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Bakgrund: LCHF-kost innehåller mycket fett och extremt lite kolhydrater och har delat in 

experter i två läger, förespråkare och motståndare till LCHF. Lågkolhydratskost innehåller 

mindre än 200 g kolhydrater, 200 g – 300 g är de rekommenderade intaget enligt WHO och 

Livsmedelsverket. Syfte: Vad säger aktuell forskning om hälsoeffekterna av lågkolhydratkost 

i allmänhet och LCHF-kost i synnerhet. Metod: Litteraturstudie. 10 vetenskapliga artiklar 

analyserades och sammanställdes utifrån de hälsoeffekter som lågkolhydratskost visade sig 

generera. Resultat: Lågkolhydratskost påverkar den kognitiva förmågan negativt hos friska 

personer men förbättrar det verbala minnet hos äldre personer med risk för Alzheimers 

sjukdom. Insulinkänsligheten påverkades inte medan kolesterolnivåerna ökade vid LCHF kost 

både gällande HDL-kolesterolet och LDL-kolesterolet, triglycerider ökade. Större 

viktnedgång sågs vid lågkolhydratskost i jämförelse med traditionell viktminskningskost. 

Förkortad livslängd sågs på grund av högt fettintag. Vid ischemi såg man att reparationen av 

vävnaden inte var lika framgångsrik vid LCHF-kost som vid HCLF-kost. Slutsats: Mat 

påverkar våra kroppar men forskarna är oense om vilken betydelse olika makronäringsämnen 

har för vår hälsa samt vad som är den optimala kompositionen av kolhydrater, fetter och 

proteiner. Den sammansättning som passar en individ kanske inte alls är lämplig för en annan. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 
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Background: LCHF-diet consists of a high amount of fat and an extremely low amount of 

carbohydrates. Experts divide into two camps, the supporters and the opponents of the LCHF-

diet. Low carbohydrate diet consists of less than 200 g carbohydrates, 200 g – 300 g is the 

recommended of daily intake of carbohydrates according WHO and Livsmedelsverket. Aim: 

What current researches say about the health effects of low carbohydrate diets in general and 

LCHF-diet in particular. Method: Literature review. 10 scientific articles were analyzed and 

collated to present the health effects of low carbohydrate diet. Results: Low carbohydrate 

diets affect the cognitive ability negatively among healthy people, but it improves verbal 

memory in elderly individuals at risk for Alzheimer's disease. Insulin sensitivity was not 

affected while cholesterol levels increased with LCHF-diet in terms of both HDL cholesterol 

and LDL cholesterol, in addition triglycerides were increased. Greater weight loss was 

observed at low carbohydrate diets in comparison to traditional weight loss diet. Shortened 

life was observed due to the high fat intake. Ischemia reperfusion of the tissue was not 

successful with a LCHF-diet as well as with a HCLF-diet. Conclusion: Food affects our 

bodies, but scientists disagree about the significance of different macronutrients in our health 

and what the optimum diet is; composition of carbohydrates, fats and proteins. The 

composition that is appropriate for one individual may not be appropriate for another. 
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Inledning 

LCHF står för Low Carbohydrate and High Fat, d.v.s. lågt kolhydratintag och högt fettintag. 

LCHF-kosthållning, är något som fått stort genomslag i Sverige under de senaste åren och 

som har delat in experter i de som är förespråkare för LCHF och de som är skeptiska till 

denna kosthållning.  

I Läkartidningen (2008) kan man läsa en debatt mellan ST-läkare Eenfeldt som är 

förespråkare för LCHF och Marcus, Hallmans, Johansson, Rothenberg och Rössner (2008) 

som är skeptiska till LCHF. Marcus et al. (2008) skriver att lågkolhydratkost inte är 

långsiktigt prövad och att denna kost kan innebära hälsorisker. Eenfeldt (2008) anser dock att 

lågkolhydratkost är prövad och är en metod som bör användas tillexempelvis vid diabetes typ 

2 eller övervikt. 

Som lekman är det svårt att veta vad man skall tro på när de som borde veta har helt olika syn 

på samma sak. 

Frigolet, Ramos och Tamez (2011) skriver att lågkolhydratskost ökat i popularitet de senaste 

åren på grund av den föreslagna påverkan på mättnad och viktnedgång. Lågkolhydratskost 

innehåller mindre än 200 g kolhydrater per dag, eller mindre än 30 % av det totala 

energibehovet. När kolhydratintaget reduceras samt fettet och proteinhalten i kosten ökar, 

resulterar det i en lågkolhydrats diet eller en kolhydratfattig fettrik kost. 

Det är en skillnad mellan LCHF-kost och lågkolhydratskost. I strikt LCHF-kosthållning skall 

det dagliga intaget av kolhydrater inte vara mer än 20-30 g, medans det i lågkolhydratskost 

skall understiga 200 g per dag. WHO och Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag 

av kolhydrater på 200 g – 300 g per dag. 

Denna litteraturstudie tittar på vilka hälsoeffekter som andra studier har påvisat för 

lågkolhydratskost i allmänhet men LCHF-kost i synnerhet. Anledningen till att 

litteraturstudien innefattar lågkolhydratskost i allmänhet är att det inte dagsläget inte har 

gjorts så mycket studier på ren LCHF-kosthållning. 
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Bakgrund 

Det tionde folkhälsomålet hos Statens Folkhälsoinstitut (2013) är ”Matvanor och livsmedel”. 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (FHI) så är goda matvanor bra för hälsan och välbefinnandet 

och det är en förutsättning för en positiv hälsoutveckling. FHI belyser även att matvanor är 

komplexa och att många faktorer spelar in i vårt val av mat. Det är viktigt att tydliggöra 

samband mellan matvanor och olika hälsoutfall. 

Makronäringsämnen 

Kroppen behöver olika näringsämnen varje dag, vissa behövs i stora mängder och andra i små 

mängder. De näringsämnen som man behöver mer än några gram av per dag brukar kallas 

makronäringsämnen. Makronäringsämnen är kolhydrater, fett, protein och vatten. De ämnen 

som man behöver mindre än 1 g per dag av kallas för mikronäringsämnen och är t.ex. 

vitaminer, mineralämnen och spårelement. (Jeukendrup & Gleeson, 2007) 

Kolhydrater 

Kolhydrater spelar en avgörande roll som bränsle för fysisk aktivitet. Kolhydrater kan delas in 

i grupperna. 

 Monosackarider – är kolhydraternas basenhet och finns i vår kost som glukos, fruktos 

och galaktos. Det är endast glukos som oxideras i muskeln. Fruktos och galaktos 

måste omvandlas till glukos innan de kan oxideras i muskeln, denna omvandling sker i 

levern. 

 Disackarider – består av en kombination av två monosackarider. De vanligaste 

disackariderna är sackaros, laktos och maltos. Sackaros står för 20-25 % av det dagliga 

energiintaget i västvärlden. Livsmedel som innehåller sackaros är bl.a. sockerbetor, 

rörsocker, råsocker, strösocker, lönnsirap och honung. Laktos (mjölksocker) finns i 

mjölk. Maltos finns bara i mycket små mängder i vår kost. 

 Oligosackarider – består av tre till nio monosackarider och finns i de flesta grönsaker. 

 Polysackarider – består av tio eller fler monosackarider. När de består mellan tio till 

tjugo monosackarider kallas de för glukospolymerer eller maltodextrin. Polysackarider 

som består av tusentals monosackarider kallas för stärkelse, glykogen eller kostfibrer 

och är de vanligaste polysackariderna. Dessa polysackarider är kolhydraternas 

lagringsform. (Jeukendrup & Gleeson, 2007) 
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Stärkelse finns i spannmål, ris, majs och olika gryn som används till bröd, flingor, pasta och 

bakverk. Stärkelse är växternas kolhydratlager. Glykogen är däggdjurens (inkl. människans) 

lagringsform av kolhydrater. Glykogen lagras i levern och i skelettmuskulaturen. Kostfibrer är 

växtdelar som inte kan brytas ner av människans mag-tarmkanal. Cellulosa, hemicellulosa och 

pektin är exempel på kostfibrer. Kostfiberintaget har många effekter på näringsupptag och 

absorption. Det fördröjer magsäckstömningen och påverkar absorptionen av ett flertal 

näringsämnen, till exempel kalcium och en del mikronäringsämnen. Kostfibrer ökar också 

bulken på tarminnehållet, vilket i sin tur ökar mättnadskänslan och kan därför minska 

energiintaget på mellan 100-200 kcal/dag. En ökning av kostfiberintaget sägs minska risken 

för hjärt- kärlsjukdom och ett högt kostfiberintag verkar skydda mot tjocktarmscancer. 

(Jeukendrup & Gleeson, 2007) 

Enligt Jeukendrup och Gleeson (2007) kan kolhydrater inte lagras i några större mängder i 

kroppen. Lagren i lever och muskulatur kan tömmas fullständigt efter långvarigt högintensivt 

arbete, men intag av kolhydrater fyller snabbt på glykogendepåerna igen. Ett överintag av 

kolhydrater omvandlas till fett och lagras som fettväv. Blodglukos är den enda bränslekälla 

som under normala omständigheter kan förse centrala nervsystemets celler med bränsle. Efter 

långvarig fasta, ca tre dagar, kan ketoner bildas i levern. Ketonerna kan bidra som alternativ 

näring för centrala nervsystemet. För att centrala nervsystemet skall fungera optimalt bör 

blodglukoshalten ligga över 4 mmol/l, den normala nivån är 5,5 mmol/l. Om nivån går under 

3,3 mmol/l kan symtom på hypoglykemi uppkomma till exempel svaghet, yrsel och 

skakningar. Långvarig hypoglykemi kan resultera i medvetslöshet och obotliga hjärnskador. 

Kolhydratrik kost verkar inte påverkar insulinkänsligheten nämnvärt i jämförelse med fettrik 

kost. Ett ökat kostfiberintag verkar enligt Jeukendrup och Gleeson (2007) förbättra 

insulinfunktionen och kan ha en skyddande effekt mot typ 2-diabetes. 

Fetter 

Fetter eller lipider brukar delas in i tre kategorier. Enkla lipider, neutrala fetter, t.ex 

triglycerider och vaxer, t.ex. bivax. Sammansatta lipider; fosfolipider, t.ex. lecitin, cefalin, 

lipsitol; glykolipider, t.ex. cerebrosider, ganliosider och lipoproteiner, t.ex. kylomikroner, 

VLDL (very low density lipoprotein), LDL (low density lipoprotein), HDL (high density 

lipoprotein). Fettderivat, fettsyror, t.ex. palmitinsyra, oljesyra, stearinsyra, linolsyra; 

steroider, t.ex. kolesterol, ergosterol, kortisol, gallsyror, vitamin D, östrogen, progesteron, 
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androgener och kolväten, t.ex. terpener. Triglycerider är den vanligaste formen av fett i födan. 

Fett är en viktig energikälla och har många funktioner: 

 Bränsle för de flesta celler och för muskelkontraktion 

 Skyddar inre organ 

 Vitaminerna A, D, E och K är beroende av ett dagligt fettintag. 

 Fosfolipider och kolesterol är viktiga beståndsdelar i cellmembranen. 

 Kolesterol är en viktigt prekusor (förstadium) för bildandet av galla och ingår också 

som en beståndsdel i gallan. 

 Kolesterol är en prekusor för hormoner, framför allt steroider som testeron. 

 Verkar dämpande på hungerkänslorna, bättre än de andra makronäringsämnena. 

 Gör maten mer attraktiv och välsmakande, då fettet transporterar många aromatiska 

ämnen.  

(Jeukendrup & Gleeson, 2007) 

Proteiner 

De flesta proteiner är polypeptider som är kombinerade av upp till 300 aminosyror. Det finns 

tjugo olika aminosyror som bygger upp proteiner. I många organ och vävnader har 

aminosyrorna en central roll i metabolismen, de fungerar inte bara som prekursorer för 

syntesen av vävnadsproteiner, utan reglerar också syntesen av viktiga metaboliter och 

beståndsdelar som styr biologisk aktivitet, till exempel neurotransmittorer, hormoner, DNA 

och RNA. Proteiner skapar strukturer i alla kroppens celler. Proteiner är en viktig del i 

cellmembran, cytoplasma och organeller. Muskler, hud och hår består till största delen av 

protein. Ben och tänder består av mineralämnen som är omgivna av ett ramverk av proteiner. 

Om en kost inte har tillräckligt med proteiner i sig bryts dessa kroppsvävnader ner, vilket 

resulterar i att muskelmassan minskar, hudens elasticitet försämras och håret tunnas ut. I 

västvärlden är proteinbrist mycket ovanligt men i fattiga länder är proteinbrist däremot 

mycket vanligt och resulterar ofta i bristtillstånd. (Jeukendrup & Gleeson, 2007) 

LCHF 

LCHF var från början en bantningsdiet men nu används den även av personer som inte vill gå 

ner i vikt. LCHF innehåller mycket fett och extremt lite kolhydrater, enligt LCHF ska man äta 
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mycket smör, grädde, olja, feta mejeriprodukter, kött och fisk. Grönsaker som växer ovan jord 

och lite bär och nötter. Ibland tillåts också lite rotfrukter och frukt. Däremot ska potatis, pasta, 

ris, gryner och bröd helt uteslutas, liksom söta livsmedel som läsk, godis och bakverk. Tanken 

är, att med hjälp av denna diet minska i vikt eller behålla sin vikt. (Livsmedelsverket, 2013c) 

Livsmedelsverket (2013c) skriver att lågkolhydratskost och LCHF har många likheter med 

Atkinsdiet. Skillnaden är att Atkins förespråkar ett högt proteinintag, medan 

lågkolhydratkosten och LCHF i första hand ersätter kolhydraterna med fett. Gemensamt för 

dieterna är att man i början av dieten har en kraftig begränsning av kolhydrater (20-30 gram 

per dag eller mindre, detta jämfört med normalintaget som är 200-300 gram per dag). 

Lågkolhydratskost 

Westman et al. (2007) menar att det växande antalet studier som undersökt effekterna av 

lågkolhydratkost bör tillhandahålla uppgifter till organisationer som förespråkar goda 

kostvanor för patienter med hjärtkärlsjukdom och diabetes. Tills forskningen har löst 

problemet med perfekt matchad individuell kost, bör det finnas flexibilitet i valet bland dieter 

och de rekommendationer som ges till varje enskild patient. Enligt Westman et al. (2007) har 

nya studier beskrivit ämnesomsättningen vid lågkolhydratkost och visat att lågkolhydratkost 

förbättrar den glykemiska kontrollen och insulinresistensen hos friska personer och hos 

personer med typ 2-diabetes. Vidare skriver Westman et al. (2007) att kliniska prövningar 

behövs för att bedöma den långsiktiga säkerheten och effektiviteten av lågkolhydratkost. 

Under tiden är det rimligt att använda lågkolhydratskost med noggrann övervakning av 

riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom och andra variabler som är förknippade med hälsa. Den 

kliniska användningen av och kliniska forskningen på lågkolhydratkost har höjt 

grundläggande frågor om insulinresistens och regleringen av det cellulära utnyttjandet av 

bränslet, liksom frågor om huruvida kolhydrater i kosten är ett viktigt näringsämne, och om 

fett via kosten orsakar hjärtsjukdom. På grund av lågkolhydratkostens glukos-och 

insulinsänkande effekt bör lågkolhydratkost utvärderas som möjlig behandlingar för tillstånd 

relaterade till hyperglykemi, hyperinsulinemi och insulinresistens. 

Metabolism 

Kolhydrabegränsningen när det gäller lågkolhydratskost och LCHF-kost leder till att kroppens 

förråd av glukos, liksom lagret av glykogen i lever och muskel, förbrukas snabbt. Glykogen 
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binder vatten, som förloras när förråden tömts, vilket leder till att man snabbt ser resultat på 

vågen. Kroppen börjar sedan använda fett istället som sin första energikälla eftersom dieten 

lett till att ämnesomsättningen ställts om i kroppen. Kroppen behöver glukos för 

energiomsättningen och för att se till att hjärnans behov tillfredsställs och för att effektivt 

kunna bränna fett. Om kroppen inte får tillräckligt med kolhydrater så bildas glukos från 

aminosyror (proteinernas byggstenar). Brist på glykos leder till att det bildas ketonkroppar 

från fettsyrorna, ketonkroppar är sura och leder till en sänkning av blodets pH. 

Ketonkropparna binder också vatten vilket leder till ökad urinproduktion och att förlusterna 

av natrium och kalium ökar. Förbränningen av glykogendepåerna och ketosen leder ofta till 

att viktminskningen vid lågkolhydratdiet blir större initialt än vid konventionella 

kostbehandlingar, där man eftersträvar en långsam viktnedgång. Ju större vikt man har från 

början ju större blir också den inledande viktnedgången. (Livsmedelsverket, 2013c) 

Essah et al. (2007) skriver om peptid YY (PYY) som är en peptid som produceras främst av 

endokrina L celler i tunntarmens slutparti och i tjocktarmens slutparti, colon. PYY hämmar 

födointag efter måltid genom att interagera med receptorer i hypotalamus att signalera 

mättnad och minska aptiten samt fördröja gastrointestinal transit (transporten genom 

matsmältningsorganen). Efter måltider, frigörs PYY i förhållande till hur mycket kalorier som 

intagits så att plasmanivåerna stiger inom 15 minuter och har en platå efter 90 minuter. 

Djurstudier tyder på att fetter har en mer stimulerande effekt på PYY, jämfört med 

kolhydrater och proteiner. I studien som Essah et al. (2007) gjorde fick 18 överviktiga 

personer äta antingen LCHF-kost eller LFHC-kost (Low Fat High Carbohydrate) under en 

vecka innan man testade PYY-nivåerna, sedan fick de byta kosthållning i en vecka och så 

testades PYY-nivåerna igen. I studien såg man indikationer på att PYY regleras av 

sammansättningen av makronäringsämnen i kosten vilket påverkar exponeringen av 

endokrina celler i slemhinnan i slutet av tunntarmen (ileum) och i slutet av tjocktarmen 

(colon). LCHF kost stimulerar PYY sekretion i mycket högre grad än vad LFHC kost gör. 

Enligt Mobbs, Mastaitis, Mohan, Poplawski och Isoda (2007) reducerar en icke-ketogen (t.ex. 

High Carb High Fat) fettrik kost glukosmetabolismen och signaleringen av 

glukosavkänningen i nervceller och därmed minskar värmeprocessen efter måltid, och en 

ketogen fettrik kost (t.ex. Low Carb High Fat) minskar inte glukos signaleringen, och 

därigenom förhindras och/eller minskar fetman. 
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Kostråd 

Socialstyrelsen (2011) publicerade en ny vägledning när det gäller kostråden till sjukvården. 

Den nya vägledningen inkluderar lågkolhydratkost som ett alternativ av kosthållning till 

personer med diabetes. Kostvägledningen innehåller följande fyra alternativ: måttlig 

lågkolhydratkost, medelhavskost eller traditionell diabeteskost med eller utan lågt GI 

(Glykemiskt Index). Skillnaden mot tidigare, när det endast var traditionell diabeteskost som 

erbjöds, är fördelningen mellan fetter, proteiner och kolhydrater i kosten. Extrema 

lågkolhydratkoster som Atkinsdieten och LCHF rekommenderas inte av Socialstyrelsen. 

Kolhydratfattig kost har blivit populär bland befolkningen. Dessa dieter har använts för att gå 

ner i kroppsvikt samt att lindra olika sjukdomstillstånd som till exempel diabetes, alkoholfri 

fettlever, polycystiskt äggstocksyndrom, narkolepsi och epilepsi (Frigolet et al., 2011). 

Enligt Frigolet et al. (2011) tyder rapporter på att viktminskning och glykemisk kontroll kan 

uppnås när den följer Low Carbohydrate Diet (LChD). Men dessa fördelar har främst funnits 

då man konsumerar LChD i korta perioder. Säkerheten och effekten av LChD har inte 

undersökts tillräckligt på lång sikt. I motsats till vad som antagits har vissa sjukdomar inte 

förbättras utan till och med förvärrats av kolhydratsbegränsning. Användningen av LChD och 

Very Low Carbohydrate Diet (VLChD), bör diskuteras av proffs och ett samförstånd bör nås 

om dessa dieter skall användas av överviktiga, diabetiker eller patienter med andra 

komplikationer, likaså hur länge de bör användas samt hur omfattande kolhydratrestriktionen 

bör vara och om patienter bör övervakas av en medicinsk grupp. 

I WHO:s (2007) rapport om kolhydrater, fibrer och fullkorn kan man läsa att kolhydrater i 

form av fullkornsprodukter, hela frukter, grönsaker och baljväxter kan bidra till att minska 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och fetma. I rapporten betonas även 

betydelsen av att begränsa intaget av socker från t.ex. drycker för att minska risken för 

övervikt och fetma. I rapporten framkommer att det är framför allt typen av kolhydrater som 

har betydelse för hälsan men även mängden. Enligt rapporten bör den totala andelen 

kolhydrater i kosten variera mellan 50 och 75 % av energiintaget, dvs. 200 g – 300 g per dag, 

förutsatt att huvuddelen kommer från fullkornsprodukter, hela frukter, grönsaker och 

baljväxter (Livsmedelsverket, 2013d). 

En rad studier har genomförts där man jämfört dieter med bl.a. kolhydratrestriktion med andra 

dieter för viktminskning. Resultat från tidigare översikter pekar på att energiintaget var den 
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avgörande faktorn för viktnedgång. I en meta-analys av fem randomiserade, kontrollerade 

studier som pågått i sex till tolv månader påvisades inga statistiska skillnader i viktnedgång 

mellan dietprogram med låg andel kolhydrater och hög andel fett jämfört med dieter med 

begränsad andel fett och ökad andel kolhydrater. Dieterna med kolhydratrestriktion ledde till 

vissa förbättringar av triglycerid- och HDL-nivåer (det goda kolesterolet) i blodet, medan 

LDL-nivåerna (det onda kolesterolet) och de totala kolesterolnivåerna ökade 

(Livsmedelsverket, 2012b). 

Enligt Livsmedelsverket (2013a) är riskerna med lågkolhydratkost framförallt förknippade 

med de livsmedel man inte får i sig, men man skriver även att det också kan finnas direkta 

risker med för högt intag av protein och mättat fett. 

Folkhälsovetenskaplig betydelse 

I artikeln av Frigolet et al. (2011) framgår att under de senaste decennierna har förekomsten 

av fetma i befolkningen i världen ökat dramatiskt. Det finns mer än en miljard överviktiga 

vuxna och minst 300 miljoner vuxna med fetma. Denna sjukdom är förknippad med en större 

risk för att utveckla kroniska sjukdomar såsom typ 2-diabetes, hypertoni (högt blodtryck), 

hyperlipidemi (höga blodfetter), hjärt-kärlsjukdomar, muskuloskeletala besvär, och vissa 

typer av cancer, såsom matstrupen, colorectum (den bortre delen av tjocktarmen och 

ändtarmen), bröst, endometrium (slemhinnan som bekläder livmoderns insida) och njure. 

På grund av den stora ökningen av övervikt/fetma och de sjukdomar som övervikt/fetma är 

förknippad med är det ett stort folkhälsoproblem. De dieter som människor väljer att äta 

utefter för att försöka hantera sin övervikt eller fetma är av stor betydelse för hälsan som 

helhet. Matvanor och livsmedel ingår i de svenska folkhälsomålen och FHI belyser att 

matvanor är komplexa och att många faktorer spelar in i valet av mat samt att det är viktigt att 

tydliggöra sambandet mellan matvanor och olika hälsoutfall. 

Syfte eller frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad aktuell forskning säger om 

hälsoeffekterna av lågkolhydratkost i allmänhet och LCHF-kost i synnerhet. 
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Metod 

Nedan beskriver vi den metod som vi har använt oss av i vår studie. 

Design 

Vi har genomfört en litteraturstudie för att ta reda på vad aktuell forskning säger om 

hälsoeffekterna av lågkolhydratkost i allmänhet och LCHF-kost i synnerhet. En 

litteraturstudie innebär att vi sökt efter vetenskapliga artiklar som vi kritiskt granskat och 

sedan sammanställt data ifrån. Forsberg och Wengström (2008) skriver att i en allmän 

litteraturstudie beskrivs och analyseras valda studier, men sällan på ett systematiskt sätt. 

Datainsamling och –urval 

Exklusionskriterier som vi tillämpat är studier som är publicerade före 2006 och studier vars 

dieter inte varat mer än sju dagar. Vi har exkulderat alla artiklar som inte haft fulltext gratis. 

Inklusionskriterier som vi tillämpat är dieter som innefattar Low Carb och High Fat även om 

det inte varit en uttalad LCHF diet i den aktuella studien. Vi hade för avsikt att inkludera 

studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats, men det visade sig att samtliga studier som 

passade vårt syfte hade kvantitativ ansats. Vi har endast titta på studier som varit skrivna på 

engelska, även om vi hade kunnat tänka oss studier skrivna på svenska också om vi hittat 

några. Vi har endast inkluderat studier som haft god forskningsetik. 

Vi hade för avsikt att söka vetenskapliga artiklar i de databaser som fanns tillgängliga via 

Högskolan i Skövde så som PubMed, Cinahl och Academic search Elite. Det visade sig dock 

att PubMed hade ett tillräckligt stort utbud av artiklar för att tillgodose vårt behov. 

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 

 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Pubmed Low carb diet 7 3 2 1 

Pubmed LCHF diet 14 7 5 5 
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Pubmed "Diet, 

Carbohydrate-

Restricted/adverse 

effects"[Mesh] 

23 11 6 4 

Databearbetning och analys 

För databearbetning och analys har vi utgått från den metod som Whittemore och Knafl 

(2005) beskriver för ”The integrative review”. Vi har arbetat med datareducering genom att vi 

kodat och kategoriserat de fynd vi gjort i textanalysen av artiklarna och som stämt överens 

med det syfte vi har för denna studie. Att göra på detta sätt är enligt Whittemore och Knafl 

(2005) en metod som ger en kortfattad organisering av litteraturen och underlättar möjligheten 

att systematiskt jämföra primära källor på specifika frågor, variabler eller egenskaper. Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) kan man visa data på olika sätt t.ex. i form av matriser, 

diagram, tabeller, eller sammanställningar och därmed ger man grunden för jämförelser 

mellan alla primära källor som används i den aktuella studien. 

Nästa steg är datajämförelse. Vid jämförelse av data använder man en iterativ process för att 

undersöka primär källdata för att identifiera mönster, teman eller relationer mellan de olika 

artiklarna. 

Det sista steget av datanalysen är enligt Whittemore och Knafl (2005) att dra slutsatser och 

verifiera, detta innebar att man tittar på de data man samlat in och identifierade bland annat 

likheter och skillnader för att se om man kan dra vissa generella slutsatser. Man tittar även på 

undergrupperna för att se om man kan identifiera en heltäckande skildring till syftet. 

Det är även viktigt att redovisa alla resultat även om de står i konflikt med varandra.  

Etiska aspekter 

Vi har endast använda oss av studier som följer de etiska riktlinjerna enligt Helsinki 

Declaration (2008). Vi har tittat så att de studier vi inkluderat i vår litteraturgranskning inte 

inneburit att någon av de som deltagit i studierna farit illa, att allt deltagande varit frivilligt, att 

identiteter har skyddats och att studien har blivit granskad av en utomstående organisation. 
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Forsberg och Wengstöm (2008) skriver om etiska övervägande som skall göras innan man 

påbörjar en litteraturstudie, bl.a. vikten av att de studier man väljer att ingå i sin 

litteraturstudie har fått tillstånd från en etisk kommitté, att man redovisar alla artiklar som 

ingår i litteraturstudien och arkiverar dessa på ett säkert sätt i tio år samt att man presenterar 

alla resultat både de som stöder och de som inte stöder den hypotes man har. Vetenskapsrådet 

har enligt Forsberg och Wengström (2008) gett ut riktlinjer för god medicinsk forskning. God 

medicinsk forskning innebär bl.a. att man inte avsiktligt förvränger forskningsprocessen 

genom fabricering av data, stöld eller plagiat av data samt ohederlighet mot anslagsgivare. 

Vi har följt de etiska överväganden och riktlinjer som beskrivs av Forsberg och Wengström 

(2008). 

Resultat 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

Författare 

och år 

Plats för  

Studien 

Antal  

Deltagare 

Studiedesign/ 

Metod 

Resultat Slutsats 

Garbow, Doherty, 

Schugar, Travers, 

Weber, Wentz, 

Ezenwajiaku, 

Cotter, Brunt och 

Crawford, 2011 

USA Wild type 

mice, antal 

okänt 

Kvantitativ studie Möss som utfodrats med 

ketogen kost utvecklade 

tillslut bl.a. glukos-

intolerans och insulin-

inducerad lever. 

Kolhydratsfattiga miljöer är 

användbara för att undersöka 

de molekylära mekanismer 

som relaterar till 

leverreaktioner på 

näringstillstånd, 

insulinresistens, och kardio-

vaskulära händelser. 

Halyburton, 

Brinkworth, 

Wilson, Noakes, 

Buckley, Keogh, 

Clifton, 2007 

USA 93 Kvantitativ studie LCHF dieten resulterade i 

större viktminskning än 

HCLF dieten. Hastigheten 

att processa information 

var bättre för HCLF än för 

LCHF. 

Båda dieterna resulterade i 

viktminskning och förbättrad 

sinnesstämning. Hastigheten 

att processa information var 

större i HCLF gruppen än i 

LCHF gruppen. 

He, Feskens, Li, 

Zhang, Ma, Yang, 

2012 

 

Kina 20.717 Kvantitativ studie Inga bevis observerades för 

sambandet mellan hög 

fetthalt - låg kolhydrat-diet 

och typ 2-diabetes 

patienter på grund av 

inkomst, utbildning, fysisk 

aktivitet, övervikt, högt 

blodtryck, höga TG, eller 

LCHF-diet, är associerad 

med hög incidens av typ 2 

diabetes i den Kinesiska 

populationen 
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låg HDL-nivå. 

Hernandez, 

Sutherland, Wolfe, 

Allian-Sauer, 

Capell, Talley, 

Wyatt, Foster, Hill, 

Eckel, 2010 

USA 32 Kvantitativ studie Fasteinsulin minskade i 

LCHF-gruppen. Faste 

LDL-kolestrol minskade 

endast i högkolhydrats-

gruppen 

Viktminskningen var 

densamma mellan dieterna 

men high-fat-diet ökade 

LDL-kolestrols-

koncentrationerna. 

Johansson, Nilsson, 

Stegmayr, Boman, 

Hallmans, 

Winkvist, 2012 

Sverige 140.000 Kvantitavit studie 1986 till 1992, sjönk 

fettintaget, från 2002 ökar 

det igen. BMI har ökat hela 

tiden och serumkolestrolet 

minskade mellan 1986-

2004, stod stilla till 2007 

har börjat öka igen. 

Förändringar i fettintaget kan 

ha en viktig effekt på primär- 

och sekundärprevention av 

hjärt- kärlsjukdomar 

Johnson, Walton, 

Sachinwalla, 

Thompson, Smith, 

Ruell, Stannard, 

George, 2008 

 

Australien 27 Kvantitativ studie Med en LCHF-kost var 

lipid mättnaden signifikant 

högre hos överviktiga män 

med leversteatos och de 

fleromättade fetterna var 

betydligt lägre. 

Proton magnetisk resonans 

spektroskopi kan tillåta icke-

invasiv bedömning av 

leverfettskomposition. 

Denna metod bör främja 

ytterligare studier i samspelet 

mellan lever och hela 

kroppens fettmetabolism. 

Katterle, Keipert, 

Hof, Klaus, 2008 

 

Tyskland 48 möss Kvantitativ studie För möss med ökad värme-

produktion  i skelett-

muskulaturen ökade vikten 

med HCHF men de 

fortsatte vara smala med 

LCHF. Dessa möss visade 

även högre 

insulinkänslighet och 

minskad plasma insulin 

och lever triglycerider. 

Nivån på skelettmuskula-

turens värmeproduktion  kan 

leda till en "frisk" fetma 

fenotyp genom att bevara 

insulinkänsligheten och en 

hög metabolisk flexibilitet, 

vilket skyddar från 

utvecklingen av 

fetmaassocierade störningar i 

jämvikten av glukos. 

Keipert, Voigt, 

Klaus, 2010 

 

 

 

 

Tyskland Wild-type 

mice och 

transgenic 

mice, antal 

okänt 

 

Kvantitativ studie Medellivslängden sjönk 

med 33 % hos vilda möss 

som åt HCHF och med 

17% hos vilda möss som åt 

LCHF i jmf med HCLF 

diet. HCHF ökade snabbt 

kroppsfettet i jmf med 

LCHF 

Värmeproduktion i skelett-

muskelaturen lindrar de 

skadliga effekterna av hög-

fettdieter. Tidiga obalanser i 

energi homeostas som leder 

till ökad insulinresistens är 

prediktiva för en minskad 

livslängd. 

Krikorian, Shidler, 

Dangelo, Couch, 

Benoit, Clegg, 2012 

 

USA 23 äldre 

vuxna med 

mild kognitiv 

nedsättning 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ studie 

Förbättrat verbalt minne 

för de som åt låg 

kolhydrats-kost, minskning 

i vikt, midjemått, 

fasteglukos och 

fasteinsulin. 

Mycket låg kolhydrats 

konsumtion, kan förbättra 

minnesfunktionen hos äldre 

vuxna med ökad risk för 

Alzheimers sjukdom. 
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Wang, Tate, Lloyd, 

2008 

USA Manliga 

Sprague-

Dawley råttor, 

antal okänt 

Kvantitativ studie Lågkolhydratkost ledde till 

lägre myocardiala 

glykogenlager och 

glykogenutnyttjande under 

ischemi med lågt 

flöde(LFI), och lägre 

insulin signalering i slutet 

av LFI och reperfusion 

Lågkolhydratkost påverkar 

myocardial energisubstrat 

och insulinsignalering, och 

ökar myocardial skada efter 

ischemi-reperfustion i 

isolerade hjärtat. 

 

Nedan redovisas de resultat vi har hittat i de vetenskapliga artiklar som vi valt ut att ingå i vår 

litteraturstudie för att kunna besvara vårt syfte om vilka hälsoeffekter lågkolhydratskost och 

LCHF kost har. Vi har identifierat tre olika teman i de fynd vi gjort, dessa teman är 

psykologiska, hormonella och lipida samt fysiologiska aspekter. För varje tema har vi 

identifierat ett antal underrubriker. 

Psykologiska aspekter 

Vi identifierade några psykologiska aspekter i resultatet de studier vi tittat på. Bl.a. var det 

kognitiva funktioner och emotionella tillstånd. 

Enligt Halyburton et al. (2007) har det funnits farhågor om att LCHF-kost kan förändra 

serotoninuttrycket och negativt påverka aspekter av psykologisk funktion, inklusive 

sinnestämning. Medan ett högt kolhydratintag kan öka serotoninsyntesen, kan fett och protein 

intag minska serotoninkoncentrationerna i hjärnan. 

Kognitiva funktioner 

Halyburton et al. (2007) såg i sin studie att det fanns lite evidens för mindre förbättringar i 

kognitiva funktioner med LCHF-diet gällande hur fort individer kunde processa information i 

jämförelse med en HCLF-diet. Det behövs dock fler studier kring detta för att avgöra studiens 

replikabilitet. Krikorian et al. (2012) såg indikationer att ett väldigt lågt kolhydratsintag även 

på kort tid kan förbättra minnesfunktionen hos äldre personer med mild kognitiv nedsättning 

som löper ökad risk för Alzheimers sjukdom. I studien såg man bl.a. förbättringar på 

prestationen för verbalt minne och förbättrade prestationer för sekundärt minne i en uppgift 

med att para ihop associationer, för HCLF-gruppen sågs ingen nämnvärd förbättring i 

interventionen.  
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Emotionella tillstånd 

Halyburton et al. (2007) såg förbättringar i humöret både hos individer som gått ner i vikt med 

LCHF-diet och de som gått ner i vikt med HCLF-diet. Om detta berodde på själva dieterna 

eller just faktumet att en viktnedgång skett, kunde forskarna inte avgöra. Enligt Halyburton et 

al. (2007) har observationsstudier visat att dieter som har lågt kolhydratintag och högt intag av 

fett är associerade med högre nivåer av oro och depression men man har inte kunnat dra 

slutsatser om orsakssamband. Studier där man har gett deltagarna antingen en LCHF måltid 

eller en HCLF måltid visade att de som åt en LCHF måltid kände sig mindre energiska och 

fantasifulla men mer sällskapliga och drömmande än de som ätit en HCLF måltid. Krikorian 

et al. såg inga effekter på depressionsnivåerna pga. LCHF-kost i sin studie. 

Hormonella och lipida aspekter 

I de artiklar som ingått i denna litteraturstudie kunde vi se att det fanns mätningar på 

insulinutsöndring/insulinkänslighet/glukos, kolesterol och leverfetter. Värdena på dessa 

varierade utefter vilken kost deltagarna åt. 

Insulinutsöndring/insulinkänslighet och glukos 

I en Kinesisk studie fann He et al. (2012) att typ- 2 diabetes hos den kinesiska befolkningen 

var signifikant associerat med dieter som bestod av högt fettintag och lågt kolhydratintag. 

Teoretiskt kan fettrik kost öka den potentiella risken för typ-2 diabetes enligt He et al. (2012) 

eftersom den minskar frisättningen av glukosavkänningsgenerna, glukostransportör 2, 

glukokinas, och försämrar insulinutsöndringen. Dessutom blir oxidativ stress svårare hos 

deltagarna efter en fettrik kost, vilket kan försämra betacellfunktionen, medan hög 

kolhydratdiet kan påskynda en åldersrelaterad minskning i insulinutsöndringen och leda till en 

tidigare debut av typ 2-diabetes på grund av att högt kolhydratintag ökar behovet av 

insulinutsöndring för att upprätthålla glukoshomeostas och upprepad stimulering av hög 

insulinproduktion. Enligt He et al. (2012) är därför det optimala förhållandet mellan 

kolhydrater och fetter i kosten fortfarande ett kontroversiellt ämne i mänsklig forskning. 

Garbow et al. (2010) såg i långvariga mätningar av kroppssammansättning, serum 

metaboliter, och intrahepatisk fetthalt, att möss som utfodrats med en ketogen diet (t.ex. 

LCHF) under 12 veckor fortfarande var magra och hade låga insulinnivåer i blodet men hade 

ökade leverfetter vilket skilde sig från de möss som ätit en mer traditionell västerländsk diet. 
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Mössen som ätit ketogen kost utvecklade tillslut glukosintolerans, stress i leverns 

endoplasmatiska retikel, leversteatos, cellulär skada, ökad andel makrofager, och insulin-

inducerad lever. Kroppens totala insulin lyhördhet försämrades inte. Hernandez et al. (2010) 

såg inga skillnader på fastande insulin eller fastande glukos mellan lågkolhydrat-/högfettskost 

och högkolhydrat/lågfettskost. Detta överensstämmer även med de resultat som Keipert, 

Voigt och Klaus (2010) såg i sin studie, även om det i den studien nämns att 

insulinresistansen var högre hos hannar än hos honor, vilket enligt Keipert et al. (2010) 

stämmer väl överens med hur det är för människor där kvinnor anses vara mer insulinkänsliga 

än män. Krikorian et al. (2012) såg däremot en minskning i fastande glukos och fastande 

insulin för LCHF-gruppen i sin studie.  

Katterle, Keipert, Hof och Klaus (2008) såg resultat på att ökad värmeproduktion i 

skelettmuskulaturen (termogenes) ledde till permanent ökad insulinkänslighet och därmed en 

ökad oxidation av kolhydrater under muskelaktivitet. När det gällde blodglukosnivåerna såg 

Katterle et al. (2008) att dessa var beroende av macronäringsämnenas sammansättning i den 

fettrika kosten men det fanns ingen skillnad i glukosnivårena på grund av värmeproduktionen 

i skelettmuskulaturen. 

Kolesterol 

He et al. (2012) skriver att kost med hög fetthalt och låg kolhydrathalt har visat positiva 

effekter på TG och HDL-C-nivåerna men även ogynnsamma förändringar i LDL-nivåer. 

Även Hernandez et al. (2010) såg ogynnsamma LDL-kolesterolnivåer hos de som åt en kost 

med högt fettintag samtidigt såg man att LDL-kolesterolet minskade markant hos de som åt 

en diet med högt kolhydratintag och lågt fettintag. Enligt Johansson et al. (2012) har 

fettintaget ökat i Sverige efter 2004, särskilt intaget av mättat fett och fetter för att använda på 

bröd och matlagning. Ökningen av fettintaget sammanföll med att media började skriva 

positiva artiklar om LCHF-dieten. Den minskning som tidigare hade skett för serumkolesterol 

ersattes av en ökning av kolesterolvärden vid samma tidpunkt som LCHF-dieten 

introducerades, den konstanta ökningen av BMI förblev oförändrat. Detta är riskfaktorer som 

enligt Johansson et al. (2012) kan ha viktiga effekter på hjärt-kärlsjukdom.  

Leverfetter 

Johnson et al. (2008) har funnit att de mättade fetterna i levern ökar och enkelomättade fetter 

minskar med fetma. Feta män, med eller utan leversteatos, uppvisade en betydande ökning av 
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mättade fetter och en minskning i enkelomättade fetter i jämförelse med män med normalvikt 

när de åt LCHF-kost. Trots markanta ökningar i konsumtionen av mättade fetter på bekostnad 

av kolhydratintaget, påverkade en tredagarsdiet inte fettsammansättningen i levern på män 

med normalvikt. Enligt Garbow et al. (2010) utvecklade möss som åt en ketogen kost till slut 

stress i leverns endoplasmatiska retikel och leversteatos. Katterle et al. (2008) tittade på 

skillnader mellan möss som hade genmanipulerats för att ha en ökad värmeproduktion i 

musklena jämfört med icke genmanipulerade möss. Det visade sig att triglyceridinnehållet i 

levern var kraftigt mindre hos de transgena mössen oavsett vilken diet de ätit jämfört med 

kontrollmössen, som visade mer än två gånger högre koncentrationer av levertriglycerider i 

alla diet grupperna. Studien utvärderade effekten av skelettmuskulaturens termogenes 

(värmeproduktion) på energi-och glukosmetabolismen för olika dieter. 

Ketonkroppar 

Halyburton et al. (2007) såg i sin studie ingen skillnad i plasmakoncentration av ketonkroppar 

mellan LCHF-gruppen och HCLF-gruppen vecka 0. Efterhand som studien pågick ökade 

koncentrationerna av ketonkroppar mer i LCHF-gruppen än i HCLF gruppen och förblev 

högre under hela insatsen, vilket indikerade ett samband till ett mycket lågt kolhydratintag i 

LCHF-dieten under studien. Krikorian et al. (2012) såg inga ketonkroppar i urinen för den 

grupp i deras studie som åt HCLF-kost, däremot fann de ketonkroppar i urinen för de som åt 

LCHF-kost, ketonkroppsnivåerna var relaterade till minnesförmågan som var det som var 

kärnan i Krikorian et al. (2012) studie. 

Fysiologiska aspekter 

Det framkom även en del fysiologiska aspekter i de vetenskapliga artiklar som ingått i vår 

studie och dessa var hjärtfunktion, vikt, livslängd och prestationsförmåga. 

Hjärtfunktion 

Wang, Tate och Lloyd (2008) fann att 30 minuters ischemi (strypt blodförsörjning) följt av 60 

min reperfusion (vävnadsskadan som orsakas när blodtillförseln återvänder till vävnaden efter 

en period av ischemi eller avsaknad av oxygen) resulterade i lägre återhämtning av 

hjärtfunktion och större skada vid lågkolhydratdiet. Dessa effekter var beroende av dieten 

man hade före excision av hjärtat, och inte av den använda perfusionsbufferten. Detta 

indikerar att dessa skillnader beror på kostinducerade förändringar i hjärtat (t.ex. förändringar 
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i myokardiet glykogenlager och insulineffekten). Med långvarig ischemi, var funktionell 

återhämtning dramatiskt värre för lågkolhydratkostgruppen. Enligt Wang et al.(2008) kan 

ökad glykolys på grund av hög glykogennivå vara skadligt under ischemi eftersom 

"frikoppling" av glykolys och TCA-cykel medierad glukos/glykogen oxidering leder till 

intracellulär acidos (Acidos eller syraförgiftning är inom medicin beteckningen på tillståndet 

då det arteriella blodets pH-värde sjunker under 7,35). 

Vikt 

Hernandez et al. (2010) såg i sin studie om lågkolhydratdiet och högkolhydratdiet att båda 

grupperna gick ner ungefär lika mycket i vikt. Även Halyburton et al. (2007) fick resultatet att 

både LCHF-diet och HCLF-diet minskade vikten signifikant. I Keipert et al. (2010) studie på 

möss så gick hannarna upp lite i kroppsvikt och kroppsfett när de åt en LCHF-diet medan 

honorna gick ner lite både i kroppsvikt och kroppsfett. Vilken gentyp och vilken diet mössen 

åt påverkade när i livet de nådde den maximala kroppsvikten och kroppsfettet, både när det 

gällde honor och hanar.  Enligt Keipert et al. (2010) beror den lägre ökningen av kroppsfett 

med LCHF diet jämfört med HCHF dieten troligtvis på ett mindre glupskt ätbeteende när 

proteinhalten i en fettrik kost i ökat, vilket kan relateras till de kända mättande effekterna av 

protein. Krikorian et al. (2012) såg en viktminskning hos den grupp som åt LCHF-diet i deras 

studie. 

Livslängd 

Keipert et al. (2010) såg att median livslängden hos vilda möss minskade med 33 procent med 

en högkolhydrat-/högfettskost och med 17 procent med lågkolhydrat-/högfettskost jämfört 

med en högkolhydrat-/lågfettskost. Högkolhydrat-/högfettskosten ökade markant 

insulinresistensen jämfört med kontrollgruppen. Kostsammansättningen för 

macronäringsämnena påverkar kraftigt utvecklingen av fetma, glukos homeostas och 

livslängd. Genom skelettmuskulaturens termogenes kan de skadliga effekterna av fettrik kost 

lindras. Tidiga obalanser i energi homeostasen leder till ökad insulinresistens och är 

förutsägande för en minskad livslängd. Keipert et al. (2010) såg även i sin studie att 

genmanipulerade möss som hade större termogenes i skelettmuskulaturen påverkades mindre 

av de fettrika dieterna, den maximala livslängden hos en genmanipulerad mus var 100 dagar 

längre än mot en vild mus. 
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Prestationsförmåga 

Keipert et al. (2010) såg små skillnader i aktivitetsförmåga hos vilda- och genmanipulerade 

möss när det gällde vilken diet mössen intog. Det fanns en liten tendens till högre 

aktivitetsnivåer hos de möss som åt en LCHF-diet. Enligt Hayburton et al. (2007) har studier 

visat att fysiskt aktiva män och kvinnor upplevde större trötthet och negativa effekter och 

mindre positiva effekter som respons på sin träning efter att ha ätit kolhydratrestriktiv Atkins-

diet i jämförelse med HCLF diet. Enligt Hayburton et al. (2007) är glukos det primära bränslet 

för intensiv träning och det är möjligt att humöret påverkats genom att det är svårare att 

genomföra träning med minskat muskelglykogen. 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de resultat vi har sett i de studier vi har tittat på 

innebär att lågkolhydratskost har påverkan både på psykologiska, hormonella och lipida samt 

fysiologiska aspekter. Det finns både fördelar och nackdelar med en 

lågkolhydratskosthållning beroende på i vilken kontext kosten används. Lågkolhydratskost 

påverkar den kognitiva förmågan genom att hastigheten att processa information inte är lika 

snabb som för de som äter en kost med mer kolhydrater. Förbättrad förmåga till verbalt minne 

sågs hos äldre personer med försämrad kognitiv förmåga som innebar risk för Alzheimers 

sjukdom. Insulinkänsligheten påverkades inte i någon nämnvärd utsträckning medan 

kolesterolnivåerna ökade vid LCHF kost både gällande det goda HDL-kolesterolet och 

gällande det onda LDL-kolesterolet, även ökande mängder av triglycerider såg man vid 

LCHF-kost. En större viktnedgång kunde ses i de flesta studier där man granskade 

lågkolhydratskost i jämförelse med traditionell viktminskningskost. Förkortad livslängd sågs 

på grund av kost med högt fettintag. Vid ischemi i isolerade råtthjärtan så såg man att 

återhämtningen/reparationen av vävnaden inte var lika framgångsrik hos de som åt en LCHF 

kost som hos de som åt en HCLF kost. När det gäller fysisk prestationsförmåga så fanns det 

motstridiga uppgifter huruvida denna påverkades positivt eller negativt av lågkolhydratskost 

med högt fettintag. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi utgick ifrån den metod som Whittemore och Knafl (2005) beskriver för ”The integrative 

review”. Nedan beskriver vi de fördelar och nackdelar som vi upplevde med denna metod för 

denna specifika studie. 

Att använda sig av denna metod för att söka efter vetenskapliga artiklar har varit mycket 

användbart då vi känt att vi har fått en struktur på hur vi genomförde sökningen. Problemet 

som vi upplevde är att det inte har gjorts så mycket studier på just specifik LCHF kost och 

därför var vi tvungna att använda oss även av artiklar på lågkolhydratskost, vilket i vissa fall 

innebar att det blev träffar på artiklar som inte stämde överens med vårt syfte. Då vi endast 

var intresserade av artiklar som var kostnadsfria att ladda ner så begränsades vårt urval, vilket 

naturligtvis kan ha påverkat det resultat vi fått fram i denna studie. 

Att utgå från det sätt som Whittemore och Knafl (2005) beskriver för databearbetning har 

varit till stor hjälp, även om vi modifierat själva tillvägagångssättet för att passa in i vår 

tidsplan bättre. Vi har på grund av tidsbrist varit tvungna att läsa, koda och skriva i flera 

omgångar och har således succesivt kommit fram till de teman och underkategorier som vi 

slutligen bestämde oss för. Hade vi haft en längre tidsperiod för att genomföra denna 

litteraturstudie så tror vi att vi hade genomfört själva dataanalysen mer separat från själva 

skrivandet. Det sätt som vi nu gjorde detta på innebar att vi har fått skriva om vår resultattext 

allt eftersom kodningen tagit form. Det finns säkert andra sätt man hade kunnat strukturera 

upp teman på utefter de resultat som fanns i dessa artiklar men det hade nog krävt att man haft 

en större medicinsk kunskap för att analysera artiklarna på ett djupare plan. Våra bristande 

medicinska kunskaper kan ha inneburit att vi inte förstått all information korrekt i de artiklar 

vi granskat, likaså kan vi ha missat information som kanske egentligen kunde vara av 

betydelse för resultatet av studien. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att se vad aktuell forskning säger om hälsoeffekterna av 

lågkolhydratkost i allmänhet och LCHF-kost i synnerhet. I den dataanalys vi genomförde, av 

de vetenskapliga artiklar som vi valde ut att ingå i vår studie, fick vi fram tre stycken teman 
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för resultaten i de vetenskapliga artiklarna som vi granskade. De teman vi identifierade var 

psykologiska, hormonella och lipida samt fysiologiska aspekter. Figur (1) visar upp dessa 

teman. 

Figur (1). Hälsoeffekterna av lågkolhydratskost och LCHF-kost 

 

Psykologiska aspekter 

Det finns motstridiga uppgifter när det gäller de psykologiska aspekterna. Halyburton et al. 

(2007) såg att förmågan att processa information inte gick lika snabbt för de som åt LCHF-

kost som för de som åt en HCLF-kost. Detta tycker vi indikerar att hjärnan behöver 

kolhydrater för att fungera optimalt. Krikorian et al. (2012) fick resultatet i sin studie att även 

på kort tid kan LCHF-kost förbättra minnesfunktionen hos personer med mild kognitiv 

nedsättning som löper risk för Alzheimers sjukdom. Dessa resultat talar för att det i vissa fall 

kan vara motiverat med LCHF-kost och i andra fall är det inte motiverat med LCHF-kost. 

Halyburton et al. (2007) såg förbättringar i humöret vid viktnedgång både för de som ätit 

LCHF-kost och det som ätit HCLF-kost men kunde inte avgöra om det var själva 
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viktnedgången eller dieterna i sig som var orsaken till humörförbättringarna. Andra studier 

har enligt Halyburton et al. (2007) visat att kost med högt fettintag är associerade med högre 

nivåer av oro och depression och likaså att de som ätit en LCHF-måltid känt sig mindre 

energiska och fantasifulla. Vi tolkar detta som att dieter som främjar viktnedgång kan 

förbättra humöret oavsett sammansättningen av makronäringsämnen, då det troligtvis kan 

vara själva viktnedgången i sig som orsakar humörsförbättringen. Om dieten i sig endast skall 

innebära att man behåller redan uppnådd vikt tycker vi det verkar som om själva 

sammansättningen av makronäringsämnena får en större betydelse för själva 

sinnesstämningen. 

Hormonella och lipida aspekter 

Enligt He et al. (2012) är det optimala förhållandet mellan kolhydrater och fetter i kosten 

fortfarande ett hett ämne inom mänsklig forskning. Fett minskar frisättnigen av 

glukosavkänningsgenerna och försämrar insulinutsöndringen medan högt kolhydratintag 

påskyndar en åldersrelaterad minskning av insulinutsöndringen och leder till en tidigare debut 

av typ 2-diabetes. Vid högt kolhydratintag ökar behovet av insulinutsöndringen för att 

upprätthålla glukoshomeostas och leder till upprepad stimulering av hög insulinproduktion. 

Med tanke på att människor sällan håller sig till samma kostsammansättning vecka ut och 

vecka in utan att det ofta blir undantag från den tilltänkta dieten t.ex. vid helger eller fester, så 

tycker vi det verkar vara viktigt att man har en så korrekt sammansättning av 

makronäringsämnen som möjligt så att inte kroppen får onödig påfrestning vid de tillfällen då 

man inte äter en så bra sammansatt kost. Hur denna sammansättning skall vara är ju som 

nämnts ovan fortfarande ett kontroversiellt ämne inom forskningen.  

I de studier som vi tittat på verkar inte insulinnivåerna påverkas något nämnvärt av 

lågkolhydratskost. Katterle et al. (2008) nämner att ökad värmeproduktion i 

skelettmuskulaturen påverkar insulinkänsligheten, vilket visar på att det finns genetiska 

skillnader i hur vi reagerar på den kost vi äter. 

Kolesterolnivåerna visade sig öka i de flesta av de studier vi tittat på, både He et al. (2012), 

Hernandez et al. (2010) och Johansson et al. (2012) nämner ökade kolesterolnivåer som en 

följd av kost med hög fetthalt. Det är både det goda HDL-kolesterolet och det onda LDL-

kolesterolet som ökar med fettrik kost. Det pågår idag en debatt om det mättade fettet 

verkligen är så farligt som det påstås och hur det påverkar LDL-kolesterolet. Detta är inget 

som vi har tittat närmare på i denna studie men det kan vara intressant att veta just med 
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hänsyn till att LCHF-kost har ett högt intag av mättade fetter. Regeln är dock att man skall 

försöka ha höga nivåer av HDL-kolesterol och låga nivåer av LDL-kolesterol i för att undvika 

hälsorisker. Detta uppnås inte med en LCHF-kost eftersom både LDL-nivåer och HDL-nivåer 

ökar. 

Johnson et al. (2008) rapporterade att feta män som åt en LCHF-kost, oavsett om de hade 

leversteatos eller inte, fick ökade mättade fetter i levern och minskade omättade fetter. 

Normalviktiga män fick dock inga ökade värden av mättade fetter i levern. Detta är intressant 

då det främst är överviktiga personer som använder sig av olika dieter och däribland LCHF-

kost. Kroppen reagerar olika på dieten beroende på vilka förutsättningar man har vid 

ingångsläget. Katterle et al. (2008) såg att möss som hade högre s.k. termogenes 

(värmeproduktion) i skelettmuskulaturen hade mycket mindre triglyceridinnehåll i levern i 

jämförelse med andra möss oavsett vilken diet de åt. Detta visar att genetiska förutsättningar 

spelar roll för hur vi påverkas av den kost vi äter. 

Enligt Halyburton et al. (2007) ökade koncentrationen av ketonkroppar i den grupp som åt en 

LCHF-kost, vilket indikerade ett samband till lågkolhydratsintag. Även Krikorian et al. 

(2012) fann ketonkroppar i urinen för de som åt en LCHF-kost. För mycket ketonkroppar i 

kroppen kan leda till ketos som är ett tillstånd associerat med kronisk svält. Glukos anses vara 

den föredragna källan till energi för alla kroppens celler, och ketos ses som en krisreaktion på 

kroppens brist på kolhydrater i kosten. Under senare år har dessa synsätt, både kroppens 

preferens för glukos och farorna associerade med ketos, ifrågasatts av vissa läkare. Till dess 

att vidare forskning gjorts på området som kan utesluta eventuella negativa hälsoeffekter med 

ketos, anser vi att man bör utgå ifrån att ketos är en krisreaktion i kroppen som bör undvikas. 

Om en individ äter en LCHF-kost och sedan gör undantag från denna kost allt oftare genom 

att unna sig t.ex. livsmedel som innehåller mycket korta kolhydrater men samtidigt 

fortfarande fortsätter att äta enligt LCHF med mycket mättade fetter, så har individen helt 

plötsligt en kost som är hög på både korta kolhydrater och mättade fetter, vilket kan vara 

förödande ut hälsosynpunkt. 

Fysiologiska aspekter 

De fysiologiska aspekter som vi hittade i de artiklar vi granskat var hjärtfunktion, vikt, 

livslängd och prestationsförmåga. När det gällde hjärtfunktionen så hade Wang et al. (2008) 

genomfört en studie där man tittade på hur möss som fick lågkolhydratsdiet påverkades vid 
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ischemi, dvs. strypt blodförsörjning, i hjärtat, och efterföljande reperfusion, dvs. den 

vävnadsskada som orsakas när blodtillförseln återvänder till vävnaden efter en period av 

ischemi eller avsaknad av oxygen. Deras resultat visade att vävnadsskadan blev mycket större 

hos de möss som fick en lågkolhydratskost än för de möss som fick en högkolhydratskost. 

Insulinpåslaget som behövs för att hjälpa till vid ischemi och reperfusion, var inte tillräckligt 

stort vid en lågkolhydratskost vilket fick till följd att skadan på hjärtat blev mycket 

allvarligare. Detta tycker vi visar på att det är av yttersta vikt att man är noga med vem det är 

som skall äta en specifik diet, om man har hjärt- kärlsjukdom i familjen kanske en 

lågkolhydratskost inte är att föredra. 

När det gäller viktnedgång såg Hernandez et al. (2010) att en stabil och förhållandevis jämn 

viktnedgång erhölls från både lågkolhydratsdiet och högkolhydratsdiet och även i resultaten 

att bibehålla viktnedgången. Enligt Keipert et al. (2010) resulterar en LCHF-diet i en lägre 

ökning av kroppsfett med jämfört med HCHF-diet, troligtvis på grund av ett mindre glupskt 

ätbeteende när proteinhalten i en fettrik kost i ökat, vilket kan relateras till de kända mättande 

effekterna av protein. Livsmedelsverket nämner bland annat att man har en större viktnedgång 

initialt med LCHF. Det är säkert därför många är lockade av att använda sig av den eftersom 

man oftast vill ha en quick fix på sitt viktproblem. Man kan inte dra slutsatsen att en viss diet 

passar alla utan man måste efter egen förmåga prova sig fram och se vad som fungerar för 

varje enskild individ. Att äta en hälsosam kost är viktigt ur ett medicinskt perspektiv och att 

anpassa maten så näringsriktigt som möjligt är en förutsättning för ett friskt och gott 

välmående. 

Keipert et al. (2010) såg i sin studie på möss att median livslängden minskade med 33 procent 

hos de möss som åt en kost som hade högt kolhydratintag och högt fettintag och med 17 

procent hos de möss som åt en kost med lågt kolhydratintag och högt fettintag i jämförelse 

med möss som åt en kost med högt kolhydratintag och lågt fettintag. De kunde även se att 

möss som hade genmanipulerats för att ha en högre termogenes i skelettmuskulaturen 

påverkades mindre av de skadliga effekterna av dieter med högt fettintag . Detta visar ännu en 

gång att det är väldigt individuellt hur kosten påverkar oss, som vi nämnt tidigare behöver 

man se till den enskilda individen och dennas förutsättningar för att kunna avgöra om en viss 

kosthållning är lämplig eller inte. 

När det gäller prestationsförmågan så såg Keipert et al. (2010) en liten tendens till högre 

aktivitetsnivå hos de möss som åt en LCHF-diet. Halyburton et al. (2007) hävdar däremot att 
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fysiskt aktiva män och kvinnor upplevde större trötthet och negativa effekter och mindre 

positiva effekter som respons på sin träning efter att ha ätit kolhydratrestriktiv Atkins-diet i 

jämförelse med HCLF diet. Dessa resultat kan ses som motsägelsefulla men samtidigt kan 

man kanske inte jämföra en liten tendens till högre aktivitetsnivå hos möss med fysiskt aktiva 

män och kvinnor som tränar. Vi kan bara konstatera att LCHF-kost verkar påverka 

prestationsförmågan, precis som att kosten påverkar även andra funktioner i kroppen. Det 

viktiga är att vi är medvetna om att det vi stoppar i oss påverkar hur vår kropp reagerar. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att allt den mat vi stoppar i oss påverkar våra kroppar 

på det ena eller andra sättet. Forskarna är oense om till vilken grad olika makronäringsämnen 

har betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa samt vad som är den optimala 

kompositionen av kolhydrater, fetter och proteiner. Vi kan även konstatera att den 

sammansättning av makronäringsämnen som passar för en individ kanske inte alls är lämplig 

för en annan beroende på t.ex. ärftlighet för hjärt- kärlsjukdom, risk för Alzheimerssjukdom, 

leversteatos, diabetes, fysisk aktivitet etc. 

Enligt WHO (2013) är bättre matvanor ett samhällsproblem, inte bara ett individuellt 

problem. Därför krävs populationsbaserade, multisektoriella, tvärvetenskapliga, och kulturellt 

relevanta tillvägagångssätt för att främja bättre matvanor. 

Det är viktigt att fortsatt forskning sker gällande hur olika kostsammansättningar påverkar oss 

människor, både för friska individer men även för individer med olika sjukdomstillstånd. Som 

nämnts tidigare i denna litteraturstudie är ett av folkhälsomålen matvanor och livsmedel och 

FHI anser att det är viktigt att tydliggöra samband mellan matvanor och hälsoutfall, vilket 

borde vara en god förutsättning för att kunna få till stånd forskning inom detta område. Det är 

även viktigt att det görs litteraturstudier som försöker få ett samlat grepp kring de resultat som 

kommer fram i enskilda studier. 

De resultat vi har fått fram i denna litteraturstudie kan ses som en grund för ytterligare 

efterforskningar inom området. Alla individer som arbetar inom hälsoområdet bör 

kontinuerligt söka vetenskaplig information inom de områden som de är verksamma i. 

Som akademiskt utbildade hälsocoacher är det viktigt att vi har en vetenskaplig grund i de råd 

och i den information som vi delger vår omgivning. Vi hoppas därför att den information vi 
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fått fram i denna litteraturstudie kan vara till hjälp när man hamnar i situationer där man 

ombeds ge råd eller information kring lågkolhydratskost i allmänhet och LCHF-kost i 

synnerhet. 
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