasmus Bredahl giver en 

introduktion til kostrådene: ”Der er kommet nye officielle kostråd, der skal hjælpe os alle til at leve lidt 

sundere. Rådene er baseret på videnskabelig forskning og tager udgangspunkt i danskernes sundhed og 

vores kostvaner” (Fødevarestyrelsen 2013d). Den videnskabelige forankring nævnes ligeledes på første side i 

pjecen De officielle kostråd: ”De officielle kostråd bygger på solid forskning, hvor der er fundet en 

sammenhæng mellem mad og sundhed.” (Fødevarestyrelsen 2013c: 4). 

 

2) Motionsorienteret sundhedsdiskurs 

En mindre dominerende diskurs, som dog adskiller sig fra den ernæringsvidenskabelige diskurs, er den 

motionsorienterede sundhedsdiskurs. Diskursen er ikke gennemtrængende, men alligevel interessant, fordi 

motion nu er blevet et kostråd i sig selv; ”Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv” 

(Fødevarestyrelsen 2014d). Motion italesættes her som en vigtig del af dét at leve sundt. Kostrådene går 

således væk fra udelukkende at omhandle kost til også at omhandle fysisk aktivitet. På den måde anerkender 

Fødevarestyrelsen, at sund kost ikke alene er nok til at leve sundt: ”[Fysisk aktivitet] styrker også dit mentale 

og fysiske velvære og forebygger en række livsstilssygdomme” (ibid.).  Vigtigheden af motion understreges 

ligeledes i følgende citat, hvor det fremhæves, at det er i orden at være let overvægtig, så længe man har en 

aktiv livsstil, fremfor at være normalvægtig med en inaktiv livsstil ”Alle har godt af at røre sig. Faktisk har 

det vist sig, at det er bedre at have en aktiv livsstil og være let overvægtig end at have en inaktiv livsstil og 

være normalvægtig” (ibid.).  
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Opsummerende må det siges, at det primært er den ernæringsvidenskabelige diskurs, der er den dominerende 

i kommunikationen om kostrådene. Denne italesættes dog i mindre grad ved at inddrage henvisninger til 

videnskabelige studier eller eksperter, men snarere ved at fremlægge fakta om ernæring som endelige 

sandheder samt ved at bruge ernæringsfaglige termer. Derudover kan vi også få øje på en motionsorienteret 

sundhedsdiskurs, der vidner om, at Fødevarestyrelsen er bevidst om, at sundhed handler om mere end kost. 

 

5.4.2 Tekst 

Ligesom vi har analyseret tekstdimensionen for Palæo, LCHF og 5:2-kuren, har vi også analyseret 

Fødevarestyrelsens kommunikation om kostrådene med det formål at undersøge, hvordan transitivitet og 

modalitet kommer til udtryk. Som allerede nævnt er der rent kvantitativt en betydeligt mindre mængde af 

kommunikation tilgængelig om kostrådene sammenlignet med de øvrige diæter. Derfor er dette afsnit 

tilsvarende kortere, men vi har dog været i stand til at identificere nogle tydelige sproglige konstruktioner i 

kommunikationen om de officielle kostråd: 1) Konstruktion af en sundhedsidentitet til læseren, 2) 

Konstruktion af skel mellem gode og dårlige fødevarer og 3) Konstruktion af et fælles ”vi”. Disse transitive 

koblinger vil vi præsentere i det følgende: 

 

1) Konstruktion af en sundhedsidentitet til læseren 

Ligesom det var tilfældet i de øvrige diæter, henvender Fødevarestyrelsen sig direkte til læseren i 

kommunikationen. Ved at tiltale læseren ”du” indsættes han/hun således som et aktivt subjekt i ”samtalen”. 

Dette ses både, når der decideret opfordres til handling, samt når sundhedsmæssige fordele beskrives som det 

mest fordelagtige for læseren: 

 

”Når du spiser frugt og grønt, bliver det derfor nemmere at holde eller opnå en sund vægt” 

(Fødevarestyrelsen 2013c: 8) 

 

”Når du vælger det magre kød frem for kød med højt fedtindhold, får du de gode næringsstoffer fra kødet, 

men ikke så meget mættet fedt” (Fødevarestyrelsen 2013c: 14) 

 

”Du kan skære dit saltforbrug ned ved at lave maden selv og gå efter nøglehulsmærket, når du køber ind” 

(Fødevarestyrelsen 2013c: 20) 

 

Når dette ”du” løbende benyttes igennem kommunikationen, betydningstilskriver Fødevarestyrelsen på sin 

vis også læseren, fordi de beskrevne sundhedsfordele bliver noget, læseren må forvente selv at skulle opleve: 

”Når du spiser mindre salt, sænker du dit blodtryk, og det er med til at forebygge hjerte-kar-sygdomme og 

visse typer kræft” (2013: 20). Når modaliteten samtidig er præget af høj tilslutningsgrad, fx ”Når du vælger 
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det magre kød frem for kød med højt fedtindhold, får du de gode næringsstoffer […]”, styrkes udsagnene 

sprogligt som forvisninger om, at de tilsigtede fordele med 100% sikkerhed vil blive en realitet. 

 

En anden måde, hvorpå Fødevarestyrelsen henvender sig til læseren, er ved at bruge bydeform. Faktisk er 

alle kostrådene rent sprogligt formuleret i bydeform, fx ”Spis frugt og mange grøntsager”, ”Spis mere fisk” 

og ”Spis mindre sukker” (Fødevarestyrelsen 2013c: 8, 10, 22). Dette er også en direkte henvendelse til 

læseren, men netop i kraft af bydeformen, bliver der i mindre grad tale om en reel inddragelse af læseren, og 

snarere en løftet pegefinger. 

 

2) Konstruktion af skel mellem gode og dårlige fødevarer 

I kommunikationen om kostrådene arbejdes der tillige med et klart skel mellem fordelagtige og 

uhensigtsmæssige typer af fødevarer, ligesom vi så ved de øvrige diæter. Fx gøres det klart, at en sund 

livsstil indebærer at spise mindre sukker, magert kød og mindre mættet fedt (Fødevarestyrelsen 2013c: 14, 

22, 18). Omvendt skal der spises fuldkorn, fisk og grøntsager, hvis man ønsker at være sund (ibid.: 8, 10, 

12). Det er dog interessant, at skellet ikke fremsættes som voldsomt markant; at spise mindre mættet fedt og 

mindre sukker udelukker ikke nødvendigvis nogen af delene. Så til trods for at dette skel bestemt konstrueres 

og gøres tydeligt, åbnes der også rent sprogligt op for, at mængden man kan indtage af de dårlige fødevarer 

kan variere. 

 

3) Konstruktion af et fælles ”vi” 

Der er en klar tendens til, at Fødevarestyrelsen sprogligt søger at italesætte alle danskere som én stor gruppe. 

Dette ses, når næsten hvert kostråd indledes med en sætning eller et afsnit, hvor der bruges et fælles ”vi” til 

at omtale og beskrive alle danskere: 

 

”Vi er blevet bedre til at drikke mager mælk, men vi spiser for meget af de fede oste” (Fødevarestyrelsen 

2013c: 16) 

 

”Vi er blevet lidt bedre til at spise fisk de seneste år, men vi skal gerne spise meget mere” (Fødevarestyrelsen 

2013c: 10) 

 

”De fleste af os spiser frugt og grøntsager hver dag, men vi kan med fordel spise endnu flere grøntsager” 

(Fødevarestyrelsen 2013c: 8) 

 

I disse ordvalg konstrueres danskerne som én stor gruppe, der tilsammen er ét ”vi”. Det samlede ”vi” 

fremstilles på den ene side som værende på vej i den rigtige retning, og på den anden side som en gruppe der 
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stadig har til gode at ændre sin adfærd på en række områder. Fødevarestyrelsen formår hermed at konstruere 

et sprogligt billede af en bestemt social gruppe, der på mange måder agerer tilstrækkeligt sundt, men med 

fordel kunne optimere sin ernæringsmæssige sundhedspraksis inden for visse områder. 

 

Vi har nu undersøgt de diskursive og tekstuelle virkemidler, der er særligt karakteristiske for 

Fødevarestyrelsens kommunikation. Med udgangspunkt i vores hidtidige analyse, vil vi i det næste afsnit 

sammenligne kommunikationen om kostrådene med kommunikationen fra hhv. Palæo, LCHF og 5:2-kuren. 

 

5.5 Fødevarestyrelsens kommunikation i forhold til øvrige diæter 
I dette afsnit vil vi præsentere, hvordan Fødevarestyrelsens kommunikation om de officielle kostråd tager sig 

ud i forhold til kommunikationen fra Palæo, LCHF og 5:2-kuren. Vi vil først præsentere, hvordan der er 

relativt stor forskel i brugen af genrer. Dernæst vil vi påpege de forskelle, vi har identificeret i forhold til den 

diskursive praksis, og endelig vil vi sammenligne de forskellige kommunikationsprodukters virkemidler på 

tekstniveau. 

 

5.5.1 Forskelle i inddragelsen af genrer 

Hvad angår genrer i kommunikationsprodukterne, kan vi konstatere, at Fødevarestyrelsen ikke er lige så 

kreativ i brugen af genrer, som de øvrige diæter. Hjemmesiden og pjecen fremstår således som klassiske 

informationsmaterialer fra en offentlig myndighed. I begge er der dog tydeligvis gjort noget ud af at bruge 

farver og billeder. Begge produkter indarbejder klassiske træk fra informationskampagner med korte tekster 

og store overskrifter, der i bydeform fortæller læseren, hvilken adfærd han/hun bør have. Det skal dog siges, 

at hjemmesiden, pjecen, videoen og Facebook-siden hver især udgør ret forskellige genrer, og derfor har 

potentialet til at ramme forskellige målgruppers ønsker. 

 

Desuden kan vi få øje på, at det i høj grad er et kvantitetsaspekt, der adskiller kostrådene og de andre diæters 

kommunikation; der er reelt ikke særlig meget information tilgængelig om kostrådene i forhold til de mange 

(og lange) tekster, som både Palæo, LCHF og 5:2-kuren stiller til rådighed i bøger, på hjemmesider osv. 

Dette er selvfølgelig bl.a. et spørgsmål om, at der hos de andre diæter er betydeligt flere forfattere, der byder 

ind med hvert deres perspektiv, men vi kan også forstå dette som et spørgsmål om valg af genre og kanaler. I 

en enkelt bogudgivelse om et givent emne er der fx betydeligt mere uddybende information, end det i 

udgangspunktet vil være tilfældet i en pjece eller på en underside på en hjemmeside. Når Fødevarestyrelsen 

”blot” har valgt en underside på en hjemmeside og en pjece som primære kanaler, sker der helt naturligt en 

begrænsning i mængden af tilgængelig information, fordi disse kanaler som genrer ikke har indlejrede 

konventioner om at skulle være tekst- og informationstunge. Dette er efter alt sandsynlighed et bevidst valg, 
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men vi kan konstatere, at det begrænser mængden af tilgængelig information i forhold til de store mængder, 

som de øvrige diæter stiller til rådighed. 

 

5.5.2 Forskelle i diskursiv praksis 

Vi har identificeret to tydelige forskelle i aktørernes brug af diskurser: 1) Begrænset brug af videnskabelige 

diskurser som konstituerende og 2) Fravær af selvudviklingsdiskurs. 

 

1) Begrænset brug af videnskabelige diskurser som konstituerende 

Som vi har påpeget i delkonklusionen omkring de øvrige diæters kommunikation, er der en klar tendens til, 

at samtlige af de andre diæter konstituerer sig selv i kraft af videnskabelige diskurser. Det vil sige, at 

forfatterne ikke kun bruger de videnskabelige diskurser til at tale om ernæring ud fra, men især inddrager 

dem aktivt, når det kommer til at argumentere for den pågældende diæts eksistensberettigelse. 

 

Her ser vi en klar forskel i måden, hvorpå Fødevarestyrelsen bruger den ernæringsvidenskabelige diskurs. 

Styrelsen bruger således ikke kostrådenes videnskabelige tyngde aktivt i kommunikationen i samme omfang, 

som de øvrige diæter gør. I pjecen fremgår det fx kun ét sted, at ”[d]e officielle kostråd bygger på solid 

forskning, hvor der er fundet en sammenhæng mellem mad og sundhed” (Fødevarestyrelsen 2013c: 4). På 

hjemmesiden om de officielle kostråd er den eneste umiddelbare henvisning til den omfattende 

evidensrapport, der ligger til grund for kostrådene, nogle linjer i en pressemeddelelse, som blev udsendt 

sammen med de opdaterede kostråd (Fødevarestyrelsen 2013a). I videoen nævnes det kun kort i introen. 

Fødevarestyrelsen går således direkte til sagen og formidler kostrådene. Til sammenligning bruger Andersen 

fx tre-fire sider på at legitimere Palæos praksis gennem italesættelse af den evolutionære videnskabsdiskurs, 

og Mosley og Spencer bruger 46 sider på at forklare om videnskaben bag 5:2-kuren (Mosley & Spencer 

2013: 19-65). 

 

Som vi har vist, betyder ovenstående dog ikke, at Fødevarestyrelsen ikke trækker på en videnskabelig 

diskurs i kommunikationen. Tværtimod er det ofte en ernæringsvidenskabelig diskurs, der tales ud fra. 

Forskellen består i, at diskursen (næsten) ikke italesættes i forbindelse med at legitimere og konstituere 

kostrådenes eksistensgrundlag – kun en enkelt gang i pjecen (citatet i afsnittet ovenfor), en sværttilgængelig 

pressemeddelelse på hjemmesiden samt i videoens korte intro. Derudover inddrages der ikke videnskabelige 

og ernæringsfaglige argumenter, der redegør for det videnskabelige arbejde bag kostrådene, og dermed er det 

kun i begrænset omfang, vi kan få øje på, at Fødevarestyrelsen eksplicit forsøger at legitimere selve 

kostrådene. 
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Dette er nærmest ironisk, eftersom kostrådene bygger på omfattende metastudier foretaget af bl.a. DTU 

Fødevareinstituttet, som præsenteres i føromtalte evidensrapport (Tetens et al. 2013). Der eksisterer rigelig 

videnskabelig rygdækning, som i øvrigt understreges af Trine Grønlund og Thea Bjørnholt fra 

Fødevarestyrelsen som dét, der adskiller kostrådene fra mange andre kostprincipper. Det kan derfor virke 

besynderligt, at den videnskabelige diskurs ikke i større grad bruges mere aktivt til at legitimere kostrådenes 

eksistens, ligesom det er tilfældet hos de øvrige diæter. Repræsentanterne for Fødevarestyrelsen forklarede 

os dog, at de ser en klar opdeling mellem ’kommunikation om kostrådene’ og ’evidensrapport’ og har lagt 

stor vægt på, at kommunikationen skulle være tilgængelig og forståelig for den almindelige dansker; ”[…] vi 

har jo også prøvet at gøre det netop tilgængeligt for den helt almindelige dansker, ellers så kunne vi jo bare 

servere evidensrapporten og sige ’Værsgo! Find selv ud af det!’” (Bilag 2h). Dette har tilsyneladende 

udelukket stort set al kommunikation om videnskabelig evidens, men med udgangspunkt i vores interviews, 

kan man meget vel anfægte Fødevarestyrelsens beslutning om at nedtone den eksplicitte henvisning til 

videnskaben og konkrete studier i deres kommunikation om kostrådene (mere herom i analysen af social 

praksis). 

 

Opsummerende må det konstateres at til trods for, at både Fødevarestyrelsen og de andre diæter i høj grad 

trækker på videnskabelige diskurser, så sker det på forskellige måder og i forskellige sammenhænge: Palæo, 

LCHF og 5:2-kuren formår i højere grad at legitimere sig selv ud fra et videnskabeligt perspektiv, hvorimod 

en ernæringsvidenskabelig diskurs nok engang er til stede i formidlingen af hvert enkelt kostråd, men kun i 

meget begrænset omfang inddrages i forbindelse med at legitimere kostrådenes eksistens. Konsekvenserne af 

dette uddybes i analysen af social praksis. 

 

2) Fravær af selvudviklingsdiskurs 

De øvrige diæter har relativt stort fokus på den transformation individet har potentiale til at gå igennem samt 

på de mange sundhedsfordele, der er i sigte ved at følge diæten. Vi har således identificeret en 

selvudviklingsdiskurs i kommunikationen fra både Palæo, LCHF, og 5:2-kuren. Fødevarestyrelsens 

kommunikation om kostrådene trækker ganske enkelt ikke på denne diskurs. 

 

Det tætteste, vi kan komme på at identificere en lignende diskurs, er i nogle ganske få vendinger såsom: 

”Fuldkorn mætter rigtig godt. Det betyder, at du spiser mindre og får lettere ved at holde vægten […]. Når 

du spiser fuldkorn, er det med til at forebygge bl.a. hjerte-kar-sygdomme, type-2 diabetes og forskellige 

typer af kraft” (Fødevarestyrelsen 2013c: 12) eller ”Grøntsager og frugt indeholder mange af de mineraler 

og vitaminer, du skal bruge for at holde kroppen sund og rask” (Fødevarestyrelsen 2013c: 8). De øvrige 

diæter bruger dog langt mere levende og billedlige forklaringer, når de italesætter selvudviklingsdiskursen.  

Desuden er disse citater fra Fødevarestyrelsen snarere eksempler på, hvad vi kunne kalde en 
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”sundhedsorienteret optimeringsdiskurs” end en reel selvudviklingsdiskurs, der i højere grad ville have fokus 

på individets transformation på flere forskellige plan, både kropsligt og mentalt. 

 

I forbindelse med analysen af kommunikationens omgivende sociale praksis vil vi senere komme ind på, 

hvad fraværet af denne diskurs må forventes at have af konsekvenser. 

 

5.5.3 Forskelle i tekst 

Vi har ligeledes identificeret en række forskelle på tekstniveauet. Disse er: 1) Mindre brug af personificeret 

afsender, 2) Ingen kritik af andre ernæringsmæssige praksisser, 3) Bydeform og høj modalitet som substitut 

for længere forklaringer og 4) Konstruktion af et fælles ”vi” for alle danskere. Disse vil vi uddybe i det 

følgende. 

 

1) Mindre brug af personificeret afsender 

I tekstanalysen for de øvrige diæter fremhævede vi, hvordan de alle bruger sproget til at konstruere et særligt 

attråværdigt billede af afsenderen som subjekt. Dette kan give læseren en fornemmelse af, hvem de 

kommunikerer med, og øger chancen for identifikation – og dermed tilslutning til argumenterne. I 

kommunikationen fra kostrådene ser vi ikke en lige så stærk konstruktion af en attråværdig, personificeret 

afsender finde sted. I pjecen og på hjemmesiden gives der ingen introduktion til, hvem Fødevarestyrelsen er 

som institution, eller hvilke personer der står bag. Selvom det kan være svært for en styrelse at bringe sine 

ansatte i spil som personer bag, kunne man alternativt have arbejdet med at konstruere et mere attråværdigt 

billede af Fødevarestyrelsen som afsender. Dette kunne fx være sket ved at give læseren en bedre 

fornemmelse for det professionelle arbejde, der ligger bag udformningen af kostrådene – hvilket, jf. 

ovenstående afsnit 5.5.2 om styrelsens brug af diskurser, kunne være understøttet af at inddrage en 

videnskabeligt orienteret diskurs i forbindelse med at legitimere kostrådenes eksistens. 

 

Med hensyn til personificering er det anderledes, fordi Fødevarestyrelsen gennem videoen samt Facebook-

siden, muliggør en højere grad af identifikation. Således er det i videoen Rasmus Bredahl, kok og underviser, 

der fortæller om kostrådene (Fødevarestyrelsen 2013d), og på Facebook-siden underskrives opslag og 

kommentarer jævnligt med de ansattes navne, ofte Trine og Thea, som vi også interviewede (e.g. Bilag 6). 

Men selv dette kan ikke siges at være den samme transitive proces, som vi har identificeret i 

kommunikationen fra Palæo, LCHF og 5:2-kuren. Her bruges der meget mere plads og levende fortællinger 

til at beskrive afsenderens personlige historie. 
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2) Ingen kritik af andre ernæringsmæssige praksisser 

Endelig påviste vi i tekstanalysen af de øvrige diæter, at de rent sprogligt konstruerede et skarpt skel mellem 

sig selv og samfundets generelle ernæringsmæssige praksis ved at kritisere gængse normer og tage afstand 

fra dem – bl.a. selve kostrådene. Dette er ikke tilfældet et eneste sted i kommunikationen om kostrådene fra 

Fødevarestyrelsen. 

 

Igen kan dette give anledning til en undren: Når Fødevarestyrelsen udtrykker, at de har den mest omfattende 

og velfunderede videnskabelige rygdækning af alle diæter (bilag 2h), kunne man nemt forestille sig, at de 

kunne konstruere et lignende skel mellem kostrådene og diverse ”useriøse populærdiæter”. Desuden lader 

det til at lykkes for Faerber, Andersen m.fl. at kritisere officielle kostanbefalinger og stemple dem som 

uvidenskabelige. Dette indikerer, at det kunne give mening for styrelsen at lade kommunikationen om 

kostrådene træde ind i denne sproglige kamp – ganske enkelt for ikke at lade andres kritik stå upåagtet hen. 

Vi vil komme nærmere ind på denne mulighed i analysen af social praksis. 

 

3) Bydeform og høj modalitet som substitut for længere forklaringer 

Det lader til, at Fødevarestyrelsen i stedet for at komme med længere forklaringer om visse fødevarers 

fordele og ulemper bruger bydeform og høj modalitet til at fremsætte udsagn om, hvorfor læseren skal 

efterleve kostprincipperne. Fx står der i både pjecen og på hjemmesiden: 

 

”Vælg fuldkorn. […] Fuldkorn indeholder mange kostfibre, vitaminer og mineraler. Fuldkornsvarianter af 

brød og kornprodukter er vigtige i dagens måltider, da de indeholder mange vigtige næringsstoffer. 

Fuldkorn mætter rigtig godt. Det betyder, at du spiser mindre og får lettere ved at holde vægten. Desuden er 

fuldkorn godt for fordøjelsen og holder maven i gang. Når du spiser fuldkorn, er det med til at forebygge 

bl.a. hjertekarsygdomme, type-2-diabetes og forskellige typer af kræft” (Fødevarestyrelsen 2013c: 12). 

 

Ordene i dette citat er de eneste, der er skrevet om, hvorfor man skal vælge fuldkorn – hvilket umiddelbart 

ikke er særlig meget forklaring. Potentielt kunne Fødevarestyrelsen have uddybet og forklaret, hvilke 

næringsstoffer fuldkorn indeholder, og hvorfor netop disse er vigtige for kroppen. De øvrige kostråd er 

formuleret meget lig ovenstående citat med korte og præcise formuleringer. Dette behøver ikke nødvendigvis 

at være noget negativt – nogle læsere vil givetvis værdsætte at få præsenteret korte, overskuelige facts. Men i 

forhold til de øvrige diæter må vi blot konstatere, at der i kostrådenes udformning bruges relativt lidt plads 

på at forklare fordele og ulemper ved visse fødevarer og kilder til ernæring. Til sammenligning bruger fx 

Andersen, Faerber og Wolf lange afsnit og adskillige sider til at beskrive de sundhedsmæssige fordele ved 

fedt (2012: 31-32, 46-47; 2013: 18, 25, 47; 2010: 101-119). 
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4) Konstruktion af det fælles ”vi” for alle danskere 

Fødevarestyrelsen konstruerer et fælles ”vi”, og som læser kommer man hurtigt til at føle, at man sættes i 

boks med alle andre danskere. På den ene side kan dette være et gavnligt sprogligt virkemiddel, da læseren 

ikke vil føle, at han/hun står alene, idet der i stedet skabes en fællesskabsfølelse; at man står sammen med et 

bredt udsnit af befolkningen. Dette kan dog være problematisk i forhold til en bredere tendens i samfundet, 

hvor mange individer gerne vil være unikke og sammensætte deres egen identitet. Hvis dette er tilfældet for 

læseren, vil man næppe bryde sig om at blive sat i bås med alle andre danskere. Dette uddyber vi ligeledes i 

analysen af den sociale praksis. 

 

Opsummerende kan vi således konstatere, at der eksisterer tydelige forskelle i måden, de forskelige aktører 

kommunikerer på. Med dette som udgangspunkt vil vi nu bevæge os videre til analysen af social praksis. 

 

5.7 Social praksis 
I denne analysedel vil vi undersøge, hvordan vi kan forstå det sociale felt, som kommunikationen om 

kostrådene og de enkelte diæter er en del af. Dette indebærer for det første at identificere og forklare sociale 

elementer, der er særligt relevante i forhold til vores problemfelt. Vi har således identificeret tre tendenser i 

den omgivende sociale praksis, som vi mener, er særligt relevante at inddrage. Disse er: 1) Naturvidenskaben 

konstituerer mulighedsrum og troværdighed, 2) Sundhed er en samfundstrend og 3) Det senmoderne 

menneskes identitetskonstruktion. 

 

For det andet skal vi inddrage konklusioner og pointer fra analysen af hhv. tekst og diskursiv praksis for at 

kunne forstå, hvordan de respektive diæters kommunikation indskriver sig i det bredere sociale felt. Hvordan 

kan vi fx forstå Fødevarestyrelsens begrænsede brug af videnskabelige diskurser i forhold til den 

overordnede tendens Naturvidenskaben konstituerer mulighedsrum og troværdighed? Eller hvordan kan vi 

forstå brugen af en selvudviklingsdiskurs hos Palæo, LCHF og 5:2-kuren i forhold til Det senmoderne 

menneskes identitetskonstruktion?  

 

Det er i denne analysedel, at styrken ved den kritiske diskursanalyse især kommer til udtryk. Det er netop 

ved at analysere de enkelte kommunikationsprodukter i forhold til fremtrædende elementer i den sociale 

praksis, at vi bliver i stand til at påpege og sandsynliggøre sammenhænge, der ikke umiddelbart lader sig 

afdække. Dermed ikke sagt, at en selvstændig, nøgtern kommunikationsanalyse generelt er uinteressant eller 

ligegyldig, men ved også at inddrage den omgivende sociale praksis i en analyse, bliver vi i endnu bedre 

stand til at forstå, hvorfor og hvordan de enkelte diæter indskriver sig i samfundet samt i enkelte individers 

(under)bevidsthed. Med andre ord er det især i denne analysedel, at vi for alvor vil kunne se og forstå, 
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hvorfor det lykkes andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i forhold til at 

påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg. 

 

Med disse overvejelser på plads vil vi præsentere de tre tendenser, vi har identificeret i den sociale praksis 

samt analysere de respektive diæters kommunikation i forhold til disse. 

 

5.7.1 Naturvidenskaben konstituerer mulighedsrum og troværdighed 

En grundlæggende årsag til visse ernæringsaktørers succes kan findes i naturvidenskaben. Dette skal ikke 

forstås sådan, at videnskaben giver et endelig svar på, hvad optimal sundhed er – tværtimod. For 

udfordringen er netop, at der tilsyneladende ikke findes noget entydigt svar på dette: ”Sandheden om 

sundhed findes angiveligt ikke. Sundhed er ikke en eksakt videnskab, og det er altid muligt at finde studier og 

undersøgelser, der går imod eller støtter op om ens egen overbevisning” (Faerber 2013: 37). Med henvisning 

til, at der findes forskellige måder at nære kroppen på samt mange forskellige traditioner og levemåder rundt 

om i verden understregede interviewpersonerne hos Fødevarestyrelsen ligeledes, at ”[d]er er rigtigt mange 

måder, at leve sundt på” (Bilag 2h). Samtidig vidner alene eksistensen af de mange moderne populærdiæter 

om, at der ikke findes noget entydigt svar på, hvordan sund ernæring skal praktiseres: Der vil givetvis kunne 

forskes i fordele såvel som ulemper ved vegetarisme, Middelhavskost, Atkins-kuren eller hvilken som helst 

af de diæter, vi har inddraget i dette speciale. 

 

Hertil kommer, at det var et gennemgående træk i de interviews, vi foretog med privatpersonerne, at 

diæternes videnskabelige fundering og ”sandhed” lod til at have stor betydning for dem alle. Fx havde det 

stor betydning for Jesper, at Palæo-diæten blev præsenteret af forskere, ”[…] altså selvfølgelig lytter man 

mere til en mand […], som forsker i det, og som har en eller anden metodisk baggrund for sine studier, 

ikke?” (Bilag 2b). Også Kristoffer blev overbevist om fordelene ved Palæo, fordi han oplevede, at diæten var 

baseret på videnskab, ”Så […] det er jo en mere videnskabelig tilgang til det, og det er ligesom derfor, jeg 

også er blevet overbevist om, om det her Palæo og sådan noget, så det er det, jeg synes, er det spændende.” 

(Bilag 2a). Christina og Ninna har ligeledes været meget opmærksomme på LCHF’s teoretiske og 

videnskabelige baggrund, og Ninna påpegede eksempelvis, at hun oplevede det som en blåstempling, at 

bloggen Kostdoktorn.se drives af en læge: ”Altså kostdoktoren, som er uddannet læge, det betyder noget for 

mig, at jeg ved, at han har en eller anden baggrund som gør, at det ikke bare er et eller andet 

modefænomen” (Bilag 2d). Også Mike (Bilag 2e) fremhæver vigtigheden af videnskabelig redelighed og 

fremhæver bogen 5:2-kuren (Mosley & Spencer) som særlig troværdig, fordi det er ophavsmanden til 5:2-

kuren, lægen Michael Mosley, der har skrevet bogen. 
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Vores pointe ved at fremhæve denne spænding – med tvetydig videnskab på den ene side og 

interviewpersonernes vægtning af sandhed og videnskabelighed på den anden side – er, at der skabes et 

mulighedsrum for de respektive ernæringsaktører, der ønsker at overbevise andre om egen fordelagtighed. 

For når der ikke eksisterer noget endeligt svar på, hvad den optimale sunde ernæring er, bliver det rent 

sprogligt muligt for en lang række forskellige aktører at italesætte sig selv som videnskabeligt forankrede og 

derved opnå legitimitet. I den forbindelse er det dog interessant, at vi tidligere har påvist, at 

Fødevarestyrelsen i mindre grad end de øvrige diæter inddrager videnskabelige argumenter for at fremme sig 

selv og kostrådene. 

 

Ud fra ovenstående vil vi i det følgende undersøge, hvordan vi kan forstå kommunikationen fra de respektive 

diæter i relation til det mulighedsrum, naturvidenskaben og dens tvetydighed har skabt. 

 

5.7.1.1 Diæternes kommunikation i forhold til  det naturvidenskabelige 

Analysen af den diskursive praksis i de forskellige diæter illustrerer, at der i kommunikationen om Palæo, 

LCHF og 5:2-kuren trækkes på forskellige former for videnskabelige diskurser, og at dette gøres eksplicit, 

fordi der henvises til konkrete studier. Dette sker desuden ofte på konstituerende vis, hvor forfatterne bruger 

videnskabelige argumenter til at legitimere diætens eksistensberettigelse.  

 

Brugen af konstituerende videnskabsdiskurser er særligt meningsfuld sammenholdt med de opdagelser, vi 

gjorde, da vi interviewede privatpersoner. For når det lader til, at videnskabelighed har stor betydning for 

interviewpersonerne, vidner det om, at de videnskabelige diskurser giver resonans i omverdenen. Med andre 

ord tyder meget på, at (oplevet) videnskabelighed er en afgørende faktor hos de personer, der vælger at følge 

en bestemt diæt, og derfor må vi naturligvis forstå den dominerende brug af videnskabelige diskurser i de 

respektive diæter som en afgørende faktor, når det kommer til at forstå, hvorfor nogle individer vælger at 

følge en bestemt diæt. Samtidig lykkes det hver af disse diæter at fremsætte vidt forskellige videnskabelige 

argumenter, og stadig hver især virke troværdige, og dette må vi se som en direkte konsekvens af, at 

naturvidenskaben ikke kan give ét svar på, hvad sund ernæring er. 

 

Dette kan vi forstå sådan, at den objektivitet og troværdighed, som naturvidenskaben ofte forbindes med, 

indtræder i de respektive kommunikationsprodukter og derved knyttes til den enkelte diæt – til trods for, at 

ingen af de kommunikative begivenheder i sig selv udgør (natur)videnskabelige studier. Når de interviewede 

privatpersoner alligevel giver udtryk for, at de vægter videnskabelighed højt, og desuden anser hver diæt 

som videnskabeligt forankret, vidner det om, at naturvidenskabens troværdighed og oplevede objektivitet på 

effektiv overføres og knyttes til de enkelte diæter gennem italesættesen og dominansen af videnskabelige 

diskurser. 
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Samtidig har vi også konstateret, at der ikke eksisterer en konstituerende videnskabsdiskurs i 

Fødevarestyrelsens officielle kostråd. Ud fra interviewpersonernes krav om videnskabelighed kan dette virke 

problematisk og også være en forklarende faktor til at forstå, hvorfor de har valgt ikke at følge kostrådene. 

Dette fik vi yderligere bekræftet, fordi interviewpersonerne ofte kritiserede kostrådene, hvilket især skete 

med henvisning til manglende videnskabelighed og sandhed. De mener således ofte, at kostrådene er 

decideret forkerte. Ninna udtaler fx: ”[…] de anbefaler faktisk for meget frugtsukker, og jeg synes, der er alt 

for meget fokus på korn, altså alle de her stivelseholdige produkter” (Bilag 2d) og uddyber; ”Jeg tror deres 

andel af brød og korn, det fylder for meget, og det er jeg bare grundlæggende ikke enig i […], der er rigtig 

mange, der trives mega skidt med gluten og meget stivelseholdige produkter og sukker for den sags skyld” 

(ibid.). Hun sår således tvivl om indholdet af Fødevarestyrelsens anbefalinger. Dette synspunkt er også at 

finde hos Kristoffer: ”Jeg er ikke helt overbevist om at det er så sundt, som de selv går og tror” (Bilag 2a) og 

svarer til vores uddybende spørgsmål, ”[…] altså jeg er decideret uenig i hvad, i ja, indholdet.” (ibid.). 

Christina sætter ligeledes spørgsmålstegn ved den videnskabelighed, der ligger til grund for de officielle 

kostråd, og er af den klare opfattelse, at kostrådene ikke har ændret sig i lang tid, ”Der synes jeg måske, at de 

trænger […] til at opdatere noget viden, og så er det jo sådan et ret stort lokomotiv, som har ret svært ved at 

stoppe i det der spor, de kører ud af […] Jeg synes det har været de samme kostråd lige så længe, jeg kan 

huske. Altså, der er jo fandme sket meget på det her ernæringsområde.” (Bilag 2c). Interviewpersonerne 

tvivler med andre ord på indholdet af kostrådene og stiller indirekte spørgsmålstegn til den videnskab, som 

kostrådene er baseret på. På den måde bliver det igen tydeligt, at videnskabelighed har stor betydning for 

vores interviewpersoner, og at det bl.a. er årsag til, at de har fravalgt at følge kostrådene. 

 

Interviewpersonernes kritik af kostrådene er dog interessant set i lyset af interviewet med Fødevarestyrelsen 

samt vores egen research. Fødevarestyrelsens repræsentanter lægger således meget vægt på, at kostrådene er 

baseret på omfattende, evidensbaseret forskning og udtaler eksempelvis ”[…] hvis du vil vide, hvad der er 

godt for dig […] så kan du kigge efter kostrådene. […] Det her, det er der altså evidens for, der er mange 

kilo forskning […]. Det her det er ’state of the art’-forskning” (Bilag 2i). Ligeledes har vi i analysen af 

kostrådenes diskursive praksis identificeret en ernæringsvidenskabelig diskurs, hvor udsagnene i 

kommunikationen fremsættes som ernæringsvidenskabelige sandheder. Men kommunikationen om 

kostrådene adskiller sig dog fra de øvrige diæters kommunikation ved ikke eksplicit at henvise til konkrete 

studier og forsøg. Samtidig har vi også tidligere argumenteret for, at en videnskabsdiskurs kun i 

forsvindende lille grad italesættes, når Fødevarestyrelsen skal konstituere sig selv som legitim aktør og/eller 

argumentere for kostrådene troværdighed. Dette kan vi forstå som problematisk, når interviewpersonerne i 

væsentlig grad lader til at vægte den videnskabelige fundering højt. 
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En anden interessant vinkel på Fødevarestyrelsens kommunikation er, at man kan stille spørgsmålstegn ved, 

hvorfor alternative diæter og kostprincipper ikke kritiseres af styrelsen – især set i lyset af, at de eftersigende 

har ”state of the art-forskning” i ryggen. Som madsociolog Jon Fuglsang påpegede i vores interview, er der 

elementer i mange af samtidens populærdiæter, der kan anfægtes ud fra et videnskabeligt synspunkt, og han 

mener, at Fødevarestyrelsen kan – og burde – kritisere visse populærdiæters påstande (Bilag 2i). Det samme 

mente Henrik Byager, der gav udtryk for, at Fødevarestyrelsen har magten og autoriteten til at kritisere andre 

diæter (Bilag 2j). At starte denne kritik ville potentielt kunne højne opfattelsen af Fødevarestyrelsen – og 

derved kostrådene – som en legitim, professionel og videnskabeligt velfunderet aktør. Selvfølgelig kunne en 

sådan kamp også give anledning til pressede situationer, men rent kommunikativt kunne man fx vælge ikke 

at angribe én eller flere navngivne diæter, men blot påpege, at mange populærdiæter mangler videnskabelig 

rygdækning. 

 

Dette punkt præsenterer en naturlig kobling til den manglende brug af en videnskabelig diskurs som 

konstituerende for kostrådenes legitimitet: Når denne diskurs ikke er blevet italesat på konstituerende vis, er 

det svært for Fødevarestyrelsen at skulle indtræde i en autoritær subjektposition, hvorfra de kan dømme 

andre. Denne subjektposition formår aktørerne i de andre diæter at skabe for sig selv, når de både 

argumenterer for egen videnskabelige forankring og kritiserer samfundets generelle ernæringspraksisser. 

Derved indtager de rent sprogligt et mulighedsrum og en position, hvorfra de kan betydningstilskrive en del 

af det ernæringsmæssige felt ud fra deres egne gyldighedskriterier. Med andre ord er det bl.a. ved at fremme 

sig selv og kritisere andre, at det på meningsfuld vis bliver muligt for repræsentanter for Palæo, LCHF og 

5:2-kuren at indtræde i den offentlige sfære og tale sin egen diæts sag som saglige aktører. 

 

Opsummerende kan vi konstatere, at der opstår et interessant paradoks omkring naturvidenskabens rolle i 

forbindelse med kommunikationen om kostrådene og de forskellige diæter. På sin vis er naturvidenskaben 

helt central i forhold til kommunikationen, fordi vores interviews viser, at en given diæts troværdighed 

vurderes på baggrund af den oplevede videnskabelighed. Hertil kommer, at det i høj grad er 

naturvidenskabens tvetydighed, der åbner et mulighedsrum, hvor vidt forskellige aktører kan gå ind og give 

deres bud på ”sandheden”. Samtidig bliver det dog en udfordring for Fødevarestyrelsen som offentlig 

myndighed at hævde sit eget værd, fordi der ikke findes nogen endegyldig sandhed om sundhed. 

Kommunikationen bliver således udfordret af, at naturvidenskaben transcenderer ind i det sociale og 

modtages af lægmænd, som ofte ikke har mulighed for at vurdere sandfærdigheden/objektiviteten af de 

videnskabelige argumenter, men som dog er i stand til at vurdere, hvorvidt de oplever noget som 

videnskabeligt/troværdigt eller ej. Dette understreger, hvor central kommunikationen er for disse 

ernæringsaktører, for det er gennem sproglige virkemidler, at de kan italesætte sig selv på en særlig 

(videnskabelig) måde. 
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5.7.2 Sundhed er en samfundstrend 

Sundhed generelt – herunder emner som ’korrekt ernæring’ og ’korrekt kost’ – fylder meget i samfundet. 

Dette kommer ofte til udtryk i vidt forskellige sammenhænge, fx på sociale medier, i politiske debatter, 

private samtaler, journalistiske artikler osv. Vi fandt det derfor relevant at undersøge nærmere, hvordan vi 

kan begribe dette emnes popularitet – hvordan udspiller det sig i praksis, og hvordan kan vi forstå det i 

relation til de aktører, vi har valgt at inddrage i dette speciale? 

 

I den forbindelse har vi i arbejdet med empirien fået øjnene op for, at vi kan forstå ’sundhed’ som en trend i 

Danmark. Vi tilslutter os Jakobsen og Jakobsens definition af en trend som: ”[…] en slags beskrivelse af 

forandringer i tidsånden eller en indikator for en mere eller mindre permanent samfundsmæssig ændring i 

værdier” (2003: 24). Denne definition forstår vi sådan, at mens en trend på den ene side er udtryk for en 

bestemt udvikling i en bestemt retning, vil den på den anden side, med tiden, opnå en så forholdsvis 

permanent karakter, at det er muligt at iagttage den som en relativt afgrænset og indflydelsesrig faktor, der 

indeholder nogle ”selvfølgelige” værdier. 

 

Vi mener netop, at vi kan forstå begrebet sundhed og dets indlejrede betydninger som noget, der har udviklet 

sig til en trend. Således ser vi i dag nogle værdier træde frem i samfundet, der har en direkte kobling til dét at 

være sund. Det fik vi bekræftet i vores ekspertinterview med både livsstilsekspert Henrik Byager og 

madsociolog Jon Fuglsang, der begge arbejder i spændingsfeltet mellem sociale processer, livsstil, sundhed 

og fødevarer. 

 

Henrik Byager fortalte bl.a., at: ”[…] hvis der var én ting, jeg skulle investere mine sparepenge i, som […] 

bevare sin status og udvikler den i de næste ti år, så er det sundhed” (Bilag 2j), hvilket indikerer, at han ser 

sundhed som noget der har vokset sig stort i popularitet og formentlig vil vedblive med at være det. Med 

henvisning til sundhed som en tendens i samfundet fortsatte han: ”[…] det er en meget, meget stærk driver. 

Det er et meget, meget stærkt element i at føle sig […] veltilpas og […] succesrig […]. [D]et er en vigtig del 

af den sociale kapital, at man er sund, og at man ikke ser forkert ud; er for tyk, eller for utrænet – det er 

diskvalificerende. [P]å den måde er det ekstremt vigtigt […], og noget af det, der bliver snakket mest om – 

og bliver brugt mest tid på” (ibid.). Han betonede også det udviklingsmæssige aspekt, ved at fortælle om, 

hvordan sundhed ikke altid har været vægtet lige højt i den danske befolkning generelt, og hvordan han 

overordnet ser det som noget positivt, at sundhed er kommet på dagsordenen: ”[…] man kan jo også sige, at 

det grundlæggende er, i den danske befolkning – som har en rigtig dårlig middellevetid og som har rigtig 

mange dårlige vaner, som har slæbt sig igennem […] samfundet igennem generationer, og som ikke har spist 

super sundt – så er det også en positiv ting. Der er virkelig meget at tage fat på, synes jeg” (ibid.). 
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Han fortsatte med at forklare om nogle af de værdier og idealer, der er indlejret i det, vi kan forstå som en 

sundhedstrend: ”Sundhed, det er lig med livskvalitet. At være sund er noget af det allerbedste man kan være i 

den tid, vi lever i nu. Det er et udtryk for, at man har kontrol, er fokuseret, er i balance – alle mulige gode 

ting” og ”[…] sundhed […] er […] fem drivere […]: Det er selvfølgelig, at hvis jeg er syg så skal jeg være 

rask. Det er også at forhindre, at jeg bliver syg. Det er at blive […] stærkere, slankere og smukkere.  Stærk, 

slank og smuk. Det vil vi gerne være. Alt det, der kan hjælpe mig med det – kom med det!” (ibid.).  

 

I ovenstående citater kommer Henrik Byager således ind på, hvordan sundhed som fænomen har indtaget en 

central plads i vores samfund, samt hvordan idealet om en rask, stærk, slank, smuk krop værdsættes og 

desuden forbindes med succes, kontrol, fokus og balance. Disse værdier ser vi reproduceret i samtlige af de 

interviews med privatpersoner, vi gennemførte. Eksempelvis har flere af interviewpersonerne et konkret 

ønske om at blive slankere, bl.a. Ninna: ”I forbindelse med vægttab – det er det, man skal huske – det er 

sådan meget, jeg tænker meget i forhold til vægttab, fordi det er der, der er min verden” (Bilag 2d). Mike 

udtalte tilsvarende: ”Jamen det var jo, jeg tænkte, jeg skulle gøre et eller andet. Jeg synes jeg var blevet lidt 

større end.. Og kiggede på mig selv og tænkte ”arh, der må gerne komme nogle kilo af”” (Bilag 2e). For 

Kristoffer og Jesper, der begge følger Palæo, var det særligt ønsket om at blive stærkere, som fik dem til at 

ændre kostvaner. Fx sagde Kristoffer: ”Jeg kendte nogle, der ligesom begyndte sådan at gå op i deres kost, 

og man kunne se sådan, okay de begyndte, de blev sgu stærkere og mere markerede og alt sådan noget. Og 

så er det bare sådan stille og roligt, at jeg ligesom fik, ”jamen det kan sgu også godt være, at man skulle 

prøve det der”” (Bilag 2a). Disse udtalelser illustrerer og bekræfter vores syn på sundhed som en trend, der 

indeholder nogle særlige værdier for, hvad det vil sige at være sund, samt retningslinjer for, hvordan 

individer kan få sig selv til at fremstå bedst muligt. 

 

Også Jon Fuglsang var enig i, at sundhed er noget, der i høj grad er et samfundsfænomen. Med henvisning 

til, hvad der generelt motiverer danskerne i forbindelse med sundhed, fortalte han bl.a.: ”[…] det er nogle 

søgeprocesser i forhold til at ville gøre noget ved sin krop, som for rigtig mange er noget, de gerne vil 

arbejde med, og hvis man kigger på overvægtsstatistikker, så er det også med god grund. […] Så tror jeg, at 

det her med at skabe en identitet, omkring det man spiser, er også et meget tidstypisk træk; at være med på 

nogle bølger – altså mad er blevet mode” (Bilag 2i). Mht. disse ”bølger” kom han også ind på, præcist 

hvordan sundhed og ernæring er blevet centrale temaer i danskernes bevidsthed: ”[…] så er det netfora, det 

er kogebøger, det er globale tendenser og trends […] vi tænker, at de er meget lokale og danske, men tit er 

det jo en diæt, som også er populær i England og USA samtidig med. Så det er også tit en del af noget mere 

globalt, og så er det nogen kendisser, som går til en eller anden diæt, og så kommer det også den vej rundt 

[…] Så er det også et lidt, meget, komplekst felt, at de opstår i” (ibid.). Endelig gav Thomas Rode også 

udtryk for, at sundhed netop nu er et emne, der står stærkt i mange danskeres bevidsthed: ”Lige nu tror jeg 
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også generelt, der er rigtig mange, der hopper med på vognen, og det skal man jo udnytte. Det moment, det 

bliver aldrig større, altså løftestangen til at få løftet den generelle sundhed i Danmark, den bliver aldrig 

større end den er nu, vel?” (Bilag 2g). 

 

Der er også andre eksperter, end dem vi har talt med, der i de seneste år har givet udtryk for, at sundhed er 

blevet et meget fremherskende tema i dansk kontekst. Nogle går endda så vidt som at betegne sundhed som 

en ny religion. Fx udtalte Lone Grøndal, antropolog på Dansk Sundhedsinstitut, i en artikel i Jyllands-Posten: 

”At opretholde en sund krop er i dag ikke kun et spørgsmål om at være sund. Det er også et moralsk 

foretagende, som handler om at være et godt menneske. Sundhedsforebyggelse kan minde om religion. Man 

handler og spiser ud fra en forventning om en bedre fremtid. Det er et projekt, som man er nødt til at tro på” 

(Westh & Thougaard 2008). Tilsvarende har professor og madsociolog Christian Stenbak Larsen udtalt til 

DR: ”Hele samfundets forhold til sundhed kan betegnes som religiøst. Det at følge en diæt er at sammenligne 

med en sekt, hvor nogle tager forskrifterne meget bogstaveligt” (Ellemann-Jensen & Duemose 2013). Også 

antropolog og sociolog Nanna Mik-Meyer ser dét at være sund som en afgørende social faktor i Danmark: 

”At leve sundt er et stærkt signal til omverdenen om, at man er i kontrol og tager ansvar. Modsat de usunde, 

som er ude af kontrol og ligeglade. Sundhed er blevet en definerende og i mange tilfælde absolut størrelse, 

som ingen taler imod. For sundhed er godt. Sådan er det.” (Nørr 2010) 

 

Endelig har vi fundet nogle tal gennem Infomedia, der på mere kvantitativ vis illustrerer, hvordan sundhed i 

stigende grad har fået en fremtrædende plads i den offentlige samtale. Således viser en søgning på ordene 

’sundhed, ’kost’ og ’ernæring’, at der er sket en markant stigning i artikler, der indeholder disse ord – fra 45 

artikler i 2000 til 1010 artikler i 2014. Tilsvarende er antallet af artikler, der indeholder ordene ’træning’ og 

’motion’, steget fra 199 artikler i 2000 til 6298 i 2014. Der må dog tages forbehold for, at vi ikke har læst 

disse artikler, og derfor ikke kan udtale os om deres indhold som sådan. Alligevel giver den markante 

forøgelse i artikler dog en tydelig indikation af, at der i stigende grad har været udvist interesse for sundhed 

som emne. 

 

Med udgangspunkt i vores definition af en trend som en slags beskrivelse af forandringer i tidsånden eller en 

indikator for en mere eller mindre permanent samfundsmæssig ændring i værdier kan vi i kraft af 

eksperternes udtalelser og tallene fra Infomedia meget vel forstå sundhed som en trend: Der har været en 

stigning i interessen for sundhed på samfundsplan, og det lader netop til at have betydet en vægtning af nogle 

helt særlige værdier. Det indebærer fx, at dét at være sund – bl.a. forstået som at være slank, stærk, rask og 

smuk – bliver en indikator for, at man er et succesfuldt, moralsk, kontrolleret og afbalanceret individ. 
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Hvis vi skal prøve at forstå hhv. Palæo, LCHF og 5:2-kurens popularitet i forhold til denne trend, kommer 

Bonnén, Hird & Poulsen med en nyttig distinktion mellem forskellige niveauer af trends: Samfundstrends, 

livsstilstrends, branchetrends og kategoritrends (2009: 122-129). Det niveaumæssige forhold skal forstås 

således, at samfundstrends er de mest overordnede trends i samfundet, som igen afstikker trends på de tre 

andre niveauer. Livsstilstrends afstikker således trends inden for branche- og kategoritrends, og endelig 

afstikker branchetrends trends inden for kategoritrends (Bonnén, Hird & Poulsen 2009). 

 

 

Samfundstrends: bagvedliggende og helt grundlæggende faktorer. 

Livsstilstrends: udtryk for bestemt levevis, der er oppe i tiden  

– styret af samfundstrends. 

Branchetrends: faktorer, der specifikt vil påvirke den enkelte branche  

– styret af samfunds- og livsstilstrends. 

Kategoritrends: faktorer, som påvirker udviklingen i en enkelt produktkategori  

– styret af samfunds, livsstils- og branchetrends. 

(Bonnén, Hird & Poulsen 2009: 122) 

 

For vores speciale er det især forholdet mellem samfunds- og livsstilstrends, der er interessant. Forfatterne 

beskriver samfundstrends som generelle og grundlæggende faktorer, der vil styre forbruget og dermed 

identitetsdannelsen på tværs af brancher, økonomi, demografi, geografi, interesser og som en drivkraft, der 

igangsætter et særligt forbrug (Bonnén, Hird & Poulsen 2009: 123). Vi kan forstå den overordnede 

sundhedstrend, vi har identificeret, som værende en samfundstrend: Sundhed er blevet et så fremherskende 

ideal i hele samfundet, at det generelt får danske individer og grupper til at tale om træning, gå op i kost, gå i 

fitnesscenter, købe sunde fødevarer, debattere om sundhed, osv. 

 

Livsstilstrends er udtryk for en mere specifik levevis, der er oppe i tiden, og kommer til udtryk gennem 

bestemte holdninger, adfærd og interesser. De er dog ofte mere flygtige end samfundstrends (Bonnén, Hird 

& Poulsen 2009: 126). Disse kendetegn kommer til udtryk hos både Palæo, LCHF og 5:2-kuren: Diæterne 

manifesteres i nogle bestemte adfærdsmønstre samt holdninger til, hvad der er sundt. Fx indebærer dét at 

følge Palæo, at man konsumerer økologiske, uforarbejdede fødevarer samt jævnligt bruger sin krop aktivt. 

Således kan man argumentere for, at når individer internaliserer og praktiserer disse diæters acceptregler, så 

tager diæten form af at være en livsstil. Da samtlige af de diæter, vi har inddraget i dette speciale, samtidig 

lader til at være oppe i tiden, kan vi ikke alene forstå dem som livsstile, men også som deciderede 
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livsstilstrends. Omvendt kan de ikke siges at være samfundstrends, da hver enkelt diæt ikke dominerer på 

samfundsplan (Bonnén, Hird & Poulsen 2009: 121-123). 

 

At diæterne som livsstilstrends skulle have en mere flygtig karakter, gav kun en enkelt af de privatpersoner, 

vi har interviewet, udtryk for. Anne var således bevidst om, at hun ikke ønskede at følge 5:2-kuren, når hun 

havde nået sin ønskede vægt (Bilag 2f). Dog mente både Henrik Byager og Jon Fuglsang klart, at det er de 

færreste danskere, der i praksis vil følge en bestemt populærdiæt i længere tid (Bilag 2i; 2j). Dette skal 

sandsynligvis ses i lyset af den tredje tendens, vi har identificeret i den sociale praksis; det senmoderne 

menneskes identitetskonstruktion. I denne tendens ses selvudvikling som noget yderst positivt og essentielt, 

hvilket bevirker, at individer ofte vil afprøve nye ting for at blive en endnu bedre udgave af sig selv. Det er 

dog langt fra sikkert, at individerne egentlig er bevidste om dette, da det i høj grad må ses som en mentalitet 

og praksis, der er indlejret relativt tavst i samfundet. Det kan meget vel være forklaringen på, at vores 

interviewpersoner ikke var i stand til at give udtryk for, at de formentlig blot praktiserede en midlertidig 

levevis. 

 

5.7.2.1 Diæternes kommunikation i forhold til sundhedstrenden 

Bonnén, Hird og Poulsen påpeger, at livsstilstrends er styret af samfundstrends (2009: 122). Med andre ord 

kan vi forstå den overordnede samfundstrend – sundhed – som faciliterende for hhv. Palæo, LCHF og 5:2-

kuren, da disse må forstås som livsstilstrends, der på hver sin måde kommer med et bud på, hvordan 

individer i praksis kan udleve den samfundsmæssige sundhedstrend. Hvad angår disse diæters 

kommunikation og udbredelse, er det således i høj grad sundhedstrenden i vores moderne samfund, der har 

skabt et mulighedsrum samt positioner, hvor aktører og fortalere for disse diæter på meningsfuld vis kan 

italesætte deres overbevisninger. 

 

Ovenstående tanker stemmer overens med Faircloughs model. Jf. vores definition af trend kan vi således 

forstå sundhedstrenden som noget primært ikke-diskursivt (der dog kan få en diskursiv karakter i det 

omfang, den italesættes, fx når individer fører samtaler, eller der skrives artikler om sundhed), og som en 

udvikling eller en proces, der manifesterer sig i nogle bestemte holdninger og adfærdsmønstre – dvs. social 

praksis. I Faircloughs terminologi må vi således forstå sundhedstrenden som et socialt element, der indgår i 

et dialektisk forhold til de enkelte diæters kommunikation: På den ene side faciliterer trenden 

kommunikationen ved at skabe et mulighedsrum, men disse diæters kommunikation er i høj grad også med 

til at reproducere sundhedstrenden. Med dette mener vi, at når de enkelte diæter og aktører kommer med 

deres bud på, hvordan man lever sundt, reproducerer de også den grundlæggende tanke om, at det er 

nødvendigt, korrekt og legitimt at praktisere en sund adfærd – dvs. sundhedstrenden. 

 



 
 

 
 

79 

At sundhed kan forstås som en samfundstrend kan måske virke indlysende. Dette vil formentlig skyldes, at 

dét at være sund – eller i hvert fald at stræbe efter at være det – er en så integreret del af vores forestilling om 

at fremstå som et ansvarligt individ, at vi ser det som en selvfølgelighed (i vores samfund). Her må vi dog 

huske på, at det blot skyldes, at vi som individer selv er en del af netop dette samfund på netop dette 

historiske tidspunkt, hvor de gældende sundhedsidealer tager sig ud, som de gør. Spoler vi derimod tiden 

blot 50 eller 100 år tilbage, vil vi formentlig ikke finde samme entusiasme omkring emner som sundhed, 

træning, kost og ernæring. De vil i hvert fald ikke manifestere sig på samme måde, som vi ser i dag, hvor 

sundhed, skønhed, den slanke krop og fysisk styrke ofte kobles sammen i et forherliget ideal, som mange 

mennesker prøver at efterleve – men som det alligevel er svært for mange at leve op til i praksis (ifølge 

Henrik Byager; Bilag 2j). Hvis vi anerkender, at sundhed har indtaget en særlig plads, på en særlig måde i 

netop den nuværende historiske og sociale kontekst, begynder vi også at kunne se, at dette i høj grad er 

faciliterende for, at de diæter og forfattere, vi har udvalgt som omdrejningspunktet, får mulighed for at 

kommunikere, bliver opfattet som meningsfulde aktører og indtager relativt magtfulde positioner. 

 

Vi kan i den forbindelse konstatere, at samtlige diæter – også de officielle kostråd – inddrager diskurser, der 

italesætter et eller flere af de herskende idealer i sundhedstrenden. Således har vi i diskursanalysen 

identificeret en træningsdiskurs, to vægttabsdiskurser og en motionsorienteret sundhedsdiskurs hos hhv. 

Palæo, LCHF, 5:2-kuren og kostrådene. Vi kan med andre ord få øje på, at de enkelte diæter på hver deres 

måde formår at tale ud fra et perspektiv, der indarbejder og reproducerer de værdier og idealer, der er 

indlejrede i sundhedstrenden – e.g. at være slank, stærk, smuk og rask. En anden måde at sige dette på er, at 

de sprogligt formår at udnytte det mulighedsrum, som sundhedstrenden har skabt. 

 

At sundhedstrenden har skabt et mulighedsrum for visse aktører giver dog ikke nogen endelig forklaring på, 

hvorfor nogle diæter opnår en særlig grad af popularitet fremfor Fødevarestyrelsen. For alle aktørerne, også 

Fødevarestyrelsen, har i denne optik samme forudsætninger for at udnytte mulighedsrummet og udtale sig 

om, hvordan man bedst muligt sammensætter en sund kost. Dette gør det tydeligt, at vi ikke kan forstå 

sundhedstrenden som en isoleret tendens, selvom den spiller en afgørende rolle. Som trend vil vi derfor 

argumentere for, at den er tæt forbundet med den næste fremtrædende tendens, vi har identificeret i den 

sociale praksis: Det senmoderne menneskes identitetskonstruktion. Denne vil vi præsentere i det følgende. 

 

5.7.3 Det senmoderne menneskes identitetskonstruktion 

Grundlæggende er denne tendens kendetegnet ved, at det senmoderne individ på aktiv vis søger at forme sin 

egen særlige identitet ved at skabe en selvfortælling, der tager udgangspunkt i betydninger, som hun/han 

ønsker at sætte sig selv i forbindelse med. Vi blev især opmærksomme på dette fænomen i kraft af vores 

ekspertinterviews med Henrik Byager og Jon Fuglsang. De kom begge, umotiveret, ind på emnet, og det var 
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desuden en forklarende faktor, de ofte vendte tilbage til, når samtalen kom ind på, hvorfor nogle individer 

vælger at følge visse populærdiæter. 

 

Med hensyn til valget om at følge diæter som fx Palæo, LCHF eller 5:2-kuren, forklarede Henrik Byager: 

”[…] der er ingen tvivl i mit sind om, at […] det er jo styret af indtryk, som ændrer ens selvopfattelse, og 

[…] hvordan ens udtryk så skal være […].” (Bilag 2j). Hvad angår dét at skabe en bestemt fortælling om sig 

selv, fortalte han også: ”Den sådan hovedstrøm, der så kommer ud af det, kalder jeg så Verdens Bedste Mig 

– altså det er sådan, vi lever nu […]. [V]i skal fokusere på at finde ud af, hvad er det bedste, jeg kan få ud af 

mig? Hvad er det bedste, jeg kan gøre for mig selv? Hvad er det bedste liv jeg kan få, hvis jeg sådan bruger 

mit krudt på det? Det handler om livskvalitet. Kernen. The real deal” (ibid.). Henrik Byager giver således 

udtryk for, at mange individer forsøger at skabe en bestemt selvfortælling, og i den forbindelse ønsker de at 

gennemgå en udvikling, hvor de bliver den bedste udgave af sig selv og når ind til ”kernen”. Her er det hans 

klare indtryk, at populærdiæter opleves som et værktøj til at opnå dette: ”Der er noget disciplin og noget 

fokusering i det her, som gør, at når man så hører om 5:2 [læs: han brugte blot 5:2-kuren som eksempel]; 

’jamen nu skal jeg ind i et eller andet univers, hvor jeg skal ændre mit liv, hvor jeg virkelig skal yde en 

fokuseret indsats, som jeg jo så forhåbentligt kan få et udbytte af, og som jeg så også kan kommunikere, så 

jeg kan gøre det til den del af min livshistorie undervejs’” (ibid.). 

 

Jon Fuglsang gav ligeledes klart udtryk for, at moderne individer vælger at følge visse populærdiæter som 

led i konstruktionen af en bestemt identitet: ”[…] det er et identitetsspørgsmål og det her med, at det er 

blevet en identitetsmarkør i forhold til at finde den mening, og det er også en del af sådan et refleksivt 

projekt, kan man sige, hvor man ikke nødvendigvis skal finde den fælles sandhed, men finde den her 

individuelle sandhed. Så det er også […] et senmoderne karaktertræk, at man gerne vil finde en særlig 

løsning, som passer til ens unikke jeg” (Bilag 2i). Han understreger, at danske individer både er refleksive i 

forhold til deres selvforståelse og samtidig træffer midlertidige valg, hvad angår kostvaner: ”[…] man er 

meget refleksiv, og man er meget midlertidig i de valg, man foretager” (ibid.) og ”[…] det er […] nogle 

meget midlertidige fællesskaber. Så det er både det der med, at man vil gerne være meget individuel og 

udbygge, udvikle en særlig identitet, men man vil også gerne være en del af nogen fællesskaber. [O]g så er 

der nogle personer og en vis livsstil, som på et tidspunkt – ofte i en kortvarig periode, Kernesund Familie 

eller what ever – som giver et sprog og noget mening, som gør, at man kan være med i det fællesskab, så 

lang tid, som det nu giver mening, og inden, at den begrebsverden, de har bygget op, falder fra hinanden, 

eller det bliver for kritiseret af videnskaben […]” (ibid.). Henrik Byager og Jon Fuglsang er således enige 

om, at det er aktiv og refleksiv identitetskonstruktion, der finder sted, og Jon Fuglsang understreger ovenfor, 

at det er betydninger og meninger, der er på spil i denne (udviklings)proces. 
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Tanken om, at senmoderne individer løbende konstruerer deres egen identitet, er også blevet behandlet ud fra 

et mere teoretisk perspektiv. Brinkmann (2009) diagnosticerer således det senmoderne menneske som 

værende i besiddelse af en mentalitet, der sætter identitetsspørgsmål i direkte relation til selvrealisering og 

selvudvikling. Han lægger ud med at påpege, at man først for alvor er begyndt at tale om menneskers 

’identitet’ i tiden efter 2. verdenskrig, hvor psykologien fremmer begrebet, og forbrugersamfundet udvikles. 

Først herefter er det blevet alment påtrængende for mennesker at besvare spørgsmålet ”hvem er jeg som 

individ?” (Brinkmann 2009: 8). Udgangspunktet er, at personers identitet har forandret sig fra at omhandle 

ejerskab til at omhandle forbrug. Vores identitet fastlægges ikke længere så meget af, hvad vi ”ejer” i en bred 

forstand (ejendom, formelle kvalifikationer eller job), men derimod af, hvad vi forbruger (varer, oplevelser, 

kompetencer eller karriere). Det betyder en overgang til et samfund, hvor personlighedens fleksibilitet og 

udvikling kommer i højsædet (2009: 15). I forbrugersamfundet gælder det således om hele tiden at være i 

bevægelse og skabe den bedste, unikke selvfortælling; man skal konstant forsøge at forbedre sig selv gennem 

selvrealisering og selvudvikling. Han påpeger også, at dette i høj grad handler om, hvilken livsstil 

forbrugeren vælger at identificere sig selv med – eller forbruge, om man vil (2009: 132-134). 

 

Brinkmann kommer således ind på, hvordan senmoderne individer konstant søger at konstruere et bedre 

selvbillede. Med andre ord praktiseres en selvudviklende proces, hvor det er individets forbrug af varer, 

oplevelser og livsstile, der bruges til at konstruere den ønskede identitet. ’Identitet’ bliver derved ikke noget 

substantielt eller vedvarende – selvom det ironisk nok ofte er det substantielle, der søges i den egocentrerede 

udvikling (ibid.). Overordnet set stemmer Brinkmanns teoretiske udsagn overens med Henrik Byager og Jon 

Fuglsangs iagttagelser. De beskriver alle tre en form for identitetskonstruktion og giver udtryk for, at den 

løbende finder sted på refleksiv vis. I den forbindelse har identiteten kun i ringe grad en substantiel eller 

permanent karakter. Tværtimod er selvudvikling og personlighedens fleksibilitet i højsædet i søgen efter det 

unikke. 

 

Hertil kommer, at citaterne fra Henrik Byager og Jon Fuglsang fortæller os, at netop ’sundhed’ – herunder 

visse ernæringsprincipper – er en del af identitetskonstruktionen. Dette må vi nødvendigvis forstå i forhold 

til det foregående analyseafsnit, der behandlede den herskende sundhedstrend i det danske samfund. Havde 

denne trend med sine medfølgende livsstilstrends – bl.a. forstået som forskellige diæter – ikke hersket i 

samfundet, var sundhed og ernæring sandsynligvis ikke noget, individer ville bruge som led i 

identitetskonstruktionen. Her ser vi således, hvor tæt forbundne sundhedstrenden og identitetskonstruktionen 

er: Det er fordi sundhedstrenden er så fremherskende, at den med sine indlejrede værdier, betydninger og 

meninger bliver en afgørende faktor, når individer forsøger at fremstå som attråværdige, succesfulde og 

afbalancerede subjekter. Havde sundhed derimod ikke været en trend netop nu, havde en forbrugsorienteret 
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identitetskonstruktion stadig fundet sted som social praksis, men det ville formentligt være andre faktorer 

end sundhed og kostvaner, individer ville gøre til en del af deres selvfortælling og selvudviklende proces. 

 

Desuden er det interessant for vores forståelse af problemfeltet, når Brinkmann understreger, at denne 

flygtige måde at praktisere identitet på ikke bør forstås som noget, der er alment gældende eller altid har 

eksisteret. Tværtimod påpeger han, at det er en særlig praksis, som senmoderne individer i 

forbrugssamfundet har taget til sig (2009: 8, 133). Dette tydeliggør, at når visse diæter lykkes med at blive 

livsstile, som senmoderne individer bruger til at skabe deres egen identitet, er det igen noget, som gør sig 

gældende netop nu i samtidens historiske og sociale kontekst. Vi vil senere komme nærmere ind på, hvordan 

de kommunikationsprodukter, vi har analyseret i dette speciale, i særlig grad kan siges at udnytte dette 

mulighedsrum. 

 

Eksperternes udtalelser, Brinkmanns teori og sundhedstrendens indflydelse på identitetskonstruktionen 

vidner om, at vi ikke blot må forstå danske individer som rationelle mennesker, der søger at optimere deres 

kroppe. Vi må se dem som irrationelle individer, der navigerer i et spind af sociale processer, meninger og 

betydninger – og som i dette kaos søger at fremstille sig selv på en særlig måde. For os er dette naturligvis en 

helt central pointe i forhold til at forstå, hvad det er, visse diæter har at tilbyde de pågældende individer. Her 

begynder vi således endnu tydeligere at kunne se, at beslutningsprocessen ikke bare drejer sig om at træffe 

rationelle valg baseret på objektive fakta, men i høj grad om, hvilke betydninger de respektive diæter knytter 

til sig selv – for det er i sidste ende også disse betydninger, der bliver knyttet til de individer, der følger dem. 

 

Som tidligere nævnt må vi dog konstatere, at de privatpersoner, vi har interviewet, i høj grad betoner de 

respektive diæters (oplevede) videnskabelighed som en afgørende faktor i forhold til valg af diæt. Når vi 

spurgte dem, om de i nogen som helst grad var begyndt at følge diæten, fordi den var trendy eller moderne, 

var svaret klart ”nej” (e.g. Bilag 2f). Pudsigt nok mente flere dog, at andre individer fulgte diæten for at 

fremstå som ”med på noderne”. En forklaring på dette kan være, at vores interviewpersoner ganske enkelt 

ikke ville indrømme over for os, at de følger diæten fordi den er ”moderne” eller ”trendy”. En anden 

forklaring kan også være, at de ikke er bevidste om, at/hvordan de er underlagt trends. Til dette kan vi tilføje, 

at både Henrik Byager og Jon Fuglsang gav udtryk for, at den proces, hvorved individerne kan siges at skabe 

deres selvfortælling og identitet, primært må ses som ubevidst (Bilag 2i og 2f). Vi forstår den imidlertid som 

bevidst og refleksiv i den forstand, at senmoderne mennesker generelt tænker over ”hvem er jeg?” og ”hvem 

kan jeg blive?” (Brinkmann 2009), men de lader ikke til at være bevidste om, hvordan større sociale 

strukturer – som fx samfundstrends og den senmoderne identitetspraksis – direkte påvirker deres valg. Når 

disse er ubevidste, er de i vores optik blot endnu mere magtfulde, for i det omfang det lykkes populærdiæter 
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som Palæo, LCHF og 5:2-kuren at virke tiltalende på en måde, som individer ikke engang er bevidste om, 

må det også være tilsvarende sværere for disse individer at ræsonnere sig frem til ikke at skulle følge diæten. 

 

Overordnet set må vi forstå, at kommunikation spiller en afgørende rolle i forbindelse med, at visse individer 

bliver overtalt til at følge en bestemt diæt fremfor en anden. Den ovenstående analyse af sundhedstrenden og 

det senmoderne menneskes identitetskonstruktion indikerer, at en given diæts succes bl.a. må afhænge af, 

hvordan den ved at tale til, og trække på, nogle eksisterende betydninger og normer formår at indskrive sig i 

den omgivende sociale praksis. Således vil vi i det følgende afsnit undersøge, hvordan vi kan forstå 

kommunikationen fra hhv. Palæo, LCHF, 5:-2 kuren og Fødevarestyrelsen i forhold til det senmoderne 

menneskes identitetskonstruktion. 

 

5.7.3.1 Diæternes kommunikation i forhold til det senmoderne menneskes identitetskonstruktion 

Vi har allerede argumenteret for, at kommunikationen om såvel Palæo, LCHF og 5:2-kuren og kostrådene 

kan finde sted på meningsfuld vis, fordi den herskende sundhedstrend i samfundet skaber et mulighedsrum, 

hvor aktører som disse kan indtage centrale positioner. I forlængelse heraf har vi påpeget, at når sundhed er 

blevet en samfundstrend, finder senmoderne individer det fordelagtigt at inddrage bestemte 

sundhedsorienterede livsstile i konstruktionen af egen identitet og selvfortælling. Dette ser vi som en 

afgørende mulighedsbetingelse for, at diæter som Palæo, LCHF og 5:2-kuren kan opnå en væsentlig 

popularitet hos visse individer. I den forbindelse bliver det relevant at undersøge, hvordan de forskellige 

diæter kommunikerer, og derved konstituerer, sig selv i forhold til denne sociale praksis. 

 

Der er stor forskel i måden, hvorpå hhv. Fødevarestyrelsen og de tre populærdiæter formår at tale til 

senmoderne individers praksis for identitetskonstruktion. For det første har vi i kommunikationen om både 

Palæo, LCHF og 5:2-kuren identificeret en dominerende selvudviklingsdiskurs, der bliver italesat ud fra et 

perspektiv, hvor individets selvudvikling vægtes som noget yderst positivt, og læserne opfordres både 

implicit og eksplicit til selv at begynde den personlige udvikling. Dette trækker tydeligvis på de betydninger 

og den mentalitet, der er indlejret i det senmoderne menneskes identitetskonstruktion. Omvendt har vi ikke 

fundet en selvudviklingsdiskurs, eller en tilsvarende diskurs, i Fødevarestyrelsens kommunikation, og dette 

må anses som værende en afgørende forskel i forhold til de andre diæter. 

 

For det andet har vi i kommunikationen om de tre populærdiæter identificeret en række transitive koblinger, 

der også lader til at kommunikere i tråd med den senmoderne mentalitet. Vi har således identificeret en 

konstruktion af sundhedsidentitet til læseren. Denne er kendetegnet ved, at der sker en konstruktionen af en 

særlig sundhedsidentitet til læseren, når forfatterne på én gang italesætter fordelene ved de pågældende 
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kostprincipper (dvs. diskursive elementer med udspring i sundhedstrenden) samtidig med, at de henvender 

sig direkte til læseren med et ”du”. Kostrådene indeholder dog også denne transitive kobling. 

 

En anden kobling, som vi kaldte konstruktion af samfundets generelle ernæringspraksis som destruktiv, 

indeholdte kostrådene imidlertid ikke. I denne konstruktion kritiserer forfatterne bag Palæo, LCHF og 5:2-

kuren dels de officielle kostråd og dels samfundets generelle tilgang til sundhed og ernæring. I forhold til 

identitetskonstruktionen kan vi se, at denne sproglige afstandstanden gør, at de enkelte diæter formår at 

konstruere sig selv som selvstændige livsstile med en implicit forståelse af, at hvis man følger denne livsstil, 

er man mere unik og mere sund end resten af samfundet. Det giver genklang i den praksis, hvor mange 

senmoderne individer søger at konstruere deres egen ”unikke” identitet. Omvendt formår Fødevarestyrelsen 

ikke at italesætte dette skel. Tværtimod konstrueres der i kostrådene et fælles ”vi”, der inkluderer alle 

danskere. Når kostrådene på denne måde italesætter danskerne som én stor gruppe og samtidig ikke formår 

at distancere sig fra andre praksisser, tales der ikke ind i den selvfokuserede og selvudviklende tidsånd, som 

vi har argumenteret for tidligere. Med andre ord kan vi her få øje på, at der opstår en tydelig 

uoverensstemmelse. En hovedtendens i den senmoderne identitetspraksis er at sætte sig selv og sit ”unikke 

jeg” i fokus, for derefter at begive sig ud på en uendelig, selvudviklende rejse, der skaber en enestående 

selvfortælling. Dette modstrider imidlertid hurtigt med kostrådene, der som udgangspunkt er et værktøj, som 

skal kunne bruges af hele den danske befolkning for at opnå generel sundhed og velvære. Det er der ikke 

meget ”unikt jeg” og selvudvikling over. Når dette er det overordnede formål med kostrådene, kan 

Fødevarestyrelsen paradoksalt nok få utrolig svært ved at skabe skræddersyet kommunikation og/eller 

anbefalinger, der taler til det enkelte individs unikke selvforståelse, hvor end styrelsen gerne ville. Alligevel 

kan man dog argumentere for, at Fødevarestyrelsen kunne søge at ramme bedre ned i denne tidsånd ved evt. 

at arbejde med segmenter og målrettet kommunikation i stedet for blot at udsende ét sæt kostråd, der skal 

gælde for alle. 

 

Vi har desuden pointeret, hvordan de respektive populærdiæter foretager en konstruktion af afsender som et 

attråværdigt og personificeret subjekt. Her konstrueres forfatterne til populærdiæternes kommunikation som 

personliggjorte subjekter, der selv har gennemgået en (ernæringsmæssig) udviklingsproces, hvilket har gjort 

dem fysisk og mentalt sundere, gladere, stærkere, energifyldte m.m. Her kan vi få øje på, at forfatterne i høj 

grad både trækker på betydninger fra sundhedstrenden og den senmoderne identitetskonstruktion: De 

beskriver sig selv som individer, der lever op til gældende sundhedsidealer samtidig med at de fortæller om 

den (selv)udvikling, de har gennemgået. Med andre ord består det ”attråværdige” aspekt særligt i, at 

forfatterne indsætter sig selv som subjekter, der lever i overensstemmelse med sundhedstrenden og den 

senmoderne identitetspraksis. Som tidligere nævnt er det desuden værd at bemærke, at personlig 

identifikation kan være et effektivt greb i forbindelse med at overtale forbrugere (Solomon et al. 2010: 386-
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7, 411-14). Vi må således forså den transitive kobling, konstruktion af afsender som et attråværdigt og 

personificeret subjekt, som en magtfuld konstruktion, fordi forfatterne konstruerer sig selv som 

efterstræbelsesværdige, troværdige og menneskelige subjekter, hvilket har en positiv effekt på deres 

budskabers påvirkningskraft. Denne virkning opstår derimod ikke i kommunikationen fra Fødevarestyrelsen, 

da de kun i meget lille grad benytter personliggjorte afsendere i kommunikationen. 

 

Desuden har vi påpeget, hvordan Facebook-grupperne for hhv. Palæo, LCHF og 5:2-kuren kan siges at have 

en supplerende funktion i forhold til at give individer mulighed for at betydningstilskrive sig selv som 

subjekter, der succesfuldt følger den pågældende diæt – dvs. konstruere deres egen identitet. Hvis vi sætter 

denne transitive proces i forbindelse med tendensen det senmoderne menneskes identitetskonstruktion, bliver 

det endnu mere tydeligt, at Facebook-grupperne har en relevant funktion: Når det er kendetegnende for den 

sociale praksis, at individer aktivt ønsker at konstruere deres egen identitet, må det alt andet lige siges at 

være en væsentlig kommunikativ dimension for de tre populærdiæter, at der eksisterer offentlige forummer, 

hvor individerne sprogligt kan konstruere sig selv som værende sunde og selvudviklende personer. Der 

eksisterer ikke et tilsvarende forum for individer, der følger Fødevarestyrelsens kostanbefalinger. 

 

Endelig har vi pointeret, at Fødevarestyrelsens kommunikation rummer en mindre kreativ brug af genrer og 

diskurser end det er tilfældet i kommunikationen om Palæo, LCHF og 5:2-kuren. Hertil kommer, at styrelsen 

bruger høj grad af modalitet og bydeform frem for længere forklaringer. Vi har en formodning om, at de tre 

populærdiæters kombination af mere kreativ genrebrug og længere forklaringer udgør mere sanselige og 

unikke narrativer, som nogle danskere finder særligt tiltalende. Jon Fuglsang berørte også kort dette emne, 

og med henvisning til populærdiæternes kommunikative virkemidler fastslog han således, at deres force 

består i ”dét med at have det æstetiske univers med” (Bilag 2i) og kritiserede i den forbindelse kostrådene for 

ikke at være lige så æstetiske: ”[J]eg tror, i højere grad end man har gjort, at man kunne tænke sanselighed 

og æstetik ind”. Vi kan netop forstå Palæo, LCHF og 5:2-kurens længere forklaringer og kreative brug af 

genrer som udtryk for et forsøg på at skabe et mere sanseligt og æstetisk univers, fordi inddragelsen af 

farver, billeder, opskrifter, videnskabelige argumenter, personlige fortællinger etc. tilsammen konstituerer en 

bestemt rammefortælling omkring diæten, der kan tale til læseren på forskellig (sanselig) vis. I den 

forbindelse kan der argumenteres for, at det er mere tiltalende for individer at bruge visse populærdiæter som 

led i en aktiv identitetskonstruktion, hvis diæten formår at skabe et mere helstøbt og indbydende 

narrativ/univers omkring sig selv. Denne idé om det narrative kan vi ligeledes forstå i forhold til diskurser; fx 

kan der argumenteres for, at Palæo-diæten som selvstændig diskurs og livsstil også repræsenterer et bestemt 

narrativ, hvor forskellige diskurser, såsom den evolutionære videnskabsdiskurs, træningsdiskursen og 

selvudviklingsdiskursen, tilsammen udgør en kompleks, unik og interessant fortælling, som individer kan 

vælge at sætte sig selv i forbindelse med. Når Fødevarestyrelsen ikke konstruerer et lige så bredt felt af 
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genrer og diskurser (interdiskursivitet) til at skabe et unikt og interessant narrativ, bliver det ikke lige så 

tiltalende for individer at sætte sig selv i forbindelse med de officielle kostråd. For i sandhed at fremsætte 

disse argumenter om narrativer og sanselige universer vil det dog være nødvendigt med yderligere 

undersøgelser – evt. i form af en decideret receptionsanalyse – der kan være med til at afdække, hvordan 

læserne af de forskellige kommunikationsprodukter interagerer med dem. 

 

I forlængelse af ovenstående kan vi dog konstatere, at det ofte er i kraft af længere forklaringer og 

inddragelse af forskellige genrer, at der hos Palæo, LCHF og 5:2-kuren er plads til at inddrage den 

selvudviklingsdiskurs, som vi har identificeret som særlig betydningsfuld. Fødevarestyrelsens brug af 

bydeform, korte tekster og en klassisk informationskampagnegenre lægger imidlertid ikke op til, at der skal 

inddrages en tilsvarende selvudviklingsdiskurs, der ofte italesættes gennem lange, malende beskrivelser.  

 

Afrundende må det siges, at de sproglige og diskursive fremstillinger, vi har identificeret hos Palæo, LCHF, 

og 5:2-kuren, ikke bør forstås som tilfældige eller objektive gengivelser af virkeligheden. Tværtimod taler 

adskillige af disse direkte til den bredere tendens i samfundet, hvor individer er refleksive og hele tiden 

forsøger at forbedre sig gennem selvudvikling og selvrealisering. Palæo, LCHF og 5:2-kuren skaber således i 

højere grad end kostrådene sproglige konstruktioner (transitive såvel som diskursive), der rammer direkte 

ned i en tidsånd, hvor mange individer bruger sundheds- og ernæringsorienterede tendenser til at konstruere 

en unik selvfortælling og et enestående jeg. Vi forstår de kommunikative elementer, vi har identificeret hos 

de tre populærdiæter, som overbevisende faktorer, der på et delvist ubevidst (og derved magtfuldt) plan, 

formår at virke mere tiltalende end kostrådene. 
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5.8 Opsummering af hovedpointer i den kritiske diskursanalyse 
Ovenstående analyse af social praksis er omfattende og drager på konklusioner og opdagelser, som vi gjorde 

i både analysen af diskursiv praksis og tekst. Vi har nedenfor opsummeret de væsentligste pointer fra de tre 

analyseniveauer samt det foregående afsnits analytiske bidrag. 

 
Figur 1. Opsummering af centrale forskelle i aktørernes kommunikationen 

 Palæo, LCHF, 5:2-kuren Fødevarestyrelsens kostråd 

Diskursiv praksis Kreativ brug af genrer 

 

Videnskabelige diskurser legitimerer 

diæternes eksistensgrundlag 

 

 

Aktiv brug af selvudviklingsdiskurs 

Klassisk informationsside og pjecer 

 

Den videnskabelige diskurs anvendes 

ikke til at italesætte kostrådenes 

eksistensberettigelse 

 

Ingen italesættelse af diætens positive 

indflydelse på individets selvudvikling 

Tekst Konstruktion af attråværdig, 

personificeret afsender 

 

Kritik af andre ernæringsmæssige 

praksisser 

 

Lange, narrative forklaringer 

 

 

Dyrkelse af individet (særligt gennem 

den aktive selvudviklingsdiskurs) 

Fødevarestyrelsen som (upersonlig) 

afsender 

 

Diplomatisk og passiv tilgang til 

alternative diæter 

 

Udbredt brug af bydeform og høj 

modalitet – korte/ingen forklaringer 

 

Konstruktion af fælles ”vi” 

Social praksis 1. Naturvidenskaben konstituerer mulighedsrum og troværdighed 
 

2. Sundhed er en samfundstrend 
 

3. Det senmoderne menneskes identitetskonstruktion 
 

 

Analysen af social praksis har for det første vist os, at naturvidenskaben konstituerer et mulighedsrum og 

samtidig tilfører diæten troværdighed. Det er naturvidenskabens tvetydighed, dvs. at der ikke findes én 

endegyldigt sandhed om den mest optimale diæt, der åbner et mulighedsrum, hvor forskellige aktører 
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meningsfuldt kan komme med deres bud på ”sandheden”. Dette udfordrer dog Fødevarestyrelsen, fordi de 

ikke kan hævde at have det endegyldige svar, når kommunikationen transcenderer ind i det sociale, og 

modtages af lægmænd, som tager udgangspunkt i oplevet videnskabelighed. Fordi Fødevarestyrelsen ikke 

aktivt og eksplicit konstituerer kostrådene via videnskabelige argumenter, mister de terræn til 

populærdiæterne. 

 

For det andet har vi i analysen af social praksis identificeret sundhed som en samfundstrend. 

Sundhedstrenden spiller en afgørende rolle for, at der meningsfuldt kan eksistere både officielle 

kostanbefalinger samt alternativer til disse. Vi kan i kommunikationen fra samtlige aktører, herunder 

Fødevarestyrelsen, få øje på, at de indarbejder og reproducerer de værdier og idealer, der er indlejrede i 

sundhedstrenden. De formår således rent sprogligt at udnytte det mulighedsrum, som sundhedstrenden har 

skabt. Dog giver dette ingen forklaring på, hvorfor visse diæter lykkes med at blive mere populære end de 

officielle kostråd. I den forbindelse har vi argumenteret for, at vi i høj grad må se sundhedstrenden som tæt 

forbundet med det senmoderne menneskes identitetskonstruktion for at kunne forklare populærdiæternes 

succes. 

 

Det senmoderne samfunds refleksive individer er således kendetegnede ved kontinuerligt at søge mod at 

forbedre sig selv gennem selvudvikling og selvrealisering. De sproglige og diskursive fremstillinger, vi har 

identificeret i kommunikationen om Palæo, LCHF og 5:2-kuren, taler effektivt ned i denne tendens. Dette ses 

fx ved italesættelsen af en selvudviklingsdiskurs i samtlige kommunikationsprodukter. Fødevarestyrelsen 

formår ikke på samme måde at inddrage kommunikative elementer,  som rammer ned i denne tidsånd. 
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KAPITEL 6: DISKUSSION 
 

I dette kapitel vil vi diskutere, om det giver mening at sammenligne kostrådene med populære diæter, som vi 

gør i dette speciale. Ud fra et kritisk perspektiv kan man hævde, at Fødevarestyrelsen og kostrådene er i en 

helt særlig position og derfor ikke bør sammenlignes med populistiske ernæringsaktører og deres 

kommunikative virkemidler. 

 
For det første kan man argumentere for, at det givetvis ikke er hensigten med kostrådene, at de skal fremstå 

populære eller følge de seneste trends. De skal derimod fungere som en generel guide, der kan fremme 

sundhed og velbefindende hos et bredt udsnit af danskerne. Med andre ord er der en indlejret stabilitet og 

sikkerhed i kostrådene, og man kan i den forbindelse argumentere for, at der ikke bør bruges ressourcer på at 

gøre dem udpræget unikke, moderne og/eller tiltalende over for selvudviklingsorienterede individer. De skal 

måske nærmere ses som en grundlæggende rettesnor, hvor danskere kan finde basal og korrekt information 

om ernæring – hvis de vil. På denne måde kan man beskue kostrådene som en offentlig serviceydelse, der 

skal stå til rådighed for befolkningen, så alle har muligheden for at finde grundlæggende information om 

ernæring og sundhed. Det ligger således enhver frit selv at vælge, hvilke specifikke kostprincipper, hun/han 

ønsker at følge. I denne optik er det slet ikke meningen, at kostrådene skal fremstå trendy eller oppe i tiden, 

og herved forsvinder også en del af sammenligningsgrundlaget mellem kostrådene og andre populære diæter 

– de skal ganske enkelt ikke konkurrere om at fremstå særligt tiltalende. 

 

Som modsvar til denne kritik vil vi hævde, at selvom kommunikationen om kostrådene ikke behøver at være 

populistisk og trendy, er det dog Fødevarestyrelsens ønske, at så mange mennesker som muligt kender til 

kostrådene og finder dem appellerende. Vores analyse indikerer i den forbindelse, at der er nogle 

samfundsmæssige tendenser og processer, som gør det særligt hensigtsmæssigt at kommunikere på en 

bestemt måde. Vi mener, at denne måde at kommunikere på er forenelig med Fødevarestyrelsens mål om at 

nå ud til den brede befolkning, da det i vores optik ikke ville gøre kostrådene mindre saglige, hvis de fx var 

mere kreative i brugen af genrer eller mere eksplicitte i brugen af en videnskabelige diskurs. Dette fik vi 

bekræftet i vores interviews med Jon Fuglsang og Henrik Byager, der begge mente, at Fødevarestyrelsen rent 

kommunikativt kunne gøre mere i forsøget på at virke tiltalende over for den danske befolkning (Bilag 2i; 

2j). 

 

For det andet, og i forlængelse af ovenstående, kan man hævde, at det ikke nødvendigvis er alle, der ville 

finde det positivt, hvis kostrådene indeholdte de sproglige og diskursive virkemidler, vi har identificeret som 

særligt væsentlige hos hhv. Palæo, LCHF og 5:2-kuren. Tværtimod vil der givetvis eksistere 
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befolkningsgrupper, der ikke adfærdsmæssigt og psykisk har internaliseret samfundstrenden sundhed 

og/eller aktivt søger at konstruere sin egen identitet. Tilsvarende vil visse dele af befolkningen kunne blive 

afskrækket fra kostrådene, hvis disse fremstod endnu mere videnskabelige og akademiske, end de gør nu (jf. 

vores konstatering af, at Fødevarestyrelsen ikke italesætter en videnskabelig diskurs på konstituerende vis).  

 

Hertil er modargumentet, at sådanne virkemidler ville tilgodese visse målgrupper, bl.a. individer som dem vi 

har interviewet, da disse grupper indirekte efterspørger mere kommunikation om eksempelvis kostrådenes 

videnskabelige forankring. Så selvom resultaterne af vores analyse primært er gældende for en bestemt 

gruppe af mennesker, der netop 1) er med på den herskende sundhedstrend, 2) aktivt søger at konstruere sin 

egen identitet samt 3) gider – og vægter – at læse længere videnskabelige argumenter og redegørelser, mener 

vi, at Fødevarestyrelsen aktivt kunne differentiere kommunikationen. Fx kunne man producere supplerende 

kommunikationsprodukter, hvor videnskabelige diskurser og argumenter i højere grad indgik som en 

konstituerende faktor således, at de individer, der ønsker det, kan opsøge yderligere videnskabelig 

information. Desuden har vi påpeget, at en mere eksplicit inddragelse af videnskaben kunne styrke 

Fødevarestyrelsens position og rolle i forhold til at kritisere andre mere tvivlsomme diæter. 

 

For det tredje er det væsentligt at inddrage dét faktum, at kostrådene ikke alene implementeres i samfundet 

gennem kommunikations- og informationsmateriale, men også gennem en række strukturelle tiltag på skoler, 

sygehuse, hos ernæringsvejledere, i samarbejder med arbejdspladser etc. Dette sker både i form af 

undervisning samt ved tilberedning og servering af mad, der stemmer overens med kostrådenes principper 

(Bilag 2h). Omvendt benytter populærdiæter som Palæo, LCHF og 5:2-kuren stort set ”kun” strategisk 

kommunikation som metode til at indtage fremtrædende positioner – i hvert fald så vidt vi har kunnet se. 

 

Dette gør det dog ikke mindre relevant at undersøge Fødevarestyrelsens kommunikation, da denne stadig er 

en primær kanal til at formidle og udbrede kendskabet til kostrådene. Når kommunikationen samtidig ikke 

lader til at være lige effektiv over for alle grupper i befolkningen, bliver det interessant at undersøge, hvad 

der ligger til grund for dette, og det er vi kommet med vores bud på. 

 

Ovenstående pointer illustrerer, at det kan være forsimplet blot at anskue kostrådene som én aktør, der i 

forhold til en række andre aktører klarer sig dårligt, da de helt grundlæggende er en form for særlig 

serviceydelse til befolkningen, der implementeres i samfundet på en til tider mere usynlig måde. At inddrage 

ovenstående kritiske perspektiver understreger, at dette speciales problemfelt, undersøgelse og resultater i 

høj grad må betragtes som vores analytiske konstruktion; vi har sprogligt konstrueret et problem i 

indledningen, hvor vi italesætter Fødevarestyrelsen som én aktør, der står over for en gruppe af andre 
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aktører. Det er efterfølgende ud fra denne præmis, at vores undersøgelse er blevet foretaget og har påvist 

nogle tydelige forskelle. 

Trods ovenstående kritiske blik vil vi således argumentere for, at specialets fokus er interessant og 

væsentligt, fordi der er en række diæter, der lader til at være mere populære end kostrådene – i hvert fald hos 

visse grupper. Det betyder ikke nødvendigvis, at kostrådene bør ændres eller skal kritiseres voldsomt. Vores 

fokus har først og fremmest været på at forstå, hvordan sociale og kommunikative processer er i spil, når 

nogle danskere finder Palæo, LCHF og 5:2-kuren mere troværdige og fordelagtige end kostrådene. Hvad det 

næste skridt – både forskningsmæssigt og praktisk – skal være, kan der være flere bud på, men vi har 

faciliteret en indledende forståelse for et område, der ikke hidtil havde været genstand for systematisk 

forskning. 
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KAPITEL 7: KONKLUSION 
 

Vi har i dette speciale ønsket at undersøge, hvorfor det lykkes andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage 

fremtrædende positioner i forhold til at påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg. Vi fandt 

problemstillingen interessant, fordi vi kunne få øje på, at Fødevarestyrelsen langt fra er alene om at påvirke 

mange danskeres vaner vedrørende kost og ernæring; mange diæter og kurer kommer således med 

divergerende bud på ”optimal ernæring”, og disse har især været fremtrædende de seneste år. Samtidig har 

vores udgangspunkt været, at danskerne ikke kan forstås som fuldt ud rationelle individer, der handler på 

baggrund af objektiv viden og logiske fakta, når det kommer til sundhedsmæssige valg (Kristensen 2011). 

 

Overordnet set har vi identificeret en række tydelige forskelle mellem Fødevarestyrelsens kommunikation 

om kostrådene og kommunikation om hhv. Palæo, LCHF og 5:2-kuren. Flere af disse forskelle har især vist 

sig at være betydningsfulde når de respektive kommunikationsprodukter og deres sproglige virkemidler blev 

sat i relation til væsentlige tendenser i den omgivende sociale praksis. Vi mener således, at vi er kommet 

tættere på at forstå, hvordan visse diæter formår at forankre sig i nogle individer på en sådan måde, at de får 

mere magt en Fødevarestyrelsen. 

 

Faircloughs kritiske diskursanalyse har struktureret vores analyse, guidet vores empiriindsamling og 

faciliteret forståelse for problemfeltet på tre niveauer; diskursiv praksis, tekstniveau, og social praksis. I 

analysen af social praksis identificerede vi tre overordnede tendenser, som særligt har betydning for, at nogle 

diæter har opnået fremtrædende positioner i forhold til Fødevarestyrelsens kostråd. 

 

Den første fremtrædende tendens er, at naturvidenskaben i dag konstituerer et mulighedsrum og samtidig 

skaber troværdighed for de aktører, vi har inddraget i specialet: Indenfor naturvidenskaben findes der ikke en 

endegyldig sandhed om sund kost, og derfor bliver det muligt for mange diæter meningsfuldt at sameksistere 

og italesætte indbyrdes modstridende budskaber. Desuden fandt vi gennem vores interviews med 

privatpersoner, at oplevet videnskabelighed i høj grad er med til at legitimere de forskellige diæters praksis, 

da uddybende, videnskabelige argumenter af diæternes fordele ses som en klar blåstempling. Som følge af 

denne spænding – med tvetydig videnskab på den ene side og interviewpersonernes vægtning af oplevet 

sandhed og videnskabelighed på den anden side – opstår der et mulighedsrum for de ernæringsaktører, der 

ønsker at overbevise andre om egen fordelagtighed: Når der ikke eksisterer ét svar på, hvad sund kost er, 

bliver det muligt for vidt forskellige aktører at italesætte deres egne ernæringsagendaer og argumentere for 

disses videnskabelige forankring – og dette vægtes samtidig højt hos modtagerne af kommunikationen. 

Således italesættes der både i kommunikationen om Palæo, LCHF og 5:2-kuren forskellige videnskabelige 

diskurser, der alle relaterer sig til naturvidenskaben i form af hhv. en evolutionær videnskabsdiskurs, en 
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ernæringsvidenskabelig diskurs og en forsøgsbaseret videnskabsdiskurs. Disse blev især italesat i forbindelse 

med at fastslå diætens videnskabelige forankring, og dette kan vi forstå sådan, at de videnskabelige diskurser 

benyttes til at konstituere legitimitet. 

 

Kigger vi imidlertid på Fødevarestyrelsens kommunikation om kostrådene, bruges den 

ernæringsvidenskabelige diskurs ikke på konstituerende vis: Der tales ud fra et videnskabeligt perspektiv, når 

kostrådene præsenteres med ernæringsfaglige termer, men den videnskabelige diskurs bruges kun i 

forsvindende lille grad til at forklare kostrådenes videnskabelige baggrund. Med udgangspunkt i vores 

analyse kan vi således forstå det som problematisk, at Fødevarestyrelsen i deres kommunikation om 

kostrådene ikke eksplicit henviser til den videnskab, der ligger til grund for deres anbefalinger, hvilket de 

øvrige aktører på markedet gør. Desuden er sidstnævnte ikke sene til at kritisere Fødevarestyrelsen og/eller 

samfundets generelle ernæringspraksis. Vi har i den forbindelse argumenteret for, at Fødevarestyrelsen ikke 

udnytter sin videnskabelige rygdækning og autoritet som myndighed optimalt. Styrelsen kunne med fordel 

indtræde i den sproglige kamp og bruge sin særlige position til at stille spørgsmålstegn ved flere af samtidens 

populære diæter, og derved understrege sin egen position som legitim aktør. 

 

Den næste pointe udspringer af den sundhedsorienterede samfundstrend, vi har identificeret. Sundhed har 

indlejret sig i samfundets tidsånd og repræsenterer en række ”selvfølgelige” idealer og værdier. Det betyder 

fx, at dét at være rask, slank, stærk og smuk (dvs. at fremstå sund) bliver set som et udtryk for, at man som 

individ er succesfuld, er i balance og har kontrol. I den forbindelse kan vi forstå den overordnede 

samfundstrend ’sundhed’ som faciliterende for fx Palæo, LCHF og 5:2-kuren, da disse kan forstås som 

livsstilstrends, der på hver sin måde kommer med bud på, hvordan individer i praksis kan udleve den 

samfundsmæssige sundhedstrend. Hvad angår disse diæters kommunikation og udbredelse, er det således i 

høj grad sundhedstrenden i vores moderne samfund, der har skabt et mulighedsrum samt positioner, hvor de 

som aktører og fortalere for visse ernæringsprincipper på meningsfuld vis kan italesætte deres bud på sund 

ernæring. 

 

Sundhedstrenden er nært koblet til den tredje tendens, vi har identificeret; at der lader til at eksistere en 

særlig praksis, hvor det senmoderne menneske på refleksiv vis søger at konstruere sin egen unikke identitet 

og selvfortælling. Denne praksis består i, at der ved overgangen til forbrugersamfundet er opstået en 

samfundsmentalitet, hvor personlighedens fleksibilitet og udvikling kommer i højsædet. Ved at skabe en 

selvfortælling, der tager udgangspunkt i betydninger, som individet ønsker at sætte sig selv i forbindelse 

med, forsøger hun/han konstant at konstruere det bedste billede af sig selv. Her ser vi, hvor tæt forbundne 

sundhedstrenden og identitetskonstruktionen er: Fordi sundhedstrenden er dominerende, bliver dens 
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indlejrede værdier og idealer dét, som individer trækker på, når de forsøger at fremstå som attråværdige, 

succesfulde og afbalancerede subjekter.  

 

Vi kan se Fødevarestyrelsens kommunikation som disharmonisk i forhold til den selvcentrerede mentalitet, 

der kommer til udtryk i den senmoderne praksis for identitetskonstruktion, fordi kommunikationen ikke 

trækker på betydninger, der er indlejrede i denne. Omvendt viste analysen af diskursiv praksis i 

kommunikationen om både Palæo, LCHF og 5:2-kuren, at disse inddrager en dominerende 

selvudviklingsdiskurs i samtlige kommunikationsprodukter. Diæterne skaber således en positiv relation 

mellem kostvaner og selvudvikling, mens de indsætter sig selv som et naturligt værktøj til at påbegynde 

udviklingen og derved optimere mental og fysisk velvære. Dette var ikke tilfældet i kommunikationen om 

kostrådene med det resultat, at de ikke i samme grad fremstår som værende i stand til at kunne bidrage til 

individets selvudvikling i en sundhedsorienteret verden. 

 

Desuden benytter de tre populærdiæter to transitive koblinger på tekstniveau, der ikke er til stede i 

Fødevarestyrelsens kommunikation. Den ene er konstruktion af samfundets generelle ernæringspraksis som 

destruktiv. Med denne formår de at tage afstand fra det øvrige samfund med en implicit forståelse af, at hvis 

man følger den pågældende diæt, er man mere unik og mere sund end resten af samfundet. Det giver 

genklang i den måde, hvorpå mange senmoderne individer søger at konstruere deres egen ”unikke” identitet. 

Omvendt benytter Fødevarestyrelsen den transitive kobling konstruktion af et fælles ”vi”, der italesætter alle 

danskere som én stor gruppe. Når kostrådene på denne måde italesætter danskerne samlet, og samtidig ikke 

formår at distancere sig fra andre ernæringsmæssige praksisser, tales der ikke ind i den selvfokuserede og 

selvudviklende tidsånd, der lader til at herske i samfundet. Den anden er konstruktion af afsender som et 

attråværdigt og personificeret subjekt. Her konstrueres forfatterne til populærdiæternes kommunikation som 

personliggjorte subjekter, der selv har gennemgået en (ernæringsmæssig) udviklingsproces, som har gjort 

dem fysisk og mentalt sundere, gladere, stærkere, energifyldte m.m. Her kan vi få øje på, at forfatterne i høj 

grad trækker på betydninger fra både sundhedstrenden og den senmoderne identitetskonstruktion. 

 

Med udgangspunkt i Fairclougs kritiske diskursanalyse kan vi således forstå ovenstående sociale tendenser 

og kommunikative virkemidler som væsentlige årsager til, at andre aktører end Fødevarestyrelsen indtager 

fremtrædende positioner i forhold til at påvirke danskernes ernæringsmæssige valg. 

  



 
 

 
 

95 

KAPITEL 8: PERSPEKTIVERING 
 

I arbejdet med dette speciale er vi stødt på en række nye emner og perspektiver, der kunne være relevante at 

udforske yderligere. I dette afsnit vil vi således først præsentere nogle konkrete tilgange, spørgsmål og 

undersøgelsesmuligheder, der kunne udgøre afledte studier af vores undersøgelse. Derefter vil vi præsentere 

to perspektiver, der givetvis kan åbne op for helt nye forståelser af problemfeltet og således give anledning 

til at stille andre spørgsmål. 

 

Indledende må det atter bemærkes, at vores speciale ikke kan siges at udgøre en generaliserbar eller 

udtømmende undersøgelse. Vi har dog indikeret og sandsynliggjort nogle tendenser, som det kunne være 

interessant at undersøge yderligere. Vores kvalitative studie kunne med fordel blive suppleret af kvantitative 

undersøgelser, der kunne påpege, hvor udbredte nogle af de tendenser, vi har identificeret, egentlig er. Fx 

kunne det være relevant at undersøge, hvor mange danskere, der går op i sundhed og dyrker samfundets 

sundhedsidealer? Tillægger alle danskere videnskabelighed lige så stor betydning som de privatpersoner, vi 

har interviewet? Hvor udbredt er det, at nogle danskere på aktiv og refleksiv vis konstruerer egen identitet – 

og er det i virkeligheden en bestemt type mennesker, der praktiserer dette? Desuden vil det være oplagt, hvis 

yderligere systematiske undersøgelser kunne be- eller afkræfte, om andre populærdiæter gør brug af de 

samme kommunikative virkemidler, som vi har identificeret hos aktørerne i dette speciale. 

 

Som allerede indikeret ovenfor er der givetvis også mulighed for, at det er en bestemt type af mennesker, der 

følger diæter, som dem vi her har udvalgt. Videre undersøgelser kunne derfor med fordel prøve at afdække, 

om det er bestemte personlighedstyper eller individer med særlige demografiske karakteristika, der lader til 

at følge både Fødevarestyrelsens kostråd og diæter som Palæo, LCHF, 5:2-kuren o.lign. Dette ville delvist 

fjerne fokus fra de enkelte diæters kommunikation, men det vil sandsynligvis kunne biddrage med relevante 

indsigter i forhold til at forklare, hvorfor visse mennesker vælger ét bestemt sæt af kostprincipper frem for 

andre. 

 

I forbindelse med vores empiriske arbejde er vi desuden blevet opmærksomme på en væsentlig motivations- 

og overtalelsesfaktor i forhold til at vælge én diæt fremfor en anden. Næsten alle vores interviewpersoner 

gav således udtryk for, at deres indledende motivation for at begynde at følge den pågældende diæt var 

blevet igangsæt af anbefalinger fra personer i deres netværk (Bilag 4). Også Henrik Byager gav udtryk for, at 

dette fænomen eksisterer og er magtfuldt: ”[…] det virker meget stærkere på folk, hvis det er en person, de 

kender, og som de godt kan lide, fortæller dem et eller andet, end en artikel […] eller en brochure […], så 

der er en gennemslagskraft på de her ting, som er helt enorm […] altså én god person eller ven, slår sådan 

en stabel rapporter i gennemslagskraft – det gør de!” (Bilag 2j). Hvor vi i vores speciale har haft fokus på 
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strategiske kommunikationsprodukter og bredere sociale tendenser, åbner dette op for en mere interpersonel 

og psykologisk dimension: Kan der være tale om, at visse diæters troværdighed og magt opstår og flyder i 

sociale netværk – og hvordan udspiller det sig i så fald? Hvordan lykkes det diæterne at mobilisere private 

fortalere? Hvor magtfuld er venner og familiemedlemmers anbefalinger versus strategisk kommunikation og 

videnskabelige argumenter? Kan man overhovedet adskille disse eller supplerer de hinanden? 

 

Desuden bør det nævnes, at selvom vi har fokuseret på kommunikation, aktører og sociale elementer i en 

dansk kontekst, er disse næppe unikke for Danmark. Fx er hverken Palæo, LCHF eller 5:2-kuren danske 

fænomener, men er derimod opstået på en global scene og praktiseres af mange individer på verdensplan. 

Tilsvarende kan samfundstrenden ’sundhed’ og dens indlejrede idealer ikke ses som et isoleret dansk 

fænomen, men må i høj grad kobles sammen med globaliseringen, hvor tendenser, trends og 

modefænomener transcenderer landegrænser og påvirker individer i vidt forskellige kulturer og nationer.  

For at belyse disse processer kunne globaliseringsteori (e.g. Lull 2005) givetvis bidrage med forklarende 

indsigter, ligesom det også vil være interessant at undersøge, om diverse populærdiæter optræder på samme 

måde i andre samfund, som det er tilfældet i det danske. 

 

Endelig har vi i arbejdet med problemfeltet fået øjnene op for to helt nye perspektiver, der kan bidrage med 

et mere kritisk blik på, hvordan samfundet og dets individer organiserer sig omkring sundhed og ernæring. 

Man kunne således undersøge, hvordan vores problemfelt er underlagt særlige økonomiske interesser, 

hvilket ville være yderst kompatibelt med Faircloughs ambition om at lave kritisk forskning, der blotlægger 

kapitalismens effekter på individer, grupper og sociale strukturer (Fairclough 2010: 1). I vores problemfelt 

kan vi fx spore økonomiske interesser tilbage til det kapitalistiske system; det er netop i kraft af det 

forbrugersamfund, vi lever i, at der opstår en magtkamp mellem forskellige profitmaksimerende aktører om 

at fremsætte den mest appellerende diæt. I denne optik kan man forstå Fødevarestyrelsen som en relativ 

passiv aktør, der ikke indtager en sælger-position på markedet, sådan som de øvrige aktører kan siges at 

gøre; de er virksomheder, som skal tjene penge på B2C-markedet. Med et sådant blik kan man argumentere 

for, at mange aktører har klare økonomiske og særegne interesser i at sælge bøger og få omtale; interesser 

der ligger milevidt fra Fødevarestyrelsen og som går ud over et ønske om at højne befolkningens generelle 

sundhed og velbefindende. En sådan analyse, med fokus på kapitalismens indvirkning på vores problemfelt, 

ville derfor kunne påpege og undersøge, hvordan/om praktisering af sund ernæring – og måske sundhed 

generelt – indskrives i og underlægges det kapitalistiske system, der har sine egne logikker, såsom 

profitmaksimering. Det er interessant for i sin rene form burde sundhed handle om menneskers velfærd og 

ikke om, hvordan nogen kan tjene penge på andres ønske om at leve sundt. Hele denne diskussion ville 

naturligvis sætte spørgsmålstegn ved de involverede aktørers motiver; er de reelt bekymrede for danskeres 
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sundhed og ønsker dem det bedste? Eller er de blot interesserede i at tjene penge? Eller gør begge dele sig 

gældende? 

 

Et andet kritisk perspektiv, der kunne benyttes til at belyse vores problemfelt, relaterer sig til 

sundhedstrenden og udspringer af interviewet med Henrik Byager. Han fremhævede, at Danmark er i fare for 

at skabe en ”sundhedsunderklasse”, fordi der som følge af sundhedstrenden skabes grupper, der er 

fordømmende og nedladende overfor den gruppe af individer, som ikke formår at leve op til de idealer, der er 

indlejrede i den herskende sundhedstrend (Bilag 2j). Med dette for øje kunne man således undersøge, om det 

er problematisk, at vi i Danmark, og også i resten af verden, er blevet så optagede af individets sundhed i den 

offentlige sfære, at vi uhensigtsmæssigt ekskluderer en gruppe af samfundets borgere. 
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Bilag 1: Interviewguides 
Vi har i alt lavet 5 forskellige interviewguides; én interviewguide til de semistrukturerede interviews med 

privatpersoner, og fire forskellige interviewguides til de fire ekspertinterviews.  

 

Bilag 1a: Interviewguide til semistrukturerede interviews med privatpersoner 

 
Overordnet: Hvorfor lykkes det andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i 

forhold til at påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg? 
 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilke bevæggrunde har du for at vælge en bestemt 
diæt? (personlige årsager) 

Hvornår besluttede du dig for at begynde at følge X-
diæt? 
Hvad gik forud for, at du begyndte af følge x-diæt? 
Hvilke hændelser ledte op til, at du begyndte af følge 
x-diæt? 
Forestil dig, at du i dag ikke fulgte din nuværende 
diæt, ville du stadig vælge den diæt du følger i dag? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
I forhold til både fysisk og mental sundhed, hvilken 
diæt mener du så er den sundeste? Hvorfor? 
Hvilken livsstil følger du om 10 år? 

Hvad påvirker dig, når du skal tage stilling til, 
hvilken diæt du vil følge? Hvordan og hvorfor? 
(ekstern påvirkning) 

Har du nogen sundhedsforbilleder? Lader du dig 
inspirere/ser op til dem? 
Hvordan blev du fanget/tiltrukket af x-diæt? 
Hvor finder du primært inspiration og oplysninger 
om x-diæt? 
Hvilken information anvender du oftest? (Er der 
nogle særlige medier/sfærer (bøger, internettet, 
venner, blogs, aviser, tv, radio) hvor du føler dig 
særligt inspireret?) 
Er der nogle elementer i kommunikationen omkring 
den diæt du følger, som du lægger særligt vægt på, 
når du opsøger information? (Afsenderens baggrund, 
billeder, tilgængelighed, tekstform (punktbaseret, 
korte/lange beskrivelser), personlige erfaringer osv.)  
Hvilke kilder (både person(typer), platforme) finder 
du mest troværdige, når du søger information 
omkring x-diæt? 

Kendskab til kostrådene og bevidsthed i forhold til 
tilvalg/fravalg 

Kender du de officielle kostråd? 
Har du tidligere fulgt de officielle kostråd? 
Kunne du overveje at følge de officielle kostråd? 
Ved du hvem der står bag de officielle kostråd? 

 
Interviewer: For en god ordens skyld vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at interviewet lydoptages. Er det 
okay med dig? 
 
Åbningsspørgsmål 
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Interviewer: Tak fordi du har taget dig tid til at mødes med os i dag. Det sætter vi stor pris på, og du er med 
til at gøre det muligt for os, at skrive vores speciale. Overordnet set er vi interesserede i at forstå dine 
overvejelser og tanker ifm. at du følger [indsæt diæt]. Der er ingen svar, der er rigtige eller forkerte; vi er 
interesserede i at forstå lige netop dine overvejelser og synspunkter.  
 
Interviewer: Vil du kort fortælle lidt om dig selv? Alder, beskæftigelse, ’sted i livet’, interesser. Bare 
overordnet og hvad der lige falder dig ind. 
 
Interviewer: Kan du starte med at fortælle kort om den diæt du følger? Hvornår besluttede du dig for at 
begynde at følge X-diæt?  
 
Interviewer: Har du nogen sundhedsforbilleder? Lader du dig inspirere/ser op til dem? 
  
Genererende spørgsmål (ikke-ledet, ikke-truende spørgsmål der skal generere rammen for samtalen) 
Interviewer: Hvordan ser en typisk dag ud hos dig, hvad angår mad? 
Note: Følg op og udspørg om eksempler efter behov 
 
Interviewer: Hvad gik forud for, at du begyndte af følge x-diæt? Hvilke hændelser ledte op til, at du 
begyndte af følge x-diæt? 
 
Interviewer: Forestil dig, at du i dag ikke fulgte din nuværende diæt, ville du stadig vælge den diæt du følger 
i dag? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Interviewer: Hvis du ikke skulle tænke på vægt og din krops fysiske fremtoning, hvad ville du så spise? 
 
Interviewer: Hvordan er dine nuværende madvaner anderledes end da du boede hjemme/voksede op?  
 
Interviewer: Hvordan blev du fanget/tiltrukket af x-diæt? 
 
Interviewer: Hvad tror du, at andre folks motiver kunne være, når de skulle vælge at følge en bestemt diæt? 
 
Interviewer: Hvilken livsstil følger du om 10 år? 
 
Retningsgivende spørgsmål (undersøger specifikke områder) 
 
Interviewer: Hvad er de typiske træk i x-diæt? 
 
Interviewer: Hvor finder du primært inspiration og oplysninger om x-diæt? Er der nogle særlige 
medier/sfærer (bøger, internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio), hvor du føler dig særligt inspireret? 
 
Interviewer: Er der nogle elementer i kommunikationen omkring den diæt du følger, som du lægger særligt 
vægt på, når du opsøger information? (Afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, tekstform 
(punktbaseret, korte/lange beskrivelser), personlige erfaringer osv.)  
 
Interviewer: Hvilke kilder (både person(typer), platforme) finder du mest troværdige, når du søger 
information omkring x-diæt? Hvorfor? Hvad er det de gør? 
 
Interviewer: Nu leger jeg djævlens advokat og siger, at nogle mennesker vil opfatte dig som ekstrem, eller 
fanatisk, fordi du følger x-diæt. Hvordan ser du til på det? 
 
Interviewer: Hvorfor tror du at x-diæt er blevet så populær? 
 
Interview: Tror du, at nogen følger x-diæt, fordi det er trendy/oppe i tiden? 
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Interviewer: Kender du de officielle kostråd? Hvis ja, hvor har du stiftet bekendtskab med dem henne? (hvor 
har interviewpersonen ’mødt’ kostrådene) 
 
Interviewer: Har du tidligere fulgt de officielle kostråd? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Interviewer: Kunne du overveje at følge de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Ved du hvem der står bag de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Er Fødevarestyrelsen/myndighederne troværdige – hvad er din mening om, at de kommer med 
officielle kostråd? (bliver det en løftet pegefinger, eller er det netop på sin plads, at de guider). 
 
Afsluttende spørgsmål 
 
Interviewer: Vi nærmer os en ende – har vi fået det hele med? Har du noget du gerne vil uddybe? 
 
Interviewer: Har du nogle råd du vil give andre, som ønsker at følge en bestemt diæt? Er der nogle særlige 
ting de bør overveje? 
 
Interviewer: Har du nogen kommentarer til selve interviewene eller de spørgsmål, jeg har stillet dig?  
 
Interviewer: Hvad synes du var det vigtigste/mest interessante område i dette interview? 
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Bilag	  1b:	  Interviewguide	  –	  ekspertinterview	  med	  Thomas	  Rode	  

 
Overordnet: Hvorfor lykkes det andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i 

forhold til at påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg? 
 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilke bevæggrunde har nogen danskere for at 
vælge en bestemt diæt? (personlige årsager) 

Hvilke interne årsager, tror du, går typisk forud for, 
at danskere vælgere en bestemt diæt? (bestemte 
hændelser – hvad tricker dem) 
Hvis du skulle vægte årsager, baseret på din erfaring, 
hvilke tror du så er de vigtigste? 
I forhold til både fysisk og mental sundhed, hvilken 
diæt mener du så er den sundeste? Hvorfor? 
Hvad er din holdning til det at følge en diæt? 
 

Hvilke elementer påvirker danskere, når de skal tage 
stilling til, hvilke diæt de vil følge? (ekstern 
påvirkning) 

Baseret på din erfaring, hvad tror du så, at folk lader 
sig inspirere mest af? (diætens indhold, økonomien i 
diæten, afsenderen bag diæten) Er den nogen 
tendenser? 
Hvor tror du primært, at folk finder inspiration og 
oplysninger om den diæt de følger? (medier/sfærer, 
internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
I forhold til kommunikationen, hvad tror du så der er 
centrale overtalelses-elementer i kommunikationen? 
(afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, 
tekstform (punktbaeret, korte/lange beskrivelser), 
personlige erfaringer). 
Hvilke kilder tror du, fremstår mest troværdige? Har 
disse kilder nogle særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 
Hvad tror du der betyder mest for folk, når de skal 
tage stilling – form (kommunikation) eller indhold? 
 

Hvad er dit kendskab og holdning til de officielle 
kostråd samt kommunikationen herom? 

Kender du de officielle kostråd? 
Har de officielle kostråd en betydning i forhold til dit 
arbejde? 
Hvad er din holdning til de officielle kostråd, ud fra 
et videnskabeligt synspunkt? 
Hvordan synes du at kommunikation er, om de 
officielle kostråd? 

• Hvis negativ: Hvordan synes du, at 
kommunikationen i stedet burde være? 

Hvad er dit indtryk af befolkningens holdning og 
kendskab til de officielle kostråd? 
Synes du er at det er nyttigt, at vi har officielle 
kostråd i Danmark? (hvis ja, for hvis skyld?) 
 

Så det store spørgsmål: Hvorfor tror du, at folk vælger at følge diæter, der afviger fra fødevarestyrelsens 
kostråd? 
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Interviewer: Tak fordi du har taget dig tid til at mødes med os i dag. Det sætter vi stor pris på, og du er med 
til at gøre det muligt for os, at skrive vores speciale. Overordnet set er vi interesserede i at undersøge, 
hvorfor nogle mennesker vælger at følge diæt, der afviger fra de officielle kostråd, udarbejdet af 
Fødevarestyrelsen. Når vi siger ’diæt’, så mener vi ikke nødvendigvis en kur, hvor hensigten er at tabe sig. 
Diæter forstås i dette speciale som de principper du følger i din kost. Der er ingen svar, der er rigtige eller 
forkerte; vi er interesserede i at forstå lige netop dine overvejelser, erfaringer og synspunkter.  
 
Interviewer: Vil du kort fortælle lidt om dig selv? Alder, beskæftigelse, ’sted i livet’, interesser. Bare 
overordnet og hvad der lige falder dig ind. 
 
Interviewer: Hvordan er du typisk i kontakt med emner som sundhed og ernæring i forbindelse med dit 
arbejde? 
 
Interviewer: Hvor længe har du beskæftiget dig med ernæringsmæssig sundhed? 
 
Interviewer: Følger du selv en bestemt diæt? Hvilke kostprincipper har du? 
 
Interviewer: Som vi kort ridsede om, så er vi jo interesserede i at forstå, hvorfor nogle danskere vælger at 
følge diæt, som er i modstrid med Fødevarestyrelsens officielle kostråd. 
 
Interviewer: Hvilke personlige (interne) årsager, tror du, der typisk går forud for, at danskere vælger en 
bestemt diæt? (bestemte hændelser – hvad tricker dem?) 
 
Interviewer: Hvis du skulle vægte årsager, baseret på din erfaring, hvilke tror du så er de vigtigste? 
 
Interviewer: I forhold til både fysisk og mental sundhed, hvilken diæt mener du så er den sundeste? Hvorfor? 
 
Interviewer: Hvad er din holdning til det at følge en diæt? 
 
Interviewer: Baseret på din erfaring, hvad tror du så, at folk lader sig inspirere mest af? (diætens indhold, 
økonomien i diæten, afsenderen bag diæten) Er der nogen tendenser? 
 
Interviewer: Hvor tror du primært, at folk finder inspiration og oplysninger om den diæt de følger? 
(medier/sfærer, internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
 
Interviewer: I forhold til kommunikationen, hvad tror du så der er centrale overtalelses-elementer i 
kommunikationen? (afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, tekstform (punktbaeret, korte/lange 
beskrivelser), personlige erfaringer). 
 
Interviewer: Hvilke kilder tror du, fremstår mest troværdige? Har disse kilder nogen særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 

- Du har selv bevæget dig lidt ud i blogging – hvor stor en rolle tror du, at blogs og sociale 

medier spiller i forbindelse med, at nogle mennesker vælger livsstil? 

http://thomasrodeblog.com/om-thomas/ 

 
Interviewer: Hvad tror du der betyder mest for folk, når de skal tage stilling – form (kommunikation) eller 
indhold? 
 
Kostrådene 
Interviewer: Kender du de officielle kostråd? // Da de nye kostråd kom sidste år, blev du bl.a. citeret i 
Politiken for at sige, at de var noget vås/vanvid. Kan du opsummere/uddybe den kritik? 
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http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/tjekmad/ECE2078111/stenalder-thomas-om-nye-kostraad-to-
boeffer-om-ugen-er-det-rene-vanvid/ 
 
Interviewer: Har de officielle kostråd en betydning i forhold til dit arbejde? 
 
Interviewer: Hvad er din holdning til de officielle kostråd, ud fra et videnskabeligt synspunkt? 
 
Interviewer: Hvordan synes du at kommunikation er, om de officielle kostråd? 

- Hvis negativ: Hvordan synes du, at kommunikationen i stedet burde være? 

 
Interviewer: Hvad er dit indtryk af befolkningens holdning og kendskab til de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Synes du er at det er nyttigt, at vi har officielle kostråd i Danmark? (hvis ja, for hvis skyld?) 
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Bilag	  1c:	  Interviewguide	  –	  ekspertinterview	  med	  Fødevarestyrelsen	  (Trine	  Grønlund	  og	  Thea	  

Bjørnholt)	  

 
Overordnet: Hvorfor lykkes det andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i 

forhold til at påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg? 
 
 

Forskningsspørgsmål/temaer Interviewspørgsmål 

Hvad er formålet med kostrådene? 

Hvem initierede i sin tid arbejdet med kostrådene? 
Hvem initierede den seneste revidering af 
kostrådene? 
Hvad er det overordnede formål med kostrådene? 
Hvilken rolle skal kostrådene spille i danskernes 
hverdag? 
Har I nogen fornemmelse af, hvor mange der følger 
kostrådene? 
Er der en sammenhæng mellem kostrådene og 
Fødevareministeriets kampagne ”Danskernes mad”? 
Hvis ja, hvordan? 

Hvilke strategiske overvejelser ligger til grund for 
kommunikation om kostrådene? 

Henvender kommunikationen om kostrådene sig til 
bestemte målgrupper? 
Hvilke kanaler benytter i? (primære/sekundære) 
Hvilke overvejelser har I gjort jer om udformningen 
af den konkrete kommunikation? (ordlyd, grafik, 
kvantitet, detaljeringsgrad) 

Interesserepræsentation 

Hvilke overvejelser ligger til grund for, at det nu er 
Fødevarestyrelsen, der varetager udformningen af de 
officielle kostråd? 
Ser I, at der er nogle udfordringer i forhold til 
interessekonflikter, nu hvor I sidder i en styrelse, der 
er tæt forbundet med fødevareindustrien? 

Kostrådene i fremtiden? 

Hvordan ser i kostrådenes rolle i fremtiden? 
På baggrund af den kritik der har været i forbindelse 
med lanceringen af de nye kostråd, er der da nogle 
ting i vil ændre? 

Hvilke bevæggrunde har nogen danskere for at 
vælge en bestemt diæt? (personlige årsager) 

Hvilke interne årsager, tror I, typisk går forud for, at 
danskere vælger en bestemt diæt? (bestemte 
hændelser – hvad tricker dem) 

Hvilke elementer påvirker danskere, når de skal tage 
stilling til, hvilke diæt de vil følge? (ekstern 
påvirkning) 

Baseret på jeres erfaring, hvad tror I så, at folk lader 
sig inspirere mest af? (diætens indhold, økonomien i 
diæten, afsenderen bag diæten) Er den nogen 
tendenser? 
Hvor tror I primært, at folk finder inspiration og 
oplysninger om den diæt de følger? (medier/sfærer, 
internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
I forhold til kommunikationen, hvad tror I så der er 
centrale overtalelses-elementer i kommunikationen? 
(afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, 
tekstform (punktbaseret, korte/lange beskrivelser), 
personlige erfaringer). 
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Hvilke kilder tror I, fremstår mest troværdige? Har 
disse kilder nogle særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 
Hvad tror I der betyder mest for folk, når de skal tage 
stilling – form (kommunikation) eller indhold? 

Så det store spørgsmål: Hvorfor tror I, at folk vælger at følge diæter, der afviger fra de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Tak fordi du har taget dig tid til at mødes med os i dag. Det sætter vi stor pris på, og du er med 
til at gøre det muligt for os, at skrive vores speciale. Overordnet set er vi interesserede i at undersøge, 
hvorfor nogle mennesker vælger at følge diæt, der afviger fra de officielle kostråd, udarbejdet af 
Fødevarestyrelsen. Når vi siger ’diæt’, så mener vi ikke nødvendigvis en kur, hvor hensigten er at tabe sig. 
Diæter forstås i dette speciale som de principper du følger i din kost. Der er ingen svar, der er rigtige eller 
forkerte; vi er interesserede i at forstå lige netop dine overvejelser, erfaringer og synspunkter.  
 
Interviewer: Vil I kort fortælle om jer selv? Baggrund, ansvarsområder, hvor længe har i været ansat, 
primære opgaver i det daglige. 
 
Interviewer: Hvordan er arbejdet omkring kostrådene bygget op? Hvem referer I til? 
 
Kostrådenes formål og historik 
Interviewer: Hvem initierede i sin tid arbejdet med kostrådene? 
 
Interviewer: Hvem initierede den seneste revidering af kostrådene? 
 
Interviewer: Hvad er det overordnede formål med kostrådene? 
 
Interviewer: Hvilken rolle skal kostrådene spille i danskernes hverdag? 
 
Interviewer: Har I nogen fornemmelse af, hvor mange der følger kostrådene? 
 
Interviewer: Hvad er jeres indtryk af befolkningens holdning og kendskab til de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Er der en sammenhæng mellem kostrådene og Fødevareministeriets kampagne ”Danskernes 
mad”? Hvis ja, hvordan? 
 
Strategiske overvejelser 
Interviewer: Henvender kommunikationen om kostrådene sig til bestemte målgrupper? 
 
Interviewer: Hvilke kanaler benytter i? (primære/sekundære) 
 
Interviewer: Hvilke overvejelser har I gjort jer om udformningen af den konkrete kommunikation? (ordlyd, 
grafik, kvantitet, detaljeringsgrad) 
 
Interesserepræsentation 
Interviewer: Hvilke overvejelser ligger til grund for, at det nu er Fødevarestyrelsen, der varetager 
udformningen af de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Ser I, at der er nogle udfordringer i forhold til interessekonflikter, nu hvor I sidder i en styrelse, 
der er tæt forbundet med fødevareindustrien? 
 
Kostrådene i fremtiden 
Interviewer: Hvordan ser i kostrådenes rolle i fremtiden? 
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Interviewer: På baggrund af den kritik der har været i forbindelse med lanceringen af de nye kostråd, er der 
da nogle ting i vil ændre? 
 
Kommunikation om ernæring - generelt 
Interviewer: Som vi kort ridsede om, så er vi jo interesserede i at forstå, hvorfor nogle danskere vælger at 
følge diæt, som er i modstrid med Fødevarestyrelsens officielle kostråd. 
 
Interviewer: Hvilke personlige (interne) årsager, tror du, der typisk går forud for, at danskere vælger en 
bestemt diæt? (bestemte hændelser – hvad tricker dem?) 
 
Interviewer: Baseret på din erfaring, hvad tror du så, at folk lader sig inspirere mest af? (diætens indhold, 
økonomien i diæten, afsenderen bag diæten) Er der nogen tendenser? 
 
Interviewer: Hvor tror du primært, at folk finder inspiration og oplysninger om den diæt de følger? 
(medier/sfærer, internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
 
Interviewer: I forhold til kommunikationen, hvad tror du så der er centrale overtalelses-elementer i 
kommunikationen? (afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, tekstform (punktbaeret, korte/lange 
beskrivelser), personlige erfaringer). 
 
Interviewer: Hvilke kilder tror du, fremstår mest troværdige? Har disse kilder nogen særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 

 
Interviewer: Hvad tror du der betyder mest for folk, når de skal tage stilling – form (kommunikation) eller 
indhold? 
 
Afslutning 
Interviewer: Så det store spørgsmål: Hvorfor tror I, at folk vælger at følge diæter, der afviger fra de officielle 
kostråd? 
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Bilag	  1d:	  Interviewguide	  –	  ekspertinterview	  med	  Jon	  Fuglsang	  

 
Overordnet: Hvorfor lykkes det andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i 

forhold til at påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg? 
 
 

Forskningsspørgsmål/temaer Interviewspørgsmål 
Hvordan beskæftiger du dig med ernæring? Hvad er din indgangsvinkel til sundhed og ernæring? 

Holdning til kostrådene 

Hvad synes du, at det primære formål skal være, med 
at have officielle kostråd? 
Hvilken rolle synes du, at kostrådene skal spille, i 
danskernes hverdag? 
Hvad er dit indtryk af befolkningens holdning og 
kendskab til de officielle kostråd? 
Hvad synes du om den kommunikation, der er om 
kostrådene? 

Hvilke bevæggrunde har nogen danskere for at 
vælge en bestemt diæt? (interne årsager) 

Hvilke interne årsager, tror du, typisk går forud for, 
at danskere vælger en bestemt diæt? (bestemte 
hændelser – hvad tricker dem) 

Hvilke elementer påvirker danskere, når de skal tage 
stilling til, hvilke diæt de vil følge? (ekstern 
påvirkning) 

Baseret på din erfaring, hvad tror du så, at folk lader 
sig inspirere mest af? (diætens indhold, økonomien i 
diæten, afsenderen bag diæten) Er den nogen 
tendenser? 
Hvor tror du primært, at folk finder inspiration og 
oplysninger om den diæt de følger? (medier/sfærer, 
internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
I forhold til kommunikationen, hvad tror du så der er 
centrale overtalelses-elementer i kommunikationen? 
(afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, 
tekstform (punktbaseret, korte/lange beskrivelser), 
personlige erfaringer). 
Hvilke kilder tror du, fremstår mest troværdige? Har 
disse kilder nogle særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 
 

Så det store spørgsmål: Hvorfor tror I, at folk vælger at følge diæter, der afviger fra de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Tak fordi du har taget dig tid til at mødes med os i dag. Det sætter vi stor pris på, og du er med 
til at gøre det muligt for os, at skrive vores speciale. Overordnet set er vi interesserede i at undersøge, 
hvorfor nogle mennesker vælger at følge diæt, der afviger fra de officielle kostråd, udarbejdet af 
Fødevarestyrelsen. Når vi siger ’diæt’, så mener vi ikke nødvendigvis en kur, hvor hensigten er at tabe sig. 
Diæter forstås i dette speciale som de principper du følger i din kost. Der er ingen svar, der er rigtige eller 
forkerte; vi er interesserede i at forstå lige netop dine overvejelser, erfaringer og synspunkter.  
 
Interviewer: Vil du kort fortælle om dig selv? Baggrund, dit arbejdet, hvor længe du har været ansat, 
primære opgaver i det daglige? 
 
Interviewer: Hvad er din – både personlige og arbejdsmæssige - vinkel på ernæring og sundhed?  
 
Tilknytning og holdning til kostrådene 
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Interviewer: Som vi kort ridsede op, så er vi jo interesserede i at forstå, hvorfor nogle danskere vælger at 
følge diæt, som er i modstrid med Fødevarestyrelsens officielle kostråd. Vil du lige uddybe først, 
om/hvordan dit arbejde er knyttet til arbejdet med kostrådene? 
 
Interviewer: Hvad synes du, at det primære formål skal være, med at have officielle kostråd? 
 
Interviewer: Hvilken rolle synes du, at kostrådene skal spille, i danskernes hverdag? 
 
Interviewer: Hvad er dit indtryk af befolkningens holdning og kendskab til de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Hvad synes du om den kommunikation, der er om kostrådene? 
 
Interviewer: Overordnet set, hvad er så din holdning til kostrådene? 
 
Interviewer: Er Fødevarestyrelsen/myndighederne troværdige – hvad er din mening om, at de kommer med 
officielle kostråd? (bliver det en løftet pegefinger, eller er det netop på sin plads, at de guider). 
 
Interviewer: Ser du, at der er nogle udfordringer i forhold til interessekonflikter, nu hvor Fødevarestyrelsen 
er tæt forbundet med fødevareindustrien? 
 
Generelt om ernæring om kommunikation 
Interviewer: Hvilke personlige (interne) årsager, tror du, der typisk går forud for, at danskere vælger en 
bestemt diæt? (bestemte hændelser – hvad tricker dem?) 
 
Interviewer: Baseret på din erfaring, hvad tror du så, at folk lader sig inspirere mest af? (diætens indhold, 
økonomien i diæten, afsenderen bag diæten) Er der nogen tendenser? 
 
Interviewer: Hvor tror du primært, at folk finder inspiration og oplysninger om den diæt de følger? 
(medier/sfærer, internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
 
Interviewer: I forhold til kommunikationen, hvad tror du så der er centrale overtalelses-elementer i 
kommunikationen? (afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, tekstform (punktbaeret, korte/lange 
beskrivelser), personlige erfaringer). 
 
Interviewer: Hvilke kilder tror du, fremstår mest troværdige? Har disse kilder nogen særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 

 
Interviewer:  Kan der være tale om, at diverse diæter er med til at give visse personer en følelse af 
tilhørsforhold? 
 
Interviewer:  Kan der være tale om, at diverse diæter er med til at bidrage til visse personers selvbillede og 
identitet? 
 
Interviewer: Og hvor vigtigt er det – altså det her med tilhørsforhold og identitet – for moderne mennesker? 
 
Interviewer:  Hvor bevidste tror du, at folk er om, at de er underlagt en ”trend” eller et ”modefænomen”?  

• (Evt. uddybende: Vi spørger, fordi de personer, vi har interviewet, lader til at give meget saglige 
begrundelser til, at de følger en bestemt diæt, og ingen af dem siger, at det er fordi det er ”moderne”. 
Er det ”bare”, fordi de ikke vil indrømme det over for os? Eller vil de heller ikke indrømme det over 
for sig selv?) 

 
Andre diæter og fremtiden 
Interviewer: Hvorfor tror du at forskellige diæter, så som palæo, LCHF og 5:2 er blevet så populære? 
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Interviewer: Hvordan ser du kostrådenes rolle i fremtiden, hvis du holder dem op i mod din egen erfaring og 
andre diæters popularitet? 
 
Afslutning 
Interviewer: Så det store spørgsmål: Hvorfor tror du, at folk vælger at følge diæter, der afviger fra de 
officielle kostråd? 
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Bilag	  1e:	  Interviewguide	  –	  ekspertinterview	  med	  Henrik	  Byager	  

 
Overordnet: Hvorfor lykkes det andre aktører end Fødevarestyrelsen at indtage fremtrædende positioner i 

forhold til at påvirke visse danskeres ernæringsmæssige valg? 
 
 

Forskningsspørgsmål/temaer Interviewspørgsmål 
Hvordan beskæftiger du dig med ernæring? Hvad er din indgangsvinkel til sundhed og ernæring? 

Holdning til kostrådene 

Hvad synes du, at det primære formål skal være, med 
at have officielle kostråd? 
Hvilken rolle synes du, at kostrådene skal spille, i 
danskernes hverdag? 
Hvad er dit indtryk af befolkningens holdning og 
kendskab til de officielle kostråd? 
Hvad synes du om den kommunikation, der er om 
kostrådene? 

Hvilke bevæggrunde har nogen danskere for at 
vælge en bestemt diæt? (interne årsager) 

Hvilke interne årsager, tror du, typisk går forud for, 
at danskere vælger en bestemt diæt? (bestemte 
hændelser – hvad tricker dem) 

Hvilke elementer påvirker danskere, når de skal tage 
stilling til, hvilke diæt de vil følge? (ekstern 
påvirkning) 

Baseret på din erfaring, hvad tror du så, at folk lader 
sig inspirere mest af? (diætens indhold, økonomien i 
diæten, afsenderen bag diæten) Er den nogen 
tendenser? 
Hvor tror du primært, at folk finder inspiration og 
oplysninger om den diæt de følger? (medier/sfærer, 
internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
I forhold til kommunikationen, hvad tror du så der er 
centrale overtalelses-elementer i kommunikationen? 
(afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, 
tekstform (punktbaseret, korte/lange beskrivelser), 
personlige erfaringer). 
Hvilke kilder tror du, fremstår mest troværdige? Har 
disse kilder nogle særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 
Er kost og sundhed vor tids religion? 
Giver diæter en følelse af tilhørs forhold og skaber 
identiteter? 
Ved folk, at de er underlagt trends/tendenser? 
 

Så det store spørgsmål: Hvorfor tror I, at folk vælger at følge diæter, der afviger fra de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Tak fordi du har taget dig tid til at mødes med os i dag. Det sætter vi stor pris på, og du er med 
til at gøre det muligt for os, at skrive vores speciale. Overordnet set er vi interesserede i at undersøge, 
hvorfor nogle mennesker vælger at følge diæt, der afviger fra de officielle kostråd, udarbejdet af 
Fødevarestyrelsen. Når vi siger ’diæt’, så mener vi ikke nødvendigvis en kur, hvor hensigten er at tabe sig. 
Diæter forstås i dette speciale som de principper du følger i din kost. Der er ingen svar, der er rigtige eller 
forkerte; vi er interesserede i at forstå lige netop dine overvejelser, erfaringer og synspunkter.  
 
Interviewer: Vil du kort fortælle om dig selv? Baggrund, dit arbejdet, hvor længe du har været ansat, 
primære opgaver i det daglige? 
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Interviewer: Hvad er din – både personlige og arbejdsmæssige - vinkel på ernæring og sundhed?  
 
Tilknytning og holdning til kostrådene 
Interviewer: Som vi kort ridsede op, så er vi jo interesserede i at forstå, hvorfor nogle danskere vælger at 
følge diæt, som er i modstrid med Fødevarestyrelsens officielle kostråd. Vil du lige uddybe først, 
om/hvordan dit arbejde er knyttet til arbejdet med kostrådene? 
 
Interviewer: Hvad synes du, at det primære formål skal være, med at have officielle kostråd? 
 
Interviewer: Hvilken rolle synes du, at kostrådene skal spille, i danskernes hverdag? 
 
Interviewer: Hvad er dit indtryk af befolkningens holdning og kendskab til de officielle kostråd? 
 
Interviewer: Hvad synes du om den kommunikation, der er om kostrådene? 
 
Interviewer: Overordnet set, hvad er så din holdning til kostrådene? 
 
Interviewer: Er Fødevarestyrelsen/myndighederne troværdige – hvad er din mening om, at de kommer med 
officielle kostråd? (bliver det en løftet pegefinger, eller er det netop på sin plads, at de guider). Både egen 
holdning og hvad tror du, at danskerne generelt tænker? 
 
Interviewer: Ser du, at der er nogle udfordringer i forhold til interessekonflikter, nu hvor Fødevarestyrelsen 
er tæt forbundet med fødevareindustrien? 
 
Generelt om ernæring og kommunikation 
Interviewer: Hvilke personlige (interne) årsager, tror du, der typisk går forud for, at danskere vælger en 
bestemt diæt? (bestemte hændelser – hvad tricker dem?) 
 
Interviewer: Hvor tror du primært, at folk finder inspiration og oplysninger om den diæt de følger? 
(medier/sfærer, internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
 
Interviewer: I forhold til kommunikationen, hvad tror du så der er centrale overtalelses-elementer i 
kommunikationen? (afsenderens baggrund, billeder, tilgængelighed, tekstform (punktbaeret, korte/lange 
beskrivelser), personlige erfaringer). 
 
Interviewer: Hvilke kilder tror du, fremstår mest troværdige? Har disse kilder nogen særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 
 
Interviewer: Der har de sidste år været nogle eksperter fremme i medier, der siger, at kost og sundhed er vor 
tids ”religion”. Kan du nikke genkendende til det? 
 
Interviewer:  Kan der være tale om, at diverse diæter er med til at give visse personer en følelse af 
tilhørsforhold? 
 
Interviewer:  Kan der være tale om, at diverse diæter er med til at bidrage til visse personers selvbillede og 
identitet? 
 
Interviewer: Og hvor vigtigt er det – altså det her med tilhørsforhold og identitet – for moderne mennesker? 
 
Interviewer:  Hvor bevidste tror du, at folk er om, at de er underlagt en ”trend” eller et ”modefænomen”?  

• (Evt. uddybende: Vi spørger, fordi de personer, vi har interviewet, lader til at give meget saglige 
begrundelser til, at de følger en bestemt diæt, og ingen af dem siger, at det er fordi det er ”moderne”. 
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Er det ”bare”, fordi de ikke vil indrømme det over for os? Eller vil de heller ikke indrømme det over 
for sig selv?) 

 
 
Andre diæter og fremtiden 
Interviewer: Hvorfor tror du at forskellige diæter, så som palæo, LCHF og 5:2 er blevet så populære? 
 
Interviewer: Hvordan ser du kostrådenes rolle i fremtiden, hvis du holder dem op i mod din egen erfaring og 
andre diæters popularitet? 
 
Afslutning 
Interviewer: Så det store spørgsmål: Hvorfor tror du, at folk vælger at følge diæter, der afviger fra de 
officielle kostråd? 
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Bilag	  2:	  Transskriberede	  interviews	  

Alle interviews er blevet transskriberet. Teksten i de firekantede parenteser, eks.. [Når du læser om…], er 
vores spørgsmål/kommentarer i interviewsituationen. De almindelige parenteser indeholder beskrivelser eller 
uddybende information, f.eks. (viser det med sine hænder) eller (om kuren), hvis det er uklart, hvad et 
bestemt ord henviser til. 
 

Bilag	  2a:	  Transskriberet	  interview	  med	  Kristoffer	  –	  Palæo	  

Startede med lidt indledende snak, som vi har valgt ikke at transskribere. 
 
00:46 [Jamen hvis du kan starte med bare lige at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er, hvad du laver 
til daglig og den slags ting] 
 
KH: Ja, men jeg hedder Kristoffer Hassinggaard Jensen. Jeg er 23 år gammel, bliver 24 år her i december. 
Øhh læser her på CBS, læser HA(almen). Øh går på 5. semester.. Sååå har jeg været aktivt stort set hele mit 
liv med øhh forskellige ting og sager, ja, og alle mulige forskellige sportsgrene. Så fra 2009 fik jeg en stor 
knæskade [okay] øhh og så begyndte jeg, faktisk som en del af min genoptræning, på cross-fit. Og det er 
også det, jeg er fortsat med og så gennem cross-fit begyndte jeg så at gå lidt mere op i hvad jeg spiste, og, og 
den vej igennem er jeg begyndt at gå lidt op i sundhed generelt [okay]. Så det er nok sådan lidt 
 
[Jaer, men så svarede du også lige på næste spørgsmål som var, hvorfor, eller hvornår du begyndte at følge 
palæo.. Men det var simpelthen sådan, at træning kom først, og så..] 
 
KR: Ja, træning kom først og såå øhh fordi det var en del af min genoptræning og så øøh der hvor jeg 
trænede var der nogle der snakkede lidt om det her Palæo. Jeg havde også nogle kammerater som snakkede 
lidt om det her Palæo. Jeg tror faktisk det var da jeg flyttede hjemmefra, for det var l.. altså hvad kan man 
sige, hvis du bor hjemme ved din mor og far stadigvæk, så er det lidt svært at få hele familien med til, at nu 
kører vi lige Palæo [jaer] og det er lidt, det bliver man sgu lidt nødt til, hvis man skal få det til at fungere. Så 
så tror jeg, det var faktisk det første halve år, hvor jeg flyttede hjemmefra, hvor jeg kørte den sådan helt strikt 
øøhh for ligesom at prøve noget nyt [jaer okay] og er sindssygt glad for det. [Og er du stadig lige så strikt 
eller hvad] Nej, det er grundet jeg også har ændret min træning lidt øøh, jeg er begyndt at lave triatlon og 
ironmans, så øhh, også blevet nødt til at ændre min kost en lille smule, [okay] for at få nogle flere 
kulhydrater, end hvad jeg lige sy..føler jeg, altså jeg kunne mærke i min krop, at når man havde rigtig lange 
træningspas på 5 timer for eksempel, så øhh, så manglede jeg måske lidt til sidst i kroppen [okay] derfor er 
jeg begyndt at spise lidt mere – grove ris dog stadigvæk – men altså.. Tilpasse sådan lidt mere hvad man 
laver, ikke. [ja, ja. Fordi ellers sådan, så er ris jo og pasta og brød jo ude] det er no-go. 
 
2:56 [Har du så i den forbindelse nogen sundhedsforbilleder.. Som inspirerer dig eller du ser lidt op til 
ligefrem måske] 
 
KH: Jeg vil ikke sige, at jeg ser op til nogen. Jeg følger nogle folk øøh bl.a. Thomas Rode er jo en talsmand 
for Palæo her i Danmark må man jo sige, og i verden efterhånden også, nu har han jo droppet Kong Hans i 
forhold til.. for at komme ud med det her Palæo her. Ellers så følger jeg jo bare forskellige folk, øøh.. blog 
osv. På nettet, især for at få opskrifter og inspiration, fordi, når det er, hvad skal man sige, man er jo vant til, 
i Danmark er vi jo meget inspirerede af forskellige steder og vi spiser jo på den samme måde, men når man 
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begynder på en eller anden ting, som er lidt anderledes, så er det jo lige med at finde ud af, okay hvordan 
laver man lige nogle forskellige ting, så følger man nogen forskellige blogs og sådan noget for at finde ud af, 
folk kommer med inspiration til forskellige opskrifter og ting man kan lave og sådan. Så jeg tror ikke jeg har 
noget sådan decideret forbillede [Okay, så det er mere bare sådan lidt inspiration fra blogs og..] jaer og så 
synes jeg selvfølgelig også at, i og med, jeg støtter op om Palæo, så synes jeg da også at det er fedt, at der er 
nogen der brænder så meget for det, også Umahro og sådan noget, de øhh, at han også går ind i det og 
generelt Pure Pharma [hvad er det] det er et dansk firma der øh kosttilskud, mineraler og sådan noget. [Er de 
sådan på Palæo-siden, eller] ja, de for eksempel når du spiser fiskeolie, sådan som jeg har forstået det, så, for 
at du kan optage det, så skal du blande det op med noget andet. Og normalt blander man det op med 
olivenolie, så vidt jeg har forstået, det har Pure Pharma også gjort før hen i tiden, men så er de begyndt for 
eksempel at bruge kokosolie i stedet for [okay.. mm] Så når du tager de der kapsler, der er flydende, så er det 
ikke 100 procent fiskeolie. Det er noget med at kroppen også skal have noget andet, for at du kan optage det 
hurtigst muligt [jaer] Det er forskellen på de dyre produkter til de billige produkter [mm.. okay] 
 
04:45 [Øh kan du beskrive, eller opridse lidt, hvordan en typisk dag ser ud for dig, hvad angår mad og 
måltider] 
 
KH: Ja det kan jeg godt. Øøh jeg plejer at stå op om morgenen øøh klokken halv syv-ish. Så får jeg kaffe og 
såå øhh. Min morgenmad plejer at bestå af øhh, det kunne godt være rester fra aftensmaden dagen før, så 
masser af kød allerede fra morgenstunden af, mens hvis der ikke lige er rester, så er det tit æg der bliver kørt 
indenbords, med nogle forskellige grøntsager. Øøh så også bacon, er jeg også vild med, men det er jo sådan 
lidt om det også er palæo og sådan.. det er en stor diskussion, men det kan jeg ikke helt holde fingrene fra.. 
hehe, men altså generelt det altså.. jeg har ikke noget i mod at spise et aftensmåltid som morgenmad, så det 
kan f.eks. godt være en hakkebøf med forskellige grøntsager til [okay, ja det er jo ret Palæo-agtigt må man 
sige.. hehe] ja, lige præcis, men det, jeeg, det har jeg intet imod [okay] øhh. Så kommer vi op ad 
formiddagen. Der plejer jeg tit at have mandler og rosiner med øhh, sådan til at gå og snacke [mm]. Øøh og 
så er der så frokost, altså jeg plejer at tit at gøre det, at jeg, hvad skal man sige, meal-prepper for en hel uge 
eller så lang tid man nu kan frem, så det kan være lidt forskelligt. Jeg har nogen gange lavet frikadeller med 
kyllingefars f.eks. helt fra bunden af. Jeg kan også godt lide at lave asiatiske retter, men hvor det også så 
selvfølgelig er Palæo. Så spiser jeg så også det til frokost så. Så hvad skal man sige, min frokost og 
aftensmad er tit ens mad, for det er sådan hvad der lige er lettest at tage med. Øøh så om eftermiddagen, der 
ryger der også så igen mandler og rosiner og frugt indenbords.. Så det er mest i den stil jeg holder det og så 
kommer vi selvfølgelig til aftensmaden ooog så alt efter, hvis vi nu har trænet rigtig, rigtig hårdt, så kan jeg 
godt mærke, at jeg måske mangler lidt og så spiser jeg igen efter aftensmaden, inden jeg går i seng. Men det 
er sådan, jeg prøver sådan tre store måltider, morgen, middag og aften og så snack ind i mellem, som jeg 
synes det passer. [okay]. Og det er så selvfølgelig så frugt og grønt og mandler og nødder generelt ikke, der 
bliver spist meget af, ikke [yes. ja]. 
 
[Nu var vi lidt inde på det før, at det var det med træning og cross-fit, der fik dig ind på at begynde at spise 
Palæo, men kunne du måske uddybe det lidt? Hvad var det for nogle tanker du havde, du sagde at det også 
var dine venner, der egentlig begyndte at snakke om det, at det var sådan du hørte om det] 
 
KR: Jamen altså, hvad skal man sige, jeg begyndte jo pååå, træne cross-fit på grund af en knæskade og sådan 
noget, så jeg startede virkelig fra bunden af, og jeg kunne se på folk der sådan, altså før i tiden der har jeg 
altid trænet, men jeg har ikke gået op i, hvad jeg har spist og det er måske også derfor, at man har set 
manglende resultater, men så folk der, jeg kendte nogle der ligesom begyndte sådan at gå op i deres kost, og 
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man kunne se sådan, okay de begyndte, de blev sgu stærkere og mere markerede og alt sådan noget. Og så er 
det bare sådan stille og roligt, at jeg ligesom fik, ’jamen det kan sgu også godt være, at man skulle prøve det 
der’ oog og nogle af de undervisere jeg havde, trænere jeg havde, de, de snakkede også lidt, altså ikke sådan, 
men fortalte bare sådan, altså efter træning, så.. en banen er jeg godt sammen med lidt protein f.eks., for det 
er der din krop er mest klar til at optage og sådan noget ikke, så det er bare sådan stille og roligt, og så 
begyndte man også at gå lidt op i det øhh og så begyndte man jo at se sådan, altså dem der jo er 
professionelle cross-fit atleter, hvad spiser de og altså, hvad gør de, for det er altså meget sådan træning og 
kost og søvn er ligesom de tre ting der hænger sammen, hvis man vil noget med sin træning [jaer] og så 
begyndte det bare sådan stille og roligt, at begyndte at gå op i, hvad jeg spiste. Altså uden at det var Palæo i 
starten øøh men bare at jeg gik op i hvad jeg spiste [altså ligesom holde fokus på kosten] ja, lige præcis, ikke. 
At man ikke bare tog et eller andet altså, hvidt brød, det.. Så jeg begyndte ligesom at skære ned på de der 
ting, men altså uden at det blev palæo og så er det først ligesom da jeg flyttede hjemmefra at det så [okay. Så 
inden da, der havde du ikke i så høj grad i hvert fald gået op i kost ooog] Altså inden jeg begyndte på cross-
fit, der gik jeg overhovedet ikke op i kost [okay] altså, jeg var sgu lige glad. Jeg har altid været en lille, tynd 
dreng, så jeg kunne spise hvad der passede mig, uden at jeg tog på, eller noget som helst og det er jo nok 
også derfor, at man ikke har gået op i det, fordi, altså jeg kunne spise is hele tiden, uden at man kunne se det 
[det er jo dejligt] ja.. hehe.. altså, men det er jo så det der med at man kan jo nok godt se det inde i kroppen, 
så det er også noget med det der med, at man vil også gerne, selvom man ikke tager på fedt-mæssigt, så er 
det ikke sundt for kroppen. Så jeg tror bare at det startede sådan, stille og roligt med, at man begyndte at gå 
lidt op i, hvad man spiste. Fordi jeg var helt nede at ramme bunden, efter min knæskade, så der skulle 
virkelig bygges noget op igen. 
 
08:56 [Hvis du ikke fulgte Palæo i dag, eller, er der noget andet du kunne forestille dig, et alternativ  eller..] 
 
KR: Nej, det synes jeg ikke, jeg kunne ikke forstille mig andet, for jeg synes egentligt øøh nu er jeg sådan 
meget videnskabelig tilgang til det. Jeg tror jo heller ikke på Gud eller noget jeg tror på at der skete det der 
hedder Big Bang osv. Så jeg synes de argumenter de kommer med, hvad skal man sige, stenalderkosten 
baserer sig jo på, at vi var stenaldermænd for 12.000 år siden, ligesom at vi spiser hvad vi er designet til at 
spise, altså, det giver sgu egentlig god mening, Altså jeg har også læst artikler i Illustreret Videnskab der 
fortæller om fx sukker, hvor vanedannende det er, der er mere vanedannende end kokain fx og sådan noget 
ikke, og det er egentlig lidt, det er lidt grotesk at tænke på, hvad vi egentlig propper vores krop med, som 
egentlig ikke er designet til at spise. Det er, det er egentligt lidt den tilgang til det, jeg godt kan lide til det, at 
de egentlig går ind og siger ’okay, hvad er vi designet til at spise, så lad os da spise det’, for dengang, altså 
vores krop har ikke udviklet os til at det vi kan se i.. altså det er jo også derfor, vi hungrer jo efter sukker og 
fedt, men det er jo fordi at vi som stenaldermænd jo ikke var vant til at få så meget af det, og når der var 
noget, så skulle man jo ligesom have det, man vidste jo ikke hvornår man kom til at spise igen. Og det er jo 
lidt derfor, det er lidt den tilgang til det, som jeg godt kan lide, at det ligesom bliver mening, på den måde. I 
stedet for at du følger en eller anden underlig kur med at du skal drikke fem liter vand om dagen eller sådan 
et eller andet. 
 
10:00 [Hvis du så ikke skulle tænke på din vægt og din krops fysiske fremtoning, ville, hvad ville du så 
spise, ville det stadig være Palæo, eller]  
 
KH: Jeg tror stadigvæk at jeg vil gå op i hvad jeg spiser, for jeg kan mærke, også sådan hvordan man er 
humørmæssigt og alt sådan noget og hvor meget energi du har i dagen øøh alt efter hvad du spiser, man 
kender det godt når man spiser et eller andet slik eller sådan noget, man føler sig sådan helt oppustet, man 
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sidder og har det nærmest sådan, decideret fysisk dårligt, ooog, det er egentlig ikke rar følelse, jeg synes jo, 
at man kan nærmest spise ihh åhh så meget af det her Palæo-ish og du bliver bare mæt, men det er ikke på 
den der oppustede måde, hvor du får det ligefrem fysisk dårligt bagefter, men igen, det der med min vægt, 
det er ikke, så jeg prøver stadig at tage på det er der jeg ligesom er iii [i processen] jaer, eller bare prøver at 
holde den kropsvægt jeg nu engang har. Så for mig er det ikke det der med at man skal tabe sig eller noget. 
Der er nok også forskellige tilgange til det, alt efter hvad man lige skal med det [jaer godt] 
 
11:47 [hvad tror du, når nu andre folk vælger at følge bestemte diæter, eller kure, eller livsstile, hvad tror du 
så er deres motiver er for det] 
 
KH: Jamen jeg tror det er meget forskelligt. Altså jeg tror det kommer an på, hvordan man ser på det. Der er 
jo forskellige tilgange. Altså den tilgang jeg har haft det er træning og så kost bagefter. Men hvis man bytter 
om på de to ting så tror jeg det begynder at blive noget andet, så hvis man ser på dem der har øh taget kur 
først og så træning bagefter det er jo tit dem der gerne vil tabe sig, en form for overvægtige, på en eller anden 
måde øhh og der tror jeg da helt sikkert at det er sværere for dem at holde sådan noget som kost og sådan 
noget, fordi det er måske mere påduttet på dem.. øøh. Selvfølgelig kan man jo satse på, at de vender den der 
cyklus om, sådan at det faktisk er træning der er i hovedsædet og så de tænker, ’nå okay, så skal vi egentlig 
også spise sundt’. Men altså jeg kan jo bare se fra omgangskredse og hvad man nu ellers kender af folk, der 
har været på kur, så kører man et eller andet kur og så taber de sig, og så når de ligesom stopper kuren, så går 
det galt igen. Så jeg tror, hvis man kan, ligesom jeg har gjort det, det der med at man begynder på træning, 
og så man kan se ’okay, hvis jeg gerne vil et eller andet med det her træning, så bliver jeg også nødt til at 
tilpasse min kost og diæt til den her form for træning, eller hvad man nu laver af træning’ [mm] så jeg tror 
det er meget hvilken tilgang man har til det [jaer]. Det er derfor jeg ikke er så glad for at kalde det en kur, 
men det skal mere være en livsstil i stedet for [mm] fordi ellers så bliver det aldrig ændret. Også selvom jeg 
ikke spiser strikt Palæo nu, så bruger jeg stadigvæk de samme principper, ikke, men altså, går måske ikke 
lige så meget op i ”hov nu kom jeg til at spise lidt pasta” whatever, ikke, hvor jeg før i tiden havde sagt nej 
til pasta [okay] så det er lidt det der med, at jeg tænker over det hele tiden, uden jeg tænker eller føler, at det 
er irriterende og pålagt én [okay] 
 
13:30 [Og hvad med, man kan sige, nogen vil måske tabe sig, og for dig var det meget forbundet med 
træning, men kunne du forestille dig, at det for nogen også er lidt et modefænomen, at det er lidt en trend, 
sådan at være med på en Palæo-bølge eller en anden for den sags skyld] 
 
KH: Helt sikkert [selvom man ikke lige vil tabe sig eller have store muskler] ja, ja, jeg synes helt sikkert, at 
det er noget, hvis, hvis man går ind i Torvehallerne, eller nede på Pilestrædet, hvor der ligger Palæo, deres 
shops og sidder og spiser derinde, og så ser på, hvad for nogen typer det er, der kommer derind, øhh jeg har 
tit grint over nogen af dem der kommer derind, sådan rigtige Hellerup-damer, hvor er det, man tænker, 
”okay, hvorfor”, ved de overhovedet hvad det handler om, hvor jeg tror hurtigt det er lidt mere det der, nu 
har de læst og det her palæo uha, nu skal vi være iihh åhh så sunde, ikke, så jeg tror meget det afhænger af 
hvad for nogle typer der er, for der er helt sikkert mange der hopper med på en eller anden bølge, og jeg tror 
også sådan, cross-fit bølger, sådan generelt, det er også noget, for nogen er den en meget kortvarig bølge, 
fordi de bare hopper med på den ”orv nu er det lige det her, der er det aller hotteste” [mmm] Så helt sikkert. 
Men det er det jo nok med alle ting, altså. Sådan er det jo. 
 
14:28 [Følger du også Palæo om ti år, tror du] 
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KH: Ja, altså jeg tror jo jeg vil fortsætte med at bruge de samme principper, 100 procent, til hverdag er det 
ikke noget jeg tænker over, jeg har, jeg bor sammen med to andre kammerater hvor ham den ene også kører 
det samme, sådan lige som mig, og så vores tredje kammerat, som stadigvæk også træner meget men, altså, 
hans kost er bare så usund på en eller anden måde, ikke altså, hvor jeg bliver sådan lidt altså, det er fint nok 
at du ser fint nok ud, uden på, men hvordan ser man ikke også ud inden i, men det er også lidt det jeg tænker 
på, altså. Den her krop vi har nu her, altså jo bedre vi passer på den, jo længere tid kan vi ligesom have den, 
ikke [mm] Så jeg tror helt sikkert at det er noget, jeg vil fortsætte med, resten af livet. Ingen tvivl. 
 
[Okay, kan du øhh lige opsummere, hvad er sådan typiske træk ved Palæo, sådan indholdet i kosten] 
 
KH: Jamen altså, hvad skal man sige, du spiser ikke nogen bælgfrugter, du spiser ikke nogen pasta, brød, ris, 
altså kulhydrater prøver du at skære ned til et minimum. Så er det masser af fedt, masser af grøntsager og 
masser af protein, så det sådan set man prøver at fokusere på. Og så er der så selvfølgelig nogen ting hvor 
man tænker ”det der troede man godt man måtte spise”, det må man så ikke. Det er jo så igen der, hvor 
fanatisk er man med det. Øøhh.. f.eks. det der med bælgfrugter øh det må man ikke spise, hvilket, ja, men det 
er jo igen det der med, hvor, det er jo en religion på en eller anden måde, med hvor strikt man kører det [jaer] 
Men det er mest det der med man har fokus på at få væk, alle de der kulhydrater og alt sådan noget. Men så 
er det også sådan noget med, du skal også, i princippet burde du også spise, det kød du spiser skal også leve 
af det de er designet til at spise. Så i dag der fodrer vi jo vores dyr med alt muligt, for at få dem til at blive så 
store og stærke hurtigst muligt, så vi kan slagte dem og få en masse kød ud af det. Øøh men i princippet 
burde de jo bare gå på en mark og hygge sig med at spise det der nu er på en vild mark. Men igen, det er 
også, når man er på SU, så er det altså svært at skulle ringe over til en eller anden farm i Jylland og sige ’hej, 
jeg vil godt lige bestille det og det’ det kommer ikke til at ske. Jeg har prøvet, f.eks. at spise økologisk kød 
og frilandskød i en periode, men det kunne simpelthen ikke hænge sammen på SU. Der var bare ikke nok 
penge. Det er simpelthen bare så meget dyrere end det andet der. Så det er sådan lidt. Men det der er med 
Palæo, det er, at man skal jo ikke være så bange for fedt. Og det er der jo rigtig mange der tænker over ”orh 
fedt, det er det vi skal passe på med” øøh men hvis vi nu ikke, dengang vi var aber, begyndte at spise 
knoglemarv, hvor der er rigtig meget fedt i, så havde vi, vores hjerne ikke udviklet sig og så var vi ikke 
kommet dertil, hvor vi er i dag [okay].. Øhh.. vores hjerne består at 60 procent fedt så, så vi skal jo have 
noget fedt, men det der dårligt er jo, hvis du blander fedt og kulhydrater sammen. Det er der det begynder at 
blive et problem [okay] Fedt i sig selv, er som så ikke skadeligt for dig, der er selvfølgelig forskellige former 
for fedt. Øøh  McDonalds-fedt er ikke øhh altså transforfedt øhh, men altså så masser, for eksempel når jeg 
går ned og køber kød, så køber jeg altid det der er mest fedt i – det er også billigst [okay] så det er to fluer 
med ét smæk [hehe ja]. 
 
17:50 [Du har været lidt inde på det, men hvor finder du inspiration og information og opskrifter – du nævnte 
selv blogs – men hvad med, der er jo også bøger, venner, sociale medier, Instagram og den slags] 
 
KH: Jaer, øøhh jeg har, den amerikanske Palæo bog, som er sådan, hvor de gennemgår det hele, der er 
skrevet af ham der professoren, nu kan jeg ikke engang huske hans navn, doktor et-eller-andet, der ligesom 
kom frem med det her Palæo, der er også lidt opskrifter i. Så har jeg begge Thomas Rodes bøger. Han har 
vist, har han ikke lige lavet en tre’er – det kan jeg sgu ikke huske. Nå, jeg har et par bøger af hans, i hvert 
fald øhh og så er det ja, blogs følger jeg meget, øhh der er mange der går rigtig meget op i det [hvad er der 
nogen bestemte] øøhh.. Jeg kan ikke engang huske hvad de hedder. Der er nogle australiere, i Australien der, 
jeg har boet i Australien, så, der har jeg også fået en del inspiration fra. De er også meget kultur, der går op i, 
i at være sunde og sådan noget. Øhm, men der er nogen rigtig gode nogen der. Så øøh, jeg så også 
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Instragram det er også altid en sjov måde at gå og kigge på, hvad folk spiser og så videre [okay]. Jeg synes 
dog lidt, de palæo-bøger der bliver lavet, er lidt for avanceret, forstå mig ret, at det er ikke, jeg føler ikke det 
er nogen retter man lige hurtigt kan lave en aften på 20 minutter, men det bliver lidt mere gourmet-agtigt 
mad og det synes jeg er lidt ærgerligt øh. Det er nok det jeg synes er det største problem med de danske 
bøger. Det synes jeg ellers kunne, de kunne godt lave sådan nogle bøger, ligesom man kender med mad på 
20 minutter. Der findes jo utallige kogebøger og sådan noget, men sådan er det jo, det er jo nok stadig fordi 
de, det er nyt, nu skal de prøve at lave det sådan lidt mere fint, sådan så dem der måske er lidt mere på 
vippen, at de skal kunne se ”ej det faktisk sindssygt godt, det her palæo”. Øhh så går man måske lidt mere på 
kompromis med tiden der. Sådan er det jo. 
 
19:45 [Når det så er, at du søger den her inspiration, er der så nogen bestemte ting du lægger vægt på, er det 
noget med at du kan identificere dig lidt, eller at der er mange billeder, altså måden den sådan bliver 
kommunikeret på] 
KH: Altså jeg synes altid i kogebøger og sådan noget billeder sælger bare bedre end sådan en hvor du bare 
skal læse, for så er det sådan lidt, okay hvordan skal det her nu se ud, men det her, nu elsker jeg asiatisk mad, 
så alt sådan noget hvor det er lidt asiatisk-inspireret er helt sikkert også at foretrække, men billeder sælger 
helt sikkert, for jeg synes sådan, når jeg laver mad, så følger jeg aldrig en opskrift 100 procent, altså man kan 
jo altid mix og match sådan som det passer. Jeg bruger det mest som sådan guidelines til ”okay man kan lave 
det på den her måde”, men er der så en grøntsag jeg elsker helt vildt meget, ”tænker mmhh den kan jeg 
egentligt godt passe deri” så gør man jo det i stedet for. Så mest bare billeder som inspiration og så sige 
”sådan og sådan skal du cirka gøre det” og så kører man videre derfra [okay]. 
 
20:51 [Hvad så med, altså sådan, med venner eller dine erfaringer, betyder venner også noget i din 
informationssøgning – altså snakker i meget om det og får i inspiration derfra eller er det primært den du selv 
opsøger] 
 
KH: Altså, jeg tror mest det er.. jeg kender ikke så mange af mine kammerater der er på det her Palæo, så det 
er mest ham min roommate som også gør det, hvor det er ham og mig der snakker om det øhh og man finder 
en eller anden opskrift ”orh skal vi ikke prøve det her” øhh der var f.eks. nogle pandekager han fandt til hans 
fødselsdag sidste år, han gerne ville prøve at lave som består af ét æg og én banan og så med kanel og så 
blender du det og så på panden med det og vi var begge to sådan lidt ’hvordan fanden kan det bliver til noget 
gode pandekager’ og jeg synes faktisk det er bedre end normale pandekager [mm okay] og det er lettere at 
lave [det er da win-win] øøh ja lige præcis, det er også sådan, men, men, det er også, man skal også være 
sådan eksperimenterende, for når man læser sådan nogle af de der opskrifter, så står man sådan lidt og 
tænker ”det kan sgu da ikke blive til noget fornuftigt, det der” men, men det kan det altså godt. Så jeg tror, 
altså, også dengang jeg spiste strikt, der var også der hvor vi begge to satte os for, at nu kører vi all-in på det 
her [okay] fordi man, man, man skal, enten skal man bo alene eller hvis du bor sammen med nogen, så skal 
de andre også gøre det, fordi hvis køleskabet er fyldt op med junk, så er den altså svær at holde nalderne fra. 
Det må vi jo bare indse. Så det er sådan lidt. Man skal være flere om det. Og det vil være fedest, hvis man 
bor sammen med nogen. 
 
23:15 [Hvad med sådan, i, når du sådan søger informationer på blogs f.eks. hvad med de personer der står 
som afsenderne, der er palæo lidt speciel fordi netop Thomas Rode i Danmark, han har været så 
fremtrædende, ikke, hvor meget tror du det betyder og er det nogen man måske spejler sig lidt i, eller er det i 
virkeligheden lidt sekundært, hvem det i virkeligheden lige er] 
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KH: Altså, jeg synes selvfølgelig, hvad skal man sige, hvis det er en eller anden der vejer 200 kilo der sender 
det her ud, så tænker man sådan lidt, ”hm kan det her nu være godt” eller sådan noget. Men jeg tror mest det 
jeg, dem der skal være ambassadører for det, altså ligesom Thomas Rode har været ambassadør for det i 
Danmark, ikke, se på manden, nu har jeg set ham træne, han er altså jævnt godt skåret, ikke. Så selvfølgelig 
tænker folk, okay, en mand der kan se så sund ud, så må der sgu være en eller andet med det der, mens hvis 
det er en mand der står der på 200 kilo der står siger ”Palæo, det er vejen frem” så bliver man selvfølgelig 
lidt mere, men når man sådan ligesom er overbevist om, at Palæo er godt, så tror jeg egentligt at hvem der er 
afsender er lidt mindre relevant [okay, så det er mere i en indledende proces] ja, ja det tror jeg mest, fordi for 
mig, der er jeg sgu lidt, på en eller anden måde, hvis opskrifterne er gode og jeg kan se, at det sådan 
overholder Palæo og sådan noget, så er jeg egentligt lidt ligeglad med hvem der er afsenderne [okay]. [Er det 
fordi du har sådan har troen på selv, at du ved så meget om det, så du ikke sådan behøver, at de har 
verificeret opskriften] ja, altså jeg har læst ham der ligesom er Mister Palæo ham lægens bog, så man er 
ligesom sådan, man er overbevist om ”okay det her, det er faktisk noget der virker” og jeg har også kunne se 
det på min egen krop, det er noget der virker. Og så behøves, så går man måske lidt mindre op i, hvem der 
egentlig afsender det, men som sagt, noget andet, jeg tror det er noget andet, hvis du ikke helt er overbevist, 
at så tror jeg helt sikkert det der med, hvem der afsender det her, har kæmpe betydning, altså, det er jo klart 
nok, man, man bliver sgu ikke overbevist om at det her er skide sundt, hvis det står en eller anden, hvor man 
bare tydeligt kan se personen er mega usund, altså, det giver jo godt nok mening [også, tror du at, at hvis, 
man kunne også godt forestille sig at der bare ikke var nogen person, men at der bar lidt var en bog uden et 
billede af Thomas Rode, men bare, ’her er Palæo-kosten’ tror du der også, at det så netop har større 
overtalelseskraft, fordi der er nogen, et menneske man kan se] jamen 100 procent, man, det er der jo altid, 
når der kommer noget på banen, det skal gerne gøres så personligt som muligt, der skal være en eller anden 
man kan komme efter, på en eller anden måde, hvis det ikke virker, altså en der ligesom tør at stå ved det 
her. Men nu begyndte jeg jo lidt på Palæo inden at alt det der med Thomas Rode hvor han var i Go’ aften og 
Go’ morgen Danmark konstant nærmest. Jeg var begyndt sådan liiige lidt før det sådan, så jeg var jo blevet 
overbevist. Så det var sjovt nok at se, at, hvor stå han ligesom blev, sådan lige pludselig, med det her Palæo, 
også lige nu, det er med han ligesom har droppet hans job nede i Kong Hans Kælder og sådan noget, det er jo 
også, det viser jo lidt, hvor stort det egentligt er blevet, med han egentlig bare har talt godt for det, på en eller 
anden måde ikke. Det er jo egentlig lidt det eneste han har gjort, ikke, det er jo ikke sådan han selv har 
opfundet Palæo [m] så han er jo bare den ambassadør, der har fået mest muligt ud af det. [ja, ja] 
 
25:00 [Hvad så, hvis vi skal tænke lidt på troværdighed, i forhold til det her, nu nævner du selv ham 
doktoren, der har lavet, lidt det der kunne lyde som Biblen kan man måske næsten sige, men hvad så med de 
andre, Thomas Rode, og bloggere, og dem på Instagram hvis det er det, hvordan opfatter du, hvor troværdige 
tager du dem for at være] 
 
KH: Jamen jeg synes de er forholdsvis troværdige.. Øh.. Men også fordi, hvad skal man sige, hele cross-fit-
miljøet øh er der mange der følger det. Man kan jo ligesom se, hvor fitte folk er oftest indenfor det miljø, så 
jeg synes generelt det virker sgu rimelig troværdigt også når man ser på Thomas Rode nu, jeg er gået op i 
mad i mange år og har set ham, hvordan han så ud før øh hvor han bare var køkkenchef nede på Kong Hans 
Kælder, hvordan man ligesom kan se, hvordan han har udviklet sig, men jeg tror selvfølgelig også det kan 
tilskrives cross-fit, og når man ligesom tror på cross-fit, ligesom jeg gør, træner det syv gange om ugen, så 
går det måske lidt mere hånd i hånd.  
 
26:13 [Hvis vi lige skulle prøve at lege lidt djævlens advokat, og sige at der er nogen mennesker der  nok vil 
synes det er ret fanatisk at følge en livsstil på den måde. Hvad ville du sige til det?] 
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KH: Det vil jeg også give dem ret i. Altså hvis du ikke har mind-settet til, at du ligesom vil ændre på den 
måde 99 procent af befolkningen lever på, så er det da mega fanatisk. Det er det da. 100 procent, altså. Fordi 
det er jo mange der ikke går op i hvad de spiser osv., desværre. Så jeg giver dem fuldstændig ret. Jeg siger 
heller ikke at, man skal heller ikke blive for fanatisk. Altså det er med altså hvad du laver, lige fra hvad 
religion til kost til et eller andet. Fordi så går det sgu bare galt. Du skal en eller anden, hvad der virker for dig 
og det behøves ikke at være 100 procent det ene, eller 100 procent det andet. Men du skal ligesom 
stadigvæk, hvis det her er noget du vil køre med resten af dit liv, så skal du ligesom finde et sted, hvor man 
siger ”okay, det her er ikke noget jeg føler det er irriterende, det er en livsstil jeg kører med og det er noget 
jeg føler, det kan jeg sgu køre med resten af livet”. Så det der med at køre helt 100 hvor man egentlig måske 
føler, at det er lidt mere påduttet, så bliver det noget fanatisk noget, og det synes jeg man skal holde sig væk 
fra [Okay] Ikke køre på det der med det skal være fanatisk [jaer okay] For man skal sgu have plads til at have 
det sjovt, ellers går man bare kold i det. Og det samme med når man træner rigtig, rigtig meget, altså der skal 
også være plads til at man siger ”fuck det, nu tager jeg altså i byen sammen med gutterne” og træner ikke 
lige i morgen. Altså, men sådan er det jo. 
 
27:43 [Øhm kan du sætte nogle ord på hvorfor tror du at Palæo er blevet så populært, som det er blevet i 
Danmark, for det er jo, det har jo været ret hypet må man sige] 
 
KH: Altså, det har været sindssygt hypet. Jeg tror generelt i Danmark er vi jo, prøver jo at gå op i det her 
sundhed. Vi er jo et af de steder hvor det er billigst i hele verden at træne og vi har jo træningscentre på 
nærmest hvert gadehjørne. Så jeg tror folk egentlig, har jo egentlig været meget åben-mindet overfor det her 
øh med kost og træning og sådan noget og der har jo været andre former for kure oppe før. Men jeg tror bare 
det her Palæo, det tror jeg egentlig tiltalte folk lidt, for det var måske ikke så, forstå mig ret, underlig igen, 
folk i Danmark kan egentlig godt lide kød og sådan noget og det er sgu egentlig fedt sådan nærmest at kunne 
spise store bøffer til morgenmad og sådan noget, ikke. Det har måske tiltalt folk lidt at det ikke er et eller 
andet, man skal spise et eller andet mega underligt, så jeg tror lidt det har været med til at skabe den her hype 
om det. Og så også at, altså man kan sige meget om Thomas Rode, men han har jo været en god talsmand for 
det, altså, også det der med at han har været Michelin-kok og altså sådan noget. Han har jo været kendt inden 
for kokkemiljøet, inden han begyndte på alt det her og været kendt person generelt, så jeg tror helt sikkert det 
her med der har været en kendt en der har stået inden for det og altså, ”prøv at se her”, og så har det 
selvfølgelig været en skide god marketing plan, højst sandsynligt også [mm] et eller andet sted fra, man skal 
jo finde ud af, hvornår man lige skal sende sådan noget af sted og hvordan man skal gøre det, så jeg tror det 
har været en kombination af en god ambassadør, en god marketingplan og at vi så i Danmark er sådan 
rimelig åbensindet overfor kost og træning [ja]. 
 
29:14 [Kunne man også godt, sådan sige, så vidt at der, netop, jeg var også lidt inde på det før, det der med at 
det er sådan helt trendy og moderne, at skulle være sund, at det også baner vejen for at man måske følger..] 
 
KH: Ja, 100 procent altså. Det tror jeg da helt sikkert at det er, fordi, det er jo trendy at være sund. Altså nu 
træner jeg triatlon, altså når man cykler op ad Strandvejen på sin cykeltur tur, du kan, det er helt vildt så 
mange mennesker der ligger og cykler deroppe og de cykler de cykler på, hvad de ikke koster af penge, hvor 
man også tænker nogle gange ”okay, du vejer 100 kg, måske skulle du overveje lidt mere at gå op i din kost 
og så få lidt mere fart i cyklen der. Du behøves ikke købe den der cykel til 70.000” fordi, altså folk går 
sindssygt meget op i det her, ”orh vi skal være så sunde”, ud at købe udstyr og går op i det helt vildt, men det 
er også det jeg sådan lidt er bange for, at det er en trend, at det så hurtigt fader ud igen [mm] øh og det er 
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også det her nu, altså skal jo stort set lave ironmans nu, for at kunne være lidt sej og sådan noget, hvor det 
også, jeg tror også det sådan er meget, det er en bølge der er lige nu, at man, at det skal være så ekstremt på 
en eller anden måde [okay]. Og det tror jeg måske også, Palæo er sådan, for nogle er sådan ”orh så er vi 
ekstreme, nu er vi rigtig hulemænd” og sådan noget, ikke. Så det er jo, det er, jeg tror meget at det er en 
trend, jeg tror det ser helt anderledes ud om fem år. Altså der kører vi nok en eller anden form for kost, der er 
det helt hotte. Men jeg tror meget, trend er jo helt sikkert, hvis du går ind på Palæos restauranter, de ser jo, i 
hvert fald den inde i Pilestrædet, ikke, den nede ved Torvehallerne det er jo bare en lille bod, men den inde i 
Pilestrædet der, den er jo meget trendy, men altså, jeg tror der er mange der sidder derinde, så er det også 
fordi de vil blive set, at de sidder derinde [mm] Så.. Helt sikkert trend har meget at sige. [Alletiders] 
 
30:51 [Så bevæger vi os lige lidt væk. Jeg vil spørge, om du kender de officielle kostråd] 
 
KH: Ja, ja, sådan nogenlunde. [jaer]. [Har du nogensinde fulgt dem] Nej. [Er det en speciel grund til det] 
Øhh ja, jeg tror ikke på dem. Altså hverk.. Nu her da de kom ud sidst kostrådene, ikke, de blev jo skudt ned 
fra alle sider, ikke bare af folk fra Palæo, men nærmest alle ernæringseksperter sagde, at de ikke rigtig kunne 
forstå det. Så øh. Så nej, jeg har.. jeg synes det er fint nok, at vi i Danmark har ligesom, går op i det her 
sundhed, at vi har nogen der lige som siger ’okay det her er nogen kostråd som folk gerne skulle prøve at 
følge’ øh men ja. Jeg er ikke helt overbevist om at det er så sundt, som de selv går og tror. [okay] desværre. 
Men jeg synes at tankegangen er skide god, altså, at vi ligesom prøver at sige, oplyse folk om at det er 
usundt, hvor man som f.eks. i USA øh mange der jo decideret tror på reklamer fra McDonalds, Burger King, 
Subway. Subway er et godt eksempel. Der tror mange faktisk at det er sundt at spise sådan en Subway 
sandwich og det er jo meget grotesk at tænke på. Så det er jo lidt ærgerligt. Så jeg synes det er godt, at man 
prøver at oplyse folk om, hvad der egentlig er sundt og hvad [okay, ja] 
 
32:10 [Ved du hvem der står bag kostrådene] 
 
KH: Er det ikke Sundhedsstyrelsen? [Det er det faktisk ikke nu, tror jeg. Eller det ved jeg. Det er 
Fødevarestyrelsen. Men det har været Sundhedsstyrelsen] Okay, okay. Så det er skiftet. Det vil jeg også sige. 
Det er måske sådan lidt dobbeltmoralsk at det er Fødevarestyrelsen. For man kunne også forestille sig at der 
var nogen tredjeparter der havde lidt en indflydelse på hvordan de der kostråd så så ud. Fremfor hvis det var 
Sundhedsstyrelsen. [mm]  
 
[Og det er nemlig lidt interessant, fordi, ser du det som mindre troværdigt, tror du, fordi det sådan i 
virkeligheden er – en ting er hvis det så er Fødevarestyrelsen og der er måske nogen du så tror der kunne 
påvirke det, men det her med, at det overhovedet er en offentlig myndighed der skal gå ind og afgøre eller 
definere hvad der skal være de sunde valg] 
 
KH: Altså jeg antager, at de jo tager, at de tager nogle eksperter med ind over og nogle eksterne konsulenter 
som hjælper dem. Så er det jo så med, det er jo igen alt det her med, folk har altid forskellige holdninger, der 
er påvirket af alle mulige forskellige ting og. Så det er jo det der med, taler de nu også for den gode sag, eller 
taler de for dem de måske er ansat af, de der eksperter. Så det er selvfølgelig svært. Men umiddelbart vil jeg 
da synes at det ikke er så troværdigt, at det er Fødevarestyrelsen, fordi at jeg kunne da forestille mig at 
fødevareindustrien havde en, en fidus til at vi skal spise på en bestemt måde, sådan så de kunne sælge mest 
muligt, at det de nu engang producerer, mens jeg jo f.eks. vil synes at det er mere optimalt, hvis det nu var 
Sundhedsstyrelsen, fordi jeg synes at det er sundhed frem for fødevarer [okay].  
 



	   128	  

33:40 [Og, kan man så sige, helt optimalt ville det så være fint, at kostråd bare var noget der blev formuleret 
af f.eks. Palæo eller nogen fra Low Carb High Fat. Vil man altid have sådan et tvivlsspørgsmål når det er 
myndigheder og løftet pegefinger og den slags ting] 
 
KH: Ahh det synes jeg sådan set ikke. Men jeg synes at man skulle tage alle, hvad skal man sige, forskellige, 
med ind over og høre hvad de har af inputs og så måske strikke noget sammen der fra. Men jeg synes det er 
fint, altså i Danmark må vi lige se, at vores myndigheder er jo et af de mindst korrupte i hele verden. Så jeg 
synes at det er mest troværdigt at det er dem, frem for et eller andet eksternt firma som skal tjene nogen af 
dem her (gnider fingre – henviser til penge) [mm] øh for det er jo, det synes jeg tit at, det er der 
problemstillingen sker, når der er penge i mellem, at så, så tænker de måske ikke helt på forbrugeren i sidste 
ende, men tænker mest på, hvem de er ansat af [mm]. Så jeg synes faktisk at det er en gode ide [at der] det er 
[en myndighed] det er en myndighed der ligesom siger det, at det er sådan her det skal være. Øh. Jeg håber at 
de, at de jo selvfølgelig taler befolkningens sag, frem for nogle eksterne folks firmaer og personers sag [jaer]. 
Så på den måde synes jeg det er bedre. [jaer, man vil jo selvfølgelig også kunne sætte spørgsmålstegn ved, 
altså Thomas Rode har jo nok også tjent en lille skilling og det har doktoren ovre i USA selvfølgelig også, 
ikke, men det er bare givet] ja lige præcis [at det ikke bliver givet til velgørenhed bagefter] nej, nej, [så der er 
jo altid sådan et]. Det er jo altid pengeting ide. Vi må jo indse, sådan er det jo desværre bare i denne her 
verden nu til dags. Altså der er penge i alt. [mm] Altså sådan er det jo også bare med cross-fit, ikke altså, 
som i princippet bare er sådan en eller anden form for træningsform, det er et trademark, det må du ikke 
kalde [nåh det vidste jeg uden] dit træningscenter uden at du skal give 3000 dollars om året for at have 
’affilliate’ som det hedder og de tjener også kassen og de sagsøger folk og sådan noget, men altså, that’s life 
på en eller anden måde. Altså det er sgu lige meget hvad det er for noget, altså, så folk tjener jo penge på det, 
altså. Thomas Rode ville jo ikke sige hans job op nede i Kong Hans kælder hvis han bare gjorde det [nej nej] 
sådan er det jo bare.  
 
35:50 [Men i forhold til kostrådene, så du, du kigger ikke, det er ikke kun fordi, det måske ikke er så 
interessant at læse, men du går også bag om og sådan, altså du er uenig i indholdet] 
 
KH: Ja, ja, altså jeg er decideret uenig i hvad, i ja, indholdet. Jeg synes selvfølgelig sådan noget med at man 
skal spise fisk og sådan noget, at det er skide godt at man prøver det. Øøh og jeg elsker også selv fisk og 
spiser så meget at det som muligt, øh, og så, jeg går rimelig meget op i alt det her, så jeg har også fulgt med i 
sådan nogle dokumentarer og sådan noget med med at hvor, det der med, hvad er det for noget fisk skal man 
egentligt spise. Øh, fordi det har jo egentlig vist sig, at meget at det fisk vi spiser er ikke særligt sundt, fordi 
det bliver, f.eks. laksene oppe i Norge, der bliver opdrættet deroppe, de bliver proppet med de ene og det 
andet kemikalier øh. Så det er også sådan, altså. Man skal også. Så igen, så bliver det også svært fordi sådan 
så finde ud af hvor ens fisk og alt sådan noget fra, så jeg synes jo generelt at man jo, man skal gå at tænke 
lidt over hvad man spiser, hvad man propper i sig, fordi sådan en fisk der er pumpet op med kemikalier er 
bare ikke særlig sundt for dig [mm]. Men det er jo sådan en helt anden snak. Og sådan noget, men, men 
generelt så synes jeg meget sådan, at folk skal tænke på hvad de spiser. Og hvis forbrugerne generelt sådan 
sætter spørgsmålstegn ved det vi spiser, f.eks. en laks oppe i Norge skal ikke, som vi egentlig går og tror 
[mm] at så kunne der jo komme et skred i, skred i det [okay]. 
 
37:00 [Så det er meget, ja, det er meget det du siger, det er meget indholdet der, i første omgang var der ikke 
noget at man kunne ændre de kostråd til at der lige var en Thomas Rode-agtig type eller noget i den stil ´, der 
stod som afsender – du ville stadig tænke sådan at indholdet ikke var..] 
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KH: Jaer, altså jeg er sgu ligeglad med hvem der stod og prædikede om de der kostråd vi har lige nu, for det 
er ikke noget jeg.. Altså nu er jeg så også overbevist om at Palæo er rimelig godt, så det er måske også lidt 
det der har betydning, selvfølgelig, øh, men ja, jeg er lidt ligeglad med om der stod en eller anden mega fit 
person og sagde ’det her, det er bare vejen frem’ [ja, okay]. Jeg synes det skal være, altså, det er jo det der 
med der kommer nogen eksperter ud og også skyder det ned fra starten af, det virker sådan lidt 
uprofessionelt af, nu sagde du så at det er Fødevarestyrelsen der har lavet dem, altså er Fødevarestyrelsen, at 
det er sådan lidt ’okay, kunne I ikke, sådan have snakket med nogen om det’-agtigt, eller hvad er det der er 
gået galt. Fordi der var jo kæmpe mediestorm om det. Og så kan man jo så også snakke om, er det så også 
journalisterne der også hyper det til mere end hvad det er [mm] men altså, det virker jo til at være lidt 
underligt, at, at, der er så mange der et gået ud og kritiseret det, fra starten af [ja, mm.]. Der vil altid være 
nogen der er kritiske, selvfølgelig, men, jeg synes det var for meget agtigt.  
 
[Vi er sådan ved at nærme os en ende. Hvis der er noget du sådan tænker, du mangler at få uddybet eller et 
eller andet, så må du gerne sådan. Ikke fordi der skal være, men det var mere bare, hvis du tænke der var en 
eller anden du brændte inde med, noget du følte du manglede at sige, eller noget i den stil] 
 
KH: Nej, jeg ved sgu ikke. Hvad det lige skulle være [nej, det er også helt i orden]. 
 
[Altså har du nogen råd, til andre der sådan tænker, nu skal vi til at følge en bestemt diæt. Altså hvad skal 
man, er det nogen ting de bør overveje, eller hvor skal de, hvad skal de mærke efter, eller,] 
 
KH: Det skal være noget de, det skal være noget de ikke føler der, de er tvunget til. Det skal ikke være ”orh 
nu er jeg 20 kg overvægtigt, nu bliver der nødt til at ske noget”. Det, det skal være noget der virkelig 
kommer indefra. Altså, hvor man tænker ”jeg vil fandme gerne, jeg vil leve sundere’. Det skal ikke være ’nu 
skal jeg tabe mig”. Det, det, jeg synes ikke der skal være et eller andet mål, fordi så når du når det mål, hvad 
sker der så på den anden side. Det er lidt det der, jeg tænker der tit går galt for folk. Så rammer de det der 
mål der, og så er det sådan, så går luften bare ud af ballonen. Så jeg synes det skal være, de skal føle de har 
lyst til at ændre den måde de lever på, fordi, ja, når man kommer over målstregen efter man har lavet sådan 
en ironman, du vælter bare om og er helt færdig, fordi nu har du ramt den målstreg der, du har fokuseret på 
den de sidste mange, mange timer og så går luften bare totalt ud af en. Og det er lidt det samme jeg føler når 
folk jeg kender, der følger en eller anden kur eller ’hov nu skal jeg tabe så mange kilo’ eller sådan noget, når 
de rammer det der, så er det sådan phuew. Så jeg synes at man skal tænke på ’nu har jeg ændret min livsstil, 
jeg vil begynde at leve sundere, jeg vil begynde at træne noget mere’ og sådan noget. Og så er det sgu, så 
skal der ikke være et eller andet, der behøves ikke at være et eller andet mål for det. Det er mest det jeg tror 
på [okay] man skal lade vær med at sætte eller andet mål op, for når du rammer det mål, så tror jeg tit at 
luften går ud af ballonen og så phuew, så tager går man, tager man på eller et eller andet igen, stopper med 
den der livsstil man nu har gang i. Så hvis man, livsstilsændring, og det behøves ikke være en eller anden, 
jeg vil ikke kalde det kur, det skal bare være, altså, at du ændrer den måde du spiser [okay]. 
 
40:15 [Er det noget du synes der var mere spændende af det her end andet, når du sådan tænker] 
 
KH: Altså hvad tænker du, sådan kostmæssigt [nej, eller sådan i forhold til interviewet eller sådan, er der 
noget du sådan personligt synes er spændende at tale om, eller diskutere, eller]. Jeg synes jo altid det er 
spændende når man begynder at snakke med dem der siger ”orh Palæo det er så usundt og” altså tage den der 
mere videnskabelige tilgang til det og sige ”okay, vi er designet til at spise det her, hvorfor fanden har vi så 
ikke gør det”. Øh og det er også der jeg har læst en god artikel i Illustreret Videnskab hvor de bare, de 
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snakkede ikke palæo eller noget, de sagde bare sådan ”okay, det her det er hvad vi er designet til” altså, hvor 
de også nævnte det der med, vi har jo stadig et haleben og det er jo mange år siden vi har været aber, 
efterhånden, øh så det er sådan det der, men det var jo også der hvor vi snakkede om det der med at sukker er 
mere vanedannende end kokain og sådan noget. At man skal måske tage den lidt mere videnskabelige tilgang 
til tingene, sige, hvad er vi designet til at spise – hvorfor ikke spise den måde vi ligesom er designet til, fordi, 
vores, mad, vi har jo ligesom udviklet os meget mere end dengang  [mm] øh og det er også derfor at vi ser 
folk bliver så tykke i dag. Vi får bare for meget fedt og kulhydrater og skidt og møg ind indenbords, øh, i 
forhold til hvad vi egentlig overhovedet kan, kan kapere. Og det er det der med, vi hungre jo efter fedt, fordi 
det, det ved vi inderst inde, når reptil-hjerne tager over, så, så er det godt for os. Men i så store mængder som 
vi indtager i dag, så er det desværre bare ikke så skide godt. Så det, det, men det er jo en mere videnskabelig 
tilgang til det, og det er ligesom derfor jeg også er blevet overbevist om, om det her Palæo og sådan noget, så 
det er det jeg synes er det spændende. [mm okay]. Så når folk de plejer at komme ’orrh’ (hentyder til 
kritikken af Palæo) og siger alt muligt, så siger jeg ’okay, lad os nu se på det sådan helt banalt og 
videnskabeligt’, så det er sådan den spændende måde jeg synes at se tingene på [okay] hvordan man 
egentlig, så klarer sig bedst [yes].  
 
[Godt, jeg har ikke mere, så var det nærmest sådan det.] 
 

Bilag	  2b:	  Transskriberet	  interview	  Jesper	  -‐	  Palæo	  

[Jamen først og fremmest tak fordi du ville tage dig tid til det her. Vi er først og fremmest interesseret i at 
tale med dig, fordi du jo følger Palæo, men vi vil helst ikke gå for meget i dybden inden interviewet, men vi 
vil rigtig gerne fortælle dig bagefter, hvad vores vinkel er på specialet. Og det kan også være, at du sådan 
kan regne det ud undervejs, ikke. Så øh, men først og fremmest så optager vi selvfølgelig men det er kun til 
brug for specialet, så vi kan huske det lidt bedre hvad der blev sagt, når vi skal i gang med at analysere. Men 
ja, vi læser cand.merc.(kom.) på CBS og afleverer vores speciale til marts.] 
 
JM: Ja, så er I jo ude i god tid [ja, men det, der er lige noget arbejde og sådan noget, måske, som kommer til 
at fylde lidt meget i december og januar, så vi satser på at være færdige noget før, faktisk, sådan så det kun er 
rettelser og sådan noget der mangler de sidste par måneder]. Held og lykke med det.. haha [haha, tak. Vi er 
stadigvæk optimistiske]. 
 
[Okay, men vil du først lige fortælle lidt om dig selv. Øh bare sådan, hvad din alder er, hvad du laver og hvor 
du ligesom er i livet og dine interesser. Bare hvad der lige falder dig ind] 
 
JM: Ja, selvfølgelig. Øhh. Jamen øh, jeg er 29, øh, 29 og 9/12 øh og jeg bor her i, i Frankrig lige syd for 
Paris sammen med min kæreste Nanna øh og jeg har boet her siden januar og Nanna flyttede herned i april. 
Og vi bor i en mindre by der hedder Chartre hvor Novo Nordisk har en, en øh, en insulinfabrik øh. Og jeg 
arbejder som, det vi kalder LEAN manager. Øh hvor vi har en gruppe af interne konsulenter som jeg er leder 
for. Øh og jeg har arbejdet i Novo siden 2010 øhm. Kommer oprindeligt fra Århus, hvor jeg har læst øh på 
universitet. Og så flyttede jeg til København i forbindelse med noget øh internship hos Novo. Øh og jeg har 
boet i Århus, ja før universitet, så har jeg boet i Århus hele mit liv. Så. Øh hvad er mine interesser øh. 
Egentlig bare sådan, vi bruger rigtig meget tid på at lave alt muligt sport, ikke sådan, jeg er ikke specielt god 
til noget som helst, men jeg tror at jeg sådan er rimelig god til en masse ting. [okay] øhh Jamen det er altså, 
det er meget sådan med at få nogle skøre projekter, ikke, altså sådan noget, sidst i sommer cyklede jeg øhh 
cykelløb sådan et langt cykelløb her i Alperne og nu tager jeg sådan et øh og før det var det maraton og før 
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det var det crossfit og alle sådan nogen ting. Og før det spillede jeg en masse tennis og en masse badminton, 
så det er bare sådan en masse ting, øhm, hvad der nu, hvad man nu, hvad der nu kan få hovedet, hovedet væk 
fra arbejde, det, det bruger jeg min tid på [fedt]. Ja, så det er sådan set, det er vel det [godt].  
 
[Hvornår besluttede du dig for at begynde at følge Palæo] 
 
JM: Ja, jeg øhm, øh, jeg tror, jeg tror det var før man, vi kaldte det, det hed noget på dansk. Fordi jeg startede 
til, med at gå til crossfit i Århus i 2008 eller 9 og det var sådan helt nyt, dengang. Og øh og så tror det var 
omkring, ja et eller andet omkring 2009, så begyndt ma., alle mulige at snakke om sådan noget, jamen jeg, 
jeg tror ikke engang man kaldte det Paleo dengang, jeg tror bare det var sådan noget, prøv øh hvad hedder 
det, det var heller ikke fordi de kaldte det low øh low carb high fat eller noget som helst, det var egentlig øh, 
det var egentlig, det var mere sådan noget ”hvordan kan man få mere performance ud af sin mad, ud af sin 
øh ernæring” ikke, og det synes jeg var meget spændende, men jeg synes også det var sådan lidt ekstremt, 
jeg synes det, jeg spiste havregrød til morgen og sådan noget, såå, så jeg synes det lød, det lød meget 
voldsomt og såå øh, så var der jo en masse mennesker der sådan kunne fortælle, hvad man så skulle læse, så 
jeg læste noget, så læste jeg Rob Wolf og jeg læste øh, hvad hedder han, det var ikke helt Paleo, men øh jeg 
læste, hvad er det han hedder ham med Four hour work week øh og læste marxism og sådan noget det var 
alt, det var meget sådan noget populærvidenskab, det var ikke sådan decideret hardcore øh. Og så, så øh, 
gjorde jeg det egentlig sådan bare halt. Det var meget, jeg spiste øh, stadig hver morgen var sådan havregrød, 
men så ellers, så var det ingen, ellers ingen carbs i løbet af dagen. Øh, eller man får det jo fra grønt, ikke, 
men altså, det var ikke nogen, sådan øh, ikke sådan nogle starchy vegetable. Øh og så flyt.. da jeg så flyttede 
til København der tænkte jeg ’’amen nu prøver vi bare’ og så kan det godt være jeg gør det 100 procent øh så 
og det var sommeren 2010 og så er jeg egentlig bare, så har jeg gjort det siden [okay] 
 
5:15 [Har du nogen sundhedsforbilleder, altså nogen du lader dig inspirere af eller ser op til] 
 
JM: Tænker du på hvordan man skal se ud eller er det op til mig selv at definere [det er op til dig selv, altså 
hvad lader du dig, hvem lader du dig inspirere af] øhh jamen nej, ikke sådan personer tror jeg. Altså jeg 
synes det var, jeg synes det var rigtig interessant, det der, det var mere den der ide om, at man kunne få mere 
energi ud af sin mad, sin mad, det var sådan mere et forbillede, synes jeg. Øh eller mere energi ud af sin 
mad, det tror jeg, jeg mener. Jeg kunne bare mærke med det samme, at jeg fik det, jeg fik det bare langt mere 
stabilt energiniveau. Og det synes jeg var, det synes jeg var ret interessant. Øh, så det var egentlig ikke 
sådan, det var mere egentlig det der var, det der drev det, øh, det var ikke sådan, der var ikke nogen personer, 
øh, og øh, ikke i forhold til, ikke i forhold til hvordan jeg vil se ud, men jeg var meget inspireret af ham der, 
ham Rod Wulf, hvordan han tænkte omkring det hele. Det var meget sådan noget, ja, I skal stoppe mig hvis 
jeg ikke skal, hvis jeg bare skal, nu begynder jeg bare [jamen det er okay] men det var meget den her ide om 
at, der var den her misforståelse, det er der måske stadigvæk, med ”skal man spise stenaldermad” eller skulle 
man spise som man egentlig, biologisk set, var designet til. Og det synes jeg at han var ret cool til at forklare. 
Øh. Og det gav bare super meget mening for mig. Øh.  
 
6:42 [Okay. Hvordan ser en typisk dag ud hos dig, hvad angår mad. Altså, er der nogen karakteristika] 
 
JM: øøøhm, jamen i, i rigtig lang tid, så spiste jeg æg, altså sådan scrambled egg med en masse bacon og en 
masse smør til at stege det i, om ugen, med noget tomat, øh, og noget, og noget grapefrugt. Øh og det er 
omkring klokken, hvad er det, omkring kl.7 om morgenen og det. Men så, så har jeg prøvet det her bullet 
proof kaffe øh det ved jeg ikke om siger jeg noget [nej] nej, men det er sådan noget øh det har jeg prøver her 
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øh, her den sidste måneds tid og det har egentlig fungeret meget godt. Men det er sådan noget, det kommer 
til at lyde virkelig underligt det her, ikke, men det er sådan noget hvor du tager en stor kop varm kaffe og så 
tager du egentlig bare to æg og en masse smør og blender det op i... øhh [okayyyy] ja præcis, ikke, sådan så 
jeg også ud første gang der var nogen der.. hehe. Øhm. Men det er jo sådan, og så tager jeg et, noget grape 
ved siden af det. Og øh, og det fungerer faktisk ret godt og det er bare, og det er super hurtigt, så. Det er 
sådan lidt, det kører sådan lidt op og ned i perioder og hvor meget man gider at stå og lave varm mad om 
morgenen, ikke [mm ja] øh, sådan har jeg det i hvert fald. [mm og hvad med frokost og aftensmad er det] Ja, 
ja så det får jeg øh, det er meget sjovt, hernede i Frankrig, der øh, der spiser man ikke sådan mellemmåltider 
øh. Så det vænner kroppen, det, det, vænner kroppen sig hurtigt til. Det var egentlig ikke fordi jeg havde på 
noget tidspunkt sådan rigtig behov for mellemmåltider efter jeg, når man spiser det her, jeg synes bare man 
spiser så dejligt meget, så øh, jeg har i hvert fald aldrig behov for mellemmåltider, men det gør de, det gør de 
heller ikke hernede i Frankrig. Så det, øh, det er rimeligt nemt, for jeg er ikke i nærheden af noget mad i 
løbet af dagen, så. Spiser frokost omkring kl.12 og så øh der f.., det er sådan lidt, der er de ikke helt kommet 
så langt i øh, hvad kan man sige, hernede i Frankrig. Så i sådan en kantine, den er sådan meget klassisk 
indrettet med sådan, sådan tre retter, ikke, men, men, jeg kan godt få øh, altså, jeg kan godt efterleve 
stenalderkostprincipper, men det er svært at kontrollere sådan noget som, du ved hvis der er en sauce, så kan 
bare nærmest se, at den er fyldt med øh, fyldt med mel, ikke, altså, så klistret som det her, ikke, øh og det, 
nogen gange går jeg uden om det og nogen gange siger ’nå, men det skal jeg have, ikke’ så. Så jeg er ikke 
sådan super religiøs omkring det, fordi i det store billede, så rammer jeg det ret godt [okay]. Og så om 
aftenen, jamen så laver vi mad selv og så spiser vi, så spiser vi meget kød og meget fedt og mange 
grøntsager [så din kæreste, hun er også med på Palæo-vognen] ja, ja, øh, og det, det, så det kører vi egentligt 
når vi laver mad selv, og når vi laver mad til gæster, så laver vi det også efter de principper, men når vi er 
ude, jeg har det sådan, når man bliver inviteret ud, så spiser man det, der bliver serveret og øh hvis man går 
ud på restaurant, så spiser man det og så, så hvis vi er ude at spise, så går jeg f.eks. efter en bøf og så i stedet 
for at få, eller lad os sige tatar eller bøf, så går man efter, så siger jeg bare uden fritter men med ekstra 
grøntsager, ikke. Sådan noget der, ikke. Så er det sgu ret nemt, ikke, og så rammer man det i det store hele 
[jaer] 
 
10:10 [Hvad gik, altså du har måske været lidt inde på det, hvad gik forud for, at du begyndte at følge Palæo, 
er det nogen særlige hændelser, nu nævnte du selv cross-fit] 
 
JM: Jamen jeg tror helt klart da jeg, og komme ind i sådan et cross-fit miljø hvor der var folk der var, det var 
selvfølgelig også dengang var det, det var faktisk ham Rod Wolf der skrev for Cross-Fit Headquarters han 
skrev, han skrev om, han skrev om, om Paleo, inde på deres hjemmeside. Så på den måde var det sådan en 
ret nem, tydelig eksponering, øh, til det, og så, jeg tror bare, det var meget som at starte, hvis i nogensinde 
har gået i en eller anden fodboldklub eller en badmintonklub eller sådan noget, så det var det sådan meget at 
starte til cross-fit fordi, i hvert fald dengang, øh, så var sådan meget sådan noget, det var jo de samme 
mennesker igen og igen og det var ret småt, så det var jo, så man brugte ret meget en.., man brugte ret meget 
tid sammen og så snakker man om de der ting, ikke, så det var helt klart, jeg var, jeg var, jeg var ret sikkert 
på at jeg var ikke kommet ind i det hvert fald for fem år siden var jeg ikke kommet ind i, på de tanker, hvis 
jeg ikke var startet der [okay]. 
 
11:20 [Hvis du, nu ved jeg ikke om det er lidt svært, hvis du nu forestiller dig, at du ikke spiser efter Palæo-
principperne i dag, er der så en anden, vi kalder det diæt, som du kunne forestille dig at følge]  
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JM: Jaer.. øhh..puh. nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh.. Det virker bare, for mig virker det som om at, øhm, at 
mange af de der andre ting, der er sådan nogen, det er et mål til et andet middel eller undskyld, det er et 
middel til et andet mål, om man vil tabe sig, eller hvad man vil eller sådan et eller andet, ikke. Ofte at tabe 
sig. Og der synes jeg egentlig bare at det var, at det var sådan en ret øhm.. det var sådan en, det var en ret øh 
fornuftig måde, det her Paleo-princip det blev, det blev kommunikeret på. At det var egentlig bare at gøre det 
som man, som, som man er designet til, ikke. Øhm. Men, men, jeg ved ikke om, om, om økologisk mad, 
hvad skal man sige, er en diæt eller i karakteriserer det som det øh, men hvis det skulle være det, så var det 
nok sådan et eller andet i den stil der. Altså jeg har altid syntes at det var sjovt at prøve sådan nogle ting øh 
og det er nok altid meget.. jeg tror det er meget sundt sådan at prøve at bryde sine vaner, ikke [mm] dem man 
har, men øh, det er jo nok også en spørgsmål om, at man, man har gået fra noget der var meget traditionelt og 
været meget sådan, sådan konventionelt bundet, ikke og så sige ”okay, det kan faktisk godt lade sig gøre alt 
muligt andet” så det kunne måske godt, det kunne måske godt øh, ja, næh jeg kan ikke lige se noget øh, jeg 
har det rigtig godt på den her måde så  
 
12:50 [Hvis du så ikke skulle tænke på din vægt eller fysiske fremtoning, ville du så også stadigvæk spise 
Palæo?] 
 
JM: Ja, det tror jeg nemlig. Øhh. Altså, der, helt klart, en af de, en af de fantastiske ting, det er at, man kan jo 
simpelthen æde som, som en vanvittig øh, hvis man bare følger de her principper, ikke, altså øh, men, men 
jeg, jeg synes stadigvæk det der er allermest fantastisk ved det, det er at, at ener., mit energiniveau i løbet af 
dagen er fantastisk øh stabilt og jeg får aldrig de der udsving som jeg fik før, altså sådan nogen øh efter 
frokost eller først på eftermiddagen, sådan nogen sugar-highs eller sugar-lows alt efter hvad man nu har 
spist, ikke, øh. Så det synes jeg egentlig kommer forud for, hvad hedder det, hvordan fysisk fremtoning, 
ikke, det, det er mere det der med, jeg kan mærke, det føles rigtigt i, øh, på den måde. 
 
[Allrigt, så altså jeg formoder næsten af din, din madvaner nu er anderledes, end da du f.eks. boede hjemme] 
 
JM: Ja, ja, altså [det er vel nogle år siden] det er sjovt, jeg, jeg, øh. Min mor hun var altid sådan noget, hun 
var altid, jeg ved sgu ikke hvad man skal, hun var altid opsøgende omkring sådan nogle ting, det, ikke sådan, 
ikke sådan, hvad hedder det, øh, fanatisk på nogen måde, men, men hun, det var mange, mange år siden kan 
jeg huske, at hun begyndte at, jeg tror det er 15 år siden, at hun begyndte at tale om, at man skulle spise færre 
kulhydrater, øh, så det var nok sådan helt, det var nok helt fra dengang sådan noget Atkins-kur, men det var 
ikke sådan fordi at det blev omtalt som en kur. Så ja, jeg spiser da helt klart anderledes. Men de spiser, de 
spiser også tæt på hvad der svarer til en sådan en Palæo-kost. Øh, men det er ikke fordi at de taler om det på 
den måde, så. 
 
14:55 [Kan du prøve at ligesom, du har været lidt inde på den, men opsummere hvordan, altså hvad det var 
der fangede dig ved Palæo, øh, hvad der tiltrak dig] 
 
JM: Øh, jamen i starten så var det sådan noget, så var det nok, øh, så var det, jamen så var det fordi det hørte 
meget tæt på det der med, det cross-fit miljø øh og i starten synes jeg også at det lød underligt og jeg synes 
det lød rigtig underligt øhm, men øh, så, så det tror jeg, det var det der sådan tændte mig i starten, men hvad 
der sådan øh, hvad der sådan får det til at holde ved er jo noget andet, ikke. Øhm. Og så synes jeg også det 
var sjovt det der med, at folk begyndte at tale om, at man kunne ikke løbe maraton på sådan, på sådan en 
Paleo-kost og det og kunne jeg godt tænke mig at modbevise, så det gjorde jeg så. Øh og øh og det gik 
egentlig udmærket, så jeg tror egentlig mere det var den der ide om at, at når det fungerer rigtigt, så får man 
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det også til at fungere i andre sammenhænge, ikke, altså, hvor jeg synes at der var mange der talte om at 
”jamen så kan jeg kun lave cross-fit, når man spiser Palæo” ikke, altså du kan kun lave intensive styrkeløft, 
ikke, og det synes jeg egentlig var meget sjovt, at prøve at modbevise.  
 
16:10 [Hvad tror du er andre folks motiver kunne være, når de skal vælge at begynde at følge en bestemt 
diæt eller en særlig livsstil] 
 
JM: hmm.. Jamen jeg, altså jeg tror det, altså det tror jeg har meget at gøre med at man ser det som et middel 
til et andet mål, ikke, som garanteret ofte er at tabe sig. Øh for, det er også lidt det jeg synes… hm.. ja, det er 
det. Hvorfor fanden skulle man ellers vælge at spise fem dage om ugen og så ikke spise to dage om ugen, 
ikke, altså, øh, jeg kunne mere se det der med, hvis man f.eks. ikke spiser, for eksempel sådan noget med 
intermittend fasting, hvor man f.eks. ikke spiser, hvis man kun spiser i 16 timer i døgnet, ikke, altså, det er 
der jo også, det er der jo også masser af studier der, der taler for, at det er rent faktisk, hvad skal man sige, 
blodsukkerstabiliserende at spise i sådan nogen, i kortere perioder, ikke. Mm.. Hvad sagde jeg, nej spise 8 og 
så faste i 16 ikke. Øhm, men det tror jeg da, for at tabe sig, langt de fleste mennesker. Eller hvis man 
selvfølgelig er professionel atlet, så er det selvfølgelig noget andet, ikke [mmm]. 
 
17:31 [Følger du også Palæo om 10 år tror du] 
 
JM: Ja, det tror jeg. Det er jeg faktisk ret overbevist om. Øh. Men det er også, det er jo et godt spørgsmål, 
ikke, fordi, der kommer sådan et eller andet, der kommer sådan et eller andet ind, en faktor, når vi skal have 
nogen børn på et eller andet tidspunkt ikke. Og hvordan, hvordan får man, altså Nanna hun kører en periode 
nu, hvor hun for eksempel laver det her hvor hun faster i 16 timer ikke, og så spiser hun i 8, og hvordan 
fanden opdrager man lige børn, til egentlig sådan, de vil møde sådan den konventionelle omverden, der siger 
du skal spise morgen, du skal spise øh, øh mellemmåltider og så frokost og alt sådan noget ikke og så, hvis 
det så, hvad siger man så når, når ens børn siger ’jamen hvorfor spiser du ikke morgenmad, mor’ ikke, altså 
det, det er sådan lidt, men, men, men det tror jeg helt klart vi gør ikke. Altså masser af økologisk mad og 
ikke-processeret mad ikke, det tror jeg helt klart vi gør. 
 
18:23 [Hvad er det, hvis du lige kan ridse op, hvad de typiske træk ved palæo er, eller hvad du hæfter dig 
ved] 
 
JM: Jamen for mig, så er det at man ikke spiser, man spi, man ikke spiser processeret mad øh og man spiser 
økologisk mad og øh.. så spiser man øh mad som, altså, mad som man genetisk set er indrettet til. Og det er 
jo mad som grundlæggende ikke indeholder særlig meget sukker, så ens, så ens blodsukker er, er stabilt, 
ikke. Øhm. Så, så det er jo ikke, altså for mig at se, så er det jo ikke at spise hvad man gjorde, som stenalder, 
som hulemænd, fordi så ville jeg jo ikke lave andet, så ville jeg spise indvolde hele tiden, ikke, fordi det ville 
være langt det sundeste man kunne spise. Men det er jo mere at spise efter øh, hvad der biologisk set kan 
simulere det. Øh. Så, så, hvis, hvad det konkret er, så er det jo masser af frugt og masser af grønt øhm og 
masser af kød og masser af fedt øhm. Men altså igen, så, så er det sådan lidt tilpasset. Man skal gøre det med 
omtanke, det tror jeg det, hvis, hvis jeg lige har været ude at løbe en tur, så spiser jeg noget frugt, men hvis 
jeg har været nede og styrketræne, jamen så spiser jeg, så er det jo ikke frugt min krop den skal have, så det 
er jo et eller andet sted at finde ud af, hvad den har, hvad det er den har brug for, ikke [jo]. 
 
19:50 [Hvor finder du primært inspiration og oplysninger omkring Palæo – er den nogen særlige altså medier 
du anvender eller bøger eller, ja hvor føler du dig inspireret henne] 
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JM: Øhm. Men øh, i, i, det var meget, i starten var det meget bøger, men det var for at få sådan en, sådan 
også sådan en viden.. vi, hvad hedder sådan noget, en videnskabelig forståelse for det [jaer], for det her felt, 
ikke, øhm, og jeg hører, så hører jeg meget, så hører jeg forskellige podcasts øhm øh og øh, i starten brugte 
jeg meget den der Paleo-gruppe inde på Facebook, Paleo Danmark tror jeg den hed, øhm men den voksede 
sig simpelthen så stor og øh uoverskueligt og det var som om at der ikke var rigtig andet end desserter, folk 
de delte, ikke [mm] øh, og øh, ja, så nu er det primært podcasts for at få ny inspiration og øh, og så må jeg 
nok, så vil jeg også erkende at, at det er Nanna der, der er bedst til at søge nye opskrifter [mm] og hvad vi 
skal have at spise [mm.. hvem står bag de der podcasts] jamen det er, der lytter jeg til ham der hedder Marc 
Cissen, som har skrevet en bog der også hed The Primal Blueprint, han har lavet en podcasts som er ret cool. 
Og så også Rob Wolf som har haft, den hedder, jeg tror bare den hedder the Paleo, Paleo Diet øh og det er 
sådan ug.. sådan ugelige podcasts [okay] 
 
21:17 [Er der nogen øh elementer i kommunikationen du lægger særligt vægt på, altså når du opsøger 
information, er det væsentligt omkring afsenderens baggrund eller nu er billeder måske ikke så relevante hvis 
det er podcasts, men eller tilgængeligheden eller hvordan det, ja, mediet] 
 
JM: Ja øhh.. jamen jeg tror det har meget at gøre med, om man føler eller jeg synes det har meget at gøre 
med, om jeg, ligesom, føler jeg kan, hvad hedder sådan noget på dansk, øhh.. credibility ikke, altså om de, 
[troværdigt] ved jeg ikke lige om der er et dansk ord for, men øh, nej, ikke sådan så meget om det er visuelt, 
men, men de er også bare super god underholdning, altså, altså det er lige så meget at de er sjove at høre på 
de der gutter der sidder og laver det der, i går, og de er passionerede omkring det de laver øh og det, det er 
ret inspirerende også fordi de formår at blande, ikke bare mad, men hele livsstilen og det er lidt det der er 
interessant, øh. Ja, det var måse også lidt et princip jeg lige skulle tilføje, da du spurgte mig om det ikke, 
altså, der tror jeg også, det handler ikke så meget om diæten man spiser, men mere at få det til at passe ind i, 
i et større billede, at man skal finde det der fungerer i den hverdag og det synes jeg at de er ret gode til at 
gøre. Det er lige så meget, det er lige så meget øh det man spiser, som hvordan man får optimal søvn, som 
hvordan man får øh trænet optimalt og sådan nogle ting [okay] 
 
22: 45 [Er der nogen kilder du, altså enten personer eller persontyper eller platforme, som du finder mere 
troværdige end andre, i forhold til Palæo] 
 
JM: Hmm.. (tænker lang tid) hm jaaaa. Jamen altså, der er, sådan en, sådan en fyr som også, sådan en som 
Mat Beulant, hvis i kender ham, men altså, han er, han er jo, det er også fordi at han, han er jo professor på 
Harvard, så sådan nogen, når der er noget, altså selvfølgelig lytter man mere til en mand som, som, som 
forsker, som forsker i det og som har en eller anden øh metodisk øh baggrund for sine studier ikke, men nej, 
det er ikke, det er ikke fordi jeg sådan øh det er ikke fordi, jeg tror mere det, du ved, hvis jeg starter med at 
læse en bog af en fyr og jeg kan se det, han har kilderhenvisninger og han har sim.. han har gennemgået sit, 
sit felt, ikke, det synes jeg, det synes jeg virker troværdigt. Øh og.. ja, nej, så ikke så meget den men altså, 
jeg bliver slet ikke fanget af det, når jeg ser det inden på sådan noget øh danske netmedier, altså fordi det, det 
virker meget, meget overfladisk og øh det virker, det virker meget nemt at se, hvad det er for en interesse de 
folk der skriver om noget, de har bagved det, ikke og så syne.. så står jeg af, må jeg indrømme. Øhm. Og så 
synes jeg måske også bare, at når det bliver kommunikeret sådan på, lad os sige på politiken.dk eller i avisen 
eller et eller andet, der tror jeg bare at, der.. det bliver bare fremstillet meget forenklet, ikke. Det bliver meget 
sådan én position mod en anden position og øh, det er bare lidt mere komplekst end det, ikke. 
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24:50 [Okay, hvis jeg nu leger djævlens advokat og så siger at nogen mennesker vil måske opfatte det som 
ekstremt eller fanatisk at I følger Palæo eller at du følger Palæo, hvordan ser du på det]  
 
JM: Hmm.. Ja, men der tror jeg, det, det synes jeg er fair nok, altså, jeg håber, hvis, hvis de inviterede på 
middag, at jeg ville spise lige præcis hvad de serverede for mig, ikke. Og så ville jeg have en holdning til om 
øh hvordan min mave den ville have det dagen efter, ikke. Øh, men øh, men ja, så det ville jeg være ked af, 
for det er jo egentlig ikke sådan jeg gerne vil have det til at, at fremstå, altså. Folk skal gøre hvad, hvad der 
får dem til at have det godt, ikke. Det er ligesom det vi prøver at gøre, ikke. Men, men jeg har da øh, jeg har 
da en holdning til det. Men jeg synes ikke, at jeg sådan sidder, jeg sidder ikke i kantinen og prædiker øh, det, 
det kunne jeg ikke finde på. Øhm. Men det er da altid sjovt når der er nogen der, hvis jeg for eksempel øh 
fortæller at jeg øhh, hvis jeg fortæller at jeg spiser æg til morgenmad og så tager jeg stadig tre æg til frokost, 
ikke, så sidder de og har en, en antagelse om, at mit kolesterol tal det må være ekstremt højt og så sidder jeg 
selvfølgelig og prøver at forklare dem at, jamen altså du skal spise op mod tyve æg, for at få, for at få 
kolesterol overført gennem din mad, ikke, altså, såå på den måde, så kan jeg jo godt fremstå både fanatisk, 
fordi jeg også ved noget om det, eller jeg i hvert fald har en holdning til det, ikke. Men øh, øhm, for det 
meste så øh, så øh, ja, så spiser jeg det som jeg spiser og mine kollegaer de spiser det de spiser, ikke.. 
Svarede det på dit spørgsmål [ja, ja det er helt fint] 
 
26:25 [Hvorfor tror du, at palæo er blevet så populær] 
 
JM: Hmm.. (tænker længe) ja, altså, jeg tror det handler om, meget grundlæggende om, at det jo egentlig 
ikke er, altså, jeg ved ikke hvordan i definerer ordet diæt øh, men [det er bare måden man spiser på, det er 
meget bredt] ja okay, øh, fordi det er jo, for så er det måske et meget godt ord fordi øh, det er jo mere, som 
jeg ser det, så tror jeg at folk de opfatter det også mere som, eller som mere end en kur, fordi det jo et eller 
andet sted handler om at gøre om med nogen, nogen rutiner man har omkring sin mad, ikke, og altså, en, en, 
en klassisk kur, hvis du spurgte 9 ud af ti mennesker, så ville de nok sige at det handlede om at begrænse et 
eller andet indtag. Og her handler det ligesom om og, og, og, ændre grundlæggende hvor man får sin energi 
fra og så er det man vil se de resultater øh som langt de fleste som starter, de nok øh, de nok går ind til det 
med, øh, så det tror jeg. Og så tror jeg at langt de fleste mennesker, de kan jo godt lide fedt og de kan godt 
lide kød, altså, og det er jo rart, hvad skal man sige [mm] 
 
27:40 [Nu skifter vi lidt bane, men øh, kender du de officielle kostråd – altså dem fra Danmark her] 
 
JM: øhhhhh…. Jamen jeg kan husker, der var, det blev lavet, der kom nogen nye her, sidste sommer eller 
sådan noget.. ja, øh. Og, men ikke sådan, jeg ville ikke kunne, jeg ville kun kunne sige dem fra dengang jeg 
selv gik i folkeskole og så den, den der pyramide ikke.. øhm.  
 
[Ved du hvem der står bag det] 
 
JM: Jamen det er vel, er deeeet, er det ikke Sundhedsministeriet, fødevareministeriet, sundhedsministeriet. 
[Det er faktisk fødevarestyrelsen] Fødevarestyrelsen ja [der står bag dem] det ligger vel ind under, det ved 
jeg ikke [det ligger ind under ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri faktisk] det var [men det har 
været sundhedsstyrelsen] var det Astrid Kragh der ude og kommunikere det [puh det ved jeg ikke, det har 
været under Sundhedsstyrelsen i hvert fald tidligere ] okay [men nu er det fødevarestyrelsen] ja.  
 
28:45 [Men altså, har du tidligere fulgt kostrådene]  



	   137	  

 
JM: Ikke aktivt, nej. Ikke aktivt. Jeg tror sådan mere at, at, nej jeg huske vi, da jeg var lille, nu du siger det, 
så kan jeg huske godt min mor talte ind i det, som værende det skulle, meget fisk og øh, man skulle spise 
meget fisk og man skulle spise følge pyramiden nedefra og op ikke, nu skal jeg lade være med at gøre sådan 
her med mine hænder når i ikke, når i kun optager hvad jeg siger [jamen vi kan godt se dig og vi skriver ned 
også] okay super, øhm. Nej, men ikke, ellers ikke. Jeg tror mere det er sådan. Det kan da godt være at mine 
forældre har tænkt ’nå men så må jeg opdrage ham ind i, så må jeg opdrage ham efter det der’ og så har jeg 
nok på en eller anden måde fulgt dem selv. Men ikke noget jeg sådan kunne finde på at have en pamflet 
liggende og så sige ’nå men er den her nu i overensstemmelse med det eller ej’. 
 
29:42 [Hvad er din mening om at øh, at der er myndigheder der kommer med nogle officielle kostråd] 
 
JM: Det synes jeg egentlig er okay. Altsåå øhh, eller det synes jeg er ganske fornuftigt, altså, hvis, altså der 
er også forskel på, på kostråd og så sætte regler for kost [mm..] øh og det tror jeg egentlig er meget fint.. øh.. 
at man opstiller nogle principper, som er, som man, man mener er, er de rigtige, ikke [mm] om jeg så er enig, 
det er så noget andet, ikke. Men det, det, det passer mig egentlig okay, altså, det er vel det samme som når 
Dan Jørgensen han udtaler sig om nogle principper for omkring hvordan man øh et måltid skal øh, han synes 
et måltid skal være. Det øh synes jeg okay, at man har noget, nogen værdier øh på den måde. Men der er 
forskel på værdier og principperne og så sætte regler op [mm] Men jeg synes da at det er interessant det her 
med, jeg kan huske for nogle år siden, så, så øh, så læste jeg, at øh, at rygere i Sverige f.eks. kom bag i køen 
til operationer, fordi at man havde fundet ud af, at, at de heler langsommere, ikke. Så det, så det er jo sådan 
et eller andet måde at tage, tage nogle principper og så gøre dem til, til regler, ikke [mm]. Det synes jeg var 
interessant [Synes du at det er for hårdt, altså, tager man den så for langt] hvad tænker du på, det med 
rygerne eller [ja] Nej, ikke lige den situation, nej.  
 
31:20 [Altså jeg kan næsten regne det ud, men kunne du overveje at følge de officielle kostråd? Nu har du så 
ikke lige helt måske opdateret på dem, men] 
 
JM: Nej, nej, nej, jamen altså som jeg husker dem øh så, så tror jeg at jeg tænkte, det er sådan lidt i 
forlængelse af, af det samme, øh, men det var stadig meget baseret på øh, på, på, på mørkt brød og det var 
meget sådan noget det her med, jeg kan huske der var meget snak om fibre, at de var så vigtigt at få, ikke, og 
jeg hele tiden havde den her holdning til, altså hvis jeg bare spiser nok grøntsager, så skal jeg nok få de fibre 
jeg skal bruge, ikke, altså øh, så øh, så, så nej, det ville jeg se som værende et tilbageskridt, tilbage til noget 
der ikke rigtig fungerede optimalt for mig øh, men råd i sig selv ville ikke være noget jeg ville, ikke ville 
kunne følge, fordi, altså, nu læser man en bog af en der skriver noget om paleo, ikke, og øh palæo er også råd 
[hmm ja] 
 
32:13 [Nu, altså, i forhold til, du siger du har det fint med, eller synes det er en fin nok ide, at myndigheder 
de kommer med anbefalinger om hvad der er god kost og sådan noget. Har du også en holdning til, hvem der 
skal fortælle os det? Om der er en særlig myndighed der bør fortælle det, eller, eller, ser du ikke det som 
vigtigt] 
 
JM: øøøhh.. øh [og det er helt okay, hvis der] ja, ja, det har jeg bare ikke lige tænkt, men det er et godt 
spørgsmål. Øh, jamen i kan jo høre, jeg kan ikke engang, jeg ved jo ikke engang hvor de der kostråd kommer 
fra, så det tror jeg ikke rigtig jeg har en holdning til [nej okay, det er også helt fint] 
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[Så er vi faktisk, vi nærmer os en ende nu. Er der nogen, altså nu har vi spurgt lidt om forskellige ting. Er der 
nogen ting som du er blevet spurgt om nu, og som du måske også møder andre gange, hvor du synes det, 
hvor der er nogle interessante problemstillinger, eller sådan] 
 
JM: Ja, ja, det synes jeg, altså, det er jo, det er jo, der er jo, øh, jamen altså man kan jo ikke rigtig lade vær 
med at skulle forholde sig til sådan noget som i øh ”er det nu godt for verden, hvis alle skal leve af kød”, 
ikke, og øh, altså hvis man var en rigtig kynisk stodder, så ville man sige, at vi er jo nok allerede flere, end vi 
egentlig i verden, end vi egentlig kan brødføde, hvis man skal spise den, den kost, som man egentlig var 
genetisk indrettet til, ikke, men øh, så det tror jeg nok ikke helt er vejen frem, altså jeg tror stadig, at vejen 
frem er sådan at finde ud af, hvad er det for en type kost som er, som mennesker biologisk set har det bedst 
med at spise og så finde en, en øh, en måde at kunne, kunne give den type kost til alle mennesker, ikke.. øh.. 
så er det jo ikke nødvendigvis at det behøver at være kød. Altså derfor synes jeg sådan noget som 
genmodificeret mad, hvis man kan styre det, er interessant, ikke, som, som tanke, og det så er med kødklister 
fra USA det tror jeg bare ikke helt er vejen frem, men, men det er sådan lidt, man kan også sige, nu er vi så 
og så mange mennesker i verden og øh øøh er løsningen så at begrænse de mennesker, det tror så ikke, det 
vil nok være en forholdsvis øh endnu mere en løsning, eller er det så at finde noget tilsvarende øh, som, som 
stadig giver lige så vitaminrige kost, øh, men altså, jeg synes også der var, der var sådan en anden ting som 
tit, tit så glemmer man at tale om, hvorfor folk gør det er, det gør de også for økologiens skyld, men det er 
som om, jeg kan huske da økologi blev introduceret, så var det som om at det var meget for dyrevelfærdens 
skyld øh og det sys, det synes jeg ikke rigtig man taler om inden for sådan noget Paleo, der synes jeg mere 
man taler om, altså, ”men hvis jeg spiser en økologisk bøf, så får jeg en bøf der er mange flere, meget mere 
næring i” og det synes jeg sådan er en interessant øh ændring af hvad økologien gør, det er sådan lidt mere 
”hvad har jeg brug for, hvor jeg har brug for økologisk mad” frem for ”hvorfor har verden brug for økologisk 
mad” [okay] ja, det var sådan lidt løse strøtanker [ja, ja, men det er dejligt] 
 
35:25 [Hvis der var nogle andre, som stod for at skulle tage stilling til, om de skulle følge en bestemt diæt, er 
der så, er der så nogle ting som du tænker man bør overveje? Har du nogle gode råd du kan give videre eller 
erfaringer eller sådan] 
 
JM: Øhm, jamen altså et eller andet sted, så ser jeg det jo, så ser jeg jo sådan noget her som, det er jo sådan 
dovenmandsdiæt, ikke, altså, eller dovenmands, hvis det nu, folk står for at skulle vælge et, så gør de jo ofte 
det, fordi, igen, ej det er måske.. langt de fleste det er jo fordi de vil, de vil have et eller andet ud af det, ikke. 
Så det er jo meget er spørgsmål om hvad man vil have ud af det før man, før man vælger, fordi hvis man 
bare vil tabe sig, så, jamen det kan man jo gøre på tusinde måder, ikke, men hvis man, hvis man vil have det 
bedre, øh, man kan jo mærke i maven ’har du det, hvordan er det hver dag at stå op’ øh øh ’har man det 
godt’, ikke, jeg snakker, jeg, når folk spørger mig om det, så taler jeg altid om at den, den største gevinst er 
det her med energiniveauet, ikke, altså selv når, hvis, jeg tager fra arbejde klokken seks så er det, så er 
energiniveauet stadig helt stabilt, ikke. Øh, så det der med aldrig at føle sig sulten, det synes jeg er ret rart 
[mm] man behøver jo ikke tænke over det, jeg tænker jo ikke over det, altså, jeg tænker vitterligt ikke over 
hvor meget jeg spiser, altså øh, det er jo kun når vi tager chokolade i weekenden, øh, eller en stykke 
chokolade om aftenen, at man øh, øh, at man, det, det er det eneste man tænker på, at man skal begrænse 
ikke, altså ellers tænker jeg bare på, hvordan jeg skal spise mere at det andet, ikke [mm.. mere bøf]. Ja, 
præcis. Mere smørsovs [ja. hehe] 
 
[Har du øh, nej, egentlig ikke. Ja, men så er vi færdige med den formelle del, i hvert fald. Så kan vi jo, 1000 
tak, ja, så kan vi jo løfte sløret for.. nu skal vi lige sikre os, at vi gemmer det hele ordentligt , så kan vi lige 
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løfte sløret for, hvad det er vi faktisk helt præcist skriver om. Øhm vi undersøger, eller vi prøver i hvert fald 
at få en forståelse for]  
 
Optagelsen stopper, men den uformelle snak fortsætter noget tid. Vi beslutter os for at begynde at optage 
igen, da der her kommer nogle interessante refleksioner fra vores interviewperson 
 
JM: […] at Paleo det var sundt øh så var det bare fordi det var det de andre gør, ikke [mm]. Det er da 
spændende [ja]. Jeg ville egentlig spørge mig selv om, når du siger at, du siger sådan ordet ”hvordan Paleo” 
og så siger du ”de får folk med på vognen”. Jeg ville spørge mig selv om hvem ’de’ var [jaer] for altså, der 
har aldrig været nogen som, jeg øh, jeg har aldrig kunnet øh, jeg kan godt se ideen i at, at der er en fødevare 
øh en Fødevarestyrelse, som er en eller anden entity, som har en agenda øh og ellers så øh, men det er 
interessant det der med, jeg vil jo næsten antage, at alle har den der agenda øh, alle har en agenda omkring 
noget, noget sundhed og noget velvære og så er det jo bare et spørgsmål om, hvad man så vælger at tro på, 
ikke [jo] fordi at, øh, altså man kan også finde masser af forskning der siger at kød er usundt, ikke, og så øh, 
nu er det ham Rod Wulf der har det der, det er eksempel ikke, og så siger han ”det var sgu også underligt, at 
der var nogen der blev ved med at konkludere, at, at der var større risiko for at få endetarmskræft, når man 
spiste kød” ikke, og så dykker han ned i det studie der, og så viser det sig, at øh, at når folk siger kød, så er 
det fordi at de tikker af i den samme check mark som pizza, ikke, øh og, og så kan man spørge sig selv, hvor 
meget kød er der, og hvor meget sundt kød, er der på en pizza, ikke. Den består bare af 90 % af alt andet end 
kød. Øh, så på den der måde, ikke. Øh, og det så, det er bare sådan nogle ting, som er super interessant, ikke, 
altså øh, det var også, det var også, altså virkelig sådan noget ”stick it to the man”-agtigt øh, og det synes jeg 
var.. altså nu spurgte i lidt om, om hvor, hvad der sådan skaber kredibilitet overfor folk og det er jo sådan 
noget, altså når folk bare kan gå ud og så owne alle andre i at, i at sige ”jamen jeg kan godt dykke langt nok 
ned” og så se, at i rent faktisk, at det rent faktisk øh fake, eller det var falske antagelser i baserede (utydelig) 
på [mm]. [Altså så den videnskabelig rygdækning, den gør meget] ja, og for nogen ikke. Altså for sådan en 
som mig synes, der synes det er interessant at dykke ned i, men der er andre, det der med hvis du spurgte 9 
ud af ti, så ville, så ville de være fuldstændig ligeglad øh så ville de bare, så ville de bare sige ”øh jamen det 
siger ham min træningsmakker, så gør jeg også det” [mm]. Det tror jeg også der er mange der ville.. men øh, 
så men, så nej, jeg tror bare min, mit spørgsmål er, jeg kan ikke rigtig se hvem ’de’ er, jeg kan godt se nogle 
enkelte personer som, som, som prøver noget, men derudover er det jo også et spørgsmål om, hvem man er 
overbevist af, så, så, så vælger man ikke at se, det er nærmere at se ’de’ som ’de andre’ og ikke som dem 
man selv øh, fordi så kan jeg godt skelne mellem hvad den ene og den anden og den tredje siger, ikke, at, 
men de andre, der er sikkert også, så er det bare ’de’. Det er sådan lidt menneskelig natur ikke, sikkert [mm, 
ja men det er klart, jeg tror for vores vedkommende, vi, vi ser det nok i høj grad bare som en bølge, egentlig, 
og så kan det godt være man lige kalder dem ’de’ i, i et øjeblik, ikke, men vi ser det egentlig nemlig netop 
ikke som om der er nogen bestemte individer, lige præcis dér eller dér der prøver på noget, vel, fordi det er 
også interessant, for det er nok også der vi ser, at der kan ligge ret meget magt, at det ligesom er, og det er 
ikke kun fordi det lige er fra Palæo, men fra alle mulige, der prøver at overbevise folk om nogen bestemte 
kostprincipper eller sundhedsprincipper, at det er sådan lidt spredt ud, hvem det egentlig er, der er sådan, 
kommer med nogen budskaber, det er, det kommer ikke kun fra ét centralt sted, men det er sådan fra flere 
forskellige steder, at man sådan får input, eller bliver overtalt, ikke] jo, jo [ja, så der er noget for enhver 
smag, når det er så bredt, ikke] ja, det er skide spændende, ja. [Ja, så nu må vi se. Men tusinde tak i hvert 
fald, det var fedt du gad at bruge lidt tid på os] det var så lidt og ja i må endelig sige til.. (afsluttende 
høflighedsfraser). 
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Bilag	  2c:	  Transskriberet	  interview	  med	  Christina	  –	  LCHF	  

[Kan du fortælle lidt om dig selv?]  
 
CN: Ja, hvad laver jeg? Jeg tager mig af min lille hund, og så ser jeg famillie og venner og sådan noget. 
Okay, godt.  
 
[Øhm, kan du starte med at fortælle lidt om, nu følger du Low Carb High Fat, hvad principperne er i den, 
altså bare sådan overordnet set?] 
 
CN: Ja, altså det er jo at undgå kulhydrater så meget som muligt. Øh, og det er, øh, i starten var det primært 
brød og ris og korn og sådan nogle ting. Nu er det blevet mere, øh, jeg vil ikke kalde det fanatisk, men jeg er 
blevet lidt mere opmærksom på alt det andet, der også er kulhydrater i., altså at det ligesom ike kun handler 
om brødet og risen og pastaen, vel? Øhm, og jeg vil sige, at jeg er kommet så langt efterhånden – jeg har 
været i gang siden starten af februar – at, øh, jeg behøver egentlig ikke nogen  specialopskrifter eller noget, 
jeg kan ligesom bare tage mine gamle opskrifter og bare lave tingene om og sådan noget, altså det er ikke 
noget, jeg tænker så meget over mere. Vil jeg sige. Øhm. Og så er også meget, altså det handler meget om 
rene, su(nd..), rene råvarer på en eller anden måde, altså så lidt tilsætning som muligt. Øhm. Og hvis der 
endelig er færdigkøbte vare, så ikke med for mange ingredienser osv.. altså, det er noget med at prøve og 
holde en sund tilgang til mad, også, for mig er det også økologi. Det er det ikke for alle. Men for mig er det 
også økologi. [Okay].   
 
[Har du nogle sundhedsforbilleder eller nogen op til, eller noget du ser op til?] 
 
CN: Nej, ikke sådan rigtigt. Altså der er nogle forskellige personer i det her LCHF, som der er mange, der 
bliver inspirerede af. Jeg er nok mest inspireret af svenskerne, som er noget længere fremme. Øh, og som 
egentlig bruger denne her livsstil både som behandling og som forebyggelse af forskellige livsstilssygdomme 
og sådan noget. [Ja; Okay]. Øh, og de har en helt anden tilgang, altså det er sådan både læger og 
sundhedsvæsen er inde over det. De mener det er noget med 25 % af svenskerne lever på denne her måde. I 
mere eller mindre grad! Der er også en fanatisme inden for denne her, det er der inden for alt [Ja, ja, okay. Ja 
det var også ret interessant. Så det er altså også, systemet har også taget det til sig?]. Ja, og det er sådan, at 
kan købe specialprodukter i supermarkeder og sådan noget [Okay]. Der er mange af de produkter, som jeg  
bruger, dem skal jeg have  i helsekost[butikker] eller have på nettet, ikke. Og jeg abonnere også på et svensk 
blad som handler om det her.  
 
1:30 [Hvordan ser en typisk dag ud hos dag, hvad angår mad?] 
 
CN: Øhm, jeg spiser som regel noget med æg om morgenen. Øhm, ofte så er det et par blødkogte og så nogle 
tomater og en agurk, og så kan det godt være græsk yoghurt med lidt fløde og nogle gange lidt bær. Bær er 
også sådan noget lidt liberalt. Hehe [Ja, okay]. Det… Men primært er det noget med æg fordi det mætter 
godt, og så noget grønt af en eller anden slags. Og frokost, der bliver det tit bare til en kaffe med noget 
piskefløde eller kokosolie. Eller begge dele. Og noget grønt. Og noget mayonnaise eller noget lignende. Og 
så aftensmad det er, nu i aften skal jeg have rets af nogle frikadeller og så en svampesovs, øh, og så noget 
fritteret rød spidskål. Og det er sådan meget typisk min dag, vil jeg sige [Ja, okay]. Jeg gør ikke ret meget, 
det er der nogen, der gør, jeg gør ikke ret meget i at bage. Eh, sådan kager og brød og sådan noget. Jeg 
holder mig meget til de der…[mumle]. [Okay] 
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2:38 [Hvad gik forud for at du begyndte at følge LCHF?] 
 
CN: Jamen dette er egentlig min sygdomshistorie gennem de sidste 10 år, som har  gjort at jeg har taget 
rigtig mange kilo på pga. noget medicin jeg får – jeg får sådan noget højdosis hormonbehandling og noget 
kemoterapi. Begge dele har påvirket mit krop rigtig alvorligt. Ehm, bl.a. har jeg jo fået sukkersyge, og 
knogleskørhed og sådan nogle forskellige ting [Okay]. Og det primære gik jeg jo i gang med, altså de siger 
jo, at så længe jeg får det her medicin, så kan jeg ikke tabe mig, men det primære var så faktisk at prøve at 
holde mit blodsukker stabilt. [Mm]. Og det er helt sikkert lykkedes! Altså jeg er kommet fra et blodsukker 
som fes op og ne dog måtte tage ekstra insulin til aldrig at tage ekstra insulin og det ligger fuldstændigt 
normalt nu, mit blodsukker. Øhm, og så har jeg faktisk også tabt 12 kg – selvom lægerne siger, at det kan 
man faktisk ikke, når man får det medicin,  men det har jeg.  Men det er sikkert også formentligt væske 
meget af det. [Okay]. Men ehm, ja, og så har jeg det bare super godt på denne her måde. Altså, jeg sover 
bedre, jeg har det sådan bedre generelt. Ehm. Ja. 
 
[Var det dig selv, der fandt den løsning, altså begyndte at spise efter de her principper, eller var der nogen 
der anbefalede dig dem?] 
 
CN. Nej, det var noget jeg læste om, jeg kan ikke lige huske hvor jeg fandt det, jeg tror det var på nettet. Og 
så meldte jeg mig ind i en Facebook-gruppe – den som I reklamerede, i var jeg lige ved at sige – og snusede 
lidt til det den vej igennem og søgte lidt på Google og sådan noget. Ehm, og jo mere jeg læste om det  jo 
mere synes jeg det lød meget… og så er jeg så heldig, at jeg har en del af min omgangskreds – altså både 
mine forældre og dem, jeg kender – som også egentlig er begyndt at gøre meget i det her, fordi de har set, 
hvor godt jeg har fået det af de,t så det er ikke sådan noget problem sådan. Så…  Altså jeg har enkelte 
sidespring en gang i mellem, altså jeg er meget forfalden til sushi og det er bare ikke det samme med 
blomkålsris [Alle griner], og det under jeg mig selv en gang imellem [Okay, ja], at det skal der være plads til, 
altså, for jeg er heller ikke sådan fanatisk på den måde, men i det stor og hele, så lever jeg efter det.  
 
[Øh, hvis du nu ikke fulgte LCHF, øh,ville du så, eller hvis de hændelser der ledte til at du gør, tror du stadig 
du ville følge den i dag, eller er  det noget andet du kunne forestille dig, du så ville følge? Hvis du ikke 
skulle følge LCHF?] 
 
CN: Øh, altså, jeg har jo tidligere i mit forløb prøvet sådan traditionelle lavkalorie, lavedt, lavkulhydrat kure 
– eller mere højkulhydrat selvfølgelig – ehm, og altås forskellen på de to ting er, at man er hele tiden sulten, 
når man kører det her low fat højkalorie-noget. Ehm, jeg tænkte på mad hele tiden, og det er fuldstændigt 
forsvundet med det her. Og madportioner er helt af sig selv blevet mindre. Altså før i tiden kunne jeg ikke stå 
før, hvor der skulle i hvert fald ikke gå 10 minutter så var jeg nødt til at have et eller andet. Altså nu, der står 
jeg op og går ud med min hund og sådan noget og kommer jeg til at tænke på ”Gud jeg skulle da egentlig 
også have noget morgenmad”, altså det er sådan en helt anden verden. Altså, ehm, men jeg ved ikke om jeg 
var kommet i kontakt med det, hvis ikke det havde været alt det her, der havde ledt op til det. Så tror jeg 
egentlig bare jeg havde levet normalt. Altså jeg har aldrig før haft problemet med vægt og sukkersyge og 
sådan nogle ting. 
  
 
6:24 [Så det er sådan lidt min næste spørgsmål, hvis du ikke skulle tænke på din vægt eller din krops fysiske 
fremtoning, om du så stadig ville følge LCHF eller?] 
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CN: Ja, altså det jeg meget gjorde før, var jo meget at når jeg så valgte brød og pasta, så spiste jeg jo det 
grove. Så jeg har jo på en eller anden måde altid skåret, eller i lang tid skåret, de hvide kulhydrater fra, ikke? 
Altså hvidt brød og ris og [Mmm, ja] hvis pasta og sådan noget.  
 
6:53 [Er din, altså, jeg går så ud fra, dine madvaner nu er anderledes end den gang fra år siden, og også den 
gang, nu står der ”da du boede hjemme” – det er jo nogle år siden, men altså sådan , før i tiden? Der var de så 
anderledes end?] 
 
CN: Ja, altså da jeg boede hjemme, da var det ganske almindelig traditionel dansk mad. Det vil jeg sige. Og 
da jeg boede alene, da var det, jeg har nok i mange år, øh, arbejdet lidt for  meget, hehehe [Mmm], og der 
blev det tit til sådan noget hurtig-mad, vil jeg sige, altså det blev tit til takeaway og halvfærdige ting jeg 
købte og så bare lavede noget tilbehør til og så smed op. 
 
7:31 [Hvordan blev du, altså, hvordan blev du fanget af LCHF? Eller sådan, hvad tiltrak dig?] 
 
CN: Altså jeg vil sige, noget af det var noget, som jeg egentlig har tænkt i mange år, da jeg arbejdede som 
sygeplejerske, at den måde, man behandler – hm hvad skal man sige – ernæring og kostråd og sådan noget 
på i Danmark, altså, jeg kender mange som har kæmpet med vægt hele deres liv, og det der med at spise en 
masse af pasta og brød og sådan noget, det er helt sikkert ikke vejen frem. Altså man kan jo se det. Jeg har 
kunne se det på min omgangskreds, ikke? Så jo mere jeg læste om det, jo mere tænkte jeg ”det lyder sgu 
meget fornuftigt”, eh, og så begyndte jeg at læse om de her svenskere, som også anbefaler det, og sådan 
noget, eh, stødte jeg på, på nogen af de der, der skrive om det, inde på nettet. Ehm, og så, altså da jeg 
ligesom kom i gang med det, der mærkede jeg nærmest inden for en uge, hvor meget bedre, jeg fik det, altså, 
så jeg har ikke nogen intentioner om nogensinde at vende tilbage [Hun griner; Mmm] til et almindeligt, 
højkulhydratsniveau, på en eller anden måde.  
 
8:39 [Var det sådan, hm altså, kan du huske, hvad det var, der sådan trickede det? Altså om du selv aktivt gik 
ind eller om det var nogen, der har nævnt det i din omgangskreds?] 
 
CN: Nej det har jeg selv [Ja], det var noget jeg læste om. Altså nu er jeg jo i den der gruppe, ehm, og der er 
sådan en – det er jo en ret stor gruppe, jeg tror der er 12.000 medlemmer – og vi er sådan en kerne af folk, 
som skriver meget derinde, og som ved en masse om det. Og så er der utroligt mange der kommer derind, 
som stiller nogle spørgsmål, altså de sætter sig slet ikke ind i ting [Nej], og det er rigtig, rigtig mærkeligt – i 
min verden. For jeg er vant til, at man er ligesom nødt til at gøre et stykke arbejde og sætte sig ind i tingene, 
så bliver det altså også lidt nemmere for en selv, ikke? [Mmm] Ehm, så jeg har egentlig læst alt, hvad jeg 
kunne komme ri nærheden af. Både godt og skidt, for der er selvfølgelig også ting, hvor man tænker ”det er 
lidt mærkeligt det her”, og sådan noget, som hvorfor frugt lige pludselig ikke er så sundt. Altså nu, som 
diabetiker, er frugt generelt ikke noget, men skal gøre så meget i, men det er jo så noget man altid, JEH har i 
hvert fald altid spist meget frugt [Mmm]. Så det er sådan lidt underligt. 
 
9:45 [Hvad tror du andre, altså når folk skal vælge at følge en bestemt diæt, hvad tror du så andre folks 
motiver kan være?] 
 
CN: Primært tror jeg, det er vægttab. [Ja]. Det e ri hvert fald det jeg fornemmer, når jeg sådan… Der er en 
del diabetikere også i de der grupper, og andre livsstilssygdomme, altså hjertekarsygdomme og sådan noget, 
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men min fornemmelse er helt sikkert, at det primært er vægttab. Og det var det også til en vis grad for mig. 
Det har så ændret sig. Altså jeg har det sådan, at uanset om jeg taber 10 gram mere eller ej, så er det det her, 
som jeg har det allerbedst med, altså, og jeg synes det er nemt at følge, hvor jeg synes tit, hvis man har skulle 
et eller andet, jeg gik hos en diætist på et tispunkt, og tælle kalorier og sådan noget – jeg mister 
livskvaliteten. Altså jeg bliver simpelthen deprimeret og får lyst til at hoppe ud af vinduet. Jeg kan 
simpelthen ikke have det [griner] med at veje og tælle alt ting, jeg synes simpelthen det er for meget. Det kan 
jeg ikke. Og det her det er bare så nemt; altså du spiser til du ikke er sulten mere, og så holder man sig mæt i 
timevis. Altså det synes jeg er ret fantastisk. 
 
10:50 [Mmm, tror du så også, du følger LCHF om 10 år?] 
 
CN: Altså det er jo svært at sige. Det vil jeg tror, der gør. Altså der kommer jo hele tiden ny viden om alt 
muligt, og sådan noget, ikke? [Mm, ja] Øhm, men umiddelbart ja, altså selv de læger, som jeg – jeg går hos 
forskellige specialister – de er meget begejstrede, og sådan, de var meget skeptiske i starten; det med det der 
fedt, det var noget mærkeligt noget. Og især når man r så overvægtig, som jeg er [hehe], altså de bliver sådan 
helt ”ej det kan simpelthen ikke passe”. Men de kan jo alle sammen se på mine blodprøver, at jeg det har det 
bedre og det går bedre [Interessant], Ja det er det faktisk.  
 
11:27 [Øh, når du sådan, ja nu har du selv nævnt, du læser mange bøger og læser på internettet, er det 
primært der, hvor du finder informationer om LCHF?] 
 
CN: Ja, det har det været og så har jeg købt nogle bøger. Som sådan var primært kogebøger, men  også hvor 
der står noget om LCHF. [Ja]. Ehm, men jeg synes, at internettet, der kan, altså man behøver ikke gå ud og 
købe bøgerne, altså jeg kan sagtens finde de informationer, jeg gerne vil have, for man kan hurtigt brænde 
rigtig mange penge af på det. Det kan  jeg også se folk gør, se sætter deres bøger til salg igen, fordi så var det 
alligevel ikke det de ville [Mm, nej] og sådan noget. 
 
12:05 [Er der da nogle bestemte internetsider, der sådan er dem ”man” går til? Har du et billede af det, eller 
det bare….] 
 
CN: Altså jeg bruger jo meget den der LCHF-gruppe, den der ’LCHF på dansk’, men der er også forskellige 
bloggere, altså eh, jeg har sådan, jeg havde mange på et tidspunkt, som jeg havde sådan som favoritter på 
min telefon ikke? Det har jeg sorteret meget i. Altså der er et par stykker, som jeg er rigtig glade for, ehm… 
 
12:31 [Kan du, ja, huske navnene på dem?] 
 
CN: Altså ja, der er hende, hvad søren er det den hedder hendes… A fat girl.. nej.. en tynd pige fanget i en 
tyk piges krop, tror jeg hun kalder sig, hehe, et eller andet [Mmm] og hun har, hende kan jeg meget godt lide, 
hun har nogle meget gode opskrifter og sådan noget. Og så er der en, der hedder – hvad pokker er det hun 
hedder – Rikke Stenbuk. Hun øh gør rigtig meget også i opskrifter og eh meget i noget som er sådan lidt 
mere over i det mere strikse. Der er sådan, det er meget liberale og det meget strikte, og jeg ligger nok et sted 
midt i. Hvor hun også kan bage noget brød fx, som kan være noget af det man nogen gange savner, som man 
også kan spise, hvis man er strik og sådan noget, ikke? Og så er der en, der hedder Kims Gryde. Han er kok 
og det er ikke primært LCHF-opskrifter, han har, men han har en, som også er LCHF, en del. [Okay]. Og så 
er jeg altså, som jeg har sagt tidligere, nået dertil, hvor jeg kan sagtens tage en almindelig opskrift og så 
ligesom lave den om, til det jeg vil have. 
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13:36 [Er det sådan, i forhold til din informationssøgning, er der sådan, altså, er der nogen du foretrækker 
fremfor andre, har du det sådan ”først kigger du der, så kigger du der” eller er det meget… det skifter?] 
 
CN: Det skifter lidt. Det er meget forskelligt. Altså, lige i øjeblikket bruger jeg Kim Gårde meget, men det er 
også fordi, han har nogle, en anden tilgang, fordi han er kok. [Mmm]. Altså, ehm, så den bruger jeg meget. 
Og så bruger jeg meget de svenske blade, jeg får en gang om måneden. Der er rigtig mange gode opskrifter i. 
 
14:07 [Er der nogle elementer i kommunikationen, om, altså i, omkring det her LCHF, som ligger særligt 
vægt på? Altså er det sådan at, eh, afsenderen skal have en særlig baggrund eller er det billederne eller er det 
måden, ting er skrevet på, eller?] 
 
CN: Hmm, nej altså, det var jo et godt spørgsmål, det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg egentlig ikke tænkt 
over. Det der primært fanger mig, er jo selvfølgelig billederne. Altså, når jeg sådan sidder og kigger i det der 
blad. Så er det jo ehm…. Og så, det er jo også det med, hvad kunne jeg lide før i tiden? Altså hvad minder 
lidt om de der opskrifter, sådan som man kender. Altså sådan noget er det også. [Mm, ja; sådan med 
genkendelighed?]. Ja, på en eller anden måde. Selvom der er mange der siger, ”jamen vi skal ikke, vi skal 
ikke kun gå efter”, og det er der mange der skriver om, at man skal ikke kun gå efter, at det skal ligne det, det  
var før, men det er man jo tilbøjelig til, altså… Man er jo sådan lidt trygheds….narkoman [alle griner]. 
Selvom man skifter livsstil! 
 
15:08 [Er der nogen kilder, nu hvor du læser om de her ting, nogen kilder, du finder mere troværdige end 
andre?] 
 
CN: Nej, altså jeg vil sige, der er mere et par kilder, jeg finder utroværdige. [Mm] Fremfor end at, det sådan 
er nogen, jeg specielt synes er gode. Der er et par enkelte, som jeg selvfølgelig ikke lige kan huske navnene 
på nu, der er to især, som, øh, hvor jeg hver gang tænker, der er en der hedder Uffe ”et eller andet”, Uffe… 
han har skrevet en hel masse om, at den måde fedt er på i kroppen og hjertekarsygdomme, det er 
overhovedet ikke rigtigt. Han kan ikke kildehenvise bl.a. Og nu er jeg jo uddannet sygeplejerske og har 
været vant til sådan noget med kilder [Ja], så det.. det.. [Er han en blogger eller?] Nej, han er vist læge, eh, 
[Okay] jeg mener han er læge, men han har sin helt egen teori, hehehe, om alt muligt! [Ja, okay]. Hvad 
fanden er det nu han hedder? Hedder han Dan? Uffe? Ja, det kan jeg simpelthen ikke huske lige nu. [Mm]. 
Ja,[] Det går også nok] Ja, hehe.  
 
16:12 [Så det er mere sådan, hvis de mangler kilder, så..?] 
 
CN: Ja, hvis de mangler seriøs kildehenvisning, så [Mm] og så synes jeg, jeg bruger – det ved jeg ikke hvor 
videnskabeligt det er – men jeg bruger meget min sunde fornuft. [Ja]. Altså det som jeg har lært i min 
uddannelse, altså noget af det ved jeg godt, at ting ændre sig hele tiden, men jeg bruger også lidt min sunde 
fornuft, altså. Der er bl.a. en retningslinje i Sverige, hvor de slet ikke spiser grøntsager, og det ved jeg inde i 
mit hoved, det må være forkert. Altså, der er ikke nogen, der bliver syge af at spise grøntsager, og det er da 
også, de har lavet undersøgelser i Sverige, der viser, at det tyder også på, det er dem, der bliver syge, altså 
hvis de fjerner grøntsagerne, så bliver de syge af det her. Jeg tror det er ligesom alt andet; alt med måde [Ja]. 
 
17:00 [Hvis, nu leger jeg djævlens advokat, og så siger jeg, det måske er fanatisk, at du lever efter LCHF-
principperne – hvad synes du om det?] 
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CN: Ja, altså, det må du egentlig selv om, hehehe, vil jeg sige. Altså, jeg synes ikke, jeg er fanatisk. Jeg tager 
også ud og spiser med min veninde og sådan noget, vi var ude og spise på en økologisk restaurant i Nordre 
Frihavnsgade, og der spiser jeg jo også de kartofler, der bliver serveret og sådan noget, hvis jeg synes jeg har 
lyst  - nogen dage, der gør jeg det ikke. Og mange steder, der, jeg tror de høre det jævnligt efterhånden, eh, 
der kan man roligt bede om at få udskiftet eventuelle ris eller kartofler med de grøntsager, der nu ellers er, 
ikke? [Ja]. Ehm, men det synes jeg ikke eh altså,  jeg tror, at hvis man – nu drikker jeg aldrig alkohol, og det 
har jeg ikke gjort i mange år pga. den medicin, jeg får – og jeg tror, hvis man fx er sådan en, der nyder 
alkohol, så tror jeg, det kan blive rigtig svært. Så tror jeg folk ville kunne opfatte en som meget fanatisk, at 
man slet ikke ville noget som helst, men ehm, jeg har bare vænnet mig til, at hvis jeg skal ud og spise 
frokost, hvor det er brød, så tager jeg mit eget brød med, og så er det det. Og det er der ikke nogen, der siger 
noget til [Mm]. Så, jeg synes ikke, jeg sådan er meget fanatisk. 
 
18:17 [Nej. Øh, hvorfor tror du, at LCHF er blevet populært?] 
 
CN: Jeg tror det primært handler om, at netop fordi der er så mange der gør det for vægttab, så handler det 
om det her, at når man er på slankekur, så er man sulten. Hele tiden. Og tænker ikke på andet end mad. Og 
det gør man bare ikke her. Altså folk har tabt ufatteligt mange kilo, ehm, og spist lækker mad – altså 
virkelig! Vi snakker bearnaisesovs og store bøffer med fedtkant og jeg skal komme efter dig [Mmm], ehm, 
og tabt sig. Og kunnet nøjes med at spise to måltider om dagen. Ehm, og det tror jeg simpelthen er en af.. og 
jeg tror der er en stor procentdel, som behandler det som en slankekur, eller i hvert fald starter med det, og så 
fortsætter, og jeg tror også der er mange, som ligesom hopper til og fra. Jeg tror, der er mange, som taber det 
de vil, og så hopper de tilbage igen, ikke? På den måde de altid har levet [Mmm, ja]. Jeg tror primært, det er 
det. Og så tror jeg, der er rigtig mange, der ligesom mig opdager, hvor godt man får det. Og så bliver det 
pludselig et andet fokus. Så handler det ikke om vægttab og alt mulig andet. Så handler det bare om ”jeg har 
det bare meget bedre”. [Mmm, okay] 
 
19:29 [Øh nu skifter vi, nårh nej, nu havde jeg lige et spørgsmål mere; om LCHF er det, tror du det er 
interessant, fordi det er noget, der er oppe i tiden, eller ser du det som noget mere permanent?] 
 
CN: Altså jeg tror klart, der er mange, der bliver, altså ligesom man gør med alt muligt andet, der pludselig 
dukker op, tænker ”orv, det var alligevel spændende, det må jeg se, hvad er for noget”, men jeg tror, at det er  
er noget, der vil blive mere hængende. Ehm, i mere eller mindre grad. I hvert fald, hvis man kigger på 
Sverige, så er det noget, der ligesom er blevet hængende hos folk. Også fordi det er så meget nemmere at gå 
efter, altså det er nemmere at leve efter, end så mange andre former for livsstile. Så det, det tror jeg bestemt, 
det gør. Så er der jo kommet sådan forskellige under-grupper, der er kommet den der, hvad kalder man den, 
Low Carb High Quality, hvor man også spiser groft pasta, fx, man spiser de grove kulhydrater, så der 
kommer sådan forskellige [variationer], variationer, ikke? [Ja] Men ehm, ja. Ja, det tror jeg bestemt. 
 
20:27 [Og nu skifter vi lidt,  boldgade. Ehm, kender du de officielle kostråd?] 
 
CN: Jeg er ikke sikker på, jeg ligesådan kunne trille dem af, hehe, men ja det gør jeg da [kender til dem i 
hvert fald?] ja, spise fedtfattigt, motionere og, øh, spise grønt og frugt hver dag og.. vælge fedtfattigt køb og 
mælkeprodukter… ja.[Mmm; hvor har du?] og så er der alt det med spist pasta og brød og det – der er et helt 
punkt, der kun handler om det – som jeg synes man ikke skal spise! [ Ja, alle griner]. 
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21:07 [Hvor har du, altså hvor har du stiftet bekendtskabt med det henne, hvis du kan huske sådan, eller hvor 
møder du det henne?] 
 
CN: Altså når man er hos lægen, så møder man det jo, de der plancher, der hænger, og så lærer man det jo, 
jeg har lært det på sygeplejeskolen, altså helt sikkert. Ehm , ja, det er primært der [ja]. Og så i starten af mit 
sygdomsforløb, da jeg gik hos en diætist, der snakkede vi også om de der ting, ikke? [Ja, okay] 
 
21:32 [Har du fulgt dem, på et tispunkt i livet?] 
 
Ja, altså jeg har prøvet at følge dem i forbindelse med, at jeg fik konstateret sukkersyge, øh, og ehm, gik hos 
diætist. Det prøvede jeg at følge de der råd [anbefalede diætisten det?] Ja, det var jo sådan primært den vej, 
hun gik. Det var sådan meget kaloriekontrol, øh, på en helt anden måde. Men det var helt sikkert at vælge 
noget groft knækbrød med noget mager ost, og eh, sådan nogle ting. [Mm] det var det helt sikkert. Og 
kalkun, som jeg simpelthen er [skære ansigt] jeg kan ikke ha’ det! [alle griner]. Altså, det var sådan helt 
sikkert det, hun gik efter. 
 
22:15 [Kunne, altså [mumle], kunne du overveje at følge dem?] 
 
CN: Nej, ikke på den måde, altså jeg, jeg spiser, jeg vil sige jeg, jeg stræber meget efter at få de der 600 
gram grøntsager hver dag, og det er egentlig heller ikke så svært. Ehm, fordi der er stort set ikke nogle 
tilgængelige kulhydrater i grøntsager, så man kan egentlig bare…. Eh, og det mætter godt og så holder det 
maven i gang, for det gør det ikke så meget, når man lever af kød og fedtstoffer, altså så, skal der ligesom, 
maven skal have noget at arbejde med [Mmm]. Så, ja. 
 
22:45 [Ved du hvem, der står bag de officielle kostråd?] 
 
CN: Ja, det gør Sundhedsstyrelsen vel? [Det er faktisk Fødevarestyrelsen]. Okay! [Men det har været 
Sundhedsstyrelsen]. 
 
22:57 [Nuu… Har du en holdning til om, om det er okay, eller det er godt, at vi i Danmark har en 
myndighed, der skal fortælle os, eller vejlede os, om kost?] 
 
CN: Ja, jeg synes bare de måske skulle, altså jeg synes måske de skulle opdatere deres viden en lille smule 
med nogen af de her ting. Altså der er flere, jeg har læst flere undersøgelser inden for relativt kort tid, som 
ikke sådan siger, at man skal leve på LCHF, slet ikke, men som taler, øh, for, at det faktisk er sukker, der er 
det store problem – det er ikke fedtet. At, øhm, der synes jeg måske godt, at de sådan kunne moderere noget 
af det der lidt, jeg er helt med på, jeg vælger også primært de sunde fedtstoffer, altså øh, fremfor det 
animalske, ikke? Ehm, men der er ikke sådan noget, der rigtig tyder på, at det er animalsk fedt, der giver 
blodpropper fx… 
 Der synes jeg måske, at de trænger, der er nogen, der trænger til, at opdatere noget viden, og så er det jo 
sådan et ret stort lokomotiv, som har ret svært ved at stoppe i det der spor, de kører ud af, altså de, man kan 
godt sådan prøve at…. Jeg synes det har været de samme kostråd ligeså længe, jeg kan huske. [Ja] hehe, altså 
der er jo fandeme sket meget på det her ernæringsområde [Så du føler ikke, at de sådan tilpasser sig den 
viden, der er?] Nej det synes jeg ikke. 
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24:12 [Har du, altså nu er det, altså, men hvis der, altså, det kunne være okay, hvis der var en myndighed, der 
sagde noget, du synes bare, de skal være mere opdaterede på den videnskab.. ?] 
 
CN: Ja, jeg synes det er meget sådan, ja det synes jeg faktisk godt de kunne. Og så er det også fordi, at i min 
karriere som sygeplejerske, øh, altså ernæring har sgu aldrig været noget, der blev taget alvorligt, sådan 
rigtigt [Mm]. Altså ehm, det synes jeg er et stort problem, det må jeg indrømme. Jeg passede rigtig mange, 
rigtig syge mennesker, hvor man siger ”det var da mærkeligt, det går så skidt” – ja okay, de for så 12 kalorier 
i døgnet, det er så måske ikke så mærkeligt, vel? [Mm-mm; Er det så noget, altså også indtil nu synes du, 
eller synes du fokus har ændret sig, så der nu er mere fokus..] Mmm jeg synes måske, altså nu er jeg jo kun i 
sundhedsvæsenet som patient. Men jeg synes klart, at de læger, jeg har stødt , ehm, nogen af dem i hvert 
fald, åbner sig mere op sådan over for, at det er vigtigt og det kunne være, der var en anden måde at gøre 
tingene på, end bare at spise mindre end 14000 kalorier i døgnet. Altså, at der kunne være andre veje. Øhm, 
og det tror jeg er meget godt, altså, det tror jeg er udmærket [Mmm, ja]. Og så tror, at man skal være klar 
over, at ligesom LCHF ikke er for alle, så, der, folk kan bedre, altså, der er forskellige livsstile for os alle 
sammen – der passer bedre ind til nogen end andre, ikke? Hvis jeg kunne ikke fordrage fedtstof, jamen så 
skal du ikke tage denne her. Eller ikke kan fordrage kød – jeg tror ikke man skal være veganer på denne her, 
hvis jeg skal være helt ærlig [Nej så er der ikke meget at spise i hvert fald], nej [alle griner; så er der ikke 
meget tilbage]. 
 
25:59 [Men øhm synes du så det giver fin mening, at det er Fødevarestyrelsen, der så fortæller os om det, 
eller, er det andre myndigheder, du synes, der er oplagte?]  
 
CN: Jaa, altså jeg synes måske Sundhedsstyrelsen var egentlig et meget godt alternativ, men jeg har egentlig 
kke noget problem med, ar det er Fødevarestyrelsen. 
 
26:20 [Øhh, vi nærmer os en ende faktisk. Øhm, hvis du har noget du vil spørge om eller?] 
 
CN: Nej [Er der noget, du synes er mere spændende at tale om, altså, jeg kunne forestille mig du også taler 
med andre om det, men er det sådan, ja?] Øhh nej [Sætter det nogle tanker i gang? Ikke fordi det skal, men 
bare…] Altså tænker du omkring LCHF eller? [Ja, eller bare omkring alt det her at have en bestemt livsstil 
og så nogle af de spørgsmål, vi har stillet, altså, om du møder nogen ting undervejs, eller som, du tit møder 
nogle mærkelige spørgsmål?] Det eneste jeg godt kan møde undervejs det er at folk e bliver sådan helt ”det 
der kan du da ikke spise” og øh ”det er da noget mærkeligt noget, det er da helt forkert” og altså øhm, det vil 
jeg sige, det er egentlig det jeg mest møder, men det er sådan folk, der ikke kender mig [Mmm], hvor jeg har 
et eller andet med, nogen gange så har jeg en lille madpakke eller et eller andet med, og det synes de er rigtig 
mærkeligt, at der sidder en tyk pige og spiser sådan noget fed mad, hehe. [Mmm, ja]. Der er jeg altså blevet 
meget sådan ”det må de sgu selv rode med” det kan jeg ikke rigtig bryde mig om [Nej, nej; alle griner]. 
Altså, og så synes jeg det er rigtig, jeg synes det er meget spændende det her med, at man som diabetiker 
faktisk kan holde sit bodsukker så stabilt, at man kan komme ud af medicin og sådan noget. Det synes jeg 
faktisk er ret spændende. [Okay, jamen tak.] Velbekomme. [Det var dejligt; Så kan vi jo sige, hvad vores 
fokus er faktisk] Spændende [Ja, det er altid som om, man trækker spændende ud hehe. Ej, vi læser 
kommunikation, så det vi faktisk er interesserede i at undersøge, det er hvorfor der er nogle, der vælger at 
følge en livsstil, som er i modstrid med Fødevarestyrelsens kostråd]. Mmm [Øh, ligesom for, vi prøver lidt, 
målet er lidt, at vi sættet parentes om det videnskabelige, for det har vi ikke nogen chance for at vurdere med 
vores baggrund, og så ligesom prøve at se, hvad er det, øh, du finder interessant ved LCHF – altså sådan 
udover det, den gør for din krop, det er selvfølgelig utroligt væsentligt, men for ligesom at kigge på, hvad er 
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det udover maden, hvad er det så, der tricker folk, hvad er det, der er spændende og hvordan får de fat, lidt i 
erkendelse af, at der er meget kritik af de officielle kostråd og de faktisk byggede, der er helt vildt meget 
forskning, der ligger til grund for de officielle kostråd, og det kommer bare ikke rigtigt ud. Eller sådan… så 
det er ikke den, de ligesom spiller på.. men hvordan kan man så måske gøre sin livsstil mere attraktiv eller  
Fødevarestyrelsens gøre den mere attraktiv… for ligesom at se, hvad gør andre? Hvad ligger du mærke til, fx 
Så øh, ja.] Det er spændende. [Ja, det er det vi ligesom prøver at få et indblik i, og så har vi talt med nogen, 
der følger Palæo og 5:2 og så LCHF] Der er også mange, der kombinere, øh i den der LowCarbo-gruppe, der 
er mange, der kombinere 5:2, fx, med LCHF [Nå, ja, okay, nå, spændende, interessant] Og der er også 
nogen,  jeg har også mange Palæo opskrifter, og der er også en del, som gør i det der hedder ægge-faste, hvor 
de stort set lever af æg, og altså, der er sådan rigtig mange…[grene] ja, altså det synes jeg lyder ekstremt 
fanatisk kun at leve af æg, altså det kan jeg slet ikke forestille mig.. sådan nogle ting.. altså jeg er ret sikker 
på, at det, det er slet ikke noget for mig [Mm, nej] altså.. men ehm.. der er virkelig mange forskellige 
retninger [ja, ja] der er virkelig mange! [Ja; Det var lidt interessant lige at tale med dig, for du var en af de 
første af dem, vi har interviewet, der sådan lidt mere øh, måske havde valgt kostrådene fra og rent faktisk 
havde været lidt mere inde på dem og tænkt på dem som ”hvad ligger der egentlig bag der af noget 
videnskabeligt” og ”det kunne måske godt blive opdateret”, øh, de andre vi har talt med de havde knapt nok 
været bevidste om, eller de vidste de eksisterede og så ikke så meget andet end det] nej okay [og ikke gjort 
sig så mange tanker om det, så det var egentlig meget interessant, at du lige, ja] ja okay [og netop at du så 
vælger noget andet fremfor dem, ikke?] ja, har der været mange, der har meldt sig? [ja altså, vi skal egentlig 
ikke, altså, der har været fin interesse for det; ja det har der] jaja [altså det er altid sådan lidt, når man bare 
slår noget op, ikke?] jaja [og gider folk overhovedet at bruge tid på det?; ja, ja] der er jævnligt nogen, der slår 
noget op, der er [sådan med den slags her?] ja, så det er eventuelt nogen, der gerne vil i kontakt med 
diabetikere eller nogen med hjertekarsygdomme og gerne vil snakke med dem [ja, ja] men det her synes jeg 
lød meget interessant, hehe, [jamen vi er også glade for, du ville hjælpe os, det er virkelig dejligt; nu har vi 
været i gang i lidt over to måneder, men man kan godt få det sådan ”er det overhovedet så spændende 
egentlig?”, men det er faktisk, det er bare helt vildt aktuelt i vores samfund i dag at forholde sig til de her 
ting, ikke? Så ja, selvom vi nogle gange tænker, ”øj, det er lidt kedeligt allerede”] Jamen jeg tænker, I møder 
vel også meget af det samme? Altså folk, man støder vel meget på det samme? [Altså både og egentlig; ja 
både og; Der er sådan lidt, nogle ting går igen, og så andre, det er egentlig også ret nuanceret, altså sådan; 
også fordi, der er vidt forskellige baggrunde] ja dette er rigtigt [nogen er studerende, og ja, vi har lige talt 
med en pædagog tidligere i dag, så det er helt vildt bredt] ja, ja, [man kunne også mærke, du havde sådan lidt 
mere selv aktivt også sådan været ude og søge og undersøge, og ham vi talte med tidligere i dag, jamen det 
var hans familie, der var begyndt på det, så det var sådan derigennem, han ligesom havde følt sig motiveret 
til det, ikke? Og det er jo også en form for kommunikation, ikke? Om man selv får hen og opsøger denne her 
kommunikation og lader sig overtale, eller om kommunikationen er, at ens familie siger noget til en] Ja der 
er det nok lige omvendt her, for min  mor og hendes kæreste, der er læge, øh, altså hun, jeg tror hun presser 
ham, hehe, men de forsøger også, øh, at leve lidt, for han har også sukkersyge, og det har været ekstremt 
dårligt reguleret, han har haft det rigtig skidt, og der har hun virkelig prøvet at presse ham, og jeg har været 
igennem en masse operationer med mit ben, og ligget næsten fire måneder oppe hos min mor, hvor jeg ikke 
kunne gå [okay, hold da op] øhm, og der var han sådan helt, der målte jeg blodsukker hele tiden, og han var 
sådan helt ”hvordan får du det til at ligge så stabilt og det var da noget mærkeligt noget”, jamen du kan da 
bare hoppe med her, ikke? Der har hun virkelig prøvet at presse ham til. Men det er tit det der springende 
punkt ”jeg kan ikke undvære mit brød” – det siger de alle sammen [Ja det er vi meget vante til i Danmark] 
meget vant til det! Og jeg vil sige, det går altså ret hurtigt, så tænker man ”nå ja” [Mmm, det kan vi også se 
inde i de der grupper, vi så er blevet medlem af nu, at sådan, det er nærmest kun dessert opskrifter, der bliver 
slået op og] ja det er skægt [det er åbenbart det folk savner mest] ja kager og brød! [jeg tror det er meget 
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dansk i virkeligheden; ja; det er hygge] ja, hehe [det er så dansk] men det er også bare sådan, at hvis man gør 
det, så, vægttabet, det udebliver, altså det er ligesom med almindelig kost, var jeg lige ved at sige, hvis du 
kommer for meget af alt det der på, så sker der ikke noget. Altså, fordi, selv man generelt ikke tæller kalorier 
på LCHF [ja så er det stadig et kalorie-regnskab] så er det stadig et regnskab, det kan jo ikke nytte noget, 
man bare hælder flæskesvær og kager ind i… [Nej, alt med måde] det taber man sig  ikke af. Man er nødt til 
stadig også at tænke fornuftigt [Ja, Mmm]. Så, det er ikke bare sådan. Der er nogen der tænker, det er 
fantastisk, jeg kan gøre lige hvad jeg vil [nej, det er stadig sådan inden for visse rammer] ja, hehe, det kræver 
også lidt, men jeg synes også det er godt for sådan en som mig, som, jeg har ikke de store mulighed for den 
vilde motion, altså, jeg har sådan en el-scooter når jeg skal ud, jeg kan ikke gå 50 meter efter jeg blev 
fejlopereret i benet, ehm, og så er det bare svært [ja så er et en ond cirkel, hvis man ikke engang kan gå en 
tur] ja, det er det virkelig, og så er der ingen tvivl om, hvis jeg lige kunne – eller lige og lige – men hvis jeg 
kunne tabe mig 60 kg, så ville det også blive lettere at gå og så ville jeg også kunne bevæge mig noget mere. 
Altså det er sådan alt det der [ja, helt sikkert; spændende; godt]. 
 
Bilag	  2d:	  Transskriberet	  interview	  med	  Ninna	  –	  LCHF	  

NL: (…) jeg skal til en samtale i morgen, [det bliver da rigtig spændende] ja. Vand [ja tak, jo tak. Er det 
okay at vi optager, mens vi taler sammen] yes, det er okay [vi skal nok lade være med at dele det med alle 
sociale medier og.. hehe] ja haha det går nok [godt]. 
 
[Nå, men ja, vi vil jo stille nogle spørgsmål og inden vi sådan uddyber en masse mere hvad det handler om, 
så vil vi egentlig bare gerne have lov til at gå i gang. Det kan være du lure det lidt undervejs hvad det helt 
præcist er vi skriver om – ikke fordi det er noget farligt på den måde, vi vil bare gerne have dine sådan 
umiddelbare tanker og hvad der lige falder dig ind, og det er jo heller ikke nogen rigtig og forkerte svar 
overhovedet så det er virkelig uformelt. Og jeg stiller de fleste spørgsmål fra vores lille guide her og 
Henriette tager lidt noter og står for alt det tekniske] hehe okay super. Jamen jeg er klar. [Og det kan godt 
være, at vi begge to kommer til at kigge ned samtidig, men det er ikke fordi vi ikke lytter, det er simpelthen 
bare fordi vi vil have det hele med] yes, det er fint. Det er så fint. 
 
[Jamen okay, kan du starte med bare at fortælle lidt om dig selv, hvad du laver til hverdag, hvor gammel du 
er og dens slags ting]  
 
NL: Mm jamen jeg er 41 og er uddannet pædagog [okay] og har de sidste par år gået ledig og øh nu er jeg 
ved at være der, hvor jeg skal i gang igen. Så øh [okay] jeg har lige søgt arbejde og skal som sagt til samtale i 
morgen og krydser lidt fingre for, at jeg skal have det. Ved siden af, så har jeg taget en NLP-uddannelse, en 
to-årig NLP som er sådan en grunduddannelse til en psykoterapeut uddannelse [nå hvad er det 
neurolingvistisk programmering er det sådan noget] ja, lige præcis ja, [ja, den har jeg godt hørt om] øh og så 
har jeg taget en kostvejleder uddannelse. Så jeg har sådan brugt min tid mens jeg har gået ledig, til at 
uddanne mig lidt og arbejdet med noget af det jeg sådan synes der er spændende. [Alletiders okay]. Og så 
har jeg spist low carb kost i ja, til januar bliver det to år, ikke [okay ja] 
 
2:05 [Kan du øh fortælle lidt om Low Carb High Fat sådan bare grundprincipperne] 
 
NL: Jamen man kan sige grundprincippet er det her med at have et stabilt blodsukker, sådan så man sørger 
for, at ens insulin er nogenlunde stabilt, så man skærer ned for kulhydraterne og skruer op for fedtet, for at 
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kroppen ligesom skal generere, altså bruge fedtet som energikilde [okay] og er med til, fedtet er også med til 
at stabilisere dit blodsukker [okay] 
 
[Og i den forbindelse øhm har du så nogen forbilleder, sådan personer eller noget du ser lidt op til eller 
følger eller lader dig inspirere af] 
 
NL: hmmm. Ja, det kan man godt sige. Altså Jane Faber har jo været, madbanditten har været sådan den 
store guru [okay], der er også kostdoktoren som er en svensk hjemmeside. Så der er rigtig meget inspiration 
at finde [okay. Og de tre, er det på nettet] ja, det er det [okay] så jo, der er helt klart nogen som man, som jeg 
har kigget mere til end andet [okay] og blevet inspireret af især i forhold til, altså jeg har jo prøvet at læse så 
meget jeg overhovedet kunne omkring teorien bag, hvad er, hvorfor er det smart at spise en [okay altså det 
videnskabelige] ja lige præcis [jaer] så der har Jane jo være rigtig god synes, til sådan at skære det ind til 
benet [okay] og forklare det så alle kan være med [okay]  
 
[Hvad med det mad du sådan spiser, hvordan ser en typisk dag ud for dig, hvad angår mad] 
 
NL: Det svinger faktisk rigtig meget. Og måske fordi jeg har været i gang så længe, så øh er jeg blevet mere 
og mere liberal. Altså i starten der var jeg sådan meget stringent og jeg kørte, altså jeg har eksperimentere 
nærmest sådan over hele bredden af og virkelig været striks og spist rigtig meget fedt og det der med at 
stræbe efter at få kroppen i ketose øh til egentlig at være så lidt mere, jeg synes der er sådan lidt mere frit 
slag i bolledejen, hvis man er mere liberal, det kan jeg godt lide.[okay] og det betyder også, at man bliver 
nødt til [så det betyder at man også nogle gange godt lige kan afvige lidt eller hvordan] ja, det kan det også 
betyde, men det betyder rigtig meget, at du tillader flere mælkeprodukter end måske andre gør, når de spiser 
striks og du tillader dig selv flere nødder og kerner [okay] øhm. I forbindelse med vægttab – det er det man 
skal huske, det er sådan meget, jeg tænker meget i forhold til vægttab, fordi det er det der er min verden 
[okay] så hvis man gerne vil tabe sig, så skal man være en lille smule forsigtig, eller nogen skal, med nødder 
og kerne og [ja okay] og mælkeprodukter og så videre [okay] men jeg synes der er flere muligheder, jeg 
synes der er flere lækre ting at spise. Det betyder så også samtidig, at jeg skærer en lille smule ned på fedtet 
[ja okay. Og når du sige, hvad sagde du lige, mistose] det er ketose [ketose okay] ja [hvad er det] det er en 
tilstand kroppen kommer i når du skærer så langt ned for kulhydraterne at vi tvinger kroppen til at bruge fedt 
som energikilde eller proteiner for den sags skyld [okay] mm.  
 
5:00 [Så inden du begyndte at følge low carb high fat, kan du fortælle lidt om hvad der ledte op til det, hvad 
var det for nogle hændelser eller tanker du sådan havde omkring det] 
 
NL: Jamen altså, jeg var holdt op med at ryge og øh havde taget helt afsindigt mange kilo på, på sådan et års 
tid, det var gået ret stærkt [okay] og så øh stødte jeg tilfældigvis ind i nogen, som skulle starte på det her low 
carb kost og så synes jeg det lød sgu da ret spændende egentlig og så lavede vi frokost sammen og jeg synes 
jo at det var vildt lækkert med, altså, jeg tænkte ’wow kan man spise det’ hehe [mm.. hehe] ’..med god 
samvittighed’ kan man faktisk også tabe sig [mm]. Og så gik jeg ellers i gang med at finde alt muligt jeg 
kunne læse om det, og så startede jeg det. Men det har været en lang proces. Altså, [med at sætte sig ind i 
ting og altså sådan noget] ja jeg tror det, det der med at lave en livsstilsændring eller en kostomlægning jo 
også betyder, der er også noget psykologisk, som skal følge med. Det synes jeg egentlig har været det, der 
har været udfordringen [mm]. Så det er ikke så svært det der med at ændre sin kost og jeg, grunden til at det 
blev low carb high fat er at jeg elsker jo fed mad, det er jo ligesom [okay], så på den måde så tænkte jeg ’nå 
men så kan jeg jo godt undvære kartofler, hvis jeg kan få min flødesovs, så er det simpelthen fantastisk’ 
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[jaer]. Så jeg synes at det var godt givet ud. [fedt hehe] jaer hehe. Og så synes jeg den her 
mæthedsfornemmelse har også været rigtig, rigtig rar, det har gjort, at der sådan har været lidt mere ro oppe i 
hovedet og de tanker jeg har kredset rigtig meget med [okay] blev mindre, så det har også være rigtig godt 
[det er jo dejligt. Win-win] ja, lige præcis. [hvad er så sådan de psykologiske ting, som du synes der har 
været svære, ved sådan.. er det omverdenen] jamen altså, nej, jeg synes faktisk at jeg har været super heldig 
og have et netværk som støtter mig. Det kan godt være at de synes at det er mærkelig kost, men, men de 
sørger altid for, at der er noget, som jeg kan spise øh så på den måde synes jeg egentlig, at jeg har fået ret 
god opbakning øh. For mig, sådan helt personligt, så, så har jeg sådan en lille overspiser inde i mig, så det vil 
sige, så helt, øh, hvad hedder det, spiseforstyrrelsesagtigt er det jo faktisk. Så det har jeg skulle kæmpe med 
og skulle og skulle også, eller, altså bare i virkeligheden finde ud af ’oh det er det jeg har’ så det har jeg 
arbejdet rigtig meget med. Jeg har arbejdet rigtig meget med sult, altså det der med at opdage sin sult, at sult 
ikke er farlig [mm] det er faktisk okay, at der går to timer. Altså jeg kunne jo sådan spise lidt på forhånd, 
hvis nu jeg vidste, jeg ikke skulle være hjemme et par timer, for hvis nu jeg blev sulten, så var det meget 
godt at jeg lige havde spist et eller andet på forhånd [ja okay]. Så det der med helt at overhøre en 
kropssignaler om sult og mæthed, sådan har det været i mange år, så der skulle jeg lidt starte forfra [okay.. er 
det også noget af det du har læst om, altså forklarer de også det eller har det] nej [eller er det noget uden om] 
det synes jeg ikke, ja, mere teoretisk i forhold til leptin-niveauer og sulthormoner og alt muligt andet 
teoretisk, men, jeg har selv ved siden af læst noget om overspisning eller trøstespisning. Altså der er jo, der 
kan jo være mange årsager til at man gør det [man bruger mad sådan] ja, lige præcis. 
 
8:15 [Hvis nu du ikke fulgte Low Carb High Fat i dag, tror du så stadig du ville gøre det, hvis du nu på ny 
skulle træffe et valg] 
 
NL: Helt klart [ja] ja, og jeg har.. Jeg tror det er det eneste jeg nogensinde har holdt ved. Og altså, så kan jeg 
godt tage en cheatday og jeg spiser også kulhydrater og øh ja, det synes jeg er skønt og det fungerer faktisk 
rigtig godt i min krop. Der er jo nogen der bliver smadderdårlige af det, det gør jeg så heldigvis ikke [okay] 
så jeg kan med god samvittighed sige ’ej det er sommer, nu skal jeg have en iskold fadøl inde i nyhavn’ eller 
hvad ved jeg [mm] og så nyder jeg det med god samvittighed. Så øhm, men det er kommet for at blive. Jeg 
vender altid tilbage. [Det kan du mærke simpelthen] ja, at det kommer aldrig til at blive anderledes, det tror 
jeg simpelthen ikke. 
 
9:00 [Og så lidt i forlængelse af det, hvis du nu ikke skulle tænke på din vægt og på din krops fysiske 
fremtoning, tror du så også, at du ville vælge det alligevel] 
 
NL: hmmmmm…. Ja, det tror jeg faktisk jeg et langt stykke af vejen ville. Det kan godt være, at der er nogle 
ting, jeg ville tage ind i min kost. Jeg savner nogen gang brød rigtig meget [jaer] Jeg elsker brød. Og de 
brøderstatninger man selv kan bage, det er ikke det samme [nej]. Det smager fint, men det er ikke det 
samme. Så jeg tror, ja med nogle modifikationer, så tror jeg faktisk, at det, at det ville jeg. Det tvinger mig 
også lidt til at tænke i grøntsager end jeg har gjort tidligere, og det synes jeg jo er fantastisk.[ja]. Det er jo 
altså så super sundt. [okay, så hvordan får Low Carb High Fat dig til at spise anderledes end du har gjort 
tidligere, sådan brød siger du, og noget med grøntsager er det den helt store forskel]. Ja, altså øh, meget mere 
grønt. Altså grønt for mig har tidligere være sådan noget gulerødder og kartofler ikke. Jeg har virkelig været 
dårlig til det og så måske en salat. Så det her med sådan, altså førhen, så købte jeg noget kød og så tænkte jeg 
’og hvad skal jeg så have til’ og nu er det egentlig sådan lidt omvendt, ikke, nu tænker jeg så ’hvad er det for 
noget grønt jeg vil have, og hvad har jeg lyst til’, og så laver jeg blomkålsmos ’okay, og hvad går godt det til 
det’, så det bliver sådan, altså den omvendte verden [okay, ej det er ret interessant]. Ja, så jeg prøver faktisk 
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at tænke rigtig meget grønt og ’ej, det er længe siden jeg har fået spidskål, det skal jeg ha’ og [mm okay] 
også bare for at variere det, for ellers så bliver det så kedeligt, ikke [jaer] mm.. 
 
10:40 [Hvordan blev du tiltrukket af Low Carb High Fat, du nævnte egentlig det med at, at du var til middag 
hos nogle venner og så det var det her med, at det bare var mega lækkert, du ikke normalt ville forbinde med 
andre sunde] 
 
NL: Jamen jeg tænker, ja lige præcis, øh, jeg har altid  være glad for fedt, jeg elsker smør, jeg elsker fløde, 
jamen jeg elsker alt hvad der er fedt. Øh, så på den måde passer det jo rigtig godt til mig. Øhm jeg synes 
fedtfattig mad smager af ingen ting, jeg synes det er røvsygt, så på den måde synes jeg det passer rigtig godt. 
Jeg kan godt lide kød også det er jo også en del af det [nå men så passer det jo meget godt] ja, ikke. Så jeg 
får de ting jeg holder rigtig meget af, og kan spise dem med god samvittighed [ja] så det er det der gør, at jeg 
holder ved tror jeg. [jaer okay. Tror du så også, betyder det noget, at det var nogen du kendte, der sådan 
introducerede dig for det] hmm.. nej det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg havde været lige gyldigt [okay] ja. 
Men det var godt at have i starten. Vi lavede sådan en slankegruppe hvor vi inspirerede hinanden og så spiste 
jeg det her til morgenmad [mm] så på den måde var det rigtig godt at have i starten, vi har den ikke længere 
den der gruppe, men [men den var med til at motivere lidt også] ja, lige præcis. Og det der med at få gode 
ideer til retter og, fordi da jeg startede for to år siden, var det sådan forholdsvist nyt i Danmark [ja] det var ret 
meget eksploderet her indenfor det sidste halve til hele år [ja mm, det er blevet ret hypet må man sige] ja. Jeg 
meldte mig ind i en Facebook-gruppe sidste år i maj, der var vi 150 medlemmer, og nu er vi 12.000 eller 
sådan noget. [jaer] det er helt vildt [ja, det er ret vildt] ja, ikke her i maj, men altså for et år tilbage [ja, ja det 
er stadig ret meget, ret stor vækst] ja, helt vildt. Det gik lige pludselig rigtig stærkt, ja. 
 
12:40 [Hvad tror du, sådan helt generelt at folk, når de skal vælge at følge nogen bestemte kostprincipper, 
hvad tror du påvirker dem til i forhold til hvad de vælger] 
 
NL: hmm… altså, umiddelbart så tænker jeg at, at nu det er sådan lidt det nye sort, det er sådan det som 
mange snakker om, om det så er Low Carb eller det er Low Carb High Fat. Og jeg tror der er rigtig mange, 
der er på jagt efter et quick fix ”Fedt! Jeg har hørt nogen der har tabt ti kilo på tre uger” whatever [mmm]. Så 
tror jeg langt de fleste er drevet af deres følelser og øh håbet om, at nu kan de få den her perfekte slanke krop 
på fem uger [mm] bum. Og så øh, går man i gang og finder ud af ’nå, men så nemt er det ikke’ fordi enhver 
diæt, eller enhver kur, når man skal tabe nogle kilo, kræver, at man gør en indsats. Altså, du kan jo ikke bare 
spise løs af fedt heller. Øhm. Så jeg tror det handler rigtig meget om, at du kan, du kan lave sindssygt mange 
ting på Low Carb High Fat som minder egentlig om noget du fik en gang, denne her gang er det bare mere 
lovligt og du kan måske reelt set holde din vægt, eller du kan måske i virkeligheden også tabe nogle kilo. Så 
du kan spise brød, og du kan lave lækre gryderetter og du kan stadig få, du kan også lave søde sager. Du kan 
lave alt muligt. Kager og snacks og spise det med god samvittighed [er, er det så bare nogle bestemte 
opskrifter der så gør, at så kan man spise] ja [de her søde sager og] yes [ikke bare en plade Marabou] ja, lige 
præcis. Og igen, igen med henblik på vægttab er man nødt til at se hvor meget kan jeg tåle. Altså det skal jo 
heller ikke gå og blive en, ja så er der en hver weekend eller hver anden dag, så skal jeg sidde og guffe et 
eller andet om aftenen, så vender man jo bare tilbage til de gamle vaner [ja ja] øh og der skal sikkert nok 
være nogen, der kan tabe sig af det. Men det tror jeg er de færreste. I hvert fald mig selv inklusiv. Jeg skal 
være ret påpasselig med de der sukkererstatninger [jaer, for selvom det er æbler og appelsiner eller så er der 
stadig nogle kalorier i, ikke] jo, jo, eller hvis du laver chokolademousse eller bager chokoladekage eller hvad 
man nu bager, men, eller laver noget med nødder. Der er stadig kalorier i [jaer, ja, okay] 
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14:55 [Hvilken livsstil tror du, du følger om ti år] 
 
NL: Den samme [det er du rimelig overbevist om] ja. Det tror jeg. Øhm, jeg synes jeg har fundet midlet, 
altså både til at tabe mig i vægt og også holde vægten. Så, ja, det tror jeg faktisk. [okay]. 
 
15:10 [Hvor finder du typisk inspiration og oplysninger og den slags øhm, er der nogen bestemte medier, 
altså nettet eller venner eller blogs eller bøger, er der noget hvor du typisk, eller især bruger] 
 
NL: Altså jeg bruger rigtig meget Facebook øhm der er jeg med i sådan en tre-fire forskellige grupper, som 
en slave hver dag og skal sidde og glo det der igennem og blive inspireret [okay] øhh [og det er at folk både 
stiller spørgsmål og deler opskrifter at du sådan er engageret i det hele på den måde] ej jeg har været, men 
jeg er ved at køre lidt kold i det fordi det, nu er det meget det samme der går igen [ja okay] så primært kigger 
jeg med for at finde gode opskrifter og blive inspireret [okay] så jeg har, men okay, jeg har også siddet 
klistret der ikke i halvandet år og det er først nu at jeg er ved at være træt af det [mm] hehe det er da alligevel 
imponerende [det er alligevel lidt tid der er gået, før man bliver mættet] amen jeg var fuldstændig slave i 
starten, det var, jeg skulle ind og have mit daglige fiks [okay] det var fantastisk. Der var jeg ret engageret 
[okay] havde en mening om blandet andet intet og alt [sådan] ja, haha. [okay] jaer 
 
16:20 [Og hvad med, nu nævnte du også hende Jane hun hedder] Jane fra madbanditten [jaer og øh] ja, 
hende har jeg brugt rigtig meget i starten også [jaer] en lille smule har jeg brugt øh lowcarb.dk som er en, 
hvad hedder det, hjemmeside som Tatjana Albinus har, men det er Low Carb og knap så High Fat [okay] så 
hun går mere op i et højt indhold at protein [okay] og lidt mindre fedt [javel, okay, okay] men har stadig 
nogle super gode opskrifter en gang i mellem [okay] hmm hvad er det mere, jamen så har jeg været lidt forbi 
inde hos Zenia, som også har en blog, det er sådan lidt forskellig faktisk, men rigtig meget Facebook og det 
er jo også der folk tit linker til en blog eller [de sider]  ja, lige præcis [okay] så det er meget den vej. Og så 
har jeg et par kogebøger som (uklart) [okay]. 
 
17:15 [Hvad med sådan, er der nogen elementer i kommunikationen, måske især i starten da du ligesom 
søgte informationer om det her, du lagde vægt på, altså sådan afsenderens baggrund eller øhm også sådan 
lidt hvor tilgængeligt det var, var der mange billeder der var inspirerende, hvordan teksterne var skrevet, kan 
du huske om der er noget der du lagde mærke til] 
 
NL: Jamen bestemt, altså jeg var ret begejstret for madbanditten, for jeg synes hun skriver på en fed måde. 
Hun er meget uhøjtidelig i mine øjne og det kan jeg godt lide [okay]. Øhm ja, ja, så det er meget smag og 
behag. Blandt andet hende her Tatjana – vi er langt fra hinanden både tankemæssigt og vores fokus i livet, 
jeg havde sådan lidt aversion der, det er kun hvis jeg lige fandt en opskrift jeg tænkte [så kunne det gå an] ja, 
lige præcis, men øh, så jeg helt klart noget med hvad er personen bag og har vi nogenlunde de samme 
værdier eller deler vi den samme (uklart) eller [ja okay] og især billeder, billeder er enormt godt til mig. Jeg 
er meget visuel [okay] 
 
18.25 [Og det hænger måske også lidt sammen med næste spørgsmåls her, øhm, med om der er nogen kilder, 
og deriblandt også personer, som du finder mere troværdig end andre] 
 
NL: Helt klart. Altså kostdoktoren som er uddannet læge, det betyder noget for mig, at jeg ved at han har en 
eller anden baggrund som gør, at det ikke bare er et eller andet modefænomen, fordi, noget af det som jeg 
fandt rigtig meget ud af, det er, at hold da op, alle har hver deres sandhed [jaer] og øh blandt andet om kost 
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er der simpelthen så meget lort og lagkage, undskyld jeg siger det [jaer] med overbevisninger om, at hvis du 
spiser det her, så dør du i morgen eller, altså du skal proppe dig med kosttilskud fordi eller så kan din krop 
slet ikke [jaer] wow jeg synes, altså det er virkelig en jungle og der tror jeg man skal være ret selektiv og 
tænkte ”yes, yes, det er fint”[jaer] men øh, men ja, det har været meget interessant. Der er jo en, der er jo 
noget nyt hele tiden, så skal du rense din lever for galde eller så skal du drikke kifi eller whatever det hedder, 
det øh, så jeg, helt klart har det betydning for, hvad er baggrunden [jaer] hvis jeg skal tror på at øh, nu skal 
jeg spise zink, for så taber jeg mig otte gange hurtigere, ikke [jaer.. man kan hurtigt bare være en 
selvudnævnt ekspert, ikke] jo, lige præcis. [yes] ja. 
 
19:50 [Så hvis jeg skal prøve at lege djævlens advokat og sige at nogen måske ville synes at det er lidt 
ekstremt at gøre det her, altså skære så meget ned på kulhydraterne, hvordan ser du på det] 
 
NL: Det kan jeg faktisk godt følge øhm, og jeg tror også det er derfor, at jeg selv er havnet meget mere 
liberalt. Æhm, jeg synes, hvis man ligger der, hvor man øh, altså kører 80 procents fedt ca., og 5 procents 
kulhydrat og 15 procents protein, så der hvor jeg selv synes, at det begynder at være fanatisk og jeg synes, 
for mig er det vigtigt at få grøntsager og hvis du begynder at skal til at omregne i, at du skal skære ned på 
grøntsager, så synes jeg, så synes jeg at man er forkert på den [mm] øhm så synes jeg man kan gøre det i en 
periode for at stræbe efter måske at komme i det her ketose som kan være godt for et vægttab og sige, at det 
kører jeg tre måneder, men jeg synes, på den lange bane, der er jeg meget større tilhænger af at man øh 
sørger for at få godt, rigeligt med grøntsager, og at man får nogle kulhydrater fra nødder, frugt og kerner, 
som også har en masse andre gode vitaminer og mineraler [jaer]. Så det vil jeg egentlig meget hellere have 
fokus på end det her med at der skal være en eller anden vis proc..  andel, procentvis fedt [fordi der er nogen 
der vil skære grøntsagerne helt væk, fordi der er så] næsten [er kulhydrater i det]  yes, ja som kører virkelig 
på et minimum. Og det, der er også nogle der gør det, at de får en tilpashed i deres krop og de simpelthen får 
en velvære, når de oplever den her ketose-tilstand, og det kan jeg da godt forstå, at man så stræber efter øh, 
ja, jeg er ikke helt overbevist om, om jeg tror på det er sundt. Jeg kan heller ikke modbevise det. Så.. der er 
jeg sådan lidt tror jeg, bare hvad jeg selv føler, og jeg tænker også rigtig meget i forhold til at være 
kostvejleder – hvad skal jeg vejlede mine kunder om, hvad synes jeg selv at jeg kan stå inde for, så øh. Så 
jeg havner nok der, hvor jeg synes er intet, noget nogensinde skal være ekstremt. Jeg tror meget mere det 
handler om det psykologiske aspekt faktisk. Jo mere man får styr på sig selv og sine madvaner, sit 
spisemønster, så kan du spise hvad som helst [ja okay] om det så er med mange kulhydrater [jaer] eller hvad 
du nu vælger [så det, når du siger det på den måde, som kan man se det for eksempel Low Carb High Fat 
som et værktøj til at få styr på sig selv og blive lidt bevidst om sig selv] ja, det kan man sige, eller også i 
hvert fald som jeg har det, så kan jeg spise de ting som jeg holder allermest af og jeg kan gøre det med god 
samvittighed. Så er der bare nogle andre ting jeg må undvære. Det giver jeg sgu gladelig slip på [jaer okay]. 
Så vælger jeg så en gang i mellem at sige ”nu skal jeg have kartofler”, så spiser jeg dem og synes det smager 
dejligt [mmm] så spiser jeg bare ikke så meget fedt den dag [ja okay, okay] ja. 
 
22:40 [Øhm vi har nok været lidt inde på det, men hvorfor tror du at low carb high fat er blevet så populært 
som det er]  
 
NL: Jeg tror at det, for det første er der rigtig mange som har den her overspiser inde i sig, som jeg også 
kender. Øh og der tror jeg simpelthen at du får den hjælp til at få dit, når du får dit blodsukker stabilt, at du 
har ikke den der craving hele tiden efter noget. Øh og det hjælper dig til at blive bedre til at mærke den her 
mæthedsfornemmelse og sultfølelse. Øh og så tror jeg at folk kan spise rigtig det som de kan lide, de fleste af 
dem der bliver overvægtige har jo som regel en sød tand og også gerne en fed tand, ikke, og de to ting 
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kombineret sammen er bare rigtig, rigtig skidt [mm]. Så hvis man ligesom kan sige ”okay, så vælger jeg det 
her fra, så kan jeg sgu få lov til at spise det her mørke chokolade, eller jeg kan spise det her stykke kage en 
gang i mellem eller jeg kan lave flødesovs hver aften, som jeg elsker eller” [mm] det tror jeg tiltaler rigtig 
mange [ja okay] 
 
23:45 [Hvad med sådan noget som at, tror du nogen også følger det, fordi det netop er lidt trendy eller oppe i 
tiden] 
 
NL: Ja det tror jeg. Og det kan jeg jo se i de her grupper. Der kommer jo tit folk forbi, der lige præcis bare er 
ude efter et eller andet quick fix af en eller anden slags, ikke [mm] ”kan jeg få vaskebræt på tre uger” ”det 
ved jeg da ikke, det må du sgu da prøve” hehe [hehe] ”I don’t know, kan du det” ja, men lige præ.. det er jo 
meget den der dille-tanke ikke, og så har man hørt nogen som, som har fået det her vaskebræt, ved at spise 
sådan her, ikke. Men det er måske også dem som er ekstremerne og har levet i den her ketose-tilstand i flere 
år [jaer], de har jo de vildeste kroppe ikke [jaer hmm] de træner jo også helt afsindigt meget [jaer okay] så jo, 
helt klart. 
 
24:30 [Godt. Øhm og så går vi lidt videre nu, og jeg vil gerne spørge dig om du kender de officielle kostråd 
eller kender til dem i hvert fald] 
 
NL: Det gør jeg. [Er det fordi at du har læst til kostvejleder, er de inde over der eller] ja, det er de, lige 
præcis, de læner sig op ad af de officielle kostråd. [Og hvad med på forhånd, hvor meget kendte du til dem 
der] øh… rimelig tror jeg egentlig [jaer okay] ja, det gjorde, det tror jeg faktisk [okay] ja, 
 
25:00 [Har du nogensinde fulgt dem eller] 
 
NL: Nej [nej] nej, det har jeg ikke [kan du huske hvor du sådan har stiftet bekendtskab med dem henne, 
altså] altså jeg tænker at vi har haft det helt tilbage i folkeskolen, altså der kan jeg huske at vi sad og kiggede 
på de der pyramider om, hvad der var sundt og hvad man skulle spise mest af [mm] og, jamen altså jeg har 
kommet fra et hjem hvor det var sovs og kartofler, ikke, altså så nej, vi har ikke fulgt den der kostpyramide 
og alt for lidt grønt i mit liv, så på den måde synes jeg det har været fantastisk og skifte kost, ja og lære at 
spise lidt mere grønt og have fokus på det [okay] 
 
25:40 [Tror du, at du kunne overveje at følge dem] 
 
NL: Kostrådene [ja] aldrig. [aldrig] jeg kommer aldrig, aldrig mere til [okay fordi..] øhm. (lang tænkepause) 
for det første synes jeg at øh, nu har jeg jo mærket det her med at have et stabilt blodsukker, jeg synes de 
anbefaler faktisk for meget frugtsukker [okay] og jeg synes at øh, der er alt for meget fokus på korn, altså 
alle de her stivelsesholdige produkter. Det kan godt være man er begyndt at være opmærksom på det her 
med at fuldkorn er bedre end, end hvede, men der er rigtig meget fokus på korn og det undrer mig bare. Der 
er så mange andre alternativer som ikke nødvendigvis kun er grøntsager som vokser over jorden, men 
rodfrugter, der er qinoa, der er linser, der er bønner. Øhm det begynder langsomt at komme lidt mere ind 
over øhm ja. [okay ja] ja, men ja det tror jeg. Jeg tror deres andel af brød og korn, det fylder for meget, og 
det er jeg bare grundlæggende ikke enig i [okay] der er rigtig mange der trives mega skidt med gluten og 
meget stivelsesholdige produkter og sukker for den sags skyld.  
 
27:05 [Kan du huske hvem der står bag kostrådene] 
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NL: Øhh nordisk øhh NNR nordisk, det kan jeg sgu ikke huske hvad fanden de hedder [hmm altså 
Fødevarestyrelsen i Danmark ja] ja ja [men det er rigtig fordi de får, altså de henter deres forskning fra noget 
nordisk i hvert fald] ja NNR hedder det [ja det kan godt være] jeg kan ikke huske hvad det står for [jaer] 
nordisk nutrition ej jeg [jamen det kan godt være] et eller andet.. hehe [jaer men det er der de henter deres 
videnskab blandt andet] ja [fra sådan en fælles nordisk pulje] yes [jaer lige præcis. Men det er 
fødevarestyrelsen der ligesom] ja [står bag det i Danmark] det er rigtigt. 
 
[Øhm og hvad tænker du umiddelbart om, at Fødevarestyrelsens slash myndigheder står for at udarbejde 
sådan nogle officielle kostråd? Er det sådan troværdigt overhovedet, eller bliver det lidt for meget en løftet 
pegefinger] 
 
NL: Hmm altså jeg tænker at, jeg synes egentlig umiddelbart, at det er jo godt med oplysning. Øh til alle. Og 
øh, så det, jeg synes ikke der er så meget løftet pegefinger over det egentligt. Det er ikke min oplevelse. Øhm 
men det er jo godt at folk at noget at læne sig op ad, hvis man er usikker omkring det her med kost og hvad 
er egentligt bedst at spise øhm så på den måde, det synes jeg egentligt, ja synes jeg faktisk er rigtig fint [så 
sådan i sig selv synes du det er fint at de eksisterer, men indholdet burde bare være anderledes] jamen bare, 
ja, jeg er jo bare grundlæggende uenig i dem, jeg synes, man kan jo egentlig sige, at som sådan er det jo ikke 
noget i vejen med kostrådene øhm, de sørger for en alsidig og en god og en sund og varieret kost. Det er jo 
ligesom det de lægger op til [mm] så på den måde er det jo egentlig rigtig fint, øhm ja. Jeg kan bare mærke 
hvor godt jeg trives [og det er endnu bedre] ja lige præcis, så jeg synes, der er egentlig ikke noget rigtig og 
forkert. Det kom jeg lidt til at give udtryk for før øh og det er jeg egentlig ikke, sådan har jeg det faktisk ikke 
[okay] ja [så det er mere måske kan.. tolker jeg det rigtig hvis jeg siger at det er noget individuelt måske, at 
du kan bare mærke, at for dig, der er det bare rigtig med] ja lige præcis [okay] ja. 
 
29:35 [Altså, nu ved jeg ikke om du har en holdning til det, men synes du at det giver mening, at det er 
Fødevarestyrelsen der står bag kostrådene]  
 
NL: Jeg tror faktisk aldrig jeg har tænkt over det på den måde, men det kan da godt være lidt problematisk. 
Øh jeg ved det faktisk ikke. Nej det tror jeg.. så det ved jeg ikke om jeg har en holdning til [mm.. Det er også 
helt okay hvis du ikke har, det var mere bare] jamen det er fordi jeg lige sidder og tænker, hvad tager 
Fødevarestyrelsen sig så egentlig yderligere.. kan de have nogen ting i klemme i forhold til industrien eller 
sådan noget. Der kan jeg mærke, der kommer jeg lidt til kort. Det ved jeg simpelthen ikke noget om [nej 
okay.. men det har faktisk..] hvem de er i lommen på hehe [ja lige præcis hehe det ved vi heller ikke hehe det 
kan være vi finder ud af det] ”er de i lommen på nogen” [jaer hehe helst ikke.. men det har jo vist været 
Sundhedsstyrelsen der stod for dem tidligere, og der kan man sige at det måske giver lidt bedre mening, men 
omvendt det er jo også mad det handler om, så på den måde… ja] ja lige præcis. 
 
30:45 [Jeg har lige ét spørgsmål eller sådan, nu er det bare lidt tilbage i forhold til det der med hvor du, 
hvilke ting du fandt inspiration, hvad du synes der var godt at læse og, du nævnte billeder og sådan. Når du 
sådan, jeg ved ikke om du kan stille det sådan op, men bliver draget af formen eller indholdet, altså sådan 
hvad tror du for dig vægter mest] 
 
NL: Det kommer an på hvad du mener formen [altså om det sådan, altså om bloggen madbanditten, er den 
pænt sat op, er det nogle sjove billeder eller er det det hun skriver som fænger dig mest, altså det er lidt 
firkantet sat op] mm så tror jeg rigtig meget at det er begge dele, altså, der har været nogle blogge og det har 



	   157	  

været inspirerende opskrifter, men, men det er rigtig, hvis de ikke er ordentligt sat op eller virker besværligt 
at navigere rundt, så mister jeg interessen så gider jeg ikke bruge den igen [mm]. Så det betyder rigtig meget, 
at det er ordentligt sat op og at det er nemt at navigere rundt og finde de ting man gerne vil finde. Det betyder 
faktisk en del. [jaer okay] ja. 
 
31:30 [Ja, men så er vi egentlig ved at nærme os en ende, tror jeg.] ja [ja, er der noget du føler at du ikke har 
fået sagt eller noget] 
 
NL: Næ.. tror  jeg ikke [nej. Godt. Er der noget du synes der var sådan mere spændende end andet. Noget 
som du måske også diskuterer med andre i forhold til dig vi har spurgt dig om eller] hmm.. (lang tænke 
pause) altså jeg synes jo altid det er vildt interessant, at diskutere kost. Og folks holdninger til kost, ikke. 
Altså øh alle har en mening om det, og alle synes, at de har fat i den lange ende. Det synes jeg er ME-GA 
spændende [mm] og jeg bliver jo tit udfordret, fordi at jeg nogen gange  virkelig også har selv jo udfordret 
tankegangen, ved for eksempel at prøve at spise 80 procents fedt, altså folk var jo ved at falde ned af stolen 
[mm] ’altså hvad fanden snakker du om, hvad laver du, putter du kokosolie i din kaffe, er du sindssyg’ [jaer 
hehe] hehe og det forstår jeg jo sådan set også godt og de bliver jo egentlig også rigtig bekymret for at man 
er i gang med at skade sin krop [mm] øhm .. ja., så jeg synes altid at det er interessant, især det der med at 
alle har deres sandheder og de er helt sikker på, at det er dem der har ret [mm] det er faktisk rigtig svært at 
diskutere kost synes jeg. Det bliver tit enormt følelsesbetonet og øh ja, folk holder virkelig fast på sit, der er 
ikkke den der ”nåh ja okay måske kunne man have begge holdninger” ”nej ah ah det er min måde der er den 
rigtige” [jaer] ”og man skal have rigtig mange proteiner” ”ja øhh” hehe [hehe] hehe så øh, det synes jeg altid 
er spændende [jaer.. mm] jeg synes det er spændende at udfordre folks nogen gange lidt fastlåshed i at 
”verden ser kun sådan her ud”.  
 
[Jaer men det er godt. Og det er jo også lidt det der sådan har startet vores interesse med det her, med at, 
netop det her med, at der er ikke sådan rigtig den her øhm altoverskyggende videnskabelig enighed om, hvad 
der er den rigtige kost, vel] det er fuldstændig rigtig [der er mange tusinde, i hvert fald hundrede bud, hvad 
der er man lige skal spise, hvad man gør for at være sund] ja, jo det er rigtig [og det er egentlig og det der har 
fået os til at tænke ”okay, jamen hvad er det egentlig lige der sker her, og hvad er det for nogen øhm 
elementer” og nu læser vi jo kommunikation, så hvad er det også for noget kommunikation, hvad er det for 
nogen argumenter, der tiltaler folk når de vælger noget frem for andet, ikke] og DET er jo faktisk vildt 
interessant. Det kan jo se i sådan en gruppe som lige pludselig udvikler sig, at nogen, altså jo flere gange at 
noget sådan er skrevet, lad os bare sige, at det er en holdning, så bliver det lige pludselig en lov [ja, mm] 
fordi der er flere og flere der har set det her, og så er det lige pludselig næsten videnskabelig bevist og så er 
det bare blevet en lov i gruppen, at sådan er det, punktum [okay] det er [det er jo ret interessant] det er 
virkelig, virkelig vildt og også lidt skræmmende [meget] altså hvordan man bare sådan helt ublu, fordi nogen 
har siddet og kommenteret et eller andet bare siger ”nå, men så er det også rigtigt” [jaer] og nu har, og så lige 
pludselig så er vi så titusinder der har besluttet, at det er her er rigtig [ja, ej det er ret vildt] men der, altså rent 
forskningsmæssigt synes jeg det er lige så svært at finde rundt i.  
 
NL: Der er jo forskning der også hele tiden stritter i hver sin retning [jaer] og det er rigtig svært at finde ud af 
”hvor sagligt er det her forskning”, altså man kan jo altid nærmest få forskning til at pege i den retning, man 
gerne vil [ja, og især indenfor det her felt lader det til at det, at der virkelig er noget der stritter i forskellige 
retninger, ikke]  mm ja [og det er også det, ligesom, hvad er det vi undersøger, vi undersøger helt konkret, 
hvorfor det er at der er nogen der vælger at følge diæter, der er modstridende med fødevarestyrelsens kostråd 
øhm og så hvor vi ligesom, vi kan ikke tage stilling til det videnskaben, så vi sætter parentes om videnskaben 
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og så prøver at kigge på det andet] ja [fordi vi kan ikke sammenligne videnskaben, altså der er bare ikke 
enighed. Og bag Fødevarestyrelsens kostråd, der ligger der faktisk rigtig mange metastudier også, altså der 
ligger også virkelig meget videnskabelig forskning bag det] yes, lige præcis [så, så vi, prøver ligesom at se 
”hvad er det så der virker for folk”.. ja, og nok også ud fra en erkendelse af, at der, det er jo de færreste 
almindelig mennesker der sidder og laver metastudier derhjemme og gennemgår alt videnskabelig forskning 
og så tager et rationelt valg om hvilke diæt de skal følge] hahahaha præcis [så det er ud fra det, netop lidt 
vores grundhypotese, at det er jo en eller anden form for kommunikation om noget] ja det er det [om noget 
socialt der gør, at man vælger nogle ting, frem for andre] ja helt klart [så det er sådan lidt det vi prøver på at 
grave lidt i nu her] ja og det er da også, det er også lidt spændende, eller det er også lidt, jeg vil ikke sige 
angstprovokerende fordi det lyder som så stort et ord, men det er da, det er da lidt spændende det der med at 
gå i mod de officielle kostråd, ikke. Og jeg tænker da også nogle gange ”hvad nu hvis man om ti år finder ud 
af, at hvis du har smadret din krop” altså ”hvad fanden har du lavet” hehe [hehe ja] så der, der er da sådan en 
”okay, jeg bliver bare nødt til at lytte på alle de her mennesker som er inde i de her grupper som fortæller 
godt de får det” og rigtig mange succeshistorier om at folk der kan smide deres medicin, men der er også alle 
de andre historier med folk der lige pludselig oplever deres kolesterol stiger, så der også hele tiden lidt begge 
dele ikke [mm ja] så øh.. jeg jeg ved det ikke.  
 
NL: Det kan være jeg er ved at [verden er ikke sort hvis] under.. få min krop i forhold hehe [ejj hehe lad os 
ikke håbe det] hehe [okay så. Men øh, men tak, ja tusind tak] ja velbekomme [det var rigtig fedt] 
velbekomme [ja, vi har som sagt Low Carb High Fat, og så har vi også nogen fra 5:2] ja, spændende [og fra 
palæo] yes [så det ligesom er de tre vi dykker ned i] ja, som er det hypede lige nu [ja lige præcis og så] har I 
kigget sådan videnskabeligt på det der med 5:2, har I læst noget om det inde [ja, ikke voldsomt, ikke andet 
end at der også er videnskabeligt, altså videnskab der peger på, at det er også en ganske plausibel løsning, 
hvis man gerne vil få en sundere krop. Selvfølgelig vil vi jo gerne have noget som var en livsstil, og ikke en 
kur, for der er jo mange kure, altså, og der er jo også mange der bruger dem, som du selv siger, til at tabe dig, 
men, men der er netop, altså vi har virkelig prøvet, 5:2 er lige på grænsen, fordi der er mange der starter med 
den for vægttabets skyld, men der er beregnet, altså ifølge dem selv, så er den beregnet til at du kan fortsætte 
på den resten af livet] yes [og det er det vi taget udgangspunkt ikke, det er nok sådan.. Palæo er den der er 
sådan mindst vægttabsagtigt, det er virkelig gennemtrængende sådan livsstils-valg man kan gøre sig] ja, ja 
jeg var ret optaget af det på et tidspunkt, jeg synes det var vildt interessant, altså det der sundhedsmæssige 
aspekt i at ’kan man virkelig få et bedre blodtryk’ og det der med at ens krop faster faktisk, altså kan man 
danne nye celler – det er da viildt spændende [hold da op hehe] hehe og så så jeg, at der er et program med 
ham der har skrevet bogen, tror det blev vist på DR, det må man kunne finde.. hedder han Michael Mosly 
eller sådan noget [ja, det er rigtig, han hedder et eller andet med Michael] det var pissespændende, altså så så 
man nogle, hvad de havde lavet af forsøg på mus og han gik jo [ja] han gennemgik jo selv nogle test og mens 
han fastede [ja] og hvordan han [ja, fordi han er jo selv læge, ikke, og så startede han det på sig selv og så 
har han lavet den der bog sammen med en journalist] yes, og lige pludselig [som også prøvede det] var alle 
hans tal jo bare ti gange bedre [ja] så han, i hvert fald ifølge ham selv, så gør han det stadigvæk og ham og 
hans kone har lavet det til en livsstil [ja, ja, netop så.. ja, dem vi har fundet at interviewe, de har også taget 
det mere til sig som en livsstil, det har også været målet, helt klart, for at man kan sammenligne det med 
kostrådene. Fordi kostrådene de er jo heller ikke, de er nok, de er ikke tiltænkt som bare en kur i hvert fald 
på nogen måde] nej lige præcis [det skulle gerne være en livsstil for livet så øhm] ja lige præcis [så nu skal vi 
ud at tale med fødevarestyrelsen i morgen] ej, hvor er det spændende [så må vi se hvad de siger] ja også hvad 
de siger til det der med at folk går i en anden retning, hvad tænker de egentlig om det [ja, fordi vi har jo også, 
vi kunne egentlig også godt tænke os at spørge dem, synes de egentlig at det er, sådan dybforkasteligt eller er 
det fint nok med dem, er de mere målrettet på nogen der sådan spiser virkelig usundt, altså McDonald’s hver 
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dag og at der så er nogen der spiser Low Carb High Fat, jamen fint nok, det er bedre end at det bare er 
McDonald’s altså.. sådan. Det er lidt interessant at høre hvad der er deres tanker er, og formål med 
kostrådene egentlig er, for det har vi ikke lige kunne finde nogen steder som sådan, det står ikke lige inde på 
hjemmesiden] interessant faktisk [det er mere bare sådan sundhedsforebyggende og, og altså, men øh, ja, helt 
konkret hvad der er tænkt med dem eller om det er noget de skal have, bare fordi de er en offentlig 
myndighed – ja, det bare bør være der til gengæld, det er ikke sikkert at de sådan har en ambition om øh, det 
skal være alt og alle der følger dem. Og det er også ret interessant  - vi var henne og tale med – vi 
interviewede en i fredags også, Low Carb High Fat, og hun nævnte også, at i Sverige der har de også, der er 
det faktisk Low Carb High Fat der er den officielle anbefaling, eller sådan det bliver det i hvert fald mere og 
mere.. nej eller i hvert fald, der, men du sagde også der var den der svenske] jaaa [blog, ikke] kostdoktoren ja 
[hun sagde i hvert fald, at de tog det mere og mere til sig i Sverige] jeg er ikke sikker [og at der også var 
læger og sådan noget, der anbefalede det] ja i forhold til diabetes-patienter blandet andet [mm]  men jeg er 
lidt i tvivl om, om det er Low Carb High Fat eller om det i virkeligheden primært er Low Carb-delen, det er 
jeg ikke sådan helt øh [nej okay]  skarp på, jeg tror bare at det er dem der spiser Low Carb High Fat, der 
rigtig gerne vil have, at det er High Fat-delen også, men jeg tror faktisk øh [ah okay] de modererer 
fedtindtaget lidt [ja] kunne jeg forstille mig [okay] uden at jeg er heeeelt sikker [så er man i hvert fald på den 
sikre side] ja, men det brug., der er rigtig, der er meeeget fokus på det her Low Carb-kost til at kurere rigtig 
mange af de her livsstilssygdomme [jaer] det er super spændende. USA er mega langt fremme [okay, det er 
ret interessant faktisk] ja [nårh, især når det faktisk slet ikke er en del af vores kostråd her og nu her] mm [og 
de er jo endda nye, de blev reviderede sidste år] ja, lige præcis, ja. [ret interessant] ja. [nå ja men tusind tak 
fordi du.. og vi har taget en lille gave med til dig] ej næææh dog hehe ”en pose fedt” [ja haha] fedtegrever.. 
hehehe [ej det er bare sådan en lille ting] ej, hvor er I søde, det havde i altså ikke behøvet..  (afsluttende 
small-talk om gaven). 
	  

Bilag	  2e:	  Transskriberet	  interview	  med	  Mike	  –	  5:2-‐kuren	  

[… ja, som vi også skrev, så er det heller ikke fordi der er nogen rigtig og forkerte svar, vi tager det bare 
stille og roligt og snakker sammen og også du ved, det kan godt være, hvis vi lige begge to sidder og tager 
noter eller sådan noget, vi lytter til hvad du siger, så du behøver ikke blive ked af det, hvis vi ikke lige har 
øjenkontakt.. hehe] jamen så går jeg bare (fælles latter). [Jamen farvel] hehe. 
 
[Okay, jamen yes, så er vi egentlig klar til at gå i gang – har du optageren på, ja, good. Men så kan vi 
egentlig starte med, hvis du måske bare vil fortælle lidt om dig selv, hvad du sådan laver til daglig, hvor 
gammel du er] 
 
MG: Jamen jeg er 26 [mmm] uddannet pædagog på snart 3. År [ja] øhh arbejder i en børnehave [ja okay] har 
for meget at lave der, så ellers, når jeg har fri, så står den på svømning og løb og øh underviser selv i 
svømning, handicappet børn og vandaerobic og vamdkampsport, så det er noget nyt jeg skal til at arbejde 
med nu [okay] i Hvidovre Svømmeklub [okay] ellers så [jamen så har du jo gang i mange ting] ja, jeg har 
mange bolde i luften, det synes jeg er spændende [okay]  
 
1:00 [Alletiders. Kan du så fortælle kort lidt om 5:2, bare sådan grundprincipperne] 
 
MG: Jamen det er jo, at fem dage må man spise normalt, øh, og stadigvæk tænke over det og så dage, der 
faster man, hvor man ligesom må få 600 kalorier per mand og 500 kalorier per kvinde [okay] øhm og jeg 
prøver at spise efter det [okay] og det synes jeg er fantastisk [okay]. Hehe [alletiders. Og hvad så med de, de 
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fem dage, hvor man ikke faster, er der noget striks med at det skal være grøntsager eller tomater eller 
bestemmer man lidt det selv] der er jo ikke [det bestemmer man lidt selv] der er jo nogen der, der virkelige 
fanatikere, der går virkelig op i, at sådan er det, det er kun det vi må spise i forhold til  man regner hvor 
mange kalorier man må få på en hel dag, og der har jeg det sådan lidt, det går jeg ikke så op i. Jeg tænker 
over fornuftig over hvad øh [okay] hvad, hvad jeg skal spise, så det ikke bliver slik og alt muligt [ja], men 
jeg tænker da over, hvad jeg spiser [okay] men det er ikke sådan, i forhold til mit vedkommende, der er det 
ikke noget med at, at jeg skal kun spise det, og det og det og det [nej okay] det er sådan lidt op til en selv 
[okay] øh og det siger kuren også selv, at det er op til en selv [okay] hvis man er fornuftigt [okay så der er, så 
der er også et eller andet maks antal kalorier] ja [de andre dage] ja, der er i forhold til hvor meget man vejer 
og den regner man ud [okay] jeg tror det er 1600 kalorier jeg må få på en dag [okay] og jeg kunne så, hvis 
jeg havde lyst til det, sidde og regne det ud, jeg har det sådan lidt, det synes jeg mit liv er for kort til [jaer] 
altså bruge tid på at sidde ’så får jeg 100 kalorier – 100 gram af det her kød og det vejer, det er så meget’ ej, 
det gider jeg ikke [okay, okay]. Øhm så, så de opskrifter jeg har, det er nogen hvor jeg ved, hvad der er i 
[okay, så man ved det på forhånd] ja.  
 
2:30 [Øhm så kunne vi godt lige tænke os at høre, om du har nogen forbilleder, sådan personer eller andet 
godt, som du ser lidt op til, eller som inspirerer dig]  
 
MG: Nej, jeg tror bare at jeg.. der er nogen øh.. sådan jeg ser op til øh. Men jeg er blevet inspireret i forhold 
til hvis man tager den her kur, så er jeg blevet inspireret af min familie [okay] det er dem der startede det 
hele, hvor jeg tænkte ’arh det er bare, det kan jeg slet ikke overskue bare at have 600 kalorier’ men, men 
ellers, jeg har ikke nogen [men, de, de var på den og] de var på den, ja, de var på den, de havde været på den 
i 3 måneder før mig øh og så synes jeg det var meget spændende at se hvad det var og så tænkte jeg, nu 
prøver jeg det og så kan jeg altid hoppe fra det og så er jeg bare blevet bidt af det siden [okay] så der er ikke 
sådan, hvorfor det er jeg har gjort det og hvem jeg ser op til, der er ikke nogen jeg ser op til, det er bare, jeg 
skal se, det er bare, jeg skal hvile i mig selv og [og din familie, er det din mor, far og] lillebror [lillebror, 
okay] ja [alletiders]. 
 
3:25 [Kan du så måske prøve at beskrive, hvordan en typisk dag ser ud for dig hvad angår mad, nu kan man 
måske sige, at der kan være to typiske dage, der kan være en fastedag og en almindelig dag] 
 
MG: Jamen en fastedag, det kan jo bestå af en smoothie, en banansmoothie en pæresmoothie øh hvor jeg 
putter nogle hundrede kalorier, øh 100 kg jordbær i og så noget sky i og noget citronsaft og øh blender det 
med noget yoghurt i. Til frokost kan det så være en omelet, en omelet med porrer og skinke i, og til 
aftensmad, der kan det, der kan det være rejer med noget grønt, eller en salat med en grøn. På en fastedag.  
[ja] Og på en almindelig dag, der er det lidt forskelligt, for der kan det være havregryn eller øh franskbrød 
eller rugbrød til morgenmad øh det er sådan lidt hvad jeg er i humør til, når jeg står op øhm. Og frokost, der 
er det altid kold mad. De dage. Fordi jeg skal have min kolde mad [okay] øh og så aftensmad, der skal det 
være noget varmt. Enten øh en bøf med grøntsager eller et eller andet. Jeg, det er sjældent jeg spiser pasta og 
ris og alt det stivelse [okay] Så grøntsager og kød [ja okay]. 
 
4:45 [Øhm kan du fortælle lidt om hvad der gik forud for at du begyndte at følge 5:2. Nu nævnte du lidt at 
det var noget med din familie, men var der, kan du uddybe det lidt, var der, hvad var sådan dine egne tanker 
omkring det] 
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MG: Jamen det var jo, jeg tænkte jeg skulle gøre et eller andet. Jeg synes jeg var blevet lidt større end.. Og 
kiggede på mig selv og tænkte ’arh, der må gerne komme nogle kilo af’ og øh, der skete noget da jeg 
begyndte at løbe, og så har jeg prøvet andre slankekure, hvor man ikke måtte spise stivelse og hvor man, jeg 
prøvede først det der med at man ikke måtte spise kulhydrater og det synes jeg var virkelig nitte, at skulle 
hver dag ikke få rugbrød, jeg måtte ikke få franskbrød, jeg måtte ikke noget, så der var jeg ved at dø over det 
[okay] øhm og så havde jeg bare snakket med mine forældre om det og de, de kørte det selv, og jeg havde 
prøvet det én dag, hvor jeg var ved at dø, hvor jeg var hjemme hos dem, for jeg kunne ikke spise den der lille 
portion de spise [jaer] men, men, så da vi fik snakket det igennem og jeg fik sådan ’okay, det kunne være jeg 
skulle købe’, så købte jeg bogen øh og læste lidt om det og kiggede på opskrifterne og, der tænkte jeg ’NU 
tager jeg chancen og springer ud i det’, og hoppede også ind i gruppen for at skulle se hvad det var, men 
hopper snart ud af den igen, for jeg er ved at være træt af, se alle de opdateringer der kommer [ja, der 
kommer rimelig mange må man sige] jaer.. øhm, så, så, så jeg det er lidt, at jeg tænkte at jeg skulle tabe mig  
øh og så også fordi mine forældre var på den og kunne læse bogen og blev inspireret af den og, så det.. [hvor 
længe har du været, hvornår var det] jamen tre måneder  øh, så juli startede jeg øh og jeg har så tabt 7 kg på 
det. Og de siger så et halv kilo om ugen, men så har jeg jo så tabt mere end hvad de lige regner med, øhm, 
men det er jo lidt op til hver person, så ja [det er også ret meget du har tabt så] ja øh [det er da fedt] ja, så jeg 
mangler lige de sidste fem kilo, så, så kan vi, men det er ikke sådan at jeg, at jeg har det sådan at jeg skal 
have tabt mig inden et eller andet, jeg tager det som det kommer, stille og roligt  [og du kører bare lige så 
stille] ja, så kan det være det er et gram eller kilo eller nu har jeg været på ferie her for 14 dage siden, der 
havde jeg taget to kilo på. Nu har jeg tabt dem igen, så det vejer lidt op og ned [okay, okay] 
 
6:40 [Okay, så hvis du så ikke skulle tænke på din vægt og fysiske fremtoning, hvad ville du så spise, ville 
de så stadig være efter 5:2-principperne tror du, eller] 
 
MG: Jeg tror ikke jeg havde kørt efter 5:2-principperne øh. Hvis, hvis, jeg tror mest jeg ville lade vær med, 
hvis jeg ikke vidste til kuren, så tror jeg bare den der med det var, jeg tænkte over stadigvæk hvad det var jeg 
spiste om morgenen og øh hele tiden og huske at holde mig i form, der er ikke noget hvor jeg siger, jov jeg 
kunne også godt gå efter 5:2 kuren, det er en livsstil, ikke en kur øh det er jo en livsstil jeg vælger og leve 
efter [jaer] øhm og jeg kommer jo til at leve efter den, efter jeg er færdig med at, har tabt mig de kilo øh, 
fordi jeg skal jo stadigvæk faste én gang om ugen [ja, så sætter man bare, fjerne en fastedag] ja, ja [ja] så 
man kun har en fastedag eller faste to aftenener øhm så nej, der er ikke noget hvor jeg sådan øh jeg tror ikke 
jeg ville lave noget om, hvis jeg kendte til den kur og jeg ikke kiggede på vægten [okay] hehe men jeg kan 
godt lide at se hvad der sker på vægten og kigge på sig selv fordi, at man får et blik at sig selv når man 
kigger på vægten ’nå hold da op’, der står lidt mere end hvad man regner med [ja, ja, ja okay] 
 
7:45 [Øhm hvordan er dine madvaner nu, du har med 5:2, så anderledes sammenlignet med da du boede 
hjemme og voksede op] 
 
MG: Jamen det har jo været, det er jo det samme der har været da jeg boede hjemme. Jeg har levet meget 
efter hvordan mine forældre levede, da jeg boede hjemme [okay] så meget af det som, det der med man 
spiser morgenmad, der spiser man havregryn eller cornflakes og en gang om ugen, så er det rugbr 
franskbrød, en gang om ugen var der, det tog jeg også med, frokost der var det koldt mad og aftensmad der 
var det grøntsager og kød og pasta. Så meget af det, det har jeg taget med. Øh videre her.  [okay ja, 
alletiders]. 
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8:30 [Øhm ja, vi har jo egentlig været lidt inde, inde på, hvad det var der sådan tiltrak dig ved 5:2-kuren, det 
var din familie der inspirerede dig, var der andre ting der, sådan især lige ved den] 
 
MG: Jeg synes bare den lød meget spændende i forhold til at man ikke var begrænset af, at man ikke måtte få 
det og det og det og det, der er jo mange ting, der var ikke noget der sagde, at man ikke måtte få en sodavand 
[nej] øh eller at man ikke lige måtte tage et stykke chokolade på sådan en almindelig dag. Det synes jeg jo 
var fedt, at, at der står ikke at de siger, at vi skal, man må ikke få det og det og det, men man skal tænke over 
at man spiser mindre de to dage [jaer]. Øh og det var også det jeg synes der tiltalte mig. Det var ikke sådan 
’nå, men jeg må ikke få sodavand, jeg må ikke få slik, jeg må ikke få dit, jeg må ikke få dat’ øh, så det tiltalte 
mig også ved den kur, fordi andre kure der må man ikke få sodavand og slik og dem der, som jeg kender, der 
også nogen der er sådan ’vi spiser ikke slik og sodavand’ ’arrrrh come on..arrh okay’ jeg kan godt se den, 
men nej. Det er ikke mig [jaer]. Så den tiltaler mig lidt det der med, at der var ikke noget jeg ikke måtte spise 
[okay] jeg skulle bare tænke over hvad jeg spiste [ja, okay] øhm 
 
9:30 [Hvad tror du øhm generelt motiverer folk, når de skal vælge en bestemt kur eller nogen bestemte 
madprincipper. Ikke nødvendigvis kun 5:2] 
 
MG: Narh, men jeg tror det kommer lidt an på, hvordan man er som person. Øh og hvis man kender nogen, 
som har prøvet den kur, så tror jeg det er nemmere at blive motiveret til at prøve den kur. Jeg ved da, jeg har 
en kollega der er på den der protein- og kødkur er hun på nede på arbejdet og jeg er på den der, og jeg har så 
fået én af mine andre kollegaer til at komme med på den der, som jeg er på [okay] øhm, så jeg tror det er lidt, 
hvordan man inspirerer hinanden og vi sådan har nogen og hvis man har gode oplevelser med det og man vil 
give det videre til andre og snakke om det. Øh det tror jeg er det der gør, nogen måske vælger ’hvilken kur er 
det jeg vil’. Jeg tror også at man sætter sig mere ind i det. Hvis jeg fik at vide dukan-kuren, så tror jeg, jeg 
ville, at det er spørge ind til det og være undrende og så bagefter gå ud og søge viden og så se ’jamen er det 
så noget jeg kan bruge’ jeg tror det kommer man an på person til person, om hvad det, om hvem det skal 
være. Øh og hvem der inspirerer. 
 
10:30 [Hvilken livsstil tror du, du følger om 10 år – vil det også være 5:2 eller] 
 
MG: Orh [eller måske også bare om 5 år, hvis det er mere overskueligt] jamen om 5 år tror jeg øh fordi, jeg 
kan godt lide, at jeg føler at min krop blive renset ud den ene, de der to gange om ugen lige nu, at jeg har, det 
har også gjort, at jeg spiser mindre generelt, andre dage. Når jeg tager på cafeer, der måtte jeg efterlade 
pomfritter, hvor jeg aldrig har, hvis jeg spiste en burger og pomfritter, jeg har aldrig efterladt det. [okay]. 
Men nu efterlader jeg noget mad, fordi jeg ikke kan spise det. Maven er skrumpet længere ind, så jeg tror 
ikke at, jeg tror jeg ville leve efter den, uden at tænke over det. [okay] øhm. [Så på den måde kan du også 
mærke en fysisk forskel] ja ja, jeg kan mærke at jeg ikke kan spise så meget, og det der med slik, og to 
stykker kage, det kan jeg ikke spise mere. Jeg kan spise et stykke kage og så er det det [okay], så man kan jo 
mærke det rimeligt hurtigt [okay, ja] efter 14 dage kunne jeg mærke det. Øhm. 
 
11:30 [Når du så finder inspiration til 5:2, nogle bestemte retter eller noget i den stil, er der nogen steder du 
gør det. Er det sådan i bøger, eller nettet, eller blogs eller er det meget venner ller] 
 
MG: Jamen det er jo, jeg købte jo først den der originale bog, hvor der var opskrifter, hvor det var 200 
kalorier i hver, men nu har jeg lige været ud at købe en ny bog, som inspirerer mig til noget nyt mad [okay, 
hvad hedder den] den hedder også ’5:2-kuren opskrifter’ øhh hvor der er opskrifter for 150 kalorier til 225 
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kalorier øh. Jeg får meget inspiration fra bøgerne, og så bytter vi så i min familie. Nu skal vi til at bytte 
bøger, så vi kan se hvad hinanden har, fordi de har nogen andre bøger end jeg har øhm og så er det bare at 
jeg har kigget lidt på nettet, men det er ikke sådan hvor jeg tænker ’ej det skal jeg bare have’ det der er på 
nettet. Det er mere hvad der er i bøgerne [okay] øh, fordi jeg kan godt lide at følge en opskrift og ved ’nå, 
men det er det der skal i’ øh, [okay] så det er meget bøger jeg kigger efter, når søger viden og opskrifter [ja]. 
 
10:40 [Er der – jeg tænker bare i forhold til din motivation, nu kan vi se inde på facebook-gruppen, der er 
mange der søger støtte og sådan, er det noget, hvis vi sådan tænker udover opskrifterne, er det så noget du 
også søger] 
 
MG: Overhovedet ikke [nej] øh jeg tror det er fordi, jeg er så konkurrencemenneske, jeg er tidligere 
elitesvømmer, så jeg har det der konkurrencegen i mig, så det der med at jeg godt kan lide at konkurrere med 
mig selv om at ’orh jeg skal se hvor meget jeg kan tabe på en uge’ så, så jeg tror ikke, at jeg har behov for 
den der støtte, men nu har jeg så min kollega nede på arbejde, hvor vi sådan lidt ’amen, hvor mange kilo har 
du tabt, hvor mange kilo har du tabt’ [okay] øh så der bliver sådan lidt kamp om ’nå, men jeg har tabt fire 
kilo, nå man jeg har tabt så mange’ så, så man kører sådan, det motiverer mig lidt på en måde, så det er ikke 
noget med jeg har sådan.. det er også derfor jeg synes, jeg kan godt mærke at det bliver lidt for meget ’jamen 
jeg mangler støtte’ ’jamen okay, hvor svært kan det være’ at tage sig selv i nakken og så komme af sted og 
så have rygrad øh, den der, der er mange der har en regnorm som rygrad, hvor jeg tænker bare ’åh, kom nu 
ind i kampen’ [mm] ’jamen jeg vil gerne, men jeg kan ikke’ ’jaer, som kom i gang’ øh der bliver jeg lidt 
provokeret af det, hvor jeg tænker, jamen så er du ikke villig nok til at gøre det. Øh, jeg har ikke behov for, 
at der er nogen der skal sætte mig i gang, jeg har behov for, at det er mig selv, der sætter mig i gang.  Øhm. 
Så jeg har ikke behov for støtte nogen steder. Og jeg synes det er op til en selv, at man kommer i gang og at 
man vil gøre noget med sig selv. Øhm, så jeg søger ikke støtte [er det sådan den interne styrke der skal være 
der] ja, jamen ja, det synes jeg. For mig, der er det den interne styrke, der er, det der med at jeg konkurrerer 
med mig selv og sige ’nå, men damnit, nu har jeg taget to kilo på ferien, men jeg har tabt dem igen efter 14 
dage’ øh, så der bliver sådan lidt, så det er bare én selv.  
 
14:10 [Er der så, nu siger du jo at, så er det sådan meget din familie og de bøger, er der 
troværdighedsspørgsmål i det, at du ikke søger den slags information så meget på nettet] 
 
MG: Jamen jeg tror bare, jeg synes bare der ligger så meget på nettet i forhold til den kur, og så er der nogen 
der skriver noget og nogen der skriver noget andet og, ved at jeg har fundet de her bøger, hvor det er ham der 
har lavet, opfundet 5:2-kuren og hende der har oversat det og været med, der tror jeg det er mere troværdigt, 
fordi der er også andre bøger og andre på nettet hvor der er opskrifter og hvor jeg tænker ’jamen, dem tror 
jeg ikke helt på’, for jeg kan bedre lide at forholde mig til, hvem det er der har lavet det og så, hvis han siger 
’jamen der er nogen teoretikere eller forfattere der gør det gode’ så kan jeg måske hoppe derover, men jeg 
synes bare det bliver sådan lidt jungle ’amen, så ligger der en opskrift der og en opskrift der’ ja, og så dem på 
facebook ’jamen er opskrifterne rigtige’ så det er sådan lidt. Nej, jeg vil hellere holde mig til dem, hvor jeg 
ved, hvad det er. Øh dem der har lavet principperne og dem der har gjort det hele og være hos dem. De andre 
dem (uklart) [okay] 
 
15:20 [Lytter, altså når du taler med din familie om det, er det så primært også ud fra bøgerne i snakker, eller 
har de også sådan nogle personlige erfaringer som du lytter lidt på, eller] 
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MG: Jamen vi lytter jo i forhold til hvordan deres kur er gået, jeg har jo spurgt sådan lidt ind  ’nå, men 
hvordan har I tabt jer’ og det der med hvordan man spørger, jeg har jo spurgt ind ’nå, men er der sket noget i 
forhold til, kunne du mærke noget’ og det er jo sådan meget med familien hvad, hvordan de har mærket det i 
forhold til øhm, min far har jo tabt alle de kilo han skal så nu skal han stå stille og det har taget ham et, hvad 
har det taget ham, syv måneder, så har han tabt de kilo han vil af med og min lillebror har tabt, han kæmper 
stadig og min mor, så jeg tror også det er det der med at jeg har hørt hvad de har sagt og hvad det har gjort 
ved deres livsstil, som de siger de har, de kan ikke gå ud at spise, ligesom buffet, som de siger, ’det er jo ikke 
sjovt at gå ud spise buffet mere, for vi kan ikke spise så meget, som vi gjorde en gang’ [mm] øhm, så jeg tror 
også jeg har lyttet til dem og set ’hvad har de øh fundet ud af i forhold til kuren, hvad har det gjort for dem’ 
så [okay] 
 
16:25 [øh Så i, hvad kan man sige, i den kommunikation der fra 5:2-diæten, så i de bøger vil det jo så være i 
dit tilfælde, er der nogen ting du lægger særligt vægt på der, sådan afsenderens baggrund, det var vi lige lidt 
inde på, men også billeder eller måden det bliver præsenteret og skrevet på] 
 
MG: Jamen jeg kan jo godt lide at, at, at der er billeder og det synes jeg der mangler rigtig meget i de der 
bøger. Øh. [de mangler der] ja [okay] der mangler, i den allerførste bog, den mindste, der er der ingen øhh 
billeder øh. Det er der så i den nye jeg har købt. Øh. Men jeg kunne godt tænke mig flere billeder, hvor at 
der, at der er lidt mere inspiration, fordi jeg kunne godt tænke mig at se hvad det er. Fordi der står jo noget, 
men jeg kunne godt tænke mig at se, ’hvad er det, det er’ af maden derinde [jaer] øh, men, men så er det jo 
bare med at se hvordan. Prøve at kreere sig frem, prøve at se hvad det er, men jeg synes den er meget, de to 
bøger, de er meget nemme. Det er sådan ’sådan er det’ de fire første sider, der står der ’det handler sådan, 
sådan og sådan og det er sådan, og sådan, og sådan og du må gøre sådan, og sådan, og sådan, super’. ’Nå, 
men opskrifterne, der er morgenmad, slam, der er frokost, der er’ det hele er sådan struktureret så man kan 
bare lige slå op ’nå, men det er det jeg skal have i dag’ øhm. Så de bøger jeg har, de er meget strukturerede 
øh og meget letlæselige og der står hvor mange gram. Og det er ikke noget med at man skal tænke ’åh nej, 
hvordan er det nu at jeg skal gøre, og’ det er så simpelt, så jeg tror også, yngre kunne også side, dem som 
også kunne lide at lave mad de kunne også gå ud fra de der opskrifter, det er jo ligesom øh jeg føler lidt, at 
det er ligesom Jensens Kogebog, alle de der gamle klassikere man øh, det er meget i den stil, for der var de 
også nemme at forstå. Og den her, den er også meget nem at forstå. [meget basalt] ja. [Og også noget 
genkendelighed, på en måde] ja, ja, men så kører der fisk, og så er der salater og så er der kød og så er der 
morgenmad og så, så det er meget sådan, det er der det her ’nå men så kan jeg kigge der’, der går meget igen 
med hinanden og det er meget smoothies der, og så kommer der noget andet. Så det har sådan en tråd, hele 
vejen igennem [okay] en rød tråd. 
 
18:20 [Hvad med, altså de personer, der, som har skrevet bøgerne, eller sådan, tænker du over hvad deres 
baggrund er eller sådan] 
 
MG: Nej, jeg, jeg så, jeg kan ikke huske, kan ikke huske, har læst om det for, ja, da jeg startede kuren, der 
læste jeg jo lidt om, hvad han var, ham der den ene og så kan jeg ikke huske den anden Mimi, men de to, jeg 
gik lige ind og kiggede kort om hvad det var øh de stod for, for jeg ville ikke bare begynde at hoppe på en 
eller anden, fordi der er jo så mange kure man kan gå på og det ene, med den anden og det tredje og hvor jeg 
gik ind og læste lidt og fik noget viden om hvem de var, så jeg ikke bare står der. Men jeg tror også det var 
fordi at jeg var blevet hooked på den kur og at jeg tænkte ’nå, men så må jeg også gå ind og undersøge, 
hvem det er’ øh, så, jeg har været inde og undersøge øh hvad de øh, hvad de står for, og hvad de er [mm 
alletiders] 
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19:10 [Hvis vi så skal prøve at lege lidt djævlens advokat og sige at nogen måske ville sige, at det var lidt 
ekstremt og gå og faste sådan to dage om ugen, hvordan ser du på det] 
 
MG: jamen jeg har jo nogle kollegaer der har været totalt skeptiske med jeg skal komme ned med det der 
mad og jeg spiste ikke så meget, men når de først fik set min portion, så var de sådan ’det er jo egentlig ret 
meget’, men når man hører i starten, 600 kalorier, så er der mange der tænker ’orh 600 kalorier, så dør jeg’ 
[mm] men, men, som jeg, når jeg viste dem, havde maden med dernede og det var sådan ’nå, men det ser da 
meget lækkert ud’ og de havde sådan lidt skeptisk ’arh, men kan du godt holde til en hel dag’. Nogen dage 
kan jeg godt mærke, at jeg er træt når jeg kommer hjem fra arbejde, fordi man ikke har så meget energi i 
kroppen, men så er der nogen dage hvor jeg, de dage hvor jeg har fastedage, der vælger jeg at løbe, for så får 
jeg mere energi øh. Men folk har været sådan lidt ’arh, så lidt at spise.. arh men det kan man jo ikke’ med ih 
og åh og med det andet og så siger jeg, jamen tror bare det er stædighed, der skal, der ligger ved det hele. Og 
de har jo også smagt min mad. Øh, dem der var der, min kollegaer ’amen det smager jo meget godt, amen 
okay’ de var sådan ’aej men den her kyllingesalat, den er da meget godt, amen det, ej mm’ og de, hvis de får 
lov til, jeg har været meget åben og sige ’vil I smage’ [okay] øh og så får de også lov til at smage og så siger 
de ’jamen det smager jo meget godt’  og børnene de ved jo også at, ’nå okay, hvor spiser du det mad’ ’jamen 
det er fordi jeg ikke må få mere mad’ ’nå okay sulter du’ ’nej, jeg sulter ikke’ (hehe), men, men, men der er 
mange der har været skeptiske i forhold til at jeg er hoppet på den kur. Øhh [men det forholder du dig rimelig 
roligt til] jaaa, det har jeg sådan lidt, det er, de må spørge ind og de må det hele, og hvis jeg føler at det er 
den her kur for mig, så er det den kur for mig øhm [okay]. Der er ikke nogen der skal til at ’ih og åh’ som jeg 
siger til dem ’jamen’ så hvis der er kage en mandag, så spiser jeg bare ingen kage, så er det det. Så må jeg 
overleve med det. Øh. Det kan være hårdt nogen gange, men sådan er det [mm]. Så tænker jeg ’nå, men så 
fair nok’ [har du faste fastedage eller] ja, jeg prøver at holde det til mandage og onsdage øh på baggrund af, 
at så har jeg hele weekenden til at, i weekenden vil jeg ikke gøre det. Fredag, lørdag og søndag der synes jeg 
ikke. Hvis jeg skal i byen, eller hvis jeg skal hjem eller et eller andet andet, så skal jeg ikke tænke på, at jeg 
ikke må drikke eller jeg må ikke gøre det ene eller andet øhm. Jeg prøver at holde det til mandag og onsdag, 
for det er nemmest for mig i forhold til jeg laver ugeplaner, hvad jeg skal spise hver uge. Så jeg har styr på 
hvad det er. Så jeg ved.. det er sådan, mandag og onsdag, der er det de fastedage, men hvis det ikke lige er 
onsdag, så dør jeg jo ikke over, at jeg lige tager det torsdag øhm, men jeg synes det er meget dejligt at have 
to dage, hvor jeg ved; der har jeg fastedag og det er de to dage der [okay]. 
 
21:45 [Hvorfor tror du at 5:2 er blevet så populært som det er] 
 
MG: Jamen jeg tror lidt det er blevet populært, fordi det der med at man ikke er tvunget til at, man må gerne 
spise alt. Men man skal bare tænke over, hvad det er man spiser. Jeg tror det er nemmere for folk, at få den 
der forståelse, at det er okay, at jeg spiser øh, det er okay, at jeg tager en sodavand fredag øh men jeg skal 
bare, de to andre dage skal jeg bare spise mindre, men jeg må gerne stadig, jeg synes bare, jeg tror bare, 
meget det der med, at man ikke er begrænset i at sige, ’jeg må ikke få det, jeg må ikke få det, jeg må ikke få 
det’ men her må man få alt, men de to dage, der skal man bare spise mindre. Øh, man får ret meget lækkert 
på de fastedage. Øh, når det kommer til stykket. Det der med, jeg tror aldrig jeg ville have lavet en smoothie 
om morgenen, hvis jeg ikke havde været på den kur [mm] men det er bare noget andet, det der med at det er 
lækkert om morgen, det der med at det er, det er frisk og det er det hele. Så jeg tror det er det der med at man 
ikke er begrænset [ja, okay] man er, man er mere fri til hvad man har lyst til øh, så jeg tror det er derfor at 
den er blevet så populær [okay] øh. 
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22: 55 [Hvad med sådan i forhold til at vælge 5:2 fremfor så mange andre kure og diæter, som der eksisterer, 
kan det have noget at gøre med, tror du, at det også er sådan lidt trendy eller moderne lige nu] 
 
MG: Det ved jeg ikke. Øhm.  Det må jeg. Det ved jeg ikke helt, for jeg synes det er lidt svært. For det, jeg 
må jo sige, jeg har jo også hørt om de andre kure, og de kunne også være på og spændende. Jeg tror det er 
lidt om, hvad folk de brænder for øh, og jeg tror, at folk i Danmark er mere det der med, vi er, vi må ikke 
blive hæmmede af, at vi ikke må spise det, og det og det, men jeg tror det er mere med de her frie tøjler, at 
det er stadigvæk at få at vide, at de her to dage må du kun spise for så lidt øh. Så jeg tror lidt det er der mere 
den ligger, trenden, at vi må spise mere. Så jeg tror ikke der sådan er en trend over, at sådan om et år, der er 
den død. Jeg tror det, jeg tror den kommer til at være i mange år, fordi man ikke er begrænset af.. også det 
der med på sin fastedag, der må man tage en cola light. Og det tror jeg gør rigtig meget at mange kan komme 
igennem, hvis de har brug for det. Der er da dage, hvor jeg har brug for pepsi max, hvor jeg går ned og 
køber, men så er det også kun to tåre jeg tager og så sætter jeg den ind i køleskabet og så står den øh, men 
det er fordi jeg lige har brug for det to, uden at det bliver sukker eller nogen kalorier, sådan lige det der med 
lige at smage det, og det gør bare at man ikke har, så jeg tror ikke, at det sådan er en trend. Øh.. lige pt. det 
køre det, fordi jeg tror folk har nemmere ved at, nemmere ved at komme på den kur, fordi de har lov til at 
selv at bestemme hvad de vil [okay] 
 
24:20 [Så tager vi lige i lille drejning i emner nu. Øhm og vi vil gerne spørge, om du kender de officielle 
kostråd]     
 
MG: Orh der er de der, spise, de der... arh men. De laver dem om hele tiden. Øh der er jo det der seks stykker 
frugt om dagen og så er der noget med fisk en eller to gange om ugen og så er der noget kød og så er der 
noget, der er nogle af alle de der, der er så mange, jeg har opgivet at finde ud af hvad der er, fordi jeg synes 
de laver dem om hele tiden. Men jeg tror ikke at jeg lever så meget efter det lige nu.. hehe. Seks stykker frugt 
det spiser jeg ikke om dagen [okay] jeg spiser dårligt nok noget.. 
 
24:50 [Hvor har du stiftet bekendtskab med dem henne, kan du huske det] 
 
MG: På arbejdet. [på arbejdet] og på seminaret [okay]. Øh så der har vi haft dem inde over [okay] øh, når 
man arbejder i børnehave og institutioner så er det meget det der bliver punket ned ’ja, ja, i skal sådan noget’ 
’ja, ja, mm’ [okay.. hehe] så jo, man bliver lidt træt af det, så jeg tror også det er derfor, fordi man sådan lidt 
’orh jeg gider ikke bruge tid på det’ [okay, så du har, du har ikke fulgt dem tidligere] nej, nej. [okay] aldrig. 
Jeg har kigget på dem.. heeh og tænkt ’nå, men jeg skal prøve seks stykker frugt’ og det, nej, [okay] det 
synes jeg, jeg synes det er for meget frugt, jeg kan dårligt nok spise et stykke frugt så har jeg det fint, så skal 
jeg ikke have mere [okay] øh. Jeg spiste jo frugt altid, en gang om dagen, når jeg havde, når jeg spiste frugt 
sammen med børnene, men det gør jeg ikke mere, fordi jeg kan ikke rumme det, maden, det er alt for meget 
at have i maven [okay] efter jeg er kommet på kur. Men jeg har aldrig levet efter de der kostråd, fordi at, de 
var sådan lidt, ja, de laver dem om hele tiden og jeg synes de bliver utroværdige og de hopper sådan lidt frem 
og tilbage [okay] så jeg synes det er sådan lidt, ja, men så skulle de have lave dem dengang én, og så er det 
dem I holder jeg til, i stedet for at lave, seks gange de har skiftet dem om, så jeg synes det er meget, de sådan 
skifter om, hele tiden [okay] og det gør jo, at jeg som forbruger synes det er mega nitte ’nå, nå, nu er der nye 
råd igen, nå nu skal jeg til at leve efter de nye igen’ [okay] det synes jeg ikke, jeg synes bare man skal holde 
sig til basis generelt, når man snakker fødevarer synes jeg [jaer] der er det meget det der med man holder sig 
noget, og så er det det vi holder os til og så måske fem år efter kan man måske skifte, se at er der noget vi 
skal have lavet om. Men det der med at de skifter næsten hvert år har de gjort [okay, så jeg tager også, at du 
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umiddelbart ikke kunne finde på, at følge dem] jaer [og måske, hvad med på sigt, er der, altså kunne du finde 
på det senere tror du] måske man kunne inddrage nogen af dem øh, jeg tror ikke jeg ville leve efter dem. Jeg 
kunne måske inddrage noget af det. Det der med at spise mere fisk, øh og, måske frugten tror jeg ikke jeg 
kommer op på, det synes jeg er for meget frugt at få, øh, men måske noget mere fisk, det er jeg også begyndt 
selv at få mig mere til at spise noget mere fisk, øhm, men nogen af rådene tror jeg godt jeg kunne tage til mig 
øh og begynde at drage ind i min livsstil, men det er ikke sådan, lige nu, der har jeg det fint med at de er 
derude [okay]. Det kan godt være at de kommer ind, men det kan også være at de er derinde, uden at jeg ved 
det. I realiteten uden at jeg, jeg spiser jo bare, grønt og frugt, det er jo, jeg spiser jo næsten seks stykker frugt 
og grønt om dagen [ja, for det er jo egentlig frugt og grønt] ja, så egentligt spiser jeg jo uden jeg ved det, så 
det kan jo godt være at man måske, hvis man tog den og så sagde ’nå, men okay, nu skal jeg prøve at kigge 
på min plan, får jeg det spist’ ’nå ja, det kommer jo ind i madplanen automatisk’ så det kan jo godt være, at 
det er inde uden at jeg ved det, men det er ikke noget jeg sådan har fokus på det, men det kan være at det 
ubevidst ligger inde i kosten 
 
27:45 [Ved du, sådan umiddelbart, hvem der står bag de officielle kostråd] 
 
MG: Jamen er det ikke sundhedsministeriet, eller de der fødevare [jo, det har faktisk været 
sundhedsstyrelsen, der er under sundhedsministeriet, men nu er det fødevarestyrelsen] så er det 
fødevarestyrelsen [ej men det er heller ikke altid lige til at finde rundt i. Det er nu heller ikke fordi, nogen af 
de andre vi har talt med, har faktisk heller ikke lige vidst det, så..] Ej, men jeg vidst at det havde været under 
sundhedsministeriet på et tidspunkt, men jeg vidste ikke, hvor det var rykket hen, fordi det rykker jo, vi har 
jo så mange ministerier så det er sådan lidt ’hvor, hvor er det henne’ og sundhed og fødevarer, hvorfor slår 
man ikke lige det sammen [jaer] og så kreerer et eller andet. Så det er bare.. [ja det er nemlig det] 
 
28:30 [Nu nævnte du faktisk lidt det her selv med at med troværdighed, synes du at det er på sin plads og 
troværdigt, at myndighederne ligesom kommer med deres bud på nogle retningslinjer for hvordan man lever 
sundt, i forhold til kost] 
 
MG: Både og. Øh jeg synes det er fint nok de sætter  nogle sætter nogle rammer for, hvad der er sundt. Men, 
men, at give sig til at sige, at vi skal leve efter det her, det synes jeg er forkert. Øh, nu har vi, nu har vi selv 
haft mange problemer i forhold til kost nede hos os i den institution, så kom der lige det vi ikke måtte spise 
riskiks, så måtte vi ikke spise det andet, så måtte vi heller ikke få gulerødder og nu skal gulerødderne koges 
og alle de der ting som kommer fra alle de der fødevarestyrelsen og alle dem man ikke må [okay]. Det bliver 
lidt for meget, der kommer lidt for meget ud af det. Der er fint nok at man sætter nogle rammer og siger ’det 
er det vi skal’, men at diktere sådan og sådan og sådan er det. Man kan sige, vi vil gerne have, at danskerne 
lever efter det her princip, men det er ikke noget vi kan tvinge folk til. Vi kan opfordre til det og så kan vi 
sige ’er det noget vi vil leve efter’ øh det der med at diktere, det synes jeg ikke er, er, er [nej] vi skal leve 
efter det [okay] det er noget med, at de kommer med nogle retningslinjer og hvis vi har lyst til at følge dem. 
De kan jo ikke bestemme over vores liv, har jeg det sådan lidt [og er det så især på dit arbejde, at du har 
oplevet, at det ligesom bliver] nej, men også bare i butikkerne [okay] når man er ude jamen så er der et skilt 
der ’spis sådan og sådan’ ’jaer, jeg er lidt ligeglad om jeg skal gå over’ det der med, så bliver der rykket 
noget og slikket bliver rykket til et andet sted og. Jeg kan godt se at det frister børn og øh det der med, men 
jeg har det sådan lidt ’lad vær med at bruge det så meget og krudt og kræfter på’ jeg synes det er for meget at 
bruge tid på. Sig, vi har det her, og det er det vi arbejder med og så kan folk vælge, om vi skal spise sundere. 
Så kan vi måske, i stedet sige for at vi skal gøre det, så handle på det og sige ’nå, men vi vil gerne have vi 
skal spise mere fisk, vi vil gerne have vi skal spise mere grøntsager’ ’nå, men hvordan kan vi gøre det. Kan 
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vi gøre det billigere eller hvordan kan vi gøre det’ så vi får nogle handlingsplaner på det, i stedet for at de 
bare siger ’i skal gøre det’ så jeg kunne se noget mere med at det var handlingsplaner i forhold til og sige ’i 
skal’. Så hvordan kan man gøre det nemmere at gøre det, at folk. For jeg kunne godt tænke mig at spise mere 
økologisk, men, men, når man bor og man har en lejlighed, ejer sin egen lejlighed og skal andre udgifter og 
man også gerne vil i byen, så synes jeg økologi, det der, det er bare dyrt, i forhold til hvis jeg skal gå ned og 
købe det. Jeg kan få en pakke æg øh til 20 kr, hvor jeg kan, hvis jeg køber økologisk, så er det måske 30 kr. 
Det er 10 kroner der er forskel og det er meget i forhold til et budget. Øh. Så, hvis de kunne bare handle på 
det. Hvordan de kunne gøre det, gør det nemmere for folk at spise. For jeg tror også det ville gøre det 
nemmere, hvis jeg vidste at fisken var billigere, så ville jeg også spise mere fisk [jaer] øh, så, så jeg tror det 
er mere handling de skal gøre i stedet for at det bliver ’vi har sådan og vi kunne godt tænke os, at det blev 
sådan her’ [jaer okay] ’hvordan kan vi gøre det for dem’ [jaer, så mere bare nogle konkrete til ligesom] ja, ja, 
nogle konkrete forslag og så sige ’nå, men hvad kan vi gøre, altså skal vi have et større udvalg af frugt, eller 
skal vi gøre frugten billigere eller’ et eller andet. Frugten er også billigere i forvejen, men, så er der alt det 
andet ved siden af. Man skal også have øh. Ja. Okay. Så hvis man bare kunne gøre det. [jaer okay] 
 
31:40 [Jeg tænkte lidt på, øh, nu er det fødevarestyrelsen der står bag dem nu, synes du, altså synes du at det 
giver fin mening, at det er dem der sender kostrådene ud] 
 
MG: Jaer, det synes jeg gør det meget nemmere, fordi det er jo fødevarer og kost er jo også fødevarer, så det 
er jo fint nok, at det bliver lagt ind under der øh og man, går ud fra der, øh, så det synes jeg er helt fint, for 
det er også fødevarer, så kan de også se, hvad kan de hjælpe med rundt omkring øh, så det, det er helt fint der 
hvor de ligger. 
 
[Jamen så er vi egentlig ved at nærme os enden, har du noget du gerne vil sige eller uddybe] 
 
MG: Nej, nej. Jeg håber at jeg har uddybet alt det I har brug [amen det har været nogle gode uddybende svar 
så det.. Men er der noget du sådan tænker af de ting vi har spurgt om, har det sat nogle tanker i gang, altså 
der er noget du synes der er] jamen jeg synes da det været [interessant] jamen det der med kostrådene, 
hvordan man, om, jeg kunne godt tænke mig at gå hjem for at se de kostråd for at se hvor meget lever jeg 
efter egentligt [mm] det kunne egentlig være ret sjovt at finde ud af, om man lever efter de der kostråd [jaer] 
øh, men, ja, så det har sat sådan lidt tanker ’åh det kunne være jeg skulle gå hjem og kigge i forhold’ det 
synes jeg kunne være meget spændende og prøve at se i forhold til min egen livsstil, om jeg overhovedet 
holder mig inden for hvad de siger [jaer, er det fordi du alligevel tænker at, eller at du godt ville, altså det 
kunne være praktisk, hvis du trods alt levede lidt efter dem eller] nej, jeg tror ikke det ville være fordi jeg 
ville leve, det kunne bare være sjovt i forhold til at se ’hvad er det lever jeg efter dem eller hvad’ det er ikke 
noget jeg tror jeg ville begynde at leve efter dem, jeg ville ikke gå hjem og sig ’nå, men nu skal jeg til, og 
sådan og sådan og sådan’ [mm] men jeg kunne, det kunne være spændende at se ’opfylder jeg nogen af de 
der krav de har stillet’ så det kunne være spændende at se. Det er ikke noget jeg ville begynde at leve efter, 
jeg har det fint med min livsstil og nyder den [okay, det er godt]. Så det er det jeg lige havde tror jeg. Meget 
gode spørgsmål.. hehe.. 
 
[Jamen tusind tak for det, det var dejligt at du gad hjælpe os. Og så kan vi måske godt løfte sløret lidt for, 
hvad det er vi mere specifikt undersøger, fordi det er netop det her med kostrådene i centrum kan man sige. 
Øhm, at vi undersøger, hvorfor der er nogle, når de vælger en bestemt livsstil, at de så ikke vælger 
kostrådene, men vælger nogle andre. Ud fra, at i virkeligheden, så bygger kostrådene på ret meget 
videnskabelig forskning og der er en forskergrupper der har sat sig ned og lavet dem, og undersøgt mange, 
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mange nationale og internationale studier over de sidste mange år, så ud fra et videnskabeligt synspunkt er 
kostrådene på mange måde sådan et oplagt valg, men så synes vi det jo er interessant, og ikke fordi vi ikke 
mener at andre kure eller diæter kan være det, men alligevel sådan ’hvad, hvad er det der motiverer folk til 
ikke at vælge de offentlige myndigheders anbefalinger, men vælger en anden vej’] jeg prøvede at gå at 
snakke om, hvad skulle det være, hvad kunne det være sammen med nogle pædagoger i går, så sad vi sådan 
og snakkede om ’nå, men hvad kan det være’ ’jeg ved det ikke, jeg gætter på at det er den der kur som’ nå, 
men det har taget den der twist, det er jo egentlig meget fedt, at den får drejet sig lidt.. tvisten [ja hehe] hehe, 
i får tvistet den på den måde, men ’nå okay’ [jaer hehe] det er en meget fed måde, at I tvister den på. [Og det 
er jo også, vi kan jo, vi læser kommunikation, så vi kan ikke sige noget om, hvad der er rigtig og forkert 
videnskab, så vi prøver ligesom at komme uden om videnskaben, ligesom bare sætte en parentes om det og 
så se på, ’hvad er det I siger’ hvad er det I lægger mærke til, for selvfølgelig så er der nogle fysiske resultater 
på din krop, det er der også for de andre vi har snakket med, men sådan ligesom bare for at se, hvad det er 
der betyder noget egentlig. Og netop sådan er det det man hører fra venner og familie eller er det fordi at 
man så lige har læst en blog eller noget, hvor man lige tænker ’wow, det er lige sagen’ fordi det er jo de 
færreste der selv sætter sig ned og gennemgår alle mulige studier om palæo og 5:2 videnskabelig studier, 
ikke og så danner sig et overblik over hvad der er bedst, så sådan et langt stykke hen ad vejen, så er det jo 
kommunikation enten fra nogle afsendere eller fra familie at man hører om tingene og så ligesom bliver 
overtalt til ’nå okay, men så prøver jeg det sgu lige’ så det er lidt ligesom den der proces vi er lidt inde at 
undersøge, hvad det er der sådan får folk overtalt til vælge noget frem for noget andet] okay, ja. Spændende 
vinkel.. hehe [ja, det håber vi, må se hvad det kan blive til for os] hvornår er I så i gang med at lave det nu, 
eller i [ja, vi er to måneder inde, så vi har fire måneder igen. Vi er ligesom ved at indsamle data nu og 
interviews og læser forskellige diæters bøger igennem og så skal vi jo sådan her i næste måned sådan rigtig 
analysere og rigtig sådan nørde med det hele, så det bliver vældigt, ja, så det var det. Men tusind tak fordi du 
ville hjælpe os. Vi har lige fikset en lille gave til dig, som tak for hjælpen, et gavekort til torvehallerne] tak! 
[Så kan du måske finde en lille lækker ting, et lækkert måltid] tak [tak for nu].  
 
Bilag	  2f:	  Transskriberet	  interview	  med	  Anne	  –	  5:2-‐kuren	  

[Kan du fortælle lidt om dig selv?] 
 
Ja, jamen jeg hedder Anne, og jeg er 35 år, og jeg har to børn og en mand derhjemme, og vi bor i Ruds-
Vedby. Og jeg arbejder her i Slagelse som produktionsplanlægger, men jeg er oprindeligt tøjkonstruktør, så 
jeg arbejder i et tøjfirma her i Slagelse, som laver sygehusbeklædning. [Okay; yes] 
 
0:23 [Hvis du lige kan fortælle bare lidt om 5:2, øh, eller var det 5:2, ja, ej det er bare, fordi, vi har nogle 
forskellige så… Øhm, nej men altså, hvad hovedprincipperne er i den og hvornår du besluttede at følge den?] 
 
Jamen altså for fire år siden, der fik jeg min s-datter, og der havde jeg taget rigtig meget på og der ville jeg 
gerne tabe mig, så der gik jeg på Vægtkonsulenterne og tabte mig 17 kg. Og siden der, da har jeg så taget en 
7-8 kg på igen, og jeg kunne ikke rigtigt lige overskue at gå tilbage til Vægtkonsulenterne, så hvad hedder 
det, jeg besluttede mig for at tage 5:2-kuren for 4 måneder siden ca., øh, fordi jeg havde hørt, at folk kunne 
tabe sig på den måde, og øhm hvad hedder det, det er et, jeg faster, eller jeg let-faster to dage om ugen, så jeg 
spier 500 kalorier to dage om ugen, og så spiser jeg normalt de andre dage. Men jeg har meget tendens til at 
overspise, altså, jeg spiser meget med øjnene, så jeg fylder bare i munden hele tiden, og det er jo også derfor 
man tager på, ikke? Det er jeg godt klar over. Øh, men øh, hvad hedder det ehm, men jeg synes, det har gjort 
lidt, at jeg kommer til at tænke på, hvad jeg også spiser de andre dage, og det er vel også derfor, at man taber 
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sig, kunne jeg forestille mig, med denne her kur. Så jeg har tabt mig 4,5 kg på de første 8 uger eller 9 uger, 
og jeg har så ikke vejet mig siden, og jeg har faktisk ikke fulgt kuren de sidste to uger, fordi jeg har været 
forkølet og haft feber og sådan noget, så synes jeg ikke [nej okay], så synes jeg ikke det var fedt, [Mmm, nej] 
fedt at faste  
 
2:04 [Nej, har du nogen sundhedsforbilleder eller nogen du ser op til i forbindelse med det her?]  
 
Det har jeg faktisk ikke andet end at det var min veninde, der brugte den her kur, og det var faktisk derfor, 
jeg fik idéen [Mmm, ja okay], så det er ikke fordi, jeg kender rigtig meget til det eller har læst mange bøger 
om det, jeg har bare købt den der opskriftsbog, og så har jeg ligesom fulgt det, ikke? [Ja, okay] 
 
2:24 [Hvordan ser en typisk dag så ud for dig? Altså der er jo så to dage i denne her kan man…] 
 
Ja, altså de fem dage, der spiser jeg bare normalt. Der spiser jeg tre gange om dagen, og mere til, ikke? Og 
alle mellemmåltider og sådan noget pjat, ikke? Men fx i dag har jeg fastedag, så i går spiste jeg ikke siden kl. 
21, og øh, hvad hedder det, så har jeg lige spist forkost nu her på 125 kalorier, ehm, det er bare hytteost og to 
tomater og agurk, og eh, så skal jeg have aftensmad i aften, som må have det resterende, altså 300-og-et-
eller-andet kalorier, ikke også? Og  har jeg ikke lige besluttet endnu, hvad skal være. [Mmm] Og så må jeg 
ikke spise igen før i morgen tidligt ved 9-tiden [Okay] Ja.  
 
3:09 [Er det noget din mand også følger eller?]  
 
Nej, og heller ikke børnene [Nej…]. Altså jeg laver selvfølgelig normalt mad til dem, ikke? [Ja; okay].  
 
3:18 [Men vi har så været lidt inde på, hvad der gik forud for, at du begyndte at følge 5:2; det var så ønsket 
om vægttab.] 
 
Ja, ja på de her 7-8 kg. [Okay] 
 
3:31 [Øhm, hvis du ikke fulgte 5:2 i dag, er der så en anden du kunne forestille dig, en anden livsstil, du 
kunne forestille dig at følge, eller diæt?] 
 
Nej [Nej, det er den?] Jeg vil bare gerne have lov til at spise det, jeg har lyst til [Ja] og som regel gider jeg 
ikke det der med, at der er restriktion på, hvad jeg gerne vil spise. Og det er jo også derfor, man tager på, 
fordi man bare gerne vil spise.  
 
3:56 [Så, hvis du så ikke skulle tænke på din vægt eller din krops fysiske fremtræden, ville du så stadig følge 
5:2?] 
 
Nej. Det ville jeg ikke. Det kan godt være, at når jeg når mit mål, at jeg så tager 6:1, altså at jeg stadig har én 
dag, hvor jeg ikke spiser så meget, for ligesom at holde vægttabet. For ellers ved jeg jo godt, at et år, og så er 
jeg samme sted igen, ikke? [Mmm] Så, ja…  
 
4:17 [Ja, okay, og nu er det jo selvfølgelig noget tid siden, at du boede hjemme, men dine madvaner nu, er de 
så anderledes end da du boede hjemme? Eller bare for ti år siden?] 
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Ja, altså jeg spiser mere grønt.  Det gjorde jeg ikke for ti år siden. 
 
[Nej, er det så bare generelt i samfundet, der får dig til det, eller er det 5:2 eller?] 
 
Ja, det er både det, fordi jeg har været på de kure, tror jeg, jeg har været på. Så ja, det er nok derfor. [Okay]. 
Ja. 
 
4:46 [Hvordan, altså, 5:2 var det så din veninde, der fik øjnene op for den diæt, eller hvad, hvad fangede 
dig?] 
 
Jamen det var fordi, jeg kunne, kunne se, hun tabte sig. [Ja] Så synes jeg det var en god måde at gøre det på 
[Ja], og jeg troede faktisk ikke, at jeg kunne lade være med at spise, fordi at jeg er meget madafhængig og 
kan slet ikke holde ud, hvis jeg er en lille bitte smule, eller kunne i hvert fald ikke holde ud til at vær en lille 
bitte smule, sulten [Mm, ja], og det har jeg jo fundet ud af, at jeg kan godt overleve, selvom jeg egentlig rent 
faktisk er lidt sulten. Og jeg spiste jo før jeg blev sulten før i tiden [Ja; for at forebygge sult nærmest?]  Ja, 
fordi man, jeg ved ikke, det er oppe i hjernen jo, så er man bange for, at man blive sulten lige pludselig. Og 
hvad sker der ved det? Ikke nogen som helst. Men det troede jeg jo, der gjorde; at så kunne jeg ikke arbejde, 
og så kunne jeg ikke koncentrere mig, man har 117 undskyldninger til, hvorfor man skal putte noget i 
munden, hehe.  
 
5:29 [Ja, hvorfor tror du, at andre folk vælger at følge en bestemt diæt?] 
 
Jamen altså jeg, jeg er jo medlem af den der gruppe inde på Facebook  med 5:2-kuren, og der kan jeg høre på 
folk, eller se det de skriver, at de ligesom går ud fra nogen sundhedsmæssige aspekter i den her kur, men jeg 
kan ikke, jeg har ikke mærket de sundhedsmæssige ting på min krop, synes jeg ikke, så altså, det der med at 
få mere energi, der, jeg kan ikke rigtigt mærke noget. Jeg er stadig ligeså træt, som jeg altid er, og sådan 
nogle ting, ikke? Så står der også noget med, at man kan få forebygge kræft og forhøjet blodtryk, og dte kan 
jeg jo så ikke rigtigt udtale mig om, for det er jo ikke noget man ved noget om, men de der ting man kan 
mærke i hverdagen, dem kan jeg ikke mærke [Nej] og det er også derfor, jeg ikke synes der er nogen grund 
med 5:2 i længere tid, end jeg egentlig når mit vægttab, når jeg ikke kan mærke de andre ting der…. 
 
6:36 [Okay, så, så du følger ikke nødvendigvis 5:2 om 10 år?] 
 
Nej, ikke nødvendigvis. [Kunne du følge 6:1 så?] ja, det kunne jeg godt. [Men det vil komme an på din vægt] 
Ja ja, ja, ja. 
 
6:46 [Øhm, du har ligesom, de typiske træk ved 5:2, dem har vi talt om, det er det der med 500 kalorier to 
dage om ugen, og resten det er bare normalt. Er der andre ting, man sådan lægger vægt på eller?] 
 
Dette er primært det [Ja] og så er det jo sådan, at man skal faste i 36 timer, så derfor hedder det fra aftenen 
før til morgenen efter, ikke? [Ja] Jeg kan forstå, at der også er nogen, der gør det 24 timer, men jeg har hele 
tiden gjort det 36 og det vil jeg fortsætte med  
 
7:15 [Ja okay, øhm, hvor finder du primært oplysninger om 5:2? Nu ved jeg ikke om du bruger nogen 
særlige opskrifter når du? Laver dine fastemåltider?] 
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Nej, altså det gjorde jeg jo i starten og jeg købte en bog, der hedder 5:2 opskrifter, eller sådan et eller andet… 
lige de første, eller inden jeg startede jo, fordi at ellers så vidste jeg ikke lige, hvad jeg skulle forholde mig 
til, og så lånte jeg ehm den bog, der handler om 5:2-kuren uden opskrifter i af min veninde. Den har jeg så 
ikke lige læst så meget i men øh… [nej okay] og så meldte jeg mig i i Faebook-gruppen. Så de første par 
uger, der skrev jeg simpelthen ned, jeg blev nødt til at skrive ned, hvad jeg skulle have at spise, og hvor 
meget det vejede,  og hvor mange kalorier, der var. Og det gjorde jeg de første fire uger, 8 dage, ikke? For 
ellers så, oppe i mit hoved kunne jeg ikke lige få det til at hænge sammen [nej] så, men, men nu, der tager 
jeg det sådan lidt let. Men jeg spiser nok også det samme  på fastedagene; jeg spiser agurk og tomater og 
hytteost og æg og det, der vejer mindst, ikke? 
 
8:15 [Ja, er der andre, ting altså, søger du på nettet [Anne: ja, jeg] eller taler med venner, eller?] 
 
Ja, jeg får, jeg får idéer ind – også fra facebook-siden [Ja]. Øhm, og så er der også lige kommet en mere bog, 
i hver fald, altså den har sikkert været fremme længe, men i hvert fald i de billige butikker, ikke? [Mmm] 
som hedder ’Mere om 5:2-opskrifterne’ eller sådan et eller andet…. Så der er flere opskrifter, som jeg også 
lige har købt [Ja; okay] Så jeg, så jeg, det er der, jeg får inspiration fra 
 
8:44 [Okay, og hvis der så er nogle, der har postet noget forskning eller en opskrift, går du så også ind  på det 
og kigger?] 
 
Ja, det gør, ja det gør jeg. Og, øh, jeg er faktisk også begyndt at bruge Lifesum, det er en app til telefonen, 
der kan man scanne, hvad hedder det, stregkoderne [okay, ja] så hvis jeg er nede og handle, så kan jeg godt 
finde på, hvis der er et eller andet grøntsags-halløj, jeg lige ser, så hvis det ser lækkert ud, så scanner jeg 
stregkoden, så kan jeg se, hvor mange kalorier, der er i den pose, og om det egentlig er noget, jeg bare sådan 
kan lave som en hurtig færdigret på min faste dag [ah, okay, ja] så det synes jeg, er det nemmeste. 
 
9:19 [Okay, er der nogen, sådan, særlige elementer i kommunikationen, du sådan lægger mærke til, altså, har 
det betydningen sådan om afsenderens baggrund, eller om der er billeder, eller om det er teksttungt eller 
tekstlet, eller..]  
 
Det jeg læser, eller? [Ja, det du læser] Ehm. Jeg kan altid godt lide billeder [Ja], så det fanger mig 
selvfølgelig mest. Så hvis der kun er tekst, så er det ikke så interessant. [Mm; mm] og jeg melder mig også 
lidt ud af de ting, hvor folk sådan begynder at diskutere om forskellige ting, for det gider jeg ikke [på 
Facebook?] Ja på Facebook, hvor der er en lang tråd med 45 kommentarer og 30 af dem, det er sådan en lang 
diskussion om, hvordan de gør det og der er nogen, der synes, de gør det forkert, ikke? [Mmm] Sådan, så 
gider jeg ikke, altså [Mm-mm], jeg tager kun de lette ting [Ja, ja] det gør jeg… 
 
10:08 [Tænker du over sådan hvilken baggrund, de bøger du har kigget i, øh, og din venindes bog, du har 
læst i, altså baggrunden for det – tænker du over, hvilken baggrund forfatteren har?] 
 
Nej. [Nej] det gør jeg ikke [nej…Er det sådan, bruger du så mest din sunde fornuft selv eller? Ja, det gør jeg 
[Er det også en form for sådan, troværdighedensdelen, at det kommer fra en ven elelr veninde, at sådan] Ja, 
det kan egentlig godt være, det har det, ja.., og så, øh, så var jeg bare nysgerrig efter, om det virkede [Ja], 
fordi man høre så mange forskellige ting, og det, jeg synes ikke altid, det virker vel? Og folk er på kure, hele 
deres liv uden det virker. Og når det så virker, så har jeg jo tiltro til det, øh, mere sådan det der med, at man 
prøver det af, og hvis det så virker, så er det fint [Mmm; ja]. 
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10:58 [Så i forholdt, altså er der nogen kilder, du finder mere troværdige end andre? Er det noget, du tænker 
over? Altså? Om bogen er mere troværdig end Facebook, eller om det er personen, der skriver på facebook, 
eller, sådan?] 
 
Øh, jeg s, det er ikke noget, jeg sådan tænker over [nej], men når du spørger mig, så synes jeg bogen er mere 
troværdig end Facebook. [Okay] ja, men det er ikke noget, jeg sådan tænker nej [nej okay] 
 
11:19 [Hvis jeg nu, altså er djvælens advokat, og så siger, at det er lidt ekstremt, at du faster to dage om 
ugen, eller at du faster, hvad siger du til det? Eller hvad synes du om det?] 
 
Jamen, det er det mange, der synes. Hehe. Og øh, det kan jeg også give dem ret i, for det syntes jeg også før, 
jeg startede, øh, og alle folk siger ”det kan jeg ikke; jamen jeg kan ikke gå på arbejde, hvis jeg ikke får noget 
at spise”. Nej, sådan havde jeg det også, altså, så ehm, det må de godt synes, men det generer mig ikke [Nej, 
det påvirker dig ikke sådan?] Nej, det gør det ikke [Okay]. 
 
11:53 [Hvorfor tror du, at 5:2 er blevet så populær, som den er blevet?] 
 
Det ved jeg ikke, og jeg ved det faktisk ikke fordi, at jeg har også tænkt over, at det er jo alle vegne nu, synes 
jeg, man ser det [Ja]. Men jeg ved ikke, om det bare er fordi, jeg selv har fokus på det, at jeg ser det alle 
vegne, men jeg synes bare, jeg ser det alle vegne [Mmm] og jeg ved faktisk ikke, hvorfor [Nej, du har ikke 
bare nogne skud fra hoften, eller hvad du kunne forestille dig eller?] Nej, nej, det har jeg faktisk ikke 
 
12:16 [Nej, hvor, men den er selv, altså, hvorfor er den selv blevet populær for dig?] 
 
Jamen øh, det var jo fordi, at jeg kunne se, jeg kunne tabe mig på den [Ja, okay] og ikke andet end det, 
faktisk. [Har du indtryk af, altså også bare sådan hvis du kender andre elle inde fra gruppen, at det her med at 
tabe sig, er det noget primært for de fleste, eller er der også mange, der har de generelle sundhedsmæssige 
aspekter i det, som noget der] Jeg synes, det er 50/50 [Ja, okay] øh fordi, der er rigtig mange, der vil tabe sig, 
ikke? Men der er også rigtigt mange, som rent faktisk tager på. Hvorfor de gør, det er så et vidt begreb, men 
det skyder folk jo så også alle mulige forklaringer på, også at muskler vejer mere, og øh,  sådan noget halløj, 
ikke? Øhm, men, men så, hvad hedder det, måler de sig i stedet for og så kan de jo se, der sker noget [okay] 
øh, det synes jeg heller ikke, jeg har kunnet se, men jeg er heller ikke særlig god til at sætte det der målebånd 
samme sted hver gang [mm], så ehm, men, men jeg synes faktisk det er lidt 50/50 om folk går efter det 
sundhedsmæssige, og det er dem, der klinger lidt, for dem der går efter de sundhedsmæssige aspekter i 
kuren, de kan jo ikke  rigtigt lide os andre, som kun går efter vægttabet, så når vi skriver inde på Facebook 
om vægttab, så klinger det lidt sammen, altså. Øh, fordi de synes jo ikke det kun er det, vi skal gå op i. [Nej, 
okay] Men det, sådan er vi jo forskellige ikke, altså? 
 
13:40 [Ja, men tror du så, altså, tror du der er nogen der følger 5:2 bare fordi det er trendy eller det er oppe i 
tiden?] 
 
Højst sandsynligt, altså… [Ja, hvad er din fornemmelse sådan inde på Facebook-gruppen?] Det har jeg ikke 
nogen fornemmelse af, men jeg kunne ikke forestille mig andet, end at folk gik efter trendy ting, altså det gør 
de jo også med moden ikke, så højst sandsynligt er der nogen, der gør det. [okay] 
 



	   174	  

14:03 [Øhm, nu skifter vi lidt, sådan, kender du de officielle kostråd?] 
 
Det gør jeg nok, men det er ikke sådan noget, jeg tænker over i hverdagen [Nej] Altså jeg kan ikke sådan 
lige… ved ikke lige, hvad du fisker efter, når du siger sådan [nej, nej jeg fisker ikke], nej ikke andet end man 
skal spise grønt og fisk og gå efter den nederste og ikke så meget af den øverste [Nå, men så kender du dem 
godt], hehehe ja. 
 
14:35 [Ved du hvem der står, står bag dem?] 
 
Nej [Nej? Men det gør Fødevarestyrelsen]. Okay ja. 
 
14:42 [Øhm, så du har ikke tidligere fulgt kostrådene?] 
 
Nej. 
 
Tror du, at du sådan måske ubevidst før du kom på 5:2 har fulgt kostrådene alligevel? Nu kender du jo trods 
alt principperne alligevel? 
 
Ja, ja, nej. Det tror jeg faktisk  ikke jeg har [nej], øhm, men det er  jeg jo begyndt på, efter at jeg har være 
mere målrettet efter et vægttab [Mmm]. Kunne du så overveje, når du måske har noget dit vægttab, kunne du 
så overveje at følge? Dem? 
 
Ja, det kunne faktisk godt være en mulighed. [Okay] 
 
Ved du, nej det har jeg spurgt om, nu er det Fødevarestyrelsen, der sår bag det her, dv.s det er en offentlig 
myndighed. Synes du det er troværdigt, at de står bag dem? Eller synes du, det giver mening, at en offentlig 
myndighed fortæller os om kost? 
 
Øh, ja det synes jeg [Så du synes det er en fin nok idé, at vi har…] ja ja, ja… ja det synes jeg er en fin nok 
idé. [okay; Ja, jeg ved ikke har du mere? Mads: Nej ikke så meget]  
 
15:48 [Er der nogle af de ting, vi har spurgt om eller som du støder på andre steder, hvor du også undrer dig 
lidt, over tingene, nogen af de spørgsmål, jeg har stillet?] 
 
Nej, jeg nej, egentlig ikke… [Nej – der er ikke sådan nogen debatter eller nogen ting, du taler med venner 
eller familie om, fordi du følger 5:2 eller?] Ehm, nej, nej…. [Mm-mm. Er der noget, du synes er mere 
spændende end andet at tale om?] Altså med kost eller hva? [Ja] Ehm…. Nej. Hehe. Jeg ved ikke lige helt 
hvad jeg skal sige til det, nej nej [Nej, det er også helst okay; det er jo meget fair, det er jo ikke alle, der 
tænker ligeså meget over det, nu hvor vi sidder og nørder det helt vildt – alle griner. Det var egentlig det 
vigtigste for vores]. 
 
Bilag	  2g:	  Transskriberet	  interview	  med	  Thomas	  Rode	  Andersen	  

TR: Jamen lige nu er jeg i sådan en fase, hvor jeg er ved at etablere og strukturere resten af mit liv kan man 
sige. Sååå, jeg er i gang med, udover at jeg har mit job som – det er sådan et meget, meget fint navn som de 
har fundet til det - det hedder functional lifestyle mentor, hedder jeg faktisk, på Skodsborg, hvor jeg skal 
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være med til, hvad skal man sige, implementere en ny måde at tænke mad i forhold til rehabilitering, 
oooooggg, det korte af det lange er, at vi skal bevise, at vi serverer rigtig mad og med de rigtige råvarer kan 
vi få, øøøøhhh, folk hurtigere og bedre igennem en rehabiliteringsfase. [Okay….]. Det er den ene del, og så 
skal jeg være med til at implementere funktionel træning slash crossfit i deres forholdsvis ret brede portefølje 
af, af , aaaaaf, træningstilbud, i deres, i deres fællesafdeling. [Mmmhh..]. Og så går jeg selvfølgelig og roder 
med de ting og sager jeg ved noget om, øhhh… når nogen spørger mig [Jaer..] der opstår, men jeg har ikke 
noget som sådan at gøre med køkkenproduktion, food and beverage- delen at gøre [nej.. okay], udover at det 
er mine gamle folk, og dem vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe så godt som muligt på vejen [jaa, det er klart], 
kan man sige.  
 
[Og hvad med øhhh altså holder du foredrag også selvstændig eller…]  
 
Ja, jeg holder foredrag… øøøøhhh…. En del foredrag faktisk, og faktisk laver små, i foråret der anede jeg 
ikke hvad jeg skulle…øhhh… Så der gik jeg og satte alle mulige… øhh.. Så jeg er jo både gæstekok, og 
foredragsholder og.. [gang i en masse projekter] .. laver alt muligt produktudvikling og ting og sager og 
samtidig er jeg.. her i oktober.. slutningen af oktober forhåbenltigt…øhhh.. ops..øhh.. ved at oprette mit eget 
univers på nemlig.com, netop med den her livsstil for øje, altså så folk nemt kan få information og.. bruge 
mine opskrifter til at handle ind igennem netto…altså alle mine fyrre opskrifter fra min første bog er lagt ind 
i.. deres øhh.. netto.. nemlig.. eller lagt ind i deres system, sådan så man kan bestille efter det [mmmhh] så 
man kan blive inspireret af retten med billedet og så kan man gå ind og bestille til det antal man nu er i 
husstanden..øhhh.. gennem [Okay] nemlig.com og så få leveret dagen efter i det timeslot man nu vil have 
det. Og det er jo spændende [og det er jo ret fedt, ja]. Og der kan jeg jo virkelig komme til at… altså det 
dækker jo indtil videre 2 mio. mennesker i Danmark, ikk.. øøhh.. som er lige præcis.. jeg vil jo gerne nå ud 
til alle med mit budskab, det er klart, men øhh… men, men, men de 2 mio. mennesker, det geografiske 
område det ligesom dækker, der er jo der hvor 85 % af alt økologi i Danmark f.eks. bliver solgt.. øhh i 
Hovedstadsområdet, så det er jo sådan meget interessant for mig, det er jo et mere modtageligt publikum, 
kan man sige, selvom der er rigtig, rigtig mange over hele landet, der, der, har ladet sig inspirere af den, af de 
ting og sager vi har, render rundt [mmhh…] og øhh, ja hvad hedder det, taler om, ting og sager. [Når du siger 
’vi’, er det så i forhold til palæo-delen eller er det mere bredt..] altså min hustru og jeg, det er vores tanker 
omkring hvordan man med fordel kunne leve [jaer], skal jeg sige på den måde, så det er selvfølgelig i 
forhold til palæo [jaer], der er klart [jaer]. Så det er.. i den forbindelse er jeg i gang med at lave en 
produktlinje, altså hvoooor, hvor, hvor, hvad skal man sige, formålsparagraffen nummer ét, hedder, at vi vil 
kun tjene til dagen og vejen på at sælge ting til folk, som er, er gode, altså god ernæring. Så der kommer ikke 
lige noget med at vi lige udvikler en nutella eller lige noget hyggeligt marmelade eller noget, eller noget et 
eller andet fra en eller anden ø, øhh.. noget.. noget økologisk æblemost og sådan noget, fordi jeg tror basalt 
set ikke på, at det gør noget specielt godt… øøøhhh.. andet end det får vores samfund, end at dem der 
producerer smider nogen penge i kassen, eller får nogen penge i kassen, [jaer..] deeet har jeg ikke, sgu ikke 
lyst til.. jeg vil gerne tjene pengene, men jeg vil gerne tjene penge på, at formidle.. øøøhhh… viden om hvad 
folk kan gøre, for ligesom at, at.. lære at skelne mellem hvad der er kost og ernæring, hvad der er mad, hvad 
der er brændstof til vores motor [mhhh], og hvad der er hygge, sjov og ballade og hvad man måske skal have 
en gang i mellem i weekenden, for det har danskerne helt ekstremt stort svært ved [jaer].. i virkeligheden, har 
jeg fundet ud af. Hvilket i sidste ende, og det er måske endda der vi ligger, at øhh, øhhh.. det virker at, det 
koster jo vores samfund så enorme summer, altså som man slet ikke gør sig nogen forestilling om det, altså 
øhh, ih øhh sygdoms.. øhh.. hvad hedder det.. på at prøve at kurere sygdomme i stedet for at se holistisk på 
det og.. øhh .. og og og give for eksempel skolebørn og studerende og… øh.. mulighed for at spise ordentlig 
mad, lave ordentlig mad [mmhh], få en ordentlig, hvad skal man sige, base og arbejde ud fra i.. på det rigtige 
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tidspunkt i deres liv [jaer..]. Det synes jeg jo er noget vigtige end at sidde behandle nogen mennesker som, 
som er helt fucked up øøøhhh… selvfølge skal skal de hjælpes [jaah ja] men jeg tror bare man ved at, ved at 
flytte de kasser rundt.. hele den fokus rundt tror jeg man kunne komme helt exceptionelt meget, mange 
tragedier og meget trist.. øh… altså.. folk der sidder den sidste tredjedel af deres slet ikke.. så er de bare på 
pause i stedet for at tage, bare fordi at vi lige skulle have noget hvidt brød og noget kage og.. den vestlige 
raffinerede kost, den har.. den ødelægger bare, det bliver vores, det bliver en af de ting og sager der.. hvis vi 
ikke tænker os om.. i vores (utydelig tale).. den anden vej.  
 
[Hvor længe har du sådan været beskæftige, sådan med ernæringsmæssig sundhed vil du selv sige, sådan?] 
 
TR: Siden 2009, altså det bliver, siden 2007 startede jeg jo med at træne og det åbnede ligesom nogen døre 
for en masse andre ting, hvor man ligesom har, hvor man ligesom kan mærke, at man får et markant bedre 
liv, lynhurtigt ved at ændre nogen ting, så bliver man jo ret hurtigt hooked på at finde ud af om der er, om 
der var yderligere ting man sådan lige kunne skrue på [mmhh..] på.. lige så nemt og lige sååå øhhh lige så 
ubesværet og så kunne opnå endnu, hvad skal man sige,  endnu bedre resultater, altså det endnu, det, det det 
ligesom resulterede i dengang, altså man kunne mærke at man fik, at facitstregerne under det der hedder 
overskud, de ligesom blev endnu tykkere, altså som ligesom (uklar tale 1 sek) som man ligesom fik 5-10 
ekstra i dagen, som fik meget overskud og det er ligesom det vi gerne vil med vores mission, hvis man kaldet 
det, altså, man kan sige, hvis vi har fået så meget overskud, at det, det er, så tænker jeg, hvis man nu, ligesom 
prøver at sætte barren, generelt i samfundet for at man jo netop, den, den barre for den generelle sundhed, det 
generelle vente-fænomen, højere, vil man jo også få en højere grad af overskud, når, når et menneske har 
overskud, har man overskud til at tage sig, for så har man ligesom hvad man skal have, så er man glad og 
lykkelig ooog overskudsagtig og så kan man nemmere tage sig af problemer, så kan man nemmere forholde 
sig til problemstillinger, man kan nemmere overskue at hjælpe andre mennesker, med at få andre mennesker 
motiveret, jo større ens eget overskud er. [ja] Så det er sådan lidt en, en, en, positiv synergi, som iii, når man 
ser på det og betragter det som, man skal bare starte med at spise noget ordentligt mad, så burde det være en 
relativt nem, øøhhh, [en sneboldeffekt-agtigt sådan..] jaa, [der ruller] for et samfund som det danske, hvor vi 
rent faktisk har råd og rent faktisk stort set – ikke alle, det er klart øh – men rigtig mange har råd, tid og 
mulighed og viden nok, til at prioritere [mmm].. hvis de ellers ville tage konsekvenserne af det og sige til 
deres børn ’nu må i ryge, råbe og skrige den næste måned’ [mmm] ’det er slut med pasta, der kommer ikke 
mere pasta [nej] pasta det er noget vi får en gang i mellem når vi sidder og hygger os og siger ’skulle vi ikke 
have en portion pasta i aften’ jo det skal vi sgu’ [ja] 
 
[Men følger du selv nogen bestemt diæt så nu, eller er det stadig væk palæo-stenalderkosten, eller er det 
mere holistisk nu] 
 
TR: Nej nej, altså det er meget det, det er det eneste der giver mig mening, der er, det er jo ikke (uklar tale 1 
sek.).. jeg spiser jo også et stykke chokolade, jeg drikker også et glas øhh et glas vin og [mmm] øhh jeg 
forholder mig bare til hvornår jeg gør det, og det har jeg faktisk rimeligt godt styr på, altså medmindre jeg 
begynder at spise slik [mmm] og det er helt ufatteligt, at hvis jeg endelig gør det, såå, det stikker bare af, og 
det viser bare med al tydelighed, hvor farligt det er, altså [jaer.. mmm] det genererer bare lyst til mere, uden 
at det egentlig tilfredsstiller en, og det er det der er problemet [jaer.. mm.] det tænder bare en, noget i en, som 
man ikke rigtig.. [mm].. man får ikke rigtig noget ud af det, altså… og det synes er sådan lidt skræmmende 
ooog, men øhh, men ikke fordi jeg ikke synes samfundet ikke beskæftiger sig, eller forholder sig til, men jeg 
synes måske det er sådan lidt ’arjj jeg kan godt.. altsåå’ (visker) [ja, vi skal også lige] huske at hygge [ja], det 
genererer bare rigtig, rigtig mange problemer, der er ingen af os.. næsten ingen af os der kan.. jeg kan heller 
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ikke når jeg først er kommet i gang, men ellers så er det, så er deeeeet, altså det giver mening for mig at spise 
på en måde, som, hvad skal man sige sådan, altså det giver ikke mening for mig at menneske i løbet af de 
sidste 10-12.000 år efter bonde-stenalderen startede har fundet en måååde, at leve på og nogle tinge at leve af 
aaaaf, som er bedre end det som naturen og evolutionen har brugt [mmm] på at få os til at… det virker.. og 
derudfra bygger jeg egentlig mine, mine tanker om hvordan man skal gøre det [jaer]. Så hvad kan man sige, 
det er sådan det overordnede sammensætning konstruktion af makrodynamiske protein øhh fedt, og 
kulhydrater, det er sådan den overordnede anskuelse af den, konstellation af næringsstoffer [mmm] som 
ligesom lægger til grund for det, og så kan man sådan igen, i gamle dage kunne man ikke lave og man havde 
ikke maskiner , det er også rigtig, medmindre der går noget galt i processen, det vil sige at, når du f.eks. 
altså, olie der bliver udvindet af nogle kerner på en uhensigtsmæssig måde er ikke hensigtsmæssig kost, men 
når man spiser en kerne eller en hydraulisk koldpresset kerne, er lige meget, for det jo den samme 
næringsværdi som man har af den, når en kerne bliver øøøhh.. når man udvinder fedtstofferne mere, når man 
udvinder fosfatsyren jo, så er man nødt til at hydraulisere og deodorisere og det er jo gennemgå alle mulige 
processer, så er det ikke en hensigtsmæssig, selvom udgangspunktet egentlig er godt [mmm] så er sådan en 
processeret, industrielt fremstillet olie man får ud af den ikke nødvendigvis lige så godt [nej]. Så så det er jeg 
ikke særlig religiøs om, og jeg bruger jo også moderne teknikker og vakuumpakker og langtidstilbereder, 
men det er jo igen en efterligning af den måde man har gjort tingene på altid [jaer] altså.. [ja, ja]. Så jeg tror 
på, at med den intelligens vi besidder i vores dage, der er det, der burde det være muligt at ligesom tage de 
her oprindelige ting der er til rådighed og de oprindelige råvarer og så få dem processeret ind i ens hverdag, 
til at blive noget som, som sensorisk berigende, noget som der er lækkert og i går spiste jeg øøøh spiste jeg 
marv, fem store øøhh knogler, øhh flækkede knogler havde vi, ikke, hvor marven bare sad inde i, og så 
lavede vi tomat sådan og salat med sprøde, stegte artiskokker øhh tomat, tomatemulsioner og øøh salat og 
det er jo sindssygt (nemt?), det er det, vi snakker, altså jeg har jo ikke, altså det kan godt være at der var 2,5 
kg knogler, men der er jo ikke, men selve, selve marven er jo, den udgør måske, altså det ved jeg ikke, jeg vil 
skyde på under 400-350 gram måske [jaer] som vi delte to mand, altså efter to ben, der var min hustru 
fuldstændig smadret [jaer] mæt, helt fuldstændig ubesværet mæt – jeg er faktisk stadigvæk mæt [jaer mmm] 
fordi det er, det er, og den fornemmelse af det, giver bare god mening, altså selvfølgelig, selvfølgelig skal vi 
spise sådan, altså hvis jeg sætter mig ned og spiser, som jeg i øvrigt synes smager super dejligt, pasta eller 
engang risotto, eller, eller, spiste brød til morgenmad, så selvfølgelig synes jeg det smager dejligt, jeg har det 
bekvemt, det er komfortabelt, altså, det synes jeg jo ligesom alle mulige andre mennesker, det er bare ikke 
mad [nej..], fordi om, om halvanden time, så slår jeg en skid, og så er jeg sulten igen [jaer], det giver mig 
ikke, det giver mig ikke, det fylder mine mave op, men, men, det at ens mave er fysisk fyldt op eller fysisk 
udspilet, er ikke ensbetydende med, at man er mæt, det er ikke ensbetydende med, at man har fået det man 
skal have, for at være mæt [nej..] Og hvis man betragter marv, som jeg fik i går, som, som, som det, det 
oprindeligt er, det er jo rent faktisk marv, og det er der ret klare beviser på, gennem videnskabelige beviser, 
at det er ligesom marv der har, har, har, hvad skal man sige, der har fået os til at leape i vores udviklingstrin, 
fra at vi var aber, til vi blev mennesker, fordi, ligesom der, på en meget, meget tidligt tidspunkt i vores 
udviklingshistorie, fandt vi ud af at kunne bruge redskaber til at, for eksempel af skaffe os adgang til, altså 
knuste knogler, ved hjælp af sten, kunne man lige pludselig få marven ud. Og den næringstæthed der ligesom 
er i marv, altså marv er jo ikke, marv er en af de næringstætteste fødevarer der findes i verden, ikke, der 
kunne man ligepludselig, altså der skete der noget. For det første var det jo direkte brændstof til hjernen, ikk 
[mm] og hjernen består mestendels af fedt og protein, altså [mmm], så det var en måde at få, få, få boostet 
hjernen på, så man ligesom fik intelligens ud i det talende sprog, der kunne man lave strategier og teknikker 
for hvordan man kunne jage bedre, og derigennem få et hurtigere og bedre næringsoptag, ligesom som man 
kunne klare sig bedre og hurtigere end som så (uklar) [mmm.. jaer].  
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12:21 [Vi.. øh.. altså] Det bliver meget teknisk [jaa], men i åbnede selv for Pandoras æske.. hehe [Vi prøver 
ligesom at forstå hvor nogle danskere vælger] såå.. ja tak, jeg spiser egentlig ud fra det, vi går jo ikke.. så, ej, 
nu skal vi handle ind til vores stenalderaftensmad [nej, nej] eller palæo, men vi betragter os som, som jeg 
lige sagde at, at øøhh, den måde vi oprindeligt har spist på, prøver vi så godt at efterligne, uden at vi render 
rundt i pels og sådan er.. eer [mm] måske eer, men prøver at se igen, måske, i forhold til LCHF, øhhh low 
carb high fat [mmm].. er vi sådan meget, meget fokuseret på, hvor tingene kommer fra, og sådan og meget, 
meget, lige p. ekstremt aktive i at få flere folk til at, ville betale penge for at få dyr, som er gået og blevet 
brugt til naturpleje, som jo er optimal ernæring for os mennesker [jaer] i forhold til det der er gået inde i en 
stald og har fået det vi mennesker synes de skal have at spise [jaer].. 
 
13: 15 [Øhh hvis vi nu kigger på de personer der vælger, at følge palæo, low carb high fat, 5:2, hvad det nu 
kunne være, hvilke, altså personlige årsager tror du så der er, til at folk pludselig begynder at følge en 
bestemt diæt]  
 
TR: Jamen altså.. kick-off’et [hvad tricker dem] er jo som oftest, altså kick-off tror jeg som oftest er nogen, 
hvad skal man sige, nogen følgevirkninger af, aaff, de moderne livsstilssygdomme, som kommer af den 
ekstremt uhensigtsmæssige, vestlige levevis… øøh.. som vi i udgangspunkt, traditionelt set lever.. og det, 
den tror jeg har forskellige former for impacts, der er også nogle der får hele lavinen ned over sig, altså, men 
jeg tror det er meget med, med, med allergi og overfølsomhed for forskellige fødevarer, altså der er rigtig 
mange der har problemer med gluten altså almindelige korn og der er mindst lige så mange der har 
problemer med gluten, som har problemer med proteinet kaseinet (usikker) i mælkeprodukter [jaa mm] men 
vi kan ikke give, jeg kan give lyst til i samfundet, for det er ligesom at, det er det vi lever af, det er det vi 
traditionelt producerer, og, og, i Danmark ikke, så det er, der er ikke rigtig nogen, det virker ikke som om der 
er nogen, der er interesseret i at, skulle vi ikke lige finde ud af, om jeg rent faktisk kan tåle det her [mmm] 
inden vi spiser det.. så jeg synes, hvis folk har det fint med at spise mælkeprodukter eller boller til 
morgenmad, så er det jo principielt fint nok [mmm] men, måske skulle man, for det koster jo immervæk 
samfundet vanvittige summer, og øhh bare, barnets første sygedag og i øh øøøh sygedage i det hele taget.. 
med børn der ikke kan tåle de her ting og sager, men de ved jo ikke, de ved ikke rigtig, de kan jo ikke sætte 
ord på det her [mmm] før det lige som er, man finder ud af det og undersøgte børn, om de så var børn der 
lige skulle i skole, eller hvornår fanden man nu lige gør det, ligesom man jo rent faktisk gør i Italien, finder 
ud af om folk der har glutenallergi, og hvis de har det, så får de tilskud fra staten til at købe rigtig mad for det 
[jaer]. Men traditionelt set, så er vi jo ikke, så er vi jooo, så er vi jo ikke kommet i, vi har jo ikke fundet ud af 
de her ting og sager [mh]. Hvor, hvor var udgangspunktet? [Det var hvilke personlige årsager, folk har til 
lige som] ja [at følge] ja, så allergier og overfølsomhed tror jeg der er rigtig mange, jeg tror der er rigtig 
mange, altså overvægt øøøh, der er rigtig mange der, der måske mærker, at de ikke rigtig udnytter der fulde 
potentiale, der er et eller andet der, de føler sig trætte, de føler sig energiforladte [jaer] øøøhh oppustet [jaer]. 
Føler de her følgevirkninger af at øøh sådan som uregelmæssig kost kan have på et et menneske.  
 
15:40 [Er der nogen årsager du sådan tænker er mere væsentlig end andre eller synes du, tror du det sådan 
skifter eller, altså med hensyn til årsagerne. Er der en du synes der er særligt fremtrædende, med de personer 
du har mødt, eller med de erfaringer du har gjort dig] 
 
TR: Jamen altså overvægt tror jeg selvfølgelig er, er, er, en rigtig overvejende årsag til at der er rigtig mange 
der vælger at sige.. måske skulle vi prøve at gøre tingene på en anden måde [jaer.. mm] og der er jo rigtig 
mange, når de så begynder at spise, hvad kan man sige, oprindelig kost, så lige pludselige er de ikke oppustet 
mere, de har ikke vandophobninger i kroppen, fordi at den måde salt binder.., når man spiser korn… 
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forbinder væske i kroppen [mmm] altså får folk til at tabe sig, bare i væske, [mmm] øhhh.. sååå overvægt 
tror jeg er en ret væsentlig del [jaer]. 
 
[Hvad tror du så, når der er nogle folk, der ikke er overvægtige, fordi nu har jeg f.eks. nogle veninder også 
som ikke er overvægtige, men som alligevel bare vælger at følge nogle kostprincipper og sådan, tror du der 
er et eller andet, der som noget andet, som øhh] 
 
TR: Jo, altså helt klart, altså, såå [mindre fysiske] rollemodeller, jo altså har en, rollemodeller og first mover 
som altid har en vis magisk effekt på et eller andet, i går, øhhhh… jeg tror sådan en ting som cro.. altså for 
mit vedkommende var det jo også, altså palæo, stenalderkost kom jo også ligesom i, i, i, i kølvandet på 
crossfit og jeg tror, at for eksempel det crossfit gør det, det giver jo en, hvad skal man sige, det giver, en 
mere funktionel tilgang til livet, altså [mmm.]. Altså man skal bevæge sig, ligesom som man, not to train, not 
to suck at life, ligesom alle de her catchphrases som er forbundet med crossfit, ikke altså, men der er rigtig 
mange af dem, som rent faktisk giver en ret god, øøhhh, et ret godt billede af, hvad det egentlig går ud på, 
altså [jaer.] Altså, at man ligesom prøver at leve funktionelt, i stedet for at leve på en anden måde, nu har jeg 
en ven, han har lige fjernet alle stolene, han har to børn, han har lige fjernet alle stolene, og der er, der er 
ingen stole i hans hus [nej, okay] og altså ved spisebordet har han savet 50 cm af, så de sidder på sådan 
nogen, de kommer her ned at sidde, ikke [jaer].. Altså langt de fleste de sidder i en sofa, ikke […]. Altså jeg 
er selv begyndt når jeg sidder på kontor, ikke, sådan en hel dag og stå op eller sidde ned på hug [jaer] eller, 
eller, eller, eller bare opføre sig på en anden måde, ikke [mmm] fordi de har fastlåste rammer for hvordan vi 
skal gøre, og hvordan vi gebærder os, og hvordan vi bevæger os, hvordan vi spiser og hvordan vores 
søvnmønstre er, og hvad der ligesom, det er bare blevet fucked up [mmm..] Såå den der funktionelle tilgang 
til det tror jeg også er en faktor, der ligesom trækker nogle mennesker med. Altså selvfølgelig er der det her 
first mover [jaer], at det er en ny dille, eller sådan et eller andet, ’har I hørt’ og ’nu skal I se’, jeg ved noget 
som de andre ikke ved. Selvfølgelig har det jo også en effekt. 
 
[I forhold til både fysisk og mental sundhed, er der så nogen diæter som du, du, som du altså, nu kan jeg 
forestille mig at du siger palæo, crossfit, funktionalitet] 
 
TR: Jaer. [men øhh er det det du mener der er] funktionel træning. Ja. [Så det er det du] ja [prædiker, eller 
hvert fald] ja [beretter om] ja, altså jeg vil meget, meget gerne prædike det [ja, ja, men det var heller ikke] 
[og hvad så med det her, sådan rollemodeller, og det måske særdeles er en trend, ser du det som en, som 
sådan en sekundært, tror du, i forhold til at folk mere vælger det af overvægt] Nej, altså det er klart, at jeg, 
altså jeg er jo, altså jeg tror hele vores succeshistorie, nu er det jo Danmark og det er sådan lidt, og jeg 
kommer jo fra Jylland, det er meget svært at sidde og  snakke om selv de her ting, men, men, men det er det 
jo, og det er en del af vores succeshistorie, det er jo altså 100.000 kogebøger af første bog vi solgte, 
stenalderkost, altså det taler jo sit eget tydelige sprog [mmm] det, ah, det er jo ikke noget jeg har regnet med, 
sådan ville blive ved med at blive hypet, folk snakker rundt og snakker om stenalderkost, og palæo og sådan 
noget [mm] men det jeg forudså ville ske, er rent faktisk sket, det er jo ligesom blevet en integreret del, der 
er jo ligesom blevet en integreret del af, af, af, aaaaff vore, nogle af de vaner vi har. Der er rigtig lang vej 
endnu, men der er, for eksempel stenalderbrødet, det køb, du kan købe stenalderbrød i alle supermarkeder… 
og, og jeg vil lade vær med at sætte tal på, der er solgt, rigtig, rigtig, rigtig mange stenalderbrødsblandinger i 
år [jaer] rigtig mange, dem er jeg faktisk også co-brandet med, altså jeg har, med Svansø der, ikke [jaer.. 
mm]. Så der er jo rigtig mange ting der har bundfældet sig [jaer] kan man sige, og det er der ingen tvivl om, 
også fordi vi har været med til, vi har jo gjort noget, vi har jo, accentueret den stemme vi har [mmm] derude, 
ved at walk the talk [jaer] ved selv at gennemgå transformation, ved at komme ud og, på den anden side, og 
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det bliver meget sådan.. og det bryder jeg mig ikke rigtig om, det bliver meget sådan, set lyset, frelst [mmm], 
nyreligiøst, men det er jo faktisk det der sker altså, det er jo [mmm] at min siger, altså hvad fanden skete der 
lige her altså, hvordan fanden kan man, fra på to år at have gået og været en halvsur, gammel, slasket.. 
øøhhh.. askegrå.. øhh, temperamentsfuld sur idiot, til at være eeeen, altså nu referer jeg bare hvad min 
omgivelser siger, altså ’hvad fanden er der sket med dig, hold kæft hvor ser du godt ud’ altså [jaer] ’hvad 
fanden, hvad er deeeer’ altså [jaer] til ligesom at være det modsatte, overskudsagtig, øøhh pæn fysisk 
fremtroning, oooog, mere energifyldt over sover bedre om natten [mmm] og knalder bedre med konen, altså 
hvordan, altså det skulle fandme da være mærkeligt, man skulle da være et underligt menneske, hvis man 
ikke havde lyst til at snakke om det [ja, det er klart]. Og når man så oven i købet ligesom har, bliver lånt ører, 
af, aaaaf ens omgivelser hvorfor [fortælle..] så det underligt jaer.. altså så det er da klart, altså, at, at, at i 
vores egen, i min hustru og min, i vores position som rollemodeller den vej rundt, det, det benytter vi, og, og, 
oooog, og spiller med på, og nogen gange, så må jeg jo sige, så må jeg smide trøjen, altså selvom det ikke 
lige passer, men jeg ved jo selvfølgelige nogen, at det tricker nogen, som synes det er mega nedern, nu står 
der en idiot igen der og viser patter, men på den anden side, så ved jeg også at det inspirerer. Jeg tror det på 
et tidspunkt, nu hvor, hvor man er ved at komme til, at nu skal man jo overveje, nej, nej, ikke altså.. Lige nu 
tror jeg også, generelt der er rigtig mange der hopper med på vognen, og det skal man jo udnytte, det 
moment, det bliver aldrig større, altså løftestangen til at få løftet den generelle sundhed [mmm] i Danmark, 
den bliver aldrig større end den er nu, vel, så selvfølgelig, selvfølgelig er det med nu at med at sætte alle 
kræfter ind nu, men man skal også.. altså man skal også [det er også en balancegang] ahh.. det, det, det skal 
jo heller ikke være for meget, vel [nej]. Jeg tror stadigvæk, som jeg sagde i en artikel, at i BT i lørdags, ikke, 
altså følgevirkninger ved at folk, har overdreven fokus på, på, pååå sundhed og og ooog motion tror jeg 
stadigvæk er nemmere at deale med end det modsatte [jaaer.. mm] altså, altså det er så uoverskueligt 
økonomisk det, det altså jeg tror slet ikke I er klar over, altså hvor meget.. [Når du siger det der med, at 
løftestangen ikke bliver større, er det så sådan helt generelt det store fokus der er på sundhed nu] jaer [jaer]. 
Altså hele vejen rundt, ikke [jaer] bare se sådan, altså, BT i lørdags ikke, altså der var jo kraftedeme det ene 
sundhedstillæg i efter det andet [mm] altså de gør jo, de kører virkelig på det, ikk [mmm.. ja, det har et 
momentum nu, ikke] jaer. Men jeg tror igen, den, deen, den sneboldeffekt det har ligt pt. tromler også meget 
tvivl ned, altså øøøhm, for det er jo et meget, meget stort problem, altså både med kost og ernæring i 
virkelighed, det er jo at der står en industri, der rigtig gerne vil tjene nogle penge no matter what, ikke, og de 
kører jo bare på ikke. Kan du få større budget på en eller anden måde, så gør de gerne det, og så står der 
sådan presse herovre som, som også tjener på, som også tjener penge på at stirr up the shit, ikke, så jeg flere, 
jo flere ikke [mmm]..de.. jo mere tvivl der kan sås, jo mere ballade de kan skabe i den hver især ikke [jaer], 
jo, joo, jo flere penge tjener de, jo mere [mm] altså hvis der er et eller andet pres over dem, så laver 
industrien et eller andet som kan imødekomme det øhh.. og omvendt ikke altså [jaer]. SÅ de genererer 
momentum i hver deres lejr, ikke [mmm] og inde i midten, der står ff.. altså hr. og fru Danmark, ikke, som 
eksempel (utydelig mumlen 1 sek) og det synes jeg er et problem, altså jeg synes det er et problem, når man 
gerne vil altså.. når man baaaare vil, for selvfølgelig, selvføglelig skal man tjene penge, og selvfølgelig skal 
der være vækst, men man gør det jo bare på bekostning af befolkningen, der jo ikke aner hvad fuck de skal 
stille op med… og det ene dag må man drikke rødvin og den anden dag, der før man kræft af at spise 
kartofler og der.. såå [jaer] altså tag det nu nedefra og opefter…altså der er noget helt basalt, der bare skal 
være der.. 
 
23:20 [Altså når man kigger sådan eksternt på øøhh.. altså når folk følger en bestemt diæt, eller sådan, hvad 
tror du så de primære lader sig inspirere af, altså er det sådan diætens indhold, økonomien i diæten, eller er 
det afsenderen eller sådan, hvad tror du fanger folk]    
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TR: Altså, nu kan jeg jo kun tale for mit eget, men altså øøhh, eller ud fra mig eget.. og jeg tror da helt 
sikkert at, altså resultatet.. hvis man kan overskue vejen frem til resultatet [mmm] er det jo resultatet… altså 
hvis Poul ligesom kunne opnå det, så kan jeg sgu også gøre det [jaer], så må jeg lige dyrke noget crossfit, 
spise noget stenalderbrød, så kan jeg også [mmm] blive ligesom Poul [mmm jaer]. Så selvfølgelig er det 
resultatet af, at der er, er, er… og det kan jo så have en varierende lækkerhed.. altså [mm] kan man sige 
[jaer]… det ved jeg sgu ikke.. altså jeg vil da håbe på, at det er resultatet, ikke [jaer].  
 
[Er der sådan, altså hvor tror du primært at folk finder inspiration, er der sfærer der ligesom er mere styrende, 
er det medierne, TV, radio, bøger, er det blogs eller altså, altså sådan rent, kilder, altså hvor tror du at folk 
søger hen.. eller hvad har den største styrke] 
 
TR: mm.. det tror jeg, altså det tror jeg igen, altså, det er meget resultatet, der ligesom, ligesom, altså de 
mennesker, der har opnået resultaterne, og på den måde, ligesom har skaffet sig, ja nu tager jeg igen ud fra 
mit egen [ja, ja] men altså, jeg har også skaffet mig fra at være gourmet-mesterkok i den absolutte top af øhh 
dansk elitegastronomi i, ja, 25-30 år, ikke, og så i, iii en sen alder, altså normalt plejer folk jo ikke altså at 
være instruktører i et fitnesscenter for at tjene nogle penge mens de studerer, og så går de ud og finder et job, 
og så glemmer de at studere [mm] og glemmer, ja, undskyld eller glemmer at træne og glemme at studere, 
faktisk også, og jeg har jo faktisk gjort det modsatte, altså jeg har jo, jeg har jo haft et, et, øøøh, hvad skal 
man sige, et flot, flot karriere inden for dansk gastronomi og nuu er jeg personlig træner ooog og studerer for 
at blive bedre [mmm] så jeg har jo ligesom, vendt.. altså fordi man har brug for de der stimuli, altså ikke.. ej, 
det er en anden historie… Så det er jo klart, at øøøhh… men jeg tror altså de her resultater, altså de her 
mennesker, der har skaffet sig nogle resultater, de er enormt øøh store øhhh eksponenter og øøøh hvad skal 
man sige, dem der ligesom får opmærksomheden og tiltrækker opmærksomheden fra de mennesker, der 
gerne vil ændre livsstil, der er klart, altså. Men altså, men er også nødt til at have noget.. Man er også nødt til 
at have noget varigt, ligesom, at, at, at kunne vise folk.. [jaer.. at det er en livsstil og at det ikke bare] jaer.. 
og det er jo meget svært, det er jo meget, meget svært, altså.. også fordi jo, altså jeg er jo mere ekstrem, også 
den måde jeg eksponerer det på, fordi igen, jeg tror at øøh.. at overdrivelse fremmer forståelsen ikke altså.. 
altså jeg er jo nødt til at være ekstrem altså, men det hjælper også mig jo, [mmm] altså, jeg kan jo ikke, jeg 
kan jo ikke, selvom jeg æder da en is en gang i mellem, det, det er meget, meget sjældent at det sker, altså 
det vil jeg godt have lov at sige [jaer].. men når den ene dag sker, kan jeg jo ikke vade ned ad strøget med en 
stor..altså [mm.. ej den går ikke].. det hjælper mig tit til, altså nu kan jeg kraftedeme godt lige æde et eller 
andet ikke [jaer] og det gør jeg ikke, for det, kan jeg, det kan jeg simpelthen bare ikke tillade mig, at, at øøh.. 
om jeg så sidder derhjemme i et hemmeligt hjørne .. iii et sommerhus, og det gør jeg ikke, det gør jeg faktisk 
heller ikke, altså.. fordi det ligesom et af de værktøjer jeg selv har tillært mig, det er, det der med at tænke 
over, skal jeg, skal det være i dag, eller skal det ikke være i dag [jaer] og det, og det er lige meget om det er 
en joint, eller en cigaret eller et glas rødvin, eller… jamen altså, sådan er der rigtig mange ting, der bare er 
filtreret fra ikke, altså, så havner man i gang i mellem i en situation, hvor der er noget slik eller, eller en pose 
chips eller et eller andet, altså jeg køber det.. altså det er ikke sådan jeg går ned og køber en pose chips og så 
siger jeg, såå.. altså det sker aldrig [nej.. okay].  
 
26:50 [Hvad så i forhold til, altså hvis man kigger specifikt i forhold på kommunikationen, er der så, ser du 
så der er sådan nogen særligt gode virkemidler i forhold til at overtale folk, eller overbevise om at, at du har 
lige nøjagtigt gjort det rigtige. Altså lader du stadigvæk resultatet bære det, eller er der nogen måder du synes 
det er bedre at kommunikere det på, bruge en masse billeder, personlige historier eller.. sådan] 
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TR: Jamen altså igen, du siger det jo selv.. hehe du ligger ordenen i munden på mig [jeg inspirerer dig bare].. 
altså mine historier og de billeder den refererer til, altså der er jo, der er jo ikke, altså mine nye bog, der er jo 
ikke retoucheret noget, der er ikke lavet om, der hænger en gammel tosse på 46 år i en krog ude i et 
lokomotiv restaurant der har sygeste sixpack i byen, men det er sådan den ser ud, det er sådan det er [jaer] og 
det er klart det taler sit tydelige sprog, ikke os, altså, men det er jo også igen.. ej det skal vi ikke komme ind 
på, det er en masse problemer og så er der nogen der.. ’ej, men det der kan jeg jo aldrig, det der’ [mmm] ’jeg 
kommer jo aldrig op at hænge i sådan en kran, der, altså, hvordan fanden gør man det’ [mmm], så 
selvfølgelig er det også problemet, med det er nok, altså, altså, det er det der billederne.. ja, det er resultatet 
tror jeg, gennem min personlige transformation, altså [jaer].. fungerer altså i hvert fald den måde vi har valgt 
at gribe det an på [jaer]. Men jeg spørger jo altid min hustru altså, skal jeg gøre, skal jeg stille op til det her, 
hvad synes du, er det for meget, er det for lidt, er det.. [jaer] Men altså man er nødt til.. man er også nødt til 
lige at bryde nogle grænser ooog, og også rent hvad angår blufærdighed øhh for ligesom at slå en pointe fast 
 
28:00 [ja okay, så ligesom i forhold til troværdighed, når folk kommunikerer om sundhed, hvor synes du så, 
hvem er mest troværdig] 
 
TR: Jamen altså, det, det lå, det lå lidt op af det, jeg var jo faktisk ved at svare dig før også med, altså vi har 
jo, for det første, så er der jo, så er der jo min hustru og jeg, som er levende eksempler på at, hvordan og 
hvorledes, men vi har jo også, jeg har jo også fået taget prøver som jeg har betalt altså svimlende summer for 
[mmm] og fået taget altså tests, som videnskabelige underbygger at, at, det vil du jo se, at altså når jeg en 
dag ryger i graven, så efterlader jeg mit kadaver til øøhh til videnskaben, så de kan snitte op og se hvordan 
det ser ud, altså [mmm] og indtil videre, på trods af at jeg lever fuldstændig i skærende kontrast til de 
eksisterende kostråd, så ser min krop, altså næringsindholdet og blodkar og øhh oog altså, alt er fuldstændig i 
top, ikke, på trods af, at jeg jo har levet altså det sygeste lorteliv, altså i mange, mange år altså i rigtig mange 
år med stress og kaffe og smøger og bruncigarer om natten og øhh overdrevne mængder alkohol og, og ingen 
hvile og sindssyge arbejdsdage oogg altså alle de her ting og sager og så er der.. så vidt man kan måle, ikke 
nogen af mine essenser (?usikker) what so ever, i min krop, af det faktum, altså [okay]. Altså 
 
[Okay. Speaking of kostrådene, du har været ude at kritisere dem, hvorfor, altså hvis du lige kan kort, 
skitsere det] 
 
TR: Jamen altså, fordi at jeg, jeg, jeg.. jeg undrer mig over, hvad de tager udgangspunk i. Og det gør de jo 
selvfølgelig i en masse videnskabelige undersøgelser, som man, man der er også mange videnskabelige 
undersøgelser, der ligesom, der ligesom siger noget andet, ikke også.. og, og, oog, jeg, vi har ligesom sådan 
et slide i vores foredrag, hvor der er en, en, moderne kostpyramide og så er der,… kostpyramiden, som den 
egentlig burde se ud, hvis man ligesom, decikerer vores evolution.. altså [jaer].. når det nu er, altså.. sådan 
helt.. en helt simpel ting det er, et menneske, en helt normal menneskekrop, kan oplagre af energi i form af 
kulhydrater til halvanden dag – noget der minder om 25, 24-2500 KJ, ikke? Halvanden dag. Der skal ikke 
meget fantasi til at forstille sig; hvis man en dag bliver presset, lad os sige, der kommer en sabeltiger, der 
rigtig godt kunne tænke sig at spise dig – og din familie – og du skal flygte fra den her sabeltiger – med din 
familie – så er de 2500 kalorier forholdsvis hurtigt brugt, altså, eeh, og så er du nødt til, altså, når de er væk, 
så er der ikke mere – du har ikke mere energi. Du er færdig.  Den energi du kan oplagre i form af fedt i 
kroppen, vel at mærke, hvis det er det rigtige fedt, og det vil sige, at alle undersøgelser, der er lavet lige p.t. 
af kød og fedt og ting og sager, er jo irrelevante, for det er jo undersøgelser, der er lavet på kød fra dyr, der 
ikke har levet, som de skal, altså, og det vil sige, det giver et misvisende billede af, hvad det er vi spiser, 
eller, hvad det er vi bør spise. Den helt almindelige menneskekrop kan i form af fedt, øh, optage energi til en 
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måned. Som du har, og som du har og som jeg har. Dvs.  man kan løbe fra forholdsvis mange sabeltigere, eh, 
i forholdsvis lang tid, eh, med den samme kropskomposition. [Mmm.]. Mmhvorfor er det så, at man skal 
basere 60-65 % af sin daglige kost på, øøh, stivelsesholdige fødevarer? Det kan godt være, at de er fyldt med 
kostfibre, og der er (siger ikke mere…), men der findes ikke nogen af de ting i, hvad skal man sige to af, 
hvad skal man sige hovedbyggestenene i den moderne fortolkning af kostpyramiden, nemlig fuldkorn, eh, 
hvad skal man sige, fuldkornsholdige, øh, stivelses, øh, stivelsesholdige fødevarer og mælkeprodukter, der 
findes ingenting i de ting og sager, som ikke findes bedre og mere (mumler) end i fx grøntsager. [Mm. Så 
hvis fx de, altså, de officielle kostråd har ikke nogen betydning for dit arbejde andet end, at du, altså, viser, at 
du]. Taler meget kraftigt imod dem! [Mm, ja]. Altså jeg synes de modsiger det vi egentlig, altså det vi er. 
Den maskine vi er, altså, den opfordrer til, altså… Det vil være det samme som, at, eh, FDM foreslog, at alle 
bilejere, der havde benzinbiler, der kørte på 97 oktan, de blandede lige 7 % solbærsaft, øh, 5 % kokosolie og 
så 50 % tis i benzinen, fordi så kunne man spare nogle penge, eller det kom til at lugte lidt af solbær, når man 
kørte gennem byen. [Jaeh]. Og det ville være hyggeligt, og det ville sikkert også være billigere end at 
komme benzin på. Men på sigt, så kan bilen ikke komme fra a til z ordentligt, og den vil hakke og den vil 
hoste, og der vil komme røg ud af udstødningsrøret, og motoren vil gå i stykker på et eller andet tidspunkt. 
Og det er fuldstændigt det samme, at man ligesom anbefaler, at, at vores motorer skal kører på noget andet 
end den er designet til; er jo fuldstændig glim-bim. Altså.  
 
33:03: 
[Jarh. Men i forhold til kostrådene, sådan rent videnskabeligt, så tolker jeg, at så er du uenig i dem. Men i 
forhold til kommunikationen, så, er det noget du har tænkt over, altså hvordan Fødevarestyrelsen kommer 
ud?] Meget! Altså vi danskere har jo, altså det kan man se, på hele retorikken omkring Dan Jørgensen, og det 
skal lige siges, jeg er ingen, jeg er altså meget meget lidt partipolitisk engageret, altså det interesserer mig 
ikke, jeg synes vi bruger alt for mange ressourcer og alt, alt for mange penge, der kan bruges fornuftigere på 
andre ting, end at finde ud af, om man er lysegrøn eller lyseblå, fordi vi er jo alle sammen i det her land 
(pauser lidt….) blå eller lyseblå i et eller andet omf.. altså der er jo ingen, altså, er jo ingen forskel, hvis vi 
ser på andre lande. Altså fra, hvad, hvis man skal sige det..mm..den, den øhh, den mindre rabiate del af den 
hhv. højre og den venstre.. altså.. der er jo ingen forskel, vi vil jo alle sammen gerne have det godt […] altså 
vi vil jo alle sammen gerne have at vi kan gå i ro og fred på gaden, der er jo ingen forskel [mm].. Så, såååå 
jeg synes hele retorikken omkring de ting han går og snakker om, viser meget tydeligt, at danskerne de er 
ikke modtagelige overfor, hvad skal man sige, big brother løftet pegefinger.. vel.. Og det bliver de offentlige 
kostråd jo en lille smule, desværre, altså fordi de skulle jo egentlig være noget godt, som vi alle sammen 
burde have tillid til, altså når staten øhh kommer med de her oplysninger.. det kan jo ikke være andet end 
rigtigt. [mmm] men når det så er sagt, så er det jo rigtig, rigtig mange faktorer og andre ting der spiller ind 
på, hvad det er der bliver sagt [mmm].. fordi der er rigtig, rigtig mange interesser i det, og det er rigtig, rigtig 
mange økonomiske interesser i det [mmm]… Og der er rigtig mange kasser der skal flyttes rundt på, altså vi 
har.. hm.. tag landbruget lige pt. hvor godt synes vi selv det går? Det går ad helvede til [jaer].. Hvis jeg havde 
været dårlig til at drive min restaurant i de 30 år, jeg har drevet restaurant, jamen så var jeg stoppet og lukket, 
der var da.. der kommer sgu da ikke nogen og støtter restauranten ved at sige ’nej hvor er det også synd, nu 
får du lige nogen der kan arbejde gratis’ eller, eller et eller andet..  Nu får det.. eller ’lad være med at have 
nogen fedtudskiller på, du skal bare svine og forurene, for ellers kan restauranten ikke løbe rundt’. De havde 
da lukket lortet lige med det samme. Og jeg tænker bare hvis, hvis landbruget ikke kan bære sig selv [mm] så 
skal det da lukkes [mmm]  så kan jo finde på noget andet, så skal man finde på en anden måde at tjene penge 
på. Det kunne godt være man kunne bruge den ressource jord, i Danmark på en anden måde altså, det kunne 
godt være, når man kører rundt ovre i Vestjylland at det ikke kun skulle være bølgende kornmarker, selv der 
er..  adam oehlenschlæger har skrevet om det for 200 år siden, eller hvor meget det nu er, det kan godt være 
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at der skulle være noget andet på de marker [jaer] det kunne godt være man kunne gøre de marker på en 
anden måde – der findes jo rent faktisk andre måder at gøre det på [mmm] så kan vi bare ikke producere 35 
mio. svin.. Skal vi producere 35 mio. svin? Som vi får 7 kr. kiloet for? Var det ikke bare bedre at producere 
nogle svin, som vi havde det godt med at producere, som havde det godt med at blive produceret, som vi 
havde det godt med at spise.. øøhh.. som ikke var bange for at blive slået ihjel og så . og såå.. så fik man så 
350 kr kiloet fordi man ligesom, altså værdisætningen af de her ting og sager var anderledes, fordi man 
ligesom havde grebet det anderledes an.. Vi kan godt betale mere for grisekødet fordi vi betaler ikke kæmpe 
mange.. øh kæmpestor skat til vores samfund øøhh til vores helbredssystem, for at øøh altså, hvis nu, hvis nu 
reglen kunne blive sluttet på en anden måde, så kunne det måske være lykkeligt, i stedet for at gå og pumpe 
altså.. sindssyge økonomiske [mange penge] mange, mange penge, ind i noget der er dødt [jaer] som rent 
faktisk ikke gør andet end at tilvejebringe nogen ting og sager, som vi bliver syge af at spise… [såå] der er 
(utydeligt)  
 
36:30 [nej, så hvis vi nu taler om, en ting er at du så er uenig i indholdet af kostrådene, synes du at det er 
nyttet, at der er nogen officielle kostråd, som vi har afsendt fra officielt hold eller] 
 
TR: Det synes jeg som udgangspunkt er en god ide, selvfølgelig synes jeg det er det, man får bare noget for 
folk, altså det er jo også.. noget som konsekvenser aaaaf.. det.. de kan ikke selv finde ud af det [mmm].. 
Sååå, såå, altså jeg er jo, det er jo tilladt sig, tilladt sig, at der er nogen der skaber sig øøøhh troværdighed … 
altså underbygget troværdigheden, så man ikke tvivler på, at det der bliver sagt, det er rigtigt. Og at der ikke 
er nogen pudsige interesser, der bliver, der bliver øøhh der bliver taget hensyn til undervejs, det er jeg helt 
klart tilhænger af, hvis man kan det.. [Men det mener du at ved kostrådene og Fødevarestyrelsen at der sker 
det ikke helt]. Jeg har ikke (utydelig) øøhh.. jeg har ikke nogen løsning på det, men jeg synes, at det er, (lang 
pause) jeg synes det er, hvad fanden var det jeg ville sige… nu tabte jeg den fuldstændig.. men bare kom 
med det [men det med at du sagde, at der skal jo være så en afsender, der har denne her troværdighed der 
underbygger deres ting].. for folk kan ikke finde ud af det selv.. [jaer].. vi kan ikke finde ud af det.. og det er 
jo igen, det er jo igen, som jeg siger til dig igen, det er jo lidt sådan et skræmmebillede. Vi har jo en industri, 
der producerer nogle fødevarer, der fratager os viljen og evnen til, at dømme selv. Altså.. Det synes jeg er et 
problem… Den, den genererer nogle forbrugsvaner og nogle mønstre og nogle traditioner, som, som er 
uhensigtsmæssige  
 
38:10 [altså så, dit indtryk af og kendskab til folks holdning til kostrådene, hvad er det. Er der et kendskab. 
Føler du at folk kender til dem? Eller ved de at de er der..] 
 
TR: Neeeej, fordi.. i forhold til, altså jeg spiser jo sundt.. altså hjemme hos os, vi spiser jo sundt. Vi spiser 
varieret… jamen hvad er det du spiser.. Og hvis man spiser en traditionel dansk kost, så spiser man ikke 
sundt.. altså den er jo ikke længere.. Spiser du en helt almindelige traditionel, dansk kost, altså også, hvad 
skal man sige understøttet af kostrådene, hvor man får havregryn med mysli og ting og sager på, som 
morgenmad, og et glas mælk og et stykke franskbrød med ost, så får du rugbrød med pålæg og ting og sager, 
måske får du et glas mælk ooog noget til og en kop kaffe med mælk i til frokost.. Og så spiser du kartofler, 
eller ris eller øøh pasta til din aftensmad, så har du insulin i blodet twentyfourseven, når du har insulin i 
blodet kan-man-ikke forbrænde fedt [mm].. SÅ det vil sige, at hvis du spiser en traditionel dansk kost, 
understøttet af kostrådene, så vil du uværgeligt, i løbet af årene tage på, stille og roligt, stille og roligt, mere 
på, fem kilo om året, to kilo om året, ti kilo om året og så behøver man jo bare at gange op af [mmm] fordi så 
får du ikke, så får du ikke, ligesom det.. det bliver signalerne fra maven til hjernen bliver forvirret [mmm] 
altså det kan, kan… altså regnskabet kan simpelthen ikke gå op.. [mm] og det er desværre bare ikke sådan 
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med, at med det du spiser, så skal du bare øøh bevæge dig øøh så du spiser, så du arbejder mere end du 
spiser, den holder heller ikke.. altså.. Så vi har heller ikke de rigtige værktøjer [nej] og i min optik er folk 
ikke tilstrækkeligt oplyst om, hvad der er hensigtsmæssigt, og hvad der ikke er hensigtsmæssigt.. 
 
40:00 [øøhh.. vi er ved at være ved vejs ende og der er i hvert fald ét spørgsmål, som det slår mig, at jeg har 
glemt at stille. Det bliver lidt stiliseret, men altså i forhold til det her med diæter, hvis man kigger på det, 
hvis vi har form på den ene side og kommunikation på den anden side og så indhold, hvad tror du så tricker 
mest, altså i forhold til at få folk til at følge noget bestemt.. er det måden] 
 
TR: Altså du sagde det selv før.. økonomien, penge, hvad koster det, altså folk det er jo.. man spekulerer jo i, 
hvad det koster.. selvfølgelig kigger man efter det bedste tilbud, når man går ud og køber fladskærm.. men 
folk er ikke blege for at smide 40 eller 50.000 til det, for det skal man, det skal man bare ha’ ikke, men altså, 
når de står nede og kigger på, er det økologisk stegeflæsk eller konventionel der koster 25 kr. for 400 gram 
og så koster det, lad os bare sige 48 kr. for økologisk, ikke.. så siger, økologisk, det skal vi hvert fald ikke 
have.. så økonomi spiller en helt exceptionelt stor faktor.. desværre.. men igen, det er også fordi vores billede 
af, hvorfor vil vi ikke hellere betale pengene nu, ikke og så have det godt på sigt, end at, end at spare 
pengene og så på sigt et eller andet tidspunkt så har man.. altså hvor man bare er smadret, ikke, noget lort, 
ikke. Så økonomi spiller en rigtig, rigtig stor rolle [mm] øøøh tilgængelighed spiller en rigtig, rigtig stor 
rolle. Altså, folk kan jo ikke overskue, altså lige pt. bruger jeg rigtig meget tid på at prøve at få folk til at lave 
ting, som er langtidstilberedte fordi man ikke skal røre en fucking finger, man tager en kalveskank, gnider 
den ind i salt og peber, drysser noget rosmarin over. Sætter sin ovn på 80 grader, skubber kalveskanken ind. 
Og så tager man på arbejde, tager ud og drikke en kaffe med vennerne bagefter, tager ned og træner og så 
kommer man hjem 12 timer senere og så dufter hele huset af mad, man skal lave en salat, stege nogle 
grøntsager af i noget smør og så er der aftensmad [mm]. Men når folk læ, det er jo meget fint, men når folk 
så begynder at læse tre sætninger ned i opskriften, sæt stegen, så der noget med tre tim., eller sludder noget 
med 12 timer eller tre timer eller alt andet end et kvarter, altså ’det kan jeg slet ikke overskue’ det hele går i 
stykker. Det er sådan en sjov ooog jeeg skal til fodbold [ovnen går i brand].. de forstår simpelthen ikke hvad 
det går ud [nej] og igen er det jo en meget moderne på at efterligne måden vi tilberedte på i gamle dage, ikke, 
render rundt, skyder en kronhjort, æder hjernen, æder hjertet, æder leveren, æder nyrerne, æder hjertet, alt 
det går, alt næringssiderne, det smider vi så væk, det får hundene, det æder vi simpelthen ikke, vel.. Så tog de 
de store, altså de der mørbrader af ryggen, det er bare, det er bare muskelkødet phuuiet hen til hundene med 
det og så røg det der to lang tid at tilberede, det som der er fedt og bindevæv og ting og sager, køller og bove, 
nakke, ned i et hul i jorden, hvor de har sat et bål, og så seks timer efter, så var der mad, hvor kødet ligesom 
havde fået lov til at, bindevævet var blevet opløst, saften var kommet ud fra knoglen, de knækkede marven 
de spiste det, de drak saften fra det der, altså, der er mange næringsstoffer i det. Og det er jo fuldstændig det 
samme, jeg gerne vil efterligne her. Det er super super simpelt, men fordi der står tre timer eller tolv timer, så 
kan folk simpelthen ikke overskue det. Så tilgængeligheden, nemhedsfaktoren spiller en ufattelig stor rolle. 
Genkendelighed, at folk kan genkende noget, ikke altså, det er derfor at alle der skal ind på markedet, de 
tænker sgu, jamen vi laver en thousand island dressing, så kan vi lige få et ben indenfor og se, om vi så så 
kan lave det, men de tager altid noget, som er genkendeligt. Jeg skal jo selv i gang med det nu, men jeg vil jo 
prøve at lave ting og sager der er anderledes, men selvfølgelig bruger jeg også genkendeligheden i det, altså, 
men jeg vil f.eks. gerne lave danske.. fordi jeg synes den generelle kvalitet af det konventionelle svinekød 
der bliver produceret i landet, her i Danmark er forfærdelig, så jeg vil prøve at lave danske 
pålægsspecialiteter af spansk sortfodsgris [mm] Altså sortfodsgris der render rundt og spiser agern og græs, 
det vil sige de indeholder ligeså meget omega-3 som de fisk vi får at vide at vi skal spise for at få det vi skal 
have, men det er jo fordi at det kød vi spiser, indeholder så meget omega-6 og amin, at forholdet, ratioen, er 
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fuldstændig smadret.. Og det er der ikke nogen der kommenterer vel.. hehe.. Det er virkelig. Og så får vi at 
vide at vi skal spise fisk. Langt de fleste spiser pangasius filet, victoria bars eller norskproduceret farmlaks 
eller en forel fra et dampbrug [mmm] det har jo ikke noget med fisk at gøre, det er jo, det er jo dyr der lever 
nede i vandet, og så fodrer vi dem med ting og sager, som vi har i overskud i vores produktion af de andre 
uhensigtsmæssige ting af spise, dem stopper vi så ned til fiskene og så skal de så æde det, og så æder vi dem 
og så er vi lige vidt – men det er ikke nogen der fortæller det. Altså det er jo fucked altså.. 
 
[Øhh har du noget Mads.. Sådan lige] [mm.. altså egentligt, så måske bare lige sådan et lidt kritisk spørgsmål 
til noget af det du siger, fordi f.eks. nu det her med ’nå men dengang, så spiste de hjertede og sådan’ hvor 
meget ved man egentlig det? Altså også i forhold til hele palæo-diæten, hvor meget videnskabelig viden 
ligger der egentlig bare, fordi] 
 
TR: Jamen, altså det har… det nemmeste er faktisk øøh. Den nemmeste måde jeg faktisk lige kan forklare 
det på, det er enten at låne øøhh på biblioteket, at låne den der hedder the paleo diet af Lauren Cordain, 
amerikansk professor, som var den første der ligesom fik held til at blive, få sådan en god, hvad skal man 
sige, hype omkring det. Han har jo lavet alle mulige studier øøh og har en referenceliste som er… (viser med 
hænderne) og så er der en anden en, der hedder the paleo solution af en fyr der hedder Rob Wolf, som har en 
referenceliste, som også er helt åndssvag. Bag i. [Okay].  
 
[Er der noget du selv gerne vil tilføje] 
 
TR: Altså jeg kunne jo binde jer fast i stolen og så blive ved.. otte timer, ikke, til der bare stod blod ud af 
ørerne på jer. Øøhh [men det tager vi lige en anden dag.. hehe] hehe. Som i nok kan høre, så er der jo ting og 
sager som.. som man brænder for, sådan nogle ting og sager. Altså som er så uforståeligt, at vi er sådan en 
intelligent race som vi er, altså jo mere intelligente vi er blevet, jo længere har vi fjernet os, fra det der 
egentligt er oprindeligt, det vi egentligt er, og det er jo, jeg mener jo ikke at vi skal rende rundt i pels i byens 
parker og finde vores mad og grave i jorden med pinde, men jeg synes da, vi burde da bruge vores intelligens 
i 2014 på tærsklen til 2015, hvordan vi, hvordan vi kan være her, hvordan vi kan tilvejebringe en holistisk 
tilgang øøhh en holistisk tankegang, som, som folk bare sådan naturligt i stedet ’det er da noget underligt 
hippie-noget, det gider jeg sgu da ikke deltage i det er fuldstændig’ altså.. hvis man ikke fatter, når man går 
hen og spiser en gulerod i dagens Danmark, så indeholder den 45 % mindre magnesium end den gjorde for 
100 år siden, og når man så tænker på, at magnesium styrer 300 processer i kroppen, for at få kroppen til at 
fungere [mm] og så er man bare ligeglad [jaer] ikke. Jeg kan ikke forstå, ikke, ikke, altså der mangler noget i 
regnskabet og på et eller andet tidspunkt, og det gør noget, så får vi regningen og så får altså, when the shit 
hits the fan, så.. og det er jo det der sker.. overvægsepidemi, allergiepidemi, barnløsheds-epidemi. Alt 
sammen kommer fordi at vi ikke kan finde ud af at spise, det vi skal spise. [jaer]. It all starts with food. Det 
er i øvrigt også en ganske god bog.  
 
[Og det var ordene. Tak for det] Må jeg gå nu så. [Det må du i hvert fald].    
	  

Bilag	  2h:	  Transskriberet	  interview	  med	  Fødevarestyrelsens	  (Trine	  Grønvold	  og	  Thea	  Bjørnholt)	  

[Trine begyndte at fortælle om sig selv, og her fik vi ikke det hele med] 
 
TG: […] jeg er ikke kommunikationsuddannet, jeg er biolog [Mmm], men har arbejdet gennem længere tid 
med [hej, hej (Thea kommer ind), jeg hedder Thea, hej, Mads], øhm, og øh, for at hjælpe mig, fik jeg så lov 
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at få Thea med, som er kommunikationsuddannet [okay] ehm, og derfor synes jeg også det var lidt vigtigt, at 
hun var med [Ja, helt sikker, det giver god mening]. Så det var lige sådan  min korte – [TG til Thea:] jeg har 
bare lige fortalt lidt om, at [støj] og at det tog 2,5 år. TB: Ja, TG: Og at du er kommunikations-woman. TB: 
Ja, det er jeg, ehm, jeg er uddannet journalist, men kender ikke, altså jeg har en bachelor i nordisk sprog og 
litteratur, så hvad kan man sige, ernæringsområdet ligger ikke lige til højrebenet. Eller hvad kan man sige. 
Og det har egentlig været en meget god rolle, det her med, hvad kan man sige, at gå ind og ligesom stille de 
dumme spørgsmål; ”Jamen hvorfor skal det være sådan? Hvorfor kan vi ikke bare sige sådan?” og, ehm, når 
man sidder i sådan et fagkontor med alle mulige nørder, så er det måske meget godt at få lidt en anden vinkel 
på en gang imellem [Ja]. Det er lidt en særlig konstellation, øhm, det er ikke normalt, hvad kan man sige, så 
normalt for styrelsen, at der sidder kommunikationsfolk i fagenhederne [Mm-mm], de har jo en 
kommunikationsafdeling, som også har hjulpet os med kampagnen, men det har mere været i forhold til 
presse, ehm, -træning, pressedækning osv. Så det er egentlig lidt særligt, at fordi vi i ernæringskontoret har 
så meget med kampagner og er meget udadvendt, så giver det god mening at have en, der sidder med 
kommunikationsvinklen på [Ja okay]. Hvad kan man sige, det er ikke sikkert, at eh, international handel har 
helt samme behov, eller dyrelægerne eller et eller andet. TG: Men generelt så er vores jo, vi har jo en opgave 
i vores kontor som hedder ernæringsoplysning, og deri ligger der rigtig meget formidling i forhold til, med 
træning til skoler og pjecer til almindelige folk, ehm, osv. osv. og så derfor så har vi rigtig meget med 
kommunikation inde over [Mmm, Ja]. 
 
1:58: Jamen vi kan jo lige starte, altså I er nogle af de eneste vi kan være sådan helt direkte over med, hvad 
vores formål er, det er sådan, at vi vil undersøge, hvorfor der e rnogle danskere, der vælger at følge diæter 
eller livsstile, der er i modstrid med jeres kostråd, med kostrådene. Og så er vi ude og tale med nogle 
’menige’ danskere, der følger de her forskellige, og så med jer, og så nogle eksperter, for ligesom at se nogle 
tendenser og hvad er det, der sker. TB: Bare af nysgerrighed, hvad er det for nogle eksperter I snakker med? 
HUS: Øh vi, ret tilfældigt har vi talt med Thomas Rode, han er ret farvet, kan man sige. MJ: Ja, det var 
faktisk, det var ret random, at vi øh fik mulighed for at interviewe ham, men så gør man det alligevel. TG: Ja, 
ja, det er da bare med at slå til. MJ: Ja, ja. HUS: Og så i næste uge, der skal vi tale med Henrik Byager, der er 
livsstilsekspert, og så med Jon Fuglsang, som er(…) TG/TB: Ham kender vi godt. MJ: Nå, ham kender I 
godt? Hus: Hvorfra kender I ham? TB: Nå jamen, han har faktisk været med. En af de ting vi gjorde, inden vi 
offentliggjorde kostrådene, det var jo også, at lave sådan en trykprøvning i forhold til de forskellige 
ernæringseksperter, vi har i Danmark. Øh, og der var Jon en af dem [Ja, Nå okay], faktisk den eneste som 
ligesom kom med otte af hans egne kostråd, som han synes det skulle være i stede for! [Haha, ja okay]. Hvad 
kan man sige, vi snakkede jo med nogen for ligesom at, altså med nogen af de her, der er vant til at formidle 
også, for ligesom at høre deres indspark. Som Trine måske også har fortalt, så havde vi jo en 
formuleringsgruppe TG: Nej det har jeg ikke fortalt. TB: Nå, du er slet ikke gået i den. Så vi havde jo, hvad 
kan man sige, det er os, der har sidder for bordenden, men vi har hentet inputs mange steder fra, øh, hvad kan 
man sige, og så  vejet dem op imod evidensen.  Og hø, vi har snakket med Bente Klarlund, og Jon Fuglsang, 
[MJ: Og når du siger os, hvis jeg lige små spørge, det er projektgruppen om,] TB: Det er Fødevarestyrelsen, 
der er projektansvarlig, hvad kan man sige, det står i fødevareloven, at vi skal lave kostråd, så det er ligesom 
det. Men ehm, vi kan jo ikke gøre det alene, eller det kan vi godt, men hvor fedt ville det så være? Så for at 
få noget foranrking, så har vi jo også spurgt alle dem, der er vant til at sidde med det her, og alle dem, der 
skal være vores ambasadører til at bære det ud, øh, så har vi selvfølgelig hørt dem [Mmm, okay]. Det er 
ligesom, det er også noget, der bliver anbefalet i forhold til forskning,[Ja], det er en  god måde at gøre det på, 
så det har vi selvfølgelig bakket op om. Så jo, vi kender udmærket Jon Fuglsang. [Ja, jamen spændende] 
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4:35 [Og vi har også prøvet at komme i kontakt med, ja, Christian Bitz og Michelle Kristensen for at få den 
lidt mere ’populistiske’ vinkel på det, men de har travlt, så, ja… Ehm.. Først så er der lidt om formål og 
historik, og så er der så noget mere omkring specifik kommunikation og så er der noget mere generelt igen 
om kost og sådan, og hvad I ser der er det, jeres tanker om det, og det er ikke sådan, det er bare hvad I har 
oplevet, der er det vigtigste for os at høre. Ehm, hvem tog i sin tid initiativ til at arbejde med kostrådene, 
altså sådan helt tilbage, hvis I kan huske det] 
 
TG: Jamen altså det er jo en del af fødevarelovgivningen, at Fødevarestyrelsen skal komme med officielle 
anbefalinger for, hvordan man lever et sundere liv, øh, altså, rent ernæringsmæssigt, så man kan sige, hvem 
der tager initiativ til det? Det skal vi. [Mmm] Ehm, det er klart, at det er os i Fødevarestyrelsen, der ligesom 
er ude at vurderer; er der kommet så meget ny viden, at vi bør, øh, ligesom revurdere de kostråd vi allerede 
har, ehm, og der kan man sige, vi lavede kostråd i 2005, og så skete der en helt masse med forskningen, der 
har været snak om alt det her med kulhydrater, kartofler, osv.  der har også været en masse snak omkring 
fedt-kvalitet; altså har vi været for fokuserede på fedt som sådan, eller skal vi mere kigge på, hvad er det for 
noget fest, vi spiser? Så derfor besluttede man i 2010, at inden for relativt kort tid skulle man gå i gang med 
at opdatere viden på området, ehm. Det skete samtidig, at man i Nordisk Ministerråd har det, der hedder 
nordiske næringsstofanbefalinger, som jo også ligger rigtigt tæt op ad de nationale kostråd som vi har både i 
sverige og i Norge og Danmark. Ehm. Og den opdataring i Nordiske Næringsstofanbefalinger skule have 
været færdig i 2012, øh, og derfor tænkte man, at det passede rigtig godt med, at man kunne køre parallelt 
med den opdatering. Så man kan sige, hvem har taget initiativ til det? Det har vi lidt selv, men det skal vi. 
[Mm, mm], det er lidt svært at svare på.  
 
6:48 TB: Eller tænker du sådan helt historisk tilbage? [Ja, hvis I ved det] 
 
TG: Jamen Statens Husholdningsråd var jo nogen af de første, såvidt jeg er orienteret i hvert fald, der lavede 
noget der mindede om kostråd tilbage i 70’erne. Men altså, det er ikke noget som, altså den har ligget i det vi 
nu kalder Fødevarestyrelsen siden 90’erne. Så, jeg kan ikke svare på.. [Har det engang været inde under 
Sundhedsstyrelsen, eller har de været afsender?] TG: Sundhedsstyrelsen, nej.  Sundhedsstyrelsen er med i 
arbejdsgruppen, fordi at fysisk aktivitet kom med i 2005 [Okay]. Og fysisk aktivitet ligger hos 
Sundhedsstyrelsen. Og derfor så har de været med i arbejdsgruppens omkring det. Man kan sige, faktisk 
sådan helt generelt kan man sige, at Sundhedsstyrelsen tager sig af ernæring til syge, hvor vi tager os 
ernæring til raske. Så derfor, der er ret klar opdeling på den front, for fx så er der gravide ikke, hvad er de 
syge, eller raske eller? Og nogle er måske primært syge og primært raske, så der har været et tæt samarbejde. 
Altså, men det er klart, det er os, der har været projektejere, projektledere på det her projekt, men 
Sundhedsstyrelsen har været inde over. [Mm, Okay]. Der er rigtigt mange, der siger, at det er 
Sundhedsstyrelsens kostråd [Ja] Men det er altså en fejl [Ja, okay]. Det er fødevarestyrelsen. TB: Det er en 
meget almindelig fejl. TG: Ja, og vi retter den gerne! [Alle griner] 
 
8:20 Hvad, altså med jeres formål med kostrådene, også de officielle ord? 
 
TG: Jamen det er helt sikkert at mindske risikoen for, at man dør for tidligt og lever usundt. Det at man har 
nogle officielle kostråd gør, at vi alle sammen gerne skulle leve et længere liv og et sundere liv, så det er helt 
klart formålet. TB: Man kan sige rent fagligt,[taler i munden på hinanden] TB: Det er det jo TG: og så får vi 
dækket vores vitaminer og mineraler, eller behov for vitaminer og mineraler og ernergiindtaget også, men 
det er ikke så stort et problem. TB: Man kan sige, men det er jo også det her sikkerhedsnet under alt det 
arbejde, vi laver med ernæringsoplysning, ikke? Hvad er vores basis? Man kan sige, det er et sikkerhedsnet 
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eller en paraply, som hænger i alle vores andre initiativer, når vi skal ud og fortælle om, hvad er sund mad, 
så er det ligesom  meget rart at vide, jamen, hvad er den optimale mængde fisk at spise, hvad er den optimale 
mængde fuldkorn osv., så det er et aktivt arbejdsredskab, det er tænkt som. [Mmm, okay]. TG: Men det er 
også rigtig, rigtig vigtigt at sige, at det er til den raske del af befolkningen. At der er masser officielt, når vi 
nu senere kommer til at snakke om kure, går jeg ud fra, at der er rigtig mange af de her eksperter, om man så 
må sige, der øh komme rud med kurer, som de ligesom prøvet at presse ned over hele befolkningen, og hvor 
det måske i virkeligheden drejer som om, at dele af befolkningen – og det kan vi sagtens blive enige om, at 
der er dele af befolkningen, der kan have behov for andre madmønstre – øhm, men på en eller anden måde 
bliver det gjort til, at alle kunne have gavn af at spise, øh, eller undgå sukker, eller undgå dit, dut og dat. Og 
det er i hvert fald en af de ting, vi er opmærksomme på, det er, at kostrådene er til sunde og raske danskere.  
 
10:14 Hvilken rolle ser I så, altså det har I lidt svaret på, men kostrådenes rolle i en almindelig danskers 
hverdag, det er udgangspunktet for den sunde dansker?  
 
TB: Ja, det er også det, at, hvad kan man sige, modsat mange eksperter, kan man vist godt sige, så har vi 
evidensen bag os. Så det vi kan sige er, vi går ikke ud fra, at alle folk kan alle 10 kostråd på rygraden og står 
der når man laver indkøbsseddel og siger ”nå men vi skal lige tælle sammen, er der 200 gram fisk, 300 gram 
fisk, 400 gram fisk”, eh, og sådan på dne måde skal det ikke være eh… men det er , hvis du vil vide, hvad 
der er godt for dig, jamen nå ja, så kan du kigge efter kostrådene. Så ved du, at det her, det er der altså 
evidens for [Mmm, ja], der er der mange kilo forskning, som siger, at det her det er godt for dig – modsat 
andre kure, eller, modsat kure fx, der måske er lidt mere nogen, der bygger på et mere spinkelt grundlag. Det 
her det er state of the art forskning. [Ja; MJ: Men hvad med sådan, har I i virkeligheden, eller arbejder med 
en ambition om, at det helst skulle være alle danskere, alle raske danskere, der fulgte kostrådene, eller?] TB: 
Det ville da være skønt! [hun griner] [MJ fortsat: Eller er det mest bare sådan, det skal bare være til rådighed 
som oplysning, og så må folk lidt selv tage stilling?] TG: Jamen kostrådene liver aldrig lov, kan man sige. Så 
på den måde kan vi jo aldrig sige, at alle danskere skal følge kostrådene. Det er klart, det er en rigtig god idé, 
hvis man gerne vil leve sundt, så er det rigtigt fornuftigt at følge kostrådene. Der er rigtigt mange måder, at 
leve sundt på, og eh, ja man kan godt leve sundt uden at spise kartofler, man skal bare være super 
opmærksom på, hvad man så gør i stedet for, og det kan være inden for hvad vi ser, der er normalt for 
danskerne. Altså man kan sige kostrådene er jo også bygget på, hvordan spiser danskerne generelt. Hvis jeg 
skulle sætte mig ned og lave kostråd i Japan, så ville jeg aldrig lave kostråd, som jeg har lavet i Danmark, 
selvom at forskningen jo er den samme, fordi jeg kan se, at Japanerne, de har ikke den madkultur, som vi har 
i Danmark, så derfor så er det super vigtigt, at man tager udgangspunkt i den madkultur, som vi befinder os i. 
Og nu engang, så er det sådan, at vi spiser relativt mange kartofler i Danmark. Hvis vi nu på et tidspunkt ser, 
jamen danskerne de spiser altså ikke kartofler mere, jamen så må vi jo finde en anden måde at gøre det på. 
Og man kan sagtens leve sådan også i Japan, hvor man ikke spiser kartofler på samme måde, så det er ikke, 
fordi jeg vil sige, at man skal bare leve efter kostrådene, og det indbefatter så også, at man skal spise 
kartofler 3-4 gange om ugen, osv. Man kan sagtens leve sundt på mange måder, men det her er bare den 
nemmeste og billigste måde at gøre det på, og den mest gennemsnitlige måde a gøre det på, og hvis man ikke 
gider at være gennemsnitlig, eller bryder sig om at være gennemsnitlig eller bryder sig om kartofler, jamen 
så kan man jo gøre det på en anden måde, og det kan man også sagtens overleve på, og det kan også sagtens 
være sundt, men det kræver lidt mere viden om, hvad man så putter i munden [Mmm]. TB: Hvad kan man 
sige, vi har jo også prøvet a gøre det netop tilgængeligt for den helt almindelige dansker, ellers så kunne vi jo 
bare servere evidens rapporten og sige ”Værsgo! Find selv ud af det!” Altså vi har jo prøvet at gøre en 
indsats i forhold til at formulere nogle korte råd, altså retningsanvisende råd, vi har prøvet at komme med 
nogle tips til, hvordan du kan få det ind i din hverdag, vi er prøvet at komme med en, øøh, madplan over en 
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uge, til hvis du nu skal opfylde de her utroligt mange kostråd, jamen hvordan gør du der? TG: Hvordan kan 
det se ud i praksis? TB: Hvordan kan det se ud i praksis? Og så er der stadig plads til popkorn og chokolade. 
Og, var der måske også noget sodavand? TG: Ja, det tror jeg måske også. TB: Hverdag, ikke? Altså for at 
prøve at vise, at det kan godt være, at der er nogen, der synes, det lyder ekstremt kedeligt og helligt, og hvor 
er fedtet og saltet henne? Men det er altså, øh, det er altså ikke så langt fra vores helt almindelige hverdag. 
Fordi, det er også en af vores pointer, det er, det går faktisk, øh, vi gør det faktisk rigtig godt på mange 
måder. Eh, vi er ret gode til at spise frugt og fuldkorn. Vi kunne godt blive bedre til fisk, og grøntsager TG: 
Og grove grøntsager. TB: De grove grøntsager. Så på den måde har vi også prøvet at gøre det mindre 
dogmatisk og mere positivt, øhm, så på den måde kunne man da håbe, at der var nogle, der ville sige, jamen 
øh, ”det her det ligner faktisk min hverdag” eller ”det her det gør jeg godt”, ”det er ikke så svært, så måske 
kan jeg også prøve at skrue op på nogle af de andre parametre”. [Mmm]. Men vi har jo, altså vi ved jo også 
godt, at den her form for viden, den appellere til dem, der allerede ved noget. Det her det er ikke til Benny i 
de blå bukser på bænken – der når kostrådene aldrig ham, men ham når vi så på andre måde, ikke? Så der er 
der nogle strukturelle tiltag, ved fx at tilbyde sundere måltider på hans arbejdsplads. Så på den måde, der er 
kostrådene bare basisen for de andre indsatser, for hvordan vi så, så når folk. Så vi skal jo ikke ud og 
konkurrere med øh, flotte mænd i bar overkrop, der står med døde dyr om halsen, det skal vi jo ikke, det er, 
vi skal være den der sikre havn af evidens, som folk selv kan opsøge [Ja]. Men det kunne, hvis vi nu kom på 
finansloven og fik 100 millioner til at lave en busreklame eller et eller andet. TG: Men sagen er bare den, at 
kostrådene som de var anno 2005 og som de er anno 2013/14, eh, at der er ikke noget quick-fix. Og det er 
det folk gerne vil have, det er derfor folk, de følger kurerne. Det er fordi folk gerne vil prøve noget andet; det 
skal være hurtigt, det skal være nemt og det skal være noget, som ”jeg kan forene mig med nogen andre om”, 
og ”nu er vi noget særligt” og sådan noget, og det bliver kostrådene aldrig, for det er gennemsnitligt mad, det 
er den gennemsnitlige dansker. TB: Kan du huske den der artikel, der var i, Information tror jeg, det var, 
hvor de samemnlignede det her med kure lidt med en moderne form for religion – altså det her med, at i 
stedet for, at man gik i Kirke, så gik man i Fitnesscenter i stedet for, altså den der askese man påførte sig 
selv, mindede faktisk om noget tidligere, og der kan man sige, kostrådene det er til os helt almindelige 
mennesker, der ja.  
 
16:37 Jeg ved ikke, om det er sådan et meningsfuldt spørgsmål, men om I har en idé om, hvor mange, der 
sådan lever efter kostrådene?  
 
TG: Ja, lidt. TB: Det er et rigtigt svært spørgsmål, og det er rigtig svært at opgøre. Øh, DTU har lavet nogle 
undersøgelser af det, men det har været sådan lidt ”Nå, men hvor mange opfylder det første kostråd”, jamen 
det er der x-antal, der gør, ”Hvor mange opfylder så både 1 og 2”, jamen det er de sø endnu færre, der gør, 
og på den måde er det ikke, altså, det har ikke været en meningsfyldt opgørelse, men det vi kan se, er netop, 
øh, vi har de her kostundersøgelser, som DTU laver, hvor, hvad spiser helt almindelig folk, så får de et 
spørgeskema, så fylder de ud, og så laver de, laver de det til én stor pulje og så trækker de så noget ud, og der 
kan vi netop se, jamen folk er blevet rigtig gode til at spise fulkorn [Mm-h]. Det har der også været mange 
kapagner omkring osv. Folk er rigtig gode til at spise frugt, og vi, øh, spiser ikke så meget fedt, øh, mættet 
fedt fra, vi er rigtig gode til at vælge magre mejeriprodukter osv., ikke? Så på den måde, så det giver mere 
mening. TG: Altså vi kan sagtens slyng et tal ud, som er, jeg tror de på et tidspunkt lavede et tal, som hed, at 
to procent af den danske befolkning følger alle kostråd. TB: Men det er på den der.. TG: Men det giver bare 
ikke så meget mening, fordi, altså, og det kan I også godt genkende [Mmm], at så gik der en uge, hvor man 
ikke lige fik spist fisk, fordi så gik det hele op i at aflevere og hente børn, eller hvad ved jeg, et eller andet, 
og på den måde så pludselig er man så røget ud af kategorien, og så er man bare… altså, det giver ikke så 
meget mening at lave den der ja eller nej sondering. Altså vi kan sige, at der er rigtigt mange danskere, som 
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lever rigtigt fornuftigt, og inden for, altså følger måske 4-5 af kostrådene hver eneste dag eller på ugeplan, og 
det er jo, hvad man kan forvente, kan man sige. Det ville være helt utænkeligt  at forestille sig, at alle 
danskerne, at vi var oppe på et tal, der hedder 50 % , øh, tror jeg ikke der er nogen, altså om vi fik 100 
millioner, så tror jeg ikke, det ville ske, altså. [Mm-m].  
 
18:42 Har I sådan indtryk af, hvad folks holdning og kendskab er til kostrådene? 
 
TB: Ja, vi har fået lavet en undersøgelse af det, og øh, jeg kan dem ikke i hovedet, men det kan vi lige prøve 
at sende til jer [Ja, det kunne være fedt], det blev lavet i forbindelse med lanceringen, at der var mange, der 
opdagede, at der var kommet nye kostråd, og mange der kendte dem. Hvad kan man sige, der er også den der 
WAP-undersøgelse, altså, hvor mange, der kan TG: Ja, men de var de gamle. Men det jeg syne svar ret 
interessant ved dne undersøgelse, altså vi lavede en før- og en efterundersøgelse af danskernes kendskab til 
kostrådene og også holdning til kostrådene og også kendskab til, hvem der er afsender af kostrådene og det 
jeg synes er rigtigt interessant, det er, at de heldigvis godt ved, at det er de officielle kostråd, og at de 
kommer fra myndighederne. For det er jo det, der er vigtigt for os, at, øh, at der ikke er nogen der begynder 
at sige ”det er også så hokus-pokus-agtigt” eller ”vi ved ikke rigtigt, hvem der står bag”, ”det er  utroværdigt, 
de skifter også hele tiden mening” fordi nej, vi skifter ikke hele tiden mening – kostrådene har stortset set 
sådan her ud siden 1992, med mindre justeringer, ikke? Øhm, så derfor er det super vigtigt, for mig i hvert 
fald, at der er en vis troværdighed omkring, altså man så ikke følger dem – det ville være super dejligt, hvis 
folk ogås fulgte dem – øhm, men det, at man ved, at det er officielt, det tror jeg er rigtig, rigtig, vigtigt. TB: 
Og der tror jeg også, hvad folk synes om kostrådene, jeg tror ogås det kommer meget an på, hvilke kredse du 
kommer i og hvem du spørger. Altså, hvis du spørger Benny, der er ikke nogen, der skal lære ham noget, 
men der er diætister, der vil sige ”jamen det er bare et rigtigt godt arbejdsredskab, når vi sidder over for 
borgere, der har brug for hjælp til at spise lidt sundere”. Øh. TG: Men så er der også den almindelige, 
gennemsnitlige dansker der siger ”jamen det er jo bare sund fornuft”, det er der rigtig mange danskere, der 
siger, når man spørger ”hvad er dit kendskab og holdning til kostrådene?”, ”- jamen det er bare sund 
fornuft”, og det er det jo heldigvis for rigtig mange danskere. Der er så også rigtig mange, der tænker, det er 
sund fornuft, men det er ikke noget, jeg har brug for, det er noget, min moster i Vejle har brug for, for hun er 
også lidt tyk i det, ikke? Øhm, det er så, kan man måske også overveje at bruge det på sig selv, men øh, heh, 
det er typisk det vi hører – det er jo bare sund fornuft [Mmm, ja] 
 
21:10 I sagde, nævnte selv, det med, at kostrådene ligesom danner basis for forskellige initiativer i har, bl.a. 
det her med danskernes mad, og nationalretten..  
 
TB: Det er så ikke bundet op, det er, ja hvad kan man sige, det er lidt en særlig opgave [okay] øøh, som vi 
har fået ind, og der kan man sige, der har jo ikke… TG: På nuværende tidspunkt kan man sige, det har ikke 
noget at gøre med vores sundhedssnak generelt – det, det gerne skulle munde ud i, det er, at for det første 
skal vi gerne have en snak omkring, hvad er det, altså for det første; spiser vi nok måltider sammen? Øhm, 
laver vi maden fra bunden af? Altså har vi kompetencer til at lave maden selv overhovedet? Og så kunne 
man i sidste ende også forestille sig, at nogle af de her måske meget traditionelle, ikke særligt sunde retter, 
kunne laves i en sundere version. [Mmm] TB: Men også en snak o, hvad er dansk madkultur, ikke? TG: Ja. 
TB: Det er jo egentlig interessant at høre, når man så spørger folk, jamen hvad skal så være Danmarks 
nationalret, jamen så er det ikke det vi spiser mest, så er det ikke spaghetti bolognese eller pizza, eller sushi 
eller et eller andet opdateret lækker salat eller et eller andet, altså så er det simpelthen stegt flæsk. Og det 
siger jo også noget om; hvor er det danskerne er lige nu? Hvad er det dansk madkultur er? Det er også det, vi 
vi gerne vil ud i, og så kan man håbe, det så kommer over i en, øh, mere bevidst, øh, bevisdtliggørelse af det, 
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vi kommer i munden. TG: Eller måltidet som sådan, familiemåltidet. Vi ved jo generelt, at familier, der 
sidder og spiser ned sammen, de spiser generelt set sundere, end hvis man sidder på hver sin station og spiser 
[Mmm]. Øhm, men generelt er danskerne nu rigtig gode til at spise sammen [Okay], det er jo faktisk 84 % af 
alle måltider, eller aftenmåltider, der bliver spist sammen. Så det er jo ikke fordi, at vi på nuværende 
tidspunkt har et stort problem med det, men det er stadig det med at sætte fokus på, at det er vigtigt, at man 
er sammen om måltider, og måske også får snakket om måltiderne. Men det er rigtigt interessant at se, at når 
vi så får, at sådan en ret som boller i karry kommer på bordet; er den så dansk, for der er jo karry i? [Nå; Ja]. 
Så det er helt tiden med at vende det rundt, og finde ud af, jamen hvad er det her  for noget, altså skal vi 
tilbage til øllebrød, som der var en eller anden madhistoriker – eller ikke en eller anden – som var en 
madhistoriker, der foreslog, at det var det mest danske, hun kunne tænke på, for det var virkelig noget… TB: 
Unikt dansk. TG: Der var unikt [Mmm]. TG: Men der må vi sige, der har vi lagt ernæringskasketten, øh i den 
her kampagne. Vi har jo, tror jeg, fået kampagnen herud til vores kontor, fordi vi er smadder gode til 
kampagner. Og vi har kørt rigtig meget med dte tidligere, kan man sige, mere end at det er bundet op på 
kostrådene. 
 
23:56 Er der så nogle ting, kampagner, der har kørt, der er bundet op til kostrådene. 
 
TG: Jamen det er nøglehulskampagnerne, som vi har kørt herude fra, både da vi, altså, vi har jo været med til 
ligesom at lave hele partnerskabet omkring nøglehullet, som er et fælles nordisk mærke. Det er jo os, der har 
væet tovholder på den fra danske side, øh, så har vi skolemadsindsatser, vi har indsatser i idrætshaller, det er 
også med kostrådene som basis. Øh, ældremad, dette er også bygget omkring i hvert fald Nordiske 
ernæringsstofsanbefalinger, der er selvfølgelig nogle ting, der er anderledes for ældre, specielt hvis det er 
ældre med spisebesvær eller [synkebesvær?] osv. TB: Det er det med de raske versus de syge, ikke? [Ja, ja]. 
TG: Øh, så har vi jo også TB: Fuldkornspartnerskabet TG: Fuldkornspartnerskabet, som jo også i stor stil 
hænger sig op ad kostrådene, eller læner sig op ad kostrådene. Øhm, så alt hvad vi laver ellers, nu lige præcis 
danskernes mad kan man sige, det er måske den eneste ting, altså jeg har arbejdet her i 8 år, og vi har aldrig 
lavet noget, der ikke har hængt i kostråds-paraplyen, og det er sådan set mit eneste projekt [okay] som måske 
hænger i en lidt tynd tråd kostrådsmæssigt [alle griner]. TB: Vi planlægger at lave en publikation, det kan jeg 
godt sige til jer, vi planlægger at lave en publikation, hvor der kommer nogle sundere versioner af de her 
opskrifter, så  på den måde prøver vi da… [At koble det] Ja, at koble det på, men ja, en stor del af 
nøglehullet, og også, vi har også noget der hedder ’et måltidspartnerskab’, der netop tænker på hele måltidet, 
netop fordi, altså vi har et salgspartnerskab, øh, sådan, hvor vi involverer erhvervslivet og partnere, så i 
stedet for, at kræftens bekæmpelse går ud og siger noget om salt og hjerteforeningen og diætisterne, jamen så 
mødes vi altså sammen og bliver enige om, hvad skal budskabet egentlig være? TG: Hvad kan vi gøre for 
jer, og hvad kan I gøre for os. TB: Lige præcis, og hvordan kan vi.. TG: Og så stadig have det faglige 
fundament med, selvfølgelig. TB: Det er det, vi kan tilbyde. TG: Altså man kan sige, vi går ikke på 
kompromis med fagligheden. Det er ligesom det, vi kommer med. Der er mange ting, vi kan hjælpe til med, 
men vi kan ikke hjælpe til med at bøje fagligheden. Altså, det er der, hvor vi er fuldstændigt huggede ud i 
sten. TB: Så på den måde, der har vi rigtig mange indsatser, der bygger op omkring kostrådene, faktisk.  
 
26:23 Har de så forskellige, altså de her, den har kommunikationsinitiativer, har de så forskellige målgrupper 
eller køre I sådan med?  
 
TB: Ja [okay], ja det må man sige, altså vi har en indsats over for de kortuddannede mænd fx, og vi har en 
indsats over for daginstitutioner, så der kører vi med, det er vidt forskelligt, hvad folk har brug for [Ja, er der 
så i forhold til kostrådene, altså helt generelt, den der side, hvor de står på – altomkost – er der en særlig 
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målgruppe for den?] Nej, altså målgruppen for kostrådspjecen netsiderne, som vi har lige nu, øh, det er jo 
primært kvinder 30+ [ja]. Og det er, fordi at vi ved, at det er dem, der typisk er ansvarlig for indkøbene og 
typisk er ansvarlige for familiens sundhed. At hvis man går ind i en gennemsnitlig familie og ser på, hvordan 
det fungerer, så er det hende, der typisk planlægger måltiderne for familien og det er også typisk hende, der 
handler ind. Der er flere mænd, der handler ind. Der er rimelig firkantet at sige, men det er stadig sådan i 
2014, at kvinderne altså stadig står for familiens sundhed. Ehm, det kan godt være, at hun så ender med at 
sende manden ned at handle, men så har hun lavet listen, hvor der står, at han skal handle dit-dut og dat, og 
der står om han skal købe minimælk eller et eller andet, eh, så  det er ligesom typisk, eller generelt set, så er 
det stadig kvinden, der står for familiens sundhed. TB: Og det er også derfor, vi har valgt dem som 
målgruppe, ikke? For at… TG: Ja, og så er det jo det her med, at kvinder 30+ er også tit dem, der har børn, 
og vi ved, også, når man før børn, altså vi har en målgruppe som er fra gymnasiet og op til omkring, man 
selv får barn, som er rigtig, rigtig svær at nå, fordi at det er en periode i ens liv, hvor, altså, der er lidt lukket 
for ombygning, ikke? Det er lidt sådan ”jamen jeg har kun mig selv, og jeg skal måske have mad, det kan 
blive noget pasta med ketchup, og så er det sådan der”, ikke? Men ligeså snart man etablere sig og får en 
familie, så har man et ansvar overfor et andet væsen, af en eller anden art, som man også skal, skal tage vare 
på. Og så er det tit, at man ser et skift – at det er der, man ligesom begynder at tænke ”nå, så må jeg også 
hellere” [ja], så derfor så er det også den målgruppe, vi ligesom… TB: Og det skal være fuldkornspasta! [alle 
griner]. TG: Med ketchup så! TB: Men vi er også, vi barsler med undervisningsmateriale til skolerne, hvor vi 
så bøjer kostrådene, øh, så det… TG: Og det er jo super vigtigt, at vi bliver nødt til at målrette vores 
kommunikation til, at nu har vi lavet noget, altså hvis du kigget på det visuelle arbejde, vi har lavet omkring 
kostrådene, så er det også noget, der  appellere til kvinden 30+. Det er lidt damebladssegmentet.. TB: 
Kogebogssegmentet. TG: Kogebogssegmentet, eh, vi, vi henvender os til. Ehm, men det er rigtig svært. Man 
kan sige, de gamle kostråd fra 2005, de havde sat sig sådan lidt mellem to stole; man kunne ikke helt find 
eud af, om det var almindelige danskere man snakkede til, eller om det var sundhedspersonale, så man 
lavede sådan nogle tegninger af tingene i stedet for at lave rigtige billeder af maden, ehm, og folk, altså, det 
professionelle sagde ”jamen det er jo rettet mod børn” og børnene sagde ”jamen det forstår vi ikke, for det 
giver ikke nogen mening”, altså ”det er altså for abstrakt til os”, så det var sådan lidt, øh, det havde sat sig 
mellem to stole på den måde, så denne her gang, har vi mere sagt, nu tager vi denne her målgruppe, og som 
Thea sagde, så har vi noget undervisningsmateriale, som retter sig til 0.-1. Klasse, 2.-3. Klasse osv., og der 
har vi også målrettet det, så de små klasser har noget, som er lidt mere barne-univers, hvor til de lidt ældre 
klasser, der er det sådan lidt sejere måske. Og så ved vi jo også godt, at de kortuddannede mænd, de har 
måske brug for en helt anden måde at blive tiltalt, måske skal de slet ikke snakkes til omkring kostrådene. 
Måske er det de her strukturelle initiativer der skal til, for at vi kan få dem til at ændre livsstil. Så er der 
måske nogle ældre, så kan der også være nogle gravide. Altså der er sådan flere målgrupper, som man bliver 
nødt til at tale forskelligt til. Fordi hvis vi bare taler på samme måde til alle, så rammer vi ingen. [mm.. og er 
der så, er de målgrupper øhm, er der også mange af dem i sådan rammer med mindre direkte kommunikation 
om kostrådene og mere netop, sådan det her med det strukturelle og sådan] ja i skolerne, der har vi jo lavet 
sådan noget skolemadsmateriale som også bygger på kostrådene selvføglelig, men som, som betyder at man 
kan lave nogle skolemåltidsløsninger [TB: skoleboder] ja skoleboder for eksempel, hvor der bliver serveret 
nogle sundere måltider og det er jo ikke noget børnene som sådan får at vide ’værsgo’ her får du et sundt 
måltid, værsgo her får du et sundt måltid’ det er jo bare det der er [TB: Og det er lækkert og det er 
stadigvæk] afprøvet til børnene øh ikke kun af klidmoster der synes det er interessant det her mad, ikke. Så 
på den måde laver vi de her strukturelle indsatser. Det er klart at strukturelle indsatser, det er ligesom noget 
der er, det er altid meget nemmere at sætte sig ned og lave en pjece. Det er jo bare at sætte sig ned og lave en 
tekst, du skal selvfølgelig ramme rigtig, men strukturelle indsatser, der skal man jo have nogle andre med 
også, der skal man ligesom have, det nytter ikke noget vi laver noget skolemadsmateriale, hvis skolerne 
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tænker ’jamen vi gider ikke have en skolebod’. Altså, så der er en masse arbejde i det og [TB: Også for 
eksempel i forhold til det her med idrætslivet, når børnene så har været nede og spille fodbold i en time, så 
går de op og spiser nogle pomfritter i cafeteriaet, ikke også. Og der er vi så gået i dialog med cafeteriaer 
rundt omkring i idrætshaller ’hvordan får vi noget sundere mad på bordet’ og der har vi så lavet nogle 
løsninger sammen med DGI blandt andet, ikke, og alle de andre samarbejdspartnere her, jamen så får de 
noget til hjælp til hvordan, hvordan de kan smide frituregryden ud, ikke, og lave noget lækkert sundt mad. 
Og der kan man sige. Det er jo også, altså, kostrådene, det er jo også, det er jo netop bare råd, ikke også. 
Noget andet er jo hvad der er på tallerken, det skal jo ligesom oversættes på en eller anden måde. Der kan vi 
jo godt komme med nogle anbefalinger til, ’jamen du kan skrue ned på saltet og så skrue op for 
krydderurterne’ ikke, men det er jo også hvad folk i sidste ende selv vælger] og det er jo klart nogen af de 
her initiativer, lige præcis idrætshallerne, der vil vi også se, at det er jo ikke sikkert, at det kan lade sig gøre, 
rent praktisk og lave det så kostrådsrettet, som vi gerne vil have det, fordi der er noget, der er jo en grund til 
at man har pomfritter i en idrætshal, det er fordi at man kan have det i fryseren, du kan tage det op du skal 
bruge og putte det ned i frituren [mm] og så, dem der ikke blev brugt, de ligger stadig i fryseren, ikke. 
Hvorimod gulerødder, det bliver sådan lidt bøvlet, ikke [mm] øh, dem du ikke bruger, dem bliver du nødt til 
at smide ud, og det er rigtig meget tab på friske varer, så for, så det er jo ikke fordi at vi ikke kan se, at der er 
nogle problemstillinger, som vi også ligesom bliver nødt til at anerkende [mm] og derfor kan man også se, at 
nogle de forslag vi kommer med, det er måske sådan et eller andet med, at man i stedet for sodavand, så 
serverer man smoothies og så er det så frossen frugt, og man kan sige, smoothies ja, der er stadig en del 
frugtsukker i, men det er stadig et bedre alternativ, du får nogle vitaminer og mineraler, mineraler og også 
nogle kostfibre med i en smoothie øhm og det kan også være at i stedet for pomfritterne, at man så vælger at 
lave nogle ovnstegte kartofler, også noget du kan have i fryseren, som du, altså så man også ligesom ser på 
’hvad er realistisk inden for det her, den her ramme’. For hvis vi bare siger ’her er kostrådene, i skal servere 
grøntsagsstave og og fuldkornsboller’ jamen så har vi tabt dem og så går de tilbage til deres frituregryde [ja, 
mm]. Så vi bliver nødt til at være lidt pragmatisk og lave sådan [TB: Og hvad kan man sige, meget af om 
kostrådene, det er også usynligt, ikke, øh, det er jo ikke noget sådan, som den helt almindelige borger der 
bare køber nogle kartoffelbåde, men det ved jeg ikke, noget kylling, et eller andet, nede i idrætshallen, det er 
ikke sådan man tænker ’NEJ, kostrådene!’] [der er kostrådene lige trådt i kraft] [TB: Nej, nej, så på den 
måde, det er jo også øh, det er både en fordel og ulemper, ved at arbejde med så mange samarbejdspartnere, 
ikke. Vi får budskabet længere ud, vi arbejder sammen om det, der er flere der støtter op om det her, men det 
er jo ikke sådan hvor man tænker ’GUD, kostrådene, det er da også bare alle vegne’] [mm] [TB: men, det er 
heller ikke hvor ambition vel, vores ambition er jo netop at lave det der virker] [mm] små skridt  
 
34:50 [I forhold til kommunikationskanaler, så har I hjemmesiden altomkost, og så har I pjecer til forskellige 
målgrupper..] [TB: Og så har vi facebook] [og så har I facebook, er det sådan de primære] 
 
TG: Jamen det er, det er lidt svært at, altså det kommer an på, hvis vi taler øh.. sådan helt almindelig 
kommunikationskanaler, så ja. Vi har et nyhedsbrev også – et altomkost-nyhedsbrev. Men, men, man kan 
sige, vi har jo også hele vores netværk af folk, altså da vi lavede kostrådene, sad vi jo 12 mand omkring 
bordet fra, én fra hjerneforeningen, én fra kræftens bekæmpelse, fra diabetesforeningen, én fra komiteen om 
sundhedsoplysning, en hel række af vores samarbejdspartnere [mm] og dét er jo også 
kommunikationskanaler [mm], fordi pludselig så skriver hjerteforeningen noget på deres hjemmeside om 
kostrådene, typisk omkring salt, fordi det ligesom er der de ser en rigtig stor gevinst for dem, ikke, øhm, og, 
og det er jo også kommunikationskanaler, måske lidt mere indirekte kommunikationskanaler [ja, ja] men det 
er jo rigtig meget – rigtig meget af det vi laver, det er nemlig med vores samarbejdspartnere. Vi har et 
relativt lille budget i forhold til, hvis man ser på, hvis man ser på Arla, som kører store mælkekampagner, så 



	   195	  

har de jo ti gange så mange penge som vi har. Og alligevel formår vi at komme relativt langt ud, i forhold til 
hvor få penge vi har. Og det gør vi altså udelukkende ved at bruge vores samarbejdspartnere, bruge netværk, 
der kan støtte op om de ting vi laver, så det spreder sig som ringe i vandet  
 
36:00 [mmm.. og har I så et indtryk af om der er nogen, altså  hvis vi så kigger på de klassiske, eller også 
jeres netværk, har I så nogen indtryk af, eller noget indtryk af, hvad der virker bedst, eller hvad der sådan slår 
mest igennem] 
 
TG: Altså det er klart, øh, det er fordi, det er ikke en speciel ting, men øh, men det der med at involvere folk 
fra start af [mm], det er det der betyder at folk de er meget mere villige til at være med [TB: Tænker du 
virker bedst i forhold til at få budskabet igennem, ellerogså ] [ja, altså til at nå ud til befolkningen, ikke, og 
det kan jo også godt, hvis det er netværket, for hvis indtrykket kommer mange steder fra] det tror jeg det er, 
[eller om det er facebook] det tror jeg helt klart, at det er det der virker allerbedst, for det betyder, at, hvis du 
er en familie hvor far går i behandling i hjertef., eller går i et eller andet diabetesforum og mor går i 
hjerteforeningen til et eller andet, så har de faktisk hørt det samme begge steder, ikke [mmm] ’tænk engang, 
der må være noget om snakken’ øhm og lille datter får mad eller laver undervisningsmateriale i skolen 
omkring kost. Altså det der med at der er flere, der siger det samme [mm ja] det er klart en fordel for os [ja] 
altså vi er jo ikke, altså det er ikke så pivhamrende sexede som Thomas Rode er, altså [hehe] desværre kan 
vores overkroppe ikke bære det, så [nej, TB: nej] så øh vi må prøve noget andet [jaer] [TB: Hvad man kan 
sige er, at når du går ind og slår op på infomedia og skriver kostråd, så er det jo også ret imponerende så 
meget der bliver skrevet om kostråd. Selvfølgelig er det ikke altid positiv, men det gør jo heller ikke noget, 
altså, det øhm, det er også misforstået, at alt bare skal være rygklapperi. Vi har også virkelig blevet 
overvældet på, synes jeg, engagementet på facebook. Det er så mere de kostråd-interesserede eller hvad kan 
man sige, de ernæringsinteresserede, de her kvinder, ja 20+ ikke, øh som går ind og, og engagerer sig der og 
det er, det er rigtig interessant med facebook, for det er en helt anden måde at arbejde på øh i forhold til det 
her med, nåh men du skriver en pjece, som du sender ud og så kan diætisten sidde med det, ikke, men her der 
kan diætisten rent faktisk debattere noget, eller stille spørgsmål og de kan snakke med hinanden og det er det 
der, det er et ret stærkt community vi har derinde, hvor, hvor øh fordi det er ligesom et sted hvor man kan gå 
hen] [mmm] [TB: Og der er, der er også, der prøver, der er det helt bevidst vi prøver en helt anden tone på 
facebook end vi gør så mange andre steder, altså netop at være mere involverende og lægge lidt mere op til 
debat og ikke bare komme med svaret ’færdig bum sådan her er det’ og også i forhold til at ligge nogle lidt 
sjove ting og ligge nogle skæve ting op, for at prøve at gøre op med det her ekstremt kedelige klidmostre øh 
øh, vi havde blandt andet øh, Trine havde fundet et billede, af en rigtig god cykel øh, sådan en cykel hvor 
forhjulet var skiftet ud med sådan en til en græsslåmaskine. Og den lagde vi op til fars dag, og den blev jo 
delt sindssygt mange gange og har fået sindssygt mange likes og så videre og den gik verden rundt, og man 
kan sige ’nåh ja, hvad har det med kostråd at gøre, nå man det er stadig en lidt sjovt opfordring til, til 
motion’ ikke også, til fysisk aktivitet, som også er et kostråd. Så det er ikke sådan at hver en post vi laver, så 
er det også ’og husk nu det 7. kostråd og få det ind i din hverdag’ men prøve sådan, at gøre lidt opmærksom 
på nogle initiativer eller nogle debatter] nogle måder hvor man kan gøre tingene lettere på, [ja, og også 
spørge folk, det bruger vi også meget] [mm, ja] [øh og det synes jeg, det er rigtig sjovt den her to-vejs-
kommunikation, ikke] men også ret nyt for os, øhm, at det, altså kostråds-facebooken er jo sådan set det 
førs.. altså nøglehullet har jo godt nok kørt med facebook i noget tid før os, men, men måske, har ikke, 
måske heller ikke været så.. mig og Thea har også prøvet at være meget ’jeg har’ og ’du har’ og øh 
underskriver os [TB: med navn] Thea og Trine [ja] for ligesom at være lidt mere til stede i det, og der har jeg 
i hvert fald indtryk af, at vores, vores følgere, de ligesom, de gider godt det der, det bliver ikke for personligt 
[mm] og det er jo, altså, det er jo også en måde, ligesom at prøve at efterligne lidt, de der moderne kure på, 
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for det er jo meget personligt og de kure som øh, som folk gerne vil følge, det er jo sådan meget ’Ej det kan 
jeg godt se mig selv i’-agtigt [TB: ja, ja] og det er jo [TB: jeg vil gerne ligne Thomas Rode] ja.. hehe [hehe, 
TB: hehe, ja, men øh, hvad kan man sige, at det, så det er jo en helt anden måde at kommunikere på, hvad 
kan man sige, det er jo også prøve at være på mediets øh præmis] [ja] [TB: og prøve at være opmærksom på 
det] [ja, ja] [TB: Så det er rigtig sjovt] mm [ja, ja] [TB: Det er faktisk rigtig sjovt, netop den der tovejs-
kommunikation ikke, og det er ikke, jo vi stiller, vi stiller rammerne til rådighed, men der er også rigtig 
meget interaktion mellem folk] [mm ja] [TB: Det synes jeg også er rigtig interessant, at det ikke bare er os 
der sidder] [ja, mm] 
 
41:10 [I forhold til øh sådan, interesserepræsentation, der er jo nogen der har nævnt for os, at sådan, de synes 
det var lidt mærkeligt, at det var Fødevarestyrelsen, fordi de kunne godt, der udsender kostrådene, for de 
kunne godt tror, at I repræsenterede nogle interesse også, fra Fødevare-Danmark, som ligesom øh farvede 
kostrådene. Det ved jeg ikke om I har en holdning til] 
 
TG: Jo det har vi, altså før, altså, man kan sige, vi har jo ikke noget at gøre med evidensen i kostrådene. Det 
er jo DTU Fødevareinstituttet der har lavet det, evidensen, øhm, og øh, og den er jo også lavet på baggrund 
af, hvad der er i de nordiske næringsstofanbefalinger og vi har jo hørt før, at Landbrug & Fødevarer 
garanteret har fået dit, dut og dat ind, øh i kostrådene, øh, men jeg kan bare ikke helt se, hvordan kostråd for 
eksempel om, at man skal skære ned på kød, øh er kommet med, hvis, hvis det var, hvis Landbrug & 
Fødevarer, altså. [TB: Hvis det var ligesom, hvis det var Landbrug & Fødevarer der dikterede kostrådene] 
jeg tror egentlig ikke de havde lavet kostråd, hvor der stod, at man skulle skære ned på kødet, øh, så er der 
også nogen der har nævnt det med mejeriprodukterne, at øh, at Danmark er jo et smør- og mælkeland og det 
er jo også vores skyld at det er det, fordi vi bliver ved med at anbefale det øh, men det er bare det at sige til 
det, at igen, øh, vi laver kostråd på baggrund af hvordan vi ser danskerne spiser [TB: hvordan det helst er] på 
baggrund af madkultur, øhm, og sammenlignet med evidensen selvfølgelig, og Danmark har for uendelig 
mange år siden, altid været et landbrugsland, vi havde brug for at drikke, spise de fede mejeriprodukter, fordi 
at, vi havde det koldt, heroppe nordpå, altså nu snakker vi mange år tilbage, ikke [mmm] og det er klart, den, 
det har vi jo ikke brug for på samme måde mere. Men vi kan bare se, at det er den måde at danskerne får 
dækket deres kalciumbehov på. Man kan sagtens få dækket sit kalciumbehov på andre måder, men det er 
ikke sådan vi gør. Vi spiser typisk ikke sild med, eller vi spiser sild, men det er så den eneste fisk, men andre 
fisketyper, hvor vi spiser skellet og det hele med, øhm det er jo sådan man får kalcium på i andre lande, ved 
at man ligesom spiser hele fisken, og det, og ikke sortere benene fra, og øhm, så det er jo slet ikke fordi vi 
siger at man skal drikke en halv liter mælk. Vi siger ’det er den måde, at danskerne typisk får deres kalcium 
på - hvis du gerne vil have din kalcium fra broccoli, så kan du godt gøre det, eller fra øh, fra benene i fisk, 
det er der ikke noget i vejen med, det må i rigtig gerne’, men det er bare typisk ikke det vi ser [mm] når vi 
spørger danskerne, hvordan de spiser og øh og vi måler på deres kalcium [TB: Så hvad kan man sige, vi får 
jo bare sådan, en videnskabelig evidenspakke fra DTU ikke, og det er jo, det er det vi bygger det på, man kan 
sige, det er ikke fordi Landbrug & Fødevarer de pludselig har sat sig for bordenden og sagt ’hvad øh, skal vi 
ikke snart anbefale noget mælk’, nej og så tror jeg netop også, de vil bestemt ikke, øh, have lavet en kostråd 
om at spise mindre kød] [mm nej] 
 
44:15 [Hvordan ser i sådan kostrådene i fremtiden, deres rolle] 
 
TG: Altså mit bud er, at det kostrådene vil blive revideret igen, øh, om øh, forhåbentlig om noget tid, havde 
jer nær sagt, men altså, om 5-7 år øh, men jeg tror at vi igen vil se, at det er ikke øh mere de store 
revolutioner der kommer frem øh. Det er klart, det er, der er hele tiden ernæringsforskning i øjeblikket øh og 
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har været det de sidste 10-15 år, så, så der vil komme nye undersøgelser, der peger på nogen nye ting, men 
for mig at se bliver det småjusteringer, ligesom jeg synes at det er en småjustering, en justering, at vi nu 
fokuserer mere på det mættede fedt end på det umættede fedt, eller end det totale fedt, som vi gjorde i de 
gamle kostråd øhm, så jeg tænker det er småjusteringer der kommer øhm. Det er klart, hvis der kommer 
noget helt fuldstændig banebrydende, som øh, som der, knivskarp evidens for, jamen så, så ændrer vi jo. Det 
er jo ikke fordi at jeg sidder her og siger, at det her er den eneste vej og jeg vil ikke kigge på andet. Jeg vil 
bare gerne, jeg vil bare gerne, have nogle kostråd der, der ligesom afspejler hvad der er i evidensen [mm]. 
Og det nytter jo ikke noget, at det er ét studie der viser, at nu er det for eksempel dødsensfarligt at spise 
pære. Altså, vi skal ligesom have en række studier der sammenstemmigt siger, at det er dødsensfarligt at 
spise pærer, før vi går ind og ændrer noget. Det er ikke bare én studie, fordi at, man kan få studier der viser, 
hvad som.. hvad det skulle være, altså [ja] men vi har behov for [TB: Det er også det der bidrager til 
forvirring, ikke også, ’ej de der forskere de bare uenige hele tiden, så kan jeg lige så godt bare gøre som jeg 
selv helst vil’ ikke] det nye det er chokolade, altså det er ikke særligt nyt, men for ikke så lang tid siden, for 
et par uger siden tror jeg det var, kom der et eller andet med nu var lys chokolade altså bare det bedste, ikke, 
men altså de kommer hele tiden de der og det klart at forskerne vil rigtig gerne synliggøre deres forskning og 
have publiceret deres forskning øh i, i populærvidenskab øh [TB: og få penge] og det kan jeg sagtens forstå, 
for det er den måde man får fondsmidler på [mmm] men det, det forplumrer lidt vores øh vores job [TB: Ja] 
fordi at det, at vi hele tiden for at vide ’nå, men eksperterne siger jo også noget forskelligt hele tiden og hvad, 
hvad skal jeg snart tro på’ [ja] men, hvis man nu bare tror på kostrådene og, og stoler på, at øh kostrådene er, 
det der er videnskabeligt belæg for lige nu, så skal vi nok kigge på, og de der chokolader skal med senere. 
Hvis der er flere der ligesom kan påvise det, og hvis man samtidig kan påvise at det ikke, at det ikke øger 
fedme for eksempel og andre ting og sager, det er jo, det er lidt ligesom den der alkohol diskussion der har 
været ikke, at der er nogen der har gået ud og sagt at alkohol, ét glas vin om dagen, det er altså sundt – ja, det 
er sundt for lige præcis omkring 10 procent af mænd i 50-års alderen der har tendenser til 
hjertekarsygdomme. For resten af befolkningen, der er det pishamrende usundt, fordi kvinderne får 
brystkræft og mændene får prostatakræft og så videre og så videre, men man fortæller kun om de 10 procent 
og det er det der får lov at stå tilbage i medierne, ikke [ja] 
 
47:30 [I forhold til den kritik i havde, der var en del kritik der da de nye kostråd blev lancerede, der var 
faktisk, Arne Astrup var ude tror jeg, Christian Bitz og måske nogle af dem i også har haft med til bords, det 
ved jeg ikke, altså] 
 
TG: Astrup har selv siddet i evidensgruppen [ja, så det er jo, er der så nogle ting i gerne ville have ændret 
omkring lancering eller et eller andet, eller er det noget i ser der er uden for jeres magt] næh, altså man kan 
sige, Christian Bitz’s kritik var jo, at han synes det var kedeligt og jeg ved ikke lige, jeg er ked af at sige det, 
altså vi kunne have danset kostrådene, jeg ved det [TB: Det havde sikkert også været kedeligt] jeg ved ikke 
helt, det er nok ikke helt spændende nok [TB: Nej] men altså jeg vil ikke – vi kan jo ikke gøre forskningen 
mere spændende end det er [TB: Vi har prøvet at pakke den pænt ind] ja [TB: med nogle flotte billeder] [ja] 
det synes jeg [der er måske også en troværdighedsspørgsmål, der er grænser for, hvor langt I kan gå] [TB: 
lige præcis] ja, det kan man også sige. Nej, det tror jeg ikke [TB: hvad kan man sige, altså, jeg tror vi havde 
jo snakket meget om det her kostråd omkring kød og hvordan øh det ville blive modtaget, og det var jo det 
der blev blæst helt op ’og nu tager de bøfferne fra os’ og så videre og der kunne vi måske godt have været 
endnu mere skarpe på og sige, ’okay, kvinderne de skal ikke skære ned, halvdelen af mændene, de behøver 
heller ikke at skære ned, halvdelen af mændene, den ene halvdel af mændene de kan med fordel skære lidt 
ned på det her kød’ og det blev jo blæst op som om, altså, det er jo en bøf, hvad skal jeg så spise de seks 
andre dage om ugen, ikke også, og der kan man sige, vi har stadigvæk kostrådene, men måske kunne vi godt 
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havde trukket det ind] jamen jeg tror slet ikke, at vi var rigtig forberedte på, at det ville blive sådan en øh 
sådan en øh pressehistorie på den måde [TB: nej fordi problemet er altså ikke særlig stort] der er jo ikke 
rigtig noget problem, folk var helt oppe at ringe over det, men det er også fordi, jeg tror det største problem, 
det er, at folk simpelthen ikke aner, hvad kød vejer og, når det er tilberedt, fordi, for det første ved de ikke, at 
der er en del svind, når de tilbereder kød, og for det andet, så øh, så tror de at de spiser meget mere kød end 
de gør, generelt [mm] altså, og så når man så siger at ’kylling det tæller jo ikke med’ ’nå, det vidste jeg heller 
ikke’ og øh ’nå men fisk, de dage du spiser fisk, det er jo’ ’nåhh det vidste jeg heller ikke’ altså, så det er jo, 
der er sådan flere ting, der er sådan lidt nå jamen, når man sådan fik snakket folk ned, så var det måske ikke 
sååå for meget. Og det er jo fordi at det sådan en eller anden, det var jo primært mændene der reagerede på 
det, ikke, at det er sådan meget ’jeg skal ha min bøf’-agtigt [TB: Og det må du meget gerne] ja, spis du bare 
din bøf, men gør det et par gange om ugen og så vælg noget andet [jaer] de andre dage, altså, der er masser 
alternativer [jaer] [TB. Der kan man sige, ’ja – mega god pressedækning’ (hehe) altså og vi fik da, hvad kan 
man sige, der er jo måske på nogle byggepladser eller et eller andet, hvor man har diskuteret kostrådene, 
ikke] det var vi aldrig kommet ud før [TB: Der var vi nok aldrig kommet ud før og der, der har vi måske sat 
lidt i gang, ja, ikke også, så på den måde, der er kritik jo heller ikke altid af det dårlige. Selvfølgelig ville det 
da være dejligt, hvis vi red på sådan en kæmpe, kæmpe bølge af rygklapperi, men øh, det andet her, det er] 
[det er ikke så skidt] [TB: Nej, det er altså ikke så skidt] og jeg synes på facebook, der var det, der var det 
primært det der med ’gud, hvor er det kedeligt, hvad er det nye’ og det er jo bare sådan ’YES’ [TB: Ja!] 
perfekt, så er der ikke nogen der kan komme at sige, at vi skifter mening hele tiden [nej, hehe] altså det kan 
man da ikke sige [hehe, TB: hehe det er nemlig det]. 
 
50:50 [Jeg skal lige høre, hvor stram er jeres tidsplan] 
 
TG: Øh jeg faktisk et møde her klokken hel [TB: Det har jeg også] [Okay, jamen så skal vi nok, så skal vi 
lige hmm, så tror jeg lige vi starter bagfra, eller bare så, ellers så jeg er helt 100. Hvorfor tror I, at folk så 
vælger at følge low carb high fat, palæo, 5:2] [TB: Det er et quick fix] quick fix og et fællesskab med andre 
[jaer] jeg tror også det er når man ser damen i bladet som siger, at hun har tabt så og så meget ’eeej, det kan 
jeg også gøre. Tænk engang, jeg skal bare gøre sådan her’ [jaer] og 5:2 det er jo nemt ’jeg skal bare lade vær 
med at spise’ altså, ikke at det ville virke på mig, [TB: alt det der med, at det er nogen] alt det der med at der 
er nogle strenge regler [TB: Det er jo dogmer] som Thea sagde før, det er jo meget nemmere, at leve efter en 
religion, hvor du ved at du ikke må drikke, du ved du ikke må dit, dut og dat end det er selv at skulle ud at 
vurdere hele tiden ’må jeg nu tage den der øl’ eller ’bør jeg gå i seng med ham der, for jeg er jo ikke gift med 
ham’ [TB: haha] jamen sådan er det jo, altså, og det er jo meget nemmere [TB: Det er jo en tryghed] 
fuldstændig, altså, jeg mener, jeg gad da også godt gerne have sådan en ugeplan hver dag, hvor der stod hvad 
jeg skulle lave af mad til mig og min familie, i stedet for at jeg selv skal sidde og finde på det [jaer] [TB: og 
så tror jeg også det er, i sådan en søgen, måske en lidt misforstået søgen efter det der unikke i, i, ’se mig, jeg 
er noget særligt, jeg følger den her kur’] [mm] [TB: Øh så jeg er noget særligt, sammen med en helt masse 
andre, der også er noget særligt] men det er også fællesskabet [TB: Ja, men det tror jeg også] jeg tror ikke 
der er nogen der, og man kan sige, kure kan jeg også, det er jo slet ikke fordi at øh, at jeg egentlig, jo, altså 
man kan sige generelt er jeg imod kure, fordi at jeg synes det er problematisk at folk de går på kur, og så 
tager de på igen, og kur, og tager på igen. Men man kan sige, der kan være nogen som har rigtig god gavn af 
at følge en eller anden fastsat kur et stykke tid, for at komme i gang med et vægttab, fordi man har behov for 
ligesom [TB: kickstart] at være en del af et fællesskab [T: Også har] men problemet er at gå fra og lade være 
med, altså man kan jo ikke leve på de her kure for evigt, det er der nogen der siger de kan, det tror jeg ikke 
på. Altså 5:2-kuren det er, altså, hvis man skal leve fuldstændig stringent, så bliver det bare så kedeligt, når 
man skal til moster Annas fødselsdag ikke, og der står boller der, og det er en fastedag. Men, men, 
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overgangen fra at gå fra at leve en kur, på en kur og så til at skal leve et helt almindeligt liv, det er jo det der 
er problemet [mm] fordi man få jo ikke nogen hjælperedskaber med fra en 5:2-kur du kan bruge i din 
almindelige hverdag, så ryger du tilbage i igen, at der står cola i køleskabet og chips i skabet, når ungerne er 
lagt i seng, ikke [mm] og der får du ikke noget hjælp overhovedet, hvor du, hvis du ligesom prøver at dreje 
dit liv hen imod og leve efter kostrådene, stille og roligt, så vil du opleve, at colaen ikke står i køleskabet 
mere, fordi det er ikke en del af at leve sundt [TB: altså i stedet for at man måske drikker halvanden liter, så 
kan det godt være, at man bare drikker en halv liter eller at man måske deler sodavanden med nogle af de 
andre, altså de der små skridt, det er altså noget af det vi er, men vi har forståelse for, at der er nogen der har 
brug for de der radikale omlægninger af deres liv, ikke, hvis der skal ske et eller andet, så er maden jo et 
nærliggende område og tage fat og der er jo nogen der oplever store gevinster ved det, ikke, men der kan 
man sige øh nogle de gevinster kunne de måske også have fået, hvis de var begyndt at følge kostrådene i 
stedet for, altså, at] det er bare ikke så sexet at kommet til moster Annas fødselsdag og sige ’nej, den bolle 
der’ [TB: Nej, jeg er på kostråd] [hehe] nej jeg spiser efter kostrådene og det er ikke fuldkorn [TB: nej, lige 
præcis.. hehe] [hehe] så er det nemmere at sige ’det er desværre fastedag’ [ja] kedeligt [TB: Og så er.. ja. Og 
der tror jeg også at medierne selvfølgelig spiller en stor rolle, i forhold til, i forhold til at tale det fællesskab 
op] [ja] [TB: at øh, der er jo også, det synes jeg også at jeg oplever, at der er ligesom brug for at der skal ske 
noget nyt, vi skal have noget nyt, vi skal, der, ’nå jamen okay, så var jeg på low carb high fat, nå men nu er 
jeg på 5:2’ og] i morgen går jeg på rawfood [ja] [TB: ja, rawfood, hvad er der sket med det, ikke, altså det er 
lige som om at det, og det er lidt de samme mennesker. Jeg tror det er meget begrænset del af den danske 
befolkning, der reelt er på det i længere tid, men nogen der måske er gode til at tage billeder af det] og så tror 
jeg at [TB: og giver det fylde på den måde] jeg tror der er en del husmødre som øh altså, som er på det i et 
par dage og så finder ud af, ’ah dur ikke’ og så tager noget nyt [TB: Så kostråd, det er jo det lange seje træk 
og det er ikke, det er ikke så sexy som en, en flot, ung,] lækker mand [TB: Halvnøgen mand, der træner] [I 
kunne da kapre Bizt igen] [TB: ja] ja heheeh. Men altså Christian Bitz har jo sådan set været en af vores 
samarbejdspartnere [jamen det ved jeg] han har også lavet kostråd, han har også lavet en bog om kostrådene 
tidligere [ja, og også hans nyere bøger, de baserer sig også på kostrådene skrev han i dem, ikke] jo så. [TB: 
Det tror jeg hvert fald, jeg tror der er noget der appellerer, men kostrådene det er til helt almindelige, helt 
almindelige danskere] [ja] 
 
[Ja, men tak, nu skal vi ikke stjæle mere af jeres tid] [TB: Skulle jeg sende det der med kendskab] [meget 
gerne, det kunne være virkelig fedt] [TB: Jeg har din mail] [HUS: jo du har min mail, ja] [TB: har vi ikke det 
liggende?] [Det kunne være alletiders] jo, jo, jo, jo og det kan vi vel godt [TB: Jaja] [vi kan også bare via 
fortrolighedsstempler, så bliver det behandlet mere anonymt] amen den er offentliggjort [TB: Er den det – nå 
okay] vi var jo med inde i (uklart) og fortælle det derinde, så, meget ivrig person. [Nu nåede vi ikke det hele, 
men jeg tror alligevel at mange af svarene kommet ind på det, men hvis der er, hvis vi måske måtte sende 
nogle opfølgende spørgsmål, hvis der er noget vi sådan tænker at..  [MJ] der var lige noget der, der kunne 
være lækkert at få konkret svar på, [HUS] men jeg føler egentlig, [MJ] ja jeg tror faktisk også at vi kom godt 
rundt, men det kan jo godt være der lige er noget når man sidder] [TB: Det er jo også bare for at sige, at det 
er jo ikke fordi at vi hater på alle slankekure færdig punktum og kostråd er det eneste rigtige, eller noget, 
men jeg tror også bare det er lidt forskellige formål] mm.. [TB: Jeg tror ikke det ene nødvendigvis udelukker 
det andet] [mm. Også..] så er der jo så nogen kure hvor man kan sige, at det øh, kan være direkte 
sundhedsskadelige for børn for eksempel, hvis der er nogen der lever meget stringent øh vegansk for 
eksempel, så er der faktisk ret, så er det relativt sundhedsskadelig for små børn at følge [jaer]. Så der er 
selvfølgelig nogle ting som vi ikke [TB: jaja].. [Vores tilgang er også, at tale med nogen, som ikke bruger 
dem som kure, men som livsstile, for at det giver mere mening, at sammenligne det med kostråd eller sådan 
at forstå, ’hvad er det’, for det er klart, en juicekur eller et eller andet, det er ikke sammenligneligt med 
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kostrådene] nej [det er sådan, de er ikke i ægte konkurrence med det egentlig.. så vi prøver virkelig at få et 
billede af.. og folk siger jo, der er jo nogen, en palæo-fyr vi har snakket med, han har været hvad seks år eller 
sådan noget, så det er jo virkelig lang tid, men det er også, altså mellem tre måneder og 2 år, som folk har 
fulgt det. Så de kan jo nå at skifte. Altså der kan også komme børn på et tidspunkt, som for nogen] [TB: Ja, 
det tænker jeg også, altså hvor mange der reelt er på de her kure i længere tid, mere end et par dage, ikke og] 
men jeg tror klart, for eksempel sådan noget med palæo kur, det tror jeg appellerer rigtig meget til mændene, 
øhm, og jeg tror, det kan godt være at det er nemt for dem, at leve efter i længere tid – det vil jeg ikke afvise. 
Også fordi der er så mange, altså, kødet det er rigtig tiltalende for mænd tit, ikke, og det der salat der [mmm] 
det er sgu ikke altid så tiltalende. [Vi kan også høre, at det, nu har vi talt med to, og den der fortælling som 
Thomas Rode har skabt om.. at det er sindssygt effektivt, og at de bruger de samme vendinger.. og de føler 
hver især] [TB: Ja, lige nøjagtigt, ikke også] [Det er sådan, det er virkelig, det er urmenneske vi sådan finder 
frem på en anden måde og virkelig føler at de finder ind til kernen] [TB: Men det er måske nogle andre ting, 
der er i vejen med vores samfund end kostrådene, ikke] [jojo, ja] [TB: Altså det er jo, de har brug for at blive 
mandet op] [altså jeg tror, min personlige holdning er også netop det der med, at det er en del af ens 
personlige identitet] mmm [hvilken ernæringsråd man følger, ikke og nej, der er det ikke så sjovt at sidde at 
fortælle, at man følger kostrådene, som man følger low carb] hehe [TB: ’Jamen der er de her ti bud’] [det kan 
være i skal formulere det sådan.. hehe] det var vi ude i på et tidspunkt, men tænkte så.. det blev hurtigt 
fjernet igen. Man må jo ikke gøre grin, eller, ej.. [TB: Det er den der troværdighed vi snakkede om] [jaer når 
I er en myndighed og sådan]. Men det er bare kedeligere og kedeligere. Sådan er det. [TB: Det tror jeg da 
også, det er da også noget af det, som Jon han vil sige ikke også, altså hvor er nydelsen, hvor er koblingen til 
tallerkenen, hvor er måltidet henne og det der japanske kostråd om at man, de brasilianske kostråd om, at 
man skal spise sammen og man skal, hvad kan man sige, det er jo det vi er i gang med nu, med det der 
hedder måltidstænketanken, som Dan Jørgensen lige har lanceret om danskernes mad] [ja, det læste vi godt 
om] [TB: Og det er ligesom, altså, altså nu har vi basis, nu har vi næringsstofferne, nu har vi de forskellige 
fødevaregrupper, ikke, nu har vi det på plads og så må ligesom komme med nogle andre råd, der så handler 
om hvordan man skal indtage det] Det der er rigtig svært ved at lave måltidsråd, det er at det er super svært 
at dokumentere videnskabeligt, hvordan man øge, hvordan man, at vi ligesom giver mening, at det, at det at 
vi sidder sammen det så også skaber nogle sundere måltid, eller [jaer] altså det, det er bare lidt sværere at 
dokumentere [ja for søren. Og så især i Danmark, så sidder vi så længe sammen, at vi kommer til at spise alt 
for meget] [TB: Ja] [Vi sidder og snakker så længe] ja, altså, hvis vi skal gøre det på danske måltidsvaner, 
ikke, så er det jo så kun Danmark vi skal se på, og rigtig mange af de studier, som vi bruger i 
kostrådssammenhæng, det er jo internationale studier også, for vi har jo slet ikke forskerbasen til at lave så 
solid forskning [nej] øhm, så, ja. Så derfor bliver det nok lidt mere, altså måltidstænketanken det bliver nok 
lidt mere i den fluffy ende [mm] men stadig også, sikkert nogle super gode råd man (uklart) ved, men man 
kan bare ikke sammenligne det med kostrådene [mm] [TB: Men der vil jeg bare sige, at det ene udelukker jo 
ikke det andet] nej, slet ikke [bygger oven på] [TB: Det er jo, ja, det bygger oven på hinanden og det er jo 
ikke hinandens konkurrenter, det er jo ikke sådan ’nå men hvis vi bare spiser sammen, så behøver jeg ikke at 
tænke på fuldkorn’ eller, altså, sådan på den måde, men, men øh, I må da hilse Jon mange gange] [Ja, det 
skal vi gøre, ja] hehe.. [Jamen tusind tak for det. Det lød til at].    
 
Bilag	  2i:	  Transskriberet	  interview	  med	  Jon	  Fuglsang	  

[Intro til vores emne] 
 
01:57 (0:58 i Mac-optagelse – i.e. denne er ca. et minut ’foran’ i optagelsen) 
[Ja, men hvis du vil fortælle lidt om dig selv?] 
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Ja, jeg er lektor her på stedet, og har en sociologisk baggrund. Jeg er inde i sådan noget forbrugssociologi, og 
madsociologi, og madkultur [Ja]. Så jeg beskæftiger mig sådan bredt set med den del af det [Yes; ehm, men 
skal vi hoppe over nogen af de her første her? Så vi starter hernede fra?; Ja, det styrer du bare; Ja] 
 
Jeg kan snakke utroligt hurtigt, så [alle griner; Så bliver det bare et problem når vi skal transskribere, men 
den tid den sorg; alle griner]. 
 
2:28 [Øhm, hvad, hvad tror du, der sådan er af personlige årssager, ehm, når folk – danskere – vælger at 
følge en bestemt diæt eller en bestemt livsstil?] 
 
Ehm, det er et identitetsspørgsmål og det her med, at det er blevet en identitetsmarkør i forhold til at finde 
den mening, og det er også en del af sådan et refleksivt projekt, kan man sige, hvor man ikke nødvendigvis 
skal finde den fælles sandhed, men finde den her individuelle sandhed. Så det er også det her med sådan et 
senmoderne karaktertræk, at man gerne vil finde en særlig løsning, som passer til ens unikke jeg. Og der 
passer de her generelle kostanbefalinger måske ikke så dårligt, ikke særlig godt, fordi de er meget almene, 
det er meget generelle, og de er heller ikke særligt sexede formulerede eller noget. Der følger ikke rigtig en 
livsstil med og en særlig måde at leve på, som man fx ser det med Palæo-diæten. 
 
03:19 [Så i høj grad et identitetsspørgsmål?] 
 
Ja. 
 
3:22 [Vi har også fundet nogle artikler, hvor der bliver skrevet, at – de er ca. et halvt år eller et år gamle tror 
– at sundhed er sådan den nye religion, det vi ligesom bekender os til i dag. Kan du også nikke genkendende 
til det?] 
 
Ja, et stykke hen ad vejen, at… øh, men det er selvfølgelig også meget sådan nogle meget midlertidige 
fællesskaber. Så det er både det der med, at man vil både gerne være meget individuel og udbygge, udvikle 
en særligidentitet, men man vil også gerne være en del af nogen fællesskaber. [Mmm] og så er der nogle 
personer og en hvis livsstil, som på et tispunkt – ofte i en kortvarig periode, kernesund familie eller whatever 
– som giver et sprog og nogen mening, som gør at man kan være med i det fællesskab, så lang tid, som det 
nu giver mening, og inden at den begrebsverden de har bygget op falder fra hinanden eller det bliver for 
kritiseret af videnskaben. [Ja okay]. 
 
4:03 [Øhm, ud fra hvad du sådan tror, eller din erfaring, hvor tror du så, folk finder mest inspiration eller 
lader sig mest inspirere – er det sådan bøger eller venner eller nettet og blogs, eller? Er der noget, der sådan?] 
 
Det, jeg tænker det er ét stor summarum af det hele. Man kan sige mange af de poplære TV-kanaler har jo 
også været, måske ikke særligt gode til, altså de har også haft nogen, der har haft en halv-alternativ tilgang til 
det inden, så mange af de her lidt mere [dør smækker] har også fået tid i primetime og public service-
kanaler, men ellers så er det netfora, det er kogebøger, det er globale tendenser og trends og mange af dem 
tænker, at vi tænker at de er meget lokale og danske, men tit er det jo en diæt som også er populær i England 
og USA samtidig med. Så det er også tit en del af noget mere globalt, og så er det nogen kendisser som går 
til en eller anden diæt, og så kommer det også den vej rundt [Ja, okay] Så er det også lidt, meget, komplekst 
felt, at de opstår i.. 
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5:00 [Og i forhold til kommunikationen fra nogen af de her diæter tror du så, kan du få øje på noget, der er 
sådan centrale overtalelseselementer? Noget der især tiltaler folk?] 
 
Øhm, altså der skal jo tit være en eller anden, altså tit så knytter man jo diæten op, der er selvfølgelig nogle 
undtagelser, sådan noget 5:2 og sådan noget, men de fleste af dem, dem som virkelig har fået genhør, er 
bundet op på en eller anden person, som i den grad udlever diæten, og som måske førhen også i en eller 
anden grad, havde en opmærksomhed omkring sin person. Så de er meget personbårne, og der følger en eller 
anden form for livsstil med, som er attraktiv. Ofte er det sådan en ”I used to be fat – nu er jeg ikke! Nu er jeg 
blevet fit”, hehe, og folk, der har haft den oplevelse, virker også tit meget overbeviste om, at det de har gjort 
er det rigtige, og det sande, og det giver dem selvfølgelig også en eller anden grad af troværdighed – både i 
forhold til omverdenen, og også i forhold til, at de tror på sig selv, [ja] når de går ud og formidler de har 
budskaber. Og så begynder de at tjene penge, og så tror de først for alvor på, at der er en sandhed forbundet 
med det. Øh, det er selvfølgelig en del af det, og så er der de der lidt kvasividenskabelige diæter, ja fx 5:2-
diæten er et meget godt eksempel, fordi der selvfølgelig er nogle forsøg på nogle dyr, der siger, at man tager 
af fedtdepoterne den første dag, man faster, øh, men om mennesker kan efterleve det i praksis og hvordan, 
det foregår, og om det kan fungerer i en hverdag, hvor man gør alle mulige andre ting også, er måske mindre, 
ehm, bærende, ikke? Men så er der i hvert fald nogen, som igen er nogle halvkendte personer, som skriver en 
eller anden bog, som bliver bestseller, og så har den i hvert fald en elelr anden form for levetid [Jarh. Så det 
vil du sige, det er sådan de to store – det er  at trække på noget videnskabeligt på en eller anden måde] ja 
overgøre det videnskabelige argument i hvert fald – skrive et eller anden, som den hardcore 
ernæringsvidenskab ikke kan fornægte [Mmm] eller de tager en del af ernæringsvidenskaben og blæser den 
op til at være en eller anden universel sandhed, som man kan anvende, og man tager nogle forsøg på nogle 
dyr og siger ”det kan vi så også”, så bliver man heller ikke skudt ned, kan man sige, og det har stadig 
karakter af at være  det helt nye. Og det er også tit det folk søger, ligegyldigt om det er det ene eller det 
andet. Det er den nyeste diæt, der er [ja, okay]  
 
6:59 [Og måske lidt i forlængelse af det, har du så nogen fornemmelse af, om der er nogen kilder, der 
fremstår mere troværdige end andre, sådan for forbrugerne?] 
 
Øhm, altså, det her med at have en eller anden form  for videnskabelig baggrund eller belæg for det man 
siger, det har stadig en vis betydning. Altså  Kristians Bitz’ levedygtighed i det her felt skyldes jo meget, at 
han har været, ehm, han har en eller anden videnskabelig baggrund [ja] og at han heller ikke bliver skudt ned 
af det videnskabelige etablishement – i hvert fald ikke fuldstændigt, ikke? [ja..] øh, og så er der selvfølgelig 
også mange, som  på en eller anden måde forsøger at foregive, at der er noget videnskabeligt ved det, de har 
læst op på alle de her artikler, de har lavet sig et overblik. Der var også den her DNA-diæt, altså nogen andre 
ting, dem der har taget en dna-prøve eller en blodprøve, altså som også læner sig op ad noget videnskabeligt, 
men man kan ikke sige, altså de fuldstændigt overfortolker nogen umiddelbare, noget, med det her med at 
foregive at have en eller anden grad af noget videnskabelighed forbundet med sig. Der er også ham der 
Umahro, hvad hedder han? [Jeg tror bare han bliver kaldt umao - boomerang] Ja, på hans hjemmeside, er  
han også alt muligt professor for at alt muligt. Det hele er sådan noget humbuk, men han foregiver stadigvæk 
den her videnskabelighed. Så det er stadigvæk et argument, øh, og så er det selvfølgelig også det her med; 
føles det godt for dig? Altså hele den her kernesund familie, at man er sin egen sundhedsekspert. [Ja] Altså 
det her med at der både er noget videnskabelighed, men også med prøv det og se, om du ikke synes, du har 
det bedre. Og så ser folk ”neeh jeg havde det bedre” og så er der sådan lidt, det er den del af det. [Tror du så 
der kan være noget, nærmest placebo-effekt i det?] Ja i høj grad, også det her med, at man anerkender den 
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subjektive oplevelse af noget, hvor ernæringsanbefalinger vil sige, ja, altså du kan godt spise gluten, jamen 
det er oppe i dit hoved ikke? Altså man anerkender ikke den subjektive oplevelse for anbefalingerne, men det 
gør man i populærdiæterne – eller man har nærmest præ-programmeret dem til at have en bestemt oplevelse. 
 
08:55 [Okay, og egentlig lige, hvordan tror du, at det kan være, sådan relativt mange slipper afsted med det 
her lidt kvasividenskabelige? Er det fordi, det dog har en, lidt, en forankring i videnskaben eller?] 
 
Ja, og så kan man sige, at der er rigtig mange af dem som.. det er jo tit meget, mange af dem, som bliver 
inviteret ind og skal kommentere på de her diæter, har også så mange kommercielle interesser, så det her 
med at være én stor nej-siger til det hele, er ikke nogen som folk nødvendigvis har lyst til at høre. De vil 
gerne høre, at der er en halv sandhed. Så sådan nogle som Bente Klarlund eller Kristian Bitz eller Astrup, øh, 
er tit inforståede med at give dem her lidt plads i forhold til ikke at skyde dem ned, også tit fordi de har nogle 
kommercielle interesser forbundet med at udbrede det her argument. Øhm, og spørgsmålet var igen? [øhm, 
nå jamen egentlig bare hvordan de her forskellige kure eller diæter kan slippe afsted med at…] Ja, og så er 
der bare ikke tradition for, at man jorder dem  fra Fødevare… altså det første man har set, det var Lene 
Hansson, der bliv lynchet her i sidste uge, det er det første af sin art herhjemme siden Kernesund familie, 
hvor der også var en kritik af dem. Ellers har man ikke fra Fødevarestyrelsen og myndighedernes side gået 
ind og… man har sagt, det må folk selv ligge og rode med. 
 
10:04 [Mener du, at det kunne de potentielt godt? Der ville være belæg for at gå ind og sige…?] 
 
Ja, helt klart. Når de siger noget, hvad er belægget for at sige det? Jeg ved i USA har man faktisk gået ind og 
gjort det [altså de offentlige myndigheder?] Ja, de offentlige myndigheder har, det der hedder DNA-diæt som 
er blevet kæmpestort – altså det her med man tager en DNA-prøve og så siger ”du er intolerant over for de 
her typer af ting”, hvilket er fuldstændigt at smadre deres evne til at spise sammen med andre – at det er 
simpelthen kvaksalveri! Så det har man sagt, det er ikke, det er ikke lovligt at sige det. [okay] Øh, og det 
kunne man sagtens gøre i højere grad her [Mmm, okay]. Og det var også det  man gjorde med Lene Hansson, 
altså, at man begyndte at true hende med de ting, ikke? [Ja..] Så myndighederne skal gå ind i sagen,  men 
indtil de gør det, så er det bare frit spil… og så tror jeg bare fødevareområdet er sådan lidt lovsløst farvand. 
Altså folk er sådan lidt, det må folk sgu selv rode med, hvis det giver mening for dem og, whatever. Det er 
deres egen krop, og det er sådan lidt, det kan vi ikke tage os af. Det er simpelthen for småt… [Mmm] og det 
vil jeg jo mene, det ikke er nødvendigvis! Men det er i hvert fald den generelle tilgang. Man har det også i 
emballering af fødevare, hvor der også er nogenlunde frit spil, ikke? [ja] Altså det er ikke noget specielt 
reguleret område, og tit så kan man sige, dem som har økonomiske interesser er meget beskyttede af den 
lovgivning, der er [okay, okay. Ja, for det er jo i hvert fald også  noget af det vi får øjnene op for i vores 
speciale her, at det er i virkeligheden muligt for ret mange forskellige aktører, bare at komme ind og sige 
”her er jeg og det jeg står for” og så i virkeligheden få en rimelig stor følgeskare, ikke?] Ja, og så det er dét 
med at have det æstetiske univers med, altså det her med at have blogs, og tilberede sin mad lækkert og se 
lækker ud og have lækre venner, der spiser maden og sådan noget, altså hvis man kan lave den setting, så 
plejer man jo… Nogle af mine studerende har blogs, der bliver fulgt af 5000. Jeg forstår det ikke, men jeg 
kan godt, hvad det er, de gør [Mmm, ja; Så der er helt klart nogen elementer der, mere end det rent faglige og 
videnskabelige, der også spiller ind?]. Ja ja, ja, der er en eller anden sanselighed forbundet med det. 
 
12:04 [Ja, okay, og nu var vi lige inde på det også; du kom selv ind på det; men det her med, at det er med til 
at skabe en identitet og måske også skave et tilhørsforhold til nogle grupper – og de to over for hinanden – 
kan du uddybe det lidt?] 
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Ja, øhm, altså det er jo meget noget midlertidigt og dem – altså det er jo ikke alle, der hopper på populær-
diæter og midlertidige diæter – men for dem der gør, er det vel sådan en eller anden arketype på sådan noget 
senmoderne identitetsteori, hvor man er meget refleksiv og man er meget midlertidig i de valg, man 
foretager.[Okay] Eh, den tænker jeg, er meget oplagt, og så den der, hvis man skal være teoretisk, der er en 
fransk teoretiker, der hedder MapSoulei (??), jeg ved ikke om I har hørt om ham [m-m], men han snakker 
meget om sådan nogle midlertidige fællesskaber, altså det hed med, at man – i modsætning til Bourdieu, som 
siger, man spiser på én måde, og man kan godt lyde y-tallerken-modellen, så vil han sige, at man i højere 
grad melder sig ind i et fællesskab, som har en vis levetid og på et tidspunkt bliver du træt af det, og så 
hopper du videre til det næste [Okay]. Øhm, og den, det teoretiske perspektiv passer i hvert fald bedre end 
Bourdieus måde at forstå, fordi det er så flygtigt og det er så omskifteligt, og der er nærmest også en 
indbygget joke nu i populærdiæten med, hvad er den nye diæt, ikke? [Mmm; det er meget interessant for nu 
har vi været ude og tale med nogle interview personer, og det er kun 5:2, der selv kan se, at det er 
midlertidig. Der er ingen af dem, der selv mener, at de er på en midlertidig diæt, men når vi spørger dem til, 
hvad de tænker om andre, så er det et quickfix – for andre. Ja, for alle andre, der er det, ja…] Ja, og det er det 
der med at finde en eller anden midlertidig sandhed, som man selvfølgelig tror er rimelig varig, ikke? [Ja, 
mm] men som man på en måde er omskiftelig omkring [Jarh; og det leder i virkeligheden lidt hen til næste 
spørgsmål…] Og så tænker jeg også, også teoretisk så er det sådan en forbruger – altså indsnævret 
forbrugersamfundet – altså det her med, at man forbruger end diæt fremfor, at man, øøøh, [Virkelig 
internaliserer den?] internaliserer dem, ja [ja]. Altså det forbrugersamfundets præmisser, der går ind [Ja]. Det 
der rastløse forbrug, altså, hvis I har læst? [Vi har da berørt det, jo] Ja… 
 
14:09 [Øhm, så, nu nævnte du lige, tror du, at det kan være rigtig, at folk ikke er bevidste om, at de ligesom 
er underlagt en trend og noget midlertidigt? Eller vil de bare ikke indrømme det over for sig selv?] 
 
Jeg tror oprigtigt talt, at man selvfølgelig tror på, at man har fundet en eller anden form for sandhed, som er 
endegyldig, ikke?  
 
Øhm der er også en anden ting jeg kom til at tænke på, der spring.. der er jo også en ernæringsfaglig pointe, 
at stort set lige gyldig hvilken diæt man følger, om det så er rawfood eller alt muligt andet, så vil man tabe 
sig og leve sundere, fordi det at man er reflekteret omkring det man spiser gør, at man spiser sundere [ja 
okay] så stort set alle populær-diæter, lige meget hvor dodgy de er, vil næsten som udgangspunkt gøre, at 
man levede sundere end man gjorde før [ja] og det betyder også ernæringsvidenskaben ikke selv er kritisk 
over for nogen af udsagnene, forholder sig til det faktum at ’okay fair nok, det får trods alt folk til at være 
mere refleksive om det de spiser’ [jaer] der er ikke særlig mange diæter som anbefaler at man spiser slik eller 
drikker cola eller sådan nogle ting, som er de store syndere, så på den måde er det også et videnskabeligt 
carte blanche til populær-diæter [jaer mm okay] 
 
14:25 [Øhm, jeg skal lige se her, så sådan helt overordnet set, hvorfor tror du så at sådan nogle diæter som 
palæo, low carb high fat og 5:2, de er blevet så populære, som de er] 
 
JF: øhm jeg tror meget det selvfølgelig har noget.. jeg ved ikke om 5:2-diæten er blevet så populær øh, men 
jeg tænker de to andre i hvert fald er, øhm, en ting er at jeg tror særligt palæo-diæten også øh til dels low 
carb, at den tilbyder noget mad, som folk godt kan lide i forvejen, altså  at den mad der kommer ud af det, 
for mændenes vedkommende er meget maskulin, altså, og at det rent faktisk har en betydning, altså det 
betyder meget, altså rawfood ja ja, det er meget sjovt at smage, men det er ikke noget man har lyst til at 
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bygge en diæt op på, hvis man har smagsløg der fungerer, øh, men det har de her diæter alligevel, så det er 
selvfølgelig også det her med at, det her min pointe om, at man vælger den sandhedsfortælling det stemmer 
bedst overens med den sandhed man godt kunne tænke sig der var tilstede [mm]. Så jeg tænker, det er med 
en diæt bliver levedygtig tror jeg også langt hen ad vejen for Kernesund Familie, som faktisk sagde utroligt 
mange fornuftige ting også omkring det her med at prioritere måltidet og sådan nogle ting, at øh, at når folk 
følger de her bud, så får de faktisk også mentalt bedre, de laver bedre mad og øh de får nogle positive 
oplevelser. Så de ser det ikke som en last at følge den her diæt. Hvilket de måske i højere grad gør med 
Fødevarestyrelsens kostråd [jaer okay]. 
 
15:55 [Okay og nu, du taler sådan set rimelig hurtigt og præcist, så jeg tror godt at vi kan nå nogle af de 
første spørgsmål alligevel, så hvis vi lige hoppe lidt tilbage, øhm, hvad synes du, vi hopper lidt mere hen til 
Fødevarestyrelsen  nu og kostrådene – vi skulle i øvrigt hilse fra dem derinde, Trine og Thea] ja tak [hehe] 
yes, I know them very well hehe Thea kender jeg også privat [okay heeh] hun er gift med min bedste ven, ja 
[nå okay] det er lidt problematisk når der er nogen ting vi er uenige i.. hehe  [ja, men de nævnte det godt lidt, 
at øh, at I måske havde lidt forskellige syn på nogle ting] ja [øhm hvad synes du det primære formål skal 
være med at have officielle kostråd] 
 
JF: Øhm det er at man stiller nogle retningslinjer op, som danskerne kan forholde sig til og som bliver et 
filter i forhold til alt den fejlviden der eksisterer derude [okay] så det her med, det er evidensbaseret synes 
jeg er rigtig godt, en rigtig godt præmis at have med i det, øhm. Hvad jeg tidligere også har formuleret og 
sagt, så kan man godt i højere grad have nogle mere bredere perspektiver inde i kostrådene, at man i højre 
grad forholder sig til bæredygtighedsaspekter eller hele nydelsen og samværsdimensionen ved måltidet. Øh, 
men det er også min sådan eneste kritik af dem, så tror jeg selvfølgelig at jeg synes, at nogen af dem er 
meget, sådan ’spar på mættet fedt’ ja…. Jeg tror godt jeg ved hvad det betyder, jeg har også arbejdet med det 
i fem år [hehe jaer] altså det er sådan en øh, det er meget ernæringsfagligt, meget ernæringsfagligt sprog, det 
bliver en ernæringsmæssig måde at kigge på maden på [okay] som jeg ikke tror at særlig mange har lyst til, 
altså det her med at tale om sin mad som proteiner og kulhydrater og altså, det er en måde som 
ernæringseksperter kan få lov til.. men resten burde kalde det ’fed os’ [jaer] eller noget andet ikke [okay, 
okay]. Så det er med, at man har et meget ernæringsklinisk sprog, som jeg vil sige, selvom de vil mene at de 
ikke har det, det har de stadigvæk, især hvis man kigger på de populær-diæter som har (uklart ord), der 
kunne man måske godt i højere grad, men det er jo ikke bare dem der sidder nu, det er kostrådenes tradition 
som går 30 år tilbage, ikke [ja, ja okay] og Else Molander, som sidder derinde [ja]. 
 
18:00 [Har du indtryk af hvad befolkningens sådan generelle holdning og kendskab er til kostrådene]  
 
JF: Øhm.. jeg er jo biased, for jeg tænker alle kan dem og ved hvad de er.. øh.. men min, jeg tror alle godt 
ved, at der er noget der hedder kostråd  og at de på en eller anden måde bygge på noget videnskab. Øh, det 
bliver bare sværere og sværere at have folk, mennesker til, befolkningen generelt set har tillid, så der 
kommer en højere grad af mistillid. Det er ikke nødvendigvis Fødevarestyrelsen, det er bare en præmis i den 
tid man nu engang lever i. Øh, og det betyder selvfølgelig også, at vi skal være meget sikre i forhold til de 
ting vi spiser, og det er også derfor den der med mættet fedt er problematisk, fordi måske var der ikke så 
entydig evidens for det og det sammen med salten, jeg tænkte.. altså man kan hurtigt komme til at sige nogen 
upopulære ting, som der måske kun, som der også videnskabeligt er nogen kritikpunkter af, og så begynder 
der at opstå mistillid. Så der er, man skal virkelig passe på med at melde ting ud, der er stramt, i forhold til 
hvad så, for at imødekomme kritik [jaer]. Jeg tror at folk kender kostrådene og jeg tror også, at de til dels 
har, altså hvis man spørger folk hvad det vil sige at leve sundt i forhold til anbefalingerne, så viser alle 
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studier, at sådan 95 procent, de svarer at.. indenfor anbefalinger, ikke [mm] de svarer, at vi skal spise mere 
grøntsager, lidt mindre kød [jaer] og sådan ting med at spare på sukkeret og lade være med at drikke 
sodavand. Så de kan dem godt. Det kan godt være de ikke kan kostrådene, men de kan godt, de kan godt 
[jaer] den logik, som ligger bag kostrådene [okay, ja]. Så det kan godt være, at de ikke kender kostrådene, 
men de kender godt tankegangen [ja, så det er i virkeligheden relativt godt implementeret i samfundet på sin 
vis] som en vidensdimension, ja [jaer] det er mere så hvordan man så gør, og får det til at fungere hjemme i 
køkkenet og får det til at være attraktivt i forhold til alle de konkurrerende diæter som forsøger at sælge et 
andet perspektiv [ja, ja].  
 
19:55 [Og det hænger jo så måske også lidt sammen med det næste jeg vil spørge om og hvad synes du om 
kommunikationen der er omkring kostrådene eller måden de bliver kommunikeret ud på] 
 
JF: Øhh… Altså man har jo det spændingsfelt, at man ikke bare kan gå ud og bruge de samme virkemidler 
som øhm, som populær-diæterne gør, fordi det bliver meget hurtigt poppet, og så læner man sig op af nogle 
personligheder, nu læner de sig op ad ham der Claus Holm lige nu, ham kokken ikke, som også har lavet 
reklamer for McDonalds, og øh det har jeg ikke noget problem med, men det der med at bruge de samme 
virkemidler, som man bruger andre steder er bare en ekstrem svær balancegang [mm]. Så der er ikke nogen 
nem løsning på at være Fødevarestyrelse og lave valide øh, integritetsfyldt kostråd og kommunikere dem ud. 
Øh, men jeg tror i højere grad end man har gjort, at man kunne tænke sanselighed og æstetik ind øhm, og 
man kunne måske også… altså jeg læste nogle af de ting, som Lars Dahlager har skrevet omkring kostrådene 
på Politiken var han jo netop også kaldet det sådan lidt triviel hverdagsmadsting, som altså ikke er sådan 
særligt spændende eller øhm, det lidt ligner en slankekur, og sådan nogle ting, ikke. Altså at man får lidt 
kostrådene til at virke, som nogen der er kedelig og er sådan lidt skyld, altså putter skyld på at spise at det 
man har lyst til at spise. Og de ting man så kan tillade sig selv som en snack er ikke sådan noget som folk 
nødvendigvis har lyst til at spise som en snack. Så, så den del af det tror jeg godt at man kunne.. ja, måske 
også i højere grad. Altså.. På en måde vil jeg sige, at man i højere grad skulle tage gavn, ikke fordi de ikke 
har dygtige kommunikationsfolk derinde, men også  få.. der er en hel masse folk der arbejder med 
fødevarekommunikation, professionelt, som virkelig har erfaring med markedsmæssig placering, hvor de 
måske i højere grad godt kunne bruge. Så den slags nye.. men det er virkelig en balancegang i forhold til 
hvordan de kan gøre [jeg tænker også på, i forlængelse af det, at altså Fødevarestyrelsen har jo også en pligt 
til at oplyse dig om hvad kostrådene indeholder, men hvor langt kan de gå, for at gøre det interessant for os 
som forbrugere] ja  
 
23:00: [Hvor langt kan de gå for at gøre det interessant for os som forbrugere? Ja, fx, netop, hvor mange 
fancy virkemidler – Trine og Thea siger jo selv, at kostrådene er ikke sexede – men hvor lang kan de gå for 
at de bliver sexede? De skal jo nå ud?] 
 
Ja, det er en, det er en svær opgave. Altså jeg kender andre kommunikationsfolk end fra fødevareområdet 
som siger, at den opgave kunne de godt tænke sig! [alle griner] øh, så det er selvfølgelig, hvordan man lige 
gør det, men der er nogle helt klare begrænsninger omkring, og også det  her med, at det er stadigvæk en 
meget… Fødevarestyrelsen og ernæringskontoret står bag dem, og det er meget en ernæringsånd, der er 
filteret i forhold til det, øh, og det gør måske også, at man ikke får gjort det sanseligt eller æstetisk nok eller, 
at de har jo også en stor forkærlighed for nøglehulsmærket, øh, og det…. Det er heller ikke et skide sexet 
mærke, altså. Hvis man kan sige det sådan, ikke? Ehm, nu begynder de så at arbejde meget sammen med 
nogle kokke omkring sådan opskriftsudvikling og lægge dem ud og sådan nogle ting, ja, det tror jeg ikke 
engang er vejen frem altså. [Nej, det er ikke nok?] Det er ikke nok, og så bliver det nogle bestemte kokke, 
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meget sådan… [er det det her danskernes med, du tænker på?] Ja, det her med, at man putter blomster på, 
over maden – det der med at gøre den meget gastro-appetitlig. Altså det tror jeg heller ikke nødvendigvis får 
folk op af stolene, ikke? [Mm] Eller lave en, øh, en øh, hvad hedder sådan en.. Hvad hedder den der sovs 
med smøreost? [en bernaise?] Bernaise – lave en bernaise på kærnemælk eller på skyr. Altså, den, altså jeg 
tror den måde at lave om på opskrifterne i forhold til at gøre dem sundere, det tror jeg ikke er vejen frem. Jeg 
tror det er mere, øhm, altså hele det der Mikey Pollen-univers med at sige spis varieret, spis mere grønt, og – 
jeg kan ikke huske, hvad det sidste er. Altså det er mere nogle helt simple tommelfingerregler, man skal ind i 
forhold til at komme med nogen formidlinger, ikke? Og det er jo også det de vil mene at indfange i det første 
kostråd; altså det det med, at man skal spise varieret, være fysisk aktiv og gøre et eller andet andet. Altså det 
er måske den formidling man skal holde sig til og i forhold til at spise grønt [Ja] og fisk og sådan nogle ting. 
Men altså det er en svær opgave, det er ikke fordi, at jeg vil sige, de gør det dårligt. Det er bare [det er et 
svært spændingsfelt, som du nævner] præcis, og det er måske også meget vigtigt, at der er nogen, der holder 
fast i den ernæringsmæssige videnskab, når der er så pres på alle mulige andre steder. Så er det måske 
vigtigt, at staten går ind og er noget andet, som er kedeligt, ikke? Øh, så jeg tror også, at – jeg ville ikke sige, 
jeg fortryder den kritik, jeg har sagt tidligere – men jeg kan da godt se i højere grad, at der er mange, der 
tager patent på, hvad nydelse er ved et måltid, og det kan også være problematisk. Altså jeg har ikke lyst til 
at spise som Claus Meyer [nej]. Eller det er der i hvert fald mange, der ikke har. 
 
26:06 [Så helt overordnet set, hvad er din holdning til kostrådene?] 
 
At de skal være, altså de skal være langt hen af vejen, som de er. De skal være ernæringsbaserede, de skal 
indeholde mindre grad af ernæringsspørgsmål og i stedet for at sige ”spar på” eller ”spis mindre af” så skulle 
de mere fokuserer på, hvad man skulle gøre og ikke på, hvad man ikke skal gøre. Og så vil jeg sige, det 
handler i højere grad også om at få nogle andre aspekter ind, så det bliver mere – og det er selvfølgelig farligt 
at sige – at det bliver livsstilsorienteret med det her, men jeg synes utidssvarende, at man ikke har 
bæredygtige overvejelser omkring det med man spiser med i sine overvejelser, og jeg synes også – i forhold 
til hvis man kigger på andre landes kostråd – at det her med at have et socialt og nydelsesaspekt med; prøv at 
spis sammen med andre, når det er muligt. Eller at man – nu ved jeg godt de er i gang med at lave ny 
måltidstænketank og sådan nogle ting – men at det ikke bliver en del af kostrådene, for så bliver det andet en 
appendix, men altså det burde være en del af dem [Mm; ja] det sagde jeg også dengang, og det siger jeg også 
nu. Det synes jeg var en fejl [ja; en mere holistisk tilgang til det, altså?] Ja, men stadigvæk selvfølgelig uden 
det skal blive alt for styrende i forhold til, hvordan det rigtige måltid skal fungerer og sådan. Men.. og et eller 
andet; det her med selv at kunne lære at lave med synes jeg også er en vigtig præmis, at man for det ind i 
kostrådene. Øhm, så jeg synes helt klart, der er plads til forbedringer, og jeg synes det her med, at der nu 
kommer to forskellige kostråd, det synes jeg er noget bøvl. De burde lave en integreret, og det håber jeg også 
vil ske i fremtiden i forhold til kostrådene. Og det vil også gøre dem nemmere og gøre dem æstetiske og 
appetitlige ved at der er en social dimension med.[Mmm; okay]. 
 
27:39 [Synes du selv og tror du også befolkningen ser Fødevarestyrelsen som troværdige, også lidt i kraft af 
deres rolle som myndighed? Eller kan det godt være noget, der er sådan lidt bob-bob? Også nogle gange kan 
man godt have indtryk af, at folk bare synes, myndighederne kommer med en løftet pegefinger, også selvom 
det nærmest er SKAT eller hvad det så er, og at den negativitet, så kan smitte af på Fødevarestyrelsen som 
myndighed?] 
 
Jeg tror det tæller til fødevarestyrelsens fordel, at der har været så meget bullshit rundt omkring. Altså det 
her med, at Lene Hansson bliver lynchet eller nogle andre gør på en eller anden måde; ”okay måske var der 
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lidt mere om det end som så”. Så måske er der lidt ved at være sådan en diæt-bobbel, som har været på spil 
nu og som gør, at man i højere grad vil sige ”okay, der er et eller andet der er mere korrekt end som så. Det 
er ikke sexet, men det er så kostrådene”. Så det tænker jeg lysner i forhold til det. [Ja] ehm, ja. 
 
28:35 [Okay godt, hvordan – og så et spørgsmål, jeg ved egentlig ikke, om der er noget om det, men det er 
nogen, som nogen af vores interviewpersoner har givet udtryk for, at de mener, at der kan være nogle 
interessekonflikter hos Fødevarestyrelsen, fordi de har et forhold til Fødevareindustrien. Er det noget, du 
tror, der kan være noget om?] 
 
Jeg ved ikke, om der er noget om det som sådan. Men der er i hvert fald, at man ikke vil træde Landbrug og 
Fødevare unødigt over tæerne [okay] øhm, så det tænker jeg, at.. vi har også sådan mælke- og mejeritradition 
i Danmark. Og har de støttet op omkring de forskningsbidrag, som er lavet? Har de været med til at 
finansiere dem og sådan nogle ting? De har de nok.[Mmm] Men har det betydet noget for konklusionen? 
Måske – måske ikke. Altså det ved vi selvfølgelig ikke noget om, men der er selvfølgelig, øhm, vi, det er 
svært at have uafhængig ernæringsforskning i dag. Især med Arne Astrup inde over! [Jeg kunne faktisk se, i 
den der evidensrapport, der har de forsøgt at lave sådan en udredning bagest, hvor de skriver, hvem der har 
været med til at skrive den, og så hvilke andre forpligtelser, de har haft i den periode, hvor de har skrevet 
den, så] Ja, og det er jo reelt nok, at de på en eller anden måde synliggør interessekonflikter og sådan nogle 
ting. Øhm, men jeg tror, at en styrelse, men altså det kræver også bare, at Fødevarestyrelsen er ekstremt, 
øhm, åbne i forhold til at prøve at undgå interessekonflikter og sådan nogle ting, men jeg tænker også igen, 
det er et, altså det her med at råbe konspiration og nepotisme efter en styrelse, det er også et træk i tiden, så 
det [Mm, det kunne ske for alle?] det er en mistillidskultur, ikke? [ja] så man skal selvfølgelig også være 
meget opmærksom på, hvad man gør og hvordan man gør det. 
 
30:23 [Ja okay. Hvordan ser du kostrådenes rolle i fremtiden også holdt op imod de her andre diæters 
popularitet?] 
 
Øhm, [også bare hvad du tror, det er ikke fordi, de behøver komme med den endelige sandhed] Jo, jo, jeg 
tror, at kostrådene kommer til at vedblide og i højere grad – i forhold til, hvor meget viden, der bliver meldt 
ud, så tror jeg også, at de på en eller anden måde, vil være en eller anden form for sikkerhed. Også i forhold 
til, at, øhm, der fra myndighedernes side er så meget fokus på forebyggelse og bliver allokeret så mange 
midler til det, så tror jeg fortsat, der vil være så stor.. økonomisk og arbejdsmæssig volumen bag kostrådene, 
så  de vil blive ved med at være der og have en vis form for betydning. Og så tror jeg, der vil være nogle 
bølgegange i forhold til, at der vil være nogen diætstrømme, som på en eller anden måde vil miskreditere de 
her ting og nogle andre, som ikke vil. Øhm, nu må jeg se den der protein-diæt og Palæo-diæt, den er lidt 
mere sejlivet end som så, men altså de på en måde modsiger jo fødevarestyrelsen, ehm, så det er selvfølgelig 
også spændende på, hvor lang tid er den kultur bæredygtig? Men kostrådene – nu ved jeg godt, der er nogen 
andre, der har sagt noget andet – de er jo stort set som de var for 30 år siden. Øh, med få variationer, ikke? 
Øh, og det tænker jeg også er en tillidsmarkør på den lange bane. [Okay, ja for der er egentlig mange ad 
vores interviewpersoner, der giver udtryk for, at ”jamen kostrådene de skifter hele tiden! Hver andet år, så 
kommer der nye!” *alle griner* og det er egentlig lidt ironisk, fordi – nej – af alle ting, der er de faktisk ret 
stabile]. Ja, og det er jo også en folkelig fortælling, der er, som er fejlslutning, altså jeg kan forstå på mine 
ernæringsfaglige kollegaer, ikke?, at der er nogle ting, som er væsentlige ændringer i deres lille, meget 
nørdede verden, men i det store og hele, er det langt hen ad vejen de samme ting. 
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32:13 [Nå, og så lige et sidste, måske lige lidt afrundende-opsummerende spørgsmål; hvorfor tror du, at 
nogle folk vælger at følge diæter, der afviger fra de officielle kostråd?] 
 
Ehm, ja det er jo en opsummering af nogle af de ting, vi har snakket om, øh, tidligere, øh, men det er nogle 
søgeprocesser i forhold til, ja at ville gøre noget ved sin krop, som for rigtig mange er noget, de gerne vil 
arbejde med, og hvis man kigger på overvægtsstatistikker osv., så er det også med god grund [Mmm] altså 
det er jo ikke et problem, der er taget ud af den blå luft, øh, og 2) så tror jeg det her med at skabe en identitet 
igennem det man spiser, er også et meget tidstypisk træk. At være med på nogle bølger – altså mad er blevet 
mode og mode har det med at skifte. Og når det bliver det, så vil det her naturligvis også være en af 
konsekvenserne ved det. [Okay, ja, alle tiders; jamen tak! tak] selv tak [du var godt til at svare præcis og 
kort, så det bliver dejligt at transskribere, tror jeg; alle griner] det har jeg hørt før, at jeg ikke er, men det… 
 
33:23 [vi har taget en lille ting med] nå, hvor er I søde – det vil jeg skynde mig ikke at vise til mig kontor 
[alle griner] ej, det var sødt af jer. Men øh, I må jo gerne sende specialet til mig, når I kommer dertil [jamen 
der kan vi sagtens; der går nok et par dage, men…] ja ja, men nu er I jo to, så plejer man at været god til at 
holde hånd i hanke, så man ikke går helt ned med flaget på samme  måde [lige præcis]. Hvornår skal I 
aflevere? [2. Marts. Så vi har stadig nogle måneder endnu] Ja, hvem skal I mere snakke med? [Jamen vi har, 
altså vi har Thea og Trine, og så har vi faktisk med Thomas Rodhe også, som var sådan lidt ud af det blå 
men… og så Henrik Byager] Ja, hvor er det nu, han sidder henne? [Jamen han er selvstændig; han er 
livsstilsekspert; Han er ikke så meget med ernæring direkte, men det er det her med livsstile og trends og 
sådan noget, det tænker vi kunne være meget spændende] Ja! Men det er også sjovt, sådan nogen som ham 
der Umahro, som både er brugt af Urtekram og Årstiderne som ernæringsekspert, altså han er jo også hokus-
pokus, men det der med, at to så etablerede virksomheder bruger ham som… [så får han også noget 
legitimitet, så bliver det sådan gensidigt?] Ja, gensidigt. [og så kommer man jo også til det der med, hvad det 
er, der virker. Og nu fortalte Thomas Rodhe, at han skal til at være på nemlig.com og udvikle opskrifter for 
dem.. så… det er den der kendis-effekt] ja, når de med virksomheder bare bliver hardcore kommercielle [ja].. 
 
Bilag	  2j:	  Transskriberet	  interview	  med	  Henrik	  Byager	  

 [Vi præsenterer emnet] 
 
4:24: HB: Jeg kommer til at tænke på, at jeg måske har noget, som jeg kan støtte mig til.. Altså det er jo et 
kæmpe emne, og det er jo et, øh, et emne med rigtig mange aspekter. [Mmm, ja, helt sikkert]. Fordi, øøh, 
altså nu skal jeg jo ikke holde foredrag på den måde. Men jeg kan jo ligeså godt, for det er ligesom noget, jeg 
rejser lidt rundt med [okay], så jeg kunne jo godt vise jer, hvad det er, jeg tænker. [Ja, jamen det må du da 
gerne]. Skal vi sidde på en anden måde? [Ja, det ville nok være en god idé]. Hvis I bytter plads, så kan jeg 
[ja, det kan vi godt]. Altså, når jeg kigger på det, så kigger jeg jo på – ud fra sådan et, øh altså, netop sådan et 
kommunikativt og et livsstilsmæssigt perspektiv. [Mmm] Og det livsstils-øh-per, altså sådan noget livsstils, 
jeg bliver jo kaldt livsstilsekspert – det er sådan noget bullshit, som bare er medieskabt, som er sådan noget, 
man bruger, når medierne de skal, øhm, øh, finde en eller anden, øh, overskrift, når de skal snakke med mig 
om noget [Ja..]. Jeg har selv fundet på det for længe, længe siden. Men jeg er ikke sådan super – jeg går ikke 
selv rundt og kalder mig selv livsstilsekspert. Det er ikke sådan det, jeg er ikke sådan life-coach [nej, nej] 
eller sådan over i det der segment – ikke et ord om det, men men det er jeg ikke. Øh, så det jeg sådan 
fokuserer på, det er sådan, hvad har jeg af erfaringer sådan inden for kommunikation og hvad kan jeg se, der 
sker på holdnings- og på livsstilsområdet, ikke? Og jeg arbejder med det på rigtig mange områder, lige 
tilbage fra forskellige ting for Sundhedsstyrelsen – 6 om dagen – nu senest her for madkulturen, som jo også 
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handler meget om mad. Det er jo sådan ligesom bunder sammen, sådan hele det der spektrum – fra mit 
synspunkt! Altså der er ikke tale om, at vi har en eller anden, øh, løsrevet streng, der hedder ”nu er vi 
interesserede i diæter”, det er bundet sammen helt nede i, hvad det er for nogen, øh, værdier, som folk leve 
efter nu. Og det var det jeg tænkte, vi lige kunne løbe igennem nu. Det her det er noget, jeg holdte på 
Rigshospitalet [Okay] Øh, forhistorien er, at vi kommer fra sådan en ekspansiv periode – nu er I jo meget 
unge og kloge, så derfor gør jeg det meget hurtigt [ja; alle griner].  Øhm, vi kommer fra, altså op til 
finanskrisen, der havde vi sådan en ekspansiv periode, hvor folk sådan syntes verden voksede; 
forbrugsmønstrene voksede; vi skulle bare prøve alt muligt, happy hour-agtig stemning. Vi begyndte at købe 
dyre ting og forkæle os selv. Og begyndte at få et mangfoldigt forbrug på en hel masse områder, og det var 
skide sjovt, indtil det hele det ligesom sådan kollapsede, øh, og så stod folk ligesom der tilbage i en eller 
anden form for granatchok. Nu står vi så, efter min mening, i det jeg kalder den fokuserede periode, altså 
hvor folk ikke længere siger ”mere og mere” eller ”prøv noget nyt og fantastisk hele tiden”, hvor vi ligesom 
siger, hvad er det, øh, hvad er det virkeligt, det går ud på alt sammen, og øh, vi skal ligesom holde igen, og 
så bruge vores ressourcer, vores tid og vores penge rigtigt – på det, der virkelig betyder noget. 
 
7:35: [Mmm] HB: Og derfor så, det er sådan fokus, ikke? Øhm, vi går fra sådan nice-to-have til need-to-have 
i hele beslutningsprocessen, øh, der er jo ting folk gerne vil have og som de så køber med arme og ben, hvis 
det er vigtigt nok for dem,  fx det vi skal snakke om her – fordi det er need – eh, og så er der en masse andre 
ting, som bliver skåret fra, fordi hvad skal vi egentlig med det? Dyre biler, en trøje til, øh, alt det der flashy-
ness, Stein Bagger, Annie og Erik og alt det der – adr! – Det har folk stadigvæk kvalme over. Vores 
privatforbrug er stadigvæk lavt, øh, der er med jævne mellemrum nogen, der forsøger at tale det op og sige, 
øh, ”nu går det” og ”nu bruger danskerne flere og flere penge”, nu kom  tallene så forleden dag; det gør de 
ikke. Og det gør de ikke, fordi de tænker sådan der. Hvad skal vi med det? Tænker vi. Og hvis vi så synes vi 
skal noget med det, så gør vi det, og hvis vi ikke skal noget med det, så gør vi ikke noget med det. [Mmm], 
der er sådan lidt forsigtighed og lettere melankoli. Fremtiden er sådan lidt grå. Øh, ødselhed og grådighed er 
helt yt! Altså, det må man ikke. Det er bad standing, dårlig stil ad helvede til, hvis vi oplever det. Jeg mener 
ikke, det er sådan en kortvarig chok-effekt. Jeg mener, det er en dybere forandring i adfærd på mange 
områder – hvad er vigtigt her i livet? Den sådan hovedstrøm, der så kommer ud af det, kalder jeg så Verdens 
Bedste Mig – altså det er sådan, vi lever nu. Ikke forstået sådan, at vi skal være verdensmestre – det er der 
nogen, der gerne vil. Men vi skal fokusere på at finde ud af, hvad er det bedste, jeg kan få ud af mig? Hvad 
er det bedste jeg kan gøre for mig selv? Hvad er det bedste liv jeg kan få, hvis jeg sådan bruger mit krudt på 
det? Det handler om livskvalitet. Kernen. The real deal. Det skal være rigtigt og ordentligt, det vi kaster os 
ud i. Der er ikke nogen facitliste til det  længere. Det var der før i tiden, hvor man sådan havde klare 
segmenter, klare typer, og man kunne sige ”jeg går den vej, fordi så ved jeg, at jeg kommer i, øh, i 
fællesskab med en gruppe mennesker, som jeg gerne vil identificere mig med” og ved at gøre ligesom dem, 
så har vi ligesom sådan en stemning. Sådan er det ikke længere. Vi skal gøre noget forskelligt, ikke? Øhm, vi 
må ikke spilde tiden, det er det eneste vi ikke rigtigt må længere. Altså, klatte, klatte livet væk, det er 
forbudt. Vi føler os selv helt unikke, øhm, kan bedst lide at blive betragtet som sådan af vores omgivelser 
også; af myndigheder, virksomheder og organisationer – de skal ikke bare tro, at vi er sådan en del af én stor 
sildestime eller er som alle de andre. Dem der sådan taler sådan til os, kan vi ikke lide. Vi kan godt lide 
mening, værdi, stærke fællesskaber. Det er sådan det, der tricker os lige nu 
 
10:21:  
HB: Øhm, vores arbejde skal give mening. Øh, det skal have værdi, det vi bruger vores tid på. Og vi vil 
gerne være en del af nogle stærke fællesskaber hele tiden. Det er der, vi føler os mest, øh, hele mennesker og 
mennesker, som rigtig får livskvalitet, det er faktisk ikke ved at være egotrippere; det er ved at være sammen 
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med de rigtige mennesker om det rigtige på det rigtige tidspunkt. Ekstremt fællesskabssøgende, er vi. Både 
sådan overfladisk i store fællesskaber – Roskildefestivalen – øh, og så de der, vi selv går og håndplukker. Og 
sundhed er en ekstrem vigtig del af det der rene, fokuserede liv, ikke? Fordi vi har ligesom et rumfartøj, vi 
skal opnå alle de her ting med – og det er vores krop. Og dem, der er med på det her, de får så sådan en 
fokusering på, jamen hvad er det bedste, jeg kan gøre for den? Hvad giver mig kvalitet her? Hvad er det, der 
er vejen frem for, at jeg kan få det bedst mulige liv med min krop. Der er sådan et enormt split i det her, som 
jeg vil komme tilbage til. For der er jo nogen, som ikke er med i det her. Som ikke er med på 5:2 – kan man 
vist roligt sige. Og så er der en større og større del, der ligesom rykker i den retning. Og det har utroligt 
mange konsekvenser, at det split foregår, synes jeg, sådan i vores – øh – sammenholdskraft, eller hvad man 
kan sige. Der er en klar tendens til, at de sundhedsfokuserede håner og ser ned på og foragter dem, der ikke 
er sunde. Det er andenrangsborgere. Et eller andet sted. Det vender jeg også tilbage til. 
 
11:52:  
HB: Sundhed det er lig med livskvalitet. At være sund er noget af det aller bedste man kan være i den tid, vi 
lever i nu. Det er et udtryk for, at man har kontrol, er fokuseret, er i balance -  alle mulige gode ting. Det er 
derfor det første billede jeg viste, det var den der kvinde, der står sådan der. Det er den der følelse, folk jager 
– altså at man ligesom har styr på det hele, ikke er fors tresset og er i godt flow og velbefindende, og sund og 
rask og lækker. Der kommer nogle værdier, som suser igennem det her, øh, denne her tid – det behøver vi 
ikke snakke så meget om – men når folk så skal finde livskvaliteten, hvor finder de så det? Hvor finder man 
det bedste, man overhovedet kan gøre for sig selv? Det gør man  familien – ekstremt fokus på familien; 
kernefamilie, vel at mærke; far, mor og børn. Her er en kæmpestor single-andel her i landet – 32 % tror jeg, 
det er – men det gennemstrømmer ikke holdningerne, det er ikke sådan at flere og flere synes det er fedt at 
være single, fordi der er flere og flere af dem. Det er ikke sådan, så man tænker ”jamen det er en fantastisk 
måde at leve sit liv på”. Når man spørger folk som er single, så handler det om at – det kan godt være en 
mellemfase – men det handler om at komme ind at få skabt den der – og lykken er familien. Øhm, den kan så 
bryde sammen. Det er så en katastrofe hver gang. Vi har heller ikke fået sådan en struktur, hvor man siger 
”jamen øh, når øh, familie det er noget, der kan have en tid, og så kan det bryde sammen igen – og så må 
man jo begynde forfra”, sådan har en familie det jo ikke. Det er det totale nederlag og disaster, hvis man ikke 
kan holde sammen på den. Den der følelse, det er den vi går efter at have i de relationer, øh, som er vigtige 
for os. På vores arbejdsplads, skal vi helst have det sådan der. De ting er selvfølgelig i familie med vores 
venner og de ting, vi kaster os over i fritiden, skal være sådan ’tight’ forbundne, øh, også sådan udelukkende 
overfor resten af verden; når vi er lige her, så er det sgu kun os, og hvis jeg ikke er her, så er det ikke det 
samme. Det er også derfor, det traditionelle foreningsliv er meget under pres. Der har man det jo ikke sådan 
der bliver man jo, øh, tvunget sammen med mennesker, man ikke lige kender og ikke selv har valgt, øh, og 
det bryder vi os ikke særlig meget om. Men  at håndplukke en gruppe, der skal køre mountainbike eller lave 
fælles palæo-forum, det er noget, det er lækkert For så har vi den der følelse sammen – den der oplevelse 
sammen.  
 
14.21: 
HB: Går enormt meget op i sundhed. Øh, hvis der var en ting, jeg skulle investere mine sparepenge i som 
tema, øh, bevare sin status og udvikle den i de næste ti år, så er det ’sundhed’. Altså, og for mig, der er 
sundhed, dette r sådan fem drivere, der ligger i det univers, der spiller sammen og som også gør, at de ting 
som vi snakker om er så stærke: Det er selvfølgelig, at hvis jeg er syg så skal jeg være rask. Det er også at 
forhindre, at jeg bliver syg. Det er at blive sundere, eller hvad hedder det, stærkere, slankere og smukkere.  
Stærk, slank og smuk. Det vil vi gerne være. Alt det, der kan hjælpe mig med det – kom med det!  
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15:08: [Og vil du sige, at det er, i hvert fald sådan efter finanskrisen, at det er er et modsvar til en 
materialisme?] 
 
HB: Det er et led i det! Man kan jo ikke sådan sige, altså jeg kan i hvert fald ikke sådan sige videnskabeligt, 
at ”fordi vi havde det sådan, så gør vi sådan nu”. Jeg synes bare, det er det, der sker. Altså at det fokusskift, 
der sker i den måde, folk lever deres liv på, det kanalisere sig ud i mange ting. Det kanalisere sig ud i, 
hvordan de prioritere deres tid, hvad for nogle fritidsinteresse, de går op i, hvor de har færre af dem, men går 
mere i dybden med dem. Hvordan de forbruger mindre, men går mere i dybden med det, de så rent faktisk 
køber. Øh, og det giver også et fokus på, på den her kropslige bevidsthed, at øh, det er mit eget ansvar – jeg 
må selv gøre en indsats. Øh, og det er både sjovt  og nødvendigt at kaste sig ud i det her [Mmm]. Øh, og det 
kobler jo også med det modbillede, der er, hvis man nu ikke er sådan [Mmm], for dels er der det man gerne 
vil have ud af det, og så er der det, man for enhver pris vil undgå. For at daske rundt og være småfed og 
usund, det er – for den her hovedstrøm – det er bare, øhm, det værst tænkelige scenarie. Øh, grænsende til 
fedme-fobi og fedmehets, vil jeg jo kalde det, nærmest, ikke? [Mmm] 
 
16:35: 
HB: Og det er globalt, i øvrigt, ikke? [Ja, ja] Og samtidig så har vi nogle mennesker, som slet ikke er med på 
det her og som slet ikke høre på de her ting, og som bliver mere og mere usunde sådan, kana, samler alle de 
dårlige vaner; bliver ved med at ryge, bliver ved med at lade være med at dyrke motion, bliver ved med at 
spise fedt, bliver federe og federe, og derfor får vi sådan et split i vores øh samfund, som ikke er særlig rart. 
Øhm, i hvert fald ikke for dem, det går udover. Men det her, det er de enormt optagede af, øh, og ikke på 
sådan en gennemgående – fordi vi også er sådan nogle lidt flapsi-hapsi-agtige mennesker, som hele tiden er 
på udkig efter det bedste, ikke? -  og det er derfor vi får de her sæson, øhm, hits der med Palæo, øh, Low 
Carb, øh 5:2 – som i øvrigt også kan være 18:6 eller 6:1 og [ja, ja ] og -  jeg har selv prøvet det. Fanatisk! 
Har I prøvet det? [Nej; nej]. Øh, men øhm, det skal I da næsten gøre? [Alle griner; ja vi burde måske lige 
tage et par uger med hver af vores…] Ja, ja – for at se hvad det er og hvorfor. For det, det jo giver, hvis du fx 
siger hvorfor, hvorfor sådan noget som 5:2 – hvorfor tænder det så nu? Jamen det er selvfølgelig fordi folk 
høre, at man øh kan tabe sig på det. Og det tricker! Altså det er ne multi-tricker for alt ting, hvis man kan 
tabe sig. Øhm, der kommer ikke til at være en kur, der hedder ”trænger du til at tage 5 kg på” , som kommer 
til at vælte vandende, det kan vi godt være enige om, ikke? Men så er der også nogle andre ting i det. Der er 
noget disciplin, og noget fokusering i det her, som gør, at når man så hører om 5:2, ”jamen nu skal jeg ind i 
et eller andet univers, hvor jeg skal ændre mit liv, hvor jeg virkelig skal yde en fokuseret indsats som jeg jo 
så forhåbentligt kan få et udbytte af, og som jeg så også kan kommunikere, så jeg kan gøre det til den del af 
min livshistorie undervejs, som jeg kan øh gruppere mig omkring, som jeg kan udveksle erfaringer med”. 
Det har I selvfølgelig set, hvor meget information og hvor meget erfaring, der rent faktisk er om det her, når 
det buldrer. Og 5:2 er et godt eksempel på noget… - jeg hørte om, jeg hørte om det før alle andre! [alle 
griner; selvfølgelig!], ej det gjorde jeg ikke, men jeg læste om det i et amerikansk tidsskrift, og jeg prøvede 
det af en anen grund. Jeg prøvede det, fordi jeg trængte ikke til at tabe mig, synes jeg da i hvert fald ikke 
selv, men det der med at få styr på det glykæmiske indeks, som er en del af det – altså du får blodsukkeret 
under kontrol. Jeg dyrker rigtig meget motion, tænkte ”det lyder fandeme spændende!”. Øh,  og derfor 
prøvede jeg det. 
 
19:01:  
HB: Og så kunne kunne jeg jo så se, at øh, efterhånden som jeg prøvede det og begyndte at snakke lidt om 
det, så gik der lige pludselig øh så gik der tre måneder eller sådan noget, og så var det som om, alle havde 
hørt om det – fra 0! Hvis I går ind og laver en, øh, en google-stiecast på det, så tør jeg vædde på, den siger 
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”BLUFF!!” og det er det, der er fantastisk ved den tid. Det er, at sådan nogle ting, som kræver en indsats, og 
som øh også er øhm nogen menneske synes er mærkelige og tager afstand fra – det er jo ikke store 
reklamekampagner eller [nej] øh de har en større udbredelse end kostrådene, når de rigtigt øh binder, ikke? 
Der er ikke billborads eller reklamefilm om det – det kommer et eller andet sted fra, og det kommer herfra! 
Det kommer fra folk selv -  nogen høre om det – ud – fortæller historier om det, og så siger det bare 
”plddrr!” og det, det er fantastisk, synes jeg. Det samme med Palæo, ikke? [Ja]. Og så kræver det jo noget 
disciplin at gennemføre det og en masse forskellige øh gode historier undervejs om, hvad man så har oplevet, 
og det kan vi godt lide, og så om to måneder, så kommer der et eller andet andet – og så tager de samme 
mennesker den samme tur. 
 
20:07: [Mmm]  
 
HB: og det er det, der er min pointe, vi får – efter min  mening – ikke en gruppe menneske, som nu, så lever 
de efter Palæo resten af deres liv og de lever 5:2 resten af deres liv – hvilket man i øvrigt heller ikke skal – 
eller en anden form for diæt. De er hele tiden på, på jagt. Fordi det kan være den næste, øh produkt,det næste 
middel er øhm… er noget, som virkelig giver – jeg kan allerede afsløre for jer nu, uden I har hørt det før… 
først..[alle griner]. Altså det her, har I hørt om K2? [Nej, hehe; nej]. Nå. K2 er sådan et andet fænomen som 
buldrer derudaf lige nu, og som, K2 er et vitamin som er – der står ’natural natto’ dernede – [Mmm; okay]. 
Japanerne er jo super sunde. De sundeste mennesker på kloden, ikke? Efter, øh, middellevetid, og – nogen af 
dem i hvert fald – øh, lav kræftforekomst og hvorfor alle mulige sygdomme ikke rammer dem har man 
selvfølgelig spekuleret på, og man har fundet ud af, det er fordi de spiser noget, der hedder Natto. Natto er en 
fermenteret – bare, det er bare som en case [Ja, ja!] – en fermenteret bønne, lige siden middelalderen, der har 
japanerne spist sådan en bønne, en, en klistret slimet bønne-ting til morgenmad, som hedder Natto. Og det et 
nogle bønner, som man fermentere i ris-strå. Øh, og det gjorde man i gamle dage simpelthen bare for, at de 
skulle holde sig, så spredte man dem ud og rullede dem ind i nogle risstrå – så kunne de holde sig. Det der 
sker, når man gør det det er, at de her bønner, de bliver fermenterede. Og det der sker når de bliver 
fermenterede på den måde; de bønner med det risstrå dér, det er at der kommer en ernorm høj koncentration 
af K2 – ikke at forveksle med K1 – og K2 er kilden til øh det sundeste tarmsystem, øh altså, ligesom 
mælkesyrebakterier; det styrker simpelthen tarmsystemet helt ekstremt. Og hvis du et et meget meget stærkt 
og sådan, øh, multiresistent tarmsystem, så bliver du meget meget sund. Og derfr begynder folk og spise 
sådan noget. Og vent og se [hehe; mmm] – om ikke ret lang tid, så snakker folk om K2 ligeså meget som de 
snakker om øh – og jeg synes også sådan noget er sjovt, kan I hører [alle griner; Kan du mærke det?]. Ja ja, 
det synes jeg, det synes jeg, jeg kan. Øhm, nå, men, men  - så sådan er det. Der dukker nogle ting op. De skal 
være forankrede i noget substantielt for at folk hopper på det. Altså sådan noget med – det er det der med 
fokuserede og dybden – hvis folk hopper på K, på 5:2, så skal de K kunne gå ind et eller andet sted og læse, 
at der ligger en dybde og noget substans og en ægthed i det. For det er ikke bare sådan noget med at spise, 
lade være med at spise mad i tre dage og sulte sig. Altså sådan noget gider folk ikke. Det er noget pop. De 
skal mærke, at der er noget filosofi og noget dybde bag det. Hvis det er det, så er de fandeme, øh, så er de 
fandeme lydhør over for det, vil jeg sige. 
 
23:09 [Mmm, men hvordan ser du, at øhm, for, hvis det på den ene side er tilbage til noget grundlæggende 
og det rene og det her, men samtidig at folk også behandler det som noget midlertidigt, og så om tre måneder 
hopper de over til noget andet. Er det ikke lidt sådan paradoksalt eller?] 
 
Modsætningsfyldt? [Ja]. Jo men det er det også! Altså den adfærd folk udviser er modsætningsfyldt. Fordi de 
er jo ikke konsekvente og kan ikke føre noget igennem – jo nogen kan – øh, men det store flertal det er sådan 



	   214	  

nogen, der har nogle grundlæggende ting de leder efter i livet, ikke? Og som skal give nogen  af de her ting. 
Og når de hører som noget så tænker de ”det vil jeg sgu også prøve det lyder sgu meget sjovt” [Mmm] skulle 
vi ikke lige se, hvad det er for noget [ja], og så gør de det i et stykke tid, og hvis de så har en succesoplevelse 
med det, så ko, altså så er det jo sådan her, så er det jo ikke bare, og så er  det også noget, man fortæller om  
[mm] det er conversation-piece number 1 det her! Øh, det er sådan noget, man snakker om over 
fredagsrødvinen med vennerne og kollegaerne og på facebook – det er når nogen, har hørt et eller andet i den 
her stil. Og dem der gør det her, det er jo ikke de mest usunde og de mest overvægtige. Det er jo dem, som i 
forvejen er på vej.  Altså du ser ikke mange stærkt overvægtige mennesker, som pludselig går på 5:2. De er 
et andet sted., desværre, kan man sige. Nå, hvad er det så folk gerne vil have? Altså, hvordan får vi dem til at 
gøre de her ting? Der er der sådan en klar tendens til, at dem der kan det her – som kan give mig overblik, 
øh, hjælp, har viden, og som kan give mig indflydelse på processer og valg i mit liv, dem vil vi gerne snakke 
med. Og derfor er der alle de her – øh i denne her sammenhæng – alle de her mennesker som har et eller 
andet - som bliver vurderet som troværdigtog og substantielt – og byde på, og som kan hjælpe mig på vej 
med nogen af de her ting hurtigt. Dem vil vi sgu gerne snakke med. Det gælder også andre sammenhænge -  
øh, finansielt, øh, børneopdragelse, madopskrifter, øh, hvis du, hvis du virkelig kan noget, og du hurtigt kan 
hjælpe mig videre med det, så vil jeg gerne høre på dig, gerne snakke med dig. Vi vil også gerne have tid, 
øhm, som også er en vigtig faktor ift hvordan folk griber de her ting an. Øh, det er klart, øhm, at folk elsker, 
der er sparetid lige nu, øh, springer en masse led over – underliggende for alt vi snakker om her er 
selvfølgelig, at vi har fået en medievirkelighed som faciliterer sådan en livsstil. Hvis du vil vide noget om 
5:2, så tager det ti sekunder at finde ud af det, ikke? Og det er en enorm forskel øh fra før i tiden. [Mm] øh, 
og du kan downloade alle mulige apps med det, som kan følge dig og.. så, så den medieudvikling vi har, den 
sætter turbo på den her udvikling. Ellers ville det slet ikke gå så stærkt. 
 
25:58  
HB: Øhm, Så vi har sådan en dobbelttidsdimension, hvor man på den ene side gerne vil spare alt mulig tid – 
det man kan, som man ikke for noget ud af, som ikke giver værdi, det skal væk, så vi kan få brugt tiden på 
det, vi virkelig gerne vil. Og det er også at have muligheden for at bruge oceaner af tid på fordybelse, 
detaljer, historik, perspektiv, m.m. Altså, hvis jeg høre et eller andet om 5:2, så vil jeg godt læse om det i to 
timer på sofaen en aften, mens der er x-faktor. Øhm, det er jo sådan noget, det er jo sådan, det foregår. Det er 
jo ikke som – der er også nogen, der gør det på deres arbejde, men det er som regel en situation, hvor man 
sidder, så sidder man lige der med sin telefon ”nu hørte jeg om det der 5:2, hvad er det for noget?” og så 
siger man ”hold da kæft” og så siger man til konen eller manden, hvis man er så heldig at have sådan en, 
”skulle vi ikke prøve det, det lyder sgu da fantastisk” [Mmm], øhm, og så, og hvis vi først kommer over i 
need-to-have – at det her det vil jeg gerne – så er der ikke nogen grænser for, hvor lang tid folk gerne vil 
bruge på et projekt, og hvor meget viden, de gerne vil have om det. Så det er et meget interessant perspektiv. 
Så vil vi selvfølgelig gerne have styrke ud af det hele, ikke? Altså hvorfor gør det det? Det er for at stå 
stærkere, øh, søger substans, flygtighed, faglighed – og i øvrigt også produkter med autencitet, historie, 
nerve – og hvis vi komemr ind i det univers her, altså hvis folk ligesom er hoppet over gærdet og sagt ”nu 
det, nu vil jeg gerne det her” med 5:2 eller med forskellige kosttilskud eller på kurophold i Indien, eller hvad 
det nu er, øh, jamen så er pngene de og tiden der jo også, øh, og det er sådan, sådan vil folk gerne have det. 
Altså de vil gerne skære alt det unødvendige fra. Og det man så finder frem til ”det her det er super fedt, det 
er super vigtigt” – der får den altså gas. Hvis jeg beslutter mig for, at nu vil jeg til at løbe for at komme lidt i 
form eller nu vil jeg til at cykle, jamen så køber folk en mountainbike til 15.000 kroner. Det gør de jo 
[Mmm], de klatter ikke 15.000 kr. væk på så mange andre ting.  
 
27:54  
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HB: Ægte relationer med gensidigt udbytte. Det er sådan en underliggende tendens til det hele. 
Meningsfuldt, værdifuldt, ikke? [Mmm]. Sundhed for mig er de her ting, som spiller sammen. Det er ikke 
kun en af tingene, men det er driveren i det når vi snakker sundhed for mig; altså indgangen til, at man 
interesserer sig for det her. Det der er jo klart den stærkeste, øh, altså at blive slankere ikke [blive slankere, 
mmm] ja, jeg ved ikke hvor mange artikler der bliver skrevet om at blive slankere i Danmark om ugen. Det 
er jo [det er mange] *griner* ja! Øh, og det kan man tænke, har man på et tidspunkt ikke hørt nok om det? 
Nej, det har man ikke [hehe]. Stærkere – altså power, styrke, øh, stærkere tarmsystem, større muskler, kan gå 
længere… Selvfølgelig; udløber af det her er jo øh, den der ekstremsportsfokusering, som også er sådan 
noget med at vise, hvor stærkt jeg egentlig er her i verden. Øh, jeg kan lave et, jeg kan løbe maraton, jeg kan 
øh gennemføre en ironman, jeg kan lave ekstremklatring eller hvad det nu er…  Det er sådan en bevisbyrde, 
man gerne vil løfte over for sin omverden [Mmm]. Smukkere. Det vil vi også gerne være. Øh, så det er lidt, 
også, at være smuk hænger meget sammen med at være slank, men det kan også være andre ting, altså der 
findes jo mange i det her univers, som heller ikke har – selvom de synes verden skal være ren og smuk – som 
overhovedet ikke har den der traditionelle øh afvisning af øh plastikoperation og sådan nogle ting. Det kan 
man sagtens – finde folk, som både får løftet øjenlåg og får lavet øh mindre numser, som så i øvrigt synes de 
er super palæo-agtige og økologiske. [mmm] så der er ikke nogen sådan, øh, stringens i, i tingene 
nødvendigivs. [Nej, det er ret interessant jo, faktisk, hehe]. Ja, altså det er det jo. Der er ikke nogen 
grundlæggende filosofi, hvor man siger, nu vil jeg leve så rent som muligt, så jeg skal ikke – det er der, men 
de er så få, ikke?  Det er sådan nogle hardcore økologer og idealister [Ja]. Men de fleste, de shopper lidt 
rundt på forskellige hylder [Mmm; ja]. Og som jeg sagde ”bring it on”, altså. Hvis du har et eller andet, som 
lever op til de her ting, og hvor du har en substans og en dybde… Fup er selvfølgelig, altså, det der med 
mirakler, tror folk ikke længere på. Altså at der pludselig kommer en eliksir, man kan drikke, og så opnår 
man alle de her ting. De er godt klar over, jeg skal selv yde en indsats. [Mmm] Det vil de også gerne, for de 
vil gerne gøre det til en del af deres livshistorie – at nu gør jeg den her indsats. Men hvis du har en filosofi 
eller et produkt eller en service eller en måde at gøre tingene på som kan tricke nogen af de her ting, så øh, så 
er der hul igennem.  
 
30:58  
HB: Verdens værste liv i det her univers, det sr sådan der ud. [Ja]. Vi kan godt lide at sidde og se Ekstremt 
Fed på TV3 og tænke ”godt det ikke er mig” og have respekt for den der dame, som trods alt taber 50 kg – 
men som også selv er ude om det. Kunne bare have taget sig sammen. Det der, det går bare ikke, vel? Og det 
der, det går heller ikke. En gang imellem til en børnefødselsdag eller til hvis man har tømmermænd kan man 
godt spise en burger med frenchfries og mayonaise, eller hvis man har løbet 30 km. Men ellers så er det her 
jo forbrydelser mod menneskeheden, ikke? [hehe, ja]. Og det her det er så sådan man, det skal være ikke? 
[Det bedste liv; mmm] Ja, fit, yder en indsats, øh, i balance! Fordi man er jo ikke sådan overstresset eller 
hysterisk. Man er bare sådan ”ssschuw” [Ja] og så spiser man alt det fede, gode – nogle power foods, super 
foods – alt det, der buldrer derudaf. Her min grønkålssalat med lidt blåbær og en øh en eller anden super 
lækker smoothie on the side, ikke? [Mmm] yes! Heheh. Så… nåh nu, kommer der sådan noget med, det ved 
jeg ikke om det har noget med jer at gøre – det var til Rigshospitalet, ikke? Men, men det der kommer ud af 
det, det er jo sådan en tvedeling, som set fra et samfundssynspunkt er særdeles problematisk synes jeg, ikke? 
Altså vi får de der skønne, sunde – som bliver større og større jo, og det er jo dejligt – øh, røre sig mere, 
spiser sundt, får fedt job. Og så får vi den der underklasse der. [Men hvorfor er det, de er afkoblede? Altså 
hvad?] Fordi de synes der er for langt op til at blive, altså det er min tese [Mmm], altså at hvis man hele tiden 
høre om, at øh, og det gør vi jo eller ser hvordan man skal se ud, og hvad for et liv, man skal leve så kan man 
– man kan være lykkelig alligevel jo – men, men mange mennesker tænker ”det er ikke mig” og ”der er 
simpelthen for langt til, at det er mig”. Øh, ”fuck det”. ”Jeg ryger videre, spiser videre” og så er der jo alle de 
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der socio-ting der gør, at hvis man først er røget ned i det der hul, så er øh vejen op jo meget meget lang, og 
det er derfor jeg synes det er særdeles problematisk, at de er så – vi kan man jo sige – er så fordømmende og 
nedladende over for mennesker, som ikke er sunde. For det er vi. For det er jo ikke at lukke dem ind, det er 
ikke at inkluderer, det er at ekskludere. [utydeligt i 2-3 sekunder]. Ja! Det er sådan mit mindset omkring det 
[Ja; ja; er det en du har lyst til at dele med os den der?]. Ja, det må du da gerne. [Ja] Så kan jeg sende den til 
jer [Ja det kunne være fedt lige at have den sådan med, de ting du har sagt]. Det var min overture [Ja; det var 
meget fornemt]. Jeg kom lige i tanke om, det var ikke noget jeg havde, kom bare i tanke om.. tænkte på det, 
da vi sad og snakkede om det, for det er det, jeg mener [Ja, det og det passerede rigtigt godt til mange af de 
ting, vi har tænkt os at fokusere på, ikke?] Ja. 
 
34:29 [Nå, jamen vi har jo nogle spørgsmål, nu skal jeg lige, for du har jo nok fået svaret lidt på nogle af 
dem [HB: nej las os bare tage dem, vi tager dem bare]. Øhm, kan du fortælle lidt, måske bare lidt, hvis vi kan 
starte med at du kan fortælle lidt om dig selv og din baggrund, faktisk? Og hvad du sådan lige har gang i for 
tiden og arbejder med?] 
 
Ja, øh, jamen altså jeg er jo journalist af oprindelse. Har arbejdet som journalist på Danmarks Radio, på TV2. 
Og så forlod jeg journalistikken for kommunikation og reklame, øh, i en ung alder. Og kom ud på et 
reklamebureau, der heder Jersild, som ikke findes mere. Som var et bureau, som var, øh, specialister i 
holdningskommunikation, som dengang – og faktisk stadigvæk – er en særlig disciplin, altså hvor det ikke 
handler nødvendigvis om at sige ”køb den her telefon eller den her pille”, men hvor man går ind og kigger 
på, hvad er folk for nogen? Hvordan hænger de sammen? Det kunne være sådan holdninger til, til øh EF og 
til fagbevægelsen, og den første st- øh verdensberømte aidskampagne med kondomer på siden af busserne 
havde man også lavet. Så det var sådan noget med at kigge på, hvordan får man folk til at ændre holdning? 
[Ja] og sådan nogle ting, og det synes jeg, var super interessant. Og så var jeg der, og der lavede jeg mange 
forskellige ting. På sådan noget, ting for sundhedsstyrelsen, sundhedskampagner, organdonation, øh, 
ernæring, antitobak, alt sådan noget har jeg så lavet løbende gennem tiden [Ja, okay]. Så har jeg arbejder 
selvstændigt i rigtig mange år. Først var jeg på et bureau, så var jeg på et andet. Og det er så stadigvæk, det 
jeg laver. Øhm, og så typisk kommer ind i en eller anden, øh, problematik, hvor folk gerne vil ændre en 
opfattelse af et eller andet; ændre deres brand, ændre deres position, introducere noget nyt eller blive til 
noget andet end det man er i forvejen. Øhm, og øh og derfor følger, prøver jeg jo at følge med i, hvad er folk 
for nogen? Hvor bevæger de sig hen af? Hvad er deres adfærd? Hvad er deres medieforbrug? Hvad er deres 
politiske, øh, bevægelsesmønstre, øhm, og det er jo en svær øvelse og jo mere fragmenteret verden bliver, jo 
vanskeligere bliver det. Men jeg prøver så sådan at koge det ned i sådan nogen hovedtendenser, som jeg også 
lige har vist jer [mmm] og det er så det jeg ligesom gør.  Så kommer jeg ud et eller andet sted, og så skal vi 
finde en øhm en øh, en, lave en analyse og lave en strategi, som, som skaber en ny virkelighed for den her 
virksomhed eller organisation. Øhm, og det har jeg gjort – fx for det der Madkulturen som er sådan et øh, et 
øh organ, som øh Fødevareministeriet har nedsat, som skal ændre danskernes madkultur – dem har jeg 
hjulpet med nogle forskellige ting, lavet nogle grundlæggende undersøgelser. [Okay]. I øjeblikket er jeg ved 
at lave øh et stort projekt som fylder meget af min tid, som er Landbrug og Fødevare, som vil lave en 
innovationspark uden for Aarhus, som de er i gang, som skal samle al fødevareinnovation i Danmark, øhm, 
og som jeg så skal lave med  at lave brandet, og profilen og navnet og sådan  noget på, ikke? [Okay], øg jeg 
arbejder også for, øh for, NTH i Herning – Boksen! Som laver store koncerter [ja], der har jeg været med til 
at lave hele brandet for dem, som også handler om oplevelser, hvad får folk, hvad tænder folk for oplevelser? 
Så det er sådan det jeg i hvert fald har en erfaring med [ja; mmm] hvad tænder folk og hvordan får man skabt 
noget, som de lægger mærke til og som de gider agere i forhold til. [Ja] 
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37:58 [Hvordan bærer du dig ad med at iagttage og identificere denne her slags tendenser? Er det sådan 
medierne eller?] 
 
Det er jo alt muligt. Det er, det er både at følge, øh, mediestrømmen og de dagsordner og i stigende omfang 
jo også, hvad der foregår på de sociale medier, som jo har en enorm impact og som er ved at overtage 
dagsordenen, den dagsordensættende effekt fra de traditionelle medier, ikke? Og så der er jo også 
undersøgelser. Hvis jeg går ind, altså hvis jeg er med i et projekt og vi skal et eller andet sted hen, så 
undersøger vi det jo – altså hvad er folks holdninger til det? Hvad forventninger de, hvad vil de gerne? Hvad 
vil de ikke? Øh, så det er sådan et samspil af, hvad jeg øh synes jeg kan registrere og som jeg så tør 
konkludere på [mmm]. Og man kan sige, det er det der er, der der er min, min profil lidt, det er, at jeg 
konkluderer på ting. Og der er risikoen selvfølgelig, at man fejlkonkludere – at man siger ”nu vil alle 
mennesker begynde at gå med hat” [haha] ja eller sådan et eller andet, ikke? Det vil de så ikke. Øhm, og det 
er jo også, det er heldigvis ikke sket endnu – 7-9-13 – at jeg har lavet sådan en eller anden major 
miskalkulation, men der er da ting, som er gået stærkere eller langsommere eller gået en anden vej, end jeg 
troede. Men det er netop det med at sige ”nu tror jeg det, nu tror jeg det går den vej, så lad os satse på det” 
[Ja] før det sker, ikke? Jeg har også arbejdet meget med Fairtrade, som jo også handler meget om holdninger; 
hvorfor får man folk til at købe nogle produkter, som har en etisk profil og hvordan, øh, får man dem til at 
købe mere og hvordan får man ændret holdningen til det, fra noget – hvilket vi gjorde over en lang periode – 
fra noget meget hippie-agtigt og fodslæbende til noget mere mainstream og lækker tog acceptabelt, ikke? 
[Mmm; ja] 
 
39:46 [Hvis vi øh skal bevæge os lidt over mod kostrådene har du så nogen fornemmelse af, eller hvad tror 
du befolkningen generelt sådan tænker om dem?] 
 
HB: Jeg tror ikke de kender dem [mm] jeg tror, og de er i øvrigt også under en eller anden form for revision, 
så vidt jeg ved, ikke [det var de sidste år] er de kommet helt færdige [ja] okay ja, de kom der sidste år [ja], 
der kan man bare se. Øhm jeg vil tro at man får en skræmmende lav kendskabsprocent, hvis man lavede en 
undersøgelse på de nye kostråd, hvad de egentlig sagde [mm]. Jeg tror, det er også det jeg selv har 
konstateret, at øhm, at øhm, folk har nogle grundlæggende opfattelser af, hvad der er sundt og usundt som 
bygger på forskellige ting og sager, men at de også er under nedbrydning. Øhm.. jeg tror folk ville kunne 
tegne den der pyramide, kostpyramide [mm] som rigtig mange mennesker kender, at en eller anden grund 
[mm], men hvis man går ind og ser på det her med at spise mere groft og spise mere dittendatten, som de nye 
kører på, så ville man, så ville man få nogle skræmmende lave tal og de er heller ikke kommunikeret særligt 
markant [nej]. Og de kommunikerer netop i en tid, hvor der er så meget andet øhm, og hvor, jeg tror, at folk, 
øh der er også en nøglehulsmærke som er en særdeles kompleks størrelse, synes jeg. Som jo også er et forsøg 
på at få folk til at leve sundere [mm] og købe sundere varer, som er særdeles problematisk synes jeg, når man 
begynder at komme det på kager og sådan nogle ting. Øh.. hehe.. men, men så der er jo enorm støj og folk 
har ikke længere den der med ’når myndigheder sig sådan, så er det noget jeg skal høre efter og lære’ æhm, 
så det tror, jeg tror de står svagt [ja] og bliver overskygget at alt muligt andet [ja] det er sådan lidt [så tror du 
at hmm at fordi det er en offentlig myndighed, har de så mindre troværdig] de har ikke den gennemslagskraft 
som øh, som de havde før i tiden [nej] og så har de øh, så har de øh den (Henrik sidder og kigger på 
kostrådene på nettet samtidig og er gået ind på dem via Sundhedsstyrelsens hjemmeside) [de er under 
Fødevarestyrelsen] ’drik vand’ ja, god ide.. hehe.. [spis mad og drik vand og motioner.. hehe] nej, men, men 
det der er, det er jo fint nok det her, men der er jo ikke rigtig noget øøhh sex i det, vel. Altså der er ikke noget 
bundtræk i det og det får tænder mere på, det er jo simpelthen filosofier, som den, som I selv har, har øh, har 
redegjort for, som har meget stort.. kernesund familie som også var noget, der var en eksplosion, som var en 
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wake-up call til alle der arbejder med noget med det her [jaer]. At sådan én bog, som i øvrigt er blevet 
kraftigt beskudt og kritiseret efterfølgende, at den havde en meget større gennemslagskraft en for eksempel 
sådan noget som det her [jaer]. Som man kan ikke, det er bare ikke, så folk siger ’nå nu er der sørme kommet 
nogle officielle kostråd, dem vil jeg hænge op på køleskabet’ de er nogle andre steder, de er på personlige 
referencer, på spændende tv-programmer som viser et eller andet øh, som har en meget større fascination og 
øh og øh identifikation for dem, end det her meget, meget over, overordnede statement [mm øhh] og som 
også er svær at navigere i,  ’spis mindre mættet fedt’ det er svært, hvad er det [ja, hvis man ikke lige selv er 
fødevareekspert] hvad betyder det, hvad betyder det egentligt, hvad, hvad skal jeg så lade være med [ja, og 
mindre end hvad] ja, ja [men tror du så at] og så er der også den der kontrareaktion, der er jo sådan et typisk 
mønster for folk som er skeptiske overfor, for sådan nogle ting her, som siger ’nu siger de den ene ting, den 
ene tid, dag og den anden ting, den anden dag’ [ja] altså før skulle man ikke drikke mælk, nu skulle man, nu 
skal man, før skulle man drikke meget mælk, nu skal man ikke drikke mælk øh. Før skulle man ikke spise 
kartofler, nu skal man spise kartofler. Nu skulle man spise kartofler igen, det har I registreret, ikke. Øh 
kartofler er det nye sort, altså hvis du, det kommer jo an på hvad du gør ved dem, og hvordan du forarbejder 
dem – du skal jo ikke friturestege dem – men kartofler med skræl, med skræl er faktisk super, super, sundt – 
spis kartofler [mm]. Og altså [mm] øhh hehe øh så det er oppe i den der enorme øh modstød, som gør at 
deres gennemslagskraft er, er meget, meget ringe [ja, men det er ret interessant, fordi vores 
interviewpersoner, de er også, flere af dem har i hvert fald givet udtryk for, at kostrådene, de skifter hele 
tiden og man kan slet ikke finde rundt i dem øh selvom de i virkeligheden ikke skifter særlig ofte] jaer [så 
den fortælling der er ude i befolkningen, og når de er skiftet, så er det virkelig ikke fordi det sådan er noget 
voldsomt grundlæggende, der er blevet lavet om. Det er i virkeligheden nogle småjusteringer et langt stykke 
hen ad vejen].  
 
44:45 [Men tror du at befolkningen er decideret negativ indstillet overfor dem eller er det mere, der er så 
meget andet der bare tiltaler dem mere] 
 
HB: Det sidste. [ja] jeg tror ikke at folk siger ’jeg vil ikke have nogen kostråd’ – det er der nogen der siger, 
’det skal folk, det skal, det skal regeringen fandme ikke blande sig i’ [ja hehe] det er jo et, et øh, og de 
kender, man kan sige det er også mere komplekst, fordi hvis du, der er en ting, en ting er at sige ’kender folk 
kostRÅDENE’ der tror jeg at man vil få et chokerende lavt tal [mm]. Så er der det der rent faktisk står i dem, 
det tror jeg til gengæld godt folk ved [ja det tror jeg du har ret i], men de kommer det ikke op på, at ’nu er 
der kommet noget, en styrepind for mit øh, for min måde at spise på’. Det, det er noget de selv synes de 
stykker sammen fra alle mulige andre kilde, ikke [jaer mm]. (Henrik kigger på altomkost.dk) [man kan jo se 
med de nye, nu er du inde på den side der, at de har jo prøvet at gøre dem lidt mere sexede med de billeder, 
men øh, som, som de selv sagde, da vi var ude hos dem ’vi kan jo ikke konkurrere med nøgne mænd der står 
med døde dyr’.. hehe.. hvor de henviser til Thomas Rode, ikke, at de, der er også grænser for hvor langt de 
kan gå i at skulle virke meget tiltalende] men det er også enormt, jeg vil heller ikke lyde som sådan en der 
bare siger ’hold kæft hvor er det bare noget lort’ [nej, nej, nej] fordi jeg ved godt, at det er meget, meget 
svært [mm] men det, øh, men, men, men den erkendelse der må være i det, det er, at hvis sådan noget skal 
have gennemslagskraft, så skal det have den der, øh.. sådan øh umiddelbar krog der hedder, at når jeg læser 
det, så har jeg lyst til at fortælle dig det, og det har det ikke. Jeg ville ikke sige til dig ’ved du hvad, du skal 
sgu spise frugt og mange grøntsager, har du tænkt på det?’ altså.. [hehe] men hvis jeg siger til dig ’jeg har 
hørt en ny øh japansk vitation som kommer fra nogle bønner’ så har du straks en helt, tror jeg, en helt anden 
øh interesse i det [ja] fordi så er det brudt ned i noget som du gerne, som du gerne vil følge op på, som har en 
filosofi, ikke [jaer] og det, og det er det der skal til i dag. Så hvis man skal arbejde  med det kommunikativt 
på.. med gennemslagskraft, så ville man skulle sige ’hvis vi skal have folk til at spise mere fuldkorn, så må vi 
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finde en helt masse lækre fuldkornshistorier og fuldkornsambassadører og fuldkornsdittenduttendatten’ og så 
sprede det. Og det vil være enormt ressourcekrævende og de ressourcer har de jo ikke [mm]. Så man kan 
sige, som, som en styrepind for folk, for professionelle, er det fint øh som dagligdagskommunikation, der er 
effekten meget begrænset. Øhh og så ved jeg jo også, at det handler jo også om ressourcer, fordi hvis man nu 
havde et kæmpe kommunikationsbudget og en stor kampagne, så ville man selvfølgelig også kunne, kunne 
gøre mere ud af det, ikke [ja, ja] og det har de jo ikke [nej i hvert fald ikke] (uklart, vi taler i munden på 
hinanden, men ubetydeligt) hehe [jaer]. Så tiden er løbet fra den der klassiske måde med at øh, at øh 
kommunikere på, til at skabe holdningsændringer i hvert fald [mm].. og det, og det, det står meget sådan 
nøgent og uappellerende på en eller anden måde, ikke [jaer]. Hvis man skal sammenligne det med noget 
som, som har haft større succes, så kan det jo være sådan noget som øhh.. altså som kampen mod 
spritbilisme, ikke, som igennem lang, lang tid har haft en hel masse begavede kampagner, som har spillede 
på holdninger, på social accept og på øh alle mulige [frygt] ja, sådan noget, ikke. Og det har, det har jo 
ændret holdningen til det, fra måske at være noget som ’det er en privat sag, der er da ikke så galt’  til at vi 
nu synes at det er fuldstændigt diskvalificerende [mm] det tror jeg gør det nemt øhm.. men det, men det 
næste er jo så men så, hvis man nu skulle lave en reklamefilm, hvis man nu siger, hvordan skulle man så 
kommunikere det her øh.. Skulle man så vise, en, en, en, et billede at to tykke mennesker og så sige ’øhm.. 
hvis du vil undgå’ [hehe]  (uklart) [ja, ja] det, det, det bliver pludseligt meget, meget vanskeligt [ja] eller sige 
’hvis du gerne se sådan her ud’ [mm] der bliver pludseligt, det bliver pludseligt umuligt. Jeg kan lige se, hvor 
de ’ej, det kan vi ikke’ det er også derfor  der ikke er mennesker på det her, ikke  
 
49:10 [mm ja, men ser du det som en præmis de har som fødevarestyrelse, at det kan de bare ikke, eller synes 
du det er noget de ligesom vælger at beskytte sig bag, det kan de bare ikke]   
 
HB: Det sidste [jaer] jeg er sikker på at man ikke tør, og heller ikke ville kunne holde til og gå ud og sige 
meget, meget klart øh, med mennesker på,  at ’du lever et forkert liv’ [mm] ’det kan du godt se, ikke, hvis du 
ser sådan her ud, så er det fordi at du gør for lidt af det her’ [mm] ’kom så, vi har nogle smadder gode råd til 
dig der er blevet lidt for tyk’ [mm] puha, det er allerede.. og Dansk Folkeparti ville stå der ti sekunder efter 
og kræve fødevarestyrelsen kontermineret, ikke [ja, ja] hehe og derfor er det også et svært område, for vi har, 
og det er derfor vi får det, som jeg taler om, som  er det der selvregulerende øh, hver mand for sig selv, som 
så grupperer sig ude i det civlie samfund, hvor der er masser af aktiviteter og grupper og alt muligt, og så får 
vi dem som VIRKELIG har brug for det her som i stor udstrækning sejler deres egen sø, fordi man ikke 
rigtig tør adressere det og fordi man ikke øhh.. fordi det er meget nemmere at motivere folk, som, det ved jeg 
jo også fra det med at øh med grøntsager – det er jo meget, meget nemmere og få folk der spiser 300 gram 
grøntsager om dagen, til at få dem til at spise 450 gram grøntsager om dagen, end at få folk der spiser 0 til at 
spise 50 [ja] det er meget, meget nemmere. Og det er jo også den.. øh det dillemma, man kommer til at sidde 
i, når man skal kommunikere den her slags ting, det her, dem der har det største problem, det er dem der er 
sværest at få fat i. Og så har man en, en øh.. vil man så lave en kampagne der har nul effekt når den bliver 
evalueret eller vil man så hellere satse på den lidt sikre og så faktisk støde nogen [ja..mm]. Så det er ikke 
nogen misundelsesværdig opgave [nej, det er helt klart en svær opgave] ja 
 
51:00 [Øhm, hvis vi skal bevæge os lidt mere hen til bare diæter og livsstile generelt, hvad tror du så er, er 
sådan personlige øh overvejelser folk gør sig, inden de vælger at følge en bestemt kur eller diæt] 
 
HB: Altså, det.. der er ingen tvivl om at øh mund-til-mund-metoden eller en øh kendt ambassadør i et eller 
andet øh, på et eller andet site, f.eks. Politiken, har en enorm gennemslagskraft [mm].. Altså hvis du møder 
en kollega, en nabo eller en et-eller-andet som har prøvet et eller andet som siger ’prøv at se’ og ’jeg har 
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gjort sådan og sådan’ så er man, hvis man er motiveret i forvejen, snublende nært på at gøre det samme og 
begynde på det [jaer] og det er, det er sådan det foregår. Det er den personlige anbefaling eller en 
overbevisende artikel eller et eller andet. Og typisk sådan at man, f.eks. 5:2 ’nåh du fortæller mig et eller 
andet om 5:2’ så går jeg lige hjem og læser lidt om det og så tænker jeg ’ej sgu, det lyder sgu fedt’. Det kan 
også være man tænkte ’det vil jeg overhovedet ikke, jeg tror slet ikke jeg kan overleve, uden at spise’ øhh i 
de her mange timer, eller spise så lidt. Men, men, men det er sådan det fungerer – den personlige reference, 
word-of-mouth, sociale mediers udbredelse – kæmpe drivere [ja] 
 
52:20 [Så udover lige så venner og netværk og sådan, tror du så der er nogen bestemte øhm medier eller 
steder, at folk går hen og bliver motiveret eller inspireret, måske også når de først er kommet ind i det] 
 
HB: Jamen jeg synes, det kan man jo blive alle steder. Altså nævn mig øh, et medie, med en vis, altså som 
handler om landbrugsmaskiner eller et eller andet busines-to-business-agtigt [ja] som ikke har noget om det 
her. Det har de jo alle sammen; det har Danmarks Radio, det har TV2, det er Alt for Damerne, det har 
Politiken. Alle de steder vi er – Huffington Post øh klodens mest fremgangsrige netmedie har bunker af 
artikler om sundhed ’diet, new science’ - øh har det som et kæmpe indsatsområde, det er jo, det, det er jo en 
global tendens i øvrigt, ikke [mm]. Så det skal man bare ha’, så bare ved at sige det. Hvis du skal have et 
medie, med en vis gennemslagskraft i dag, som, som, som har en eller anden bred målgruppe, så skal der 
være noget om sundhed, noget om diæter og motion [mm] det skal der bare. Og så er det selvfølgelig 
specialmedierne nedenunder, ikke [mm ja]. 
 
53:15 [Hvis øh, nu ved jeg ikke lige hvor meget du er stødt på dem, men hvis vi kigger på nogle af de her 
diæters kommunikation; bøger osv., tror du så der er nogle bestemte ting de bruger til at overtale folk] 
 
HB: øhh, jamen det er jo øh.. Altså der er jo, der er jo, men det er ikke noget jeg har sådan, jeg sådan har 
lavet en rapport af [nej, nej] men det er jo nogle klare mønstre i, hvordan sådan noget foregår, ikke. Og det 
starter jo tit med en bog, som er en personlig beretning øh lige fra, ja alle de gode gamle Atkins, til de hele 
vejen op, til en person, der har sat sig et eller andet i hovedet, har undersøgt det, har prøvet det på sin egen 
krop og som så skriver en bog om det [ja] og så siger det puff. Øhm, så det er sådan, det er den personlige, 
øh, det er jo, det er jo ikke, det er jo persone, det er jo ikke sådan så ’nu kommer M.I.T’s internationalt øh 
gennemprøvede, gennemtestede slankekur’ eller ’Københavns Universitets officielle øh officielle palæo-kur, 
ikke’. Det er jo ikke videnskabsinstitutioner eller samfundsinstitutioner, der udbreder det her. Det har jeg 
ikke tænkt på før, men det er det jo faktisk ikke.  Det er jo netop personer, som gør et eller andet og så bliver 
det så sendt op til de her, sådan et typisk forløb; der bliver skrevet en bog om et eller andet, så er der er 
journalist på Politiken der siger ’det der 5:2 det lyder sørme en spændende’, SÅ ringer de til en på 
Københavns Universitet, som er lektor i ernæring og siger ’hvad synes du om det her’ og så siger han eller 
hun ’det er livsfarligt, lad vær med det’ eller ’det er helt fantastisk’ eller ’det kan da være meget spændende’. 
Men det er ikke til at stoppe øhh og så er det ligesom i gang, ikke [mm] og så har vi det så i noget tid og så 
fader det ud, som regel [mm ja]. 
 
55:00 [Hvad gedder det.. Vi har øhm, vi er stødt på nogle artikler, der måske er et halvt- et år gamle, flere, 
jeg ved ikke om der har været et lille boom på et tidspunkt, men hvor de siger, at sundhed det er sådan vore 
tids religion, det er det man bekender sig til og fylder meget, vil du godt kunne nikke genkendende til det] 
 
HB: Religion er et stort ord, synes jeg [ja]. Øhm.. og øh, men det er en meget, meget stærk driver. Det er et 
meget, meget stærkt element i at føle sig øh veltilpas og sådan succesrig og som et menneske, som øh, som 
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er.. det er en vigtig del af den sociale kapital, at man er sund og at man ikke ser forkert ud; er for tyk, eller 
for utrænet – det er diskvalificerende. Og, så på dén måde er det ekstremt vigtigt øhm. Og øh.. Og noget af 
det vigtigste, og noget af det der bliver snakket om mest om, og bliver brugt mest tid på. Der er nogen som 
er.. Og jeg er også lidt fordi, sådan, der er også flere modbølger, som kommer der også sådan en der hedder 
sundhedshysteri ’nu er vi blevet alt for optaget af det her’ øhm og ’folk går helt amok og sulter sig selv og 
det medfører spiseforstyrrelser og overtræning og en livsfarlig træningsforløb og sådan noget og så sige ’ah, 
jo jo’ det gør de måske for, altså sådan en gruppe som går fuldstændig amok. Men ellers må man jo også 
sige, at det grundlæggende er, i den danske befolkning – som har en rigtig dårlig middellevetid og som har 
rigtig mange dårlige vaner, som har slæbt sig igennem øh samfundet, igennem generationer og som har ikke 
har spist super sundt – så er det også en positiv ting. Der er virkelig meget at tage fat på, synes jeg. Så, så 
øh.. religion det bliver typisk brugt af folk som synes at nu, som ikke er så optaget af det, som synes, at nu 
har det simpelthen taget overhånd og at vi ikke gider at høre på det her. Men det kommer I altså bare til [ja, 
ehm] hehe  
 
[Du var også lidt inde på det før øh der til en start, men kan du uddybe lidt det her med at øh, at øh, at det 
kan være med til at give en særlig følelse af tilhørsforhold til nogen bestemte grupper] 
 
HB: Ja, jamen det, det sker jo typisk ved, at man teamer op med nogen, når man gør det her. Når man kaster 
sig ind i et øh i et øh 5:2 eller i et palæo eller hvad som helst, triathlon-forløb, eller hvad det nu kan være 
som jo er samme drivere for mig [mm], det kan være I ikke synes det, men det er det for mig, øhm så er det 
jo noget man deler med  nogen. Enten teamer man op eller laver en gruppe hvor man løber sammen, eller går 
sammen, eller laver mad sammen, eller også så fortæller man om det på øh, på sin arbejdsplads og på de 
sociale medier man nu øh ’er begyndt på 5:2, hold nu kæft, det er godt nok svært ikke at spise noget, men nu 
går det ligesom bedre og i dag har jeg spist denne her’ *klik* øhm.. jeg ved ikke hvor mange af sådan nogen 
historier der er [mm] men det er på den måde man deler det med andre [ja] og det er en vigtig – også for at 
holde disciplinen og føle sig forpligtet til at gøre det, for når man først har sagt til andre, at det her, det gør 
man, så er det også sværere at droppe det igen, ikke [ja]. Så på den måde er det noget vi gør til en del af 
vores historie øh, og som vi også gerne vil snakke om [ja.. Der er også i de grupper, hvor vi har fundet nogle 
interviewpersoner på facebook, nogen af dem, der er helt op i mod 12 og 16.000 medlemmer, hvor de jo 
også, ja, samler sig i det, som et fællesskab, ikke] ja præcis [det er jo også..] udveksler forskellige [bliver det 
så også lidt kontrakt-agtigt, når man sådan melder sig ind i de her fællesskaber og man binder sig til det] lige 
præcis – det er et godt ord [ja, ja] og det, det gør man jo dels for at have noget sammen med dem øh, det er jo 
vigtigt at dele det og være en del af fællesskab og også, også for at øh, hvis man nu kan tvivle lidt på sin 
egen, øh standhaftighed og disciplin, at så har man ligesom øh kontraktlige forpligtelser til det [mm] og, og 
kan hjælpe hinanden og støtte hinanden [ja] øhm og derfor så er det også, at folk bruger rigtig meget krudt på 
at snakke om det med andre og, og kunne ytre sig om [det er jo faktisk også, det her med interviewet, der er 
kun én, der selv har haft opsøgt det, resten de er blevet anbefalet det af familie og venner i et eller andet 
omfang] ja [og hende der selv havde opsøgt det, hun har så endt med selv at få det anbefalet videre, så 
hendes familie var begyndt med det] ja  [så det er helt klart også noget vi har fået øjnene op for, eller ikke 
fordi vi ikke regnede med det slet ikke var vigtigt, men at det er så fremtrædende, det] amen det er, det er 
nummer et og en måde at komme ind i et eller andet univers på [ja] også fordi man, folk vil gerne, og det er 
jo ikke videnskabeligt, men det virker meget stærkere på folk hvis det, hvis det er en person de kender og 
som de godt kan lidt, fortæller dem et eller andet, end en artikel i øh, eller en brochure fra øh, fra 
Fødevarestyrelsen. Det gør det bare. Og man kan så sige, hvordan fanden gør det det.. [ja] og så er der en 
gennemslagskraft på de her ting, som er helt enorm [vi kan, altså, vi kan se, at det virkelig bare én person der 
skal til] ja [for at overbevise folk, ikke, altså, om der så ligger en milliard metastudier bag 
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Fødevarestyrelsens kostråd, det tager de sådan, det er de ikke interesseret i] nej, altså én god person eller ven, 
slår sådan en stabel rapporter [ja] i gennemslagskraft [ja] det gør de [og det er egentlig ret vildt jo] ja. Og det 
er jo, nu kan man sige, Kernesund familie var jo også et eksempel på, altså den gennemslagskraft de havde 
på for eksempel øh brug af mælk og sådan nogle ting. Og sådan nogen som Sundhedsstyrelsen har jo været 
ude og advare imod det og sige ’nu må i lige slappe af ’ jo, de kunne jo se, at den der bog var solgt i 300.000 
eksemplarer og det ændrede simpelthen adfæren på en måde, som var meget, meget stærkere end, end hvad 
de kunne [mm]. Så hvis jeg sad derinde, så ville jeg klø mig lidt i håret og sige ’hvem’..hvordan bliver jeg 
bedre til at organisere ambassadører og drivere, for jeg kan godt sidde herinde med min brochurere og mine 
to hot-spots og så får jeg bank’ [mm ja.. hehe] hehe..  
 
1:01:15 [du har også lidt snakket om det selv, men altså folk interne motivation for at starte med at følge en 
bestemt diæt, altså du nævnte det her med smukkere og slankere og stærke ligesom, ser du også, altså 
fællesskabet, ser du at der sådan er en rangordning af prioriteringer eller] 
 
HB: Altså, det.. jeg vil sige, det er jo også folk, som ikke, som, som har det der sammensatte moderne liv, 
hvor man godt ved, alle de her ting, men ikke altid får dem gjort. Fordi der er så mange andre ting, der er 
vigtigte øh, vennerne, arbejdet, familien øh også, kan, kan der udvikle sig sådan en eller anden form for lede, 
ved den måde man lever sit liv på ’arh, nu fik jeg igen en dårlig frokost’ og ’nu spiser jeg igen for mange 
kager og drak for meget kaffe og drak for meget rødvin’ og ’det er jo ikke sådan jeg vil være, det er jo ikke 
sådan jeg vil være’. Så sådan som renselse i det – nu får jeg ligesom lyst til at sige ’færdig nej du, nu tager vi 
lige sådan en tur, du’ [mm] øh og så, og så er det man bliver ekstremt motiveret øhm. Og folk er 
inkonsekvente i deres daglige forbrug. Altså spiser noget mad som de dybest set godt ved, er imod det de 
helst ville spise. For mange er det, for mange er det øh pizzaer, for mange shawarmaer og oversprings- øh 
mellemmåltider og sådan nogle ting øh i det her.  Og det er det de også får lyst til at gøre op. Det er jo ikke 
super sunde, velafbalancerede atleter, som pludselig kaster sig over de her ting. Det er folk som gør en 
modreaktion ud af deres egen liv [mm ja]  
 
1:02:50 [Og næste spørgsmål, det er nok også lidt i forlængelse af det faktisk, men der er vel også tale om, at 
de i et eller andet omfang konstruerer deres egen identitet gennem det her] 
 
HB: Helt sikkert. Det er det der er deres fortælling [ja]. Og de vil gerne ændre fortællingen med jævne 
mellemrum øhm. Og øh. Og kommer heller ikke transformerede ud af hver kur. Altså de får jo ikke altid det 
ud af det, som de gerne vil. Altså, fordi det kræver, det kræver jo for det første lang tid. Der er jo 
gruopvækkende studier af, for eksempel, hvor meget folk tager på igen, altså efter deres kur, det er jo en af 
de ting som nogen af dem der arbejder meget med det, Chris MacDonald for eksempel, som i jo måske også 
kunne tale med, hvis man kan få øh.. audiens hos ham, hehe, han er en travl mand, øh.. men som han forsker 
i det her, altså ved de, ved de blivende forandringer. Så, så der er jo også et klart mønster i det, sådan som jeg 
ser det, uden at jeg kan sige ’det står i den og den rapport’ men min helt klare fornemmelse er, folk har sådan 
en eller anden tendens til, det er meget stærke vaner; hvordan man spiser, hvordan man lever sit liv, så kan 
man ændre det i en periode, blive enormt tilfreds med det. Og så er der også en tendens til, hvad skal man 
sige, synke lidt tilbage OG så op igen, altså det er sådan det er, altså sådan en livsform man får ud af det, 
ikke. Så kan man gå i et halvt år, hvor man sådan lever højt på den der følelse, og så giver man lidt slip og så 
pludselig en dag så tænker man ’hold da op, så er man pludselig tilbage i grøften igen, NU må vi op og prøve 
et eller andet andet’ [ja]. 
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1:04:35 [Hvordan tror du, hvor bevidste tror du folk er om at de kan siges at være underlagt en eller anden 
trend eller modefænomen.. Og vi spørger nok lidt fordi at, at dem vi har talt med, de har meget klart givet 
udtryk for, at det bare er et mål, ’jeg skal bare tabe mig’ eller ’jeg skal bare have større muskler’ sådan og det 
er ligesom interessant, om det bare er os de ikke vil indrømme det overfor eller om det også er sig selv, de 
ikke er bevidste om det, overhovedet, at det måske er, fordi det egentlig bare er lidt smart]  
 
HB: Jamen det er jo svært at sige, hvornår øh.. hvornår folk af sig selv kommer frem til noget, eller hvordan 
de er, lader sig påvirke [mm].. men, men, men der er ingen tvivl i mit sind om, at det er, det er jo styret af 
indtryk, som ændrer ens selvopfattelse og ens selv- øhh ens ønske om, hvordan ens udtryk så skal være i den 
tid. Det er jo ikke ud fra sådan en bevidst analyse, der hedder ’jamen nu har jeg set, nu gør folk sådan og 
sådan, hvis jeg gerne vil være en del af det, så gør jeg sådan og sådan også’ sådan er der nogen, så er der en 
meget lille gruppe der har det, vil jeg sige, sådan er der nogle first movers som hele tiden vil være med på 
det, på det forreste og kommunikere det og fortæller store historier om K2 – jeg fortæller for eksempel aldrig 
til nogen, hvad jeg går og laver, men, men, men det er der jo nogen der gør, som bruger det og siger ’nu er 
det her det nye, det er det her jeg har opdaget’. Men ellers er det jo en sum af indtryk, som gør, at folk 
ændrer adfærd [mm]. Det er jo en meget kompleks ting, inde i deres, i deres øh, i deres mekanisme, som gør, 
at, at man pludselig gør noget andet. Øhm og der er også, der er jo også de her anti-trend, dem, de findes jo 
også, det er typisk sådan nogle yngre fremadstormende bymennesker som siger ’jeg vil, jeg vil fandme.. alt 
det der pis det..’ som netop vil gøre en dyd ud af ikke at være, kunne siges at være underlagt en trend. Øh, og 
så gøre det. Men det er jo også en trend [mm] hehe at have den måde at agere på, dem kender jeg også, ikke. 
Altså det er sådan ’ej, hvor fanden gør de sådan noget hele tiden, jeg er bedre’ [jeg læser faktisk mange 
sundhedsblogs også, og det er, det er rigtig tydeligt, fordi der er jo kommet sådan en begreb med 
sundhedsrealisme og de skal sådan hele tiden kommunikere, at de ikke er underlagt øhm forventninger om at 
man skal være sund hele tiden og det er de meget eksplicitte omkring, faktisk, så demonstrativt at uploade 
billeder af en flødebolle, eller hvad de nu hygger sig med, rødvin eller sådan noget] ja, ja, ’jeg er ikke frelst’ 
[vild i dag, syg i morgen] ja, ja, jeg er et rigtig menneske, jeg kan godt skaje ud [ja] hehe ’jeg er vild gang i 
den’, eller sådan noget.. hehe [og det er bare så tydeligt] og det er en trend, at man ikke skal være det, at man 
ikke skal være underlagt [ja mm] hehe.. [det er ret selvmodsigende, det er ret sjovt] ja hehe.. [mm]. Bare 
fordi, hvis man er underlagt, så man er man ikke unik, og svag og selvstændig og stærk [mm] og det skal 
man jo være hele tiden [ja] hehe… 
 
1:07:20 [Øhm, bare ud fra hvad du tror øhm, hvordan ser du så kostrådenes rolle i fremtiden – også lidt holdt 
op imod at der er alle de her populære diæter og kure] 
 
HB: Jeg ser dem som en enorm vigtigt styringspind for den politik, der bliver ført. Øh den fødevarepolitik, 
der bliver ført i Danmark, altså hvad for nogen fødevarer og tilberedningsforhold i offentlige køkkener øh de 
der mad som staten og kommunen står for, og der ser jeg dem som ekstremt vigtige øh styrke, altså så der er 
nogen værdier, som viser, som øh, som øh som samfund understøtter i den mad og den måde vi 
kommunikerer mad og ernæring på fra fællesskabets side [mm] men, men som gennemslagskraft overfor 
individet ude på gaden, der øh, der, der, der tror jeg ikke, at kostrådene i sig selv vil spille en stor rolle, 
medmindre de bliver kommunikeret på en helt anden måde [mm], for det kræver mange, mange flere 
ressourcer [ja]. MEN, hvis man i vuggestuen får sundere mad, end man gjorde for 30 år siden, og det bliver 
fremstillet af andre åre, andre mennesker, der ved mere om det på grund af kostrådene, så får vi jo effekten 
den vej [mm] og det tror jeg meget mere på, at, at det ikke er noget, som vi alle sammen skal have tatoveret 
på armen eller have inde som store plakater, men at det i øvrigt bliver effektueret [ja] rigtig mange steder, 
sådan tror jeg på det [ja, ja det tror jeg også der er noget, og det gav de også udtryk for, da vi var ude hos 
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dem, at det jo ikke kun er kommunikation, der er også en strukturel indsats der netop] ja, ja, det, det det er 
det vi skal satse på, ikke [ja] og så, og så øh, så synes jeg selvfølgelig at det kunne være sjovt at, rent 
personligt, jeg ville synes det var super skægt at få opgaven og sige ’hvordan kan man egentlig øh få det her 
udbredt noget bedre med, hvis man får lov til at lege lidt med det’ ikke [ja] og det ser det ikke ud som om at 
de øh, at de får rigtigt  
 
[nej.. ikke lige nu i hvert fald. Jon Fuglsang han nævnte det også selv, at han, han er også inde i den der 
verden med fødevarer og sådan, og han sagde da også at han har mange reklamevenner, som også gerne vil 
have den opgave, fordi, Fødevarestyrelsen siger selv, at ’det kan man ikke’ eller ’det vil de ikke’ eller sådan, 
men der er så mange der står i kø, fordi fødevareagendaen er helt vildt relevant lige for tiden, det kan man 
også se i kommunikationsverdenen, ikke, også blandt Landbrug Fødevarer og sådan, altså, så der er virkelig 
momentum nu får også at gøre noget ved det, ikke] ja, ja [hvis det er man vil].  
 
Men der ligger nok en grundlæggende, som vi var inde på tidligere, der ligger også den der lidt 
grundlæggende tendens hos de ressourcestærke, at ’det er sgu ikke staten der skal fortælle mig, hvad jeg skal 
spise, det skal jeg sgu nok selv finde ud af’ [ja, ja] og det er jo en barriere også, ikke også [helt sikkert.. Vi 
har også selv talt om det med at øh, og du nævnte det også selv, med at de jo i princippet godt kunne prøve at 
bruge nogle ambassadører i et eller andet omfang, netop også for at få den der personlige identifikation, 
ikke] ja [at det var da helt klart et middel man godt kunne bruge, og det behøver jo ikke at være Thomas 
Rode, halvnøgen, det kunne jo bare være, være nogen, noget lidt mindre sex-appeal-agtigt] ja, ja [ikke, så, ja] 
men han er også så vild, som ham er der mange der kan stå af på, ikke [ja, ja] altså øh der er, det er jo sådan 
en sjov sammensat, fordi så er der sådan nogen som Brødrene Price får jo også en enorm gennemslagskraft, 
ved at lave sådan noget mad som er super usundt, men som har nogle andre værdier, noget retrohygge og 
noget substans og noget oprindelighed og noget autencitet [ja] og sådan nogle ting, ikke [mm.. ja, der er helt 
klart også noget der] ja. Jeg kan ikke huske.. jeg så en opgørelse over i en eller anden artikel, og jeg tror det 
er 140 tv-programmer på danske kanaler der handler om mad på et eller andet plan [mm det er en god slat] 
kokke og dittenduttendatten, ikke [ja, ja, det er ret vildt]. Og når man kan sige, det, det øh, sådan noget som 
bagedysten, det blev jo også et kæmpe fænomen, ikke. Og det, det handler jo ikke om at spise kager, 
egentlig. Det handler om at være dygtigt til at lave kager, der smager fantastisk og har et eller andet. Og der 
kan man også sagtens forestille sig folk som er på palæo eller 5:2 som tænker ’ham der den nye Tobias, den 
nye unge bager, det kunne da være skide skægt at prøve at lave en kage ligesom som ham’. Så er det ligesom 
det [mm] man går ind i, ikke. Så der er så mange drivere omkring det her, som, så, så, så mange kanaler folk 
er, er åbne overfor, at modtage input på, som er, som gør det ekstremt komplekst. Der er jo ikke én der 
opstår, der er tusind der er opstået omkring det her [ja, ja]. 
 
1:12:00 [Nå, men så har vi egentlig bare et sidste spørgsmål, det store spørgsmål, som måske nok bliver bare 
lidt opsummerende, men så bare for at få dine afrundende tanker om det, men helt overordnet, hvorfor tror 
du så at folk vælger at følge diæter, der afviger fra kostrådene] 
 
HB: Jamen det gør de jo fordi, at øh, for det første ikke har kostrådene indarbejdet som en grundlæggende 
øh, som et grundlæggende værdikompas for hvordan de skal leve deres liv. De vil kunne nikke genkendende 
til rigtig mange af de ting, der står i dem, dem har de hørt rigtig mange gange før, især dem som er 
motiverede for at tage det ind, de ved egentlig godt sådan noget med mere grønt og øh, mere fisk, og mindre 
fedt og mere groft og alt det der, det ved, det ved de jo sådan set godt øhm. Det de så tænder på, det er, hvis 
der er nogen de føler, har et nyt bud, som netop ændrer den der trummerum-tankegang, og som har den der 
wow-faktor ’det lyder sgu da spændende, et nyd bud på, hvordan jeg kan nå de mål jeg gerne vil nå og som 
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også kommer med en spændende historie undervejs, fordi jeg skal gøre noget andet end det jeg plejer’. Så 
individets interesse, fascinationen af at, at udfordre sig selv på, på både det man skal spise, og på sin 
disciplin, er en langt stærkere driver, end bare grundlæggende at leve øh sit liv. Og man kan sige, det, det 
ide, det objektivt sundeste liv ville måske være at sige, finde frem til en grundlæggende diæt, som bygger på 
kostrådene, hvor man så kan sige, jamen så skal det sundeste mulige liv, sådan rent videnskabeligt, så kan 
jeg jo ved at komponere en uge-menu fra æh fra øh fra kostrådene, så kan jeg jo faktisk lave en øh mandag, 
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndagskost, som jeg bare skal spise resten af livet. Hvis jeg gør det, 
så får jeg det sundeste liv. Fordi så er jeg altid på rette spor. Og det er bare det jeg siger, hvor.. I kan høre 
hvor absurd det lyder i forhold til hvordan folk tænker. Sådan er folk slet, slet ikke. De er meget mere 
optaget af, at prøve noget nyt, udfordre sig selv, lytte til nye impulser, tror på, at der er nok nogen, som kan 
bringe dem et nyt sted hen, og i øvrigt ekstremt inkonsekvent vælger de, hvad de skal øh, hvad de skal. Ved i 
to, hvad I skal have at spise i aften? [nej, nej] nej, vel. Og det er jo det [mm ja]. 
 
[Jamen godt, tak! Hehe. Jeg ved ikke lige om du sidder og har noget du ikke har fået spurgt om (til 
Henriette) H: nej. Jamen så tror jeg at det var det .Tusinde tak. Det var virkelig godt synes jeg] det var godt 
[god uddybende snak] spændende [det passede lige som fod i hose i det vi havde tænkte, ja, så det er jo 
perfekt] jamen jeg kan jo høre, at det ikke bare var modarbejde, noget I ikke har hørt andre steder [nej, nej, 
men det er faktisk sjovt, fordi interviewpersonerne er væsentlig anderledes, altså, jeg vil sige, da jeg først gik 
i gang, da vi i gang med der tænkte jeg ’arh okay måske har vi nogle helt forkerte ideer’, men så da vi var 
ude at tale med jer, hvor at vi så selv er blevet bekræftet i det, de fornemmelser vi også selv havde] ja [men 
de er bare slet, slet ikke nær så bevidste om det. De er slet ikke vant til at tænke i de baner omkring sig selv 
og omkring de valg de træffer] nej [fordi det bare er menig mennesker. Altså jeg vil sige de 
interviewpersoner vi havde fra palæo, det er nok de mest bevidste] ja, ja [vi har haft] ja [og det tror jeg også 
hænger sammen med, ja, palæo og crossfit-miljøet] ja [og det der med at tale stilling til sin egen sundhed på 
det niveau] ja [sådan noget.. ja det er jo lidt sjovt, altså nu har vi jo ikke interviewet SÅ mange igen, så det er 
ikke fordi det sådan er 1000 mennesker eller noget, men det er som om det er lidt de samme typer egentligt, 
der er ved hver diæt] ja [selvom vi sådan nogenlunde har tilfældig] men har det ikke toppet sådan – det er 
mit gutt-feeling [jo, men det tror jeg faktisk det har, i hvert fald hvis du kigger på sådan bogsalgsmæssigt] ja, 
ja [så er det, det har også været et pejlemærke i forhold til hvad der er oppe nu, men palæo har bare været så 
fremtrædende] ja, ja [så vi valgte at tage den med alligevel] ja, ja [og man kan også, altså, det er klart min 
fornemmelse, at dem der er mest, altså nu havde vi to fra palæo og de har nok været dem, så jeg vil være 
sikker på, at hvis vi kontakter dem om ti år, så er det også dem, som stadigvæk følger den. Den er sådan 
meget mere grundig  og øhm, sådan virkelig helt inde og tage stilling til sådan ’hvorfor er det vi gør det her’] 
ja, ja [hvor de andre, de er helt sikre på, at de vil følge det også.. arh bortset fra 5:2, de har begge to været 
meget midlertidige, ikke, men ellers så er de meget, de tror de følger det, men.. Ud fra nogen af deres svar og 
sådan, de er så tæt på at tippe over, ofte, fordi de hele tiden savner genkendeligheden i boller og karry og 
altså] ja [og de der ting ikke] ja, og der er jo ekstremt, altså det der med at ændre, hvad folk spiser, øh, det er, 
det er en meget, meget kompleks størrelse og meget, meget opdelt. Men det er jo så noget andet. Men øh, 
men det er det virkelig. Og der er stort set ca. 40 procent af befolkningen til 45, der (uklar hvisken) de er 
ikke særligt interesserede i at prøve noget andet mad – ikke særligt. Og det er ikke sådan så de siger ’jeg vil 
godt prøve noget nyt, det lyder fantastisk’. De er heller ikke interesseret i at lave noget nyt mad, de synes 
ikke at det er en særlig kvalitet [nej, nej]. For boller i karry smager jo godt. [mm] Hvorfor lave noget andet, 
når det jeg kender, smager så godt [ja, ja]. Og det gælder altså både højtuddannede, altså der er ikke det der 
som man siger ’det øh, det er de ressourcesvage underuddannede, fattige mennesker der spiser det samme 
mad’ det er det ikke. Der findes store dele af den danske middelklasse, som er ekstrem konservativ omkring 
hvad de kommer i munden, ikke [ja, ja.. Det er helt klart en bestemt gruppe der er meget tilbøjelig til at 
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hoppe med på de her ting] og de stjæler også dagsordenen. Altså de fylder ekstremt meget [ja, ja] øh i øm i 
mediebilledet. Det er også lidt interessant og nogle artefakter i, at folk gør det samme [men det er jo nogen 
gange, man kan jo helt få det indtryk, at det er 80 procent af befolkningen der følger palæo ikke, så meget er 
det jo slet ikke, det er jo i virkeligheden ret få] ja, ja [jeg har ikke lige et tal, men jeg tror ikke, at det er så 
mange igen] nej, nej, nej, nej [så er der måske nogen der lige laver en palæo-opskrift for sjov, men fordi man 
har gjort det en gang om måneden, det betyder jo ikke, at man øhh] men der er rigtig mange som øh, som vil, 
som er, som findes og som lytter til det og som kender nogen som har gjort det, og som også kunne finde på 
at hoppe på et eller andet. Det, der vil jeg sige, de 60-50-60 procent,  især hvis de har en motivation [ja] øhm, 
jeg kan huske at jeg læste Thomas Rodes motivation var jo, at han fik en kæreste der var halvt så gammel 
som ham selv.. hehe.. og så så han et vindue.. ej, men tænkte ’det gør.. hvis jeg skal kunne holde på hende, 
så’ [ja] det er jo også en driver [ja ja] jamen altså, min (uklart fælles latter) [alle har jo forskellige 
motivation.. fra forskellige steder] ja.. hehe [men tusind tak] velbekomme [fordi du har taget dig tid, det var 
meget fornemt] jamen I må gerne sende det til mig, jeg ved ikke... 
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Bilag	  3:	  Kategorisering	  af	  citater	  fra	  interviews	  med	  eksperter	  
	  
Sundhed	  er	  et	  modefænomen	  og/eller	  en	  trend:	  
	  

• Henrik Byager: Jamen det er jo svært at sige, hvornår øh.. hvornår folk af sig selv kommer 
frem til noget, eller hvordan de er, lader sig påvirke [mm].. men, men, men der er ingen tvivl 
i mit sind om, at det er, det er jo styret af indtryk, som ændrer ens selvopfattelse og ens selv- 
øhh ens ønske om, hvordan ens udtryk så skal være i den tid. Det er jo ikke ud fra sådan en 
bevidst analyse, der hedder ’jamen nu har jeg set, nu gør folk sådan og sådan, hvis jeg gerne 
vil være en del af det, så gør jeg sådan og sådan også’ sådan er der nogen, så er der en meget 
lille gruppe der har det, vil jeg sige, sådan er der nogle first movers som hele tiden vil være 
med på det, på det forreste og kommunikere det og fortæller store historier om 

§ Henrik Byager: Sundhed det er lig med livskvalitet. At være sund er noget af det aller bedste 
man kan være i den tid, vi lever i nu. Det er et udtryk for, at man har kontrol, er fokuseret, er 
øh i balance -  alle mulige gode ting.  

§ Henrik Byager: Det er derfor det første billede jeg viste, det var den der kvinde, der står 
sådan der. Det er den der følelse, folk jager – altså at man ligesom har styr på det hele, ikke 
er fors tresset og er i godt flow og velbefindende, og sund og rask og lækker.” 

§ Jon Fuglsang: At være med på nogle bølger, altså mad er blevet mode og mode har det med 
at skifte. Og når det bliver det, så vil det her naturligvis også være en af konsekvenserne ved 
det.  

§ Henrik Byager: ”hvis der var en ting, jeg skulle investere mine sparepenge i som tema, øh, 
bevare sin status og udvikle den i de næste ti år, så er det ’sundhed’. Altså, og for mig, der er 
sundhed, dette r sådan fem drivere, der ligger i det univers, der spiller sammen og som også 
gør, at de ting som vi snakker om er så stærke: Det er selvfølgelig, at hvis jeg er syg så skal 
jeg være rask. Det er også at forhindre, at jeg bliver syg. Det er at blive sundere, eller hvad 
hedder det, stærkere, slankere og smukkere.  Stærk, slank og smuk. Det vil vi gerne være. 
Alt det, der kan hjælpe mig med det – kom med det!” 

§ Jon Fuglsang: jeg er jo biased, for jeg tænker alle kan dem og ved hvad de er.. øh.. men min, 
jeg tror alle godt ved, at der er noget der hedder kostråd  og at de på en eller anden måde 
bygge på noget videnskab. Øh, det bliver bare sværere og sværere at have folk, mennesker 
til, befolkningen generelt set har tillid, så der kommer en højere grad af mistillid. Det er ikke 
nødvendigvis Fødevarestyrelsen, det er bare en præmis i den tid man nu engang lever i. Øh, 
og det betyder selvfølgelig også, at vi skal være meget sikre i forhold til de ting vi spiser, og 
det er også derfor den der med mættet fedt er problematisk, fordi måske var der ikke så 
entydig evidens for det og det sammen med salten, jeg tænkte.. altså man kan hurtigt komme 
til at sige nogen upopulære ting, som der måske kun, som der også videnskabeligt er nogen 
kritikpunkter af, og så begynder der at opstå mistillid. Så der er, man skal virkelig passe på 
med at melde ting ud, der er stramt, i forhold til hvad så, for at imødekomme kritik [jaer]. 
Jeg tror at folk kender kostrådene og jeg tror også, at de til dels har, altså hvis man spørger 
folk hvad det vil sige at leve sundt i forhold til anbefalingerne, så viser alle studier, at sådan 
95 procent, de svarer at.. indenfor anbefalinger, ikke [mm] de svarer, at vi skal spise mere 
grøntsager, lidt mindre kød [jaer] og sådan ting med at spare på sukkeret og lade være med 
at drikke sodavand. Så de kan dem godt. Det kan godt være de ikke kan kostrådene, men de 
kan godt, de kan godt [jaer] den logik, som ligger bag kostrådene [okay, ja]. Så det kan godt 
være, at de ikke kender kostrådene, men de kender godt tankegangen [ja, så det er i 
virkeligheden relativt godt implementeret i samfundet på sin vis] som en vidensdimension, 
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ja [jaer] det er mere så hvordan man så gør, og får det til at fungere hjemme i køkkenet og 
får det til at være attraktivt i forhold til alle de konkurrerende diæter som forsøger at sælge 
et andet perspektiv 

§ Henrik Byager: Det er, at sådan nogle ting, som kræver en indsats, og som øh også er øhm 
nogen menneske synes er mærkelige og tager afstand fra – det er jo ikke store 
reklamekampagner eller [nej] øh de har en større udbredelse end kostrådene, når de rigtigt 
øh binder, ikke? Der er ikke billborads eller reklamefilm om det – det kommer et eller andet 
sted fra, og det kommer herfra! Det kommer fra folk selv -  nogen høre om det – ud – 
fortæller historier om det, og så siger det bare ”plddrr!” og det, det er fantastisk, synes jeg. 
Det samme med Palæo, ikke? [Ja]. Og så kræver det jo noget disciplin at gennemføre det og 
en masse forskellige øh gode historier undervejs om, hvad man så har oplevet, og det kan vi 
godt lide, og så om to måneder, så kommer der et eller andet andet – og så tager de samme 
mennesker den samme tur. og det er det, der er min pointe, vi får – efter min  mening – ikke 
en gruppe menneske, som nu, så lever de efter Palæo resten af deres liv og de lever 5:2 
resten af deres liv – hvilket man i øvrigt heller ikke skal – eller en anden form for diæt. De 
er hele tiden på, på jagt.[…]… hvis de så har en succesoplevelse med det, så […] er det også 
noget, man fortæller om – det er conversation-piece number 1 det her! 

§ Mht at de gældende idealer er at være slankere, stærkere og smukkere og hvordan man 
opnår det: ” det der med mirakler, tror folk ikke længere på. Altså at der pludselig kommer 
en eliksir, man kan drikke, og så opnår man alle de her ting. De er godt klar over, jeg skal 
selv yde en indsats. [Mmm] Det vil de også gerne, for de vil gerne gøre det til en del af 
deres livshistorie – at nu gør jeg den her indsats. Men hvis du har en filosofi eller et produkt 
eller en service eller en måde at gøre tingene på som kan tricke nogen af de her ting, så øh, 
så er der hul igennem.” 

§ Jon Fuglsang: Man kan sige mange af de poplære TV-kanaler har jo også været, måske ikke 
særligt gode til, altså de har også haft nogen, der har haft en halv-alternativ tilgang til det 
inden, så mange af de her lidt mere [dør smækker] har også fået tid i primetime og 
publicservice-kanaler, men ellers så er det netfora, det er kogebøger, det er globale 
tendenser og trends og mange af dem tænker, at vi tænker at de er meget lokale og danske, 
men tit er det jo en diæt som også er populær i England og USA samtidig med. Så det er 
også tit en del af noget mere globalt, og så er det nogen kendisser som går til en eller anden 
diæt, og så kommer det også den vej rundt [Ja, okay] Så er det også lidt, meget komplekst, 
øhm… [Ja okay] felt, at de opstår i.. 

§ Thomas Rode Andersen: ” Lige nu tror jeg også, generelt der er rigtig mange der hopper 
med på vognen, og det skal man jo udnytte, det moment, det bliver aldrig større, altså 
løftestangen til at få løftet den generelle sundhed [mmm] i Danmark, den bliver aldrig større 
end den er nu, vel, så selvfølgelig, selvfølgelig er det med nu at med at sætte alle kræfter ind 
nu, men man skal også.. altså man skal også [det er også en balancegang] ahh.. det, det, det 
skal jo heller ikke være for meget, vel [nej]. Jeg tror stadigvæk, som jeg sagde i en artikel, at 
i BT i lørdags, ikke, altså følgevirkninger ved at folk, har overdreven fokus på, på, pååå 
sundhed og og ooog motion tror jeg stadigvæk er nemmere at deale med end det modsatte 
[jaaer.. mm] altså, altså det er så uoverskueligt økonomisk det, det altså jeg tror slet ikke I er 
klar over, altså hvor meget..” 

	  
	  
Individer	  konstruerer	  aktivt	  deres	  identitet	  og	  selvbillede:	  
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• Jon Fuglsang: […]det er et identitetsspørgsmål og det her med, at det er blevet en 
identitetsmarkør i forhold til at finde den mening, og det er også en del af sådan et refleksivt 
projekt, kan man sige, hvor man ikke nødvendigvis skal finde den fælles sandhed, men finde 
den her individuelle sandhed. Så det er også det her med sådan et senmoderne karaktertræk, 
at man gerne vil finde en særlig løsning, som passer til ens unikke jeg. Og der passer de her 
generelle kostanbefalinger måske ikke så dårligt, ikke særlig godt, fordi de er meget almene, 
det er meget generelle, og de er heller ikke særligt sexede formulerede eller noget. Der 
følger ikke rigtig en livsstil med og en særlig måde at leve på, som man fx ser det med 
Palæo-diæten. 

• Henrik Byager: vi også er sådan nogle lidt flapsi-hapsi-agtige mennesker, som hele tiden er 
på udkig efter det bedste, ikke? -  og det er derfor vi får de her sæson, øhm, hits der med 
Palæo, øh, Low Carb, øh 5:2 – som i øvrigt også kan være 18:6 eller 6:1 og [ja, ja ] og -  jeg 
har selv prøvet det. Fanatisk! Har I prøvet det? [Nej; nej]. Øh, men øhm, det skal I da 
næsten gøre? [Alle griner; ja vi burde måske lige tage et par uger med hver af vores…] Ja, ja 
– for at se hvad det er og hvorfor. For det, det jo giver, hvis du fx siger hvorfor, hvorfor 
sådan noget som 5:2 – hvorfor tænder det så nu? Jamen det er selvfølgelig fordi folk høre, at 
man øh kan tabe sig på det. Og det tricker! Altså det er ne multi-tricker for alt ting, hvis man 
kan tabe sig. Øhm, der kommer ikke til at være en kur, der hedder ”trænger du til at tage 5 
kg på” , som kommer til at vælte vandende, det kan vi godt være enige om, ikke? Men så er 
der også nogle andre ting i det. Der er noget disciplin, og noget fokusering i det her, som 
gør, at når man så hører om 5:2, ”jamen nu skal jeg ind i et eller andet univers, hvor jeg skal 
ændre mit liv, hvor jeg virkelig skal yde en fokuseret indsats som jeg jo så forhåbentligt kan 
få et udbytte af, og som jeg så også kan kommunikere, så jeg kan gøre det til den del af min 
livshistorie undervejs, som jeg kan øh gruppere mig omkring, som jeg kan udveksle 
erfaringer med”. 

• Henrik Byager: Ja, jamen det, det sker jo typisk ved, at man teamer op med nogen, når man 
gør det her. Når man kaster sig ind i et øh i et øh 5:2 eller i et palæo eller hvad som helst, 
triathlon-forløb, eller hvad det nu kan være som jo er samme drivere for mig [mm], det kan 
være I ikke synes det, men det er det for mig, øhm så er det jo noget man deler med  nogen. 
Enten teamer man op eller laver en gruppe hvor man løber sammen, eller går sammen, eller 
laver mad sammen, eller også så fortæller man om det på øh, på sin arbejdsplads og på de 
sociale medier man nu øh ’er begyndt på 5:2, hold nu kæft, det er godt nok svært ikke at 
spise noget, men nu går det ligesom bedre og i dag har jeg spist denne her’ *klik* øhm.. jeg 
ved ikke hvor mange af sådan nogen historier der er [mm] men det er på den måde man 
deler det med andre [ja] og det er en vigtig – også for at holde disciplinen og føle sig 
forpligtet til at gøre det, for når man først har sagt til andre, at det her, det gør man, så er det 
også sværere at droppe det igen, ikke [ja]. Så på den måde er det noget vi gør til en del af 
vores historie øh, og som vi også gerne vil snakke om [ja.. Der er også i de grupper, hvor vi 
har fundet nogle interviewpersoner på facebook, nogen af dem, der er helt op i mod 12 og 
16.000 medlemmer, hvor de jo også, ja, samler sig i det, som et fællesskab, ikke] ja præcis 
[det er jo også..] udveksler forskellige [bliver det så også lidt kontrakt-agtigt, når man sådan 
melder sig ind i de her fællesskaber og man binder sig til det] lige præcis – det er et godt ord 
[ja, ja] og det, det gør man jo dels for at have noget sammen med dem øh, det er jo vigtigt at 
dele det og være en del af fællesskab og også, også for at øh, hvis man nu kan tvivle lidt på 
sin egen, øh standhaftighed og disciplin, at så har man ligesom øh kontraktlige forpligtelser 
til det [mm] og, og kan hjælpe hinanden og støtte hinanden 

• Henrik ByagerOg folk er inkonsekvente i deres daglige forbrug. Altså spiser noget mad som 
de dybest set godt ved, er imod det de helst ville spise. For mange er det, for mange er det 
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øh pizzaer, for mange shawarmaer og oversprings- øh mellemmåltider og sådan nogle ting 
øh i det her.  Og det er det de også får lyst til at gøre op. Det er jo ikke super sunde, 
velafbalancerede atleter, som pludselig kaster sig over de her ting. Det er folk som gør en 
modreaktion ud af deres egen liv [mm ja]” 

• Henrik Byager: Det er det der er deres fortælling [ja]. Og de vil gerne ændre fortællingen 
med jævne mellemrum øhm. Og øh. Og kommer heller ikke transformerede ud af hver kur. 
Altså de får jo ikke altid det ud af det, som de gerne vil. Altså, fordi det kræver, det kræver 
jo for det første lang tid. Der er jo gruopvækkende studier af, for eksempel, hvor meget folk 
tager på igen, altså efter deres kur, det er jo en af de ting som nogen af dem der arbejder 
meget med det, Chris MacDonald for eksempel, som i jo måske også kunne tale med, hvis 
man kan få øh.. audiens hos ham, hehe, han er en travl mand, øh.. men som han forsker i det 
her, altså ved de, ved de blivende forandringer. Så, så der er jo også et klart mønster i det, 
sådan som jeg ser det, uden at jeg kan sige ’det står i den og den rapport’ men min helt klare 
fornemmelse er, folk har sådan en eller anden tendens til, det er meget stærke vaner; 
hvordan man spiser, hvordan man lever sit liv, så kan man ændre det i en periode, blive 
enormt tilfreds med det. Og så er der også en tendens til, hvad skal man sige, synke lidt 
tilbage OG så op igen, altså det er sådan det er, altså sådan en livsform man får ud af det, 
ikke. Så kan man gå i et halvt år, hvor man sådan lever højt på den der følelse, og så giver 
man lidt slip og så pludselig en dag så tænker man ’hold da op, så er man pludselig tilbage i 
grøften igen, NU må vi op og prøve et eller andet andet’ [ja]. 

	  
	  
Fællesskaber	  og	  identitet:	  
	  

• Henrik Byager: Ekstremt fællesskabssøgende, er vi. Både sådan overfladisk i store 
fællesskaber – Roskildefestivalen – øh, og så de der, vi selv går og håndplukker. Og 
sundhed er en ekstrem vigtig del af det der rene, fokuserede liv, ikke? Fordi vi har ligesom 
et rumfartøj, vi skal opnå alle de her ting med – og det er vores krop. Og dem, der er med på 
det her, de får så sådan en fokusering på, jamen hvad er det bedste, jeg kan gøre for den? 
Hvad giver mig kvalitet her? Hvad er det, der er vejen frem for, at jeg kan få det bedst 
mulige liv med min krop. Der er sådan et enormt split i det her, som jeg vil komme tilbage 
til. For der er jo nogen, som ikke er med i det her. Som ikke er med på 5:2 – kan man vist 
roligt sige. 

• Henrik Byager: ” Der er en klar tendens til, at de sundhedsfokuserede håner og ser ned på og 
foragter dem, der ikke er sunde. Det er andenrangsborgere.” 

• Henrik Byager: ” at håndplukke en gruppe, der skal køre mountainbike eller lave fælles 
palæo-forum, det er noget, det er lækkert For så har vi den der følelse sammen – den der 
oplevelse sammen.” 

• Jon Fugslang: Ja, et stykke hen ad vejen, at… øh, men det er selvfølgelig også meget sådan 
nogle meget midlertidige fællesskaber. Så det er både det der med, at man vil både gerne 
være meget individuel og udbygge, udvikle en særligidentitet, men man vil også gerne være 
en del af nogen fællesskaber. [Mmm] og så er der nogle personer og en hvis livsstil, som på 
et tispunkt – ofte i en kortvarig periode, kernesund familie eller whatever – som giver et 
sprog og nogen mening, som gør at man kan være med i det fællesskab, så lang tid, som det 
nu giver mening, og inden at den begrebsverden de har bygget op falder fra hinanden eller 
det bliver for kritiseret af videnskaben. [Ja okay]. 

• Jon Fuglsang: Ja, øhm, altså det er jo meget noget midlertidigt og dem – altså det er jo ikke 
alle, der hopper på populær-diæter og midlertidige diæter – men for dem der gør, er det vel 
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sådan en eller anden arketype på sådan noget senmoderne identitetsteori, hvor man er meget 
refleksiv og man er meget midlertidig i de valg, man foretager.[Okay] Eh, den tænker jeg, er 
meget oplagt, og så den der, hvis man skal være teoretisk, der er en fransk teoretiker, […] 
jeg ved ikke om I har hørt om ham [m-m], men han snakker meget om sådan nogle 
midlertidige fællesskaber, altså det hed med, at man – i modsætning til Bourdieu, som siger, 
man spiser på én måde, og man kan godt lyde y-tallerken-modellen, så vil han sige, at man i 
højere grad melder sig ind i et fællesskab, som har en vis levetid og på et tidspunkt bliver du 
træt af det, og så hopper du videre til det næste [Okay]. Øhm, og den, det teoretiske 
perspektiv passer i hvert fald bedre end Bourdieus måde at forstå, fordi det er så flygtigt og 
det er så omskifteligt, og der er nærmest også en indbygget joke nu i populærdiæten med, 
hvad er den nye diæt, ikke? [Mmm; det er meget interessant for nu har vi været ude og tale 
med nogle interview personer, og det er kun 5:2, der selv kan se, at det er midlertidig. Der er 
ingen af dem, der selv mener, at de er på en midlertidig diæt, men når vi spørger dem til, 
hvad de tænker om andre, så er det et quickfix – for andre. Ja, for alle andre, der er det, ja…] 
Ja, og det er det der med at finde en eller anden midlertidig sandhed, som man selvfølgelig 
tror er rimelig varig, ikke? [Ja, mm] men som man på en måde er omskiftelig omkring [Jarh; 
og det leder i virkeligheden lidt hen til næste spørgsmål…] Og så tænker jeg også, også 
teoretisk så er det sådan en forbruger – altså indsnævret forbrugersamfundet – altså det her 
med, at man forbruger end diæt fremfor, at man, øøøh, [Virkelig internaliserer den?] 
internaliserer dem, ja [ja]. Altså det forbrugersamfundets præmisser, der går ind [Ja]. Det 
der rastløse forbrug, altså, hvis I har læst? [Vi har da berørt det, jo] Ja… 

	  
	  
Troværdighed konstitueres og reproduceres interpersonelt 
 

§ Henrik Byager: Altså, det.. der er ingen tvivl om at øh mund-til-mund-metoden eller en øh 
kendt ambassadør i et eller andet øh, på et eller andet site, f.eks. Politiken, har en enorm 
gennemslagskraft [mm].. Altså hvis du møder en kollega, en nabo eller en et-eller-andet som 
har prøvet et eller andet som siger ’prøv at se’ og ’jeg har gjort sådan og sådan’ så er man, 
hvis man er motiveret i forvejen, snublende nært på at gøre det samme og begynde på det 
[jaer] og det er, det er sådan det foregår. Det er den personlige anbefaling eller en 
overbevisende artikel eller et eller andet.” 

§ Henrik Byager: det starter jo tit med en bog, som er en personlig beretning øh lige fra, ja alle 
de gode gamle Atkins, til de hele vejen op, til en person, der har sat sig et eller andet i 
hovedet, har undersøgt det, har prøvet det på sin egen krop og som så skriver en bog om det 
[ja] og så siger det puff. Øhm, så det er sådan, det er den personlige, øh, det er jo, det er jo 
ikke, det er jo persone, det er jo ikke sådan så ’nu kommer M.I.T’s internationalt øh 
gennemprøvede, gennemtestede slankekur’ eller ’Københavns Universitets officielle øh 
officielle palæo-kur, ikke’. Det er jo ikke videnskabsinstitutioner eller 
samfundsinstitutioner, der udbreder det her. Det har jeg ikke tænkt på før, men det er det jo 
faktisk ikke.  Det er jo netop personer, som gør et eller andet og så bliver det så sendt op til 
de her, sådan et typisk forløb; der bliver skrevet en bog om et eller andet, så er der er 
journalist på Politiken der siger ’det der 5:2 det lyder sørme en spændende’, SÅ ringer de til 
en på Københavns Universitet, som er lektor i ernæring og siger ’hvad synes du om det her’ 
og så siger han eller hun ’det er livsfarligt, lad vær med det’ eller ’det er helt fantastisk’ eller 
’det kan da være meget spændende’. Men det er ikke til at stoppe øhh og så er det ligesom i 
gang, ikke [mm] og så har vi det så i noget tid og så fader det ud, som regel [mm ja]. 
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§ Henrik Byager: hvis man nu kan tvivle lidt på sin egen, øh standhaftighed og disciplin, at så 
har man ligesom øh kontraktlige forpligtelser til det [mm] og, og kan hjælpe hinanden og 
støtte hinanden [ja] øhm og derfor så er det også, at folk bruger rigtig meget krudt på at 
snakke om det med andre og, og kunne ytre sig om [det er jo faktisk også, det her med 
interviewet, der er kun én, der selv har haft opsøgt det, resten de er blevet anbefalet det af 
familie og venner i et eller andet omfang] ja [og hende der selv havde opsøgt det, hun har så 
endt med selv at få det anbefalet videre, så hendes familie var begyndt med det] ja  [så det er 
helt klart også noget vi har fået øjnene op for, eller ikke fordi vi ikke regnede med det slet 
ikke var vigtigt, men at det er så fremtrædende, det] amen det er, det er nummer et og en 
måde at komme ind i et eller andet univers på [ja] også fordi man, folk vil gerne, og det er jo 
ikke videnskabeligt, men det virker meget stærkere på folk hvis det, hvis det er en person de 
kender og som de godt kan lidt, fortæller dem et eller andet, end en artikel i øh, eller en 
brochure fra øh, fra Fødevarestyrelsen. Det gør det bare. Og man kan så sige, hvordan 
fanden gør det det.. [ja] og så er der en gennemslagskraft på de her ting, som er helt enorm 
[vi kan, altså, vi kan se, at det virkelig bare én person der skal til] ja [for at overbevise folk, 
ikke, altså, om der så ligger en milliard metastudier bag Fødevarestyrelsens kostråd, det 
tager de sådan, det er de ikke interesseret i] nej, altså én god person eller ven, slår sådan en 
stabel rapporter [ja] i gennemslagskraft [ja] det gør de [og det er egentlig ret vildt jo] ja. 

	  
	  
Fødevarestyrelsen	  og	  kostrådenes	  rolle	  og	  mulighedsrum	  
	  

§ Jon Fuglsang: Jeg ved i USA har man faktisk gået ind og gjort det [altså de offentlige 
myndigheder?] Ja, de offentlige myndigheder har, det der hedder DNA-diæt som er blevet 
kæmpestort – altså det her med man tager en DNA-prøve og så siger ”du er intolerant over 
for de her typer af ting”, hvilket er fuldstændigt at smadre deres evne til at spise sammen 
med andre – at det er simpelthen kvaksalveri! Så det har man sagt, det er ikke, det er ikke 
lovligt at sige det. [okay] Øh, og det kunne man sagtens gøre i højere grad her [Mmm, 
okay]. Og det var også det  man gjorde med Lene Hansson, altså, at man begyndte at true 
hende med de ting, ikke? [Ja..] Så myndighederne skal gå ind i sagen,  men indtil de gør det, 
så er det bare frit spil… og så tror jeg bare fødevareområdet er sådan lidt lovsløst farvand. 
Altså folk er sådan lidt, det må folk sgu selv rode med, hvis det giver mening for dem og, 
whatever. Det er deres egen krop, og det er sådan lidt, det kan vi ikke tage os af. Det er 
simpelthen for småt… [Mmm] og det vil jeg jo mene, det ikke er nødvendigvis! Men det er i 
hvert fald den generelle tilgang. 

§ Henrik Byager: HB: Jeg ser dem som en enorm vigtigt styringspind for den politik, der 
bliver ført. Øh den fødevarepolitik, der bliver ført i Danmark, altså hvad for nogen fødevarer 
og tilberedningsforhold i offentlige køkkener øh de der mad som staten og kommunen står 
for, og der ser jeg dem som ekstremt vigtige øh styrke, altså så der er nogen værdier, som 
viser, som øh, som øh som samfund understøtter i den mad og den måde vi kommunikerer 
mad og ernæring på fra fællesskabets side [mm] men, men som gennemslagskraft overfor 
individet ude på gaden, der øh, der, der, der tror jeg ikke, at kostrådene i sig selv vil spille en 
stor rolle, medmindre de bliver kommunikeret på en helt anden måde [mm], for det kræver 
mange, mange flere ressourcer [ja]. MEN, hvis man i vuggestuen får sundere mad, end man 
gjorde for 30 år siden, og det bliver fremstillet af andre åre, andre mennesker, der ved mere 
om det på grund af kostrådene, så får vi jo effekten den vej [mm] og det tror jeg meget mere 
på, at, at det ikke er noget, som vi alle sammen skal have tatoveret på armen eller have inde 
som store plakater, men at det i øvrigt bliver effektueret [ja] rigtig mange steder, sådan tror 
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jeg på det [ja, ja det tror jeg også der er noget, og det gav de også udtryk for, da vi var ude 
hos dem, at det jo ikke kun er kommunikation, der er også en strukturel indsats der netop] 

§ Kernesund familie var jo også et eksempel på, altså den gennemslagskraft de havde på for 
eksempel øh brug af mælk og sådan nogle ting. Og sådan nogen som Sundhedsstyrelsen har 
jo været ude og advare imod det og sige ’nu må i lige slappe af ’ jo, de kunne jo se, at den 
der bog var solgt i 300.000 eksemplarer og det ændrede simpelthen adfæren på en måde, 
som var meget, meget stærkere end, end hvad de kunne [mm]. Så hvis jeg sad derinde, så 
ville jeg klø mig lidt i håret og sige ’hvem’..hvordan bliver jeg bedre til at organisere 
ambassadører og drivere, for jeg kan godt sidde herinde med min brochurere og mine to hot-
spots og så får jeg bank’ [mm ja.. hehe] hehe.. 

§ Jon Fugslang: Øhm det er at man stiller nogle retningslinjer op, som danskerne kan forholde 
sig til og som bliver et filter i forhold til alt den fejlviden der eksisterer derude [okay] så det 
her med, det er evidensbaseret synes jeg er rigtig godt, en rigtig godt præmis at have med i 
det, øhm. Hvad jeg tidligere også har formuleret og sagt, så kan man godt i højere grad have 
nogle mere bredere perspektiver inde i kostrådene, at man i højre grad forholder sig til 
bæredygtighedsaspekter eller hele nydelsen og samværsdimensionen ved måltidet. Øh, men 
det er også min sådan eneste kritik af dem, så tror jeg selvfølgelig at jeg synes, at nogen af 
dem er meget, sådan ’spar på mættet fedt’ ja…. Jeg tror godt jeg ved hvad det betyder, jeg 
har også arbejdet med det i fem år [hehe jaer] altså det er sådan en øh, det er meget 
ernæringsfagligt, meget ernæringsfagligt sprog, det bliver en ernæringsmæssig måde at 
kigge på maden på [okay] som jeg ikke tror at særlig mange har lyst til, altså det her med at 
tale om sin mad som proteiner og kulhydrater og altså, det er en måde som 
ernæringseksperter kan få lov til.. men resten burde kalde det ’fed os’ [jaer] eller noget andet 
ikke [okay, okay]. Så det er med, at man har et meget ernæringsklinisk sprog, som jeg vil 
sige, selvom de vil mene at de ikke har det, det har de stadigvæk, især hvis man kigger på de 
populær-diæter som har (uklart ord), der kunne man måske godt i højere grad, men det er jo 
ikke bare dem der sidder nu, det er kostrådenes tradition som går 30 år tilbage, ikke [ja, ja 
okay] og Else Molander, som sidder derinde […] På en måde vil jeg sige, at man i højere 
grad skulle tage gavn, ikke fordi de ikke har dygtige kommunikationsfolk derinde, men også  
få.. der er en hel masse folk der arbejder med fødevarekommunikation, professionelt, som 
virkelig har erfaring med markedsmæssig placering, hvor de måske i højere grad godt kunne 
bruge. Så den slags nye.. men det er virkelig en balancegang i forhold til hvordan de kan 
gøre”. 

§ Henrik Byager: Jamen det gør de jo fordi, at øh, for det første ikke har kostrådene 
indarbejdet som en grundlæggende øh, som et grundlæggende værdikompas for hvordan de 
skal leve deres liv. De vil kunne nikke genkendende til rigtig mange af de ting, der står i 
dem, dem har de hørt rigtig mange gange før, især dem som er motiverede for at tage det 
ind, de ved egentlig godt sådan noget med mere grønt og øh, mere fisk, og mindre fedt og 
mere groft og alt det der, det ved, det ved de jo sådan set godt øhm. Det de så tænder på, det 
er, hvis der er nogen de føler, har et nyt bud, som netop ændrer den der trummerum-
tankegang, og som har den der wow-faktor ’det lyder sgu da spændende, et nyd bud på, 
hvordan jeg kan nå de mål jeg gerne vil nå og som også kommer med en spændende historie 
undervejs, fordi jeg skal gøre noget andet end det jeg plejer’. Så individets interesse, 
fascinationen af at, at udfordre sig selv på, på både det man skal spise, og på sin disciplin, er 
en langt stærkere driver, end bare grundlæggende at leve øh sit liv. Og man kan sige, det, det 
ide, det objektivt sundeste liv ville måske være at sige, finde frem til en grundlæggende 
diæt, som bygger på kostrådene, hvor man så kan sige, jamen så skal det sundeste mulige 
liv, sådan rent videnskabeligt, så kan jeg jo ved at komponere en uge-menu fra æh fra øh fra 
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kostrådene, så kan jeg jo faktisk lave en øh mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, 
søndagskost, som jeg bare skal spise resten af livet. Hvis jeg gør det, så får jeg det sundeste 
liv. Fordi så er jeg altid på rette spor. Og det er bare det jeg siger, hvor.. I kan høre hvor 
absurd det lyder i forhold til hvordan folk tænker. Sådan er folk slet, slet ikke. De er meget 
mere optaget af, at prøve noget nyt, udfordre sig selv, lytte til nye impulser, tror på, at der er 
nok nogen, som kan bringe dem et nyt sted hen, og i øvrigt ekstremt inkonsekvent vælger 
de, hvad de skal øh, hvad de skal. Ved i to, hvad I skal have at spise i aften? [nej, nej] nej, 
vel. Og det er jo det [mm ja]. 

§ Fødevarestyrelsen: TG: Jamen det er helt sikkert at mindske risikoen for, at man dør for 
tidligt og lever usundt. Det at man har nogle officielle kostråd gør, at vi alle sammen gerne 
skulle leve et længere liv og et sundere liv, så det er helt klart formålet. TB: Man kan sige 
rent fagligt,[taler i munden på hinanden] TB: Det er det jo TG: og så får vi dækket vores 
vitaminer og mineraler, eller behov for vitaminer og mineraler og ernergiindtaget også, men 
det er ikke så stort et problem. TB: Man kan sige, men det er jo også det her sikkerhedsnet 
under alt det arbejde, vi laver med ernæringsoplysning, ikke? Hvad er vores basis? Man kan 
sige, det er et sikkerhedsnet eller en paraply, som hænger i alle vores andre initiativer, når vi 
skal ud og fortælle om, hvad er sund mad, så er det ligesom  meget rart at vide, jamen, hvad 
er den optimale mængde fisk at spise, hvad er den optimale mængde fuldkorn osv., så det er 
et aktivt arbejdsredskab, det er tænkt som. 

§ Fødevarestyrelsen: Men det er også rigtig, rigtig vigtigt at sige, at det er til den raske del af 
befolkningen. At der er masser officielt, når vi nu senere kommer til at snakke om kure, går 
jeg ud fra, at der er rigtig mange af de her eksperter, om man så må sige, der øh komme rud 
med kurer, som de ligesom prøvet at presse ned over hele befolkningen, og hvor det måske i 
virkeligheden drejer som om, at dele af befolkningen – og det kan vi sagtens blive enige om, 
at der er dele af befolkningen, der kan have behov for andre madmønstre – øhm, men på en 
eller anden måde bliver det gjort til, at alle kunne have gavn af at spise, øh, eller undgå 
sukker, eller undgå dit, dut og dat. Og det er i hvert fald en af de ting, vi er opmærksomme 
på, det er, at kostrådene er til sunde og raske danskere.  

	  
	  
Æstetik	  og	  sanselighed	  i	  kommunikationen:	  
	  

§ Jon Fuglsang: og så det der med at have det æstetiske univers med, altså det her med at have 
blogs, og tilberede sin mad lækkert og se lækker ud og have lækre venner, der spiser maden 
og sådan noget, altså hvis man kan lave den setting, så plejer man jo… Nogen har blogs, der 
bliver fulgt af 5000. Jeg forstår det ikke, men jeg kan godt, hvad det er, de gør [Mmm, ja; Så 
der er helt klart nogen elementer der, mere end det rent faglige og videnskabelige, der også 
spiller ind?]. Ja ja, ja, der er en eller anden sanselighed forbundet med det. 

§ Jon Fugslang: Øhh… Altså man har jo det spændingsfelt, at man ikke bare kan gå ud og 
bruge de samme virkemidler som øhm, som populær-diæterne gør, fordi det bliver meget 
hurtigt poppet, og så læner man sig op af nogle personligheder, nu læner de sig op ad ham 
der Claus Holm lige nu, ham kokken ikke, som også har lavet reklamer for McDonalds, og 
øh det har jeg ikke noget problem med, men det der med at bruge de samme virkemidler, 
som man bruger andre steder er bare en ekstrem svær balancegang [mm]. Så der er ikke 
nogen nem løsning på at være Fødevarestyrelse og lave valide øh, integritetsfyldt kostråd og 
kommunikere dem ud. Øh, men jeg tror i højere grad end man har gjort, at man kunne tænke 
sanselighed og æstetik ind” 



	   235	  

§ Henrik Byager: (Henrik sidder og kigger på kostrådene på nettet samtidig og er gået ind på 
dem via Sundhedsstyrelsens hjemmeside) [de er under Fødevarestyrelsen] ’drik vand’ ja, 
god ide.. hehe.. [spis mad og drik vand og motioner.. hehe] nej, men, men det der er, det er 
jo fint nok det her, men der er jo ikke rigtig noget øøhh sex i det, vel. Altså der er ikke noget 
bundtræk i det og det får tænder mere på, det er jo simpelthen filosofier, som den, som I selv 
har, har øh, har redegjort for, som har meget stort.. 

§ Jon Fuglsang: Øhm, altså der skal jo tit være en eller anden, altså tit så knytter man jo 
diæten op, der er selvfølgelig nogle undtagelser, sådan noget 5:2 og sådan noget, men de 
fleste af dem, dem som virkelig har fået genhør, er bundet op på en eller anden person, som i 
den grad udlever diæten, og som måske førhen også i en eller anden grad, havde en 
opmærksomhed omkring sin person. Så de er meget personbårne, og der følger en eller 
anden form for livsstil med, som er attraktiv. Ofte er det sådan en ”I used to be fat – nu er 
jeg ikke! Nu er jeg blevet fit”,[…] og folk, der har haft den oplevelse, virker også tit meget 
overbeviste om, at det de har gjort er det rigtige, og det sande, og det giver dem selvfølgelig 
også en eller anden grad af troværdighed – både i forhold til omverdenen, og også i forhold 
til, at de tror på sig selv, [ja] når de går ud og formidler de har budskaber. Og så begynder de 
at tjene penge, og så tror de først for alvor på, at der er en sandhed forbundet med det. 

§ Fødevarestyrelsen: det er jo super vigtigt, at vi bliver nødt til at målrette vores 
kommunikation til, at nu har vi lavet noget, altså hvis du kigget på det visuelle arbejde, vi 
har lavet omkring kostrådene, så er det også noget, der  appellere til kvinden 30+. Det er lidt 
damebladssegmentet.. TB: Kogebogssegmentet. TG: Kogebogssegmentet, eh, vi, vi 
henvender os til. Ehm, men det er rigtig svært. Man kan sige, de gamle kostråd fra 2005, de 
havde sat sig sådan lidt mellem to stole; man kunne ikke helt find eud af, om det var 
almindelige danskere man snakkede til, eller om det var sundhedspersonale, så man lavede 
sådan nogle tegninger af tingene i stedet for at lave rigtige billeder af maden, ehm, og folk, 
altså, det professionelle sagde ”jamen det er jo rettet mod børn” og børnene sagde ”jamen 
det forstår vi ikke, for det giver ikke nogen mening” 

§ Fødevarestyrelsen: Hvad kan man sige, vi har jo også prøvet a gøre det netop tilgængeligt 
for den helt almindelige dansker, ellers så kunne vi jo bare servere evidens rapporten og sige 
”Værsgo! Find selv ud af det!” Altså vi har jo prøvet at gøre en indsats i forhold til at 
formulere nogle korte råd, altså retningsanvisende råd, vi har prøvet at komme med nogle 
tips til, hvordan du kan få det ind i din hverdag, vi er prøvet at komme med en, øøh, 
madplan over en uge, til hvis du nu skal opfylde de her utroligt mange kostråd, jamen 
hvordan gør du der? 

	  
	  
Videnskabelighed	  og	  troværdighed	  
	  

§ Jon Fuglsang: Så er der de der lidt kvasividenskabelige diæter, ja fx 5:2-diæten er et meget 
godt eksempel, fordi der selvfølgelig er nogle forsøg på nogle dyr, der siger, at man tager af 
fedtdepoterne den første dag, man faster, øh, men om mennesker kan efterleve det i praksis 
og hvordan, det foregår, og om det kan fungerer i en hverdag, hvor man gør alle mulige 
andre ting også, er måske mindre, ehm, bærende, ikke? Men så er der i hvert fald nogen, 
som igen er nogle halvkendte personer, som skriver en eller anden bog, som bliver 
bestseller, og så har den i hvert fald en elelr anden form for levetid [Jarh. Så det vil du sige, 
det er sådan de to store – det er  at trække på noget videnskabeligt på en eller anden måde] 
ja overgøre det videnskabelige argument i hvert fald – skrive et eller anden, som den 
hardcore ernæringsvidenskab ikke kan fornægte [Mmm] eller de tager en del af 
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ernæringsvidenskaben og blæser den op til at være en eller anden universel sandhed, som 
man kan anvende, og man tager nogle forsøg på nogle dyr og siger ”det kan vi så også”, så 
bliver man heller ikke skudt ned, kan man sige, og det har stadig karakter af at være  det helt 
nye. Og det er også tit det folk søger, ligegyldigt om det er det ene eller det andet. Det er den 
nyeste diæt, der er [ja, okay]. 

§ Fødevarestyrelsen: Det er ikke bare én studie, fordi at, man kan få studier der viser, hvad 
som.. hvad det skulle være, altså [ja] men vi har behov for [TB: Det er også det der bidrager 
til forvirring, ikke også, ’ej de der forskere de bare uenige hele tiden, så kan jeg lige så godt 
bare gøre som jeg selv helst vil’ ikke] det nye det er chokolade, altså det er ikke særligt nyt, 
men for ikke så lang tid siden, for et par uger siden tror jeg det var, kom der et eller andet 
med nu var lys chokolade altså bare det bedste, ikke, men altså de kommer hele tiden de der 
og det klart at forskerne vil rigtig gerne synliggøre deres forskning og have publiceret deres 
forskning øh i, i populærvidenskab øh [TB: og få penge] og det kan jeg sagtens forstå, for 
det er den måde man får fondsmidler på [mmm] men det, det forplumrer lidt vores øh vores 
job [TB: Ja] fordi at det, at vi hele tiden for at vide ’nå, men eksperterne siger jo også noget 
forskelligt hele tiden og hvad, hvad skal jeg snart tro på’ [ja] men, hvis man nu bare tror på 
kostrådene og, og stoler på, at øh kostrådene er, det der er videnskabeligt belæg for lige nu, 
så skal vi nok kigge på, og de der chokolader skal med senere. Hvis der er flere der ligesom 
kan påvise det, og hvis man samtidig kan påvise at det ikke, at det ikke øger fedme for 
eksempel og andre ting og sager, det er jo, det er lidt ligesom den der alkohol diskussion der 
har været ikke, at der er nogen der har gået ud og sagt at alkohol, ét glas vin om dagen, det 
er altså sundt – ja, det er sundt for lige præcis omkring 10 procent af mænd i 50-års alderen 
der har tendenser til hjertekarsygdomme. For resten af befolkningen, der er det pishamrende 
usundt, fordi kvinderne får brystkræft og mændene får prostatakræft og så videre og så 
videre, men man fortæller kun om de 10 procent og det er det der får lov at stå tilbage i 
medierne, ikke 

§ Jon Fuglsang: Øhm, altså, det her med at have en eller anden form  for videnskabelig 
baggrund eller belæg for det man siger, det har stadig en vis betydning. Altså  Kristians 
Bitz’ levedygtighed i det her felt skyldes jo meget, at han har været, ehm, han har en eller 
anden videnskabelig baggrund [ja] og at han heller ikke bliver skudt ned af det 
videnskabelige etablishement – i hvert fald ikke fuldstændigt, ikke? [ja..] øh, og så er der 
selvfølgelig også mange, som  på en eller anden måde forsøger at foregive, at der er noget 
videnskabeligt ved det, de har læst op på alle de her artikler, de har lavet sig et overblik. Der 
var også den her DNA-diæt, altså nogen andre ting, dem der har taget en dna-prøve eller en 
blodprøve, altså som også læner sig op ad noget videnskabeligt, men man kan ikke sige, 
altså de fuldstændigt overfortolker nogen umiddelbare, noget, med det her med at foregive 
at have en eller anden grad af noget videnskabelighed forbundet med sig. Der er også ham 
der Umaoa, hvad hedder han? [Jeg tror bare han bliver kaldt umao - boomerang] Ja, på hans 
hjemmeside, er  han også alt muligt professor for at alt muligt. Det hele er sådan noget 
humbuk, men han foregiver stadigvæk den her videnskabelighed. Så det er stadigvæk et 
argument, øh, og så er det selvfølgelig også det her med; føles det godt for dig? Altså hele 
den her kernesund familie, at man er sin egen sundhedsekspert. [Ja] Altså det her med at der 
både er noget videnskabelighed, men også med prøv det og se, om du ikke synes, du har det 
bedre. Og så ser folk ”neeh jeg havde det bedre” og så er der sådan lidt, det er den del af det. 
[Tror du så der kan være noget, nærmest placebo-effekt i det?] Ja i høj grad, også det her 
med, at man anerkender den subjektive oplevelse af noget, hvor ernæringsanbefalinger vil 
sige, ja, altså du kan godt spise gluten, jamen det er oppe i dit hoved ikke? Altså man 
anerkender ikke den subjektive oplevelse for anbefalingerne, men det gør man i 
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populærdiæterne – eller man har nærmest præ-programmeret dem til at have en bestemt 
oplevelse. 

§ Fødevarestyrelsen: TB: Ja, det er også det, at, hvad kan man sige, modsat mange eksperter, 
kan man vist godt sige, så har vi evidensen bag os. Så det vi kan sige er, vi går ikke ud fra, 
at alle folk kan alle 10 kostråd på rygraden og står der når man laver indkøbsseddel og siger 
”nå men vi skal lige tælle sammen, er der 200 gram fisk, 300 gram fisk, 400 gram fisk”, eh, 
og sådan på dne måde skal det ikke være eh… men det er , hvis du vil vide, hvad der er godt 
for dig, jamen nå ja, så kan du kigge efter kostrådene. Så ved du, at det her, det er der altså 
evidens for [Mmm, ja], der er der mange kilo forskning, som siger, at det her det er godt for 
dig – modsat andre kure, eller, modsat kure fx, der måske er lidt mere nogen, der bygger på 
et mere spinkelt grundlag. Det her det er state of the art forskning. [Ja; MJ: Men hvad med 
sådan, har I i virkeligheden, eller arbejder med en ambition om, at det helst skulle være alle 
danskere, alle raske danskere, der fulgte kostrådene, eller?] TB: Det ville da være skønt! 
[hun griner] [MJ fortsat: Eller er det mest bare sådan, det skal bare være til rådighed som 
oplysning, og så må folk lidt selv tage stilling?] TG: Jamen kostrådene liver aldrig lov, kan 
man sige. Så på den måde kan vi jo aldrig sige, at alle danskere skal følge kostrådene. Det er 
klart, det er en rigtig god idé, hvis man gerne vil leve sundt, så er det rigtigt fornuftigt at 
følge kostrådene. Der er rigtigt mange måder, at leve sundt på, og eh, ja man kan godt leve 
sundt uden at spise kartofler, man skal bare være super opmærksom på, hvad man så gør i 
stedet for, og det kan være inden for hvad vi ser, der er normalt for danskerne. Altså man 
kan sige kostrådene er jo også bygget på, hvordan spiser danskerne generelt. Hvis jeg skulle 
sætte mig ned og lave kostråd i Japan, så ville jeg aldrig lave kostråd, som jeg har lavet i 
Danmark, selvom at forskningen jo er den samme, fordi jeg kan se, at Japanerne, de har ikke 
den madkultur, som vi har i Danmark, så derfor så er det super vigtigt, at man tager 
udgangspunkt i den madkultur, som vi befinder os i 

	  
	  
	  
Andre	  relevante	  pointer:	  
	  

§ Kommercielle interesser: Jong Fuglsang: Ja, og så kan man sige, at der er rigtig mange af 
dem som.. det er jo tit meget, mange af dem, som bliver inviteret ind og skal kommentere på 
de her diæter, har også så mange kommercielle interesser, så det her med at være én stor nej-
siger til det hele, er ikke nogen som folk nødvendigvis har lyst til at høre. De vil gerne høre, 
at der er en halv sandhed. Så sådan nogle som Bente Klarlund eller Kristian Bitz eller 
Astrup, øh, er tit inforståede med at give dem her lidt plads i forhold til ikke at skyde dem 
ned, også tit fordi de har nogle kommercielle interesser forbundet med at udbrede det her 
argument. Øhm, og spørgsmålet var igen? [øhm, nå jamen egentlig bare hvordan de her 
forskellige kure eller diæter kan slippe afsted med at…] Ja, og så er der bare ikke tradition 
for, at man jorder dem  fra Fødevare… altså det første man har set, det var Lene Hansson, 
der bliv lynchet her i sidste uge, det er det første af sin art herhjemme siden Kernesund 
familie, hvor der også var en kritik af dem. Ellers har man ikke fra Fødevarestyrelsen og 
myndighedernes side gået ind og… man har sagt, det må folk selv ligge og rode med. 

§ Kommercielle interesser: Thomas Rode: ” Men jeg tror igen, den, deen, den sneboldeffekt 
det har ligt pt. tromler også meget tvivl ned, altså øøøhm, for det er jo et meget, meget stort 
problem, altså både med kost og ernæring i virkelighed, det er jo at der står en industri, der 
rigtig gerne vil tjene nogle penge no matter what, ikke, og de kører jo bare på ikke. Kan du 
få større budget på en eller anden måde, så gør de gerne det, og så står der sådan presse 
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herovre som, som også tjener på, som også tjener penge på at stirr up the shit, ikke, så jeg 
flere, jo flere ikke” 

§ ’Sundhed’ deler samfundet i nye klasser: Henrik Byager: En gang imellem til en 
børnefødselsdag eller til hvis man har tømmermænd kan man godt spise en burger med 
frenchfries og mayonaise, eller hvis man har løbet 30 km. Men ellers så er det her jo 
forbrydelser mod menneskeheden, ikke? [hehe, ja]. Og det her det er så sådan man, det skal 
være ikke? [Det bedste liv; mmm] Ja, fit, yder en indsats, øh, i balance! Fordi man er jo ikke 
sådan overstresset eller hysterisk. Man er bare sådan ”ssschuw” [Ja] og så spiser man alt det 
fede, gode – nogle power foods, super foods – alt det, der buldrer derudaf. Her min 
grønkålssalat med lidt blåbær og en øh en eller anden super lækker smoothie on the side, 
ikke? [Mmm] yes! Heheh. Så… nåh nu, kommer der sådan noget med, det ved jeg ikke om 
det har noget med jer at gøre – det var til Rigshospitalet, ikke? Men, men det der kommer ud 
af det, det er jo sådan en tvedeling, som set fra et samfundssynspunkt er særdeles 
problematisk synes jeg, ikke? Altså vi får de der skønne, sunde – som bliver større og større 
jo, og det er jo dejligt – øh, røre sig mere, spiser sundt, får fedt job. Og så får vi den der 
underklasse der. [Men hvorfor er det, de er afkoblede? Altså hvad?] Fordi de synes der er 
for langt op til at blive, altså det er min tese [Mmm], altså at hvis man hele tiden høre om, at 
øh, og det gør vi jo eller ser hvordan man skal se ud, og hvad for et liv, man skal leve så kan 
man – man kan være lykkelig alligevel jo – men, men mange mennesker tænker ”det er ikke 
mig” og ”der er simpelthen for langt til, at det er mig”. Øh, ”fuck det”. ”Jeg ryger videre, 
spiser videre” og så er der jo alle de der socio-ting der gør, at hvis man først er røget ned i 
det der hul, så er øh vejen op jo meget meget lang, og det er derfor jeg synes det er særdeles 
problematisk, at de er så – vi kan man jo sige – er så fordømmende og nedladende over for 
mennesker, som ikke er sunde. For det er vi. For det er jo ikke at lukke dem ind, det er ikke 
at inkluderer, det er at ekskludere. [utydeligt i 2-3 sekunder]. Ja! Det er sådan mit mindset 
omkring det 
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Bilag	  4:	  Kodede	  interviews	  med	  privatpersoner	  
 
Indledende motiverende faktorer i forbindelse med valg af diæt: 
 
1) Personer i netværk som 
katalysatorer 
 

AA: ”det var min veninde, der brugte den her kur, og det var faktisk derfor, 
jeg fik idéen” 
AA: ” det var fordi, jeg kunne, kunne se, hun tabte sig. [Ja] Så synes jeg det 
var en god måde at gøre det på” 
NL: ”så øh stødte jeg tilfældigvis ind i nogen, som skulle starte på det her 
low carb kost og så synes jeg det lød sgu da ret spændende egentlig og så 
lavede vi frokost sammen og jeg synes jo at det var vildt lækkert med, altså, 
jeg tænkte ’wow kan man spise det’ hehe [mm.. hehe] ’..med god 
samvittighed’ kan man faktisk også tabe sig” 
NL: ”Men det var godt at have i starten. Vi lavede sådan en slankegruppe 
hvor vi inspirerede hinanden og så spiste jeg det her til morgenmad [mm] så 
på den måde var det rigtig godt at have i starten, vi har den ikke længere den 
der gruppe.” 
KH: ”det var en del af min genoptræning og så øøh der hvor jeg trænede var 
der nogle der snakkede lidt om det her palæo. Jeg havde også nogle 
kammerater som snakkede lidt om det her palæo.” 
KH: ”jeg kendte nogle der ligesom begyndte sådan at gå op i deres kost, og 
man kunne se sådan, okay de begyndte, de blev sgu stærkere og mere 
markerede og alt sådan noget. Og så er det bare sådan stille og roligt, at jeg 
ligesom fik, ’jamen det kan sgu også godt være, at man skulle prøve det 
der’” 
 
JM: ”Fordi jeg startede til, med at gå til cross-fit i Århus i 2008 eller 9 og 
det var sådan helt nyt, dengang. Og øh og så tror det var omkring, ja et eller 
andet omkring 2009, så begyndte ma.., alle mulige at snakke om sådan 
noget, […] ’hvordan kan man få mere performance ud af sin mad, øh ud af 
sin ernæring’ ikke, og det synes jeg var meget spændende […].” 
 
JM: ”Jamen jeg tror helt klart da jeg, og komme ind i sådan et cross-fit 
miljø, hvor der var folk […]” 
 
JM: ”[…] det var jo de samme mennesker igen og igen og det var ret småt, 
så det var jo, så man brugte ret meget en.., man brugte ret meget tid sammen 
og så snakker man om de der ting, ikke, så det var helt klart, jeg var, jeg var, 
jeg var ret sikker på at jeg var ikke kommet ind i det – hvert fald for fem år 
siden var jeg ikke kommet ind i, på de tanker – hvis jeg ikke var startet der” 
 
MG: ”Men jeg er blevet inspireret i forhold til hvis man tager den her kur, 
så er jeg blevet inspireret af min familie. Det er dem der startede det hele.” 
 
MG: ”Narh, men jeg tror det kommer lidt an på, hvordan man er som 
person. Øh og hvis man kender nogen, som har prøvet den kur, så tror jeg 
det er nemmere at blive motiveret til at prøve den kur.” 
 
MG: ”[…] og så har jeg fået én af mine andre kollegaer til at komme med 
på den der, som jeg er på øhm, så jeg tror lidt, hvordan man inspirerer 
hinanden og vi har sådan nogen og hvis man har gode oplevelser med det og 
man vil give det videre til andre og snakke om det”. 
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MG: ”Jamen vi lytter jo i forhold til hvordan deres kur er gået, jeg har jo 
spurgt sådan lidt ind” 

2) Ønsket om ændring af 
krop 
 

AA: ”jeg kunne ikke rigtigt lige overskue at gå tilbage til 
Vægtkonsulenterne, så hvad hedder det, jeg besluttede mig for at tage 5:2-
kuren for 4 måneder siden ca., øh, fordi jeg havde hørt, at folk kunne tabe 
sig på den måde” 
NL: ”I forbindelse med vægttab – det er det, man skal huske – det er sådan 
meget, jeg tænker meget i forhold til vægttab, fordi det er der, der er min 
verden” 
KH: ”gennem cross-fit begyndte jeg så at gå lidt mere op i hvad jeg spiste, 
og, og den vej igennem er jeg begyndt at gå lidt op i sundhed generelt 
[okay].” 
 
CN: ”Jamen dette er egentlig min sygdomshistorie gennem de sidste 10 år, 
som har gjort at jeg har taget rigtig mange kilo på pga. noget medicin jeg får 
– jeg får sådan noget højdosis hormonbehandling og noget kemoterapi. 
Begge dele har påvirket min krop rigtig alvorligt”. 
 
MG: ”Jamen det var jo, jeg tænkte jeg skulle gøre et eller andet. Jeg synes 
jeg var blevet lidt større end.. Og kiggede på mig selv og tænkte ’arh, der 
må gerne komme nogle kilo af’” 
 
MH: ”Jamen tre måneder øh, så juli startede jeg øh og jeg har så tabt 7 kg på 
det. Og de siger et halvt kilo om ugen, men så har jeg jo så tabt mere end 
hvad de lige regner med, øhh […] så jeg mangler lige de sidste fem kilo” 
 
MG: ”[…] men jeg kan godt lide at se, hvad der sker på vægten og kigge på 
sig selv fordi, at man får et blik af sig selv når man kigger på vægten ’nå 
hold da op’, der står lidt mere end hvad man regner med” (også nuværende 
motivation). 
 

3) Genkendelighed 
 

NL: ” Jamen jeg tænker, ja lige præcis, øh, jeg har altid  være glad for fedt, 
jeg elsker smør, jeg elsker fløde, jamen jeg elsker alt hvad der er fedt. Øh, så 
på den måde passer det jo rigtig godt til mig[…] Jeg kan godt lide kød også 
det er jo også en del af det […]. Så jeg får de ting, jeg holder rigtig meget af, 
og kan spise dem med god samvittighed” 
 
CN: ”Og så, det er jo også det med, hvad jeg kunne lide før i tiden? Altså 
hvad minder lidt om de der opskrifter, sådan som man kender. Altså sådan 
noget er det også” (sagt om kommunikative elementer) 
 
MG: ”Og det er ikke noget med, at man skal tænke ’åh nej, hvordan er det 
nu at jeg skal gøre, og’ det er så simpelt, så jeg tror også, yngre kunne også 
side, dem som også kunne lide at lave mad, de kunne også gå ud fra de der 
opskrifter, det er jo ligesom øh jeg føler lidt, at det er ligesom Jensens 
Kogebog, alle de der gamle klassikere” 

Kommunikative virkemidler 
1) Bøger som 
informationskilde 
 

AA: ”jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle forholde mig til, og så lånte jeg 
[…] den bog, der handler om 5:2-kuren […] af min veninde” 
AA: ”bogen er mere troværdig end Facebook.” 
KH: ”jeg har den amerikanske palæo bog, som er sådan, hvor de gennemgår 
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det hele, der er skrevet af ham der professoren […], der ligesom kom frem 
med det her Palæo […] Så har jeg begge Thomas Rodes bøger.” 
 
MG: ”Jeg får meget inspiration fra bøgerne, og så bytter vi i min familie” 
 
MG: ”Ved at jeg har fundet de her bøger, hvor det er ham der har lavet, 
opfundet 5:2-kuren og hende, der har oversat det og været med, det tror jeg 
det er mere troværdigt, fordi der er også andre bøger og andre på nettet, 
hvor der er opskrifter, og hvor jeg tænker ’jamen, dem tror jeg ikke helt på’, 
for jeg kan bedre lide at forholde mig til, hvem det er der har lavet det og så, 
hvis han siger ’jamen der er nogen teoretikere eller forfattere det gør det 
gode’, så kan jeg msåke hoppe derover. Men jeg synes det bliver sådan lidt 
jungle.” 
 

1) Billeder 
 

AA: ”Jeg kan altid godt lide billeder, […] det fanger mig selvfølgelig mest” 
KH: ” Altså jeg synes altid i kogebøger og sådan noget billeder sælger bare 
bedre end sådan en hvor du bare skal læse” 
 
CN: ”Det der primært fange mig, er jo selvfølgelig billederne” 
 
MG: ”Jamen jeg kan jo gode lide, at, at, at der er billeder og det synes jeg 
der mangler rigtig meget i de der bøger” 
 

2) Videnskabelighed 
 

NL: ”altså jeg har jo prøvet at læse så meget jeg overhovedet kunne 
omkring teorien bag, hvad er, hvorfor er det smart at spise”. 
KH: ”nu er jeg sådan meget videnskabelig tilgang til det. Jeg tror jo heller 
ikke på Gud eller noget jeg tror på at der skete det, der hedder big bang osv. 
Så jeg synes de argumenter, de kommer med, hvad skal man sige, 
stenalderkosten baserer sig jo på, at vi var stenaldermænd for 12.000 år 
siden, ligesom at vi spiser hvad vi er designet til at spise […], det giver sgu 
egentlig god mening” 
KH: ”Så det, det, men det er jo en mere videnskabelig tilgang til det, og det 
er ligesom derfor jeg også er blevet overbevist om, om det her palæo og 
sådan noget, så det er det jeg synes er det spændende.” 
 
JM: ”[…] det var en ret øh fornuftig måde, det her paleo-princip det blev, 
det blev kommunikeret på. At det var egentlig bare at gøre det som man, 
som, som man er designet til, ikke”. 
 
JM: ”I, i, det var meget, i starten var det meget bøger, men det var for at få 
sådan en, sådan også sådan en viden.. vi, hvad hedder sådan noget, en 
videnskabelig forståelse for det” 
 
JM: ”[…] altså selvfølgelig lytter man mere til en mand som, som, som 
forsker, som forsker i det og som har en eller anden øh metodisk øh 
baggrund for sine studier, ikke” 

3) Troværdig afsender er 
vigtigt 
 

NL: ” jeg var ret begejstret for madbanditten, for jeg synes hun skriver på en 
fed måde. Hun er meget uhøjtidelig i mine øjne og det kan jeg godt lide.” 
NL: ”Altså kostdoktoren som er uddannet læge, det betyder noget for mig, 
at jeg ved, at han har en eller anden baggrund som gør, at det ikke bare er et 
eller andet modefænomen” 
KH: ” ligesom Thomas Rode har været ambassadør for det i Danmark, ikke, 
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se på manden, nu har jeg set ham træne, han er altså jævnt godt skåret, ikke. 
Så selvfølgelig tænker folk, okay, en mand der kan se så sund ud, så må der 
sgu være en eller andet med det der, mens hvis det er en mand der står der 
på 200 kilo der står siger ’Palæo - det er vejen frem’” 
KH: ”altså man kan sige meget om Thomas Rode, men han har jo været en 
god talsmand for det, altså, også det der med at han har været Michelin-kok 
og altså sådan noget. Han har jo været kendt inden for kokkemiljøet, inden 
han begyndte på alt det her og været kendt person generelt, så jeg tror helt 
sikkert det her med der har været en kendt en der har stået inden for det og 
altså, ’prøv at se her’” 
 
JM: ”Jamen jeg tror det har meget at gøre med, om man føler eller jeg synes 
det har meget at gøre med, om jeg, ligesom, føler jeg kan, hvad hedder 
sådan noget på dansk, øhh.. credibility ikke” 

Nuværende motiverende faktorer 
1) Generelle 
sundhedsmæssige fordele 
 

JM: ”Så det synes jeg egentlig kommer forud for, hvad hedder det, hvordan 
fysisk fremtoning, ikke, det, det er mere det der med, jeg kan mærke, at 
føles rigtigt i, øh, på den måde”. 

Syn på Fødevarestyrelsen og kostrådene 
 
1) Kendskab til kostrådene NL: [til spørgsmål om hun kender kostrådene] ” Det gør jeg. [Er det fordi at 

du har læst til kostvejleder, er de inde over der eller] ja, det er det, lige 
præcis, de læner sig op ad af de officielle kostråd. [Og hvad med på forhånd, 
hvor meget kendte du til dem der] øh… rimelig tror jeg egentlig […] ja, det 
gjorde, det tror jeg faktisk” 

1) Tvivlsspørgsmål om 
Fødevarestyrelsens loyalitet 
 

KH: ”Det er måske sådan lidt dobbeltmoralsk at det er Fødevarestyrelsen. 
For man kunne også forestille sig at der var nogen tredjeparter der havde lidt 
en indflydelse på hvordan de der kostråd så så ud” 
KH: ”Men umiddelbart vil jeg da synes, at det ikke er så troværdigt, at det er 
Fødevarestyrelsen, fordi at jeg kunne da forestille mig, at 
Fødevareindustrien havde en, en fidus til at vi skal spise på en bestemt 
måde, sådan så de kunne sælge mest muligt, at det de nu engang producerer, 
mens jeg jo f.eks. vil synes at det er mere optimalt, hvis det nu var 
Sundhedsstyrelsen, fordi jeg synes, at det er sundhed frem for fødevarer” 

2) Fødevarestyrelsens 
troværdighed og kostrådene 
som eksistensberettigede 
 

AA: ”Ja, det synes jeg er en fin nok idé” 
NL ” jeg synes egentlig umiddelbart, at det er jo godt med oplysning. Øh til 
alle. Og øh, så det, jeg synes ikke der er så meget løftet pegefinger over det 
egentligt. Det er ikke min oplevelse. Øhm men det er jo godt at folk at noget 
at læne sig op ad, hvis man er usikker omkring det her med kost og hvad er 
egentligt bedst at spise” 
KH: ”jeg synes det er fint nok, at vi i Danmark har, ligesom, går op i det her 
sundhed, at vi har nogen, der lige som siger ’okay, det her er nogen kostråd, 
som folk gerne skulle prøve at følge’ øh men ja” 
KH: ”Men jeg synes det er fint, altså i Danmark må vi lige se, at vores 
myndigheder er jo et af de mindst korrupte i hele verden. Så jeg synes at det 
er mest troværdigt at det er dem, frem for et eller andet eksternt firma som 
skal tjene nogen af dem her (gnider fingre – henviser til penge) […] øh for 
det er jo, det synes jeg tit at, det er der problemstillingen sker, når der er 
penge i mellem, at så, så tænker de måske ikke helt på forbrugeren i sidste 
ende […].Så jeg synes faktisk at det er en gode ide [at der] det er [en 
myndighed] det er en myndighed der ligesom siger det, at det er sådan her 
det skal være. Øh. Jeg håber at de, at de jo selvfølgelig taler befolkningens 
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sag, frem for nogle eksterne folks firmaer og personers sag” 
 
CN: ”Og så tror, at man skal være klar over, at ligesom LCHF ikke er for 
alle, så, der, folk kan bedre, altså, der er forskellige livsstile for os alle 
sammen – der passer bedre ind til nogen end andre, ikke?” 
 
JM: ”Det synes jeg egentlig er okay. Altsåå øh, eller det synes jeg er ganske 
fornuftigt, altså hvis, altså der er også forskel på, på kostråd og så sætte 
regler for kost øh og det tror jeg egentlig er meget fint.. øh.. at man opstiller 
nogle principper, som er, som man, man mener er, er de rigtige, ikke. Om 
jeg så er enig, det er så noget andet.” 
 
MG: ”Både og. Øh jeg synes det er fint nok de sætter nogle, sætter nogle 
rammer for, hvad der er sundt. Men, men, at give sig til at sige, at vi skal 
leve efter det her, det synes jeg er forkert.” 

3) Kostrådene er ude af trit 
med virkeligheden 
 

NL: ” [om at følge kostrådene] kommer jeg aldrig, aldrig mere til […]. For 
det første synes jeg at øh, nu har jeg jo mærket det her med at have et stabilt 
blodsukker, jeg synes de anbefaler faktisk for meget frugtsukker, og jeg 
synes at øh, der er alt for meget fokus på korn, altså alle de her 
stivelsesholdige produkter” à ”Jeg tror deres andel af brød og korn, det 
fylder for meget, og det er jeg bare grundlæggende ikke enig i [okay] der er 
rigtig mange der trives mega skidt med gluten og meget stivelsesholdige 
produkter og sukker for den sags skyld”. 
KH: ” Jeg er ikke helt overbevist om at det er så sundt, som de selv går og 
tror.” 
KH: ” altså jeg er decideret uenig i hvad, i ja, indholdet.” 
KH: ” Jeg synes det skal være, altså, det er jo det der med der kommer 
nogen eksperter ud og også skyder det ned fra starten af, det virker sådan 
lidt uprofessionelt af, nu sagde du så at det er Fødevarestyrelsen der har 
lavet dem, altså er Fødevarestyrelsen, at det er sådan lidt ’okay, kunne I 
ikke, sådan have snakket med nogen om det’-agtigt, eller hvad er det der er 
gået galt” 
 
CN: ”Ja, jeg synes bare de måske skulle, altså jeg synes måske de skulle 
opdateres deres viden en lille smule med nogen af de her ting” 
 
CN: ”Der synes jeg måske, at de trænger, der er nogen, der trænger til, at 
opdatere noget viden, og så er det jo sådan er ret stort lokomotiv, som har 
ret svært ved at stoppe i det der spor, de kører ud af […] Jeg synes det har 
været de samme kostråd ligeså længe, jeg kan huske. Altså, der er jo fandme 
sket meget på det her ernæringsområde.” 
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Bilag	  5:	  Opfølgende	  beskeder	  fra	  interviewpersoner	  
 

Bilag	  5a:	  E-‐mail	  fra	  Thea	  Bjørnholt,	  Fødevarestyrelsen	  
Hvilke overvejelser har I gjort jer omkring kostrådenes konkrete ordlyd? 
 
De officielle kostråds ordlyd var en konstant afvejning af det faglige i forhold til det forståelige og folks 
faktiske kostmønster. Fx ved vi at danskerne generelt er gode til at spise frugt, men at det halter med især de 
grove grønsager. Derfor hedder kostråddet nu ”spis frugt og mange grønsager.”   
 
Derudover har vi valgt at det overordnede kostråd skal være retningsgivende – selv de små skridt i den 
rigtige retning tæller. Selve kostrådet hedder ”Spis mere fisk” fremfor ”Spis 350gram fisk om ugen.” 
 
Vi har også fået prøvet ordlyden i fokusgrupper, hvor de fx hjalp os med at vælge kostrådet ”Spis mindre 
mættet fedt” 
 
Hvilke personlige årsager tror I, at nogle danskere har til at vælge en bestemt diæt/livsstil? (er der bestemte 
hændelser eller noget, der tricker dem?) 
Pas 
 
Hvor tror I primært, at folk finder inspiration og oplysninger om den diæt/livsstil, de følger? (fx 
medier/sfærer, internettet, venner, blogs, aviser, tv, radio) 
 
Personligt tror jeg at det er en kombination af ovenstående; at man ser en diæt/livsstil i mediebilledet og 
hører om positive resultater fra venner og bekendte mm. 
 
Hvad, tror I, er centrale overtalelses-elementer i kommunikationen fra diæter/livsstile? (fx afsenderens 
baggrund, billeder, tilgængelighed, identifikation, tekstform, (punktform, korte/lange beskrivelser), 
personlige erfaringer). 
Her i Ernæring har vi jo fokus på hvad anbefalingerne for sunde mad og måltider er, og hvordan danskerne 
rent faktisk spiser. Derfor har vi ikke meget fokus på slankekure. Men vi kan da se at mange at disse kure er 
med en enkelt person/familie som afsender/ambassadør (Thomas Rhode og kone, Kernesund familie, Lene 
Faber). Det personlige er klart i centrum. 
 
Hvilke kilde/afsender-typer tror I, fremstår mest troværdige? Har disse kilder nogen særlige karakteristika, 
kommunikerer de på bestemte platforme? 
 
Jeg har ikke nogen undersøgelser, der understøtter dette, men når jeg ser på markedet, så er det tydeligt for 
mig at se, at der er plads til mange forskellige typer. Man behøver ikke have en kittel på eller en ph.d. i 
human ernæring for at sælge mange, mange slankebøger i Danmark. Vi kan til gengæld se, at mange at disse 
kure er med en enkelt person/familie som afsender/ambassadør (Thomas Rhode og kone, Kernesund familie, 
Lene Faber). Det personlige er klart i centrum. 
 

Bilag	  5b:	  Opfølgende	  Facebook-‐besked	  fra	  Anne,	  5:2-‐kuren	  
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Hej Mads 
Jeg kom til at tænke lidt på spørgsmålene på vejen hjem og Henriette spurgte om jeg snakke med folk om 
kur og mad, og det gør jeg jo for når man fortæller at man har tabt sig spørger folk hvordan, og så åbner det 
jo op for dialog. Der er så mange der siger det vil jeg ikke men sidst oplevede jeg faktisk 2 bekendte der kom 
nærmere og spurgte om jeg ikke ville hjælpe dem i gang. Min svigermor er også meget interesseret i det, 
men det er mere fordi hun ikke kan forstå hvorfor hun ikke taber sig når hun næsten ikke spiser noget, men 
der er min teori at hun spiser for meget brød, og det er jo også en af kostrådene som Henriette var inde på at 
de fleste kure skal man holde sig fra brød og i kostrådene er det i orden at spise brød. 
Derudover kom jeg til at tænke på at min troværdighed i kure og råd har meget at gøre med om jeg synes det 
virker på mig, jeg hopper bare ud i det, og hvis det virker fortsætter jeg og hvis det ikke virker stopper jeg. 
Det skal mærkes på egen krop.  Jeg er en meget viljestærk person og selvom det er pisse hårdt at faste bliver 
jeg ved fordi det virker.  
Lige lidt opfølgning hvis I kan bruge det til noget.  
Hilsen Anne. 
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Bilag	  6:	  Skærmbilleder	  fra	  Facebook	  
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[fortsættes	  på	  næste	  side]	  
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[fortsat	  fra	  forrige	  side]	  
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