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Abstract
Aim
The aim of this study is to examine if LCHF (Low Carb High Fat) could be a healthy
lifestyle based on how it affects various health markers in normal weight people where
weight loss has not been pursued. Specific question: How does intake of a LCHF diet with
a maximum of 30 grams of carbohydrates per day during 3 weeks affect normal-weight
women´s BMR (Basal Metabolic Rate), blood lipids, blood glucose, blood pressure, body
composition, waist and hip dimensions and body weight?

Method
An experimental study was performed on 8 normal-weight women aged 20 to 35 years old.
All subject´s BMR, blood lipids, blood glucose, blood pressure, body composition, waist
and hip dimensions and body weight were measured at normal living conditions before the
study began. Each subject was put on a strict 3 week Low Carb High Fat diet consisting of
only 30 grams of carbohydrates per day.

Results
BMR was reduced by an average of 4,4% which was significant (P<0,05). HDL, LDL and
total cholesterol were increased significantly (P<0,01) by 21, 25 and 22%, respectively.
There were no significant differences in LDL/HDL ratio, triglycerides or blood pressure.
Blood glucose concentration was reduced by an average of 12%, however the reduction
was not statistically significant. Percentage body fat was significantly lowered by 8,7%
(P<0,01) and fat mass by 11% (P<0,01). The fat free mass showed no significant
difference between pre- and post-tests. The waist circumference was significantly
decreased by 2,3% (P<0,05) and average body weight of 1,24 kg (P<0,05). The hip
dimension showed no significant difference between pre- and post-tests.

Conclusion
The results of this study indicate negative effects on the blood lipid profile after 3 weeks of
LCHF diet, which could lead to serious consequences such as cardiovascular disease and
depression provided that the effect is progressively enhanced.

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats var att undersöka hurvida en LCHF (Low Carb High Fat) kost
skulle kunna vara en hälsosam livsstil utifrån hur den påverkar olika hälsomarkörer hos
normalviktiga personer där en viktminskning ej har eftersträvats. Frågeställningen var
följande: Hur påverkar en LCHF-kost med maximalt 30 gram kolhydrater per dag under 3
veckor normalviktiga kvinnors BMR (Basal Metabolic Rate), blodlipider, blodglukos,
blodtryck, kroppssammansättning, midje- och höftmått samt deras kroppsvikt?

Metod
En experimentell studie har genomförts på 8 normalviktiga kvinnor mellan 20 och 35 år.
Samtliga försökspersoners BMR, blodlipider, blodglukos, blodtryck,
kroppssammansättning, midje- och höftmått samt kroppsvikt mättes vid normala
levnadsförhållanden innan studiens start samt efter 3 veckor av en strikt LCHF-kost med
endast 30 gram kolhydrater per dag.

Resultat
BMR sänktes i genomsnitt med 4,4% vilket var signifikant (P<0,05). HDL (High-density
lipoproteins), LDL (Low-density lipoproteins) samt totalkolesterol höjdes signifikant
(P<0,01) med 21%, 25% respektive 22%. Ingen signifikant skillnad i LDL/HDL-kvot,
triglycerider eller blodtryck erhölls. Blodglukos sänktes med 12%, skillnaden var dock ej
signifikant. Andel kroppsfett sänktes signifikant med 8,7% (P<0,01) och fettmassan med
11% (P<0,01). Den fettfria massan visade ingen signifikant skillnad. Midjemåttet
minskade signifikant med 2,3% (P<0,05) och kroppsvikten i genomsnittt med 1,24 kg
(P<0,05). Höftmåttet visade ingen signifikant skillnad mellan mätningen före och efter 3
veckors LCHF-kost.

Slutsats
Studiens resultat tyder på övervägande negativa effekter av 3 veckors LCHF-kost på olika
hälsomarkörer, vilket skulle kunna få allvarliga följder så som kardiovaskulära sjukdomar
och depression förutsatt att verkan successivt ökar.
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Förord
Detta examensarbete har genomförts på hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och
idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Uppsatsen riktar sig i första hand till hälsopedagoger
men även till andra som är intresserade av hälsa, fysiologi och kost.
Vi vill personligen rikta ett stort tack till vår handledare Eva Blomstrand som hjälpt oss
hela vägen med många goda råd och tips. Ett stort tack till Filip Larsen, doktorand i
medicinsk vetenskap vid Åstrandlaboratoriet, för all hjälp, särskilt med utbildningen i den
utrustning vi använt för vissa mätningar till denna experimentella studie. Till sist vill vi
också tacka Björn Ekblom på Åstrandlaboratoriet och Medilab på Sophiahemmet för all
hjälp med de blodprov och blodanalyser vi behövt för att göra en intresseväckande och
spännande uppsats. Utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra detta intressanta
experiment som vår C-uppsats. Tack för allt!
Trots en hel del mentalt och fysiologiskt jobbiga stunder är vi glada och tacksamma över
att vi fick chansen att utföra denna studie. Vi har fått en större insikt i vad en LCHF-kost
innebär, hur det känns både fysiskt och psykiskt och varför det finns en sådan stor debatt
kring ämnet. Att utföra en experimentell studie har gett oss en djupare förståelse för
människans fysiologi samt en stor kunskap i hur en del fysiologiska tester fungerar och vad
som är viktigt att tänka på när man utför en studie av denna typ. Förhoppningsvis har vi
stor nytta av detta i vårt framtida yrkesliv.
Emelie Beijer och Renate Cerljen
Stockholm mars 2011

1. Inledning
1.1 Introduktion
”Ät fet mat – bli smal!” Så lyder många av dagens slogans som pryder otaliga löpsedlar
och tidningar och dagligen möter man nya rön om hur man snabbast går ner i vikt och blir
hälsosam. Sedan länge har vi i Sverige varit skrämda av fett. Fettet är det mest
energigivande näringsämnet (Abrahamsson, Andersson, Aschan Åberg, Asp, Becker,
Bruce, Ekblad, Göranzon, Hagren, Håglin, Jonsson, Löf, Nilsson, Nilsson 2006, s 179) och
har därför länge sagts vara boven till den ökade prevalensen av övervikt och fetma. Men
idag verkar det som om trenden har vänt, fettet har börjat hyllas istället samtidigt som
kolhydraterna får skulden för fetmadramat. Den mest välkända lågkolhydrat/högfettkosten
i Sverige idag är LCHF (Low Carb High Fat). Denna populära diet strider mot de Svenska
näringsrekommendationer (SNR) som Livsmedelsverket tog fram och utfärdade 2005.
LCHF- anhängarna menar att man med en kolhydatfattig kost med mycket mättat fett blir
friskare, håller sig mätt längre, slipper sötsuget, får en förbättrad hälsa och ett ökat
välbefinnande samt en viktnedgång och förbättrad viktkontroll (Dahlqvist 2008, s. 8).
Debatten kring detta är högst aktuellt då socialstyrelsen godkänt högfettkost som
behandling av diabetes typ-2 och övervikt (Dahlqvist 2008, s. vii) samtidigt som bland
annat dietister och läkare ifrågasätter relevansen i Socialstyrelsens uttalande (Marcus,
Hallmans, Johansson, Rothenberg & Rössner 2008, s. 1864). Trots att det hela började som
en behandlingsmetod för övervikt och diabetes menar förespråkarna att det är en livsstil
som passar alla och att fler borde dra nytta av dess hälsovinster.
Idag är debatten het i frågan om LCHF är en hälsosam livsstil eller om det rent av kommer
vara en hälsofara om kanske 10 år. Det råder ingen tvekan om att det finns en stark för och
emot sida i ämnet. Trots att socialtjänsten godkänt behandligen finns idag inte tillräckligt
med vetenskapliga långtidsstudier i ämnet eller studier som undersöker LCHF som livsstil
eller påverkan på olika hälsomarkörer på normalviktiga människor.
Som blivande hälsopedagoger kommer vi tvingas hantera åsikter, fördomar och en rad
olika trender inom bantningsvärlden och då är det en fördel att vara insatta och ha en större
insikt i vad som fungerar och varför.
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1.2 Bakgrund
LCHF (Low Carb High Fat) är en kost eller livsstil som relativt nyligen slagit igenom i
Sverige. Det var den 16 januari 2008 som Socialstyrelsen meddelade sitt beslut att
lågkolhydratkost för behandling av typ 2-diabetiker och överviktiga var förenlig med
beprövad erfarenhet och vetenskap. Det hela började dock flera år tidigare då Annika
Dahlqvist, LCHF:s grundare, läkare och specialist i allmänmedicin med inriktning på
äldrevård, som själv led av övervikt och krämpor som exempelvis svullna och intensivt
smärtande handleder och axlar, stela muskler, magkatarr, tarmkatarr och magknip
(Dahlqvist, 2008 s. xx). När hon bestämde sig för att testa en diet med endast 5 viktprocent
kolhydrater (Dahlqvist 2008, s. xxi) försvann kilona tillsammans med krämporna och
därmed började hennes kamp för att förändra kostråden till diabetespatienter och
överviktiga. År 2005 blev hon anmäld av två dietister till socialstyrelsen för sina kostråd
till patienter med diabetes och övervikt, med anledningen att råden skulle äventyra
patientsäkerheten. Socialstyrelsen lät diabetesprofessorn Christian Berne vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala yttra sig i frågan ”Är behandling med kolhydratfattig kost till patienter
med diabetes typ 2 i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?”. Två år
efter anmälan besvarades frågan med ett ”Ja”, behandlingen överensstämmer med
vetenskap och beprövad erfarenhet, men med vissa reservationer. Grunden för
vetenskapliga randomiserade studier är mycket smalare inom denna kosthållning än för
koster med ett högre kolhydratinnehåll, samt att långtidsstudier saknas. Inga studier gjorda
på över 1 år fanns då vid det tillfället (Dahlqvist 2008, s. vii).
Den typ av LCHF som oftast rekommenderas av anhängare i olika medier, böcker och
bloggar är ej testad i vetenskapliga studier och långtidseffekterna är därmed svåra att
förutse då ingen medicinsk uppföljning ännu gjorts. Man vet heller inte idag hur många
personer som börjar med LCHF utan att fullfölja dieten, då det oftast bara är de positiva
fallen som görs synliga i media. (Dietisternas Riskförbund 2010)

1.2.1 Definition av LCHF
LCHF står för Low Carb High Fat. Det betyder en kost med väldigt lågt kolhydratinnehåll
och hög andel fett, gärna mättat fett. Hur man äter enligt LCHF kan variera extremt
kraftigt. Det kan vara allt ifrån att äta ”köttfärssås med spagetti” istället för det normala
”spagetti med köttfärssås” till att nästan helt utesluta kolhydrater från kosten. Det
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vanligaste är ett kolhydratintag mellan 20 och 40 gram per dag. Dock menar LCHF.se att
kosten bör innehålla max 20 E% kolhydrater (ca 100 gram kolhydrater). Man bör också
välja naturliga livsmedel utan tillsatser, E-nummer och sötningsmedel. (LCHF.se 20082009) Hur man verkligen ska definiera LCHF har varit en diskussion sedan start.
Annika Dahlqvist, Mats Forsenberg och Sten Sture Skaldeman har tagit fram ett par förslag
på definitioner, som lyder:

•

Strikt LCHF – max ca 10 gram kolhydrater per dag

•

Normal LCHF – max ca 25 gram kolhydrater per dag (5 E%)

•

Övre gräns för LCHF – max ca 50 gram kolhydrater per dag (10 E%)

•

Kolhydratreducerad kost – 100 gram kolhydrater per dag (ca 20 E%)

•

Kolhydratbaserad kost ca ≥ 160 gram kolhydrater per dag (ca 30 E%)
(LCHF-magasinet 2010)

Det finns således idag inga vetenskapligt fastställda LCHF definitioner gällande antal gram
kolhydrater per dag utan dessa gäller endast som riktlinjer för de som vill testa LCHF i
Sverige idag. I denna uppsats definieras en strikt LCHF-kost till ett intag av maximalt 30
gram kolhydrater per dag för försökspersonerna.

1.2.2 Tidigare gjorda studier
Det finns idag en rad olika studier på lågt kolhydratintag tillsammans med högt fettintag,
alternativt proteinintag. Benämningen LCHF varierar väldigt kraftigt i olika studier när det
kommer till antal gram kolhydrater och andel fett. Det finns inga studier som undersöker
de hälsomarkörer författarna valt att undersöka på normalviktiga. De flesta studier är
genomförda på överviktiga eller feta individer där syftet är att undersöka bland annat
viktminskning, insulinresistens, sinnesstämning och blodlipidprofil. Dessutom finns det en
del studier på elitidrottare med syfte att undersöka hur högfettkost påverkar prestationen.
De studier som nedan presenteras är de studier som har haft störst relevans för denna
uppsats.
År 1991-1992 påbörjades en observationsstudie på 42 237 svenska kvinnor i åldrarna 30 –
49 år . Studien hade en 12 års uppföljning som skedde via folkbokföring, patientregister
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och dödsregister. Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan
dieter med lågt kolhydratinnehåll och högt proteininnehåll och en ökad dödlighet av
relativt unga kvinnor i Sverige. Resultatet visade att kvinnor med lågt intag av kolhydrater
och ett högt intag av proteiner hade en signifikant högre dödlighet, främst kardiovaskulär,
jämfört med de kvinnor som hade ett högt intag av kolhydrater och ett lägre intag av
proteiner. (Lagiou, Sandin, Weiderpass, Lagiou, Mucci, Trichopoulos, Adami 2007, s.
366-74)
En Amerikansk studie gjord vid University of Colorado hade som syfte att undersöka
effekten av en lågkolhydrat diet, med högst 20 gram kolhydrater per dag, med en
kolhydratrik diet, där 55 % av den totala energin bestod av kolhydrater. Studien gjordes på
32 feta försökspersoner varav 22 var kvinnor och 10 var män där de slumpmässigt blev
tilldelad en av dieterna de skulle följa i 6 veckor. Varje försöksperson följdes under 24
timmar vid starten och slutet av interventionen då glukos, insulin, fria fettsyror och
triglycerider mättes varje timme och i samband med måltid. De resterande lipoproteinerna
mättes var 4:e timme. Resultaten visade att båda grupperna förlorade ungefär lika mycket i
vikt. Huvudfyndet var att det inte fanns någon skillnad mellan dieterna när det gällde
fastekoncentrationen av triglycerider och lipoproteiner men endast de som åt fettrik kost
fick ökade LDL-kolesterol koncentrationer. (Hernandez, Sutherland, Wolfe, Allian-Sauer,
Capell, Talley, Wyatt, Foster, Hill & Eckel 2010, s. 578-585).
En experimentell prospektiv kohortstudie som gjordes i USA jämförde viktnedgång efter 6
veckor med en ketogen lågkolhydratdiet (KLC) med < 20 gram kolhydrater och en ickeketogen diet med reducerat kolhydrat- och fettinnehåll (NLC) där 40 % av energiintaget
bestod av kolhydrater. Förutom viktnedgång mättes bland annat totalkolesterol, HDL, LDL
och triglycerider. Deltagarna, 19 överviktiga vuxna män och kvinnor (BMI 34,4 ± 1,0),
delades upp i två randomiserade grupper där samtliga deltagare försågs med all mat och
dryck så länge studien varade. KLC-dieten innehöll 60 % fett varav 21 % mättat fett och 5
% kolhydrater de första 2 veckorna. Därefter ökades kolhydraterna med 5 gram/vecka.
Denna diet var näringsfattigare och innehöll mindre än 67 % av rekommenderat dagligt
intag av fibrer, vitamin E, järn, folat, magnesium och kalium. NLC-dieten bestod av 30 %
fett varav 9 % var mättat fett och 40 % kolhydrater. Det dagliga intaget av fibrer, vitamin
E, järn, folat, magnesium och kalium var högre än 67 % av det rekommenderade intaget.
Både KLC-dieten och NLC-dieten innehöll 30 % protein. Alla deltagare fick dagligen en
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multivitamin- och mineraltablett. Studiens resultat visade att båda dieterna var lika
effektiva när det gällde viktminskning och förbättrad insulinkänslighet men att KLC-dieten
visade ett samband med en del negativa metabola effekter som exempelvis försämrad
blodlipidprofil, trots viktnedgång, och känslomässiga effekter som bland annat humör,
nedstämdhet och önskan om att vara fysisk aktiv. (Johnston, Tionn, Swan, White,
Hutchins, Sears 2006, s.1055-1061)
En crossover studie från universitetet i Oxford 2011, undersökte hurvida en höjning av fria
fettsyror i plasman, genom att äta en LCHF-kost, ledde till förändringar i hjärta och hjärna
hos friska individer. Studien gjordes på 16 friska, vältränade och icke-rökande män i
åldrarna 21-23 år som fick äta antingen en LCHF (75 % ± 1% fett av energiintaget) eller en
diet innehållande 23% ± 1% fett av energiintaget men samma totala energiinnehåll under 5
dagar. Efter en 2 veckors washout period fick försökspersonerna äta den alternativa dieten
under 5 dagar. Mätningar gjordes efter varje dietperiod. För att mäta hjärtats kreatinfosfat
(PCr)/ATP kvot, hjärtfunktion och kognitiv funktion användes magnetresonans,
spektroskopi, ekokardiografi (EKG) samt datoriserade kognitiva test. Resultatet blev att de
som åt LCHF hade 44 % högre koncentration av fria fettsyror i plasman, 9 % lägre
PCr/ATP i hjärtat men ingen förändring i hjärtfunktion . De som åt LCHF hade även
försämrad uppmärksamhet och humör enligt de kognitiva tester som gjordes. Slutsatsen
blev att en höjning av fria fettsyror i plasman efter intag av LCHF-kost, minskade och
försämrade kognitiv funktion vilket kan tyda på att en högfettskost är skadligt för hjärta
och hjärna hos friska individer. (Holloway, Cochlin, Emmanuel, Murray, Codreanu,
Edwards, Szmigielski, Tyler, Knight, Saxby, Lambert, Thompson, Neubauer, Clark 2011,
s. 1 - 8)
I Durham, North Carolina, gjordes en studie på 120 överviktiga personer mellan 18-65 år
som hade höga blodlipider. Syftet var att undersöka effekterna av en ketogen lågkolhydrat
diet (< 20gram kolhydrater/dag) jämfört med en lågfett-, lågkolesterol- och kalorirestriktiv
diet (kaloriunderskott på mellan 500 och 1000kcal/dag). Försökspersonerna delades
slumpmässigt in i 2 grupper. Båda grupperna fick under den 24 veckor långa
interventionen kostinstruktioner, träningsrekommendationer samt gå på gruppmöten.
Lågkolhydrats-gruppen tilldelades även kosttillskott. När försökspersonerna, i den grupp
som åt en låg kolhydrat diet, nådde halvägs till sin målvikt fick de tillsätta 5 gram
kolhydater per dag tills de nådde den gräns då vikten stabiliserades och höll sig konstant.
5

Det man mätte var kroppsvikt, kroppssammansättning och koncentrationen av blodlipider i
plasman under fasta. Resultaten visade att viktminskningen var signifikant större i
lågkolhydratgruppen än för de i lågfettgruppen (-12,9 % jämfört med -6,7 %).
Lågkolhydratgruppen visade även signifikant bättre värden när det gällde minskning av
triglycerider och höjning av HDL-kolesterol jämfört med lågfettgruppen. Ingen signifikant
skillnad fanns mellan grupperna när det gällde LDL-kolesterol. Biverkningar så som
förstoppning, huvudvärk, dålig andedräkt, muskelkramper, diarré, generell svaghet och
utslag var vanligare i lågkolhydratgruppen. En intressant iakttagelse var att en 53-årig man
i lågkolhydratgruppen fick bröstsmärtor i slutet av studien och han fick senare diagnosen
kranskärlssjukdom. Slutsatsen blev att en lågkolhydratkost var effektivare än en lågfettkost
gällande viktminskning samt att triglyceriderna minskade och HDL-kolesterolet ökade
med denna kost. (Yancy, Olsen, Guyton, Bakst & Westman, 2004, s. 769-777)

1.2.3 Biverkningar och risker
Då kosten läggs om från det kroppen är van vid till en annan typ av mat kan kroppen
reagera på olika sätt. Många som har ätit LCHF har rapporterat en del biverkningar. Enligt
Annika Dahlqvist är problemen övergående och det är bara att härda ut tills kroppen har
vant sig (2008, s.128). Eftersom långtidsstudier saknas och de vetenskapliga studier som
finns på området visar olika resultat kan det vara förvirrande för experter inom
nutritionsområdet (Marcus et al 2008, s. 1866). Detta gör det svårt att fastställa några
biverkningar på lång sikt. En ny svensk kartläggning som Dietisternas riksförbund gjorde
(2010) visade att de vanligaste biverkningarna av LCHF oftast är milda och av den typ som
nämns nedan. Kartläggningen visade dock att patienter med allvarliga sjukdomar som till
exempel diabetes, blodfettrubbningar och fetma riskerar allvarliga biverkningar som akut
leversvikt, hjärtsvikt, njurpåverkan och extremt höga kolesterolvärden. Detta motsäger
Annika Dahlqvists kostråd och utlåtandet från socialstyrelsen.

Negativa långtidseffekter
En låg kolhydratkost högfettkost kan ha en del negativa långtidseffekter. Ett högt intag av
mättat fett och protein har kopplats till en ökad risk för död i kardiovaskulär sjukdom. Ett
lågt intag av kolhydrater gör det också svårt att få i sig tillräckligt med kostfiber och
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vattenlösliga vitaminer vilket också gör att en LCHF kost ger rekommendationer tvärtemot
cancerpreventiva rekommendationer. (Marcus et al 2008, s.1866)

Folatbrist
Folat är ett vitamin som finns främst i gröna grönsaker samt fullkornsprodukter
(Abrahamsson et al 2006, s. 292) som båda innehåller väldigt mycket kolhydrater. Folsyra
har en indirekt viktig roll i bland annat uppbyggnaden av DNA och RNA. Folatbrist kan
vara en stor risk för gravida kvinnor som då kan drabbas av spontan abort, för tidig födsel,
att barnet föds med låg födelsevikt eller allvarliga missbildningar, så kallade
neuralrörsdefekter så som ryggmärgsbråck. (Abrahamsson et al 2006, s. 290 - 291)

Seghetskänsla och huvudvärk
Många upplever från början en seghetskänsla när de börjar äta LCHF. Annika Dahlqvist
(2008, s. 128 -129) skriver i sin bok att det kanske skulle kunna förklaras som
kolhydratabstinens och att detta i sin tur även skulle kunna vara orsaken till att många
upplever huvudvärk. Det som föreslås är att härda ut eller dra ner på fettandelen i kosten
för att sedan försiktigt höja den igen.

Hjärtklappning
Hjärtklappning är en vanlig rapporterad biverkning. Det finns dock inga rapporter om
farlig hjärtklappning på grund av högfettkost och inte heller någon förklaring till varför så
många upplever detta efter en övergång till LCHF. (Dahlqvist 2008, s. 129)

Utebliven viktnedgång
Går man över till en LCHF-kost för att gå ner i vikt men viktnedgången uteblir, är förslaget
att dra ner på energiintaget tills man börjar gå ner i vikt. De kolhydrater som
rekommenderas i dessa fall är de som finns i ovanjordgrönsaker och en måttlig mängd av
de som finns i laktoshaltiga mejeriprodukter. Det resterande energibehovet bör täckas av
naturligt fett samt normal proteinmängd. Den optimala energibalansen kan vara olika för
olika individer och bör därmed prövas fram. (Dahlqvist 2008, s. 129, 130)
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Illamående
Denna rapportrade biverkning misstänks av Annika Dahlqvist (2008, s. 130) bero på att
den tidigare lågfettkosten täppt igen gallblåsan och levergångarna med avlagringar och
gallstenar. Med mer fett i maten får gallan jobba mer och blir det då trångt i levergångarna
så kan ett visst illamående upplevas. Dessa besvär ska gå över då gångarna rensats. Även
här föreslås det att successivt öka fettandelen i kosten.

Trög mage eller diarréer
Många som går över till LCHF från vanlig kost kan få stora problem med trög mage. Det
primära rådet är att invänta spontan tarmtömning. I andra hand föreslås ett tillägg av
linfrön och att dricka mycket vätska alternativt ännu mera fett i maten. För vissa blir
problemet det omvända och de får istället problem med diarréer. Anledningen tros då vara
laktoskänslighet och rekommenadtionen är att utesluta exempelvis mjölk samt filmjölk ur
kosten och istället äta mer smör och ost som innehåller minimalt med laktos (Dahlqvist
2008, s. 131). En rubbad tarmfunktion kan även ge en indirekt folatbrist på grund av
malabsorption (Abrahamsson 2006, s. 291).

1.3 Syfte och frågeställning
De studier som tidigare gjorts på låg kolhydratkost tillsammans med högfettkost har
huvudsakligen utförts på överviktiga personer där syftet oftast har varit att undersöka om
en sådan kost kan resultera i en viktminskning och därmed användas som behandling för
bland annat övervikt och diabetes, alternativt på elitidrottare med syfte att undersöka
prestation. Syftet med denna uppsats är att undersöka hurvida en LCHF (Low Carb High
Fat) kost skulle kunna vara en hälsosam livsstil utifrån hur det påverkar olika
hälsomarkörer hos normalviktiga personer när det gäller BMR, blodlipider, blodglukos,
blodtryck, kroppssammansättning, midje- och höftmått samt kroppsvikt, där en
viktminskning ej har eftersträvats.
Frågeställningen är följande:
-

Hur påverkar en LCHF-kost under 3 veckor med maximalt 30 gram kolhydrater per
dag normalviktiga kvinnors BMR, blodlipider, blodglukos, blodtryck,
kroppssammansättning, midje- och höftmått samt deras kroppsvikt?
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2. Metod
2.1 Metodval
Hur en LCHF-kost påverkar normalviktiga kvinnors BMR, blodlipider, blodglukos,
blodtryck, kroppssamansättning, midje- och höftmått och kroppsvikt undersöks enklast och
säkrast med en kvantitativ metod i det här fallet en experimentell studie. Som komplement
till experiment har även litteratur studerats och undersökts för att få en större inblick och
djupare förståelse för ämnet.

2.2 Experimentell studie
2.2.1 Urval och avgränsning av testpersoner
Först och främst bestämde författarna vad som skulle undersökas och vilka tester som var
möjliga att genomföra för att få svar på en frågeställning. De tester som bestämdes var
mätning av BMR, blodlipider, blodglukos, blodtryck, kroppssammansättning, midje- och
höftmått samt kroppsvikt. Därefter bestämdes vilken typ av försöksperson som söktes till
experimentet. Begränsningarna blev normalviktiga kvinnor med ett BMI mellan 19 och
24.99 (World Health Organization 2004) och i åldrarna 20 – 35 år. Antal försökspersoner
begränsades till 12 personer.
Begränsning av kön gjordes för att minska antal parametrar vid eventuella skillnader i
testresultaten. Då syftet med studien var att undersöka påverkan på normalviktiga
definierades normalvikt enligt WHO:s klassificering av BMI, där normalvikt ligger mellan
18,5 och 24,99 (World Health Organization 2004). Eftersom författarna till denna uppsats
är 22 och 27 år gamla och själva skulle delta i experimentet begränsades åldern för
försökspersonerna från 20 år upp till 35 år för att tillsammans med de övriga
avgränsningarna få så lika försökspersoner som möjligt. Antalet försökspersoner
begränsades till 12 av bland annat praktiska skäl så som tid, tillgång till utrustning och
övriga resurser.
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Antal gram kolhydrater per dag begränsades till 30 gram. De generella riktlinjerna för en
relativt strikt LCHF-kost är att kolhydratintaget ej bör överstiga 20 gram per dag. Detta får
antas vara rekommendationer för en genomsnittlig person då ingen skillnad
rekommenderas mellan kön, ålder eller kroppsvikt. Försökspersonerna i denna studie var
något mer aktiva än genomsnittet i befolkningen och energibehovet överlag var därför
något högre. På grund av detta och i samråd av handledaren sattes en kolhydratgräns på 30
gram per dag. Detta även för att minska risken för en viktnedgång på grund av
energiunderskott då en sådan ej var önskad. Då tiden för dieten var relativt kort, 3 veckor,
valdes en strikt variant av LCHF för att kunna basera eventuella skillnader på en förändrad
kost.

2.2.2 Tillvägagångssätt
När alla avgränsningar bestämts skickades en förfrågan om att delta ut via Gymnastik- och
idrottshögskolans mailnätverk för att snabbt och effektivt nå ut till så många som möjligt.
Även författarnas egna kontaktnät användes till detta utskick. Av de som svarade och
uppfyllde kraven som satts upp valdes de 10 första personerna ut.
När de 10 försökspersonerna valts ut mailades ett antagningsmail ut till de utvalda med
kort och koncis information om vad studien gick ut på, information om förtesterna samt
eftertester och vilka datum och tider som gällde. Efter detta utskick kom de första två
avhoppen på grund av att dessa personer ej kunde delta vid de datum som satts upp.
Ytterligare ett utskick mailades därför ut till de personer som anmält intresse tidigare men
som ej kom med i första omgången. De två avhoppen fylldes upp med endast en ny
försöksperson.
I det första utskicket samt det andra bifogades ett detaljschema vilka datum och tider som
gällde för förtester samt eftertester, blodprovstagning och informationsmöte.
Försökspersonerna fick sedan välja själv de dagar och tider som passade bäst. När de valt
en tid för förtestestet bestämdes automatiskt en tid för eftertestet. Detta för att alla
försökspersoner skulle utföra de båda testtillfällena med exakt 21 dagars mellanrum och på
exakt samma tidpunkt på dagen vid båda testtillfällena.
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Veckan innan förtesterna skulle äga rum hölls ett informationsmöte för samtliga
försökspersoner där författarna höll en detaljerad genomgång om studiens syfte, innehåll
och genomförande. Försökspersonerna fick även alla sina frågor besvarade. Författarna
tyckte det var viktigt att möta sina försökspersoner och ha en personlig kontakt med alla
innan studien sattes igång för att alla skulle känna en trygghet med att genomföra studien.
Vid informationsmötet delades även material ut i form av ett informationkompendium på
26 sidor och en matvåg. Informationskompendiet (se bilaga 2) innehöll detaljerad
information, som även togs upp under informationsmötet, om hela studien samt förslag på
maträtter, recept, livsmedelslista och matdagbok.
Dagen innan studiens start fick två av försökspersonerna förhinder och kunde ej medverka.
En plats fylldes upp samma dag av en ny försöksperson. Antal försökspersoner som
påbörjade studien och genomförde förtesterna var 10 stycken, varav två av dem var
författarna till denna uppsats.
Vid studiens slut fick samtliga försökspersoner inklusive de som påbörjat dieten men
hoppade av svara på frågan ”Är detta en livsstil du skulle kunna tänka dig att fortsätta
med? Ja/nej? Motivera ditt svar!” då författarna ansåg att det skulle vara intressant att ha
med i diskussionen.

2.2.3 Informationskompendium
Förslag på recept och måltider
Samtliga förslag och recept på olika måltider var hämtade från olika LCHF-webbplatser
(lchfrecept.com, lchf.se). För att säkerställa att försökspersonerna fick i sig tillräckligt med
energi dagligen och för att undvika viktnedgång på grund av energiunderskott korskördes
alla recept samt en dags alla måltider i datorprogrammet Dietist XP (2008 version 3.1).
Energibehovet beräknades på en genomsnittlig normalviktig kvinnlig student mellan 20
och 35 år på GIH, det vill säga, något mer aktiv än en genomsnittlig icke aktiv kvinna
utanför GIH.
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Livsmedelslista
För att underlätta och säkerställa att försökspersonerna höll sig inom de riktlinjer vad
gällde mängd kolhydrater per dag, gjorde författarna en livsmedelslista med olika tillåtna
livsmedel som fick ätas. Olika måttenheter av olika livsmedel gavs även för att underlätta
för försökspersonerna. I denna lades även olika snacksalternativ till om sötsuget skulle bli
stort för någon. Alla livsmedels näringsvärden var hämtade från Dietist XP eller
livsmedelsverkets databas. När det fanns möjlighet att definiera märke på produkten
gjordes detta för att få så exakta värden som möjligt när det gällde innehållet av
kolhydrater. I samband med denna lista informerades försökspersonerna att samma
livsmedel men från olika märken kunde skilja rätt så mycket när det gällde kolhydrater.
Försökspersonerna uppmanades att noga kolla näringsinnehållet på produkterna när de
handlade, med uppmaningen att ej välja livsmedel med ett innehåll på mer än 5 gram
kolhydrater per 100 gram livsmedel.

Matdagbok
För att kontrollera att inte kolhydratintaget översteg 30 gram per dag fick varje
försökperson skriva ner mängd kolhydrater de åt per dag och räkna ut summan i en
matdagbok som medföljde informationskompendiet. Där fick de även besvara två enkla
frågor rörande hunger och sötsug för respektive dag.

2.2.4 Blodprov
Första blodprovstagningen togs vid samma tillfälle på samtliga försökspersoner i
Åstrandlaboratoriet tre dagar innan de första förtesterna. Detta på grund av praktiska skäl
samt att tiden för blodprovet innan dietveckorna inte spelade någon roll då de skulle tas när
de levde under sina normala livsförhållanden. Blodproven lämnades direkt personligen av
författarna till Medilab på Sophiahemmet för analys av totalkolesterol, HDL, LDL,
triglycerider samt blodglukos.

2.2.5 Tester
Både för- och eftertester genomfördes i LTIV labbet på Gymnastik- och idrottshögskolan i
Stockholm. Förtester och eftertester utfördes vid precis samma tidpunkt på dagen och
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exakt samma restriktioner gällde innan testen. Testerna genomfördes med 21 dagars
mellanrum för respektive försöksperson för att få så standardiserade mätningar som
möjligt. Samma testrutin och antal tester i samma ordningsföljd utfördes vid varje
testtillfälle. Först fick försökspersonen väga sig i endast underkläder sedan följde mätning
av längd med mätsticka, midje- och höftmått med måttband, kroppsfett med kaliper, BMR
i Oxycon Pro (efter 5 – 10 min vila) och till sist efter 30 minuters vila (under mätning av
BMR) togs blodtryck manuellt med försökspersonen fortfarande liggandes. Samtliga
försökspersoner uppmanades att bära samma underkläder/kläder vid båda vägningarna.
Testerna var uppdelade mellan testledarna. Varje testledare utförde samma tester vid båda
testillfällena på alla försökspersoner.

2.2.6 Dietveckor
Varje försöksperson åt en LCHF-diet i 3 veckor (21 dagar). Dieten påbörjades en dag efter
förtestet för respektive försöksperson och avslutades natten innan eftertestet. Under dietens
gång gällde följande:

•

Maximalt 30 gram kolhydrater per dag i 21 dagar

•

Leva som under sina normala livsförhållanden

•

Träna lika mycket som vanligt, varken mer eller mindre

•

Ej räkna kalorier utan endast gram kolhydrater

•

Äta tills man är mätt (geom att bland annat äta mycket av livsmedel innehållande <
0,2 gram kolhydrater per portion från livsmedelslistan)

•

Ej äta livsmedel med sötningsmedel (med undantag för sockerfritt tuggummi)

2.3 Mätinstrument
I denna experimentella studie har olika mätinstrument använts för att få fram de önskade
resultaten. Det som har undersökts är BMR, blodlipider, blodglukos, blodtryck,
kroppssammansättning, höft- och midjemått samt kroppsvikt.
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2.3.1 Indirekt kalorimetri - Oxycon Pro med Ventilated Hood
Den basala ämnesomsättningen, BMR, är den energi som krävs för livsnödvändiga
kroppsfunktioner i vila. Trots att kroppen är inaktiv krävs energi för att driva exempelvis
hjärta, lungor, hjärna och lever. Detta kan mätas med indirekt kalorimetri då man mäter
försökspersonens syreförbrukning, vilket är direkt kopplat till kaloriförbrukning.
Mätningarna görs tidigt på morgonen och det är viktigt att försökspersonen är lugn och
avslappnad, inte har stressat på morgonen eller tränat de närmaste 36 timmarna innan testet
samt är fastande sedan 12 timmar. För att mäta BMR i denna studie användes Oxycon Pro
och en så kallad Ventilated Hood, en lufttät huva som läggs över huvudet på personen som
testas. Denna huv är kopplad till Oxycon Pro som bland annat mäter syreförbrukningen.
Försökspersonen ligger på en brits under hela testet som tar ungefär 30 minuter. För att
påverka resultaten så lite som möjligt är det viktigt att försökspersonen ligger bekvämt och
rör på sig så lite som möjligt då även små rörelser som att klia sig eller gäspa kan påverka.
Andra faktorer som kan påverka är värme, kyla och ljud. Försökspersonen bör blunda och
vila men får ej somna under testet.
Med de erhållna värdena räknades sedan den basala ämnesomsättningen ut med Brouwers
formel:
EE = VO2 x ((RER-0.71)/0,29 x 21,4) + ((1,0 – RER)/0,29 x 19,4)/60 (Brouwer, 1957,
s.795-802)
(EE = Energiomsättning, joule/sek (omvandlas till kcal/dygn). Om RER >1,0 räknas RER = 1,0,
om RER < 0,7 räknas RER = 0,71)

2.3.2 Kaliper
För att få fram andel fettmassa på försökspersonerna har mätningar gjorts med hjälp av en
kalipermätare, skin-fold caliper (Harpenden Skinfold Caliper 0120, Baty International,
England). En kaliper används för att mäta hudveckstjockleken. Av de mått som
framkommer räknas sedan andel kroppsfett på kroppen ut med hjälp av en speciell formel.
Det finns flera metoder av kalipermätning där olika mätpunker används samt olika antal
mätpunkter och därmed varierande formler för att räkna ut andelen kroppsfett.
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Kalipermätning är en relativt noggrann och säker metod för att se en skillnad. För att få ett
så bra och tillförlitligt resultat som möjligt krävs lite träning innan mätningen, att det är
samma person som utför mätningen varje gång och att mätningen utförs under så lika
omständigheter som möjligt vid alla mättillfällen. Viktigt är också att mätningarna görs på
exakt samma ställe och på samma sätt båda gångerna. Kalipermätning är en billig och
relativt lätt metod att använda på personer med normalvikt.
I denna studie har kalipermätning av hudveckstjocklek skett på 7 olika punkter på kroppen.
Alla mätningar har gjorts på höger sida då samtliga testpersoner i studien var högerhänta.
Alla muskler ska vara avslappnade. Mätpunkterna var följande;
1. Tre cm ovanför höftbenskanten, diagonalt mätt
2. Två cm bredvid naveln, vertikalt mätt
3. Diagonalt mätt mellan bröstvårtan och axelleden, 2/3 mot axeln, ovanför armhålan
4. Under armhålan, mätt längs med revbenen i höjd med bröstbensutskottet,
5. Diagonalt mätt, 3 cm snett inåt, nedanför margo medialis (skulderbladet)
6. Vertikalt mätt mitt emellan axelleden och armbågsleden, baksidan av armen vid triceps
7. Vertikalt mätt på framsidan av låret mittemellan höftled och knäled med foten lite lyft
Med de värden som erhölls räknades fettprocent ut med nedanstående formel:
(1,097-0,00046971xE) + ((0,00000056x(ExE)) - (0,00012828xålder) = Db. E = summan av
de 7 mätpunkterna. Db = kroppsdensiteten. Fettmassa % = (4,57/Db – 4,142) x 100.
(Crook, Bennet, Norwood & Mahaffey, 1966, s. 157-162) Utifrån % kroppsfett används
kroppsvikten för att beräkna totalvikt fettmassa samt fettfri massa.

2.3.3 Blodprov
Blodprov togs av legitimerade läkaren Björn Ekblom, Åstrandlaboratoriet, enligt de
föreskrifter som tilldelats av Medilab på Sophiahemmet. Därifrån lånades även provrör,
frigolitställ till provrören samt remisser till samtliga försökspersoner. Blodproven togs i
armvecket och överlämnades sedan till Medilab på Sophiahemmet för analys av
totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider samt blodglukos.
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Blodproven togs på fastande mage sedan 12 timmar. Endast vatten, kaffe och te, utan
mjölk, socker eller sötningsmedel, fick intas innan blodprovstagningen.

2.3.4 Blodtrycksmanschett
Genom en blodtrycksmätning kontrollerar man att blodtrycket varken är för högt eller för
lågt. Det högsta trycket, systoliskt blodtryck, är trycket under ett hjärtslag då hjärtat
pumpar ut blod. Det lägsta trycket, diastoliskt blodtryck, är trycket då hjärtat slappnar av
och fylls med nytt blod. Blodtrycket varierar över dygnet av naturliga anledningar. Vissa
faktorer kan påverka blodtrycket tillfälligt, som exempelvis nervositet, stress, smärta, kyla,
kaffe och rökning.
För att få ett bra och pålitligt värde under en blodtrycksmätning är det viktigt att
försökspersonen är avslappnad och bör ha vilat minst några minuter innan mätningen.
Blodtryck kan mätas manuellt eller automatiskt. (Vårdguiden 2010) I detta fall mättes
blodtrycket manuellt med en blodtrycksmanschett (Umedici, stl 12x35, WelchAllyn) som
placerades runt höger överarm och pumpades upp. Testledaren lyssnade med ett stetoskåp
över en pulsåder, samtidigt som trycket från manschetten släpptes ut och tömdes på luft.
Blodtrycket på samtliga försökspersoner skedde direkt efter mätningen av BMR. Det
innebär att alla försökspersoner hade vilat på en brits i 30 min innan blodtrycket mättes.
Blodtryck mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg).

2.3.5 Måttband
Mycket tyder på att det har stor betydelse för hälsan var på kroppen man lagrar fett. Det
har visat sig att det är fettet runt buken som till största delen ger de negativa
hälsoeffekterna. Att bara mäta vikt och BMI säger därför inte hela sanningen om en
persons hälsa och som komplement kan då ett midje- och höftmått göras för att få en
tydligare bild. (Vårdguiden 2009)
Samtliga höft- och midjemått mättes med vanligt måttband på samma ställe vid båda
testtillfällena. Midjemåttet mättes mitt emellan nedersta revbenet och höftbenet.
(Vårdguiden 2009) Testpersonen fick stå avslappnat och andas ut då måttet togs.
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Höftmåttet togs runt rumpans bredaste ställe. Testpersonen fick stå avslappnat och med
fötterna ihop under mätningen.

2.3.6 Mätsticka och våg
Alla försökspersoner mättes med samma mätsticka och vägdes på samma våg vid både föroch eftertester. Mätstickan standardiserades med måttband så att längden stämde. Vågen
var digital med två decimalers norgrannhet. Dessa siffror användes därefter för att räkna ut
testpersonernas individuella BMI.

2.4 Resultatbehandling
De mätvärden som framkom under samtliga tester har noggrant analyserats och jämförts.
Av resultaten från BMR-mätningarna analyserades skillanderna på den basala
ämnesomsättningen. För varje enskild försöksperon valdes de tio mest stabila minuterna
under testet ut. De värden med FECO2 % < 0,50 och FECO2 > 1,0 % har strukits på grund
av opålitliga värden. Sedan beräknades den basala ämnesomsättningen utifrån de utvalda
tio minutrarna. Även andra parametrar har analyserats, emempelvis RER (respiratory
exchange ratio) och VO2 ml/minut. Dessa värden har också funnits med vid diskussion av
resultatet. FECO2 visar hur många procent syre som finns i den utandade luften.
Kalipermätningarnas resultat har räknats ut, jämförts och analyserats för att kunna dra en
slutsats av skillnaderna i kroppssammansättningen. Blodprovssvaren av både blodlipider
och blodglukos har noga jämförts, analyserats och diskuterats. Övriga testers resultat så
som längd, vikt, midje- och höftmått har alla jämförts för att kunne se en skillnad ur ett
hälsoperspektiv.

2.4.1 Statistisk analys
Samtliga värden lades in i Excel (Microsoft Excel 2008 för Mac, version 12.0) där
differensen mellan testerna samt medelvärde och standardavvikelse räknades ut. För att
testa om skillnaderna var signifikanta gjordes en parad t-test på samtliga markörers
differens. I nedanstående redovisade tabeller är värdena avrundade till 1 eller 2 decimaler
för att lättare överskåda resultaten. Samtliga differenser är avrundade till 2 decimaler för
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visa ett mer exakt resultat. Kroppssammansättning samt kroppsvikt är redovisade med 2
decimaler för att kunna redovisa minsta möjliga skillnad hos de försökspersoner som hade
en minskning eller ökning mellan 0,0 - 0,5 kg. Signifikansnivån sattes till P<0,05.
Korrelationer gjordes därefter i Excel för att se om det fanns några samband mellan
förändringar i olika variabler.

2.5 Validitet och reliabilitet
Då studien har haft för avsikt att undersöka hur en LCHF-kost påverkar normalviktiga
personers, i det här fallet kvinnors, BMR, blodlipider, blodglukos, blodtryck,
kroppssammansättning, höft- och midjemått samt vikt har dessa parametrar mätts
personligen av författarna med de bästa möjliga mätinstrument som fanns tillgängliga.
Författarna har också själva deltagit för att ha 100 % kontroll på att 2 av försökspersonerna
fullföljt studiens riktlinjer till punkt och pricka och därmed öka validiteten. Det är svårt att
ha full kontroll på alla försökspersoner då de under studiens gång levt ett normalt liv under
normala förhållanden. Försökspersonerna ombads att inte fuska, utan i så fall istället hoppa
av utan att de behövde ge någon närmare förklaring till varför. Detta borde minska risken
för fusk och därmed ge studien en ökad reliabilitet.
Att bedöma reliabilitet på studien som helhet är svårt eftersom resultatet påverkas av
faktorer såsom kön, ålder, längd med mera. Även andra faktorer som olika mängd fysisk
aktivitet, stress och orolighet kan påverka en del av testerna. Reproducerbarheten i själva
mätningarna bedöms däremot som god. För att få ett bra resultat vid mätning av BMR
krävs att utrustningen fungerar som den ska, att testledaren har kontroll över testets
utförande samt att testpersonen har följt de restriktioner som krävs för en pålitlig mätning.
Testledarena har i detta fall övat på att utföra testet på samma utrustning i två veckors tid
för att få en ökad reproducerbarhet i testutförande och resultat. Vid mätning med en kaliper
krävs en van och duktig mätare samt en kaliper med stor noggrannhet för att få så bra och
exakta siffror som möjligt. Resultaten kan skilja sig en del beroende på vem som mäter och
dess omständigheter. Om försökspersonerna, som i detta fall, är kvinnor kan mätningarna
också påverkas om de vid något av mättillfällena har eller inom snar framtid ska ha
menstruation då det kan medföra att en viss mängd vätska binds och testpersonen kan
därmed vara lite ”svullen”. Detta är dock något som ej har kontrollerats av testledarna då
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det kan uppfattas som väldigt intimt och personligt av försökspersonerna. Övriga tester, så
som blodtryck och höft- och midjemått är relativt enkla att utföra. Trots sin enkelhet kräver
de dock en viss vana och att de utförs på samma vilkor och omständigheter för att få en
god reliabilitet. Testledarna övade även på dessa tester vid upprepade tillfällen. Experthjälp
vid blodprov och blodanalyser användes utifrån då författarna ej besitter den kunskap som
krävs för att utföra dessa. Metodavsnittet i denna uppsats är utförligt och mycket noggrant
beskrivet och studien borde därför kunna göras om vid ett annat tillfälle av andra personer
med motsvarande och liknande resultat, med reservation för individuella skillnader.

3. Resultat
3.1 Försökspersonerna som grupp
Antal försökspersoner: 8 stycken som fullföljde studien, varav 1 var typ 1 diabetiker
Medelålder: 25 år (range 21 – 30 år)
Medelvikt: 62,5 kg (range 58,0 – 70,5 kg)
Medel BMI: 21,7 (range 19,3 – 24,5)
Snitt antal gram kolhydrater/dag för gruppen (8 försökspersoner): 24,8 gram

3.2 Bortfall
Av de 10 försökspersoner som påbörjade studien och genomgick förtesterna var det 8
försökspersoner som fullföljde studien i 3 veckor. Anledningarna till avhoppen berodde på
olika orsaker. Försöksperson 6 avbröt medverkan i studien efter 6 dagar på grund av
kraftiga magsmärtor och diarréer som hindrade personen att leva normalt, så som att gå till
jobbet. Försöksperson 7 avbröt sin medverkan i studien efter 12 dagar på grund av
förstoppning och nedstämdhet. Resultatet av blodglukos från eftertestet för försöksperson 5
levererades ej av okänd anledning.
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3.3 Basal Metabolic Rate/Basalomsättning

Basal Metabolic Rate (kcal/dygn)
Eftertest
Differens

Försöksperson

Förtest

1

1256

1122

-134

2

1555

1405

-150

3

1468

1524

38

4

1262

1284

22

5

1249

1189

-60

8

1332

1252

-80

9

1163

1092

-71

10

1212

1183

-29

Medelvärde

1314

1256

-58*

SD

137

146

67

Tabell 1. BMR vid start och efter 3 veckor. SD = Standardavvikelse. *P<0,05 vid jämförelse mellan eftertest
och förtest.

BMR sänktes i genomsnitt med 58 kcal/dygn (4,4%) vilket var en signifikant skillnad
(P<0,05).

3.4 Blodlipider, totalkolesterol, triglycerider och blodglukos

HDL-kolesterol
(mmol/L)
Ft
Et
Dif

LDL-kolesterol
(mmol/L)
Ft
Et
Dif

Ft

Et

Dif

1

2

2,2

+0,2

2,4

3

+0,6

1,2

1,3

+0,1

2

1,4

1,7

+0,3

2,6

2,9

+0,3

1,8

1,7

-0,1

3

1,3

1,5

+0,2

3,1

4,8

+1,7

2,4

3,1

+0,7

4

1,6

2

+0,4

3

4

+1

1,8

2

+0,2

5

1,7

2,4

+0,7

2,2

2,8

+0,6

1,3

1,2

-0,1

8

1,6

1,8

+0,2

2,1

2,2

+0,1

1,3

1,2

-0,1

FP
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LDL/HDL-kvot

9

1,5

1,9

+0,4

3,2

3,6

+0,4

2,1

1,9

-0,2

10

1,5

1,8

+0,3

2,2

2,7

+0,5

1,5

1,5

0

M

1,6

1,9

+0,34**

2,6

3,3

+0,65**

1,7

1,7

+0,06

SD

0,2

0,3

0,17

0,4

0,8

0,50

0,4

0,6

0,29

Tabell 2. Blodlipider vid start och efter 3 veckor. FP = Försökspersoner, F = Förtest, Et = Eftertest, Dif =
Differens, M = Medelvärde samt SD = Standardavvikelse. **P<0,01 vid jämförelse mellan eftertest och
förtest.

HDL-kolesterol höjdes i genomsnitt med 0,34 mmol/L (21%) vilket var en signifikant
skillnad (P<0,01). LDL-kolesterol höjdes i genomsnitt med 0,65 mmol/L (25%) vilket var
en signifikant skillnad (P<0,01). Ingen signifikant skillnad erhölls i LDL/HDL-kvot, som
försämrades hos 3 försökspersoner, förbättrades hos 3 försökspersoner samt var oförändrad
hos 1 försöksperson. Referensintervall: HDL-kolesterol 1,0-2,7 mmol/L, LDL-kolesterol
1,2-4,3 mmol/L och LDL/HDL-kvot 0,4-6,6.

Totalkolesterol
(mmol/L)
Ft
Et
Dif

Triglycerider
(mmol/L)
Ft
Et
Dif

Ft

1

4,8

5,7

+0,9

1

0,9

-0,1

4,8

4,8

0

2

4,3

4,8

+0,5

0,5

0,6

+0,1

5,5

5,1

-0,4

3

4,6

6,7

+2,1

0,6

0,9

+0,3

5,4

8,5

+3,1

4

5,0

6,3

+1,3

0,9

0,7

-0,2

5,2

5

-0,2

5

4,4

5,7

+1,3

1,1

1,3

+0,2

-

-

-

8

3,9

4,2

+0,3

0,4

0,4

0

5

4,5

-0,5

9

5,0

5,7

+0,7

0.6

0,5

-0,1

5,3

4,6

-0,7

10

4,0

4,8

+0,8

0,6

0,7

+0,1

4,7

3,2

-1,5

M

4,5

5,5

+0,99**

0,7

0,8

+0,04

5,1

5,1

-0,61

SD

0,4

0,8

0,57

0,3

0,3

0,17

0,3

1,6

2,13

FP

Blodglukos
(mmol/L)
Et
Dif

Tabell 3. Totalkolesterol, triglycerider och blodglukos vid start och efter 3 veckor. FP = Försökspersoner, F
= Förtest, Et = Eftertest, Dif = Differens, M = Medelvärde samt SD = Standardavvikelse. **P<0,01 vid
jämförelse mellan eftertest och förtest.
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Totalkolesterol höjdes signifikant (P<0,01) med i genomsnitt 0,99 mmol/L (22 %), medan
ingen signifikant skillnad erhölls i koncentrationen av triglycerider. För 5 av 7
försökspersoner sänktes blodglukosen (11,9%), men skillnaden jämfört med före var inte
statistiskt signifikant. Referensintervall: Totalkolesterol 2,9-6,1 mmol/L, triglycerider 0,452,6 mmol/L och blodglukos 4,0-6,0.

3.5 Blodtryck

FP

Systoliskt tryck (mm Hg)
Ft
Et
Dif

Diastoliskt tryck (mm Hg)
Ft
Et
Dif

1

124

115

-9

70

60

-10

2

118

120

+2

68

70

+2

3

116

110

-6

72

68

-4

4

110

118

+8

72

70

-2

5

99

108

+9

71

67

-4

8

104

107

+3

60

60

0

9

110

100

-10

68

60

-8

10

108

100

-8

68

68

0

M

111

110

-1,38

67

65

-3,25

S

8,0

7,6

7,78

3,9

4,6

4,13

Tabell 4. Blodtryck vid start och efter 3 veckor. Referensintervall: Systolisk tryck 120-139 mm Hg och
diastoliskt tryck 80-89 mm Hg. FP = Försökspersoner, F = Förtest, Et = Eftertest, Dif = Differens, M =
Medelvärde samt SD = Standardavvikelse.

Blodtrycket visade ingen signifikant skillnad vid eftertestet jämfört med företestet.

3.6 Kroppssammansättning

FP
1

Kroppsfett (%)
Ft
Et
Dif
16,49

15,07

-1,42

Fettmassa (kg)
Ft
Et
Dif
9,79

8,57

22

-1,22

Fettfrimassa (kg)
Ft
Et
Dif
49,56

48,28

-1,28

2

12,85

11,83

-1,02

7,6

6,84

-0,76

51,55

51,01

-0,54

3

24,84

22,06

-2,78

17,51

15,51

-2,00

52,99

54,79

+1,8

4

21,89

19,74

-2,15

15,07

13,49

-1,58

53,78

54,86

+1,08

5

16,60

14,26

-2,34

10,06

8,43

-1,63

50,54

50,67

+0,13

8

25,12

24,65

-0,47

16,43

15,91

-0,52

48,97

48,64

-0,33

9

16,37

15,89

-0,48

10,47

9,20

-1,27

47,93

48,70

+0,77

10

14,8

12,48

-2,32

8,58

6,92

1,66

49,42

48,53

-0,89

M

18,62

17,00

-1,62**

11,94

10,61

-1,33**

50,59

50,69

0,09

SD

4,68

4,65

0,90

3,80

3,76

0,49

2,04

2,75

1,05

Tabell 5. Kroppssammansättning vid start och efter 3 veckor. FP = Försökspersoner, F = Förtest, Et =
Eftertest, Dif = Differens, M = Medelvärde samt SD = Standardavvikelse. **P<0,01 vid jämförelse mellan
eftertest och förtest.

Andel kroppsfett sänktes signifikant (P<0,01) i genomsnitt med 1,6 % (8,7 %). Fettmassan
sänktes signifikant (P<0,01) i genomsnitt med 1,33 kg (11%). Fettfri massa visade ingen
signifikant skillnad.

3.7 Midje- och höftmått samt kroppsvikt

FP

Midjemått (cm)
Ft
Et
Dif

Höftmått (cm)
Ft
Et
Dif

Kroppsvikt (kg)
Ft
Et
Dif

1

70,0

65,0

-5,0

94,5

93,0

-1,5

59,35

56,85

-2,50

2

67,5

67,5

0,0

93,5

91,5

-2,0

59,15

57,85

-1,30

3

79,5

78,5

-1,0

105,0

106,0

+1,0

70,50

70,30

-0,20

4

76,2

74,5

-1,7

99,5

101,5

+2,0

68,85

68,35

-0,50

5

68,3

66,5

-1,8

93,7

93,5

-0,2

60,60

59,10

-1,50

8

77,0

75,5

-1,5

101,5

101,4

-0,1

65,40

64,55

-0,85

9

67,5

68,2

+0,7

94,3

94,8

+0,5

58,40

57,90

-0,50

10

68,2

65,5

-2,7

91,6

90,5

-1,1

58,00

55,45

-2,55

M

71,8

70,2

-1,63*

96,5

96,6

-0,18

62,53

61,29

-1,24*

SD

4,9

5,2

1,73

4,7

5,7

1,34

4,99

5,65

0,90
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Tabell 6. Midje- och höftmått samt vikt vid start och efter 3 veckor. FP = Försökspersoner, F = Förtest, Et =
Eftertest, Dif = Differens, M = Medelvärde samt SD = Standardavvikelse. *P<0,05 vid jämförelse mellan
eftertest och förtest.

Midjemåttet sänktes signifikant (P<0,05) i genomsnitt med 1,63 cm (2,3%). Höftmåttet
visade ingen signifikant skillnad. Kroppsvikten sänktes signifikant (P<0,05) i genomsnitt
med 1,24 kg.

3.8 Korrelation mellan ökning i LDL-kolesterol och minskning i fettmassa

Figur 1. Korrelation mellan ökning i LDL-kolesterol och minskning i fettmassa.

Resultatet visade ett positivt samband (r = 0,81) mellan ökning i LDL-kolesterol och
minskning i fettmassa (kg) hos försökspersonerna efter 3 veckors LCHF-kost.

4. Diskussion
Syftet med denna uppsats var att undersöka hurvida en LCHF-kost skulle kunna vara en
hälsosam livsstil utifrån hur de påverkar utvalda hälsomarkörer hos normalvikiga personer.
Då många av resultaten är statistiskt signifikanta anser vi att syftet med studien är uppfyllt.
De viktigaste och mest intressanta fynden i studien var de förändrade blodlipidvärdena.
Totalkolesterol, HDL och LDL höjdes signifikant. LDL höjdes dubbelt så mycket som
HDL, men trots det förändrades inte kvoten LDL/HDL signifikant. Andel kroppsfett och
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fettmassa minskade signifikant samtidigt som den fettfria massan ej erhöll någon
signifikant förändring. Alla resultat i denna studie är dock intressanta, då det inte finns
några tidigare studier att jämföra med som har undersökt hur LCHF påverkar
hälsomarkörer på normalviktiga personer, i det här fallet kvinnor.
Innan studiens start hade vi en gemensam uppfattning om att äta så mycket fett och så
extremt lite kolhydrater inte kan vara bra för kroppen och hälsan. Vi har under studiens
gång stött på en del studier som har visat att ett högt intag av fett tillsammans med ett lågt
intag av kolhydrater gav förbättrade blodlipider. Dessa resultat har dock endast visat sig i
studier på överviktiga eller feta försökspersoner (Yancy et al. 2004). I dessa studier är det
svårt att kontrollera om det var viktnedgången i sig eller ett lågt kolhydratintag
tillsammans med ett högt intag av fett som var orsaken till de förbättrade värdena. Våra
resultat av blodlipiderna (ej triglycerider) på normalviktiga försökspersoner visade däremot
signifikant försämrade värden för samtliga försökspersoner. Man skulle därför kunna anta
att det var viktnedgången i sig som gav förbättrade värden och inte kosten i de tidigare
studierna. Detta borde man ha i åtanke när man väljer att rekommendera LCHF som en
livsstil för gemene man eller om man själv väljer att testa LCHF då det eventuellt skulle
kunna få betydande konsekvenser för hälsan. Till detta bör tilläggas att kvoten LDL/HDL
inte förändrades signifikant vilket gör att det inte är helt säkert att blodlipidprofilen
försämras. Ett intressant samband som vi fann var att de försökspersoner som minskade
mest i fettmassa (kg) var de som fick störst ökning av LDL. Detta samband var oväntat för
oss och vad det kan bero på har vi ingen förklaring till.
De signifikanta resultaten vad gäller förhöjda blodlipider, vilket var vårt huvudfynd, var
verkligen intressant för uppsatsens skull. Det är oroväckande att det kunde ske en
betydande höjning på så kort tid om man ser det ur en hälsosynpunkt då anhängarna menar
att detta är en livsstil. Hur skulle då blodlipiderna se ut inom loppet av 1 år för en
normalviktig kvinna? Detta är högst skrämmande då det även finns studier som har visat
ett samband mellan höga koncentrationer av blodlipider och ökad risk för hjärt- och
kärlsjukdomar (Lagiou et al. 2007). Trots att kvoten mellan HDL och LDL inte visade
någon signifikant skillnad höjdes LDL nästan dubbelt så mycket i genomsnitt som HDL.
Även totalkolesterolet höjdes signifikant vilket inte är positivt om man vill undvika
kardiovaskulära sjukdomar. Triglycerider och blodglukos visade ingen signifikant skillnad.
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Blodglukosen sänktes dock inom referensintervallet för 5 av 7 personer vilket kan anses
vara positivt.
Att basalmetabolsimen fick en signifikant sänkning var inget vi hade förväntat oss. Om det
beror på en förändrad kost eller annan faktor vet vi inte. Vi har ej kunnat kontrollera om
försökspersonerna har legat på ett energiunderskott och om det skulle kunna vara orsaken
till en eventuell sänkning av BMR. De flesta gick dock endast ner runt 1 kg i vikt, vilket vi
antar var till största delen vätska. Ett energiunderskott borde därför inte vara orsaken. Trots
en sänkning av BMR lade vi märke till att de flesta försökspersonerna hade en hög
fettförbränning, troligtvis på grund av en ökad mängd fria fettsyror i blodet, efter 3 veckor
med LCHF.
Våra resultat visade även en del positiva följder av LCHF. De mest positiva resultaten i
studien var en minskning av andel kroppsfett och fettmassa (inom referensintervallet för
normalviktiga personer) för samtliga försökspersoner. Det intressanta var att den fettfria
massan inte förändrades signifikant. Den ökade för hälften och minskade för hälften av
försökspersonerna. Detta kan bero på hur mycket försökspersonerna har tränat under
perioden och kan även tyda på att viktminskningen bestod av fett alternativt vätska och inte
muskler. Även midjemåttet visade positivt resultat då det minskade signifikant. Stort
midjemått är en riskfaktor vad gäller utveckling av metabolt syndrom och är en viktig
hälsomarkör för den allmänna hälsan (Vårdguiden 2009).
Då vi inte har kunnat kontrollera att försökspersonerna åt max 30 gram kolhydrater per dag
mer än att lita på vad de har skrivit i sin matdagbok är det svårt att veta hur noga de har
varit. Vi har heller inte kunnat kontrollera om försökspersonerna har legat på ett
energiunderskott. Eftersom vi själva deltagit och varit extremt noga och fullföljt direktiven
till punkt och pricka är det intressant att se att alla ändå fått liknande resultat när det gäller
de flesta markörerna. Vi antar därför att de flesta försökspersonerna har varit noga och att
resultaten därmed är relativt tillförlitliga.
Som hälsopedagoger kommer vi i framtiden att vara försiktiga med att rekommendera
LCHF som ett bra kostalternativ för en hälsosam livsstil för normalviktiga. Mycket
beroende på de resultat vi fått i studien som visar många negativa förändringar, men även
på grund av de psykiska biverkningar som både vi och våra försökspersoner upplevt. De
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flesta har angett att de inte orkat träna som vanligt och inte heller känt sig motiverade att
träna. Detta är en betydande nackdel då en minskad fysisk aktivitet inte gynnar hälsan.
Andra vanligt förekommande biverkning hos försökspersonerna var orkeslösthet,
nedstämdhet, humörsvängningar, förstoppning, diarré, illamående, huvudvärk, utslag,
hjärtklappning, sämre hud i form av utslag och finnar. Då många av dessa biverkningar har
visat sig även i andra studier känns det relevant att ha dessa i åtanke innan man börjar med
LCHF. (Johnston et al 2006, s. 1055 - 1061, Yancy et al 2004, s.769 - 777) Som kvinnor
och med tanke på att våra försökspersoner var kvinnor tycker vi det är anmärkningsvärt att
risken med folatbrist, som är en betydande biverkning av LCHF, inte framhävs mer.
Speciellt till kvinnor i fertil ålder då en brist kan orsaka bland annat missbildningar av
foster, spontan abort eller för tidig födsel (Abrahamsson 2006, s. 290 – 291).
På frågan ”Är detta är en livsstil du skulle kunna tänka dig att fortsätta med? Ja/Nej?
Motivera ditt svar!” svarade samtliga att de inte skulle kunna tänka sig att fortsätta en
LCHF kost med endast 30 gram kolhydrater per dag, men att det inte skulle skada att skära
ned lite på kolhydraterna och välja lite fetare livsmedel. Om man väljer att äta en strikt
LCHF-kost är man nästan tvungen att väga eller mäta all mat för att vara säker på att inte
överstiga mängden kolhydrater. Att väga och mäta all mat var något alla försöksperoner
upplevde som extremt jobbigt och ansträngande och inget de ville fortsätta med.
Det ska dock tilläggas att majoriteten av försökspersonerna upplevde att de var mindre
hungriga och fick ett minskat sötsug. De fick kontroll på sitt småätande, vilket de upplevde
som positivt. Detta kan vara en fördel om man har en historia som överviktig och ständigt
måste kämpa för att hålla vikten.
Hur resultaten hade blivit om studien pågått under en längre period, kanske upp mot 1 år,
hade varit väldigt intressant att se, speciellt om blodlipiderna hade stabiliserat sig,
försämrats ytterligare eller rent av förbättrats. Det vore också intressant att följa upp
tidigare studier som är gjorda på överviktiga eller feta försökspersoner för att se hur de mår
idag. För att kunna säga om en strikt LCHF-kost (ca 20 – 30 gram kolhydrater/dag) är en
hälsosam livstil (utifrån de hälsomarkörer som tagits upp i studien) för normalviktiga
personer behövs långtidsstudier, gärna över 1 år, gjorda på ett större antal försökspersoner
samt både män och kvinnor. Då våra resultat kan tyda på negativa hälsoeffekter, förutsatt
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att verkan successivt ökar, är det oerhört viktigt att fler studier, särskilt långtidsstudier,
genomförs för att garantera att LCHF inte innebär en hälsorisk för normalviktiga.
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Bilaga 1
Litteratursökning
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka hurvida en LCHF
(Low Carb High Fat) kost skulle kunna vara en hälsosam livsstil utifrån hur det påverkar
olika hälsomarkörer hos normalviktiga personer när det gäller BMR, blodlipider,
blodglukos, blodtryck, kroppssammansättning, midje- och höftmått samt kroppsvikt, där en
viktminskning ej har eftersträvats.
Frågeställningen var följande:
-

Hur påverkar en LCHF-kost under tre veckor med maximalt 30 gram kolhydrater per
dag normalviktiga kvinnors BMR, blodlipider, blodglukos, blodtryck,
kroppssammansättning, midje- och höftmått samt deras kroppsvikt?

Vilka sökord har du använt?
LCHF, “Low Carb High Fat”, LCHF biverkningar, LCHF recept, LCHF definition, LCHF
diet, Low Carb High Fat diet*, LCHF+ bloodlipids, High Fat intake+bloodlipids, Low
Carb High Fat+normal weight, Low Carb High Fat+body composition, Low Carb High
Fat+basal metabolic rate, Lakartidningen LCHF, Low Carbohydrate wom*, Low
carbohydrate Swedish wom*

Var har du sökt?
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Google Scholar, Google

Sökningar som gav relevant resultat
PubMed – Low Carb High Fat
PubMed – Low Carb High Fat+bloodlipids
PubMed – Low Carb High Fat+normal weight
PubMed – Low Carb High Fat diet*
PubMed – Low Carb High Fat Swedish wom*
Google Scholar – Low Carb High Fat

Kommentarer
Det var relativt lätt att hitta information på svenska då det finns många LCHF-webbsidor.
Det var betydligt svårare att hitta vetenskapliga artiklar som var relevanta för just det vi
undersökte skärskilt på normalviktiga. Google Scholar och PubMed var de databaser som
gav flest relevanta träffar. Google var till stor hjälp för att få fram information och förslag
på exempelvis måltider och recept till vårt informationskompendium.
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Bilaga 2

Informationskompendium

E n e x p e r im e n t e ll s t u d ie a v E m e lie
B e ije r o c h R e n a t e C e r lje n
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O
OBBSS!! A
Allll ddeellttaaggaannddee ii ddeennnnaa ssttuuddiiee äärr ffrriivviilllliiggtt oocchh ffåårr nnäärr
ssoom
m hheellsstt aavvbbrryyttaass uuttaann nnååggoonn fföörrkkllaarriinngg!!

Vad är LCHF?
LCHF – Low Carb High Fat är ett relativt nytt synsätt på hur människan bör äta
och detta har fått en stor genomslagskraft i Sverige de senaste åren. Det går ut
på att man äter mat som innehåller väldigt lite kolhydrater men desto mer fett.
Hela 75 % av det dagliga energiintaget bör komma från fett, 20 % från protein
och endast 5 % från kolhydrater. Fettet ska helst vara naturligt mättat fett som
finns i t.ex. smör, grädde, fet fisk eller kött. Förespråkarna för LCHF menar att
det går ut på att välja mat som höjer din blodsockernivå så lite som möjligt.
Genom att undvika socker och kolhydratrik kost får blodet en lägre
blodsockerhalt vilket ger lägre insulinvärden och en ökad fettförbränning.

Syftet med vår studie
LCHF används ofta idag som en viktminskningsmetod. De studier som gjorts har
endast utförts på överviktiga personer med bevisad effekt. Förespråkarna säger
dock att LCHF inte är en diet utan en hållbar och hälsosam livsstil. Vi vill därför
undersöka vilka effekter en LCHF-kost ger en normaliviktig person, där målet
inte är att gå ner i vikt. För att studera dessa effekter kommer vi genomföra
förtester samt eftertester för att mäta en eventuell skillnad på utvalda
hälsomarkörer.

Blodprov
Den 28:e januari klockan 8:00 kommer blodprov tas på samtliga i
Åstrandslaboratoriet av Leg. läkare Björn Ekblom. Det som kommer att
analyseras är blodfetterna HDL (”det goda kolesterolet”), LDL (”det onda
kolesterolet”) och triglycerider samt blodglukos. Viktigt att tänka på inför detta
prov är:
•

Man ska vara fastande i 12 timmar (ej äta något efter kl 20:00 kvällen
innan)
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•

Man får lov att dricka vatten, kaffe och te på morgonen utan socker,
mjölk eller sötningsmedel

•

Man ska ej stressa till Åstrandlaboratoriet

Klockan 07:50 samlas vi utanför ingången. Dörren är låst så var noga med att
komma i tid. Innan blodprovet tas får ni fylla i personuppgifter.

Förtester
Förtesterna kommer äga rum vecka 5 från måndag till onsdag, enligt de tider ni
bokat in er på. Se till att ni är på plats 20-15 minuter innan er testtid i LTIV. Vi
kommer börja med att väga och mäta er, för att säkerhetsställa att ni har ett
BMI mellan 19 – 25. Därefter mäter vi ert midje- och höftmått, samt
underhudsfett med hjälp av en kaliper. Man mäter då hudveckstjockleken på 7
olika ställen på kroppen. Detta kan kännas intimt då vi måste klämma och ta på
er en del. Efter det får ni ligga ned och vila i ca 15 minuter innan vi kommer
mäta BMR (Basal Metabolic Rate) med indirekt kalorimetri. Ni får då ligga ned på
en bänk och vila med en plasthuva över ansiktet (ingen fara, ni kan andas
normalt). Det vi kommer mäta är er syreförbrukning, vilket är direkt kopplat till
er energiomsättning och vi kommer också kunna se hur stor del av er förbränning
som kommer från de olika näringsämnena kolhydrater, fett och protein. För att
få bra värden ska ni ligga ned mellan 20 och 30 min. Ni får inte träna de närmsta
36 timmarna innan detta test! Efter testet ligger ni kvar och vi kommer då mäta
ert blodtryck manuellt. Efter det är ni klara!
Viktigt att tänka på inför dessa tester är:
•

Man ska vara fastande i 12 timmar

•

Man får ej dricka kaffe eller te på morgonen, utan endast 2 dl vatten – ett
måste!

•

Man får ej snusa eller röka på morgonen

•

Man får ej stressa till LTIV labbet samt varken cykla eller springa hit

•

Man får ej träna på 36 timmar innan

•

Kom i tid!!!
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Diet veckorna
Dietveckorna kommer äga rum vecka 5 till och med vecka 8.

•

Ni som gör förtester måndagen den 31 januari börjar er diet onsdagen den
2 februari och gör era eftertest onsdagen den 23 februari

•

Ni som gör förtester tisdagen 1 februari börjar er diet torsdagen 3
februari och gör era eftertest torsdagen den 24 februari

•

Ni som gör förtester onsdagen den 2 februari börjar er diet fredag den 4
februari och gör era eftertest fredagen den 25 februari

Efter eftertesterna får ni äta precis hur ni vill, då är dieten slut! Resultaten får
ni ta del av då examensarbetet är klart i slutet av mars.
Under dietens gång ska ni leva så normalt som möjligt och träna som ni brukar
(varken mer eller mindre). Ni ska ej räkna kalorier utan endast hålla koll på
antal gram kolhydrater per dag. Detta redovisar ni sedan i matdagboken som
följer med i detta kompendium.

Kolhydrater
Enligt LCHF ska man reducera kolhydraterna. Om man vill äta en strikt LCHF –
kost bör man hålla sig till livsmedel som innehåller maximalt 5 % kolhydrater per
100 gram och man bör endast äta 20 gram kolhydrater eller mindre per dag om
man till exempel vill gå ner i vikt. En mindre strikt variant är att hålla sig under
100 gram kolhydrater per dag.
Då vi inte är ute efter en viktnedgång men ändå en relativt strikt LCHF diet har
vi valt att sätta en gräns på maximalt 30 gram kolhydrater per dag.Det är viktigt
att ni ej överstiger denna gräns. Om ni gör det av misstag eller inte vill
fortsätta, fuska då inte utan hör av er till oss så fort som möjligt!
Kolhydratrika livsmedel som måste helt och hållet uteslutas är:
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•

Pasta, ris, potatis, bröd, knäckebröd, kakor, bullar, godis, chips, popcorn,
glass, juice, läsk, vissa frukter som banan, äpple, päron osv.

•

Man får ej äta livsmedel med sötningsmedel som ersättning till detta

Om ni blir sugna på något kan ni välja något från livsmedelslistan. Man kan t.ex.
äta en bit brieost, några nötter eller bre smör på ostskivor (rulla ihop och ät!).

Recept
I detta kompendium hittar ni en receptsamling med olika alternativ på frukost,
lunch och middag som ni kan använda er av. Där har vi också räknat ut antal
gram kolhydrater per portion. Till vissa maträtter får ni lägga till
tillbehör/grönsaker efter smak från livsmedelslistan. För att undvika problem
med magen försök att äta grönsaker varje dag för att få i er fibrer och drick
rikligt med vatten!
Trots att kolhydratintaget ej får överstiga 30 gram per dag är det oerhört viktigt
att ni äter tills ni är mätta! Det finns många livsmedel från livsmedelslistan som
innehåller <0,2 gram kolhydrater som ni kan tillsätta och äta obegränsat av. Det
enda ni måste göra är att väga maten och summera kolhydraterna ni äter varje
dag.

Livsmedelslista
I livsmedelslistan hittar ni livsmedel som är tillåtna enligt LCHF. Om det är något
livsmedel ni undrar över som inte finns med hör av er till oss så kollar vi upp det!

Eftertester
Exakt samma procedur som vid förtesterna, dock tillkommer blodprovstagning i
samband med era tester. Vid detta tillfälle lämnar ni även in era matdagböcker.

Kontakt
Vid frågor eller funderingar var vänliga och kontakta oss på:
Emelie Beijer
beijer1@hotmail.com
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0706 - 34 41 56
Renate Cerljen
renate_rc@hotmail.com
0768 - 98 51 08
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Måltider
Frukost
Turkisk yoghurt 10 % (2 dl), torkade linfrön (1 msk), frysta blåbär (1 msk), kokt
ägg (1 st)
Summa kolhydrater: 9,9 g

Äggröra (2 st), vispgrädde 40 % (1 dl), rökt kalkon (3 skivor)
Summa kolhydrater: 4,6 g

Makrill i tomatsås (1 burk), 1 dl keso 4 %, kokt ägg (2 st)
Summa kolhydrater: 3,9 g

Stekt ägg (3 st), stekt bacon (6 st skivor), stekt i 80 % smör
Summa kolhydrater: 2,2 g

Lunch och middag
Baconinlindad dijonkyckling, 4 portioner
Bacon (2 paket), kyckling filéer (4 st ca 500 g), vispgrädde 40 % (4 dl),
dijonsenap (1 dl), riven ost 28 % - 38 % (1 dl)
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Summa kolhydrater: 4,6 g/portion

Citronlax, 4 portioner
Laxfiléer (1 kg), räkor (100 g) crème fraiche 34 % (4 dl), dijonsenap (2 tsk),
salvia (2 tsk), citronsaft (1 msk)
Summa kolhydrater: 6,3 g/portion

Grillad kycklingfilé med gräddig vitlökssås, 4 portioner
Kycklingfilé (4 st, ca 500 g), vitlök (3 klyftor), vispgrädde 40 % (3 dl), crème
fraiche 34 % (1 dl), Philadelphia färskost 27 % (3 msk), smör 80 % (2 msk)
Summa kolhydrater: 4,4 g/portion

Champinjon & köttfärsgratäng, 4 portioner

Nötfärs (500 g), krossade tomater (3 dl), gul lök (2 dl hackade),
champinjoner (8 st), ostskivor 28 % - 38 % (10 st skivor) smör 80 % (2 msk),
vispgrädde 40 % (1,5 dl)
Summa kolhydrater: 7,4 g/portion

Pizza, 4 portioner

Philadelphia färskost 27 % (120 g), ägg (4 st), vispgrädde 40 % (2 dl),
parmesan (0,5 dl), riven ost 28 % - 38 % (5 dl), krossade tomater (3 dl),
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skinka (8 st skivor), champinjoner (4 st), räkor (300 g), mozzarella 20%
riven (1 st á 125 g)
Summa kolhydrater: 8,5 g/portion

Tacopaj, 4 portioner

Nötfärs (500g), röd paprika (2 st), tacokrydda (1 frp á 40 g), tomat (2 st),
gul lök (1 dl hackad), majonnäs 90 % (4 msk), crème fraiche 34 % (2 dl),
riven ost 28 % - 38 % (5 dl)
Summa kolhydrater: 12,4 g/ portion

Stekt kassler med broccoligratäng, 4 portioner

Kassler (250 g), smör 80 % (2msk), vispgrädde 40 % (4 dl), äggula (1 st),
riven ost 28 % - 38 % (4 dl), broccoli (250 g)

Summa kolhydrater: 4,9 g/portion

Räksoppa med kokosmjölk, 2 portioner

Räkor (200 g) kokosmjölkkonsv (1 burk á 400 ml), fiskbuljong (2 dl),
squash (1 dl tärnad), gul lök (1 dl hackad), chili (1/2), vitlöksklyfta (2 st),
dill (1 msk)
Summa kolhydrater: 11,5 g/portion
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Baconlindad fläskfilé, 4 portioner

Fläskfilé (500 g), bacon (150 g), Philadelphia 27 % (100 g), vitlöksklyfta (2
st)
Summa kolhydrater: 1,1 g/portion (lägg till grönsaker efter smak)

Bas sallad

Babyspenat (100 g), tomat (1 st á 65 g), gurka (1 dl á 44 g), paprika (1/2
st), lök (0,5 dl hackad)
Summa kolhydrater: 7,8 g (lägg till efter smak kyckling, skinka, kalkon,
lax, räkor, ost, mozzarella etc)

42

Recept

Baconlindad dijonkyckling, 4 portioner
Ingredienser:
•

2 paket bacon

•

4 kycklingfiléer, ca 500 g

•

4 dl vispgrädde 40%

•

1 dl Dijonsenap

•

1 dl riven ost 28 % - 38 %

Gör så här: Sätt ugnen på 225 grader. Lägg kycklingfiléerna på ett fat och linda
in baconen runt kycklingen (ca tre st baconskivor för varje kycklingfilé). Smörj
sedan kycklingen och baconen med dijonsenap så att den får en jämn yta runt
hela biten. Lägg dem i en passande form. Tillsätt sedan grädden och avsluta med
att strö osten ovanpå. Sätt in i ugnen i ca 30 minuter. Serveras med valfritt
tillbehör från livsmedelslistan.
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Citronlax, 4 portioner
Ingredienser:
•

1 kg laxfiléer

•

100 g räkor

•

4 dl crème fraiche 34 %

•

2 tsk dijonsenap

•

2 tsk salvia

•

1,5 - 2 tsk salt

•

1 krm vitpeppar

•

pressad saft från en citron

Gör så här: Sätt ugnen på 225 grader. Lägg laxen i en ugnsfast form. Salta och
peppra efter smak. Blanda ihop räkor, crème fraiche, dijonsenap, salvia,
vitpeppar och citron och bred sedan blandningen över laxen. Stek laxen i ca 15
min.
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Stekt/grillad kycklingfilé med gräddig vitlöksås, 4 portioner
Ingredienser:
•

4 st kycklingfilé, ca 500 g

•

3 vitlöksklyftor

•

3 dl vispgrädde 40 %

•

1 dl crème fraiche 34 %

•

3 msk Philadelphia färskost 27 %

•

2 msk smör 80 %

•

citronsaft

•

2 tsk rosmarin

•

salt, vitpeppar och rosmarin

Gör så här: Lagas på spis och i ugn 200 grader.
Stek (eller grilla) kycklingfiléerna och de hela vitlöksklyftorna runt om i rikligt
med smör. Salt och peppra efter smak. Låt dem eftersteka i ugnen en kort
stund. Vispa ur pannan med grädde och crème fraiche och låt puttra tillsammans
med hälften av vitlöksklyftorna och rosmarin. Mixa såsen med stavmixer eller i
matberedare. Sila och häll tillbaka i grytan. Koka upp och med
Philadelphiaosten.

45

Servera med de knaperstekta vitlökarna och gärna någon grillad/stekt grönsak
som finns med i livsmedelslistan.

Champinjon och köttfärsgratäng, 4 portioner
Ingredienser:
•

500 g nötfärs

•

3 dl krossade tomater

•

2 dl hackad gul lök

•

8 st champinjoner

•

10 st ostskivor 28 % - 38 %

•

2 msk smör 80 %

•

1,5 dl vispgrädde 40 %

•

kryddor efter smak

Gör så här: Sätt ugnen på 225 grader. Stek nötfärsen och krydda efter smak.
Tillsätt sedan krossade tomater. Skiva champinjoner och lägg dem i botten på en
ugnsfastform som är ordentligt insmörad. Varva sedan champinjoner, ostskivor,
köttfärssås. Avsluta med ett ostlager och strila sedan grädden över. Sätt in i
ugnen tills osten fått färg.
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Pizza, 4 portioner
Ingredienser:
•

120 g Philadelphia färskost 27 %

•

4 st ägg

•

2 dl vispgrädde 40 %

•

0,5 dl Parmesan

•

5 dl riven ost 28 % - 38 %

•

3 dl krossade tomater

•

8 st skivor skinka

•

4 st champinjoner

•

300 g räkor

•

1 frp á 125 g riven mozzarella 20 %

•

Kryddor efter smak (t.ex. pizzakrydda, oregano, salladskrydda etc)

Gör så här: Sätt ugnen på 175 grader. Börja med botten: Klä en långpanna med
papper (hög kant på plåten, då det blir enklare att få en bra form på pappret, så
att inte smeten rinner ut för mycket). Vispa ihop Philadelphia och ägg till en
jämn smet. Tillsätt grädden och parmesanosten, vispa ordentligt. Blanda sedan i
osten. Häll allt på den papperklädda plåten, och bred ut till en jämn botten.
Grädda i 175 grader i 25-30 min tills den blir gyllene. Under tiden kokar ni ihop
tomatsåsen, och förbereder toppingen (skiva skinka och champinjoner). När
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bottnen är färdig, tar ni ut den och lägger på tomatsåsen och toppingen (skinka,
champinjoner, räkor och mozzarella). Ställ in Pizzan i ugnen på 200 grader i fem
minuter tills osten har smält. Ta fram och låt svalna. Skär upp.

Tacopaj, 4 portioner
Ingredienser:
•

500 g Nötfärs

•

2 st paprikor

•

1 frp á 40 g tacokrydda

•

2 st tomater

•

1 dl hackad lök

•

4 msk majonnäs 90 %

•

2 dl crème fraiche 34 %

•

5 dl riven ost 28 % - 38 %

Gör så här: Sätt ugnen på 225 grader. Fräs nötfärsen i en stekpanna. Strö över
tacokryddan, blanda, häll på vatten och låt kryddorna puttra in i köttfärsen.Dela
paprikorna på längden ta ur kärnhuset och lägg dem i en smord ungsform.
Fördela köttfärsen över paprikorna.Hacka tomater och lök. Blanda crème fraiche
och majonnäs och tillsätt sedan riven ost. Rör om! Blanda ner tomat och lök rör
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sedan om. Bred över blandningen över köttfärsen. Gräddas mitt i ugnen ca 20-30
min eller tills den fått fin färg.Man kan även använda hela paprikor, skär ett
snitt så de står stadigt i formen. Fyll med färs och toppa med röran.

Stekt kassler med broccoligratäng, 4 portioner
Ingredienser:
•

250 g kassler

•

2 msk smör 80 %

•

4 dl vispgrädde 40 %

•

1 st äggula

•

4 dl riven ost 28 % - 38 %

•

250 g broccoli

Gör så här: Fryst broccoli kokas enligt anvisning på paketet. Låt den rinna av
och lägg den i en smord form med höga kanter. Fräs smöret i en kastrull. Späd
under vispning med grädden. Smaka av med salt och peppar. Rör ut äggulan med
lite grädde och vispa ner i såsen. Tillsätt osten och låt den smälta ner utan att
koka såsen. Häll såsen över broccolin, sätt formen på gallret i ugnen och
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gratinera i 225° ugnsvärme ca 15 minuter eller tills ostsåsen fått fin färg. Stek
sedan kasslern i ca 5 min tills den får en fin färg.

Kryddstark räksoppa med kokosmjölk, 2 portioner
Ingredienser:
•

200 g räkor

•

1 burk á 400 ml kokosmjölkkonsv

•

2 dl fiskbuljong

•

1 dl tärnad squash

•

1 dl hackad gul lök

•

½ chili

•

2 st vitlöksklyftor

•

1 msk dill

Gör så här: Hacka löken, chilin och vitlöken, fräs i olja. Häll i buljongen och
kokosmjölken, låt koka upp.Häll i squash, låt puttra i ca 10minuter. Rör därefter
i räkorna och dillen. Smaka av med salt och peppar.
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Baconlindad fläskfilé, 4 portioner
Ingredienser:
•

500 g fläskfilé

•

150 g bacon

•

100 g Philadelphia färskost 27 %

•

2 st hackade vitlöksklyftor

Gör så här: Sätt ugnen på 175 grader. Finhacka vitlöken. Rör ihop vitlöken med
Philadelphiaosten och smaka av med salt och peppar.Skär en djup skåra i
fläskfilén på längden.Fyll skåran med blandningen och tryck ihop fläskfilén.Linda
baconet runt filén. Lägg fläskfilén i en ungfastform och stek tills det blir 75
grader. Man kan även passa på att lägga i lite grönsaker i formen, till exempel:
tomat, paprika, squash.
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Livsmedelslista med antal gram kolhydrater
Gram livsmedel = Gram kolhydrater
Kött
Bacon (stekt)

1 skiva = 0,0 g

Blandfärs

100 g = 0,0 g

Fläskfilé

100 g = 0,0 g

Kalkon (Pålägg rökt)

1 skiva = 0,1 g

Kassler (rökt)

100 g = 0,5 g

Kycklingfilé

100 g = 0,0 g

Nötfärs

100 g = 0,0 g

Skinka (Pålägg rökt)

1 skiva = 0,0 g

Salami 33%

1 skiva = 0,1 g

1 skiva á 55 g = 0,3g

Vegetariskt
Quorn (veg) färs, bit, filé

100 g = 5,0 g

Tofu sojabönsost

100 g = 4,2 g

Sojakorv

100 g = 0,8 g

Sojasås

1 msk á 18 g = 1,2 g

Vegetarisk färs, sojaprot.

100 g = 5,5 g

Fisk
Alaska Pollock

100 g = 0,0 g

Kräftstjärtar (konserv el kokt)

100 g = 1,1 g

Laxfilé (fryst)

100 g = 0,0 g

Makrill konserv i tomatsås

1 burk (125 g) = 0,6 g

Pangasius

100 g = 0,0 g

Räkor (fryst)

100 g = 0,7 g

Scampi (fryst)

100 g = 0,7 g

Tonfisk (konserv i olja/vatten)

100 g = 0,0 g

Grönsaker
Aubergine

100 g = 3,7 g
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1 skiva á 25 g = 0,9g

Avokado (hel)

1 st = 5,3 g

Babyspenat

100g = 0,7 g

Blomkål (färsk)

100 g = 3,9 g

Blomkål (fryst)

100 g = 2,3 g

Broccoli (färsk)

100 g = 3,1 g

Broccoli (fryst)

100 g = 1,8 g

1 dl á 65 g = 1,2 g

Champinjoner (färska)

100 g = 2,9

1 st á 15 g = 0,4

Gurka

100 g = 2,1 g

1 dl = 0,9 g

Gröna bönor (Haricot Verts)

100 g = 3,5 g

Gröna bönor (fryst)

100 g = 4,2 g

Isbergssallad

100 g = 2,0

1 dl strimlad = 0,5 g

Lök (gul/röd)

100 g = 6,0 g

1 dl á 54 g = 3,2g

Morot

100 g = 8,7 g

1 dl riven = 3,9 g

Paprika (grön/gul/röd)

100 g = 4,0 g

1 st á 106 g = 4,2 g

Sockerärter (färska)

100 g = 6,0 g

Sparris grön eller vit (färsk)

100 g = 2,4 g

Squash

100 g = 2,2

1 dl tärnad = 1,2 g

Tomat

100 g= 3,7 g

1 st á 65 g = 2,4 g

Vitkål

100 g = 3,8 g

1 dl strimlad = 1,1 g

Blåbär frysta

1 dl = 5,3 g

1 msk = 0,8 g

Clementin

1 st á 53 g = 4,7 g

Grapefrukt

1 halva = 5,3 g

Hallon (frysta)

1 dl = 2,8 g

Jordgubbar (frysta)

1 dl = 4,0 g

Kiwi

1 st = 6,6 g

Passionsfrukt

1 st = 1,5 g

1 dl á 70 g = 1,6 g

Frukt och bär

Frön
Linfrön (torkade)

1 msk = 0,0 g

Pumpakärnor

1 msk á 12 g = 1,5 g

Solrosfrön

1 msk á 9 g = 1,1 g
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1 msk = 0,4 g

Mejeriprodukter
Babybel ost

1 st á 20 g = 0,04 g

Brieost 34%

100 g = 2,1 g

Créme fraiche 34%

1 dl = 3,3 g

Feta ost 25%

100 g = 1,8 g

Filmjölk 3%

1 dl á 100 g = 4,9 g

Gorgonzola 29%

100 g = 2 g

Gräddfil 12%

1 dl = 4,4 g

Halloumi 22%

100 g = 2.8 g

Kesella 10%

1 dl á 100 g = 2,9 g

Keso 4%

1 dl = 2,1 g

Leverpastej bredbar 24%

1 smörkniv á 15 g = 1,0 g

Manchego 50%

100 g = 2,6 g

Mascarpone 35,5%

100 g = 3,0 g

Mjölk 3%

1 dl = 4,9 g

Mozzarella 20%

1 förpackning á 125 g = 0,0 g

Naturell yoghurt 3%

1 dl = 4,8 g

Ost 38%, 28%, 26%

1 skiva = 0,1 g

Parmesan/Grana Padano 28%

100 g = 0,0 g

Philadelphia färskost 27%

100 g = 2,4 g

Ricotta 10%

100 g = 3,7 g

Vispgrädde 40%

1 dl = 3,0 g

Smör 80%

100 g = 0,5 g

Turkisk yoghurt 10 % (1 dl)

1 dl = 4,2

1 msk= 0,3 g

1 port á 15 g = 0,4 g

1 msk á 14 g = 0,1 g

Snacks
Cashewnötter (naturella)

1 st = 0,5 g

Finn Crisp

1 st á 4 g = 2,5 g

Hasselnötter (naturella)

1 st = 0,1 g

Jordnötssmör

1 msk = 2,4 g

Jordnötter(rostade/saltade)

1 st = 0,1 g

1 dl = 6,2g

Kakao 20-22%

100 g = 10, 6 g

1 msk = 0,6 g
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10 st = 5,2 g
1 dl = 5,6 g

Marabou Mjölkchoklad (200g)

1 ruta á 7 g = 4,1 g

Marabou Premium 86%

1 ruta á 10 g = 1,9 g

Marabou Schwiezernöt (200g)

1 ruta á 7 g = 3,5 g

Mörkchoklad ISIS Luxury 85%

1 ruta á 10 g = 1,7 g

Paranötter

1 st = 0,1 g

10 st = 1,4 g

Pistagenötter (naturella)

1 st = 0,2 g

10 st = 2,2 g

Sötmandel (torkade)

0,5 dl = 3,3 g

Övrigt
Chilibearnaissås Lallerstedt

100 g = 2,9 g

Kaffe bryggt

1,5 dl = 0,6 g

Leverpastej bredbar 24%

1 msk = 0,9 g

Majonäs 90%

100 g = 0,6 g

Olivolja

1 msk á 15 g = 0 g

Pesto

30 g = 3,8 g

Rödvin 12%

1 glas á 1,5 dl = 1,2 g

Snabbkaffe pulver

1 msk á 12 g = 5,1 g

Vitt vin, torrt 12%

1 glas á 1,5 dl = 0,6 g

Vitt vin, halvtorrt/halvsött 12%

1 glas á 1,5 dl = 4,5 g

Ägg

1 st = 0,7 g
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Matdagbok
Onsdag 2/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Torsdag 3/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Fredag 4/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Lördag 5/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
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Har du känt sötsug?
Söndag 6/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Måndag 7/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Tisadag 8/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Onsdag 9/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
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Torsdag 10/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Fredag 11/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Lördag 12/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Söndag 13/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
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Måndag 14/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Tisdag 15/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Onsdag 16/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Torsdag 17/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Fredag 18/2
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Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Lördag 19/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Söndag 20/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Måndag 21/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?

Tisdag 22/2
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Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Onsdag 23/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Torsdag 24/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
Fredag 25/2
Summa kolhydrater:
Har du känt hunger?
Har du känt sötsug?
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