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Abstrakt 

 
Low Carb High Fat (LCHF) ses som en striktare variant av GI eller Atkins och är en diet 

riktad framförallt till personer som lider av det metabola syndromet, där man utesluter i 

princip alla kolhydrater för att undvika blodsockerhöjningar. Överviktiga och diabetiker som 

testat denna diet har både fått bättre blodfetter, viktnedgång samt ett förbättrat blodsocker 

men samtidigt finns det många motsträvare – framförallt SNR (svenska 

näringsrekommendationer). Syftet med detta projekt var att visa effekterna hos friska, 

normalviktiga personer som genomgått en tre veckors dietperiod med LCHF kost. Hur vikten, 

blodfetterna samt det psykiska har påverkats. Resultatet har visat på att vikten har minskat 

samt att blodfetterna höjts avsevärt, vilket ger ett svar på att LCHF inte passar normalviktiga. 
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1. Bakgrund 
 

I allmänhet har man sett att Low Carb High Fat (LCHF) diet ger positiva resultat, framförallt 

hos överviktiga och diabetiker. Individer som testat denna diet har både fått bättre blodfetter, 

viktnedgång samt ett förbättrat blodsocker men samtidigt finns det många motsträvare – 

framförallt SNR (svenska näringsrekommendationer). 

 

En studie av Daly. et al (2005) som gjorts på överviktiga med typ-2 diabetes har under en tre-

månaders period ätit antingen en lågkolhydratkost eller en lågfettkost. Testerna som gjordes 

på individerna innefattade blodtryck, blodfetter, vikt och blodsocker. Resultatet visade att 

lågkolhydratsgruppen minskade mer i vikt, fick bättre blodfetter medan blodtrycket blev 

oförändrat. Blodsockret var svårt att avläsa enligt dem men man kom fram till att det gav 

vissa positiva svar hos lågkolhydratskosten jämfört med lågfettkosten. De nämner dock en 

ovisshet över hur resultaten kan se ut på längre sikt med en lågkolhydratkost, hur det påverkar 

och förändrar kroppens inre organ.  

En annan studie från 2008 skriven av Greib & Klapcinska et al, tar upp effekterna efter en 

långtidsdiet på friska försökspersoner. Den visar att en fettrik kost inte ger skadliga metabola 

effekter, såsom hjärt- och kärlsjukdomar vilket många antyder men inte har några belägg för. 

Även Shai & Schwarzfuchs et al. (2008) har gjort en långtidsstudie angående effekterna av 

olika dieter, lågkolhydrat-, lågfett- och medelhavskost. Resultatet visade att 

lågkolhydratsgruppen gick ner mest i vikt och skillnaden mellan det totala kolesterolet och 

HDL (high density lipoprotein) hade sänkts med 20 %, alltså hade det onda kolesterolet, LDL 

(low density lipoprotein) sänkts. Liknande resultat har en sex-månaders studie fått, gjord av 

Brehm & Seeley et al. (2008). Där resultatet visade störst förändring på viktminskningen hos 

individer som ätit en lågkolhydratkost.  

Enligt förespråkaren Annika Dahlqvists bok Guide till bättre hälsa och viktkontroll (2008) 

grundas LCHF från stenålderskosten, där man äter mycket animaliskt fett och protein. LCHF 

ses som en striktare variant av GI eller Atkins och är en diet riktad framförallt till personer 

som lider av det metabola syndromet, där man utesluter i princip alla kolhydrater (<5E%) för 

att undvika blodsockerhöjningar. Man äter istället mycket protein (15-20E%) och fett (75-

80E%) vilket gör att man håller blocksockret på en bra nivå och sötsuget försvinner. Fettet 

ska agera som ett bränsle och byggmaterial i kroppen, framförallt det animaliska. Dahlqvist 

hävdar att de vegetabiliska fetterna så som margariner och omega-6 gör våra cellmembraner 

ostabila och kolesterol måste då tas upp för att återstabilisera cellen. Hon säger även att de 

flesta vegetabiliska fetterna varken gör någon nytta eller har någon funktion i våra kroppar. 

Omega-6 är inflammationsframkallande och försvagar infektionsförsvaret medan omega-3 är 

precis tvärtom. Dessa två essentiella fettsyrorna har som uppgift att kompensera upp varandra 

och hitta en balans. Får man i sig för mycket omega-6 blir man alltså lättare sjuk och kan 

drabbas av cancer, blodproppar etc. Hon antyder alltså att man ska utesluta omega-6, då det 

inte ger något. Därför ska man äta mycket av det animaliska fettet som är ”rent”. Samtidigt 

hävdar Livsmedelsverket (2007) att intaget av mättat fett (feta mejeriprodukter) höjer det 

onda kolesterolet och sänker det goda vilket gör att det bör begränsas till 10 E%. Kroppen kan 

inte själv bilda de fleromättade, essentiella fettsyrorna omega 3 och omega 6, de är därför 

väldigt viktigt att tillföra med kosten. Dessa fettsyror förekommer i vegetabiliska oljor samt 

fisk och skaldjur och bör bidra med minst 3 % av energiintaget. Detta är den största skillnaden 

mellan vad SNR rekommenderar och vad LCHF står för.  
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En motsägande till LCHF är studien av Demol & Yackobovitch-Gavan et al (2008), som visar 

på att det inte ger någon skillnad mellan lågkolhydrat- och lågfettkost hos överviktiga 

ungdomar. Även om dessa ungdomar fick bättre blodfetter, BMI (body mass index) och 

fettprocent var det dock ingen signifikant skillnad mellan de olika dieterna. Så länge 

ungdomarna åt ett underskott av deras dagliga intag spelade det ingen roll vad de åt.  

 

Enligt Erlandsson-Andersson (2011) ger en protein- och fettrikkost större mättnad än en 

kolhydratrik, då fria fettsyror frisätter mättnadshormoner från mag- och tarmkanalen som 

tillfredsställer hjärnan. Hon antyder även att en diet med högt fettinnehåll ökar 

fettförbränningen och att musklerna kan lagra mer fett. Erlandsson-Andersson tar dock även 

upp riskerna med att äta enligt LCHF, där hon nämner negativa effekter såsom höga 

blodfetter, nedsatt kognitiv förmåga samt större risk för inflammatorisk reaktion (cancer). En 

av motsägarna till detta är Karlshamnsstudien (2006) som säger att fettrikkost inte påverkar 

inflammationer på kärl och leder. Studien är gjord på 16 överviktiga patienter med typ-2 

diabetes. Den visar att patienterna efter 6 månader hade minskat i kroppsvikt samt fått bättre 

blodsocker. Alla utom en deltagare hade efter hela tidsperioden (22 månader) gått ner i vikt, 

vilket gav dem resultatet att kolhydratfattig kost har bestående effekt på BMI och blodsockret. 

Ännu en motsägare till Erlandsson-Andersson är Hussein & Naji et al (2006) som bevisar 

med deras studie att överviktiga som ätit enligt kolhydratfattig kost under ett år har gått ner i 

vikt samt förbättrat sitt totala kolesterol, alltså skillnaden mellan LDL och HDL. Resultatet 

har även visat på att denna kost är säker att använda under en längre period hos överviktiga 

individer, både dem med bra kolesterol, från dag ett, samt de med sämre.  
 

Enligt Livsmedelsverket (2007) ska det totala fettenergiintaget bestå av 25-35 % fett. Det är 

viktigt att begränsa fettintaget för att minska risken för fetma, då 1 gram fett innehåller 9 kcal 

medan 1 gram kolhydrater eller protein endast innehåller 4 kcal. Det krävs alltså mindre 

mängd fett för att komma upp i samma kaloriantal som kolhydrater och protein. De 

rekommenderar även att det totala kolhydratenergiintaget ska bestå av 50-60 % kolhydrater 

(grönsaker, rotfrukter, bär, frukter och spannmålsprodukter). Dessa innehåller naturligt viktiga 

vitaminer och mineraler. Det finns även starka belägg för att kolhydrater med mycket fibrer 

minskar risken för övervikt och fetma. Livsmedel med mycket fiber ger en större 

mättnadskänsla då det binder vatten i magen och småätandet minskar. Ett bra fiberintag 

minskar även risken för förstoppning då vätskebindningen gör att avföringen blir mjukare och 

ökar i volym. Vissa fibertyper sänker även kolesterolnivån vilket minskar risken för hjärt-

kärlsjukdomar. En annan viktig egenskap kolhydrater har är att förse cellerna med energi i 

form av glukos. Vid litet intag av kolhydrater kan glukos ändå bildas, av bland annat 

aminosyror och mjölksyra, vilket talar för LCHF kost vid viktminskning. Denna syn är i 

princip den enda åsikten Livsmedelsverket (2007) och Annika Dahlqvist (2008) har 

gemensamt. Annika utvecklar detta spår med att säga att kolhydrater ger förhöjda blodsocker, 

vilket i sin tur ger ökat blodinsulin och cellerna kan bli resistenta. Detta är anledningen till att 

många i världen har diabetes. Hon uttrycker även att det höga insulinet stannar upp 

fettförbränningen och gör det svårt för individer att gå ner i vikt. Proteinet skapar en bättre 

blodsockerkurva medan fett inte påverkar det alls, just därför vill hon minska intaget av 

kolhydrater i kosten.   
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Annika Dahlqvist (2008) rekommenderar att följa vissa riktlinjer såsom: 

 

Godkänd LCHF kost är: 

 

- Feta mejeriprodukter så som turkisk yoghurt, smör, grädde ost, majonäs etc. 

- Nötkött, fläskkött, kyckling, fisk, skaldjur och lammkött.  

- Grönsaker ovan jord. 

- Hemgjorda såser utan kolhydrater. 

- Ägg i alla former. 

- Oliver, oliv- och rapsolja.  

- Endast korv och charkprodukter som innehåller minst 80 % kött. 

- Hasselnötter och valnötter 

Icke godkänd LCHF kost: 

 

- Potatis, ris, och majsprodukter. 

- Spannmålsprodukter som pasta, bröd, gröt etc. 

- Socker. 

- Margariner och omega-6. 

- Frukt, cashewnötter och jordnötter. 

- Alkohol.  

 

1.1.  Syfte  

 

Syftet med detta projekt är att visa effekterna hos en normalviktig person som genomgått en 

tre veckors dietperiod med LCHF kost.  

 

 Har vikten påverkats? 

 Har blodfetterna förändrats?  

 Har det skett några fysiska/psykiska förändringar hos individen?  
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2. Metod  
 

2.1.  Försökspersoner 

 

Försökspersonerna är två friska, normalviktiga kvinnor, som under tre veckor har genomgått 

ett matschema enligt LCHF kost. Båda två är 21 år och är fysisk aktiva ca 8h/vecka. Kosten är 

upplagd efter Dietist XP (http://www.kostdata.se/dietistxp.htm), ett kostberäkningsprogram 

som visar resultat i form av siffror och diagram av deras dagsintag. Vilket hjälper dem att 

varken äta för lite eller för mycket och de kan lätt läsa av vad som behöver ökas eller minskas 

för att följa en LCHF diet.  

 

2.2.  Procedur 

 

Kvinnorna startade dessa tre veckor med att göra ett hälsotest på Örnsköldsviks vårdcentral, 

för att mäta BMI (förhållandet mellan vikt och längd) och blodfetter så som high density 

lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), kolesterol och triglycerider för att sedan 

kunna läsa av om det skett några förändringar efter dessa tre veckor som undersökningen 

pågick. Blodfettstesterna är s.k. ven-tester och tas på fastande mage tidigt på morgonen, även 

vägning tas på morgonen för att kunna läsa av individernas BMI, efter en natts fasta för att få 

så rättvist resultat som möjligt.  

 

Första dagen började de med den nya kosten och förde en daglig kostdagbok utifrån deras 

dagsintag. De antecknar även deras dagliga fysiska aktivitet för att både fysiska och psykiska 

effekter av kosten ska kunna läsas av (bilaga 1 och 2). Dag 1 gjorde de även en 

kalipermätning på Friskis&Svettis i Örnsköldsvik för att mäta fettprocenten, samma sak 

gjordes dag 20 för att se om det skett några förändringar under projektet. Även denna mätning 

tas på morgonen, på fastande mage.  

 

2.3.  Mätmetoder 

 

Livsmedelsverket (2007) förespråkar att man ska minska på intaget av feta mejeriprodukter 

och annan fet mat från djurriket som ökar LDL i blodet. Höga värden av LDL i blodet, som är 

det onda kolesterolet, samt triglycerider, höjer risken för hjärt- och kärlsjukdomar. HDL, det 

goda kolesterolet, har som uppgift i kroppen att städa undan LDL och skapa en balans för det 

totala kolesterolet. HDL är även det blodfett som ökar vid fysisk aktivitet.  

 

Totalt kolesterol < 5,0 mmol/l 

LDL < 3,0 mmol/l 

HDL > 1,2 mmol/l 

Triglycerider < 1,7 mmol/l 

*Detta är önskade blodvärden enligt SNR (Livsmedelsverket, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kostdata.se/dietistxp.htm
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Riktlinjer från Livsmedelsverket (2007) om BMI – body mass index, 

(förhållandet mellan vikt och längd). 

Underviktig <18,5 

Normalviktig 18,5-24,9 

Övervikt 25-29,9 

Fetma klass 1 30-34,9 

Fetma klass 2 35-39,9 

Fetma klass 3 >40 

Riktlinjer för fettprocenten hos kvinnor.  

(Wollbrin, S. Träningsansvarig på Friskis&Svettis Örnsköldsvik).  

Elit 14-20 % 

Vältränad 21- 24 % 

Normalbyggd 25-31 % 

Överviktig >31 % 
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3. Resultat  
 

Resultatet har visat på negativt förändrade blodfetter, endast efter tre veckor. Kvinna 1 (figur 

3.1.) hade bra blodfetter från start men efter sista testerna som gjordes kan man läsa av att 

kolesterolet ligger i riskzonen för hjärtinfarkt, även LDL ligger över rekommenderat. Kvinna 

2 (figur 3.1.) hade redan från start höga värden, men hade fått betydligt högre resultat efter 

sista dagen på denna treveckors period. Det höga kolesterolvärdet gjorde att hon blev 

kontaktat av en läkare från vårdcentralen. Denne ville göra en uppföljning tillsammans med 

kvinnan efter x antal veckor för att se om värdena sjunkit efter att ha återgått till att äta enligt 

SNR. Läkaren avrådde även båda kvinnorna att fortsätta med dieten för att inte få ännu högre 

värden och riskera sin hälsa.  

 

Viktmässigt sett har dock båda kvinnorna markant tappat i vikt och även minskat sin 

fettprocent.  

 

Utifrån tränings- och kostdagböckerna (bilaga 1 och 2) kan man läsa av hos båda kvinnorna 

att första veckan tog hårdast, då de var trötta, energilösa och irriterade. Vecka 2 och 3 blev 

desto bättre och lättare, både matmässigt och träningsmässigt. Kvinnorna ansåg att det var 

svårt att ha en stor variation på kosten då man uteslutit i princip alla kolhydrater, de antydde 

dock att maten var väldigt god och smakrik. Båda kvinnorna blev även positivt överraskade 

över att magen fungerade bättre och att ballongkänslan försvann. Överlag så gav dieten ett 

positivt svar på kvinnornas psykiska välmående, förutom de första dagarna på grund av 

omställningen. De hade mindre sötsug, mindre hungerkänslor samt jämnare humör.  

 

3.1. Figur 

 

Kvinna 1:  1:a testet 2012-05-11 2:a testet 2012-06-01 

Vikt 68kg 64kg 

Längd 172,5cm 172,5cm 

BMI 23 21,5 

Totalt kolesterol 5,2 mmol/l 7,0 mmol/l 

LDL  3,2 mmol/l 4,4 mmol/l 

HDL 1,8 mmol/l 2,3 mmol/l 

Triglycerider 0,56 mmol/l 0,44 mmol/l 

Fettprocent 22,5% av kroppsmassan 19,9% av kroppsmassan 

 

Kvinna 2:  1:a testet 2012-05-11 2:a testet 2012-06-01 

Vikt 58kg 56kg 

Längd 166cm 166cm 

BMI 21,5 20,3 

Totalt kolesterol 7,0 mmol/l 10,0 mmol/l 

LDL  4,9 mmol/l 7,3 mmol/l 

HDL 1,7 mmol/l 1,9 mmol/l 

Triglycerider 0,82 mmol/l 1,7 mmol/l 

Fettprocent 22,7% av kroppsmassan 21,3% av kroppsmassan 
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4. Diskussion 
 

Den enda studien i arbetet som tar upp de negativa effekterna av LCHF, och som även vårt 

resultat visat, är Erlandsson-Andersson, C (2011). Hon påpekar att det är de höga blodfetterna 

som är orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar vid intag av lågkolhydratkost. Även SNR står på 

samma sida och är en motsträvare till kost med högt fettinnehåll.  

 

Resterande studier som detta arbete har som grund är alla för LCHF kost. Både studien av 

Hussein, D & Naji, A-Z et al (2006) och studien av Shai, I & Schwarzfuchs, D et al. (2008) 

visar på en snabb viktminskning hos testpersonerna, men även att LCHF också förbättrar 

kolesterolvärdet. Karlshamnsstudien (2006) visade på att denna kost inte påverkade 

inflammationer på kärl och leder, Även studien av Greib, P & Klapcinska, B. et al (2008) gav 

svaret att fettrik kost inte alls ger några skadliga metabola effekter, vilket detta projekts 

resultat har bevisat att denna kost gör. Utifrån resultatet från kvinnornas blodtester kan man 

konstatera att strikt LCHF inte är en rekommenderad kost för normalviktiga och friska 

personer. Den stora mängden mättat fett resulterar i extremt förhöjda blodfetter efter endast 

tre veckor, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Resultatet visar att det inte har 

någon betydelse om personen i fråga har bra eller dåliga blodvärden vid start, eftersom båda 

kvinnorna fick avsevärda siffror vid sluttesterna. Detta förbryllas då många studier och 

forskningar har fått positiva resultat på testpersonernas blodvärden. Det är inte troligt att det 

kan skilja så pass mycket mellan olika personer, att man antingen får riktigt bra värden, eller 

riktigt dåliga. Man kan argumentera för att LCHF är ofarligt eftersom det inte endast är det 

onda kolesterolet som ökar utan även det goda. Enligt figur 3.1. kan man se att HDL ökat men 

inte i lika stor grad som LDL, vilket visar att kosten gör mer skada än nytta.  

 

Detta resultat har gett svar på arbetets hypotes– att LCHF inte är en bra diet att äta för 

normalviktiga och friska. Visst är det bra om man vill ha en snabb viktnedgång att kickstarta 

med som överviktig, men att man sedan övergår till en diet med lite mer kolhydrater samt 

bättre fetter. Det är inte allt för riskabelt att ha högt kolesterol under en kort tid, vid en 

kickstart exempelvis. Men för att inte hamna i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar bör 

personen övergå till en GI-kost, som innehåller bra kolhydrater och bättre fettkvalité. Så länge 

man äter under rekommenderat dagligt intag och utesluter socker så ska det ge en jämnare och 

pålitligare viktnedgång, det behövs alltså inga speciella dieter för att tappa i vikt.  

 

De studier arbetet har som grund är både långsiktiga och kortsiktiga testperioder. Man kan 

alltså dra slutsatsen att detta projekt inte skiljer sig tidsmässigt från tidigare forskning, då det 

är under samma tidsintervall som andra studier. Man kan dock inte veta om resultatet skulle 

ha sett annorlunda ut om kvinnorna fortsatt med dieten under en längre period. Men eftersom 

kvinnorna till och med blev avrådda att fortsätta med LCHF av en läkare på vårdcentralen på 

grund av de höga blodfetterna, kan man ana att det troligtvis inte hade gett lägre blodvärden 

efter en längre period.  

 

Utifrån informationen som finns i de båda kvinnornas dagböcker kan man se vissa likheter. 

Där de båda, redan de första dagarna inte alls mådde bra, de var irriterade och energilösa. 

Dock kan man inte dra slutsatsen om det bara var omställningen som skapade dessa 

biverkningar, eller om det var uteslutandet av kolhydrater. I slutet av perioden var det ingen 

av dem som kände av det låga intaget av kolhydrater, utan de båda påpekade hur bra det 

mådde samt att det var skönt att slippa oroa sig över en spänd och uppblåst mage. Det man vet 

är att det låga kolhydratintaget inte påverkar motionen i sig, eftersom de är hjärnan som 
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behöver kolhydrater, inte kroppen. Det låga kolhydratintaget kan dock påverka träningen då 

man psykiskt inte orkar. Annika Dahlqvist (2008) tar upp i sin bok att kroppen kan omvandla 

aminosyror och mjölksyra till glukos, som behövs för att cellerna ska få energi. Man behöver 

alltså inte kolhydrater för att behålla eller bygga muskler, vilket innebär att LCHF inte 

påverkar motionen. Vid träning ökar även HDL, som är det goda kolesterolet, och balanserar 

upp och minskar det totala. Man kan alltså dra slutsatsen att om dessa två kvinnor inte hade 

varit fysiskt aktiva, hade då deras blodfetter varit ännu högre.  

 

Funderingar och tankar som uppstår är framförallt varför det finns mer forskning och studier 

som ger positiva resultat, och inte negativa. Denna litteraturstudie visar på att LCHF kost ger 

betydligt högre blodfetter. Vart finns den vetenskapliga forskningen som visar samma resultat 

som detta? Man vet om att det finns väldigt många motsägare till LCHF, men inget bevis för 

allmänheten på att det är skadligt för hälsan. Många friska individer äter idag enligt LCHF 

utan att vara medvetna om den risk de utsätter sig för. De ser en snabb lösning till 

viktnedgång men det är få som vet om deras egentliga kolesterolvärde. Ett värdigt exempel är 

ena kvinnan, som inte visste om att hon hade förhöjda blodfetter redan innan. Detta kan även 

hända hos andra, dock kollar de aldrig upp det och sätter sig i en omedveten skadlig situation. 

Media förvärrar situationen när de uttrycker hur lätt och snabbt det går att få drömkroppen 

och utesluter hur det kan förstöra insidan av kroppen.   

 

4.1. Slutsats 

 

Man kan efter detta arbete dra slutsatsen att LCHF inte passar alla. Syftet med arbetet var att 

påvisa effekterna hos en frisk individ efter att ha ätit enligt LCHF. Resultatet har visat på att 

både vikten har minskat och blodfetterna förändrats till det sämre. Utifrån kost- och 

träningsdagböckerna kan man även läsa av fysiska och psykiska förändringar under perioden, 

så som viktminskning, jämnare humör och en mindre uppsvälld mage.  

 

Ett intressant fortsatt område hade varit att göra projektet med en större och bredare 

undersökningsgrupp under en längre tidsperiod, med kontinuerliga läkarkontroller. Hade det 

gett samma resultat som detta eller hade det blivit annorlunda.   

 

För att öppna ögonen hos individer som idag äter/vill äta enligt LCHF önskar vi att mer 

objektiv forskning utförs för att bevisa effekterna av dieten. Där man på svart och vitt kan visa 

att detta är skadligt för vissa personer, framförallt om man inte håller regelbunden koll på sina 

blodfetter så man i tid kan göra något åt det.  
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Bilaga 1 
Träning- och kostdagbok - Kvinna 1  

 

Fredag 11/5 - 1761kcal 

Fett 67E%, Protein 27E%, Kolhydrat 7E% 

Frukost: Stekt ägg & bacon  

Lunch: Stekt kyckling med smörstekt sparris & tzatziki  

Mellanmål: Turkisk yoghurt med kokosflingor & pumpafrön  

Middag: Stekt kyckling med smörstekt sparris & tzatziki  

Träning: 120 minuter Crossfit (konditions- och styrkepass). 

 konstigt att utesluta alla kolhydrater.    

 

Lördag 12/5 - 1556kcal 

Fett 68E%, Protein 24E%, Kolhydrat 8E% 

Frukost: Keso, makrill i tomatsås, ostrullar, halv avokado & kokta ägg  

Mellanmål: Ost- och salamirullar & kaffe  

Lunch: Stekt kyckling med smörstekt sparris & tzatziki, halv avokado  

Middag: Ugnsbakad kyckling i turkisk yoghurt, med bacon & blomkålsmos  

Mellanmål: Grönsaksdipp  

Träning: 30 minuter rask promenad. 

  
 

Söndag 13/5 - 1646kcal 

Fett 72E%, Protein 22E%, Kolhydrat 6E%. 

Frukost: Omelett med salami, keso, ost & babyspenat  

Mellanmål: Kaffe med oliver och ostrullar  

Lunch: Stekt kyckling med smörstekt sparris & tzatziki, halv avokado 

Mellanmål: Kvarg med kokos  

Middag: Skinksås med kokt broccoli och blomkål & halv avokado  

Träning: 60 minuter spinning. 

  bra morgon, sämre eftermiddag med dålig energi.   
 

Måndag 14/5 - 1942kcal 

Fett 73E%, Protein 22E%, Kolhydrat 5E% 

Frukost: Keso, makrill med 2 kokta ägg & ostrullar, kaffe  

Lunch: Skinksås med kokt broccoli och blomkål, halv avokado 

Mellanmål: Kvarg med kokos och pumpafrön, 1 kokt ägg  

Middag: Omelett med brieost och salami  

Träning: 60 minuter spinning. 

 ingen kraft alls på träningen.   

 

Tisdag 15/5 - 1818kcal 

Fett 71E%, Protein 21E%, Kolhydrat 8E% 

Frukost: Omelett med skagenröra  

Lunch: Skagenröra i paprikahalvor  

Middag: Skinksås med kokt broccoli och blomkål, 1 kokt ägg och suger snaps  

Mellanmål: Ostrullar, kvarg med kokos  

Träning: 60 minuter styrka. 
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Onsdag 16/5 - 2220kcal 

Fett 72E%, Protein 24E%, Kohydrat 4E% 

Frukost: 2 stekta ägg, skagenröra & avokado 

Lunch: Köttfärs- och fetaostbiffar med blomkål- och broccolimos  

Mellanmål: Ostrullar med salami 

Middag: Baconlindad kyckling, blomkålsmos & vitlökssås 

Mellanmål: LCHF-bröd med ost & paprika 

Träning: 60 minuter morgonpromenad, 60 minuter crossfit. 

 Har försökt att äta mer idag, gav positivt resultat direkt. Dock ingen kraft på träningen.  

 

Torsdag17/5 - 1935kcal 

Fett 69E%, Protein 26E%, Kolhydrat 5E% 

Frukost: Skagenröra, avokado på en skriva LCHF-bröd & 1 kokt ägg 

Mellanmål: 2 kokta ägg 

Lunch: Köttfärs- och fetaostbiffar med blomkål- och broccolimos 

Middag: tonfiskröra med stekt halloumi 

Mellanmål: LCHF-bröd med ost  

Träning: 60 minuter styrka. 

 

 

Fredag 18/5- 2086kcal 

Fett 60E%, Protein 25E%, Kolhydrat 6E% 

Frukost: Äggröra och bacon, avokado 

Lunch: Köttfärs- och fetaostbiffar med blomkål- och broccolimos 

Middag: Tonfiskröra med kokt broccoli 

Mellanmål: Brieost, paprika & salami 

Träning: 40 minuter morgonpromenad, 60 minuter styrka.  

 
 

Lördag 19/5 – 2027kcal  

Fett 67E%, Protein 27E%, Kolhydrat 6E% 

Frukost: LCHF-bröd med ost, salami och gurka, 2 kokta ägg och keso 

Mellanmål: Kvarg med hallon, ost- och salamirullar 

Lunch: Spenatplättar med bacon & halloumi 

Middag: Grillad fläskflié och halloumi, sallad 

Mellanmål: Ost, tomat och gurkstavar 

Träning: 60 minuter crossfit, 40 minuter promenad. 

  
 

Söndag 20/5 – 1810kcal 

Fett 72E%, Protein 21E%, Kolhydrat 7E% 

Frukost: Omelett med salami och keso 

Lunch: Köttfärs- och fetaostbiffar med blomkål- och broccolimos 

Mellanmål: Ost- och salamirullar 

Middag: Stekt chorizo & paprika 

Mellanmål: Kvarg med hallon, kokos & pumpafrön 

Träning: 40 minuter morgonpromenad, 60 minuter spinning. 
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Måndag 21/5 – 2056kcal 

Fett 71E%, Protein 22E%, Kolhydrat 7E% 

Frukost: Keso & makrill, halv avokado samt ostrullar 

Lunch: Chorizo med stuvad vitkål 

Middag: Tonfiskröra med stekt halloumi & bacon 

Mellanmål: Kvarg med kokos & hallon 

Träning: 60 minuter styrka.  

 

 

Tisdag 22/5 – 2005kcal  

Fett 75E%, Protein 17E%, Kolhydrat 8E% 

Frukost: LCHF-bröd med ost, salami, avokado & kokt ägg 

Mellanmål: kvarg med hallon & kokos 

Lunch: Chorizo med stuvad vitkål & creme fraiche röra 

Middag: Chorizo med stuvad vitkål & creme fraiche röra 

Mellanmål: Ostbitar & oliver 

Träning: 40 minuter crossfit, 60 minuter promenad. 

  

 

Onsdag 23/5 – 2145kcal 

Fett 72E%, Protein 24E%, Kolhydrat 4E% 

Frukost: Stekt ägg & bacon med keso 

Mellanmål: Kvarg med hallon, pumpakärnor & kokos 

Lunch: Omelett med tonfiskröra & brieost  

Middag: Lax med coleslaw 

Mellanmål: LCHF-bröd med ost, salami & Philadelphia ost 

Träning: 60 minuter box (boxning).  

  

 

Torsdag 24/5 – 2013kcal 

Fett 71E%,Protein  25E%, Kolhydrat 5E% 

Frukost: Omelett med ost, keso & salami 

Lunch: Lax med coleslaw 

Mellanmål: Kokt ägg & brieost 

Middag: Lax med coleslaw 

Mellanmål: LCHF-bröd med ost&salami 

Träning: vila 

 allmänt trött.  

 

Fredag 25/5 – 1970kcal 

Fett 68E%, Protein 27E%, Kolhydrat 6E% 

Frukost: Omelett med makrill i tomatsås & keso 

Lunch: Rostbiffrullar, ölkorv, brieost, oliver, småtomater & suger snaps (picknick) 

Middag: Lax med coleslaw 

Mellanmål: Grönsaksdipp 

Träning: 60 minuter morgonpromenad, 60 minuter styrka. 
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Lördag 26/5 – 2212kcal 

Fett 65E%, Protein 28E%, Kolhydrat 7E% 

Frukost: LCHF-bröd med rostbiff & med ost, salami, keso 

Mellanmål: kvarg med hallon, pumpakärnor & kokos 

Lunch: Kycklingwok med vitkål, räkor & zucchini 

Middag: LCHF-bröd med rostbiff & keso 

Mellanmål: brieost, ölkorv & paprika 

Träning: 60 minuter spinning, 30 minuter styrka.  

  
 

Söndag 27/5 – 1910kcal 

Fett 66E%, Protein 27E%, Kolhydrat 6E% 

Frukost: Omelett med rostbiff, keso, brieost & tomat 

Lunch: Kycklingwok med vitkål, räkor & zucchini  

Mellanmål: Ölkorv, 2 kokta ägg & ostrullar 

Middag: Chorizo med blomkål & creme fraiche 

Mellanmål: Kvarg med hallon, kokos & pumpakärnor 

Träning: 60 minuter spinning. 

 

 

Måndag 28/5 – 1900kcal 

Fett 76E%, Protein 17E%, Kolhydrat 8E% 

Frukost: Omelett med ost, salami & avokado 

Mellanmål: Brieost & kaffe 

Lunch: Chorizo med blomkål & creme fraiche 

Middag: Chorizo med blomkål & creme fraiche 

Mellanmål: Kvarg med hallon, kokos & pumpakärnor 

Träning: 40 minuter morgonpromenad, 120 minuter styrka. 

  
 

Tisdag 29/5 – 2123kcal 

Fett 71E%, Protein 24E%, Kolhydrat 4E% 

Frukost: Omelett med makrill i tomatsås & tomat 

Lunch: Köttfärs- och fetaostbiffar med coleslaw 

Mellanmål: Kvarg med kokos, pumpakärnor & ost- och salamirullar 

Middag: Köttfärs- och fetaostbiffar med coleslaw 

Träning: 30 minuter morgonpromenad, 90 minuter styrka. 

  
 

Onsdag 30/5 – 2008kcal 

Fett 70E%, Protein 24E%, Kolhydrat 6E% 

Frukost: Omelett med tonfiskröra 

Lunch: Köttfärs- och fetaostbiffar med coleslaw 

Mellanmål: Babybel ost, paprika- och gurkstavar 

Middag: Tonriskröra i avokadohalvor 

Mellanmål: LCHF-bröd med ost & salami 

Träning: 60 minuter promenad, 20 minuter bålträning.   
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Torsdag 31/5 – 1812kcal 

Fett 71E%, Protein 25E%, Kolhydrat 4E% 

Frukost: Stekt ägg & bacon med keso 

Lunch: Köttfärs- och fetaostbiffar med coleslaw 

Mellanmål: Kvarg med hallon, kokos & pumpafrön 

Middag: Omelett med tonfiskröra 

Träning: 60 minuter morgonpromenad/jogging, 60 minuter crossfit. 

  

 
Slutsats: Jag har överlag mått bra, känt mig pigg och glad. Första veckan var dock jobbig då 

man uteslöt alla kolhydrater och blev väldigt energilös, trött och irriterad. Efter att ha börjat 

öka dagsintaget blev det desto bättre och jag kände inte av den förändrade kosten. Jag har 

alltid haft problem med en uppblåst mage, men under dessa tre veckor har mina besvär 

försvunnit och det har varit skönt. Men ska bli skönt att komma tillbaka till mina vanliga 

rutiner och inte äta så fet mat. Träningen har även överlag gått bra, inga förändringar jämfört 

med mina tidigare motionsvanor.  
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Bilaga 2 
Träning- och kostdagbok – Kvinna 2 

 

Vecka 1 

Fredag – 1800 kcal 

Kolhydrater: 4E%, Protein: 23E%, Fett: 73E% 

Frukost – 2 ägg, bacon  

Lunch – Köttfärsbiff, fetaostsallad  

Middag – Broccolisoppa, bacon, ägg  

Mellanmål – Brieost, hårdost, salami  

 (crossfit 80 min). 

 

Lördag – 1778 kcal 

Kolhydrater: 8E%, Protein: 22E%, Fett: 70E% 

Frukost – Kvarg, kokos, linfrön, ägg, majonnäs  

Mellanmål – Keso, salami  

Lunch - Broccolisoppa, bacon  

Middag – Kycklingryta m blomkålsmos  

Mellanmål – Grönsaker och dipp  

 (löpning 26 min). 

 

Söndag – 1975 kcal 

Kolhydrater: 5E%, Protein: 27E%, Fett: 68E% 

Frukost – Kvarg, hallon, kokos, makrill  

Lunch – Omelett m tomat, spenat, skinka, ost, champinjoner  

Middag – Moussaka, fetaostsallad  

Mellanmål – Keso, salami  

 Hade ingen energi mitt på dagen, dock mycket under träningen (spinning 45 min).  

 

Måndag – 1815kcal 

Kolhydrater: 6E%, Protein: 26E%, Fett: 68E% 

Frukost – Kvarg, hallon, kokos, 2 ägg  

Lunch – Moussaka, fetaostsallad  

Mellanmål – Brieost  

Middag – Broccolisoppa, bacon, 1 ägg  

Mellanmål – Kvarg, hallon  

 (Vilade från träning) 

 

Tisdag - 1747kcal 

Kolhydrater: 7E%, Protein: 25E%, Fett: 68E% 

Frukost – Bacon, ägg  

Lunch – Moussaka, fetaostsallad  

Middag – Kassler, blomkålsmos  

Mellanmål – Kvarg  

 Väldigt less! Träningen gick dock bra (crossfit 10 min + styrka 60 min) 

 

Onsdag – 2082kcal 

Kolhydrater: 7E%, Protein: 20E%, Fett: 73E% 

Frukost – Makrill, ägg, mandel  
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Lunch – Kassler, blomkålsmos  

Middag – Baconlindad kyckling, blomkålsmos  

Mellanmål – LCHF-bröd, ost, paprika  

 Inte alls pigg under dagen, hade ingen energi alls. Pigg under träning (crossfit 20 min)  

 

Torsdag – 2660kcal 

Kolhydrater: 7E%, Protein: 16E%, Fett: 77E% 

Frukost – Kvarg, kokos, hallon, hasselnötter  

Lunch – Moussaka, fetaostsallad  

Middag – Broccolisoppa, bacon  

Mellanmål 1 – Två LCHF-mackor, ost, paprika  

Mellanmål 2 – LCH - Hallonpaj med vaniljsås  

 Trött på eftermiddagen, pigg på kvällen. (Vila från träning) 

 

Vecka 2 

Fredag – 2422 kcal 

Kolhydrater: 7E%, Protein: 19E%, Fett: 74E% 

Frukost – Kvarg, hasselnötter  

Lunch – Chorizo, blomkålsmos, spenatstuvning  

Middag – Moussaka  

Mellanmål – Brieost, paprika, ölkorv  

 (Vila från träning) 

 

Lördag – 1659kcal 

Kolhydrater: 5E%, Protein: 27E%, Fett: 68E% 

Frukost – Makrill  

Lunch – Köttfärs, sallad, keso  

Middag – Kött, sallad, sås, halloumi  

Mellanmål – Gurka, dipp  

 (crossfit 50 min)  

 

Söndag – 1964kcal 

Kolhydrater: 7E%, Protein: 30E%, Fett: 63E% 

Frukost – Kvarg  

Lunch – Chorizo, blomkålsmos, spenatstuvning  

Middag – Lax, tomat- och fetaostsallad, sås, sparris  

Mellanmål 1 – Valnötter  

Mellanmål 2 – Keso, hasselnötter, LCHF-smörgås, ost  

 Spinningen var riktigt jobbig men styrketräningen gick bra (styrka 50 min+spinning 45 

min) 

 

Måndag – 2557kcal 

Kolhydrater: 8 E%, Protein: 17E%, Fett: 74E% 

Frukost – Kvarg, hasselnötter, kokos, hallon, ägg, LCHF-bröd, ost  

Lunch – Lax, tomat-och fetaostsallad, sås  

Middag – LCHF- plättar, grädde, hallon  

Mellanmål 1 – Finn crisp, ost, salami  

Mellanmål 2 – Valnötter, LCHF-bröd, ost  

 (styrka 70 min). 
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Tisdag – 1887kcal 

Kolhydrater: 5E%, Protein: 16E%, Fett: 79E% 

Frukost – Ägg, bacon  

Lunch – LCHF-plättar, grädde, hallon  

Middag – Kassler, blomkålsmos  

Mellanmål – LCHF-bröd, ägg, brieost  

 (crossfit 30 min) 

 

Onsdag - 2335kcal 

Kolhydrater: 6E%, Protein: 20E%, Fett: 74E% 

Frukost – Bacon, ägg  

Lunch – LCHF-bröd med skagenröra  

Middag – Kassler, blomkålsmos  

Mellanmål 1 – Kvarg, hallon, hasselnötter, kokos  

Mellanmål 2 – Brieost, keso  

 (70 min box) 

 

Torsdag – 1703kcal 

Kolhydrater: 8E%, Protein: 29E%, Fett: 63E% 

Frukost – Kesella, hasselnötter, kokos, hallon, ägg  

Lunch – Biff, fetaostsallad  

Middag – Fiskgratäng  

Mellanmål – Kvarg, keso, hallon  

 (Vila från träning) 

 

Vecka 3 

Fredag – 2333kcal 

Kolhydrater: 6E% ,Protein: 21E%, Fett:73E% 

Frukost - Kvarg keso  

Lunch – Laxrullar, valnötter, brieost  

Middag – Fiskgratäng  

Mellanmål 1 – LCHF-bröd, skagenröra  

Mellanmål 2 – Grönsaker, dipp 

 (Vila från träning) 

 

Lördag – 1638kcal 

Kolhydrater: 10E%, Protein: 24E%, Fett: 60E%, Alkohol: 6E% 

Frukost – Kvarg, hasselnötter, bacon  

Lunch – Fiskgratäng  

Middag – Kyckling, gräddsås, blandsallad, torrt vitt vin  

Mellanmål – Mandel, Mörk choklad 70%  

 (Vila från träning) 

 

Söndag – 1416kcal 

Kolhydrater: 7E%, Protein: 23E%, Fett: 70E% 

Frukost – Kvarg, hallon, kokos  

Lunch – Köttfärs, blandsallad, guacamole  

Middag – Köttfärsbiffar, blandsallad, fetaost  

 efteråt (spinning 45 min) 
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Måndag – 1785 kcal 

Kolhydrater: 8E%, Protein: 27E%, Fett: 65E% 

Frukost – Kvarg, keso, hallon 

Lunch - Köttfärsbiffar, blandsallad, fetaost, turkisk yoghurt  

Middag – Kyckling, blandsallad  

Mellanmål – LCHF-bröd, ost, paprika  

  (styrka 80 min). 

 

Tisdag – 1592 kcal 

Kolhydrater: 7E%, Protein: 33E%, Fett: 60E% 

Frukost – Kvarg, keso, hallon, ägg  

Lunch – Köttfärs, blandsallad, fetaost  

Middag – Kyckling, vitkål  

Mellanmål – LCHF-bröd, philadelphiaost, ägg  

 (60 min styrka, 60 min crossfit) 

 

Onsdag – 1811 kcal 

Kolhydrater: 6E%, Protein: 20E%, Fett: 74E% 

Frukost – Kvarg, keso, hallon, ägg  

Lunch – Kyckling, vitkål  

Middag – Moussaka  

Mellanmål – LCHF-bröd, ost, paprika 

Mellanmål 2 – Ägg  

 (Vila från träning) 

 

Torsdag – 2096 kcal 

Kolhydrater: 6E%, Protein: 19E%, Fett: 75E% 

Frukost – Kvarg, keso, hallon, ägg  

Lunch – Moussaka  

Middag – Köttfärs, blandsallad  

Mellanmål 1 – LCHF-bröd, philadelphiaost, ost, paprika  

Mellanmål 2 – Ägg  

 (60 min högintensiv träning) 

 
Slutsats: De första dagarna av dieten hade jag ingen energi och kände mig allmänt trött men 

efter en vecka blev jag mycket piggare och kände inte alls av förändringen av kosten på 

samma sätt. Träningen påverkades inte alls av denna kost då jag orkade lika mycket som 

vanligt. Det svåraste med dieten var att hoppa över mellanmål som frukt och bröd, annars 

fanns det väldigt många goda måltider att laga. Jag kände en stor skillnad på magfloran då jag 

blev mycket mindre uppblåst vilket var väldigt skönt.  


