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SAMMANFATTNING
Bakgrund Livsstilsrelaterade, kroniska sjukdomar ökar och forskning tyder på att
låggradig inflammation spelar en viktig roll i sjukdomsprocessen. Inflammation kan i
sin tur påverkas av kosten. Lågkolhydratdieter blir allt populärare samtidigt som
farhågor lyfts med anledning av att det saknas tillräcklig kunskap om dess långsiktiga
effekter.
Syfte Syftet med studien var att undersöka om intaget av makronutrienter, speciellt ett
fallande kolhydratintag i kombination med stigande proteinintag (Low Carbohydrate,
High Protein; LCHP), påverkar nivån av inflammationsmarkören C- reaktivt protein
(CRP).
Metod Arbetet har utförts i samarbete med Näringsforskning, Institutionen för folkhälsa
och klinisk medicin vid Umeå universitet. Ursprunglig population är alla deltagare i
North Sweden Health and Disease Study, som är en samlingsbeteckning för en
prospektivt insamlad data (n=1582). För att klassificera intaget av kolhydrater och
protein tillämpades en metod (LCHP-score) som beskriver ett fallande kolhydratintag i
relation till ett stigande proteinintag. CRP studerades genom koncentration i plasma.
För att undersöka om det fanns ett samband mellan LCHP-score och CRP tillämpades
Spearman korrelationstest.
Resultat Studien visade ett svagt, men signifikant samband mellan högre LCHP-score
baserat på totalt samt animaliskt proteinintag och högre CRP. Inget samband kunde
däremot påvisas för LCHP-score baserat på vegetabiliskt protein.
Slutsats Metoden med LCHP-score har gjort det möjligt att se hur ett fallande
kolhydratintag i kombination med stigande proteinintag fördelat sig över en population i
norra Sverige. Studier på en mer extrem LCHP-kost samt med hänsyn till de
livsmedelskällor som ligger bakom makronutrienterna krävs för att fastställa hur LCHP
påverkar inflammation och av vilken anledning. Intaget av kolhydrater och protein har,
utifrån den studerade populationen, inte visat sig spela en avgörande roll för CRP-nivån
i kroppen.

ABSTRACT
Background Lifestyle-related chronic diseases increase and research suggests that lowgrade inflammation plays an important role in the process. Inflammation can in turn be
affected by the diet. Low carbohydrate diets are becoming increasingly popular while
concerns are raised due to insufficient knowledge of its long-term effects.
Objective The purpose of the study was to investigate whether the intake of
macronutrients, especially a decreasing carbohydrate intake in combination with
increasing protein intake (Low Carbohydrate, High Protein; LCHP), affects the level of
inflammatory marker C-reactive protein (CRP).
Method The study was carried out in collaboration with Nutrition Research,
Department of Public Health and Clinical Medicine at Umeå University. Initial
population is all participants in the North Sweden Health and Disease Study, which is a
collective term for a prospectively collected data (n = 1582). To classify the intake of
carbohydrates and protein, a method (LCHP score) was used which describes a
decreasing carbohydrate intake in relation to increasing protein intake. CRP was studied
by plasma concentration. To investigate whether there was a link between LCHP scores
and CRP, Spearman was applied to correlation testing.
Results The study has found a small, but significant correlation between CRP and
LCHP based on total and animal protein intake. However, no connection could be
detected for LCHP based on vegetable protein.
Conclusion The method has made it possible to examine how a decreasing
carbohydrate intake in combination with increasing protein intake spread over a
population in northern Sweden. Studies on a more extreme LCHP diet and taking into
account the sources of food behind the macronutrients are required to determine how
LCHP affects inflammation and for what reason. The intake of carbohydrates and
protein has not been shown to play a crucial role in the CRP level in the body, based on
the studied population.
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BILAGA 1

1. BAKGRUND
Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar i Sverige och världen (2-4). För att leva ett långt, friskt
liv är kost och näring viktigt. Kost och näring har även betydelse för kroniska sjukdomar,
varför det kan användas som en slags bestämningsfaktor för hälsa samt för att förebygga
kroniska sjukdomar (3-4). Med kroniska sjukdomar avses här diabetes, fetma, cancer,
hjärt-och kärlsjukdom, tandsjukdom samt benskörhet, vilka kan benämnas folksjukdomar.
Varför dessa behandlas beror på att de är relaterade till kost och näring, ger störst
samhällsekonomisk belastning samt har den största belastningen på folkhälsan vad gäller
förkortad livslängd.
Antalet kroniska sjukdomar i världen ökar (3). År 2001 orsakades 60% av de 56,5
miljoner rapporterade dödsfallen världen över av kroniska sjukdomar. World Health
Organization (WHO) skrev i sin rapport från 2002 att de trodde på en ytterligare ökning
som skulle innebära att nästan tre fjärdedelar av dödsfallen skulle bero på kroniska
sjukdomar år 2020 (4). Nyare statistik från 2015 visar också att 70% av de 56 miljoner
dödsfallen orsakades av kroniska sjukdomar (5). I Sverige orsakades flest dödsfall år 2016
av hjärt- och kärlsjukdom och näst flest av tumörsjukdomar, enligt uppgifter från
Socialstyrelsen (6). Hjärt- och kärlsjukdom stod för 35% och tumörsjukdomar för 26% av
dödsfallen. Samhället är i behov av preventiv hälso- och sjukvård för att bromsa
utvecklingen (3-4, 6).
Moderna beteendemönster gällande kosthållning och fysisk aktivitet är riskbeteenden som
sprider sig mellan människor och länder som en epidemi (3). När det gäller kroniska
sjukdomar finns dock en stor möjlighet till prevention. Stark evidens talar för att kosten
spelar en central roll, men det krävs mer forskning för att studera rollen av enskilda
kostelement, näringsämnen och övergripande kostmönster (3,7 ). WHO framhåller
emellertid att tillräcklig evidens finns för att vidta åtgärder i nuläget (3). Utöver adekvat
vård och medicinsk behandling för de redan drabbade bör satsningar gå till prevention.
Förebyggande av kroniska sjukdomar är den mest kostnadseffektiva och hållbara strategin
för att hantera sjukdomsepidemin världen över.
Forskning tyder på att låggradig inflammation spelar en viktig roll vad gäller kroniska
sjukdomar (7-10). Inflammation är involverad i sjukdomsprocessen men tros också ha en
viktig roll i själva utvecklandet av sjukdomar. Inflammation kan i sin tur påverkas av
kosten. Traditionell kosthållning som varit mer växtbaserad har i hög grad ersatts av
modern ”västerländsk” kosthållning innehållande stor mängd rött kött, mejeriprodukter
med hög fetthalt och raffinerade kolhydrater (3). C-reaktivt protein (CRP) ingår i
immunförsvaret och nivåerna ökar i blodet vid infektion eller inflammation, att mäta
koncentration CRP i blodet är därav en vanlig metod att kontrollera inflammationsgrad på
(7-10).
Den moderna kosthållningen har kunnat kopplas ihop med högre grad av inflammation
(11-12). Motsatt samband har funnits mellan inflammation och Medelhavskost, där
Medelhavskosten har visat sig sänka nivåerna av inflammation (13). Hög köttkonsumtion,
särskilt vad gäller rött kött, har visat sig öka risken för kolorektalcancer samtidigt som hög
konsumtion av kolhydratrika livsmedel som frukt, grönsaker och fullkorn visat motsatt
effekt på flera typer av cancer (14-15).
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Lågkolhydratdieter har under de senaste 5-7 åren slagit igenom i Sverige och fått positivt
stöd i media (16). Dieterna LCHF (Low Carbohydrate, High Fat) och LCHP (Low
Carbohydrate, High Protein) har på kort sikt konstaterats vara minst lika effektiva för
viktminskning och förebyggande av hjärt- och kärlsjukdom som traditionella metoder där
kaloriintag begränsas (17-18). Samtidigt lyfts farhågor om lågkolhydrat-dieternas
långsiktiga effekter (19-21). En studie kunde exempelvis visa att viktminskningen var
densamma men LDL-kolesterolet ökade hos personer som åt LCHF, medan det var
oförändrat hos de som åt en traditionell viktminskningsdiet med begränsat kalori- och
fettintag (22).
Behov finns av mer kunskap när det gäller LCHP. En entydig definition av vad
kosthållningen innebär saknas och det behövs mer forskning av dess kort- och långsiktiga
effekter. Grekiska forskare har utvecklat en så kallad LCHP-score för att kunna studera
effekterna av ett fallande kolhydratintag i kombination med stigande proteinintag (1). Den
grekiska studien fann samband mellan ökad dödlighet och långvarig LCHP-kost. Däremot
fanns inget tydligt samband mellan LCHP-kost och dödlighet, i en studie gjord på
befolkning i norra Sverige (23). Som ett steg i att öka kunskapen har denna studie därför
undersökt rollen av makronutrienter och fördelningen av dem, genom att fokusera på
lågkolhydratdieten LCHP och dess effekter på låggradig inflammation.

2. SYFTE
Syftet med studien var att undersöka om intaget av makronutrienter, speciellt ett fallande
kolhydratintag i kombination med stigande proteinintag (LCHP), påverkar nivån av
inflammationsmarkören CRP.

3. METOD
Arbetet har utförts i samarbete med Näringsforskning, Institutionen för folkhälsa och
klinisk medicin vid Umeå universitet.

3.1.

Metodval

Studien har utförts på uppdrag och bygger på redan insamlad data, metoden har därav
valts av uppdragsgivarna. Materialet omfattar en stor mängd kvantitativ data, som vid
tilldelning var inlagt och delvis bearbetat i det statistiska programmet IBM SPSS, version
24. För att besvara syftet i denna studie har korrelationsanalys valts som statistiskt test för
att undersöka eventuella samband mellan valda variabler.
För att studera betydelsen av makronutrienter och fördelningen av dem tillämpades en
sedan tidigare etablerad metod för att sätta kolhydrat- och proteinintag i relation till
varandra. Metoden innebär att en så kallad LCHP-score räknas ut, vilket förklaras
ytterligare nedan. Ett fallande kolhydratintag i kombination med stigande proteinintag
studerades i relation till låggradig inflammation, för att utreda eventuellt samband.
Inflammation har i flertalet studier studerats genom mätning av
inflammationsmarkören C-reaktivt protein (CRP) i plasma (9, 11, 13, 24-25), som även
kommer användas som markör i denna studie.
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3.2.

Urval

Vår studie bygger på material från forskningsprojektet “Kostens roll i
inflammationsrelaterade folksjukdomar - Nutritionsepidemiologiska studier i norra
Sverige”. Ursprunglig population är alla deltagare i North Sweden Health and Disease
Study (NSHDS), som är en samlingsbeteckning för en prospektivt insamlad biobank med
tillhörande enkätdata. Här finns material från forskningsprojekten Västerbottens
hälsoundersökning (VHU) och MONICA (MON), ur vilka alla fall av primär tjock- eller
ändtarmscancer som inträffat efter senaste provtagning och före senaste uppföljning valts
ut med hjälp av kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer.
VHU har sedan 1990-talet kallat alla invånare i Västerbotten som fyller 40, 50 eller 60 år
till en hälsoundersökning (26). Periodvis har även de som fyllt 30 och 70 år inkluderats.
Undersökningen består av blodprover som sparas i biobank, fysiologiska tester och en
omfattande enkät. Enkäten innehåller bland annat frågor om socioekonomiska och
psykosociala förhållanden, självbedömd hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och ett särskilt
frågeformulär gällande livsmedelsintag. Den del i enkäten som behandlar kost och
kostvanor består av flera delar (27).
I kostenkäten får deltagarna göra en uppskattning av portionsstorlek, med hjälp av fyra
bilder på olika stora portioner (Bilaga 1) (27). Frekvensen av kostintag rapporteras in med
hjälp av en skala med nio nivåer, från “aldrig” till “fyra gånger eller mer per dag” (Bilaga
1). Från studiens början fram till 1996 fanns 84 livsmedel, från 1996 gjordes formuläret
om till att innehålla 64 livsmedel, detta genom att ta bort livsmedel eller slå samman
liknande livsmedel till ett alternativ. Dagligt intag beräknades genom att lägga ihop
livsmedelsintag med portionsstorlek (26). För att utvärdera metoden har en validering av
kostfrekvensformuläret genomförts med hjälp av 24-timmars kostregistrering på ett
slumpmässigt urval deltagare (28). Resultatet visade att metodens tillförlitlighet var
likvärdig andra kostfrekvensformulär i liknande studier. Det ger en minskad risk för bias
från kostfrekvensformuläret.
MON startade 1985 och syftar till att upptäcka faktorer som påverkar ohälsa i
befolkningen med ett särskilt fokus på förekomsten och utvecklingen av hjärt- och
kärlsjukdom (29). Studier sker med hjälp av register för stroke, hjärtstopp och hjärtinfarkt
i Norrbotten och Västerbotten. I MON används samma kostfrekvensformulär som i VHU
(26). Deltagarna lämnar blodprov och genomgår en fysisk undersökning (29).
Under- och överrapportering bör tas i beaktande när det gäller kostundersökningar.
Validering av metoden är genomförd för att minska risken för bias. Utöver det identifieras
och justeras extremvärden i denna studie vad gäller rapporterade intag genom att högsta
och lägsta 1% utesluts, vilket förklaras ytterligare under avsnittet Databearbetning.

3.3.

Inklusions- & exklusionskriterier

Fallen som ingår i den här studien är de som diagnostiserats med tjock- eller
ändtarmscancer efter deltagandet i VHU eller MON och som registrerats i
kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer. Dessa fall har sedan sammankopplats
med ett lika stort antal friska kontroller baserat på kön, ålder vid provtagning och fastestatus. Analysen är inte gjord utifrån statusen cancer- och kontrollgrupp utan anledningen
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till att just dessa fall användes var eftersom de hade uppgifter om CRP-värden. Fall som
hunnit delta två gånger i VHU eller MON innan diagnos har matchats till kontroller som
lämnat dubbla prov. Data från andra besökstillfället har tagits bort i vår analys (Figur 1,
gråa rutor).
En viss gallring av materialet innan det tillhandahölls för denna studie genomfördes av
uppdragsgivarna (Figur 1, vita rutor). Anledningen till att dessa fall uteslöts var: icke
fullständig information angående kostintag på grund av att kostdata saknades, mer än 10%
av enkätfrågorna var obesvarade, frågor gällande portionsstorlek saknades samt de fall
som använt en tidigare kostenkät i MON som var för kort för att ingå i denna studies
inklusionskriterier.

Figur 1. Orsaker till exklusion av deltagare från Västerbottens hälsoundersökning (VHU)
samt MONICA (MON) till vår studie. Innan exklusion: n=2590, efter exklusion: n=1582.
Sverige, 2018.
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3.4.

Databearbetning

Uppskattat energibehov för deltagarna i det tilldelade materialet har räknats ut utifrån
uppgifter om längd, vikt, ålder, kön och aktivitetsnivå som lämnats i enkätsvar.
Rekommenderat energiintag enligt Nordiska Näringsrekommendationer är mellan 18002400kcal/dag för kvinnor 31-60 år och 2300-3000kcal/ dag vad gäller män 31-60 år beroende
på aktivitetsnivå. Under- och överrapportering bör tas i beaktande när det gäller
kostundersökningar. En validering av metoden har även gjorts där det konstaterats att
deltagarna underrapporterade sitt energiintag.
All bearbetning av materialet som beskrivits hittills utfördes av uppdragsgivarna. Bearbetning
som beskrivs i fortsättningen är utförd av oss som skrivit denna uppsats. Ytterligare rensning
av materialet genomfördes innan databearbetning, utifrån denna studies inklusionskriterier
och på direktiv av uppdragsgivarna. Urvalet skedde utifrån 2114 fall och kan sammanfattas i
tre steg (Figur 1, gråa rutor). Steg ett var att utesluta de som deltagit vid ett andra
besökstillfälle eftersom endast analys baserade på första tillfället var aktuellt för denna studie.
Steg två var att utesluta fall med CRP över 10 mg/l på grund av att det kan tyda på ett mer
akut tillstånd och kan påverka resultatet av en annan anledning än den som ämnades att
undersöka (30).
Det tredje steget bestod av att justera för avvikande värden. Extremvärden som omfattade de
högsta och lägsta 1% uteslöts separat för kort och lång enkät, samt kön. Anledningen till detta
är att det i långa enkäter generellt rapporterats ett högre kostintag jämfört med korta och att
män rapporterar högre intag än kvinnor på grund av ett generellt högre energibehov (31).
Detta innebar således att fler svar från korta enkäter och från kvinnor jämfört med svar från
långa enkäter och män fanns representerade i den lägsta 1% och tvärtom i den högsta 1%. När
dessa uteslutits från materialet återstod 1582 fall.
Uppgifter om kolhydrat- och proteinintag i gram fanns i det tillhandahållna materialet,
däremot saknades uppgift om fett. Variabel för beräknat fettintag skapades därför med hjälp
av formeln: Energisumma - (Kolhydratsumma - Proteinsumma). Kolhydrater och protein
omvandlades från gram till kalorier och vidare till energiprocent (E%), både för totalt protein
och separat för vegetabiliskt respektive animaliskt. Energi från alkohol har inte tagits i
beaktande i denna studie.
För att klassificera intaget av kolhydrater och protein tillämpades en metod beskriven av
Trichopoulou et al. (1). Metoden innebär att intaget tilldelas ett värde (score) mellan 2 och 20
som beskriver ett fallande kolhydratintag i relation till ett stigande proteinintag. För att
komma fram till värdet räknas först ett värde mellan 1-10 ut separat för kolhydrater och
protein. Summan av dem blir ett värde mellan 2-20, ett så kallat LCHP-score. Ett värde på 20
innebär således högst proteinintag i kombination med lägst kolhydratintag. Ett värde på 2
innebär tvärtom lägst proteinintag i kombination med högst kolhydratintag (Figur 2).
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Figur 2. Beskrivning av metod skapad av Trichopoulou et al. för värdering av protein- och
kolhydratintag (i energiprocent; E%), var för sig samt hur dessa summeras till en Low
Carbohydrate, High Protein (LCHP)-score (1). Sverige, 2018.
För att åstadkomma detta i databearbetningen delades andelen kolhydrater av totalenergin
(E%) in i 10 deciler, där 1 representerade högst intag av kolhydrater och 10 lägst intag av
kolhydrater. På samma vis delades andelen protein (E%) in men där 1, tvärtemot kolhydrater,
representerar lägst intag av protein och 10 högst intag av protein. På samma sätt som för totalt
protein (E%) delades även animaliskt (E%) och vegetabiliskt (E%) protein in var för sig.
Totalt skapades alltså tre variabler för LCHP-score; LCHP-score för totalt, LCHP-score för
animaliskt, samt LCHP-score för vegetabiliskt protein (Figur 3). LCHP-score klassificerades
därefter i tre grupper, låg (score 2-8), medel (score 9-13) och hög (score 14-20), i enlighet
med Trichopoulous beskrivning av metoden (1).

Figur 3. Beskrivning av hur Low Carbohydrate, High Protein (LCHP)-score för kolhydrater
och protein (totalt, vegetabiliskt och animaliskt) skapades och bildade LCHP-score total,
LCHP-score vegetabilisk samt LCHP-score animalisk. Sverige, 2018.

3.5.

Analys

LCHP-score baserat på totalt, animaliskt samt vegetabiliskt protein undersöktes i relation till
CRP i plasman på gruppnivå samt uppdelat på kön. För att undersöka om det fanns ett
samband mellan variablerna tillämpades korrelationstest i SPSS. Korrelationskoefficienterna
kan anta ett värde mellan -1,00 till 1,00, där 0 innebär att samband saknas mellan de testade
variablerna, -1,00 en negativ korrelation och 1,00 en positiv korrelation. Tolkning av värdena
har tillämpats utifrån riktlinjer beskrivna av Cohen (Figur 4) (32).
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Figur 4. Riktvärden beskrivna av Cohen för tolkning av korrelationskoefficienter, från svagt
till starkt samband (32). Sverige, 2018.
Vid analysen tillämpades Spearman korrelationstest med anledning av att variabeln CRP inte
var normalfördelad (33). Spearman korrelationstest lämpar sig när samtliga variabler som ska
testas inte är normalfördelade. Det innebär dock jämförelsevis mindre starka tester än dess
motsvarighet Pearson. Styrkan på sambandet i korrelationstestet förklaras av ett r-värde som
sträcker sig mellan -1 till + 1, där -1 innebär ett negativt samband och +1 ett positivt samband.
Tillsammans med Spearman korrelationstest tillämpades p-värde för signifikans vid analys på
gruppnivå. Vid analys av män och kvinnor separat tillämpades istället z-värde, där ett värde
<-1,96 eller >1,96 innebär att det är signifikant. Z-värdet är p-värdets motsvarighet, som
används för att kunna bedöma hur stor risken är att resultatet är felaktigt när män och kvinnor
testades separat.
När det kommer till bedömning av CRP används följande riktvärden: <1 mg/l används som
referensvärde, värden mellan 1-3 mg/l har 50% högre kardiovaskulär risk jämfört med de som
har <1 mg/l och de med >3 mg/l har två gånger så stor risk (24).
Internt bortfall har hanterats innan analys, enligt vad som beskrivs under avsnittet
Databearbetning. Inget ytterligare bortfall har varit aktuellt.

3.6.

Förförståelse

Vår förförståelse inom ämnet Kostvetenskap är god med anledning av 90 studerade
högskolepoäng inom Kostvetenskap på Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet. Med
anledning av att studien bearbetade redan insamlade data har detta inte påverkat metoden.
Tillvägagångssättet för analys av materialet har inte heller påverkats då det var förutbestämt
av uppdragsgivarna. Syftesformulering, tolkning och diskussion kan ha påverkats av
förförståelse. Objektivitet och systematisk behandling av data har kunnat ske genom analys i
det statistiska programmet SPSS.

3.7

Etiska aspekter

Etiska aspekter vid urval och datainsamling har inte påverkats eftersom vi arbetat med redan
insamlad data. Deltagare i VHU och MON har lämnat ett generellt samtycke till forskning.
Den här studien utförs i samarbete med och inom projektet “Kostens roll i
inflammationsrelaterade folksjukdomar - Nutritionsepidemiologiska studier i norra Sverige”,
som genomgått en godkänd etikprövning (2013/332-31). Integritetskränkning av deltagare har
bedömts som minimal i projektet, eftersom tillgång till personnummer eller födelsedatum
saknas. Materialet som behandlas är i grunden av etiskt känslig karaktär, men vi bearbetar
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redan avidentifierade data. Materialet är innan bearbetning till denna studie krypterat och
endast vi som skriver samt handledare har åtkomst till avkrypterad data.

4. RESULTAT
4.1.

Beskrivning av populationen

Den studerade populationens medelålder var 54 ± 7,9 år (Tabell 1). Fördelningen mellan män
och kvinnor var jämn, 48,3% kvinnor fanns representerade. Majoriteten av fallen tillhörde
VHU. Det rapporterade energiintaget var i snitt högre hos män än kvinnor, männen
rapporterade ett intag av 2024 ± 628 kilokalorier (kcal) per dag jämfört med kvinnornas 1409
±416 kcal (Tabell 1). Av den studerade populationen rapporterade 98% ett proteinintag
mellan 10-20 E%, 78 % rapporterade ett kolhydratintag mellan 45-60 E% och 77%
rapporterade ett fettintag mellan 25-40 E%.
Tabell 1. Deskriptiv data av deltagarna (n=1582), indelat efter män och kvinnor. Procentuell
andel deltagare från forskningsprojekten Västerbottens hälsoundersökning (VHU) respektive
MONICA (MON). Medelvärde och standardavvikelse för populationens ålder, energiintag,
proteinintag, kolhydratintag samt andel som rapporterat intag av makronutrienterna
kolhydrater, protein samt fett inom rekommendation (34).
Deltagare, % (n)
Ålder, år
VHU2, % (n)
MON3, % (n)
Energiintag (kcal)

Total
100 (1582)
54 ± 7,91
92,3 (1460)
7,7 (122)
1727 ± 6181

Män
51,7 (818)
54 ± 8,01
91,6 (749)
8,4 (69)
2024 ± 6281

Kvinnor
48,3 (764)
54 ± 7,91
93,1 (711)
6,9 (53)
1409± 4161

Proteinintag (kcal)

248 ± 891

282 ± 931

211 ± 671

Proteinintag (E%)

15 ± 2,21

14 ± 2,11

15 ± 2,21

Kolhydratintag
(kcal)
Kolhydratintag (E%)
Andel inom
rekommendation:
protein
Andel inom
rekommendation:
fett
Andel inom
rekommendation:
kolhydrater

861 ± 3201

982 ± 3401

731 ± 2341

50 ± 6,51
98%

48 ± 6,51

52 ± 5,91
-

-

77%

-

-

78%

-

-

1

Medelvärde och standardavvikelse
Västerbottens hälsoundersökning
3
MONICA
2
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4.2.

CRP och spridning hos den studerade populationen

Drygt tre fjärdedelar hade ett CRP-värde under 3 mg/l. CRP-värdena hade inte stor spridning i
den studerade populationen (Tabell 2). Det var ingen signifikant mellan män och kvinnor (p=
0,05).
Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för LCHP-score (baserat på totalt, animaliskt
och vegetabiliskt proteinintag) indelat efter total, män och kvinnor. Antal och procentuell
andel av total population som befinner sig i LCHP-grupp låg, medel samt hög. Median samt
25:e och 75:e percentilen för CRP. Antal och procentuell andel av total population som
befinner sig i intervallet CRP <1 mg/l, 1-3 mg/l samt >3 mg/l.
Total

Män

Kvinnor

Deltagare

n=1582

n=818

n=764

LCHP-score1
total

11,0 ± 4,3

11,1 ± 4,4

10,9 ± 4,3

LCHP-score1
animalisk

11,0 ± 4,8

11,4 ± 4,8

10,6 ± 4,7

LCHP-score1
vegetabilisk

11,0 ± 2,6

11,2 ± 2,6

10,8 ± 2,6

LCHP-score1
låg (2-8)
LCHP-score1
medel (9-13)
LCHP-score1
hög (14-20)
CRP2

29,9% (n=472)

28,4% (n=232)

31,4% (n=240)

41,0% (n=649)

42,7% (n=350)

39,1% (n=299)

29,1% (n=461)

28,9% (n=236)

29,5% (n=225)

1,32 [0,66-2,77]
mg/ l
39,1% (n=619)

1,27 [0,65-2,62]
mg/ l
41,1% (n=336)

1,40 [0,67-3,04]
mg/ l
37,0% (n=283)

38,3% (n=605)

38,5% (n=315)

38,0% (n=290)

22,6% (n=358)

20,4% (n=167)

25,0% (n=191)

CRP2
<1mg/l
CRP2
1-3mg/l
CRP2
>3mg/l
1
2

LCHP; Low carbohydrate, high protein
CRP; C-reaktivt protein

4.3.

LCHP- score och spridning hos den studerade populationen

LCHP-score baserat på totalt, animaliskt samt vegetabiliskt proteinintag hade samma
medelvärde. Värdet var 11,0 för alla tre, däremot skiljer standardavvikelserna (Tabell 2). I
LCHP-grupp låg (score 2-8) återfanns 29,8% av populationen, i LCHP-grupp medel (score 913) återfanns 41% och i LCHP-grupp hög (score 14-20) återfanns 29,1%. Det var störst andel
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både kvinnor och män som tillhörde LCHP-grupp medel (Tabell 2). Ingen betydande skillnad
vad gäller energiintag sågs beroende på om fallen tillhörde LCHP-grupp låg, medel eller hög
(p=<0,001) (Tabell 3).
Tabell 3. Antal samt procentuell andel av totala deltagare, respektive män och kvinnor som
befinner sig i LCHP-grupp låg, medel samt hög. Energiintag för antal samt procentuell andel
av total, män och kvinnor som befinner sig i LCHP-grupp låg, medel samt hög. Antal samt
procentuell andel av total, män och kvinnor som befinner sig i LCHP-grupp låg, medel samt
hög och intervall för CRP <1 mg/l, 1-3 mg/l samt >3 mg/l. Sverige, 2018.
LCHPscore
Låg (2-8)
Antal
%
Deltagare
472
29,9
Total
232
28,4
Män
240
31,4
Kvinnor
Energiintag
(kcal)
1780±609
Total
2002±602
Män
1447±393
Kvinnor
CRP
<1mg/L
192 (12%1)
0,51[0,31-0,72]
Total
96
0,48[0,33-0,71]
Män
96
0,45[0,30-0,75]
Kvinnor
CRP 13mg/L
77 (11%1)
1,67[1,28-2,07]
Total
90
1,54[1,24-2,12]
Män
87
1,80[1,29-2,07]
Kvinnor
CRP
>3mg/L
103 (7%1)
4,48[3,50-6,59]
Total
46
4,57[3,58-6,40]
Män
57
4,40[3,48-6,91]
Kvinnor
1
Procentuell andel av total population

LCHPscore
Medel (9-13)
Antal

LCHPscore
Hög (14-20)
%

649
350
299

41,0
42,8
39,1

Antal
461
236
225

%
29,1
28,8
29,5

100%
100%
100%
p=<,001

1763±622
2043±632
1434±416

623±609
1896±628
1335±433

253 (16%1)
141
112

0,56[0,35-0,77]
0,61[0,38-0,82]
0,49[0,29-0,68]

174 (11%1)
99
75

0,58[0,40-0,80]
0,56[0,38-0,81]
0,62[0,41-0,80]

261 (16%1)
143
118

1,75[1,28-2,24]
1,75[1,31-2,23]
1,74[1,26-2,25]

167 (10%1)
82
85

1,67[1,27-2,30]
1,62[1,27-2,23]
1,69[1,26-2,30]

135 (9%1)
66
69

4,77[3,65-6,29]
4,33[3,54-5,97]
4,90[3,71-6,53]

135 (9%1)
66
69

4,77[3,65-6,29]
4,33[3,54-5,97]
4,90[3,71-6,53]

Sammansättning och fördelning av makronutrienter, från lägsta till högsta LCHP-score,
visualiseras i Figur 5. Intaget hos den grupp som åt minst andel protein var 11 E% av totalt
energiintag, jämfört med 20 E% för gruppen som åt högst andel. Gällande kolhydrater var
intaget hos den grupp som åt minst andel 30 E% av totalt energiintag, jämfört med 67 E% för
gruppen som åt högst andel. I den lägsta LCHP-gruppen, det vill säga gruppen med score 2,
befann sig 1,5% av populationen och i den högsta LCHP-gruppen, det vill säga gruppen med
score 20, befann sig 2,3% av populationen.
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Figur 5. Den studerade populationens fördelning av makronutrienter i energiprocent (E%)
(medelvärden) utifrån LCHP-score. Till vänster visas sammansättningen hos den lägsta
LCHP-gruppen och till höger visas sammansättningen hos den högsta LCHP-gruppen. Total
LCHP-score får man när nedre och övre axelns siffror adderas (2-20). Sverige, 2018.

4.4. Protein- och kolhydratintag ingen betydelse för inflammationsgrad
Studien visade ett svagt, men signifikant samband mellan låggradig inflammation och LCHPscore baserat på totalt proteinintag (r= 0,053) samt LCHP-score baserat på animaliskt
proteinintag (r= 0,055). Inget samband kan däremot påvisas för LCHP-score baserat på
vegetabiliskt protein. Tabell 4 visar korrelationskoefficienterna. Ingen signifikant skillnad
mellan könen fanns gällande samband mellan CRP och LCHP-score varken för total,
animalisk eller vegetabilisk (z= -1,08 ─ -0,70).
Tabell 4. Beskrivning av variationer i CRP beroende på LCHP-score samt skillnader mellan
kön. p-, r- och z- värden från korrelationsanalys av variablerna CRP och total, animalisk samt
vegetabilisk LCHP-score, indelat på gruppnivå, män och kvinnor. Sverige, 2018.

LCHP total - CRP

r-värde:

man
,027

,053

kvinna
,081

LCHP animalisk - CRP

man
,037

,055

kvinna
,081

LCHP vegetabilisk - CRP

man
-,016

-,021

p- värde:

,037

,030

,441

z- värde:

−1,08

−0,88

−0,70

15

kvinna
-,019

5. DISKUSSION
5.1.

Metoddiskussion

Uppsatsen är skriven på uppdrag av Näringsforskning, Institutionen för folkhälsa och klinisk
medicin vid Umeå universitet, vilket har en positiv inverkan på studiens validitet. Vi har ökat
reliabiliteten genom att noggrant beskriva vår datahantering i metoddelen. Ramar för
uppsatsen har definierats av uppdragsgivaren, men med utrymme för syftesformulering.
Frågeformulären som ingår i VHU och MON har använts ett flertal år, validerats samt ändrats
genom utökning, borttagning eller ersättning i livsmedelsgrupper för att enkäten till större
grad ska mäta vad den är avsedd att mäta (28). Detta ökar studiens validitet. Man bör tolka
resultaten från metoden med försiktighet då den per definition medför mycket
underrapportering. Enligt en tidigare studie på deltagare i VHU har det visat sig att strax
under hälften av deltagarna underrapporterat sitt totala energiintag per dag (35). Eftersom vi
använt samma data i vår studie gäller samma underrapportering även här. Studien visade att
männen i genomsnitt rapporterade ett totalt energiintag på 2192kcal/ dag och kvinnorna
1642kcal/ dag, i vår studie visade det sig att männen i genomsnitt rapporterat in 2024kcal/ dag
och kvinnorna 1409kcal/dag vilket är något lägre än studien som undersökte
underrapportering. Detta kan innebära att det i vårt material var ytterligare underrapportering
vilket bör tas i beaktande vid tolkning av resultaten. I samma studie framkom också att
underrapporteringen var högst gällande intag av protein, vilken är en makronutrient som har
en betydande roll i denna studie (35).
Jämfört med en kvalitativ studie gör en kvantitativ studie det möjligt att få ett stort antal
deltagare med stor spridning, detta ökar förutsättningarna att kunna generalisera resultatet
(36). Materialet blir även mätbart genom den kvantitativa datainsamlingen. Med tanke på
syftet i studien var det enbart kvantitativ studie som gick att tillämpa i detta fall.
Vår studie har hög generaliserbarhet eftersom datan till största del (92,3%) är baserad på data
från VHU som har en hög deltagarfrekvens, mellan 48-67% (26). Hänsyn måste dock tas till
att deltagande är frivilligt i både VHU och MON, vilket resulterar i ett visst bortfall. Den
höga reliabiliteten och validiteten bidrar också till att öka generaliserbarheten, vilket beskrivs
ytterligare nedan.
Data togs emot i en färdigformaterad SPSS-fil för att minska risken för bias vid bearbetning
av materialet, vilket även ökar studiens reliabilitet. Data går att strukturera och gruppera i
statistikprogrammet SPSS vilket krävs för att testa samband, skillnader och avvikelser, detta
ökar i sin tur reliabiliteten samt validiteten för studien. Alla tester gjordes i SPSS, vilket
medförde att det inte fanns någon risk för felaktig manuell hantering vid inmatning av data i
programmet. Vid beräkning av z- värde krävdes en manuell hantering, som medför en risk för
felaktig beräkning. Beräkningen utfördes därför ett upprepat antal gånger av olika personer
för att säkerställa att det kalkylerade värdet var korrekt. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde
hög reliabilitet.
Den tillämpade inflammationsmarkören CRP har tidigare använts inom sjukvården, studerats
flertalet gånger och är relativt billig för sjukvården att använda (24). CRP har i en studie
jämförts med andra inflammationsmarkörer för att undersöka tillförlitlighet, resultatet visade
att CRP var mycket tillförlitlig som inflammationsmarkör vilket ökar studiens reliabilitet (37).
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Den tillämpade LCHP-scoren är enkel när det kommer till analysering av resultat (1, 23, 38).
En svaghet är att den inte inkluderar fett vilket kan vara bra att ta i beaktande vid granskning
av resultat.
LCHP-score kan inte sägas öka reliabiliteten i samma utsträckning som CRP, vars funktion är
väletablerad och utvärderad. Ändock bidrar LCHP-score med hög reliabilitet eftersom den
mäter ett fallande kolhydratintag i kombination med ett ökat proteinintag, vilket var vad
studien syftade till att mäta. De mått som studerats i studien är relevanta i sammanhanget och
bidrar till att besvara syftet, vilket ökar validiteten. De mäts på ett tillförlitligt sätt, enligt vad
som beskrivs ovan, vilket ger hög reliabilitet. Urvalet och den höga deltagarfrekvensen i
kombination med hög reliabilitet och validitet gör att studiens resultat är generaliserbart.

5.2.

Resultatdiskussion

Detta är den, så vitt vi vet, första studien av sambandet mellan LCHP och CRP. Tidigare
studier har fokuserat på LCHP och dödlighet, (1, 23), respektive cancer (38), med olika
resultat. Vår studie visade ett svagt, men signifikant samband mellan CRP-nivå och LCHPscore baserat på animaliskt respektive totalt proteinintag. Om det svaga sambandet beror på
att relationen mellan CRP och LCHP-score är svag eller inte, krävs det dock ytterligare
forskning för att avgöra.
I relation till de tidigare studierna av befolkning i norra Sverige, som inte sett något samband
mellan LCHP och dödlighet respektive cancer, (23, 38), skulle det svaga sambandet som setts
i denna studie kunna innebära att LCHP-score baserat på animaliskt och totalt proteinintag,
leder till ett något förhöjt CRP. Detta dock inte i så hög grad att det i sin tur leder till ökad
cancerrisk eller dödlighet.
En hög LCHP-score baserad på vegetabiliskt protein har, till skillnad från animaliskt, visat sig
minska risken för dödlighet (39). Vår studie undersökte istället LCHP i relation till CRP och
kunde inte konstatera något samband. Trots att vårt resultat inte visade något samband tyder
det åtminstone på att vegetabiliskt och animaliskt protein inte har samma verkan. LCHP-score
baserad på vegetabiliskt protein i denna studie är beräknat utifrån den del av totala
proteinintaget som var av vegetabiliskt ursprung och inte från fall som enbart åt vegetarisk
kost. Tidigare forskning har visat att intag av vegetabilier som frukt, grönsaker och baljväxter
kan sänka nivån av CRP (11, 12, 40, 41). Genom att undersöka LCHP-score för de som äter
en uteslutande vegetarisk kost skulle det möjliggöra undersökning av det vegetabiliska
proteinet som en mer isolerad faktor, och utifrån det studera eventuella effekter av
vegetabiliskt protein ytterligare.
Det svaga sambandet som setts i denna studie kan inte bidra med svar om hur LCHP kan
påverka CRP, men det kan öppna upp för ytterligare forskning. Resultatet tyder åtminstone
inte på något starkt samband mellan LCHP och CRP, vilket också är viktig kunskap.
Forskning på en mer extrem kosthållning enligt LCHP kan behövas för att möjliggöra ett mer
övertygande resultat, vilket även framhålls i andra studier (23, 38).
Studiens resultat är inte ett resultat av en extrem LCHP-kosthållning utan beskriver snarare
hur LCHP-score fördelas baserat på en huvudsakligen traditionell svensk blandkost.
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Spridningen av sammansättning och fördelning av makronutrienter på den studerade
populationen i vår studie liknar spridningen i de andra två studierna gjorda i norra Sverige
(23, 38). Alla tre studier är baserade på data från VHU och därför delvis representerar samma
population, vilket kan vara en förklaring till den likartade spridningen.
Proteinintaget i den högsta LCHP-gruppen skiljer sig inte avsevärt mellan den grekiska och
svenska studien av LCHP och dödlighet (1, 23). Däremot skiljer intaget av kolhydrater i
denna grupp. Kolhydratintaget i den grekiska populationen motsvarar cirka 25 E% medan det
i den svenska motsvarar cirka 40 E%. LCHP som studerats i Grekland är alltså till större del
en lågkolhydratdiet än den som studerats i Sverige. Det kan inte uteslutas att detta kan ha
påverkat resultatet trots att forskarna justerat för fett- och energiintag i båda studierna (1, 23).
Konceptet LCHP-score utvecklades i Grekland (1). Om skillnaden i resultaten mellan studier i
norra Sverige och Grekland beror på skillnader i livsmedelsval är svårt att veta, då det inte
framgår i kategoriseringen av LCHP-grupper. Greker kan generellt antas äta medelhavskost i
högre omfattning än svenskar och både mängden och typen av exempelvis kött, fetter och
grönsaker varierar. Medelhavskost har visat sig minska risken för inflammation, ändå såg den
grekiska studien ett samband mellan LCHP och dödlighet (13, 1). Vad detta beror på är
oklart, men skulle kunna bero på intaget av de mer inflammationshöjande fetterna och intaget
av animalier ökar när kolhydratintaget minskar.
Vad makronutrienterna består av, det vill säga vilka livsmedel det är och var de kommer ifrån,
tas inte hänsyn till i varken vår eller de tidigare studierna gjorda på LCHP. Detta är en faktor
som är av betydelse i sammanhanget. Tidigare studier tyder på att olika typer av
makronutrienterna har just olika effekter (9,42 ). Detta lyfts också av forskare som relevant att
undersöka i sammanhanget (23).

5.3.

Samhällsrelevans

Studier har visat att kosten spelar en central roll gällande kroniska sjukdomar (3-4, 7, 43).
Förebyggande av kroniska sjukdomar är den mest kostnadseffektiva och hållbara strategin för
att hantera sjukdomsepidemin världen över (3-4, 6). Att kost- och livsstilsbehandling kan
underlätta vid kronisk sjukdom är något som Socialstyrelsen varit tydlig med (44).
Att studera inflammation i förhållande till LCHP-score är relevant för att förstå kostens
betydelse vid inflammationsrelaterade sjukdomar på längre sikt. Fokus på just LCHP är
relevant då den, liksom andra lågkolhydratdieter, blir populärare i Sverige samtidigt som det
saknas kunskap om dess långsiktiga effekter (16, 19-21). Detta kan vara särskilt problematiskt
ur socioekonomisk synvinkel då faktorer som utbildningsnivå istället kan avgöra hälsostatus,
exempelvis genom olik användning av informationskällor mellan grupper i samhället. För den
enskilde individen samt för samhället i stort är det viktigt att kunna fatta informerade beslut
som grundar sig på forskning. Kunskap underlättar arbetet i hälso- och sjukvården, vilket
leder till klokare nyttjande av resurser, som i sin tur innebär effektivare nyttjande av
skattemedel. Ur folkhälsosynpunkt främjas jämlik hälsa, eftersom forskning kan leda till
allmänna råd och rekommendationer som kan nå hela befolkningen. På så sätt kan det bidra
till att hälsa inte är en fråga om socioekonomisk ställning, genus eller etnicitet. Ur
individsynpunkt kan det bidra till minskad ohälsa och känsla av empowerment, när individen
har möjlighet att fatta hälsosamma val.
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6. SLUTSATS
Metoden har gjort det möjligt att se hur ett fallande kolhydratintag i kombination med
stigande proteinintag fördelat sig över en population i norra Sverige. Studier på en mer extrem
LCHP-kost samt med hänsyn till de livsmedelskällor som ligger bakom makronutrienterna
krävs för att fastställa hur LCHP påverkar inflammation och av vilken anledning. Intaget av
kolhydrater och protein har, utifrån den studerade populationen, inte visat sig spela en
avgörande roll för CRP-nivån i kroppen. Det svaga sambandet mellan LCHP-score baserat på
totalt och animaliskt proteinintag samt det saknade sambandet mellan LCHP-score baserat på
vegetabiliskt protein bidrar snarare till hypoteser för framtida forskningsområden.
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