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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Övervikt och fetma ökar både i Sverige och andra länder. Kost anses vara 
en viktig komponent i behandlingen. Det råder diskussion kring vilken kost som anses ge bäst 
resultat på vikt och hälsa. Lågkolhydratkost har lyfts fram som ett effektivt alternativ. 
Syfte: Att undersöka effekter av en lågkolhydratkost hos personer med övervikt eller fetma  
Metod: En systematisk litteraturstudie som innehåller 15 kvantitativa vetenskapliga artiklar. 
Artiklarna söktes i databaserna PubMed och CINAHL. 
Resultat: Flera av de granskade studierna visar positiva effekter på viktminskning, blodtryck, 
blodsocker, HbA1c, insulinresistens och blodfetter. Kosten ansågs vara gynnsam för de som 
har metaboliskt syndrom och diabetes typ 2. I några av studierna förekom skilda resultat på 
totalkolesterol och LDL. För att undvika risker med lågkolhydratkost är det viktigt med hög 
kvalitet på de ingående makronutrienterna.  
Slutsats: Resultatet av studien visar att lågkolhydratkost kan vara en användbar metod för 
personer med övervikt eller fetma. Lågkolhydratkost passar dock inte alla och därför krävs 
noggrann övervakning och handledning från sjukvården. Sjuksköterskan har en viktig roll för 
att förklara och delge patienten information. Det finns ett behov av fler långsiktiga studier, 
helst i Sverige för att säkerställa evidens att kosten passar en svensk befolkning.        
 
Nyckelord: 
Övervikt, fetma, lågkolhydratkost, effekter, sjuksköterskeroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Background: Overweight and obesity are increasing both in Sweden and other countries. Diet 
is an important component of the treatment. There are discussions about which diet that 
provides the best results on weight loss and overall health. Low carbohydrate diets have been 
highlighted as an effective alternative. 
Objective: The aim of the study was to investigate the effects of a low carbohydrate diet in 
overweight or obese patients. 
Method: A systematic literature study containing 15 quantitative scientific articles. The 
articles were searched in databases PubMed and CINAHL. 
Results: Several of the studies showed positive effects on weight loss, blood pressure; blood 
glucose, HbA1c, insulin resistance and blood lipids. The diet was considered to be beneficial 
for those who have metabolic syndrome and type 2 diabetes. In some of the studies there were 
different results on total cholesterol and LDL. To avoid the risks of low-carbohydrate diets 
it’s important with the high quality of the included macronutrients.  
Conclusion: The result of this study shows that low carbohydrate diets may be a useful 
method for patients with overweight or obesity. Low carbohydrate diet does not fit all patients 
and therefore meticulous close monitoring and supervision of health care is required. The 
nurse has an important role to explain and inform the patient. There is a need for more long-
term studies, preferably in Sweden to ensure the evidence to fit the Swedish population.  
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Overweight, obesity, low carbohydrate diet, effects, nurse role. 
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1. Bakgrund  
Inledning 
Övervikt och fetma är ett stigande folkhälsoproblem både nationellt och internationellt 
(Kallings, 2002). Enligt folkhälsomyndigheten har antalet överviktiga ökat de senaste åren 
och i Sverige benämns 42 % av männen samt 29 % av kvinnorna vara överviktiga. Fetma 
förekommer hos 14 % utan signifikant skillnad mellan könen (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
Både övervikt och fetma leder till större risk att drabbas av hälsokomplikationer i form av 
diabetes mellitus, hypertoni och påverkan på blodfetter vilket kan orsaka hjärt- och 
kärlsjukdomar. Det finns också risk för andningssvikt, sömnapnésyndrom med försämrad 
lungfunktion, ledsjukdomar, gallsten och vissa cancersjukdomar (Ericsson & Ericsson, 2013). 
Som överviktig kan man råka ut för sociala komplikationer vilket kan leda till psykosocial 
ohälsa. På samhällsnivå kan övervikt leda till ökade sjukvårdskostnader, sjukfrånvaro och 
förtidspensioner. De främsta orsakerna till att antalet överviktiga ökar är ett för stort 
energiintag kombinerat med fysisk inaktivitet (Kallings, 2002). Andra faktorer som kan bidra 
är genetiska orsaker, skador i aptitreglering, läkemedel, livsstil och samhällsmiljö (Ericsson & 
Ericsson, 2013). Studier har även visat att personer med låg utbildningsnivå kan tillhöra 
andelen överviktiga (Folkhälsomyndigheten, 2014).  
 
Det finns olika typer av behandlingsmetoder för att minska vikten. Förutom ökad fysisk 
aktivitet framhålls förbättrade kostvanor vara en viktig del av behandlingen 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). De senaste åren har olika alternativa kostförslag presenterats 
för att hjälpa överviktiga patienter att gå ned i vikt eller förbättra sin hälsa. Flera dieter och 
livsmedel med lågt intag av kolhydrater har ansetts vara gynnsamma då det gäller att reducera 
kroppsvikten (Håglin et al., 2008). Lågkolhydratkost innebär en restriktion av mängden 
kolhydrater och medför att andelen protein eller fett i maten istället blir högre 
(Livsmedelsverket, 2012). 
 
1.1 Näringsämnen  
 
Människor måste äta för att överleva och i maten finns samtliga näringsämnen som bygger 
upp människokroppen. (Andersson et al., 2008). Näringskomponenter som ingår i en normal 
kost är vätska, makronäringsämnen och mikronäringsämnen. Makronäringsämnen är 
energigivande ämnen som kolhydrater, fett och proteiner. Mikronäringsämnen är exempelvis 
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mineraler, vitaminer och spårämnen. (Stubberud et al., 2011) Enligt de nordiska 
näringsrekommendationerna (NNR) för friska individer förekommer riktlinjer om att det 
dagliga intaget i kosten bör innehålla 45-60 energi procent (E%) kolhydrater, 25-35 E % fett 
och10-20 E % protein (SBU, 2013).  
 
Kolhydrater  
Kolhydrater är en viktig energikälla för oss människor och spelar en viktig roll för kroppens 
funktioner (Asp, 2008). Det är ett dominerande näringsämne i många koster och ett 
gemensamt namn för stärkelse, kostfiber och olika sockerarter (Livsmedelsverket, 2015). 
Stärkelse finns exempelvis i bröd, pasta, müsli, ris och potatis. Kostfiber finns också i potatis 
och bröd samt i grönsaker, frukt och rotfrukter. Sockerarter finns huvudsakligen i söta 
livsmedel som läsk, godis, glass och bakverk. Långsamma kolhydrater som finns i fullkorn 
och fibrer anses vara gynnsamma för kroppen då de skyddar mot olika sjukdomar som till 
exempel cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Snabba kolhydrater i form av socker innehåller 
mycket energi och ingen näring, därför kan kroppen klara sig utan dem (Livsmedelsverket, 
2015). Kolhydrater som intas genom födan bryts ned i kroppen till glukos och bildar 
blodglukos (Asp, 2008). Glukos lagras även i levern och musklerna där det används som 
energireserv i form av glykogen. Hjärnan beskrivs behöva cirka 100 gram kolhydrater per dag 
som bränsle (Livsmedelsverket, 2015). Vid lägre intag bildas kolhydrater från protein och 
delar av det fett som intas. Detta ökar fettförbränningen och när fettet bryts ned bildas 
energimolekyler, som kallas ketoner. Hjärnan får istället näring från dessa och tillståndet 
brukar kallas ketos (Eenfeldt, 2011).     
 
Proteiner  
Proteiner kallas också för kroppens byggstenar och är uppbyggda av 20 olika aminosyror. Av 
dessa är nio stycken essentiella och det betyder att kroppen behöver få i sig dem regelbundet 
eftersom de inte på egen hand kan produceras i kroppen (Livsmedelsverket, 2015). Proteiner 
har ett antal livsviktiga funktioner i kroppen bland annat fungerar de som enzymer, hormoner, 
och transportämnen samt har en viktig roll i immunförsvaret. De ger också struktur och stadga 
åt vävnader och hjälper muskler i kroppen att kontrahera (Abrahamsson & Löf, 2008). 
Proteiner ingår i de flesta livsmedel och den viktigaste källan är framförallt kött men även 
kyckling, fisk, ägg, bröd, spannmål och mjölkprodukter är rika på proteiner. Det finns också 



3  

viktiga proteinkällor från växtriket som bönor och linser. Ifall kroppen får i sig ett otillräckligt 
behov av fett och kolhydrater, kommer protein från maten eller från musklerna att användas 
som energikälla, vilket kan leda till muskelnedbrytning. (Livsmedelsverket, 2015).  
 
Fetter  
Fettet har många uppgifter till exempel är det en viktig energikälla och lagras i kroppen som 
energireserv. Det fungerar också som skydd åt inre organ samt bygger upp och reparerar 
kroppens olika celler. Upptaget av de fettlösliga vitaminerna A,D,E och K sker med hjälp av 
fettet. Livsmedelsfettet indelas i tre huvudgrupper: Triglycerider, fosfolipider och steroler. 
Triglycerider är det vanligaste fettet i kosten och finns framförallt i margarin och matoljor. 
Fosfolipider har en liknande sammansättning som triglycerider och är cellmembranens 
byggstenar samt hjälper triglyceriderna att transporteras i blodet (Livsmedelsverket, 2015). 
Steroler är fettlösliga alkoholer och den vanligaste är kolesterol.  Kolesterol är råmaterial för 
syntes av olika hormoner i kroppen som till exempel kortisol och könshormoner, samt vitamin 
D (Becker, 2008).  
Fett är uppbyggt av fettsyror som kan vara mättade, enkelomättade eller fleromättade. Det 
anses vara mer hälsosamt att få i sig mer omättade fettsyror, eftersom det sägs kunna skydda 
mot hjärt -och kärlsjukdomar. Omättat fett finns i olivolja och andra vegetabiliska oljor, 
nötter, avokado, kyckling och fet fisk. Mättat fett finns i grädde, glass, bakverk, fet mjölk, 
smör, ost, fett kött som korv och bacon och kokosfett (Livsmedelsverket, 2015).  
 
1.2 Definitioner och begrepp 
Definition av övervikt och fetma  
Det vanligaste måttet för att definiera övervikt och fetma är BMI (Body Mass Index). Det kan 
mätas genom att dividera individens vikt med längden i kvadrat. Ett BMI över 25 definieras 
som övervikt och ett BMI över 30 definieras som fetma (se tabell 1). Det är dock inte alltid 
det bästa sättet att mäta om övervikten innebär en riskfaktor. Kroppsfettets placering på 
kroppen har stor betydelse. Bukfetma är farligare än en stor mängd subkutant fett runt 
höfterna. Mätning av midjemått är därför också en viktig indikator för att upptäcka eventuella 
risker relaterat till övervikten. Midjemåttet kopplas ofta ihop med att höftmåttet beräknas 
vilket ger en midja-höftkvot. Denna kvot åskådliggör fettets placering på kroppen vilket ger 
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bättre upplysning om riskerna med övervikt och fetma (se tabell 2) I tabell 1 och 2 beskrivs 
gränsvärden för BMI samt midjeomfång (Ericsson & Ericsson, 2013).  
Tabell 1 Definition av fetma. 
 Normalvikt Övervikt Fetma Svår fetma Extrem fetma 
BMI(Body mass index) 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 40- 
 
Tabell 2 Normal- och gränsvärden för midjeomfång.  
Normalvärden för midje- 
höftkvoten (Midjemått/höftmått) 

Gränsvärden för 
midjeomfånget (ökad 
risk) 

Gränsvärden för 
midjeomfånget (mycket ökad 
risk) 

Män < 1,0 
Kvinnor < 0,85 

Män 94 cm 
Kvinnor 80 cm 

Män 102 cm 
Kvinnor 88 cm 

 
Blodtryck 
Blodtrycket är det tryck som skapas när blodet pressas mot blodkärlens väggar. Blodtrycket 
delas upp i två tryck, det systoliska och det diastoliska trycket. Systoliskt blodtryck är det övre 
trycket (kontraktionsfasen), och det sker vid hjärtats sammandragning. Diastoliskt blodtrycket 
är det undre trycket (vilofasen) som sker efter sammandragningen när hjärtat återhämtar sig. 
Blodtrycket mäts i mm Hg. Hos en vuxen person är ett systoliskt blodtryck på ca 110-130 mm 
Hg och ett diastoliskt blodtryck på ca 80 mm Hg ett normalt blodtryck (Björkman & 
Karlsson, 2006). Högt blodtryck kallas hypertoni och förekommer vid ett systoliskt blodtryck 
på >140 mm Hg och ett diastoliskt blodtryck på >90 mm Hg (Eikeland et al.,2011) . 
 
Blodsocker  
Mätning av blodsocker visar ett mått på mängden socker (glukos) som finns i blodet. 
Koncentrationen blodsocker anges som millimol per liter (Björkman & Karlsson, 2006). 
Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln (Lindeberg, 2003). Insulinet gör att 
blodsockret har en jämn nivå i blodet genom att reglera cellernas glukosupptag (Ericsson & 
Ericsson, 2008). Om insulinproduktionen minskar eller inte produceras alls, kommer 
glukoshalten i blodet att stiga, vilket kallas hyperglykemi. Hyperglykemi kan ses vid metabolt 
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syndrom samt diabetes typ 1 och 2. Normalt blodglukosvärde ligger mellan 4 och 7 mmol/l 
före måltid och under 10 mmol/l ungefär två timmar efter måltid (Björkman & Karlsson, 
2006). 
Den genomsnittliga blodsockernivån kallas HbA1c och är ett mått på medelglukosnivån under 
sex till åtta veckor (Björkman & Karlsson, 2006). Inom sjukvården kallas HbA1c för 
långtidsblodsocker. Normalvärde är mellan 27 och 42 mmol för en person under 50 år, och 
mellan 31 och 46 mmol för en person över 50 år. Ett värde som överstiger gränsen visar 
tecken på diabetes. Riktlinjer för diabetiker är ett HbA1c-värde under 52 mmol (Fernholm, 
2012). Det går också att mäta värdet i procent, där värdet anger andelen glukos som bundit sig 
till blodets hemoglobin. Normalvärde är 3,3–3,5 procent för en frisk människa. Risk för 
komplikationer förekommer vid ett värde över 7 procent (Björkman & Karlsson, 2006).  
 
Blodfetter   
Fett transporteras i blodet med hjälp av vattenlösliga lipoproteiner, som också kan benämnas 
blodfetter. Det finns fyra olika typer, Kylomikroner, Very low density lipoprotein (VLDL), 
High density lipoprotein (HDL) och Low density lipoprotein (LDL) (Becker, 2008).  
Kylomikronernas uppgift är att transportera kolesterol till levern och triglycerider ut till 
kroppens vävnader. VLDL transporterar också triglycerider och omvandlas direkt efter det till 
LDL. Uppgiften för LDL är att ge cellerna kolesterol, men om det finns en hög halt av LDL- 
kolesterol i kroppen, tas överskottet upp av makrofager i blodkärlens väggar. Detta leder till 
att blodkärlen blir åderförfettade och därför benämns LDL-kolesterol vara det "onda" 
kolesterolet (Livsmedelsverket, 2015).  
HDL har flera betydelsefulla uppgifter som till exempel att transportera bort skadligt 
kolesterol från cellerna till levern, där det omvandlas till gallsyror och därefter töms ut i 
tarmen via gallan. Det är också en viktig proteinbärare samt tar hand om nedbrutet material 
från kylomikroner och VLDL. En hög halt av HDL och en låg kvot mellan det totala 
kolesterolet och HDL anses ha ett samband med minskad risk för hjärt-kärl sjukdom. HDL 
har därför fått namnet det “goda” kolesterolet (Becker, 2008). 
Summan av kolesterolet i blodets lipoproteiner (VLDL, LDL och HDL) kallas för 
totalkolesterol. Det är det som brukar kallas för “kolesterolvärdet” och det ska helst ligga 



6  

under 5 mmol/l. Vid förhöjt värde ska blodets innehåll av de olika lipoproteinerna 
kontrolleras (Hasselgren, 2007).  
 
1.3. Sjukdomar relaterade till övervikt och fetma 
Diabetes mellitus  
Diabetes mellitus är en långvarig metabol sjukdom som karakteriseras av ständig 
hyperglykemi samt rubbningar i fett-, protein- och kolhydratomsättning. Det finns två vanliga 
typer av diabetes som kallas diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Typ 1- diabetes är präglad av 
insulinbrist som orsakas av att insulinproducerande betacellerna angrips av kroppens eget 
immunförsvar. Typ 2-diabetes beror på nedsatt förmåga att utsöndra insulin samt 
insulinresistens som betyder reducerat upptag av glukos i perifera vävnader till följd av den 
försämrade insulineffekten (Mosand & Stubberud, 2011). Insulin behövs för att hjälpa celler 
att lagra in glukos, protein och fett (Lindeberg, 2003) 
Metabolt syndrom  
Metabolt syndrom är en kombination av olika riskfaktorer som leder till ökad risk att drabbas 
av hjärt- och kärlsjukdomar. Vanliga riskfaktorer vid metabolt syndrom är övervikt, 
bukfetma, hypertoni, insulinresistens, blodfettsrubbningar och albumin i urinen (Mosand & 
Stubberud, 2011). Eftersom det förekommer problem med blodsockerregleringen kallas 
metabolt syndrom även för prediabetes eller insulinresistens. Kroppen reagerar sämre på det 
blodsockersänkande hormonet insulin, och därför producerar kroppen mer insulin för att 
kunna sänka blodsockret. Det förekommer därför ständigt höga nivåer av blodsocker och 
insulin i kroppen. Till slut orkar inte den insulinproducerande bukspottkörteln med vilket 
leder till att metabolt syndrom övergår i diabetes typ 2 (Fernholm, 2012). Hos patienter med 
metabolt syndrom är det en fördel med livsstilsförändringar som viktminskning och fysisk 
aktivitet innan farmakologisk behandling sätts in (Mosand & Stubberud, 2011) . 
 
1.4 Behandling av övervikt och fetma  
Sjuksköterskor har en viktig roll vid behandling av överviktiga patienter eftersom han/hon 
genomför kontroller som vikt- och blodtrycks mätning samt provtagningar. Sjuksköterskan 
träffar ofta patienten mer än vad läkaren gör, vilket gör att det finns tillfällen att stödja och 
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motivera patienten till att uppnå ett gott hälsotillstånd. Det är viktigt att sätta upp mål som 
både är realistiska och genomförbara i ett längre perspektiv (Ericsson & Ericsson, 2008).   
 
Motiverande samtal  
Motiverande samtal (MI) är en effektiv samtalsmetod som kan användas när det finns behov 
av livsstilsförändringar som exempelvis viktnedgång. Motiverande samtal bygger på fyra 
huvudprinciper. Den första principen innebär att visa intresse och försöka förstå patientens 
situation. Den andra principen går ut på att tydliggöra skillnader mellan patientens situation 
och ett annat alternativ. Den tredje principen framhåller att stärka patientens tilltro till sin 
egen förmåga att vilja ändra sin situation. Den fjärde och sista principen innebär att försöka 
minska det motstånd som finns hos patienten till att vilja genomföra förändringen (Ericsson & 
Ericsson, 2013). Motiverande samtal ska utföras med hänsyn till patientens människovärde, 
autonomi och integritet (SBU, 2013). 
 
Fysisk aktivitet, medicinsk och kirurgisk behandling  
Fysisk aktivitet är effektivt eftersom det ökar förbränningen och på så sätt kan leda till 
viktminskning (Ericsson & Ericsson, 2008). Det innefattar all form av rörelse som ger en 
ökad energiomsättning. Brist på fysisk aktivitet kan leda till övervikt, diabetes typ 2, 
hypertoni, hjärtinfarkt, benskörhet och vissa cancerformer (Palmer & Wramner, 2007). 
Läkemedelsbehandling av fetma fungerar genom att hämma ett enzym i bukspottkörteln vilket 
leder till fettnedbrytning. Kirurgisk behandling innebär en operation där en förminskning av 
magsäcken utförs, vilket medför att mindre mängd föda kan intas (Ericsson & Ericsson, 
2008).  
 
Kostbehandling i form av lågkolhydratkost 
Lågkolhydratkost beskrivs vara en av många effektiva viktminskningsmetoder för patienter 
med fetma (SBU, 2013). Det kan variera mellan olika dieter hur mycket kolhydrater man får 
äta, ofta förekommer en striktare kolhydratbegränsning i början av dieten (Livsmedelsverket, 
2015). Enligt SBU:s rapport ”Mat vid fetma” definieras strikt lågkolhydratkost som <20 E % 
kolhydrater, vilket är ungefär 20-50 g/kolhydrat/dag. Fettinnehållet är då mellan 45 till 50 E% 
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och proteininnehållet 20 till 25 %. Måttlig lågkolhydratkost definieras som <40 E % 
kolhydrater. Fettinnehållet är då 35 till 40 E% och proteininnehållet 20 till 25 E% (SBU, 
2013). Exempel på lågkolhydratkost är Atkinsmetoden och LCHF (Livsmedelsverket, 2012).  
 
Atkins är en dietmetod som introducerades på 1960-talet. En amerikansk läkare vid namn 
Robert Atkins provade att gå ned i vikt genom att utesluta socker och stärkelse ur kosten. 
Därmed bildades en lågkolhydratkost som begränsade kolhydratintaget till max 20 gram per 
dag, ofta var restriktionen mer strikt i början av dieten. Kosten bestod av naturligt fett, kött, 
fisk, ägg och grönsaker. Atkins förespråkade starkt sin diet, och flera gick ned i vikt med hjälp 
av hans metod. Men en olycka skedde där Atkins plötsligt dog när han halkade under ett 
snöoväder. Men det sades också att han dött av en hjärtinfarkt för att han fortfarande varit 
överviktig. Under den tiden förekom det en rädsla för att gå upp i vikt med en fettrik kost, och 
därför tappade Atkins lågkolhydratkost sin popularitet (Eenfeldt, 2011).  
 
LCHF-kosten fick sitt genombrott på 2000-talet. En svensk läkare vid namn Annika Dahlqvist 
provade många dieter för att gå ned i vikt. Efter att ha provat fettsnål kost flera gånger gick 
hon ned till sin önskevikt med hjälp av strikt lågkolhydratkost med en högre andel fett. Denna 
kost fick namnet LCHF - “Low carb high fat” och är en liknande variant av den ursprungliga 
Atkinsmetoden. Skillnaden är att med LCHF-kost finns ingen specifik gräns för 
begränsningen av kolhydrater, men en riktlinje kan vara inte mer än 10 E%. Ju mindre 
kolhydrater du äter desto snabbare och bättre effekt förväntas du få på vikt och blodsocker. 
Hur mycket kolhydrater du äter beror på vad du trivs med. Annika Dahlqvist 
rekommenderade denna kost till patienter med diabetes. År 2005 startade en debatt när två 
dietister anmälde Annika Dahlqvist till Socialstyrelsen. De ansåg att kosten var farlig för 
patienternas hälsa eftersom den innehöll så mycket fett. Detta var starten till en vetenskaplig 
utredning som Socialstyrelsen genomförde under två års tid (Eenfeldt, 2008)  
 
År 2008 fastställde Socialstyrelsen att lågkolhydratkost var i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gällde för patienter med övervikt och typ 2 diabetes. 
Samtidigt fastslog de att endast kortare studier hade observerats och att längre studier krävdes 
(Eenfeldt, 2008). Nyare rön kom år 2011 då Socialstyrelsens tog fram riktlinjer angående 
kostråd för diabetiker. De rekommenderade endast måttlig lågkolhydratkost men inte strikta 
varianter. Anledningen var att det förekom brist på vetenskapligt underlag för effekterna av en 
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strikt lågkolhydratkost. Råden riktar sig ur den aspekten även till överviktiga eftersom många 
patienter med diabetes typ 2 är överviktiga (Socialstyrelsen, 2011; Fernholm, 2012 ).  
 
Forskarvärlden har tidigare länge fokuserat på att en lågfettkost skulle vara den rätta vägen till 
viktminskning. Idag förekommer råd om att det viktiga inte är vilken diet som följs, utan att 
begränsa kaloriintaget är det bästa alternativet (Fernholm, 2012). Förespråkare för 
lågkolhydratkost påstår däremot att diet med ett lågt kolhydratintag leder till mer positiva 
effekter på vikten och hälsan jämfört med andra koster (Fernholm, 2012; Eenfeldt, 2008).  
Det finns dock få studier som har undersökt om denna kost skulle vara mer effektiv än en 
annan kost i ett längre perspektiv än ett år. Eftersom andelen fett i en lågkolhydratkost ökar 
har det förekommit spekulationer kring om det på lång sikt kan öka risken för hjärt-
kärlsjukdomar. Det har också förekommit frågor kring om lågkolhydratkost innebär att 
kroppen får brist på mikronäringsämnen som vitaminer, mineraler och spårämnen (SBU, 
2013).    
 
1.5  Omvårdnadsteori och yrkesroll  
 
Omvårdnadsteorier redogör för centrala omvårdnadsfenomen för att förtydliga 
sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet. Teorierna fungerar som vägledning i 
sjuksköterskans verkliga arbetssituation. För detta område valdes Dorotea Orems 
egenvårdsteori. Teorin grundar sig på att människan har förmåga att ta hand om sig själv och 
sköta sin egenvård för att uppnå hälsa och välbefinnande (Kristoffersen, 2007).  
 
Dorothea Orem framhåller att alla människor är självständiga individer som borde ta ansvar 
för sin egen hälsa samt för familjemedlemmar som är i behov av vård. För att främja egenvård 
är det viktigt att patienten har kunskaper om sitt hälsoproblem. Patienten eller anhöriga ska 
därefter möta sitt eget vårdbehov för att upprätthålla hälsa samt återfå normalt eller nästan 
normalt hälsotillstånd innan sjukdom eller skada uppstår. Omvårdnaden som sjuksköterskor 
utför syftar till att hjälpa individer eller grupper att bibehålla eller ändra villkor för att uppnå 
hälsa. Det innebär att stabilisera, kontrollera eller minimera effekten av sjukdom eller 
handikapp. Sjuksköterskor ska komplettera patientens egenvård och bör därför inneha olika 
förmågor för att kunna bidra till genomförandet av egenvården. De skall också ge 
kompensation för att övervinna de villkor eller funktionshinder som orsakar att en patient inte 
kan agera eller agerar ineffektivt i egenvård (Orem,1991)  
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Enligt International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra huvudsakliga 
ansvarsområden: Att förbygga sjukdom, att främja hälsa, att lindra lidande och att återställa 
hälsa. Även i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor framhålls tydligt vikten av det 
hälsofrämjande arbetet (ICN, 2012). Sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och 
bedöma patientens förmåga till egenvård, aktivt förebygga hälsorisker samt motivera till 
förändrade livsstilsfaktorer. Detta ska vara i avsikt att främja hälsa för patienten och att 
förhindra ohälsa, samt hindra komplikationer i samband med sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). 
 
1.6 Evidensbaserad vård  
 
Evidentia betyder tydlighet på latin. Evidence innebär bevis eller belägg på engelska.  
Den evidensbaserade vårdens syfte är att kunna erbjuda patienten den bästa möjliga 
omvårdnaden, behandlingen och diagnostiken. Detta grundar sig på att kombinera tillgängliga 
vetenskapliga bevis med kliniskt beprövad erfarenhet samt patientens önskemål, med lokala 
villkor, för vård. Genom att systematiskt kombinera, kvalitetsgranska, tolka och tillämpa 
nuvarande forskningsresultat kan det bästa vetenskapliga beviset användas som stöd för beslut 
inom vården (Kajermo, et al., 2014). 
 
Sjuksköterskor skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, och har ett ansvar att arbeta evidensbaserat enligt patientsäkerhetslagen (SFS2010: 
659). Därför behövs ett vetenskapligt underlag kring om lågkolhydratkost kan 
rekommenderas till patienter med övervikt eller fetma, samt att sjuksköterskan vet vilka risker 
som kosten eventuellt kan medföra.  
 

1.7 Problemformulering 
 

Personer med övervikt och fetma ökar i både Sverige och andra länder. I dagens samhälle 
finns det olika behandlingsmetoder för att minska vikten. Kost anses vara en viktig 
komponent i behandlingen men delade meningar råder om vilken sorts kost som anses ge bäst 
resultat.  Lågkolhydratkost har diskuterats som ett alternativ till de rådande 
näringsrekommendationerna. Det finns dock begränsat med vetenskapligt underlag om vilka 
effekter denna kost har i ett längre perspektiv. Då sjuksköterskor enligt lag ska arbeta 
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evidensbaserat krävs ständig uppdatering av forskningsläget för att kunna stödja patienter på 
bästa sätt. 
 
Syfte 
 
Att genom en litteraturstudie undersöka effekter av lågkolhydratkost hos vuxna med övervikt 
eller fetma. 
 
Frågeställningar 
 

1. Vilka effekter har lågkolhydratkost på viktnedgång hos vuxna med övervikt eller 
fetma? 

2. Vilka effekter har lågkolhydratkost på blodtrycket hos vuxna med övervikt eller 
fetma? 

3. Vilka effekter har lågkolhydratkost på blodsocker hos vuxna med övervikt eller fetma? 
4. Vilka effekter har lågkolhydratkost på blodfetter hos vuxna med övervikt eller fetma? 

 
 
2 METOD 
 
2.1 Design 
 
Studiens design är en systematisk litteraturstudie för att ge en allmän översikt över vilken 
forskning som har gjorts inom området. För att kunna bedriva evidensbaserad vård måste 
hälso- och sjukvårdspersonal hålla sig uppdaterad inom sitt område och detta kan göras 
genom att inhämta samlad kunskap kring ett område i en litteraturstudie (Rosen, 2013). 
 
2.2. Sökstrategi 
 
Databas 
 
Sökningarna utfördes i databaserna PubMed och CINAHL som är allmänna databaser med ett 
brett utbud av artiklar inom medicin och omvårdnad. 
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Sökord 
 
I litteratursökningen användes sökorden ”diet” ”carbohydrate restricted” ”effects” “obesity” 
och ”low carbohydrate effects”. 
 
Typ av litteratur 
 
Eftersom avsikten var att mäta kvantitativa effekter var enbart kvantitativa artiklar 
inkluderade i studien.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna skulle kunna besvara syfte och 
frågeställningar. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och inte vara äldre 
än 10 år. De inkluderade studierna var alla vetenskapliga. Exklusionkriterier var 
översiktsartiklar, artiklar som inte besvarade syfte eller frågeställningar samt artiklar som 
beskrev effekter av lågkolhydratkost på människor under 18 år.  
 
Tillvägagångssätt 
 
Den första litteratursökningen utfördes den 7 september 2015 i databasen PubMed. I 
sökningen användes MeSH-termer som hjälp för att öka precisionen vid sökning på ett visst 
ämne. Genom att ange ”lågkolhydratkost” fick vi fram MeSH-termerna ”diet” och 
”carbohydrate restricted” som gav 957 träffar. Sedan lades även sökordet ”effects” till för att 
inrikta sökningen på vilka effekter kosten har, vilket begränsade sökningen till 519 träffar. För 
mer specifik sökning användes ett till sökord ”obesity” som gav 186 träffar.  Därefter valdes 
även att sökningen endast skulle innehålla artiklar publicerade de senaste tio åren samt artiklar 
som enbart var utförda på människor, vilket slutligen gav 165 träffar. Utifrån detta valdes 
endast originalartiklar ut och översiktsartiklar valdes bort. Nästa steg var att läsa titel och 
abstract och artiklarna bedömdes utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket ledde till att 
20 artiklar valdes ut. Efter ytterligare genomläsning sorterades några artiklar bort som endast 
kunde besvara en av frågeställningarna eller som utfört studie på för hög andel kolhydrater. 
Slutligen resulterade sökningen i att 11 artiklar valdes ut för att ingå i studien.  
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Den andra och tredje sökningen utfördes den 2 november 2015 i databasen CINAHL. I den 
andra sökningen användes sökorden “Low carbohydrate diets” vilket medförde 1530 träffar 
och fyra artiklar lästes igenom, men efter att artiklarna lästs igenom valdes endast en av 
studierna ut. Eftersom behov av ytterligare underlag krävdes genomfördes en tredje sökning. 
Då användes sökorden ”low carbohydrate diet” vilket gav 1068 träffar. Efter det lades 
sökordet ”effects” till som gav 395 träffar. Som sista steg lades sökordet ”obesity” till vilket 
gav 139 träffar. Sökningen resulterade i att fyra artiklar valdes ut, som var originalartiklar och 
som kunde besvara studiens syfte och frågeställningar och därmed passa studiens inklusions- 
och exklusionskriterier. Titel och abstract för dessa artiklar lästes igenom och efter det valdes 
tre artiklar ut (se tabell 1). 
 
Tabell 1 Litteratursökningstabell 

Databas 
Pubmed 

Sökord/ 
kombination av 
sökord MESH term 

Antal 
träffar 

Antal läst 
Abstract 

Antal 
valda 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
granskning 

1. Diet, carbohydrate- 
restricted [Mesh] 

957 0 0 0 

2. Diet, carbohydrate- 
restricted  [Mesh] 
effects 

519    

3. Diet, carbohydrate- 
restricted [Mesh] 
effects AND obesity 

186 183 20 11 

Databas 
Cinahl  

Sökord Antal 
träffar 

Antal last 
Abstract 

Antal 
valda 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
granskning 

1. Low carbohydrate 
diet 

1530 14 4 1 

2. Low carbohydrate 
diet effects 

705    
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3. Low carbohydrate 
diet effects obesity 

224 139 4 3 

 
2.3. Forskningsetiska överväganden  
 
I systematiska litteraturstudier undersöks kunskap som är dokumenterad sedan tidigare, så 
forskaren ställer frågor till litteraturen i stället för att fråga personer. Etiska överväganden 
måste göras angående urval och presentation av resultat. Forskaren ska välja studier som har 
noggranna etiska överväganden eller innehar tillstånd från en etisk kommitté. Dessutom ska 
alla artiklar som ingår i studien redovisas och alla resultat skall presenteras, inte enbart de 
som stöder forskarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). Detta är en litteraturstudie 
som i sig inte kräver etiskt godkännande från etisk kommitté, eftersom fakta kommer 
presenteras som dokumenterats sedan tidigare. 
 
2.4. Bearbetning och analys 
 
Kvalitetsanalys 
 
Urvalet av studierna har utförts utifrån studiens syfte och frågeställningar. Samtliga artiklar är 
granskade för kvalitetsanalys enligt granskningsmall (Bilaga 3) som tagits fram av Forsberg 
& Wengström (2013). Därefter är artiklarna graderade och indelade i hög, medel och låg 
kvalitet. Granskningen sorterade bort de artiklar som inte var förenliga med studiens syfte och 
frågeställningar eller studier som hade låg kvalitet enligt granskningsmall (Forsberg & 
Wengström, 2013). 
 
Resultatanalys  
 
De artiklar som inkluderades i studien har lästs igenom och analyseras. Därefter har resultatet 
redovisats i en tabell under studiens resultatdel. I tabellen redovisas författare, publiceringsår, 
titel på artikel, artikelns syfte/frågeställningar, metod, antal deltagare/bortfall, resultat samt 
kvalitetsgrad på artiklarna. Därefter har artiklarna lästs om med fokus på litteraturstudiens 
syfte och frågeställningar. Artiklarnas resultat har sedan jämförts med varandra för att 
upptäcka likheter och skillnader och sedan sorteras in under lämplig resultatkategori. Dessa 
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har strukturerats för att kopplas samman till litteraturstudiens frågeställningar, vilket 
underlättar för läsarens förståelse av resultatet (Friberg, 2006). 
 
3. Resultat 
 
Litteraturstudiens resultat grundades på 15 artiklar som redovisats i en översiktstabell (se 
bilaga 1). Alla studierna var kvantitativa studier som byggde på en randomiserad klinisk 
prövning (RCT), förutom en pilotstudie. Studierna utfördes i sex olika länder mellan 2005-
2014, länderna var Australien, Israel, Kina, Kuwait, Storbritannien och USA. Deltagarna i 
undersöknings grupperna i samtliga studier hade övervikt eller fetma, varav fyra av studierna 
undersökte patienter som även hade diabetes. Artiklarna bedömdes ha medel eller hög 
kvalitet. Analysen av resultatet finns beskrivna under fyra rubriker som också är studiens 
frågeställningar.    
 
3.1. Effekter på viktnedgång 
 
Alla studierna visade att genom att minska intaget av kolhydrater går de allra flesta patienter 
ned i vikt vilket ger minskat BMI. Kortsiktiga och längre studier framhöll antingen en 
signifikant större viktminskning i jämförelse med en lågfettkost eller ingen förekommande 
skillnad i viktminskning mellan dieterna. I vissa studier förekommer en snabbare 
viktminskning med lågkolhydratkost jämfört med lågfettkost i början av dieten. I fyra av 
studierna tas midjemåttet upp som minskat i samband med att viktnedgång skett. 
  
Dashti och medarbetare (2006) visade en signifikant minskning i kroppsvikt med en ketogen 
lågkolhydratkost efter ett år. I två långsiktiga studier på ett respektive två år var 
lågkolhydratkost mer effektivt vid viktnedgång jämfört med en lågfettkost (Bazzano et al., 
2014; Shai et al., 2014). Samma resultat framkom i en studie på två månader där 
lågkolhydratkost gav signifikant större viktminskning (Keogh et al., 2008). I en mindre studie 
med enbart diabetespatienter visade sig vikt och midjemått minska signifikant hos alla som 
deltog i studien (Unwin & Unwin, 2014). I andra studier med diabetespatienter framkom 
också positiva resultat i form av snabbare viktminskning jämfört med en lågfettkost efter tre 
månader (Davis et al., 2009; Saslow et al., 2014). 
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Flera av studierna visade snabbare viktminskning i början av en lågkolhydratdiet, men vid 
dietens slut fanns ingen skillnad i viktminskning jämfört med annan diet. Detta gällde både 
kortsiktiga studier samt längre studier som var ett respektive två år långa (Davis et al., 2009; 
Foster et al., 2007; Lim et al., 2009; Liu et al., 2013). En del av studierna gav resultat på 
viktminskning men ingen skillnad i viktnedgång jämfört med en lågfettkost under hela dietens 
gång. Detta inkluderade både kortsiktiga och långsiktiga studier (Wycherley et al., 2010 ;Tay 
et al., 2008; Brinkworth et al., 2009; Bradley et al., 2009). 
 
Minskning av midjemåttet i samband med viktnedgång nämns i studien som enbart innehöll 
diabetespatienter som intog lågkolhydratkost (Unwin & Unwin, 2014). I andra studier 
minskade midjemåttet men efter dietens slut fanns ingen signifikant skillnad mellan 
lågkolhydratkost och lågfettkost (Bazzano et al., 2014; Bradley et al., 2009; Liu et al., 2013; 
Shai et.al, 2008). I en av de studierna hade midjemåttet minskat mer signifikant med 
lågkolhydratkosten efter tre och sex månader (Bazzano et al., 2014).  
 
3.2. Effekter på blodtryck 
 
Systoliskt och diastoliskt blodtryck hade förbättrats i majoriteten av studierna. I flera studier 
påstås det bero på att vikten minskat.  
 
Både kortsiktiga och långsiktiga studier visade en sänkning av blodtrycket i samband med 
viktnedgång men ingen signifikant skillnad mellan de olika dieterna (Bazzano et al., 2014; 
Keogh et al., 2008; Bradley et al., 2009; Wycherley et al., 2010; Tay et al., 2008; Brinkworth 
et al., 2009; Shai et al., 2008; Liu et al., 2013; Davis et al., 2009). I pilotstudien med 
diabetespatienter hade blodtrycket minskat signifikant hos alla deltagare (Unwin & Unwin, 
2014). Lim och medarbetare (2009) visade att både systoliskt och diastoliskt blodtryck hade 
minskat i alla dietgrupperna, medan kontrollgruppen visade ökat blodtryck. I en längre studie 
på två år hade det systoliska blodtrycket minskat hos alla deltagare i båda dietgrupperna, 
medan det diastoliska blodtrycket hade minskat mer signifikant med lågkolhydratkosten efter 
3, 6 och 12 månader. Förbättringen av blodtrycket hade upprätthållits fram till studiens slut, 
efter 24 månader (Foster et al., 2007).   
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3.3. Effekter på blodsocker 
 
Blodsocker (fasteblodsocker) och HbA1c, insulinnivåer (fasteinsulin) och insulinresistens 
hade i flera av studierna minskat med en lågkolhydratkost. Några studier visade att det inte 
har blivit någon större skillnad. 
 
Blodglukos minskade och förbättrades signifikant i de studier där enbart effekter av 
lågkolhydratkost undersöktes (Unwin, D. & Unwin, J., 2014; Dashti et al., 2006). Flera av 
studierna som studerade en jämförelse med lågfettkost visade att blodsockret reducerades i 
samband med viktnedgång och ingen signifikant skillnad framkom mellan lågkolhydrat och 
lågfettkost (Tay et al., 2010; Brinkworth et al., 2009; Bazzano et al., 2014; Keogh et al., 
2008). Keogh och medarbetare (2008)  och Tay och medarbetare (2010) hävdade att 
blodsocker och insulinnivå minskade beroende på viktnedgång och inte beroende på diet.  
 
Bradley och medarbetare (2009) samt Liu och medarbetare (2013) hade i sin kortare studie 
erhållit resultat på liknande blodsockernivåer före och efter studien med både låg-
kolhydratkost och lågfettkost. Lim och medarbetare (2009) kom också fram till att det inte 
fanns någon skillnad i blodsocker efter tre och femton månader och ingen signifikant skillnad 
mellan dietgrupperna. Däremot minskade insulinnivåerna signifikant med lågkolhydratkosten 
efter tre månader jämfört med lågfettkosten, men ingen signifikant skillnad kunde ses efter 15 
månader. I andra studier visades också att insulinnivåerna reducerades av en lågkolhydratkost 
men ingen skillnad jämfört med lågfettkost (Shai et al., 2008; Tay et al., 2008; Brinkworth et 
al., 2009; Bazzano et al., 2014; Keogh et al., 2008; Bradley et al., 2009). Insulinresistensen 
beskrivs också ha minskat i två av studierna (Tay et al., 2008; Brinkworth et al., 2008). 
 
I en studie med enbart överviktiga diabetespatienter visades att strikt lågkolhydratkost var mer 
effektivt än en måttlig lågkolhydratkost i att förbättra HbA1c, vilket tillät minskning av 
diabetesmediciner. Denna studie var dock endast tre månader lång (Saslow et.al, 2014). I en 
annan studie med diabetespatienter framkom att HbA1c förbättrades signifikant hos alla 
patienter i studien efter åtta månader (Unwin, D. & Unwin, J., 2014). Davis och medarbetare 
(2009) visade i sin studie att en minskning av HbA1c var störst i lågkolhydratkostgruppen 
efter tre månader men efter ett år fanns ingen signifikant skillnad i HbA1c mellan 
lågkolhydratkost och lågfettkost. Detta visades också i en annan studie där HbA1c var 
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signifikant förbättrat med en lågkolhydratkost efter sex månader jämfört med en lågfettkost 
men det upprätthölls inte efter två år (Iqbal et al., 2009). 
 
3.4. Effekter på blodfetter 
 
Triglycerider 
Studien visade att en lågkolhydratkost oftast sänker triglyceridnivån i kroppen och ger en 
större minskning än en kost med lågt fettinnehåll. 
 
Triglycerider minskade signifikant med en ketogen lågkolhydratkost hos patienter med högt 
kolesterol (Dashti et al., 2006). I flera av studierna hade halten av triglycerider minskat 
signifikant mer med en lågkolhydratkost jämfört med en lågfettkost (Brinkworth et al., 2009; 
Keogh et al., 2008; Bradley et al., 2009; Shai et al., 2008; Tay et al., 2010). Vissa av studierna 
visade en minskning jämfört med en lågfettkost, dock inte signifikant (Bazzano et al., 2014; 
Wycherley et al., 2010). Två längre studier visar att triglyceridnivån till en början minskade 
mer jämfört med andra dieter, men ingen skillnad förekom efter ett respektive två år (Lim et 
al., 2009; Foster et al., 2007). I två studier bland diabetespatienter fanns inga signifikanta 
skillnader av triglycerider mellan lågkolhydratkost och lågfettkost efter ett respektive två års 
studie (Davis et al., 2009; Iqbal et al., 2009). 
 
Totalkolesterol, HDL och LDL 
 
Studien resulterade i olika utfall på nivåer av totalkolesterol och LDL. En del av studierna 
visade en ökning och andra studier en sänkning, dessutom förekom det några studier som inte 
hade sett någon förändring alls. Förhållandet mellan totalkolesterol och HDL finns beskrivet i 
några studier och visade en minskning relaterat till ett lågt kolhydratintag. De flesta av 
studierna visade en ökning av det goda kolesterolet, HDL.    
 
Totalkolesterol ökade signifikant med lågkolhydratkost i studier som var ett år långa (Lim et 
al., 2009; Wycherley et al., 2010; Brinkworth et al., 2009) men i en av studierna fanns ingen 
signifikant skillnad jämfört med annan diet efter 15 månader. Totalkolesterol förändrades inte 
signifikant mellan dietgrupperna i studier som var ett år långa (Bazzano et al., 2014; Tay et 
al., 2010; Davis et al., 2009). Minskning av totalkolesterol framkom relaterat till viktnedgång 
i andra studier (Dashti et al., 2009, Keogh et al., 2008; Iqbal et al., 2009). Kvoten mellan 
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totalkolesterol och HDL hade i flera studier minskat (Foster et al., 2007; Shai et al., 2008 ; Liu 
et al., 2013). 
 
HDL ökade signifikant mer i lågkolhydratgruppen jämfört med annan diet i studier som var 
ett år långa eller längre (Bazzano et al., 2014; Lim et al., 2009; Keogh et al., 2009; Dashti et 
al., 2009; Wycherley et al., 2010 ;Tay et al, 2008; Brinkworth et al., 2009 ;Foster et al., 2009; 
Shai et al., 2008; Davis et al., 2009; Liu et al., 2013). Även i en kortare studie på två månader 
visades en ökning av HDL (Keogh et al., 2009) men i två studier på två respektive tre 
månader framkom ingen förändring av HDL (Bradley et al., 2009; Saslow et al., 2014).  
En studie som utfördes under två år visade att HDL ökade efter 12 månader men sjönk efter 
24 månader (Iqbal et al., 2009). Detta sågs också i en studie på 15 månader, där HDL ökade 
efter 3 månader, men ingen skillnad förekom mellan dieterna efter 15 månader (Lim et al., 
2013). 
  
LDL ökade i två längre studier (Lim et al., 2009; Wycherley et al., 2010; Brinkworth et al., 
2009). I andra studier både kortsiktiga och längre framkom en minskning av LDL (Bazzano 
et.al, 2014; Dashti et al., 2009; Iqbal et al., 2009; Keogh et al., 2009). I en ytterligare studie 
minskade LDL signifikant mer med en lågfettkost vid tre och sex månader jämfört med en 
lågkolhydratkost, effekten kvarstod dock inte efter 12 och 24 månader (Foster et al., 2009). I 
en tre månader lång studie bland överviktiga diabetespatienter visade det sig att patienterna 
inte fick ökade LDL-nivåer utan erhöll god effekt på blodfetterna av en lågkolhydratkost 
(Saslow et al., 2014).  
 
LDL förändrades inte signifikant i flera kortsiktiga och långsiktiga studier (Davis et al., 2009; 
Bradley et al., 2009; Liu et al., 2013). En längre studie visade att LDL inte förändrades och 
inga signifikanta skillnader hittades jämfört med en medelhavskost och en lågfettkost (Shai et 
al., 2008). I en studie visades stor individuell variabilitet där det hos vissa förekom ett 
oförändrat LDL och hos ca 25 % förekom en ökning på 10 % (Tay et al., 2010).  
 
4. DISKUSSION 
 
Resultatet av litteraturstudien visade att lågkolhydratkost kan leda till flera fördelar för en 
person med övervikt eller fetma. Det gick dock inte att förutse hur kosten kan påverka 
kroppen i ett längre perspektiv än två år, då inga studier som var längre än så inkluderades.  
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Samtliga studier visade att kosten ledde till minskning av vikt och midjemått. Det var vanligt 
förekommande att det till en början förekom en snabbare viktminskning jämfört med annan 
diet. I ett längre perspektiv gav kosten antingen större viktnedgång eller ingen skillnad 
jämfört med en lågfettkost. Blodtrycket förbättrades i stort sett alla studier. Blodsocker, 
HbA1c, insulinnivåer och insulinresistens minskade eller var liknande som innan. 
Lågkolhydrat-kostens inverkan på blodfetter visade både likheter och skillnader i resultat 
mellan studierna. Det som stämde överens mellan studierna var att triglyceridnivån ofta 
sänktes och nivån av HDL ofta ökade. Det som skiljde sig var nivåer av totalkolesterol och 
LDL. Likheter och skillnader i resultat mellan studierna kan ha berott på studiens längd, 
deltagarnas följsamhet, mängd kolhydrater eller vilken sorts fett eller kvalitet på kolhydrater 
som intogs under studiens gång.  
 
4.1 Resultatdiskussion  
 
Viktnedgång 
 
Studien visade att lågkolhydratkost ofta leder till viktnedgång. Det stämmer överens med en 
studie som framtagit evidens för att kosten leder till viktnedgång för många individer 
(Liebman, 2014) I andra översiktsstudier beskrivs lågkolhydratkost vara en effektiv 
viktminskningsmetod för patienter med övervikt eller fetma (Last & Wilson, 2006; Hu & 
Bazzano, 2014; Noto et al., 2013; Santos et al., 2012; Westman et al., 2007). Den inträffade 
viktnedgången kan förklaras genom att ett lågt kolhydratintag leder till ökad energi-
förbrukning eftersom glukosbrist gör att protein och fett bryts ned (Liebman, 2014; Eenfeldt, 
2008). Det leder även till minskade insulinnivåer vilket gör att fettcellerna öppnar sina förråd 
och får möjlighet att förbrännas, istället för att lagra fett (Fernholm, 2012). En alternativ 
tolkning var att det i flera av studierna förekom en begränsad mängd kalorier. Det bekräftas i 
översiktsstudier där viktnedgången kan ha berott på kalorirestriktion och inte enbart på att 
mängden kolhydrater hade minskat (Last & Wilson, 2006; Noto et al., 2013). 
 
I resultatet framkom att lågkolhydratkost i vissa fall gav en snabbare viktminskning i  
början av dieten jämfört med en lågfettkost. I ett längre perspektiv visades ingen skillnad 
mellan dieterna. Samma resultat förekommer i andra översiktsstudier (Hu & Bazzano, 2014; 
Liebman et al., 2014; Last & Wilson, 2006; Samaha, Foster & Makris, 2007). Det kan tolkas 
på olika sätt. Det kan ha berott på att lågkolhydratkosten till en början var strikt och gynnade 
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viktnedgång, men att kolhydratintaget sedan ökade successivt under studiens gång vilket 
medförde att fettförbränningen avtog. Det resulterade i att skillnaderna mellan dieterna 
minskade. Det kan även hängt samman med att följsamheten inte upprätthållits på grund av att 
det varit svårt att följa dieten.  
 
Dashti och medarbetare (2009) som undersökte en ketogen kost visade en signikant 
viktminskning under hela studiens gång, vilket kan ha berott på att kolhydratintaget hela tiden 
hölls på en låg nivå. Bazzano och medarbetare (2014) höll också sitt kolhydratintag på mellan 
5-15 % (20-40 g) vilket ledde till att signifikant viktskillnad sågs vid studiens slut jämfört 
med en lågfettkost. Varför det i några studier inte förekom någon skillnad mellan 
lågkolhydratkost och lågfettkost under hela studiens gång finns inget entydigt svar på, men 
det kan ha varit så att det i dessa studier förekom kaloribegränsning hos båda dieterna, vilket 
lett till liknande viktnedgång. Liebman (2014) har spekulationer kring att vilken diet man än 
väljer leder det ofta till negativ kaloribalans och därmed viktnedgång. Men en annan studie 
visar att det var lättare att upprätthålla vikten med en lågkolhydratkost efter att viktnedgången 
skett jämfört med en lågfettkost (Westman et al, 2007).  
 
Lågkolhydratkost visade sig ge bättre följsamhet och mer gynnsamma resultat på 
viktminskning när dieten var strikt kontrollerad och deltagarna fick tydliga instruktioner. Det 
kan vara svårt att upprätthålla god följsamhet i koststudier, speciellt längre studier. Vid 
tillgång till regelbunden dietistkontakt, kostdagbok, beteendestöd, detaljerad kostrådgivning 
och kostutbildning ökade följsamheten. Det gav även positiva resultat på viktnedgång och 
följsamhet när maten tillagade i ett kök nära arbetet där deltagarna arbetade och maträtterna 
försågs med etiketter som visade exakt antal kalorier och form av makronutrient. Det tas även 
upp i tidigare forskning där patienter som fick mera stöd och noggrann övervakning gick ned 
mer i vikt (Westman et al., 2007; Samaha, Foster & Makris, 2007). Flera översiktsstudier 
beskriver att följsamhet är nyckeln till en långsiktig framgång för effektiv och säker 
viktnedgång (Last & Wilson, 2006; Liebman, 2014). Det beskrivs också att följsamheten till 
dieter är enklare för vissa personer och enklare under en kortare period. Under ett längre 
perspektiv upprätthålls kanske inte dieten vilket gör att vikten stannar av eller inte minskar 
lika mycket (Liebman, 2014).  
 
Sämre följsamhet framkom i en två år lång studie där resultatet även visade en liten 
viktminskning jämfört med andra studier. En del hoppade av på grund av ointresse för studien 
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och det framkom också att deltagarna hade underrapporterat intag av kalorier och 
makronutrienter (Iqbal et al., 2009). Sämre följsamhet kan också ha berott på ett högt 
kolhydratintag innan dietens början vilket gjorde att genomförandet blev en utmaning (Liu et 
al, 2013; Davis et.al, 2009). Minskade resultat på viktnedgång under studiens gång kan även 
ha berott på att deltagarna hade eget ansvar för inköp av matvaror och matlagning, samt att 
mängden kolhydrater och kalorier ökade (Davis et al., 2009). I jämförande studier beskrivs att 
det kan vara svårt att följa en lågkolhydratkost på grund av svårigheter att finna rätt sorts mat. 
Dieten kan även leda till social isolering om människor i ens närhet inte äter likadant 
(Brinkworth et al., 2009) 
 
Midjemåttet har ibland beskrivits vara ett bättre mått på övervikt än vad vikt och BMI är. 
Minskning av midjemåttet tas upp i några studier, vilket kan ha tolkats som ett resultat utifrån 
den inträffade viktnedgången. I en översiktsstudie beskrivs att lågkolhydratkost var mer 
effektivt för att minska midjemått och bukfetma jämfört med en lågfettkost (Santos et al., 
2012). Eftersom bukfetma och övervikt är vanligt förekommande vid metabolt syndrom kan 
därmed lågkolhydratkost vara passande för denna kategori av patienter. Lågkolhydratkost har 
i flera översiktsstudier visat sig ha gynnsamma effekter på viktnedgång hos patienter med 
metabolt syndrom (Last & Wilson, 2006; Samaha, Foster & Makris, 2007).  
 
Resultatet visade även positiva effekter på viktnedgång hos överviktiga patienter med 
diabetes. Unwin, D. & Unwin J. (2014) kom fram till att patienterna var mer motiverade till 
att följa dieten när de nyligen diagnosticerats med prediabetes eller diabetes typ 2. Patienterna 
erhöll tydliga riktlinjer om vad de fick äta för att bäst kontrollera sin sjukdom och deltagarna 
tyckte att dieten var lätt att följa. En översiktsstudie beskriver också goda effekter på 
viktnedgång hos diabetiker (Hu & Bazzano, 2014). Detta står i linje med den svenska 
debatten där lågkolhydratkost rekommenderades till diabetes patienter. De nya riktlinjerna 
som kom år 2011 rekommenderade dock endast måttlig lågkolhydratkost. 
 
Ibland går det inte att säga vilken diet som leder till bäst resultat på viktnedgång för en 
individ. Övervikt och fetma kan bero på gener och miljö och därför kan olika dieter passa 
olika personer. Lämplig diet i kombination med fysisk aktivitet kan hjälpa utvalda patienter 
att uppnå viktminskning. Däremot kan kolhydratmängden som behövs variera mellan olika 
personer (Last & Wilson, 2006) Sjukvården kan därmed fungera som vägledning och hjälpa 
patienten att hitta rätt sorts kostbehandling (Westman et al., 2007).  
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Blodtryck 
 
Blodtrycket minskade och förbättrades i samtliga studier vilket kan tolkas som en påverkan av 
inträffad viktnedgång. Det förekom ingen större skillnad i blodtrycksvärden jämfört med 
annan diet. Detta överensstämmer med en översiktsstudie utförd i USA där patienterna gick 
ned i vikt men ingen signifikant skillnad i blodtryck förekom mellan dieterna. Viktnedgång 
beskrivs därför vara den drivande faktorn till ett lägre blodtryck hos patienter med övervikt 
eller fetma (Hu & Bazzano, 2014). Lim och medarbetare (2009) visade att både systoliskt och 
diastoliskt blodtryck hade minskat i alla dietgrupperna, medan kontrollgruppen visade ökat 
blodtryck. Detta visade att deltagarna som ingick i en diet förbättrade sitt blodtryck jämfört 
med gruppen som inte ingick i någon diet, vilket också bekräftade antagandet om att 
viktnedgång leder till ett bättre blodtryck.  
 
I en översiktsstudie beskrivs att lågkolhydratkost mer specifikt är associerat med gynnsamma 
effekter på blodtrycket. En kost med mycket kolhydrater kan leda till en stressreaktion i 
kroppen som medför högre blodsocker och insulinnivåer. Detta i sin tur kan förvärra 
blodfetterna och framkalla mottaglighet för hypertoni (Liebman, 2014). Santos och 
medarbetare (2012) påstår i sin översiktsartikel att ett förbättrat blodtryck inte enbart är 
förknippat med viktminskning. Ett exempel från en studie är att patienter som uppnådde 
viktnedgång genom kirurgi återfick högre blodtryck efter operationen.  
 
Lågkolhydratkosten påstås vara ett bättre alternativ för blodtrycket i en av de mer långsiktiga 
studierna, där det diastoliska blodtrycksvärdet var signifikant bättre under alla regelbundna 
mätningar under studiens gång jämfört med en lågfettkost (Foster et al., 2009) Svenska 
förespråkare för lågkolhydratkost har teorier om att ett högt kolhydratintag kan höja 
blodtrycket. Det beskriver att sockermolekyler kan klibba fast på kollagenproteiner på 
blodkärlens insida. Blodkärlen blir trängre och medför att blodtrycket höjs. Det kan också 
bero på ett högt intag av socker som innehåller mycket fruktos (som är en del av vitt socker). 
Levern bryter ned fruktos och om det bildas för mycket kommer en biprodukt att bildas, 
urinsyra. Syran hämmar elasticiteten i kärlen och gör att de blir trängre när hjärtat ska pumpa 
ut blodet i kroppen, vilket orsakar ett högre blodtryck (Fernholm, 2012).  
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Utifrån detta är det svårt att tolka om just en lågkolhydratkost kan förbättra blodtrycket på ett 
bättre sätt en annan diet. Lågfettkosten innehöll mer kolhydrater, men att de deltagarna också 
minskade i blodtryck kan bero på att de var under diet, och i de flesta fall var dieten 
energibegränsad vilket antagligen lett till att de åt mindre mängd kolhydrater än innan, även 
om kolhydrater var den makronutrient som de åt mest av. De kanske också valde bättre 
kvalitet på kolhydrater som innehöll mindre mängd vitt socker. Därmed kunde blodtrycket 
sänkas i samband med viktnedgång på samma sätt som i lågkolhydratkosten.  
 
Blodsocker 
 
Blodsocker, insulinnivåer och insulinresistens samt HbA1c hade i flera studier minskat och 
förbättrats hos deltagarna som åt lågkolhydratkost. Detta resultat står i linje med flera 
forskningar som också kom fram till förbättring av dessa värden hos patienterna (Westman et 
al. 2007; Santos et al., 2012; Hu & Bazzano, 2014). Minskningen av blodsocker, HbA1c och 
insulinnivåer ledde till att fem av tio diabetiker som intog lågkolhydratkost minskade sitt intag 
av diabetes mediciner (Westman et al. 2007). Detta överensstämde med resultatet från studien 
där också ungefär hälften av patienterna slutade att ta sina mediciner efter förbättrat 
blodsockervärde (Unwin, D. & Unwin, J., 2014; Saslow et al, 2014).  
 
I resultatet framkom att i några studier ansågs att blodsocker och insulinresistens reducerades 
på grund av viktminskningen, inte beroende av vilken kost som intogs. Samma resultat 
framkommer i en större studie som påstår att den minskade insulinresistensen som inträffade 
efter att ha intagit en lågkolhydratkost, kan bero på viktminskningen (Samaha, Foster & 
Makris, 2007). När patienterna inte gick ned mer i vikt upprätthölls varken blodsocker eller 
insulinresistens. Om viktminskningen är anledningen till förbättrade värden kan det förklara 
varför det inte fanns någon skillnad mellan dieterna. Både lågkolhydratkost och lågfettkost 
hade minskat värdena till följd av viktnedgången. Orsak till att skillnader inte förekom kan 
också som tidigare nämnt bero på följsamhet.  
 
Det går också att tolka det som att det kan bero både på viktnedgång och minskat intag av 
kolhydrater. Övervikt och fetma är kopplat till blodsocker och insulin. Socker och snabba 
kolhydrater höjer blodsockret och insulin ska hjälpa till att sänka det. Hos en frisk person 
fungerar detta ofta som det ska. Men hos patienter med metabolt syndrom och diabetes typ 2 
förekommer insulinresistens, vilket gör att kroppens organ reagerar sämre på insulin och 
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därmed blir både nivåerna av blodsocker och insulin onormalt höga. Genom att gå ned i vikt 
kan blodsockret kontrolleras. Gör man det med hjälp av att minska mängden kolhydrater kan 
blodsockret bli stabilt, eftersom det då inte höjs lika mycket och lika ofta. En lågkolhydratkost 
kan därför vara effektiv vid metabolt syndrom och diabetes typ 2 eftersom det då ofta 
förekommer höga blodsockernivåer (Fernholm, 2012).  
 
I en översiktsstudie påpekar författarna att hög insulinmängd i blodet stimulerar aptiten. Det 
kan leda till ökning av matintaget, vilket i sin tur medför viktökning. Högre mängd 
kolhydrater i kosten ökar insulinnivåerna, och därför kan det vara av fördel om sjukvården 
vägleder och informerar patienter med övervikt eller fetma om att de ska minska mängden 
kolhydrater i kosten för att minska insulinutsöndringen (Westman et al., 2007). 
 
Studien visade också att HbA1c, långtidsblodsockret oftast förbättrades mer signifikant i 
samband med en strikt lågkolhydratkost. Det stämmer överens med tidigare forskning som 
visar att en strikt lågkolhydratkost kan förbättra glykemisk kontroll och insulinresistens hos 
patienter med diabetes typ 2 (Liebman, 2014).  
 
Många människor strävar efter viktnedgång som inte alltid uppnås. Vad som kan vara värt att 
komma ihåg är att det inte alltid är det viktigaste. En förbättrad kost kan vara av fördel för att 
hålla blodsockret på en normal nivå och därmed minska risken för sjukdomar (Fernholm, 
2012).  
 
Blodfetter 
 
I resultatet framkom att nivån av triglycerider i blodet ofta sjunker med en lågkolhydratkost. 
Detta visades i både långsiktiga och kortsiktiga studier och kan jämföras med tidigare 
översiktsstudier där triglyceridnivån också sänktes vid lågt kolhydratintag (Hu & Bazzano, 
2014; Liebman, 2014; Westman et al., 2007; Santos at el.,2012; Samaha, Foster & Makris, 
2007). Vidare förklaras att lägre halt triglycerider i blodet minskar risken för hjärt-
kärlsjukdomar. En hög nivå ökar däremot risken för ischemisk stroke och kardiovaskulära 
sjukdomar (Santos et al.,2012; Samaha, Foster & Makris, 2007). Triglycerider är det 
vanligaste fettet i kosten, men det är också ett fett som du inte ska ha för mycket av 
(Fernholm, 2012). Det som kan ifrågasättas är varför triglyceriderna sänktes vid ett lågt 
kolhydratintag som ändå innehåller en högre andel fett? Förklaringen är att mindre mängd 
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kolhydrater leder till mindre insulinhöjning, vilket saktar ner fettproduktionen i levern. I 
motsats leder högre mängd kolhydrater till att leverns fettproduktion ökar. Enkelt kan man 
säga att socker blir till fett i kroppen. Vanligt vitt socker innehåller dessutom både glukos och 
fruktos. Det bildas lättare fett, triglycerider, från fruktos. Minskar mängden kolhydrater i 
kroppen, speciellt i form av socker, borde triglyceridnivån gå ner (Fernholm, 2012).  
 
Mängden HDL ökade oftast med en lågkolhydratkost i både kortsiktiga samt långsiktiga 
studier. I tidigare forskning framkommer samma resultat (Liebman, 2014; Hu & Bazzano, 
2014; Santos at el.,2012; Samaha, Foster & Makris, 2007; Westman  et al.,2007;). HDL är 
som tidigare nämnt det goda kolesterolet och en hög halt anses ha samband med minskad risk 
för hjärt-kärlsjukdom. Det bekräftas också i andra studier (Liebman, 2014; Santos et al.,2012). 
Anledningen till HDL- ökningen är att nivån stiger vid minskat intag av snabba kolhydrater 
och ökad mängd fett (Fernholm, 2012). Det kom dock fram i studiens resultat att i några fall 
hade nivån av triglycerider och HDL inte förändrats någonting, eller så fanns det inga 
skillnader i slutet av dieten jämfört med en lågfettkost. Det kan ifrågasättas varför det blev så. 
Det kan hänga samman med dålig följsamhet, underrapportering från deltagare eller vilken 
sorts fett som deltagarna åt under studiens period.    
 
Slutsatsen utifrån detta är ett samband där lågkolhydratkosten i de allra flesta fall gav minskad 
mängd triglycerider och ökad mängd HDL. Resultatet kan jämföras med en översiktsstudie 
som diskuterar när lågkolhydratkosten är mest passande. Patienter med övervikt och fetma har 
ofta innan genomförd kostbehandling ökad mängd triglycerider och minskad mängd HDL, 
vilket är riskfaktorer som ingår i metabola syndromet. Därför anses en lågkolhydratkost vara 
gynnsam för denna typ av patienter (Liebman, 2014).  
 
Det visades olika resultat angående LDL- nivå i blodet med en lågkolhydratkost. Det förekom 
ökningar, minskningar och studier där ingen förändring alls skett. Resultatet väckte olika 
tankar, hur följsamheten varit i studierna samt vilka sorters fetter som intogs under studiens 
gång. Ökade LDL-nivåer kan ha berott på att intaget av mättat fett är högre. LDL-nivåerna 
beskrivs i en översiktsstudie kunna öka om mängden mättat fett är högre (Liebman 2014). I så 
fall kan det vara motiverat att byta ut det mättade fettet till livsmedel som innehåller mer 
omättat fett. I studierna framkom dock inte om mättat fett skulle vara farligt. SBU (2013) 
framhåller att underlaget för denna fråga är svagt då det förekommit studier som visat både 
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ökad risk för hjärt-kärl sjukdom samt minskad risk för stroke av mer mättat fett i kosten. 
Enligt Fernholm (2012) beskrivs dock socker leda till mer risker än vad mättat fett kan göra.  
 
I några av studierna diskuterades det kring att en ökad LDL-nivå inte sa allt, utan 
partikelstorleken gav också information (Foster et al., 2009; Davis et al., 2008; Tay et al., 
2008; Brinkworth et al., 2009). Lågkolhydratkost med högre mängd fett kunde öka LDL-
nivån men gjorde även att små LDL-partiklar förvandlades till stora (Foster et al., 2009). 
Stora LDL- partiklar är inte lika skadliga för kroppen som små LDL- partiklar är. Mycket 
snabba kolhydrater kan leda till många små LDL-partiklar. Levern producerar mer 
triglycerider som lastas med VLDL. Dessa omvandlas till LDL i blodbanan och blir då mindre 
och tätare. Forskare tror att dessa små partiklar är grunden till åderförfettning då de lättare 
fastnar i blodkärlens väggar och därmed ger ökad risk för hjärtkärl-sjukdom (Fernholm, 
2012). I tidigare översiktsstudier visas att små LDL- partiklar förvandlats till stora efter sex 
månader eller längre tids intag av en lågkolhydratkost (Westman et al., 2007; Santos et.al, 
2007; Samaha, Foster & Makris ,2007).  
 
I de studier där LDL inte förändrades kan det kanske ha berott på att deltagarna hade bra 
värden innan. Ett oförändrat LDL kan dessutom vara bra så länge de andra blodfetterna går i 
rätt riktning (Last & Wilson, 2006). Dashti och medarbetare (2009) använde dagligt intag av 
olivolja i deras studie som lett till att LDL-nivåerna minskade hos deltagarna, vilket åter 
väckte spekulationen om att rätt sorts fett kan påverka det kolesterolet i rätt riktning. Saslow 
och medarbetare (2014) visade i sin studie med diabetespatienter att LDL-nivåerna inte ökade. 
Därför framkom att lågkolhydratkosten kunde vara fördelaktig för diabetiker. 
 
Resultatet visade olika utfall på totalkolesterol. Eftersom det är summan av allt kolesterol kan 
skillnaderna ha berott på de orsaker som tagits upp på HDL och LDL. Det är viktigt att därför 
inte stirra sig blind på att totalkolesterolet är högt utan då gäller det att kontrollera de olika 
blodfetternas nivåer. Kvoten mellan totalkolesterol och HDL minskade i flera studier vilket 
visade en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det bekräftas även i en översiktsstudie (Hu 
& Bazzano, 2014). 
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Hur ska en lågkolhydratkost vara sammansatt 
 
Resultatet av studien visade att kvaliteten på makronutrienterna kan ha betydelse för vilken 
effekt kosten ger. Det framkommer också i översiktsstudier där det beskrivs att 
lågkolhydratkostens sammansättning kan påverka vilka effekter den ger på kroppen (Hu & 
Bazzano, 2014; Samaha, Foster & Makris, 2008). Hu och Bazzano (2014) menar att valet av 
fett och proteinkällor kan påverka risken för hjärt- och kärlsjukdom. Det bästa valet anses 
vara en lågkolhydratkost med högt vegetabilisk protein och omättat fett, vilket visat sig ge 
lägre risk för hjärtsjukdom i en omfattande studie i USA. Det som bör väljas bort är hög halt 
av animaliskt protein och fett, exempelvis rött kött, vilket istället ökade risken för sjukdom.  
 
Kolhydratkällor som kan rekommenderas är exempelvis fullkorn, gröna bladgrönsaker, 
kyckling och fisk. Rätt fetter ska väljas i form av olivolja och vegetabiliska oljor, avocado, 
nötter och soyaprodukter (Hu & Bazzano, 2014). Det finns evidens för att växtproteiner samt 
omättat fett gynnar viktminskning och det är därför av fördel om det ingår i kosten (Noto et 
al., 2013). Lågkolhydratdieter har kritiserats för att de skulle ge brist på vitaminer och 
mineraler och därmed öka risken för vissa sjukdomar. Det är ur den aspekten extra viktigt att 
välja rätt sorts livsmedel som säkerställer intaget av mikronäringsämnen och fiber, 
exempelvis grönsaker, baljväxter och rotfrukter (SBU, 2013). Forskning visar att det kan 
förekomma brist och att det iså fall är motiverat att öka fiberintaget och eventuellt kombinera 
med multivitamin (Last & Wilson, 2006).  
 
Samhälleliga och etiska aspekter  
 
Resultatet av studien visar att en rätt rekommenderad lågkolhydratkost kan medföra 
hälsorelaterade fördelar för en patient med övervikt eller fetma. Detta kan för en individ 
innebära minskad förekomst av sjukdomar och beroende av mediciner, samt minskat lidande. 
På samhällsnivå kan det leda till att antalet överviktiga i samhället minskar, vilket generellt 
bidrar till en bättre folkhälsa. En bättre hälsa i befolkningen kan i sin tur resultera i reducerade 
vårdkostnader samt att fler människor kan vara yrkesverksamma längre. Kostrådgivning i 
form av lågkolhydratkost ska utföras med respekt för patientens människovärde, autonomi 
och integritet. Det innebär att motivera de patienter som kan ha fördel av en lågkolhydratkost. 
Sjuksköterskor ska uppmuntra till egenvård samtidigt som respekt ges för patientens 
självbestämmande.   
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4.2. Metoddiskussion  
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Alla artiklar var vetenskapliga eftersom litteraturstudies syfte var att sammanställa 
vetenskapligt underlag för det valda undersökningsområdet. Artiklarna som inkluderades var 
skrivna på engelska, eftersom det under metodsökningen var svårt att hitta studier skrivna på 
svenska. De skulle inte vara äldre än 10 år gamla, eftersom meningen var att främst hitta den 
senaste forskningen. Artiklarna skulle kunna besvara syfte och frågeställningar, och därför 
valdes artiklar som kunde svara på mer än en frågeställning för att ge ett så brett resultat som 
möjligt. Studier som undersökte lågkolhydratkost på människor under 18 år exkluderades, 
eftersom resultat på effekter av lågkolhydratkost kan skilja sig mellan ungdomar och vuxna 
människor. Översiktsartiklar har uteslutits ur studien eftersom syftet med litteraturstudien var 
att samla originalartiklars resultat. Kvalitetsbedömning har utförts på varje enskild artikel 
enligt mall från Forsberg & Wengström (2014). Detta var en fördel för att undersöka om 
studierna hade bra kvalitet och klargöra om de passade in i litteraturstudien. Endast artiklar 
som hade medel eller hög kvalitet inkluderades. Kvalitetsbedömningen inkluderade frågor om 
studiernas syfte och frågeställningar, lämplig design utifrån syftet, antal deltagare, 
undersökningsgrupp, mätmetod, bortfall, reliabilitet och validitet, generaliserbarhet och 
klinisk betydelse.  
 
Styrkor och svagheter  
 
Styrkor med studien var att den baserades på tio längre studier som var ett eller två år långa, 
vilket kan ses som en fördel eftersom det går att se vilka långsiktiga effekter som 
förekommer. För att kunna jämföra skillnader inkluderades även några kortsiktiga studier på 
två till tre månader, samt medellånga studier på sex och åtta månader. Det var även svårt att 
hitta femton studier som alla var långsiktiga, och det kan bero på att koststudier i allmänhet 
inte alltid har optimal följsamhet, samt att längre studier kan vara mer komplicerat att 
genomföra. Fyra av artiklarna inkluderade diabetespatienter, vilket kan ses som en styrka 
eftersom det även gav syn på effekter av kosten hos överviktiga diabetiker. Studierna var även 
utförda i olika länder i världen vilket gav perspektiv på kostens effekter i olika populationer. 
Ytterligare styrkor var att alla artiklar kvalitetsgranskades för att säkerställa att de höll 
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tillräcklig kvalitet, samt att alla artiklar utom en var randomiserade kontrollstudier (RCT). 
RCT är den design som värderas högst när effekter ska avgöras (SBU, 2014) 
 
Studiens svagheter var att alla studier som inkluderades har utförts i andra länder än i Sverige. 
Det hade varit bra att hitta resultat på svenska personer att jämföra med, men inga studier som 
var utförda i Sverige hittades på databaserna. Vissa studier innehöll mindre studiegrupper 
(<50 deltagare) vilket gjorde det svårare att generalisera resultatet, men dessa studier 
inkluderades ändå då det var svårt att hitta bra studier samt att de var av god kvalitet. Efter 
sammanställning av studierna märkte vi att vissa författare förekom som medförfattare på 
andra studier, vilket kan ha påverkat tolkningen av resultatet. De flesta av studierna innehöll 
en jämförelse med en lågfettkost, och det kunde ha varit bättre med fler studier som enbart 
undersökte lågkolhydratkost eftersom effekter av den kosten var huvudsyftet med studien. En 
begränsning var att alla effekter som kunde fås av kosten inte rymdes i denna studie, eftersom 
resultatet inriktades på frågeställningarna.  
 
Alla studier skulle innehålla noggranna etiska överväganden eller tillstånd från en etisk 
kommitté. Detta var vi tvungna att frångå eftersom två av artiklarna saknade ett etiskt 
godkännande beskrivet i studien. Dessa artiklar inkluderades ändå eftersom de ansågs ha god 
kvalitet. I den ena studien beskrivs att deltagandet var frivilligt och information om kosten 
gavs innan studiens början. Enligt SBU (2013) inger det respekt för en människas autonomi 
att delge kunskap och uppmuntra till egna beslut. Båda studierna var dessutom de enda som 
enbart undersökte effekter på lågkolhydratkost. 
 
Samtliga studier redovisade en slutsats men beskriver också ett behov av fortsatt forskning 
inom området. Det finns många fördelar med vidare forskning. Genom att öka mängden 
vetenskaplig kunskap kring hur kosten kan förebygga och behandla övervikt eller fetma både 
på individ och samhällsnivå, finns möjlighet att minska förekomsten av sjukdomar och 
sjukvårdskostnader i samhället.  
 
Klinisk implikation 
 
Resultatet av denna litteraturstudie kan vara användbart för sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal som arbetar med patienter som har övervikt eller fetma. Idag förekommer många 
frågor kring vad lågkolhydratkost har för effekter. Sjuksköterskor har då i uppgift att 
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informera och vägleda patienten. Kosten bör individanpassas utifrån patientens anamnes, 
blodtrycksvärden och laboratorieprover, och kan kombineras med råd om fysisk aktivitet.  
 
Orems teori kan tillämpas vid rådgivning om lågkolhydratkost. För att ändra kosten eller gå 
ned i vikt behöver patienten ta initiativ och ansvar för sin egenvård. Vid behov kan 
sjuksköterskan vägleda patienten med de omvårdnadshandlingar som passar i situationen 
(Kristoffersen, 2007). Det kan innebära att informera patienten om dennes hälsoproblem och 
eventuella risker vilket bidrar till att främja egenvården. Det kan också innebära att vid 
rådgivning om en lågkolhydratkost, regelbundet kontrollera och följa upp patientens värden 
på blodtryck, blodsocker och blodfetter, i syfte att stabilisera hälsan och minimera 
förekomsten av sjukdom. Rätt kostbehandling kan till exempel förebygga att ett metabolt 
syndrom/prediabetes går över i Diabetes typ 2. Orem (1991) framhåller även att 
sjuksköterskor ska hjälpa till att motivera patienter som inte kan agera eller agerar ineffektivt i 
sin egenvård. För att stödja patienten att hitta motivation till att förbättra sina levnadsvanor, 
kan motiverande samtal (MI) användas (Barth & Näsholm, 2006).  
 
Slutsats  
 
Lågkolhydratkost kan vara en användbar metod för personer med övervikt eller fetma. Den 
har visat sig ofta vara gynnsam för patienter med metabolt syndrom eller diabetes typ 2. 
Kosten passar dock inte alla och därför krävs noggrann övervakning och handledning från 
sjukvården. Sjuksköterskan har en viktig roll för att förklara och delge patienten viktig 
information. Det finns ett behov av fler långsiktiga studier, helst i Sverige för att säkerställa 
evidens att kosten passar en svensk befolkning.     
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Bilaga 1 

Kvalitetsanalys 
Författare, år, 
land 

Titel Syfte Metod Antal del-
tagare/bortfall 

Resultat Kvalite
tsbedö
mning 

Bazzano 
et al., 
2014,  
USA   

Effects of 
Low-
carbohydrate 
and Low fat 
Diets  

Att 
undersöka 
effekter av 
lågkolhydra
tkost i 
jämförelse 
med en 
lågfettkost 
gällande 
viktnedgån
g och 
kardiovask
ulära 
faktorer.  

Design: 
RCT 
Randomi
serad 
kontroll 
studie.  
 

148 män och 
kvinnor i åldern 
22-75 år med 
BMI 30-45 
valdes ut. 
Exkluderade 
var de som 
hade diabetes 
eller hjärt- och 
kärlsjukdomar.  
Deltagarna 
randomiserades 
i två grupper - 
den ena med 
kolhydratfattig 
diet (75 st) och 
den andra med 
fettsnål diet (73 
st). Låg-
kolhydratdieten 
skulle innehålla 
mindre än 40 g 
kolhydrat/dag 
och 
lågfettdieten 
skulle innehålla 
mindre än 30 % 
från fett (varav 
7 % mättat fett) 
och 55 % från 
kolhydrater. 
Studien pågick 
under ett år.  
Bortfall: 20 % 

Deltagarna som åt 
lågkolhydratkost 
hade efter 3, 6 
och 12 månader 
en signifikant 
större vikt-
minskning än 
lågfettkosten 
(p=0,002). 
Midjemåttet 
minskade 
signifikant mer i 
lågkolhydratgrupp
en efter 3 och 6 
månader men 
ingen signifikant 
förändring mellan 
grupperna efter 12 
månader.  
Systoliskt och 
diastoliskt 
blodtryck 
reducerades 
måttligt men 
ingen signifikant 
minskning visade 
sig bland 
deltagarna i någon 
av grupperna. 
Blodsocker och 
insulinnivåer 
minskade men 

Medel 
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ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 
Totalkolesterol 
och LDL gav 
ingen signifikant 
förändring mellan 
grupperna. LDL 
sjönk något i båda 
grupperna, men ej 
signifikant. HDL 
ökade signifikant 
mer och 
triglycerider 
minskade mer i 
låg kolhydrat 
gruppen. För-
hållandet Total-
HDL kolesterol 
minskade 
signifikant mer i 
lågkolhydratgrupp
en jämfört med 
lågfettgruppen.  
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Lim et.al, 
2009, Au
stralien 
 
 
 
 
 

Long-term 
effects of a 
low 
carbohydrate, 
low fat or 
high 
unsaturated 
fat diet 
compared to 
a non-
intervention 
control.  

Jämföra 
viktförändri
ngar och 
kardiovask
ulära 
riskfaktorer 
mellan tre 
olika dieter 
jämfört 
med en 
kontrollgru
pp.  

Design: 
RCT – 
Randomi
serad 
kontrollst
udie.  
 
 

104 överviktiga 
deltagare 
mellan 20-65 år 
BMI 28-40 
kg/m2, med 
minst en 
kardiovaskulär 
riskfaktor mer 
än fetma. 
Exkluderade 
var deltagare 
som 
använde hypo-
glykemiska 
läkemedel eller 
läkemedel som 
påverkar 
insulin 
känslighet, tung 
alkoholkonsum
tion, hjärt-
kärlsjukdomar, 
typ 1 eller typ 
2-diabetes. 
Deltagarna 
randomiserades 
i fyra grupper. 
En med låg 
kolhydrat kost, 
en med lågfett 
och en med hög 
andel omättat 
fett och en 
kontroll grupp. 
Dieterna hade 
samma energi-
innehåll. 
Lågkolhydratdi
eten innehöll 4 
% kolhydrat, 
35 % protein, 
60 % fett 
(varav 20 % 
mättat fett). 
Lågfettdieten 
innehöll (70 % 
kolhydrater, 20 
% protein, 10 
% fett varav 3 
% mättat fett) 
Högt omättat 
fett dieten 
innehöll (50 % 

Viktminskningen 
var något större i 
låg kolhydrat-
gruppen jämfört 
med de andra 
dieterna efter 3 
månader, ingen 
skillnad sågs efter 
15 månader. 
Signifikant 
viktminskning för 
alla dietgrupper 
jämfört med 
kontrollgruppen.  
Systoliskt och 
diastoliskt blod-
tryck sjönk i 
samtliga diet-
grupper utan 
gruppskillnader 
efter 3 månader. 
Vid jämförelse 
med kontroll-
gruppen efter 15 
månader hade 
systoliskt och 
diastoliskt blod-
tryck minskat i 
alla dietgrupperna 
medan det i 
kontrollgruppen 
fanns en ökning 
(p=0,003). 
Fasteblodsocker 
ingen signifikant 
skillnad varken 
efter 3 eller 15 
månader mellan 
någon av dieterna.  
Insulinnivåer 
minskade 
signifikant med 
lågkolhydratdiete
n jämfört med låg 
fett kost efter 3 
månader, ingen 
signifikant 
skillnad efter 15 
månader.  
Totalkolesterol 
och LDL 

 
Medel  
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kolhydrat, 20 
% protein, 30 
% fett)  
 
 
Bortfall: 34 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kolesterol ökade 
med låg 
kolhydratkosten, 
men minskade 
med de andra 
dieterna efter 3 
månader, men 
ingen signifikant 
skillnad förekom 
efter 15 månader. 
HDL kolesterol 
ökade med 
lågkolhydratdiete
n efter 3 månader, 
och minskade i de 
andra 
dietgrupperna, 
signifikant 
skillnad 
(p=0,025), men 
ingen skillnad 
fanns efter 15 
månader.  
Signifikant 
minskning av 
triglycerider med 
lågkolhydratkoste
n jämfört med 
andra dieter, men 
dessa skillnader 
observerades inte 
längre mellan 
grupperna efter 15 
månader 
(p=0,001)  
Jämfört med 
kontrollgruppen 
gick alla 
dietgrupperna ned 
i vikt och 
minskade i 
blodtryck efter 15 
månader.  

Keogh el 
at., 2008,
Australie
n,. 

Effects of 
weight loss 
from a very 
low-
carbohydrate 
diet on 
endothelial 

Undersöka 
effekten av 
en 
lågkolhydra
tkost med 
högt fett 
innehåll 

Design: 
RCT - 
Randomi
serad 
kontrollst
udie.  

117 överviktiga 
män och 
kvinnor mellan 
24-64 år med 
bukfetma och 
BMI mellan 
27-44, minst en 

Viktminskning 
inträffade i båda 
grupperna, men 
det var signifikant 
större minskning i 
låg kolhydratkost 
gruppen än i hög 

Medel 
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function and 
markers of 
cardiovascul
ar disease 
risk in 
subjects with 
abdominal 
obesity.  

och dess 
påverkan 
på blodkärl 
och risk för 
hjärt-och 
kärlsjukdo
m i 
jämförelse 
med en 
lågfettkost.  

 
 

faktor för 
metabolt 
syndrom. 
Exkluderade 
var de som 
hade sjukdomar 
i lever-, hjärta - 
andningsvägar- 
mag-
tarmsjukdom 
eller diabetes . 
Deltagarna 
delades in i två 
grupper, en 
kost med lågt 
kolhydratintag 
och högt 
fettintag (52 
deltagare) och 
en kost med 
lågt fettintag 
och högt 
kolhydratintag 
(47 deltagare) 
under åtta 
veckor.  
Lågkolhydratko
sten innehöll 4 
% kolhydrat, 
35 % protein 
och 61 % fett. 
Lågfettkosten 
innehöll 46 % 
kolhydrat, 30 
% fett (varav 8 
% mättat fett 
och 24 % 
protein). Båda 
dieterna hade 
ett begränsat 
energiintag på 
6000 kJ för 
kvinnor och 
7000 kJ för 
män.  
Bortfall: 15 % 

kolhydratdiet 
gruppen (p< 
0,001)  
Både systoliskt 
blodtryck och 
diastoliskt 
blodtryck 
minskade 
signifikant 
(p<0,001) 
relaterat till 
viktnedgången me
n ingen skillnad 
observerades 
mellan dieterna.  
Blodglukos och 
insulin minskade 
med vikt-
nedgången men 
ingen effekt 
beroende av diet.  
Totalkolesterol 
minskade med 
viktnedgång i 
båda grupperna.  
HDL- kolesterol 
ökade med 
lågkolhydratkost 
men förändrades 
inte med hög 
kolhydrat diet.  
LDL- kolesterol 
minskade totalt 
sett med större 
minskning i hög 
kolhydrat diet än 
med låg kolhydrat 
diet. Triglycerider 
sänktes 
signifikant mer i 
lågkolhydratkoste
n, (p<0,05).  
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Bradley 
et 
al., 2009, 
Storbritan
nien. 

Low –fat 
versus Low-
carbohydrate 
weight 
reduction 
diets  

Att 
undersöka 
de olika 
dieternas 
effekter på 
viktnedgån
g, och 
kardiovask
ulär risk 
hos 
patienter 
med 
övervikt/fet
ma.   

Design: 
RCT- 
Randomi
serad 
kontrollst
udie 
 
 
 
  

24 män och 
kvinnor, 
överviktiga 
eller med 
fetma, med 
BMI ≥ 27 
kg/m2. 
Exkluderade 
var de som 
hade diabetes, 
som använt sig 
av en 
viktminsknings
diet under de 
senaste sex 
månaderna, 
graviditet, eller 
signifikant 
hjärtsjukdom.  
Deltagarna 
randomiserades 
i två grupper. 
En grupp (12 
deltagare) med 
lågkolhydratko
st och den 
andra gruppen 
(12 deltagare) 
med 
lågfettkost. 
Lågkolhydratdi
eten innehöll 
20 % 
kolhydrater och 
60 % från fett. 
Lågfettdieten 
innehöll 60 % 
kolhydrater och 
20 % fett.  
Bortfall: 11 %.  

Signifikant 
viktminskning 
inträffade i båda 
grupperna (P <0,0
1), men ingen 
skillnad sågs 
mellan 
grupperna (P = 
0,40). Det fanns 
ingen signifikant 
skillnad i 
förändring av 
midjemått mellan 
dietgrupperna.  
Systoliskt och 
diastoliskt 
blodtryck 
förbättrades i 
båda 
dietgrupperna.  
Blodsockernivåer 
var liknande före 
och efter med 
båda dieterna. 
Insulinnivåerna 
minskade 
signifikant med 
viktnedgång 
(p=0,01) men 
ingen skillnad 
mellan dieterna. 
Insulinkänslighete
n förbättrades i 
båda dieterna.  
Skillnaden i 
blodfetter mellan 
de två dieterna 
som förekom var 
förändringen av 
triglycerider, som 
var signifikant 
lägre i 
lågkolhydratgrupp
en än i 
lågfettgruppen 
(p=<0,01). HDL 
och LDL fetter 
förändrades inte i 
lågkolhydratdiete
n.  

Medel 
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Dashti et 
al., 2006, 
Kuwait 

Long term 
effects of 
ketogenic 
diet in obese 
subjects with 
high 
cholesterol 
level.  

Undersöka 
långtidseffe
kterna av 
en ketogen 
lågkolhydra
tkost på 
överviktiga 
patienter 
med högt 
kolesterol.  

Design: 
RCT- 
Randomi
serad 
kontrollst
udie.  
 
 
 

66 överviktiga 
personer 
mellan 17-67 år 
med BMI > 30 
och hög 
kolesterolnivå 
(>6 mmol/L) 
respektive 
normal 
kolesterolnivå 
(<6 mmol/L) 
randomiserades 
till två grupper. 
49 st slutförde 
studien.  
Gruppen med 
hög 
kolesterolnivå 
hade 35 
deltagare och 
gruppen med 
normal 
kolesterolnivå 
hade 31 
deltagare. Både 
grupperna hade 
en ketogen diet 
som innebar ett 
kolhydratintag 
< 20 g/dag, 
som under 
studiens gång 
gradvis ökade 
till 40 g. 
Kosten innehöll 
gröna 
grönsaker, 
sallad, kött, 
fisk, ägg, ost, 
skaldjur. 
Enkelomättat 
och fleromättat 
fett i form av 5 
skedar olivolja 
inkluderades i 
kosten. Studien 
var 56 veckor 
lång.   
Bortfall: 25 % 
 

Det fanns en 
signifikant 
minskning i 
kroppsvikt i båda 
grupperna 
(p<0,0001) 
Blodglukos 
minskade 
signifikant 
(p<0,0001) i båda 
grupperna från 
dietens början till 
slut.  
Totalkolesterol, 
triglycerider och 
LDL- kolesterol 
nivån minskade 
signifikant i båda 
grupperna 
(p<0,0001) 
Nivån av ökade 
signifikant i båda 
grupperna 
(p<0,0001). 
Förhållandet 
Totalkolesterol-
HDL minskade 
med dieten i båda 
grupperna. Dieten 
visade att den 
ketogena dieten är 
säker för längre 
tid hos 
överviktiga med 
högt kolesterol. 

Medel  
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Wycherle
y et.al, 
2010. 
Australie
n 

Long-term 
effects of 
weight loss 
with a very 
low 
carbohydrate 
and low fat 
diet on 
vascular 
function in 
overweight 
and obese 
patients.  

Jämföra 
effekterna 
mellan en 
lågkolhydra
tkost och en 
lågfettkost.  

Design: 
RCT- 
Randomi
serad 
kontrollst
udie.  
 
 

49 patienter, 
ålder 26-64 år 
med övervikt, 
fetma eller 
minst en 
riskfaktor för 
metabolt 
syndrom. 
Uteslutna blev 
personer med 
leversjukdom, 
hjärtkärlsjukdo
m, 
andningsproble
m, mag-
tarmsjukdomar, 
diabetes, 
gravida, 
cancersjuka 
eller rökare.  
Deltagarna 
randomiserades 
in i två grupper, 
där en grupp 
intog en 
lågkolhydratko
st och en grupp 
intog en 
lågfettkost 
under ett års 
tid.  Båda 
dieterna var 
energibegränsa
de. 
Lågkolhydratko
sten innehöll 4 
% kolhydrater, 
35 % protein 
och 61 % fett 
(varav 20 % 
mättat fett). 
Syftet var att 
begränsa 
kolhydratintage
t till  <20 g/dag 
under de första 
åtta veckorna 
och sedan hålla 
det under <40 
g/dag.  
Bortfall: 29 % 

Lågkolhydratdiete
n gav en 
viktminskning på 
13,9 % och 
lågfettdieten gav 
liknande resultat.  
Blodtryck 
minskade hos alla 
deltagare oavsett 
diet.  
Totalkolesterol, 
LDL och HDL 
ökade signifikant 
mer i 
lågkolhydratgrupp
en (p<0,05), 
triglycerider 
sänktes mer men 
ej signifikant.  
 
 

Medel 
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Tay et.al,  
2008.Aus
tralien.  

Metabolic 
effects of 
weight Loss 
on a very 
Low-
carbohydrate 
diet 
compared 
with an 
isocaloric 
High-
carbohydrate 
diet in 
abdominally 
obese 
subjects.  

Jämföra 
effekterna 
mellan en 
lågkolhydra
tkost med 
högt 
fettintag 
och en 
lågfettkost 
med högt 
kolhydratin
tag.  

Design: 
RCT- 
Randomi
serad 
kontrollst
udie.  
 
 

88 män och 
kvinnor 18-65 
år med 
bukfetma och 
minst en 
riskfaktor för 
metabolt 
syndrom. 
Uteslutna blev 
patienter med 
leversjukdom, 
kardiovaskulärs
jukdom, 
andningsproble
m, diabetes och 
cancer.  
Deltagarna 
randomiserades 
in i två 
grupper; en 
grupp med lågt 
kolhydratinneh
åll och en 
grupp med lågt 
fettinnehåll. 
Dieten varade i 
sex månader. 
Låg 
kolhydratkoste
n innehöll  4 % 
kolhydrater, 35 
%  protein och 
61 % fett. 
Deltagarna åt 
<20 g 
kolhydrat under 
de första åtta 
veckorna och 
sedan <40 g. 
Lågfettkosten 
innehöll 46 % 
kolhydrater, 24 
% protein, 30 
% fett (mättat 
fett <10 g/dag).  
Bortfall: 19 % 

Viktnedgången 
var liknande i 
båda grupperna.  
Blodtryck, 
fasteblodsocker 
och insulin 
reducerades med 
viktnedgång i 
båda grupperna. 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  
Lågkolhydratdiete
n gav signifikant 
större minskning 
av triglycerider 
(p=0,01) och 
HDL fetter ökade 
signifikant mer 
(p=0,002) i 
lågkolhydratdiete
n jämfört med 
lågfettdieten. 
LDL fetter 
minskade i 
lågfettdieten men 
var hos vissa 
oförändrat i 
lågkolhydratdiete
n. Dock stor 
individuell 
variabilitet där 24 
% av de som 
intog 
lågkolhydratkost 
rapporterade en 
ökning på minst 
10 % av LDL 
fetter. 
Totalkolsterol 
förändrades inte 
med 
lågkolhydratdiete
n.  

Medel  
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Brinkwor
th et.al 
2009.   
Australie
n.  

Long-term 
effects of a  
very low-
carbohydrate 
weight loss 
diet 
compared 
with an 
isocaloric 
low fat diet 
after 12 
months.  

Jämföra 
lågkolhydra
tkost med 
en 
lågfettkost.  

Design: 
RCT- 
Randomi
serad 
kontrollst
udie.  
 
 

107 patienter 
med bukfetma 
och minst en 
faktor för 
metaboliskt 
syndrom.  
Uteslutna blev 
patienter med 
diabetes, 
cancer, 
graviditet, 
leversjukdom, 
andningsproble
m. 
Deltagarna 
randomiserades 
in i två 
grupper: en 
grupp med lågt 
kolhydratinneh
åll (33 st) och 
en med lågt 
fettinnehåll (36 
st) under 
isokaloriska 
förhållanden. 
Dieten varade i 
ett år. 
Lågkolhydratko
sten innehöll 4 
% kolhydrater,  
35 % protein 
och 61 % fett. 
Lågfettkosten 
innehöll 46 % 
kolhydrater, 24 
% protein, 30 
% fett (mättat 
fett <10 g/dag). 
Lågkolhydratdi
eten hade syftet 
att inta <20 
g/dag de första 
åtta veckorna 
och <40g/dag 
resterande tid 
av studien. 
Bortfall: 35 % 
 
 

Båda dieterna gav 
liknande 
viktförändringar 
(viktförlust > eller 
lika med 10 %) 
samt minskning 
av blodtryck, 
fasteblodsocker, 
insulin och 
insulinresistens i 
samband med 
viktnedgång. Lite 
mer minskning i 
lågkolhydratdiete
n men ej 
signifikant.  
Lågkolhydratdiete
n hade signifikant 
större 
minskningar av 
triglycerider  
(p=0,011) jämfört 
med lågfettdieten 
och större 
ökningar av 
Totalkolesterol, 
HDL och LDL 
(p=0,02). Det 
ökade LDL-fettet 
bör vid intag av 
lågkolhydratkoste
n övervakas. 
Lågkolhydratkost
en gav fördelar 
till överviktiga 
med 
insulinresistens.   
 
 

Medel 
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Foster et 
al., 
2007,   
USA. 
 

Weight and 
metabolic 
outcomes 
after two 
years on a 
low-
carbohydrate 
versus low-
fat diet: 
Randomized 
trial 

Att 
utvärdera 
effekten av 
kolhydratfa
ttig diet 
eller 
fettsnål diet 
som 
kombinerad
es med ett 
livsstilspro
gram.  

Design:  
RCT – 
Randomi
serad 
kontrollss
tudie.  

307 överviktiga 
med BMI 30-
45 kg/M2, vikt 
<136 kg, som 
var mellan 18-
65 år. 194 
deltagare 
slutförde 
studien. 
Exkluderade 
var deltagare 
som hade 
allvarliga 
medicinska 
sjukdomar, 
diabetes typ 2, 
åt lipid-
sänkande 
läkemedel, 
gravida eller 
ammande eller 
åt medicin som 
påverkar 
kroppsvikt. 
Deltagarna 
randomiserades 
in i två grupper, 
den ena 
gruppen med 
lågkolhydratko
st och den 
andra gruppen 
med 
lågfettkost.  
Lågkolhydratko
sten innehöll 20 
gram kolhydrat 
per dag under 
de första 12 
veckorna med 
fritt intag av 
fett och protein, 
efter 12 veckor 
ökade 
kolhydratintage
t med 
ytterligare 5 
gram per dag 
tills deltagarna 
fick stabil samt 
önskad vikt.  
Lågfettkostens 

Viktnedgång 
skedde hos alla 
deltagare (ca 11 
%) under första 
året, och 
viktnedgång på ca 
7 % under andra 
året i grupperna 
men ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. Det 
fanns en stark 
trend (P=0,019) 
till större 
viktnedgång med  
lågkolhydratkoste
n efter tre 
månader. 
Viktnedgång 
uppnåddes när det 
sammankopplades 
med beteende-
terapi.  
Systoliska 
blodtrycket 
minskade hos alla 
deltagare i båda 
grupperna. 
Diastoliska 
blodtrycket 
minskade 
signifikant mer 
med låg 
kolhydratkosten 
(2-3 mm Hg) vid 
3 och 6 och 24 
månader. 
Triglyceridnivån 
minskade mer 
med låg-
kolhydratkosten 
efter 3 och 6 
månader men 
ingen skillnad 
efter 12 och 24 
månader. HDL 
ökade signifikant 
mer med låg 
kolhydratkost vid 
3,6,12 och 24 
månader (ända 
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energiintag var 
1200-1500 
Kcal/dag för 
kvinnor, 1500-
1800 Kcal/dag 
för män, alltså 
55 % av 
kalorierna, 30 
% från fett och 
15 % protein.  
Båda grupperna 
fick beteende-
terapi en gång 
per vecka i de 
första 20 
veckorna, och 
därefter varje 
månad under 
resten av 
studieperioden. 
Deltagare hade 
samma fysiska 
aktivitet i form 
av att gå i 20 
minuter under 
vecka 4 till 
vecka 19. Efter 
vecka 19 hade 
de samma form 
av fysiska 
aktivitet i 50 
minuter.  
Studien pågick 
i två år. 
Bortfall: Efter 
12 månader: 26 
%. Efter 24 
månader: 36,8 
%.  

som kvarstod 
under hela 
studien) 
Totalt kolesterol 
förhållande till 
HDL- 
kolesterolnivå har 
minskat betydligt 
i både grupperna 
efter 24 månader, 
med en större 
skillnad med 
lågkolhydratkoste
n efter 6 och 12 
månader.  
Betydligt större 
minskning av 
LDL- nivå efter 3 
och 6 månader i 
lågfettkosten 
jämfört med låg 
kolhydrat kost. 
Skillnaden 
kvarstod inte efter 
12 eller 24 
månader.  
Efter 24 månader 
hade låg-
kolhydratkosten 
mer gynnsamma 
effekter på 
kardiovaskulär 
funktion jämfört 
med lågfettkosten.  
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Shai et al., 
2008,Israe
l.  
  

Weight loss 
with a Low 
carbohydrate, 
Mediterranea
n or Low fat 
diet.  

Undersöka 
effekter av 
en 
lågkolhydra
tkost, 
lågfettkost 
eller 
medelhavsk
ost.  

Design: 
RCT – 
Randomi
serad 
kontrollst
udie. 
 
 

322 patienter 
med övervikt 
eller fetma, 40-
65 år med BMI 
>27 eller 
diabetes typ 2 
eller 
hjärtsjukdom. 
36 st var 
diabetes 
patienter. 86 % 
var män. 
Uteslutna var 
gravida, 
ammande, 
leverdysfunktio
n, 
gastrointestinal
a problem, 
cancer, högt 
serumkreatinin 
eller deltagande 
i annan diet.  
Deltagarna fick 
inta antingen en 
lågkolhydratko
st, en 
lågfettkost eller 
medelhavskost. 
Lågkolhydratko
sten var 
baserad på 
Atkins och 
innebar att de 
första två 
månaderna var 
intaget mindre 
än 20 g 
kolhydrat per 
dag med ett 
gradvis ökande 
under studien 
till 120 g 
kolhydrat per 
dag. Låg-
kolhydratdieten 
hade inget 
begränsat intag 
av fett och 
protein och 
innehöll 
vegetariska 
källor av fett 

Lågkolhydratkost 
och 
medelhavsdiet var 
effektiva 
alternativ till 
lågfettdiet. Alla 
dieterna gav 
viktnedgång men 
mest effektiv var 
lågkolhydratdiete
n och 
medelhavskosten 
(p<0,001). 
Blodtrycket 
minskade i alla 
dieter men ingen 
signifikant 
skillnad.  
Medelhavsdieten 
gav mer 
gynnsamma 
effekter på 
fasteblodsocker 
hos de patienter 
som hade diabetes 
typ 2, jämfört 
med de andra 
dieterna. Det 
fanns ingen 
signifikant 
skillnad i 
fasteblodsocker 
mellan de andra 
dieterna bland de 
som inte hade 
diabetes. 
Insulinnivåer 
minskade hos alla 
deltagare (oavsett 
diabetes och 
oavsett diet).  
Triglycerider 
minskade 
signifikant mer i 
lågkolhydratkoste
n (p=0,03). Alla 
dieterna gav ökat 
HDL men mest i 
lågkolhydratdiete
n, signifikant 
skillnad (p<0,01). 
LDL förändrades 
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och protein, 
inget transfett. 
Lågfettkosten 
innehöll 30 % 
fett och 
medelhavsdiete
n max 30 % 
fett, båda var 
kaloribegränsad
e.  
Lågkolhydratgr
uppen hade 
högre intag av 
mättat fett än 
de andra 
dieterna. 
Medelhavskost
en hade högre 
intag av 
omättat fett och 
kostfiber än de 
andra dieterna.  
Studien höll på 
i två år.  
Bortfall: 4,6 % 
efter 1 år. 15,4 
% efter 2 år.  

inte och gav inga 
signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna. 
Förhållandet 
Totalkolesterol- 
HDL minskade 
med 20 % i 
lågkolhydratgrupp
en jämfört med 12 
% i 
lågfettgruppen 
(p=0,01) 
 

Davis et 
al., USA, 
2009. 
 
 
 
 

Comparative 
study of the 
effects of a 
1-year 
dietary 
intervention 
of a Low-
carbohydrate 
diet versus a 
low-fat diet 
on weight 
and glycemic 
control in 
type 2 
diabetes. 

Jämföra 
effekterna 
mellan en 
lågkolhydra
tkost och en 
lågfettkost 
under ett 
års tid på 
överviktiga 
patienter 
med 
Diabetes 
typ 2.  

Design: 
RCT- 
Randomi
serad 
kontrollst
udie.  
 
 
 
  

105 deltagare 
som var över 
18 år 
Deltagarna 
skulle vara 
överviktiga 
vuxna som har 
BMI ≥25 
kg/m2 med typ 
2-diabetes och 
HbA1c mellan 
6 och 11 %. 
Exkluderade 
var patienter 
med 
hjärtsjukdom, 
svår 
hypoglykemi, 
njursjukdom, 
användning av 
viktmediciner.  

Den största 
viktminskningen 
och minskning av 
HbA1c inträffade 
inom de första tre 
månaderna. 
Viktminskningen 
inträffade 
snabbare i 
lågkolhydratgrupp
en än i 
lågfettgruppen 
(p= 0,005) men 
efter ett år sågs en 
liknande 
viktminskning på 
3,4 % i båda 
grupperna. 
HbA1c minskade 
också mest i 
lågkolhydratgrupp
en efter tre 
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Deltagarna 
randomiserades 
i två grupper. 
En grupp 
med Atkins diet 
(låg 
kolhydratkost) 
och den andra 
gruppen med 
lågfettkost. 
Lågkolhydratdi
eten startade 
med 20-25 g 
kolhydrater 
(Första 2 
veckorna), med 
en ökning på 5 
g/vecka 
allteftersom 
viktnedgång 
sågs), 
kolhydratintage
t var 24 % efter 
3 månader. 
Lågfettkosten 
innehöll max 
25 % fett och 
kolhydratintage
t var 53 % efter 
3 månader.  
Bortfall: 13 % 

månader, men 
efter ett år fanns 
ingen signifikant 
skillnad i HbA1c i 
någon av 
grupperna.  
Systoliskt och 
diastoliskt 
blodtryck var 
liknande mellan 
grupperna och 
förändrades inte 
efter 12 månader.  
Efter 12 månader 
fanns inga 
signifikanta 
förändringar i 
totalkolesterol, 
triglycerider eller 
LDL mellan 
grupperna. Det 
fanns en 
signifikant ökning 
av HDL i 
lågkolhydratgrupp
en (p= 0,002) som 
uppkom efter 6 
månader och 
upprätthölls efter 
12 månader.  

 
Saslow 
et. 
al.,2014, 
USA 

A 
randomized 
pilot trial of 
a moderate 
carbohydrate 
diet 
compared to 
a very low 
carbohydrate 
diet in 
overweight 
or obese 
individuals 
with type 2 
diabetes 
mellitus or 
prediabetes. 

Att jämföra 
effekterna av 
HbA1c nivå 
och andra 
hälsorelatera
de utfall hos 
patienter 
med 
övervikt 
eller fetma. 

Design: 
RCT – 
Randomi
serad 
kontrolls
tudie.  
 
 

34 patienter 
med övervikt 
eller fetma, 
BMI<25 samt 
typ 2 diabetes 
eller 
prediabetes. 
Exkluderade 
patienter var 
icke 
engelsktalande 
svår sjukdom, 
gravida, 
ammande, 
veganer, 
drogmissbruk, 
insulinbehandl
ade eller som 

Lågkolhydratkost
en gav en större 
viktnedgång men 
ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  
Blodsocker och 
insulinnivå 
minskade med låg 
kolhydrat kost. 
Inga signifikanta 
skillnader för 
blodtryck, glukos, 
insulinnivåer, 
blodfetter.  
Lågkolhydratdiete
n var mer effektiv 
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  hade mer än 
tre mediciner 
för 
hypoglykemi.  
Deltagarna 
randomiserade
s i två grupper; 
en med 
måttligt 
kolhydratintag 
(max 165 
g/dag) och lågt 
fettinnehåll 
och en med 
lågt 
kolhydratinneh
åll (20-50 
g/dag) och 
högt 
fettinnehåll. 
Lågkolhydratg
ruppen hade 
16 deltagare 
och 
lågfettgruppen 
hade 18 
deltagare. 
Målet med 
lågkolhydratko
sten var att 
uppnå ketos.  
Bortfall: 3 %.  

än en måttlig 
kolhydratkost i att 
reducera HbA1c 
efter 3 månader, 
vilket tillät 
minskning av 
diabetesmediciner
.  
HDL-nivåer ingen 
skillnad mellan 
dieterna. Trots 
högt fettintag i 
lågkolhydratkoste
n observerades 
inte ökade LDL-
nivåer, vilket 
tyder på att 
diabetes patienter 
får god effekt på 
blodfetter av en 
lågkolhydratkost. 
Dock begränsad 
studie därför ska 
resultatet tolkas 
med försiktighet.  
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Unwin 
D., och 
Unwin J., 
2014, 
Storbritan
nien.  

Low 
carbohydrate 
diet to 
achieve 
weight loss 
and improve 
HbA1c in 
type 2 
diabetes and 
prediabetes: 
experience 
from one 
general 
practice.  

Undersöka 
effekterna av 
en 
lågkolhydrat
kost hos 
överviktiga 
patienter 
med 
prediabetes 
och typ 2 
diabetes som 
hade förhöjt 
HbA1c-
värde.  

Design: 
Pilotstud
ie 
 
 

19 patienter 
34-73 år med 
övervikt och 
prediabetes 
eller typ 2 
diabetes, och 
förhöjt HbA1c 
(>42 mmol/l). 
(18 st 
fullföljde 
studien). De 
fick följa 
dieten med 
hjälp av 
muntliga och 
skriftliga 
instruktioner 
där de skulle 
utesluta 
socker, bröd, 
pasta, ris och 
potatis från sin 
kost och äta 
mer grönsaker, 
hälsosamma 
fetter och 
protein.  
Studien var 8 
månader lång.  
Bortfall: 5 %.  

Både vikt och 
midjemått 
minskade 
signifikant hos 
alla som deltog i 
studien 
(p<0,0001).  
Systoliskt och 
diastoliskt 
blodtryck 
minskade 
signifikant hos 
alla patienterna 
(p<0,005, p<0,05) 
HbA1c 
förbättrades 
signifikant hos 16 
av de 18 
patienterna 
(p<0,001)  
7 patienter kunde 
sluta ta sin 
diabetes medicin 
(Metformin).  
Totalkolesterol 
minskade 
(p<0,05) 
Patienterna var 
mer motiverade 
till viktändring 
när de just 
diagnosticerats 
med prediabetes, 
diabetes typ 2 
eller hypertoni.  
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Liu et al., 
2013. 
Kina.  

Effects of a 
low-
carbohydrate 
diet on 
weight loss 
and 
cardiometab
olic profile 
in Chinese 
women: a 
randomised 
controlled 
feeding trial 

Jämföra 
effekten av 
en 
lågkolhydrat
kost på 
viktnedgång 
och 
kardiometab
olisk profil 
hos 
kinesiska 
kvinnor 

Design: 
RCT – 
Randomi
serad 
kontrolls
tudie.  

50 st 
överviktiga 
kvinnor mellan 
30-65 år med 
BMI >24 
(gräns för 
övervikt i 
Kina). Kvinnor 
var 
underskötersko
r på ett sjukhus 
i Shanghai. 
Exkluderade 
var gravida, 
ammande, 
kardiovaskulär 
sjukdom, 
cancer, 
metabol 
sjukdom, 
gastrointestinal 
sjukdom, 
leversjukdom, 
genomgått 
bukkirurgi, 
använt 
antidepressiva 
medel. Studien 
höll på i 12 
veckor.  
Deltagarna 
delades upp i 
två grupper; en 
med 
lågkolhydratko
st och en 
energibegränsa
d kost med 
högre 
kolhydrat-
innehåll.  
Lågkolhydratk
osten innehöll 
20 g/kolhydrat 
första veckan 
och ökade 
sedan till 120 
g (med 10 g 
ökning per 
vecka. I slutet 
av studien 
hade 

Lågkolhydratkost
en hade till en 
början (efter 2 
veckor) en större 
viktminskning 
jämfört med 
högkolhydratdiete
n. Ingen 
signifikant 
skillnad efter 12 
veckor. Efter 12 
veckor hade båda 
grupperna gått 
ned i vikt, 
minskat 
midjemått, 
minskat fettmassa 
och muskelmassa 
men ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 
Blodtrycket 
minskade i 
samband med 
viktnedgång men 
ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  
Inga signifikanta 
skillnader eller 
förändringar i 
fasteblodsocker 
mellan grupperna.  
Totalkolesterol 
och förhållandet 
totalkolesterol-
HDL minskade 
signifikant i båda 
grupperna 
(p<0,001). HDL 
ökade signifikant 
mer i låg-
kolhydratgruppen 
(p=0,009) men 
minskade i 
högkolhydratgrup
pen. Låg-
kolhydratgruppen 
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kolhydratintag
et ökat till 36, 
1 %. Den 
energibegränsa
de 
högkolhydratk
osten innehöll 
(1200 kcal-
1500 
kcal/dag). 
Kolhydratintag
et var 50-55 % 
kolhydrater, 
protein 17-19 
% och fett 26-
33 %.) 156 -
205 g 
kolhydrater 
per dag.  
Bortfall: 4 %  

hade dessutom 
större 
minskningar i 
förhållandet 
mellan 
totalkolesterol- 
HDL jämfört med 
högkolhydratgrup
pen (p=0,009). 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna för 
LDL. 
Lågkolhydratkost
en gav mer 
positiva effekter 
på blodfetter.  
På 12 veckor var 
lågkolhydratdiete
n ett accepterat 
och effektivt 
alternativ för att 
gå ned i vikt på 
kort tid. 
Deltagarna hade 
dock ett tidigare 
högt kolhydrat-
intag vilket gör att 
det an ha varit 
svårt att ändra 
dieten.  
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Iqbal N. 
et al., 
2008, 
USA. 

Effects of 
low- 
intensity 
intervention 
that 
prescribed a 
low-
carbohydrate 
vs. A low-fat 
diet in obese, 
diabetic 
participants  

Jämföra 
effekter på 
låg 
kolhydrat 
kost mot låg 
fett kost 

Design: 
RCT- 
randomis
erad 
kontrolls
tudie.  

144 
överviktiga 
deltagare som 
skulle vara 
över 18 år, ha 
diabetes typ 2 
och BMI över 
30 kg/m2.   
Deltagarna 
randomiserade
s i två grupper; 
en låg 
kolhydrat kost 
(kolhydratinta
g 
<30gram/dag), 
lågkolhydratko
stens deltagare 
uppmuntrades 
till att äta 
fullkornsprodu
kter, äta mat 
med högt 
fiberinnehåll 
samt fick 
allmänna råd 
om olika typer 
av fett (70 st) 
Lågfettkosten 
skulle 
innehålla ≤ 30 
% kalorier från 
fett och ett 
underskott på 
500 Kcal/dag) 
(74 st)  
Alla deltagare 
deltog i ett 
livsstilsändring
s program som 
bestod av två 
timmars 
kostutbildning 
som innehöll 
information 
om hur man 
äter hälsosamt 
samt läser 
innehållsförtec
kning på 
livsmedel. 
Exkluderade 

Inga signifikanta 
skillnader i 
viktminskning 
mellan grupperna 
efter 24 månader 
(P=0,15). Den 
största 
viktminskningen 
inträffade med 
lågkolhydrat- 
kosten efter 6 
månader. 
Efter 6 månader 
hade låg 
kolhydratgruppen 
en signifikant 
minskning av 
HbA1c jämfört 
med en lågfett 
kost. Inga 
signifikanta 
skillnader 
förekom efter 12 
och 24 månader. 
Systoliska 
blodtrycket 
minskade 
betydligt under 
studiens gång. 
Diastoliska 
trycket minskade 
men inga 
signifikanta 
skillnader 
förekom mellan 
grupperna.  
Totalkolesterol 
sänktes efter 24 
månader. 
Triglycerid 
koncentration 
sjönk signifikant 
med låg-
kolhydratkosten 
jämfört med 
lågfettkosten. 
HDL nivån hade 
gått upp efter 12 
månader men 
sjönk sedan efter 
24 månader.  
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var de som 
hade 
HbA1c<6,0 % 
eller >12,0%, 
hypo- 
hyperglykemis
ka episoder 
inom den 
senaste 
månaden, som 
deltagit i ett 
viktminskning
s program eller 
använt sig av 
viktminskning
släkemedel, 
eller en 
viktnedgång 
på >5% under 
den senaste 
månaden.  

LDL nivån 
minskade men 
inga skillnader 
mellan grupperna. 
 
.  
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BILAGA 2 
 Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi- experimentella studier.   
 

A. Syftet med studien? …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Är frågeställningar tydligt beskrivna? 
 

Ja                 Nej   
             Är designen lämplig utifrån syftet? 
                        Ja                    Nej 

B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna? 
………………………………………………………………………………………………. 
Vilka är exklusionskriterierna?  
………………………………………………………………………………………………. 
Vilken urvalsmetod användes? 
Randomiserat urval 
Obundet slumpmässigt urval 
Kvoturval 
Klusterurval 
Konsekutivt urval 
Urvalet är ej beskrivet 
Är undersökningsgruppen representativ? 
Ja                     Nej 
Var genomfördes undersökningen? 
……………………………………………………………………………………………… 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 
……………………………………………………………………………………………….  
C. Mätmetoder 
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Vilka mätmetoder användes? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Var reliabiliteten beräknad? 
Ja                     Nej 
 
Var validiteten diskuterad? 
Ja                       Nej 
 

D. Analys  
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 
Ja                         Nej 
Om nej, vilka skillnader fanns? 
………………………………………………………………………………………… 
 
Hur stort var bortfallet? 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Fanns en bortfallsanalys? 
Ja                   Nej 
 
Var den statistiska analysen lämplig? 
Ja                   Nej 
Om nej, varför inte? 
…………………………………………………………………………………………... 
 
Vilka var huvudresultaten? 
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
 
Erhölls signifikanta skillnader? 
Ja                         Nej 
Om ja, vilka variabler? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vilka slutsatser drar författaren? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Instämmer du? 
Ja                     Nej 
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E. Värdering 
 
Kan resultaten generaliseras till annan population? 
Ja                       Nej 
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
Ja                       Nej 
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
Ja                        Nej 
 
Motivera varför eller varför inte! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 


