
 

 

 

Livsmedelsval och näringsintag i svensk 
LCHF-kost ur ett folkhälsoperspektiv 
 
Choice of foodstuffs and nutrient intake in the swedish LCHF-
diet from a public health perspective 

David Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

Student  

Vt 2013 

Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund LCHF (Low Carbohydrate, High Fat) är en lågkolhydratskost som fått stort 

genomslag i Sverige. Svenska Livsmedelverket är oroliga för hur denna utveckling kommer 

att påverka folkhälsan, framförallt då kolesterolnivåerna i landet under samma period ökat. 

Förespråkarna av kosthållningen ställer sig däremot frågande till rådande rekommendationer 

och menar att det är dessa som gör oss feta och sjuka. Trots debatten fattas det data på hur en 

LCHF-kost faktiskt ser ut.      

Syfte Syftet med denna studie var att kartlägga hur en LCHF-kost ser ut gällande 

livsmedelsval och näringsintag och utifrån det diskutera kosthållningen ur ett 

folkhälsoperspektiv. 

Metod 14 individer som ansåg sig äta enligt LCHF rekryterades till att utföra en vägd 

kostregistrering under tre dagar. För att uppskatta om deltagarna riskerade att få i sig för lite 

av något näringsämne jämfördes deras rapporterade intag med estimated average requirement 

(EAR).   

Resultat Åtta deltagare inkluderades i studien. BMI (body mass index) var >25 hos samtliga 

och fem angav att de försökte gå ned i vikt. Det rapporterade energiintaget (RE) var 34% 

lägre än det uppskattade energibehovet. Kolhydrater tillförde i genomsnitt 8% av energin och 

fett 69%, varav mättat fett 29%. Intaget av kostfiber och kolesterol var 7,5 respektive 625 

mg/dag. Sackaros utgjorde 0,6% av energiintaget. Intag <EAR förekom i störst utsträckning 

för jod, järn och folsyra. Vitamin E, niacin, vitamin B12 och fosfat intogs med god marginal i 

relation till EAR.  

Slutsats LCHF-kosten i denna studie bestod av mycket fett och lite kolhydrater, vilket 

rapporterats innebära både för- och nackdelar på folkhälsan. Ska kosthållningen hållas en 

längre tid krävs modifieringar för att minimera rapporterade risker. 

 

  



 

 
 

Abstract 

Background LCHF (Low Carbohydrate, High Fat) is a low-carbohydrate diet that have had a 

major impact in Sweden. The swedish National Food Administration are concerned regarding 

how this development will affect the public health, especially due to the rising cholesterol 

levels seen during the same period. The spokesmen of this diet are questioning the current 

recommendations meaning they are to blame for us being fat and ill. Despite this debate 

there’s a lack of data regarding the make up of  this diet.  

Objective The objective of the preset study was to chart the LCHF-diet regarding foodstuff 

choice and nutrient intake and discuss it from a public health perspective.  

Method 14 individuals who concidered eating a LCHF-diet were recruited to perform a 

scaled food record during three days. To estimate whether the participant where at risk 

consuming to little of a specifik nutrient the reported intake was compared with the estimated 

average requirement (EAR).  

Results Eight participants where included in the study. BMI (body mass index) exceeded 25 

amongst all participants and five stated they where trying to loose weight. The reported energi 

intake(REI) was 34% lower than the estimated energy requirement. The mean carbohydrate 

consumtion contributed with 8% of the energy and fat 69%, of which saturated fat 29%. The 

consumption of dietary fiber was 7,5 g/day and the intake of cholesterol 625 mg/day. Sucrose 

contributed to 0,6% of total energy consumption. Intake <EAR where most common for 

iodine, iron and folic acid. Vitamin E, niacin, vitamin B12 and phosphate where consumed 

with margin to EAR. 

Conclusion The LCHF-diet in this study consisted of a large amount of fat and little 

carbohydrates, which has been reported to result in both advantages and disadvantages on 

public health. Should this diet be kept for a long time adjustments has to be made to minimize 

the reported risks.  
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1 Bakgrund 

De nordiska näringsrekommendationernas (NNR) mål är att ge näringsmässiga riktlinjer för 

en kost som man idag vet ger underlag för en allmän god hälsa (1, 2). NNR riktar sig mot 

friska individer och arbetar mot två huvudsyften;  

1) Att tillfredsställa de primära näringsbehoven, det vill säga tillgodose individens 

fysiologiska behov för tillväxt och funktion.  

2) Att ge förutsättningar för en generellt god hälsa och minskad risk för kostrelaterade 

sjukdomar.  

Dessa riktlinjer får inte ses som slutgiltiga utan måste revideras när ny kunskap så kräver och 

på så vis hållas aktuella. De svenska näringsrekommendationerna(SNR) baseras på detta 

nordiska samarbete. Rekommendationerna för makronutrienterna och alkohol ser ut som 

följande; kolhydrat 50-60 energiprocent (E%), fett 25-35 E%, protein 10-20 E%, alkohol max 

5 E%.  

Allt eftersom förekomsten av välfärdssjukdomar har ökat har även andra kosthållningar och 

dieter introducerats som alternativ till de generella. En alternativ kosthållning som fick stort 

genomslag hos befolkningen var Atkinsmetoden som lanserades på 1960-talet (3). Detta var 

en viktminskningsdiet från upphovsmannen Dr. Robert Coleman Atkins som skiljde sig rätt 

mycket från gällande näringsrekommendationer; han rekommenderade en kolhydratfattig kost 

med rikligt av fett och protein och att det skulle föra med sig viktminskning och hälsofördelar. 

Detta tänk har även utgjort stommen i flera andra senare populärdieter såsom paleolitisk kost, 

men också i den i Sverige idag väldigt populära Low Carbohydrate, High Fat- kosthållningen. 

I denna uppsats kommer förkortningen LCHF att användas.   

 

Hur rekommendationerna inom LCHF ser ut för att minska kolhydratintaget varierar  (4-6). 

De tre vanligaste riktlinjerna man använder sig av är att 1) inte konsumera livsmedel med ett 

kolhydratsinnehåll över 5 g/100 g livsmedel, 2) att hålla sig under 20 g kolhydrater totalt/dag 

eller att 3) max 5 E% ska komma från kolhydrater/dag (1-3).  

 

Från att ursprungligen ha varit en viktminskningsmetod är det idag allt fler som anammat 

LCHF som en livsstil och modifierar den för att skapa sin egen variant. Det har de senaste 

åren rått en debatt i media mellan dietens förespråkare och motståndare där fokus ofta legat på 

huruvida mättat fett är farligt eller ej (7). Ofta ställer sig förespråkarna frågande till rådande 

näringsrekommendationer och menar att det är dessa som gör oss feta och sjuka (8). Aldrig 

tidigare har en alternativ kosthållning fått sådan genomslagskraft i Sverige som LCHF och 

denna utveckling har även synts på populationsnivå. Faktum är att man under de senaste åren 

i Sverige sett en ökning av det rapporterade fettintaget hos befolkningen medan 

kolhydratintaget minskat (9). Man har även noterat en ökning av kolesterolnivåerna hos 

populationen under samma period. Då förbättrade blodfetter varit fokus i den preventiva 

kampen mot hjärtkärlsjukdom i över 20 års tid väcker denna utveckling oro och anses vara ett 

steg i fel riktning. Livsmedelverket har höjt ett varningens finger för denna extrema 

lågkolhydratskost med tanke på den framtida folkhälsan (10). Oron handlar främst om risken 

för en ogynnsam förändring av blodfetterna till följd av den höga andelen mättat fett, risken 

för förstoppning och tarmcancer på grund av det låga fiberintaget samt risken för brist på 

näringsämnen vid en ensidig kost. Det gäller dock att komma ihåg att interaktionen mellan 

kost och hälsa är ett komplext område som är svårt att mäta och idag vet vi att betydligt mer 

än bara kolesterolnivåer i blodet spelar roll för utveckling av hjärtkärlsjukdom (se figur 1). 
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Figur 1. Kostens påverkan på biologiska faktorer och hur dessa hör samman med 

hjärtkärlsjukdom, 2012. Källa: Willet WC (11) 

 

Trots denna hetsiga diskussion är det dock bristfälligt med data på hur LCHF-populationen 

faktiskt äter och utan den vetskapen är det svårt att dra några säkra slutsatser angående 

kosthållningens eventuella fördelar och nackdelar på den svenska folkhälsan.  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga hur en LCHF-kost ser ut i praktiken gällande 

livsmedelsval samt energi- och näringsintag och utifrån det diskutera kosthållningen ur ett 

folkhälsoperspektiv. 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka livsmedel är frekvent förekommande? 

 Hur ser energi- och näringsintaget ut i relation till nordiska näringsrekommendationer 

(1)?  

 

3 Metod  

3.1 Typ av undersökning 
För att undersöka hur näringsinnehållet ser ut med denna kosthållning fick deltagarna utföra 

en vägd kostregistrering under 3 dagar. Vilka dagar som skulle registreras fick de välja själva, 

men minst en helgdag och minst en vardag skulle ingå. Vidare skulle de även vara friska 

under registreringsdagarna och ha en för dem normal dagsföring. Deltagarna uppmanades 

även uppge om de tog någon form av tillskott såsom vitaminer och mineraler.  

3.2 Rekrytering 
Målet sattes till att hitta minst åtta deltagare, gärna av båda könen och i olika åldrar för att få 

en bra spridning. För att nå personer som ansåg sig äta enligt LCHF gick information om 

studien ut på 1) event på Facebook, 2) anslagstavlor i Umeå, 3) hemsidor som handlar om 

LCHF och 4) via snöbollsmetoden där de intresserade uppmandes föra informationen vidare. 

Kontaktuppgifter bifogades så att intresserade kunde höra av sig för ytterligare information. 

För att se annonsen som användes se bilaga 1.  

 

14 personer hörde av sig och ville ha mer information. Dessa personer fick då ett 

informationsbrev (Bilaga 2) om studiens upplägg, inklusions-/exklusionskriterier samt 

önskvärt slutdatum för inlämning av kostregistreringarna.  

3.3 Etik.  
I informationsbrevet ingick även information om att allt deltagande var frivilligt och kunde 

avbrytas under studiens gång samt att alla uppgifter skulle behandlas med största möjliga 

konfidentialitet.   

3.4 Tillvägagångssätt 
Personerna uppmanades höra av sig så snart som möjligt om intresset kvarstod och om de var 

kvalificerade för studien. All kontakt sköttes online, men med en av deltagarna bestämdes en 

träff för att överlämna en digital matvåg. En fil (bilaga 3) bifogades till samtliga deltagare 

med mallar för kostregistreringen. Här ingick också några frågor såsom namn, kön, ålder, vikt 

och längd. I filen ingick även Johanssons och Westerterps två frågor angående deltagarnas 

fysiska aktivitet under kostregistreringsdagarna för att kunna beräkna deras energibehov och 

för att kunna göra en relativ validering av det rapporterade intaget (12). Deltagarna fick 

tillgång till en E-mailadress dit de uppmanades skriva om det uppstod problem eller 

funderingar under studiens gång.     
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3.5 Databearbetning 

3.5.1 Näringsberäkning  

Deltagarna fick själva rapportera längd och vikt vilka användes för att beräkna BMI och 

energiförbrukning. Basalmetabolismen (BMR) beräknades med Harris-Benedict ecvation 

funnen i näringsberäkningsprogrammet Dietist Net (DN) och multiplicerades med deras 

fysiska aktivitets-nivå (Physical activity level, PAL) enligt Johansson och Westerterp (12). 

För att kunna näringsberäkna deltagarnas kostregistreringsdagar matades livsmedlen och 

mängderna in i DN.  

3.5.2 Analys 

För att värdera intaget av de energigivande näringsämnena jämfördes genomsnittligt 

rapporterat intag uttryckt som energiprocent under de tre dagarna med NNR (1). Deltagarnas 

intag av utvalda vitaminer och mineraler värderades genom att jämföra genomsnittligt 

rapporterat intag under de tre dagarna med estimated average requirement (EAR) från NNR 

2004 (tabell 1). En procentandel erhölls vilket utgjorde grunden i jämförelsen. I 

näringsberäkningarna inkluderades inte användandet av kosttillskotten (frånsett proteinpulver 

och aminosyror) då det inte framgick vilka märken dessa var av och därmed inte vilka 

mängder de innehöll.  

 

Tabell 1. EAR för kvinnor och män, 2004. Källa: NNR (1).  
Näringsämne Enhet Kvinnor EAR Män EAR 

Vitamin A RE 500 600 

Vitamin E α-TE 5 6 

Tiamin mg 0,9 1,2 

Riboflavin mg 1,1 1,4 

Niacin NE 12 15 

Vitamin B6 mg 1 1,3 

Folat µg 200 200 

Vitamin B12 µg 1,4 1,4 

Vitamin C mg 50 60 

Fosfat mg 450 450 

Järn mg 10(6) 7 

Zink mg 5 6 

Jod µg 100 100 

Selen µg 30 35 
( ) = Behov efter menopaus 

3.6 Litteratursökning 
Litteraturen till denna uppsats var mestadels review-artiklar och metaanalyser funna genom 

litteratursökningar på Pubmeds databas. Söktermer som användes var bl.a; ”low carbohydrate 

high fat”, ”saturated fat”, ”LDL” och ”nutrition cancer”. För att studien skulle anses vara av 

relevans skulle den antingen vara en review/meta-analys eller en studie med stort 

deltagarantal, behandla ämnet, vara publicerad på 2000-talet  samt vara skriven på engelska. 

Information gällande rekommendationer inom LCHF togs från populära hemsidor inom 

ämnet (toppträffar via sökmotorn Google). I studier på lågkolhydratsdieter intog 

studiegrupperna en kolhydratsmängd mellan 20-75 g/dag.  
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4 Resultat 

4.1 Deltagare 
Av de 14 personer som ursprungligen visat intresse och fått en kostregistreringsmall var det 

åtta stycken deltagare (en man) i åldrarna 22-60 år (medianålder: 26,5) från olika städer som 

lämnade in en fullständig kostregistrering och inkluderades i studien. För detaljerad 

information om varje deltagarnas antropometri, beräknade energibehov och rapporterade 

energiintag se bilaga 4. Fem av deltagarna angav att de aktivt försökte gå ned i vikt medan 

resterande deltagare menade att viktminskning varit det ursprungliga syftet men att de nu höll 

kosthållningen för att de mådde bra av den. De två som ätit enligt LCHF längst tid hade gjort 

det under tre års tid. BMI varierade mellan 25,4 -30,1.  MedelPAL-värdet beräknades till 1,7 

och varierade mellan 1,5 och 2,1.Alla deltagare förutom en angav att de tog någon form av 

kosttillskott under registreringens gång.  

4.2 Vanligt förekommande livsmedel 
Animaliska ivsmedel som ofta rapporterades var ägg, bacon, ost, vispgrädde, 80%-igt smör, 

rött kött, lax, fullfet creme fraiche, korv, salami samt kebabkött. Bland vegetabilier 

konsumerades det ofta av brysselkål, broccoli, nötter, olika sallatsorter, mjölkfri mörk 

choklad, svamp,  kaffe, kokos i form av olja och mjöl samt olika lågkolhydratsprodukter. Den 

enda frukten som konsumerades var clementin och hallon och blåbär de enda bären. 

4.3 ”En typisk dag” 
En typisk dag kunde se ut på följande vis; Frukost: två kokta eller stekta ägg, bacon, kaffe 

med grädde.  Lunch: Gryta på kött eller kyckling med grädde och svamp. Middag: 

Fläskkotlett och avokado . Mellanmål: kaffe,  choklad, ost, nötter. Antalet måltider varierade 

mellan 2-5/dag.  

4.4 Energi 
Sju av deltagarna rapporterade ett energiintag lägre än deras beräknade energibehov och hos 

fyra av deltagarna täckte det rapporterade energiintaget inte deras basalmetabolism. I medeltal 

var det rapporterade energiintaget 34% (920 kcal) lägre än det beräknade energibehovet.  

4.5 Energigivande näringsämnen 
Deltagarnas genomsnittliga intag av energigivare och fettyper jämfört med NNR går att finna 

i tabell 2 och den genomsnittliga makronutrientfördelningen + alkohol i figur 1. För 

information om varje deltagares genomsnittliga intag av energigivare och fettyper se bilaga 5. 

Följande värden och intervaller är deltagarnas medelvärden som grupp respektive individ 

under registreringsdagarna om inget annat anges.  

4.5.1Kolhydrater 

Det dagliga kolhydratintaget var 32,5 g (8 E%) och varierade mellan 14,5 – 62 g (4,5 – 11,5 

E%). En deltagare (nr 6, se bilaga 6) mötte samtliga rekommendationer för det som klassas 

som en  ”LCHF” (se bakgrund).   

- Sackaros. Mängden sackaros som rapporterades var 4,5 gram (0,6 E%). 

- Kostfiber. Mängden kostfiber som konsumerades varierade mellan 2,5 – 11,5 

g/dag med ett medelvärde på 7,5 g. De livsmedel som tillförde största andelen 

fiber inom gruppen var brysselkål, broccoli, blomkål, svamp, olika typer av 

LCHF-bröd samt hallon. 
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4.5.2 Fett  

Fett utgjorde den dominerande makronutrienten hos samtliga deltagare. Det dagliga bidraget 

var 145,5 g (69E%) och varierade mellan 91-202 g (61-73 E%)  i gruppen.  

- Fettfördelning. Mättat fett (SFA) utgjorde 29% av den totala energin, enkelomättat 

fett (MUFA) 22% och fleromättat fett 8% (PUFA). SFA  var den dominanta 

fettypen hos sex av deltagarna.  

- Omega-3/Omega-6. Intaget av omega-3 var 3 g/dag (1,6 E%) med en variation 

mellan 1-6 g/dag (0,5-2,9 E%) bland deltagarna. Variationen berodde mestadels på 

om lax rapporterats någon gång under kostregistreringen. Det dagliga omega-6- 

intaget var 10,5 g (5,7 E%) och varierade mellan 6-22 g/dag (3-14,6E%)  

- Kolesterol. Intaget av kolesterol bland deltagarna var 625 mg och varierade mellan 

328 – 864 mg. Livsmedel som bidrog till kolesterolintaget var framförallt ägg, 

kyckling, bacon och mejeriprodukter såsom vispgrädde, ost och 80%-igt smör. 

- Transfett. Intaget av transfett i gruppen var 1,5 g och varierade mellan 0,6-2,8 mg.  

4.5.3 Protein  

Proteinintaget var 96 g/dag (22E%) i gruppen och varierade mellan 69-130 g (19-29E%). 

Några vanligt förekommande proteinkällor var rött kött, kyckling, lax, ägg, bacon och ost.    

4.5.4 Alkohol 

Alkohol ingick i tre av deltagarnas kostregistreringar. I gruppen var bidraget 1 E%.   

  



 

11 
 

Tabell 2. Rapporterat intag av energi och näringsämnen i svensk LCHF-kost samt 

rekommendation enligt NNR, Sverige, 2013.   
 

Medelvärde Variationsbredd Rekommendation (1) 

Energiintag (Kcal) 1780 1205 - 2472 - 

Kolhydrat (g) 32,5 14,5 - 62 - 

Protein (g) 96 69 - 130 - 

Fett (g) 145,5 91 - 202 - 

Kolhydrat (E%) 8 4,5 – 11,5 50-60 

Protein (E%) 22 19 - 29 10- 20 

Alkohol (E%) 1 0 – 3,5 Max 5 

Fett (E%) 69 61 - 73 25-35 

SFA (E%) 29 16 - 39 Max 10 

MUFA (E%) 22 14 – 34,5 10-15 

PUFA (E%) 8 4-18 5-10 

Glycerol + mätfel mm (E%) 10 2,5 - 27 - 

Omega-3 (g) 3 1-6 - 

Omega-3 (E%) 1,5 0,5 – 3 Minst 0,5 

Omega-6 (g) 10,5 6-22 - 

Omega-6 (E%) 6 3 – 15 - 

Kostfiber (g) 7,5 2,5 – 11,5 25-35 g 

Transfett (g) 1,5 0,5 – 3 Minimera 

Kolesterol (mg) 625 328 - 864 Under 300 

Salt 5,2 3 – 9,5 6 (K); 7(M) 

Socker (g) 4,5 1 – 9 - 

Socker (E%) 0,5 0,05 – 2,5 Max 10 
K = Kvinna, M = Man 
 

 

 
 

 
 

Figur 1. Genomsnittlig fördelning av energigivande näringsämnen i svensk LCHF-kost, 

Sverige, 2013.   
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4.5.5 Vitaminer och mineraler 

I figur 2 jämförs deltagarnas genomsnittliga intag av näringsämnen under de tre 

registreringsdagarna med EAR för respektive näringsämne (se metod, tabell 1). De 

näringsämnen där någon av deltagarna låg under sitt EAR var tiamin, riboflavin, järn, jod, 

folsyra, vitamin C och Vitamin A. Sex av deltagarna låg under EAR för jod och fyra för järn 

samt folsyra vilket gjorde dessa till de vanligaste näringsämnena att intas i låg mängd. 

Samtliga deltagare intog större mängd än EAR för sju av näringsämnena (niacin, vitamin B6, 

vitamin E, vitamin B12, selen, zink samt fosfat) där intaget av vitamin E, niacin, vitamin B12 

och fosfat intogs med god marginal till EAR. Fyra av deltagarna låg under EAR för fyra eller 

fem av näringsämnena. Två av deltagarna låg över EAR för samtliga näringsämnen som 

användes i beräkningarna. 

 

 
Figur 2. Genomsnittligta intag av näringsämnen (andel av EAR, logaritmisk skala, linjen 

markerar EAR-gränsen) i svensk LCHF-kost., Sverige, 2013.  
RE = Retinolekvivalenter, Vit.E = Vitamin E, Ribofl. = Riboflavin, NE = Niacinekvivalenter, Vit.B6 = Vitamin B6, Vit.B12 = Vitamin B12, 

Vit.C = Vitamin C 

 

4.5.6 Salt 

Saltintaget (natriumklorid) i gruppen var 5,2 g/dag och varierade mellan 2,8-9,3 g. Hur 

mycket salt som användes i matlagningen rapporterades inte. Vanliga saltkällor var 

exempelvis bacon, kött, konserver och ost. 

 

4.5.7 Kosttillskott 

Samtliga deltagare konsumerade någon form av kosttillskott (för typ, se bilaga 4). De 

vanligaste var omega-3 och  D-vitamin vilket fyra respektive tre deltagare supplementerade 

med. Då hänsyn togs till vilket/vilka näringsämnen deltagarna supplementerande med bidrog 

det inte till att totalt intag > EAR för de näringsämnen med ett dietärt intäg < EAR.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
En svaghet med studien är att deltagarna själva fick rapportera sin längd och vikt. Om dessa 

värden inte är korrekta blir deras beräknade energiintag relaterat till deras behov inte det 

heller. Vid beräkningen hur deltagarnas intag av mikronutrienter förhåller sig till EAR spelar 

en eventuell felrapportering om vikt och längd däremot inget roll då  dessa värden baseras på 

kön och inte energibehov. Även om deltagarna faktiskt ligger i negativ energibalans lär 

underrapportering med största sannolikhet ha skett. Johanssons och Westerterps sätt att 

beräkna ett PAL-värde och därmed energiförbrukning har jämförts med double labeled water 

och visat sig stämma bra överrens (12). Det är därför mer troligt att en stor underrapportering 

skedde hos de som rapporterade ett energiintag lägre än BMR än att ett så stort 

energiunderskott faktiskt skulle vara fallet hos hälften av deltagarna.  

 

EAR är ett genomsnittsbehov av näringsämnet i fråga och är således ett bra mått att använda 

på gruppnivå för att uppskatta risken för näringsbrist (1). Dock råder en viss osäkerhet kring 

flera av dessa värden och bör därför helst alltid jämföras med biokemiska markörer. 

Dessutom är det inte säkert att intag över dessa värden är en garanti för att näringsbrist inte 

kommer att uppstå hos enskilda individer. På samma sätt måste inte ett intag under EAR inte 

vara för lite för just den individen. Men det var det bästa man kunde jämföra med i denna 

studie då biokemisk data från deltagarna inte fanns och man ville uppskatta vilka 

näringsämnen det i teorin intogs för lite av.  För ett näringsämne (koppar) fanns EAR, men 

inga rapporterade mängder i livsmedlen i näringsberäkningsprogrammet. Det näringsämnet 

kunde därför inte ingå i beräkningarna. 

 

Vid näringsberäkningarna kan flera faktorer ha påverkat resultatet. Alla livsmedel och 

produkter som rapporterades fanns inte med i DNs databas (framförallt inte 

lågkolhydratsprodukterna). Fanns liknande produkter användes istället dessa. Om så inte var 

fallet gjordes en sökning på vad produkten i fråga innehöll och en liknande produkt pusslades 

ihop med hjälp av de ingående livsmedlena. Inte heller är det säkert att de produkter och 

livsmedel som deltagarna konsumerade har samma näringsinnehåll som de i DN. Vid 

utvärdering av gruppens genomsnittliga energicirkel och fettfördelning bör hänsyn tas till den 

bristfälliga datan i DN på vilka fettsyror som ingår i kebabkött som två av deltagarna intog 

rikligt av.  

 

I en vägd kostregistrering är det också möjligt att den vikt som angetts inte helt stämmer 

överrens med den faktiska på grund av matvågens osäkerhet, felaktig uppskattning samt 

avrundning från deltagarnas sida. I vissa fall saknades uppgift i materialet om huruvida det 

var rå eller tillagad vikt som menades.Skulle fel vikt eller mängd för något livsmedel eller 

problem råkat knappats in i DN lär det också ha påverkat resultatet. Självklart har den troliga 

underrapporteringen även den påverkat det beräknade intaget av näringsämnen. 

 

I denna studie var litteratursökningen omfattande och innehöll många meta-analyser och 

reviews i ämnet med varierande metoder och analyser i de ingående studierna. Denna 

variation i studieunderlaget kan därför stärka slutsatserna som dras i diskussionen. Dock 

måste publication bias tas i beaktning då det är möjligt att nollresultat inte publiceras i samma 

omfattning som övriga resultat.  

 

Generellt ska man vara försiktig att dra alltför säkra slutsatser från studier med lågt 

deltagarantal. Men då deltagarna kom från olika städer och variationen mellan deras 
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kostregistreringar var liten kan denna studie anses utgöra en betydelsefull inledande 

kartläggning av hur en LCHF-kost i Sverige kan se ut i praktiken.  

5.2 Resultatdiskussion 
Endast en deltagare som ansåg sig äta efter LCHF mötte kosthållningens faktiska 

rekommendationer. Det visar tydligt att det är skillnad på rekommendation och hur det ser ut i 

praktiken. I den fortsatta diskussionen kommer termen LCHF åsyfta den LCHF-kost som 

rapporterades i denna studie.  

5.2.1 Energi och näringsämnen 

Det låga energiintaget hos flera detagare innebär en ökad risk för näringsbrist och förlust av 

fettfri massa. Det senare skulle kunna motverkas via ett ökat proteinintag (13, 14). Ser man 

till den ibland bristfälliga måltidsordningen och det faktum att lågkolhydratsdieter mättar via 

många faktorer (15) är det logiskt att energiintaget i vissa fall blir lidande.  

I studien förekom ett lågt intag av ett flertal näringsämnen men framförallt för jod, järn och 

folsyra. Dock är det inte säkert att ett lågt jodintag verkligen förekommer då bordsalt är 

jodberikat i Sverige. Hur stora jodmängder saltet tillförde framgick inte då dessa mängder inte 

rapporterades. Viktigt att nämna är dock att intaget av järn och folsyra anses vara lågt även 

bland svenska kvinnor som helhet, även om det inte ligger under EAR (16). Hade samtliga 

deltagare dessutom täckt sitt energibehov är det möjligt att samtliga näringsämnen intagits i 

högre nivåer än EAR. Med detta i åtanke plus de faktum att deltagarna låg över EAR för de 

flesta näringsämnen samt att vissa intogs med god marginal (vitamin E, niacin och vitamin 

B12) måste inte LCHF-kosthållningen vara alltför näringsfattig jämfört med en normal svensk 

kost.  

 

Även om samtliga deltagare låg över den nedre rekommendationen för omega-3 (0,5 E%) (1) 

fick två av dessa bara i sig 1 g i genomsnitt vilket är lågt. Hade dessa deltagare dock ätit efter 

sitt energibehov hade troligtvis även mängden omega-3 i gram räknat varit högre. Det visade 

sig tydligt att de som åt lax under kostregistreringen låg betydligt högre i sitt omega-3-intag 

än de som inte gjorde det. Livsmedelsverkets råd att äta fisk 2-3 gånger i veckan är alltså ett 

generellt kostråd som även går att applicera på LCHF-population för att öka PUFA- samt 

omega-3-intaget (16).  

 

5.2.2 LCHF ur ett folkhälsoperspektiv 

Deltagarna i studien rapporterade som förväntat  mycket låga intag av kolhydrater och 

majoriteten försökte gå ned i vikt. En kolhydratsfattig kost (20-75 g/dag) utan 

energirestriktion har visat sig bidra till effektiv viktminskning (13, 17-19). Något som kan 

förklara detta är den aptitminskning ketosen och ett högt proteinintag för med sig men även på 

grund av att en stor energigivare försvinner (15). Dessutom är det troligt att det faktum att 

många livsmedel måste uteslutas minskar aptiten i sig.  Frånsett viktminskning har denna typ 

av kost även setts ge minskade triglyceridnivåer (13, 15, 17-18, 20), förbättrat high-density 

lipoprotein (HDL) (15, 17-18),  lägre insulinnivåer (13, 15, 18)  lägre plasmaglukosnivåer 

(13, 18), samt förbättrat långtidsblodsocker (HbA1c) (17-19). I vissa försök har man även sett 

tendenser till minskat blodtryck (13, 17-18). I denna studie rapporterade dessutom flera av 

deltagarna att de mådde bra av LCHF vilket är ett subjektivt mått på hälsa man inte bara kan 

slå bort. Många av dessa effekter har setts då man jämfört med en energi – och fettreducerad 

kost. Dock är det inte alltid klarlagt vilka effekter som erhålls av det minskade 

kolhydratintaget eller viktminskningen i sig och effekterna har oftast blivit mindre tydliga 

alltefter studiens gång (framförallt då studiegruppernas viktminskning inte längre skiljt sig åt) 

(17-20). Hos en viktstabil person är det därför möjligt att dessa effekter inte är lika tydliga. 
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De positiva förändringar i kampen mot hjärtkärlsjukdom som LCHF-populationen kan erhålla 

måste vägas mot det höga intaget av mättat fett. Ett högt intag av mättat fett har under lång tid 

varit känt att höja totalkolesterol och low-density lipoprotein (LDL) samt öka risken av 

hjärtkärlsjukdom (9, 20 - 23). Då en minskning av LDL-nivåerna med 1 mmol har setts ge en 

19 % minskning i förekomst av hjärtkärlsjukdom (9) vore en minskning av SFA-intaget bland 

deltagarna därför vara att föredra, vilket anses vara preventivt mot hjärtkärlsjukdom (9, 20 -

23). Denna sänkning måste dock ersättas av andra makronutrienter för att energinivån ska 

behållas (23) och vad som ersätter SFA spelar stor roll på utfallet (20). Ersätts det mättade 

fettet med snabba kolhydrater ger det inte några hälsovinster utan kan till och med öka risken 

(11, 20, 23) . Att däremot ersätta det mättade fettet med enkel- och/eller fleromättat fett (både 

omega-3 och omega-6) har i flertalet studier visat sig minska förekomsten av 

hjärtkärlsjukdom (9, 11, 20, 22-23) och även det är något livsmedelsverket betonar i sina 

kostråd (16). I en stor omtalad metaanalys av Siri-Tarino et al (22) var det faktiskt endast i de 

studier där man ersätter SFA med MUFA/PUFA som ett minskat SFA-intag sågs ge en 

minskad förekomst av hjärtkärlsjukdom. Slutsatsen de drog var att det inte finns tillräckligt 

med bevis för att mättat fett som enskild faktor skulle öka risken för hjärtkärlsjukdom. 

Faktum är att allt fler börjar ifrågasätta den gamla sanningen om sambandet mellan mättat fett 

och hjärtkärlsjukdom och lägger istället större fokus på kosten som helhet och de ingående 

livsmedlen istället för enbart näringsämnen. En försämring av LDL har exempelvis inte 

uppmätts i alla lågkolhydratsstudier (18, 20). Nu diskuteras det mer om olika fettsyrors 

individuella påverkan på lipoproteinmetabolismen (11, 21) och hur näringsämnena i de 

fettrika livsmedlen ibland kan ha en skyddande effekt. Mejerifett som konsumerades rikligt 

bland deltagarna i denna studie har exempelvis bara i ett fåtal undersökningar setts öka risken 

för hjärtkärlsjukdom (21). Däremot är deras höga konsumtion av rött, processat och saltat kött 

klart negativ då det inte bara associerats med en ökning i död i hjärtkärlsjukdom (24-25) utan 

även med ökad förekomst av kolorektal- magsäcks- och pankreascancer (24, 26 - 29).  

 

Ett högt kolesterolintag kännetecknade också deltagarna i denna studie och även om ett ägg 

om dagen inte visat sig öka risken för hjärtkärlsjukdom (30) konsumerade många deltagare 

mer ägg än så. Detta tillsammans med deras konsumtion av andra kolesterolrika livsmedel 

och det faktum att vi är olika känsliga för dietärt kolesterol (20) väcker därför en viss oro. En 

minskning av kolesterolintaget i studiepopulationen vore därför att föredra. 

 

Att socker, industriellt framställt transfett samt livsmedel med högt glykemiskt index (GI) 

intas i betydligt mindre mängd i en LCHF-kost jämfört med intaget i Sverige (16) är något 

väldigt positivt med denna kosthållning. Dessa kostfaktorer är nämligen starkt associerade 

med övervikt, diabetes typ II och ökad risk för hjärtkärlsjukdom (9, 11, 20, 31-32) . Det lilla 

intag av naturligt transfett bland deltagarna ger ingen anledning till oro då denna typ av 

transfett inte setts öka LDL eller risken för hjärtkärlsjukdom (33).   

 

Saltintaget i gruppen var något lägre än det i riksmaten (16) och under den den övre gränsen i 

NNR (1). Tar man hänsyn till deltagarnas låga rapporterade energiintag skulle saltmängden 

med största sannolikhet gå över rekommendationen  om de åt efter sitt energibehov och angav  

hur mycket de saltade maten. En saltrik kost har associerats med ökad förekomst av hypertoni 

och hjärtkärlsjukdom (34). Den som äter LCHF bör därför försöka minska sitt saltintag.  

 

Den mängd kostfiber som konsumerades var lägre än konsumtionen bland vuxna svenska 

(19,9 g) som även den anses vara för låg (16). En låg mängd fiberrika livsmedel innebär inte 

bara en ökad risk för förstoppning utan även för brist på vitaminer, mineraler, antioxidanter 



 

16 
 

och andra biokemiska ämnen. Epidemiologiska och kliniska studier har även visat att intag av 

fiber och fullkorn är sammankopplat med minskad förekomst av fetma, hyperlipidemi, 

hyperkolesterolemi, hyperglykemi, typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och koloncancer (35-37). 

Många fiberrika livsmedel är dessutom rika på folsyra och järn. Av dessa anledningar är det 

därför av stor vikt att en ökning av fiberintaget  bland LCHF-are sker. För att erhålla dessa 

positiva hälsoeffekter rekommenderar livsmedelsverket att man bland annat ska välja 

fullkornsprodukter (16), men att en ökning av sådana livsmedel skulle ske i en LCHF-kost är 

inte trolig. Att rekommendera ett ökat fiberintag via en ökad konsumtion av grönsaker de 

anser vara ”okej” och redan konsumerar är mer trolig att accepteras.  

5.2.3 LCHF-populationen 

I denna studie framkom det att samtliga deltagare hade ett BMI över 25 och att sju av åtta var 

kvinnor. Detta är ett intressant fynd vilket tyder på att LCHF är vanligare i denna grupp. Den 

kunskapen är viktig att ha i åtanke vid diskussionen om LCHF och folkhälsa då det är möjligt 

att de effekter denna kosthållning för med sig (positiva som negativa) kan vara mer avgörande 

för hälsan hos dessa individer än för normalviktiga. Om fördelarna eller nackdelarna väger 

tyngst är dock något bara framtida forskning kan utvisa. Kunskapen om vilka som dominerar 

LCHF-populationen kommer även väl till användning vid planering av framtida 

interventioner då metoderna kan anpassas för att nå just dessa individer.    

 

6 Slutsats 

LCHF-kosten i denna studie bestod av mycket fett och lite kolhydrater. Rapporterade fördelar 

med en sådan kosthållning är framförallt en effektiv viktminskning, ökat HDL, minskade 

triglyceridnivåer samt uteslutandet av livsmedel med socker, högt GI och industriellt transfett. 

Nackdelarna är framförallt en ökning av LDL, den höga  konsumtionen av rött- och processat 

kött, den låga fibermängden samt det låga intaget av vissa näringsämnen. Vad som väger 

tyngst kan bara framtida forskning utvisa. Ska kosthållningen hållas en längre tid krävs dock 

modifieringar för att minimera rapporterade risker.   

 

7 Yrkesrelevans 

Allmänhetens intresse för kost och hälsa ökar vilket är positivt, men det innebär också att det 

allt oftare dyker upp självutnämnda experter inom området. De är retoriska, deras röster hörs 

väl och deras budskap når ut till allmänheten. Detta fenomen är extra tydligt då diskussionen 

handlar om kolhydrater och fett.  Tilliten till vår profession verkar ha försvagats i mångas 

ögon och en bidragande anledning till det tror jag är sättet LCHF-debatten behandlats. Båda 

lägren står i var sitt hörn och kastar ur sig en massa påståenden om hur de andras 

rekommendationer och livsmedelkonsumtion ser ut. Sällan har man mötts i mitten och tagit 

till sig av varandras erfarenheter och studieresultat. Ett annat problem i debatten är att det 

fattas en vedertagen definition av LCHF och att debatten utgår från att människor äter enligt 

NNR, vilket sällan är fallet. Detta innebär att vi debatterar äpplen och päron.  

Ska vår profession återfå sin position krävs det att vi tydligt visar att vi faktiskt vet hur en 

LCHF-kost ser ut och vilka fördelar en sådan kosthållning faktiskt rapporterats ha, och då är 

denna studie något man kan luta sig mot. För bara då vi är ödmjuka och öppensinniga kan vi 

förvänta oss att bli bemötta med ödmjukhet och öppensinnighet tillbaka. Först då kan våra 

argument om kosthållningens nackdelar tas emot utan att slås bort. Först då kan vi ge förslag 

på hur de med enkla medel skulle kunna förändra sin kosthållning till det bättre. Vi vill trots 

allt samma sak – att den svenska folkhälsan ska vara så bra som möjligt.  
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8 Slutord 

Denna studie har visat vilka livsmedel som kan konsumeras i en LCHF-kost i Sverige, vilka 

näringsämnen de får i sig och i vilken mängd. Den har också diskuterat hur kosthållningen 

baserat på dessa faktorer kan tänkas ha för effekter på folkhälsan. Förhoppningsvis kan denna 

studie utgöra material för en mer nyanserad diskussion kring LCHF och dess insamlade data 

utgöra stommen vid planering av framtida interventioner.   
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Bilaga 1 Annons 
 
Äter du LCHF? Se hit! 

Äter du LCHF? Vill du få en överblick över ditt matintag? Vill du vara med och bidra 

till ny kunskap? Bor du i Umeå? Då är detta något för dig! 

Jag heter David Jonsson och skriver min C-uppsats i kostvetenskap. Som du knappast undgått 

att märka så har det pågått en hetsig debatt angående LCHF de senaste åren. Trots denna 

diskussion saknas det idag kunskap om hur en LCHF-kost faktiskt ser ut näringsmässigt i 

praktiken, och utan den kunskapen är det svårt att dra några konkreta slutsatser angående 

kosthållningens effekter på folkhälsan. Kanske är det så att oron från livsmedelsverket är 

omotiverad och saknar grund? 

Det är här du kommer in i bilden – genom att låta mig ta del av dina matvanor kan vi 

tillsammans fylla denna stora kunskapslucka som råder i LCHF-debatten. Detta kommer att 

ske genom att du under 3 dagar skriver ner allt det du äter och dricker. Då tiden för uppsatsen 

är begränsad måste kostregistreringen starta så snart så möjligt (senast 17/2 bör denna vara 

färdig) för att jag ska hinna bearbeta datan. 

Låter detta intressant? Hör av dig till mig för ytterliggare information angående studiens 

upplägg och så att vi kan boka in ett möte då det passar dig. Sprid gärna vidare denna 

informationen till dina vänner. Tack på förhand! 

David 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
Hej!  

Vad roligt att du visat intresse för att vara med i min studie! I det här brevet finner du 

information om studiens syfte, upplägg, krav samt information som du som deltagare har rätt 

att ta del av.  

Om du fortfarande efter att ha läst informationen vill och kan delta är det väldigt viktigt att så 

snart som möjligt bekräftar ditt deltagande till mig. För information angående hur du gör det, 

se rubrik ”Bekräfta ditt deltagande” nedan. Tack på förhand.  

Vem är jag? 

Jag heter David Jonsson och läser min sjätte termin inom Kostvetenskap på Umeå Universitet. 

Folkhälsa och effektiv viktminskning är två stora intresseområden för mig och därför var det 

ganska självklart att välja att skriva min C-uppsats om just LCHF – för där kommer bägge de 

delarna in. Jag är väldigt intresserad av nya rön gällande detta ämne och som du vet är 

lågkolhydratskosten verkligen i hetluften just nu.  

 

Studiens syfte 
LCHF har blivit väldigt populärt på senaste tiden och vart man än vänder sig så ser och hör 

man folk som lovordar denna diet. Antingen för vunna hälsoförbättringar, eller för sin 

effektiva viktminskning.  Dock har denna kosthållning även väckt kritik från högre instanser 

med oro för folkhälsan. All denna debatt som råder kring denna diet bygger på de 

ursprungliga rekommendationerna från Annika Dahlqvist mfl. Dock är det idag bristfällig 

med data på hur denna kosthållning faktiskt ser ut i praktiken, och utan den kunskapen är det 

svårt att dra några konkreta slutsatser över huvud taget. Du som deltagare ska inte tro att jag 

försöker sätta dit dig på något sätt utan jag är opartisk i frågan. Utifrån den data jag erhåller 

från ditt deltagande kommer jag därför diskutera kosthållningen utifrån rådande vetenskap 

och inte personliga åsikter. Kanske är det rent av så att oron från livsmedelverkets sida är 

överdriven och att vi inom vår profession bör ändra vårt synsätt mot LCHF?  

 

Får jag vara med? 

För att få vara med i studien är det några som du som deltagare måste uppfylla: 

 Du måste anse dig äta efter LCHF 

 Du måste vara över 18 år 

 Du ska kunna börja med kostregistreringen inom en snar framtid 

 Tillgång till matvåg är en fördel, men du kan även få låna av mig 

 

Ditt deltagande i studien kommer att strykas om du: 

 Inte bekräftar ditt deltagande till mig 

 Lämnar in en bristfällig/ofullständig kostregistrering 

 

Vad ska jag göra? 

För att jag ska få ta del av dina kostvanor kommer du få göra det som kallas för en vägd 

kostregistrering. Det innebär att du kommer väga allt du äter och dricker under 3 dagars tid 

och skriva ned detta på ett formulär du får av mig. Detta kommer inte bara att ge mig, utan 

även dig själv en bra inblick i hur ditt ätande faktiskt ser ut. För att inte ge ett snedvridet 

resultat är det viktigt att du försöker att inte ändra dina matvanor under dessa 3 dagar, utan ät 

och lev som du skulle göra i normala fall.  

Vilka dagar? 



Bilaga 2 (2/2) 

 

 

 

Vilka dessa 3 dagar ska vara får du välja själv, men minst en helgdag och minst en vardag bör 

ingå. Du ska även vara frisk under registreringsdagarna och ha en normal dagsföring, (dvs om 

du inte reser mycket i normala fall går resdagar bort. 

Vad ska jag skriva ned? 

På kostregisteringspapperen du får av mig kommer du att få ange det du äter antingen i gram 

eller med hjälp av hushållsmått. Jag vill veta  om det är rå eller tillagad vikt du angett samt 

hur stor del av maten du inte åt upp. Det kommer även finnas plats att fylla i övriga saker 

såsom fettprocent på livsmedlet, hur det tillagades och om exempelvis stekskyn häldes över. 

På dessa papper kommer du även att få skriva ned ditt namn (för + efternamn), kön, ålder, 

längd, vikt, om du försöker gå ned i vikt och hur länge du kört LCHF. Det kommer även vara 

några frågor gällande er fysiska aktivitet under respektive dag. Sen vill jag även att du anger 

om du tar något form av vitamin/mineral/fiber-tillskott.  

 

Träffar 

All kontakt sköts via mail men om du vill och bor i Umeå kan vi mötas upp för överlämning 

av registreringsmapparna. Annars mailar jag allt du behöver då du bekräftar ditt deltagande.  

 

Tid och datum 

Då den tid jag har till förfogande för denna uppsats är rätt begränsad underlättar det väldigt 

mycket för mig att du är snabb med att bekräfta ditt deltagande och sätter igång med själva 

kostregistreringen så snart som möjligt efter vår första träff. För attt jag ska hinna bearbera 

dina data ser jag helst att du innan den 17/2 gjort klart din kostregistrering. 

 

Information till dig som studiedeltagare 

Att delta i denna studie är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du vill under 

studiens gång. Den information du delger mig kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och ditt namn kommer att ersättas av siffror i databehandlingsprocessen. I 

uppsatsen kommer jag att formulera mig så att inga enskilda individer kan identifieras.  

Bekräfta ditt deltagande 
Om du har ett intresse av att delta i denna studie och möter inklusionskriterierna så måste du 

bekräfta ditt deltagande till mig. Detta gör du genom att du mailar ditt namn och ditt 

telefonnummer till kostvetenskapLCHF@gmail.com så att jag kan kontakta dig och 

bestämma träff. Rubriken på mailet ska vara ”Ja”.  

Pga tidsbegränsningen blir jag väldigt glad om du hör av dig snarast möjligt då du vet att du 

vill och kan delta i studien. Får jag inget sådant mail från dig inom någon dag så stryks du ur 

studien och någon annan kommer att erbjudas din plats.  

 

Mina kontaktuppgifter 

Om det dyker upp några frågor om studien, ditt deltagande eller kostregistreringen så tveka 

inte att höra av dig. Mailen kollar jag ofta och har push-funktion på den.  

kostvetenskapLCHF@gmail.com 

 

Hälsningar 

David 

 

  

mailto:kostvetenskapLCHF@gmail.com
mailto:kostvetenskapLCHF@gmail.com


Bilaga 3 (1/3) 

 

 

 

Bilaga 3 Kostregistreringsmall och frågor 
Frågor 

Namn (för + efternamn):  

Ålder: 

Kön:  

Längd: 

Vikt: 

Hur länge har du kört LCHF?: 

Försöker du gå ner i vikt?: 

Tar du någon form av tillskott (vitamin/mineral/fiber)? 

 

Beskriv din fysiska aktivitet på jobbet/skolan under de dagar du har kostregistrerat. 

1. Väldigt lätt ex suttit framför datorn eller skrivbordet större delen av dagen 

2. Lätt ex lätt industriarbete, säljare, kontorsarbete som involverar lättare aktiviteter 

3. Medel ex städning, köksarbete, dela ut post till fots eller cykel 

4. Hårt ex tugnt industriarbete, byggnadsarbete, bondgård 

Beskriv din fysiska aktivitet på fritiden under de dagar du har kostregistrerat.  

1. Väldigt lätt: nästan inga aktiviteter alls 

2. Lätt: små promenader, lätt cykling eller trädgårdsarbete 1 gång i veckan 

3. Medel: regulbunden aktivitet minst en gång i veckan såsom promenad, cykling, 

trädgårdsarbete eller gå/cykla till jobbet 

4. Aktiv: regelbundna aktiviteter mer än en gång i veckan såsom snabb promenad, 

cykling eller sport 

5. Väldigt aktiv: anträngande aktiviteter flera gånger i veckan 

EXEMPEL KOSTREGISTRERING 
Dag 1 Fredag 8/2 

Tid Detta åt eller drack 

jag 

Ange livsmedlets, 

maträttens eller 

dryckens namn. Ett 

livsmedel per rad 

Mängd 
Anges i gram 

eller med hjälp 

av hushållsmått 

Tillagning/beskrivning 

Ex: tillagad eller rå vikt, 

stekt med smör, kokt 

med salt, fetthalt, 

produktmärke 

Svinn 

Mängd mat 

som inte 

blivit uppäten 

men som 

tillagades 

 

08.30 Ägg  2 stycken Kokt med salt  

 Mörkt rågbröd 2 skivor (80 g) lingongrova  

 Smör (för stekning + 

på mackorna)  

20 g 80%  

 Apelsinjuice 1 glas   

 Multivitamin    

     

11.30 Korvstroganoff  

(bifoga recept) 

1/5 av receptet   

     

 Wokgrönsaker 300 g Stekta i smör 80%  

 Broccolli 80 g   

 2 glas vatten    

     

 Osv.     
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Din kostregistrering 

Dag 1 

Tid Detta åt eller drack 

jag 

Ange livsmedlets, 

maträttens eller 

dryckens namn. Ett 

livsmedel per rad 

Mängd 
Anges i gram 

eller med hjälp 

av hushållsmått 

Tillagning/beskrivning 

Ex: tillagad eller rå vikt, 

stekt med smör, kokt 

med salt, fetthalt, 

produktmärke 

Svinn 

Mängd mat 

som inte blivit 

uppäten men 

som tillagades 
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Bilaga 4 Varje deltagarnas antropometri, beräknade 
energibehov och rapporterade energiintag 
Deltagare 

(Nr) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kön (M/K) K K K K K M K K 

Ålder (År) 60 22 30 41 22 32 23 22 

Längd (Cm) 170 162 158 165 167 183 167 166 

Vikt (Kg) 75 72 67 82 80 85 74 79 

BMI 25,8 27,4 26,8 30,1 28,9 25,4 26,5 28,7 

Beräknad 

BMR 

(Kcal) 

1394 1534 1442 1547 1625 1928 1558 1609 

Beräknat 

PAL 

1,6 1,7 1,8 1,5 1,8 1,6 2,1 1,6 

Beräknat E-

behov (Kcal) 

2231 2609 2595 2320 2925 3085 3272 2574 

Rapporterat 

E-intag 

(Kcal) 

1833 2472 1345 2328 1404 1733 1205 1921 

Netto (+/- 

Kcal) 

-393 -137 -1250 +8 -1521 -1352 -2067 -653 

FIL 1,3 1,6 0,9 1,5 0,8 0,8 0,7 1,1 

Viktminsknin

g 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Tillskott Ja Ibland Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

- Typ MV, 

Omega-3, 

frukt- och 

gröntpiller 

MV -

”Kvinna

” 

D-vit, 

Mg 

Omega-

3, B-

vit, 

folsyra 

D-vit 

D-vit, 

Omega-3, 

PP, BCAA 

C-vit, 

E-vit, 

omeg

a-3 

PP, 

BCA

A 

PP 

Hur länge 

LCHF? 

10 mån 2 år a.o.t 2010 2 ½ år Sommaren 

2012 a.o.t 

Nylig

en 

börjat 

om 

Ett år Sommar

en 2012 

a.o.t 

F.A på 

arbete/ skola 

(1-4, låg-

hög) 

1 1 3 1 1 1 2,5 2 

F.A på 

fritiden  

(1-5, inaktiv-

mycket aktiv) 

3 4 3 1 5 3 5 2 

Nr= nummer, M=man, K=kvinna, Cm=centimeter, Kg=kilogram, BMI=Body Mass Index (Kg/m
2
), BMR=Basal 

Metabolic Rate (Basal ämnesomsättning), Kcal=Kilokalorier, PAL=Physical Activity Level, E-

behov=Energibehov, FIL=Food Intake Level, MV=Multivitamin, D-vit=D-vitamin, PP=Poteinpulver, BCAA = 

Branched Chain Amino Acids, C-vit=C-vitamin, E-vit=E-vitamin,  a.o.t= Av och till, F.A= Fysisk Aktivitet  
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Bilaga 5 Varje deltagares intag av makronutrienter och fettyper 
Deltagare (nr) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rapporterat E-intag 

(Kcal) 

1833 2472 1345 2328 1404 1733 1205 1921 

Kolhydrat (g) 26 34 30 62 31 14,5 27 36 

Protein (g) 85 115 71 111 89 130 69 97 

Fett (g) 152 202 150 171 104 140 91 155 

Kolhydrat (E%) 7 6 9 11,5 9 4,5 11 8 

Protein (E%) 19 19 21 20 29 24 23 21,5 

Alkohol (E%) 1,1 2,3 0 3,6 0 0 0 0 

Fett (E%) 73 72,5 70 65 61 72 66 70,5 

- SFA (E%) 34 39 28 25 16 26 30,5 34,5 

- MUFA 

(E%) 

20 21 19 18,5 14 34,5 23,5 22 

- PUFA (E%) 8 5 18 5 5 8 9 4 

- Glycerol + 

mätfel mm 

(E%) 

5,1 7 4,8 16,3 26,8 3,8 2,6 9,7 

Omega-3 (g) 6 4 4,5 2 1 4 2 1 

Omega-3 (E%) 2,9 1,4 3 0,8 0,7 2 1,6 0,5 

Omega-6 (g) 10 9 22 11 6 10 10 6,7 

Omega-6 (E%) 5,1 3,4 14,6 3,9 3,6 5,2 7,1 3 

Kostfiber (g) 11,5 11 2,5 10 3,5 10 7 4,5 

Transfett (g) 2,2 1,9 0,9 2,8 1,2 0,6 1,3 2,1 

Kolesterol (g) 761 864 560 660 489 591 328 744 

Salt 4 5,5 3,3 6,9 5 4,9 2,8 9,3 

Sackaros (g) 7,1 4,4 8,7 7 3,9 0,9 3 2,4 

Sackaros (E%) 1,5 0,2 2,6 0,3 0,3 0,05 0,25 0,1 

 

 

 


