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Effekter av lågkolhydratkost bland personer med övervikt och fetma – En 

litteraturstudie 

 

Abstrakt  

 

Bakgrund: Prevalensen av människor som är överviktiga/drabbade av fetma ökar 

ständigt. Detta kan bero på förändrade levnadsvanor som gjort att människor idag 

äter allt mer onyttigt och den fysiska aktiviteten minskat, vilket i sin tur kan leda till 

övervikt och fetma. I tidigare forskning har lågkolhydratkost visat sig vara ett möjligt 

sätt att gå ner i vikt men fortsätter trots det vara ett kontroversiellt kostråd.  

 

Syfte: Att kartlägga effekter av interventioner baserade på lågkolhydratskost i jämfö-

relse med lågfettkost bland personer med övervikt och fetma.  

 

Metod: Litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har 

granskats, analyserats och sammanställts.  

 

Resultat: Påverkan på kroppsammansättning, fysiologiska effekter och övriga resul-

tat var områden som framkom. Viss effekt av lågkolhydratkost kunde visas över tid i 

flera områden som bland annat vikt, BMI, midjemått, blodtryck, blodsocker och blod-

fetter.  

 

Konklusion: Resultat i den genomförda litteraturstudien antyder att lågkolhydrat-

kost kan ha effekt vid viktnedgång men även förbättra personers hälsa i form av sänkt 

blodtryck, sänkt blodsockervärde, triglyceridnivåer och ökat HDL. Effekten av enbart 

förändrade kostvanor är dock sannolikt inte tillräckligt för många personer. 

 

Nyckelord: lågkolhydratkost, övervikt, fetma, viktnedgång 

 

 



 

 

Effects of a low-carbohydrate diet among people with overweight and 

obesity – A literature study 

 

Abstract 

 

Background: The prevalence of people who are overweight and obese is increasing. 

This may be due to lifestyles changes that have led to unhealthier eating and a de-

crease in physical activity, which can lead to overweight and obesity. In previous re-

search low- carbohydrate diet is proved to be a possible way to lose weight but never-

theless it continues to be a controversial dietary guideline.  

 

Objective: To map out the effects of interventions based on a low-carbohydrate diet 

compared with other types of diets among people with overweight and obesity. 

 

Method: Literature study of eight quantitative scientific articles.  

 

Result: Effect on body composition, physiological effects and other results were are-

as that occurred. Some effect of low- carbohydrate diets could appear over time in 

areas including weight, BMI, waist circumference, blood pressure, blood glucose and 

blood lipids. 

 

Conclusion: Results of the performed literature review suggests that low-

carbohydrate diets may be effective in weight loss, but also in improvements of health 

in form of lowered blood pressure, lowered blood glucose, triglycerides and increased 

HDL. The effect of simply changing eating habits is probably not enough for many 

people. 

  

Keywords: low-carbohydrate diet, overweight, obesity, weight loss  

  



 

 

Innehållsförteckning 

Bakgrund 1 

Syfte 4 

Metod 4 

Sökmetod 4 
Urval 4 
Analys 5 
Forskningsetik 5 

Resultat 6 

Påverkan på kroppsammansättning 6 
Vikt 7 
BMI 7 
Midjemått 8 

Fysiologiska effekter 8 
Blodtryck 8 
Blodfetter 9 

Övrigt resultat 11 
Följsamhet 11 

Diskussion 11 

Resultatdiskussion 11 
Påverkan på kroppssammansättning 11 
Fysiologiska effekter 13 
Övriga resultat 15 
Egenvård 16 

Metoddiskussion 16 
Forskningsetisk diskussion 19 
Konklusion 19 

Referenser 20 

 

 

Bilaga 1 – Kvalitetsgranskningsmall 

Bilaga 2 – Söktabell 

Bilaga 3 – Översiktstabell 

Bilaga 4 – Resultattabell 



   

 

 

Bakgrund  

Runt om i världen är det idag fler människor som bor i länder där invånarna dör till 

följd av övervikt/fetma än undervikt (World Health Organisation WHO, 2015). 

Body Mass Index (BMI) är det mest använda mätinstrumentet vid klassifikation av 

övervikt och fetma. Gränsen för övervikt ligger vid BMI ≥ 25, fetma BMI ≥ 30 och 

kraftig fetma BMI ≥ 40. När man mäter BMI på barn och personer äldre än 75 år an-

vänds andra referensvärden. Ett globalt mönster av ökad prevalens av övervikt/fetma 

har identifierats. Fetman har dubblerats sen 1980 och mer än 1,8 miljarder vuxna är 

överviktiga och av dessa är det 600 miljoner som lider av fetma, vilket innebär att 

2014 var 39 % av alla vuxna (>18 år) överviktiga och 13 % led av fetma. År 2004 över-

skred antalet överviktiga kvinnor antalet underviktiga och motsvarande för män in-

träffade 2011 (ibid.). Om BMI-ökningen fortsätter i takten den haft hittills indikerar 

resultat från en studie att förekomsten av kraftig fetma kommer vara högre än under-

vikt bland kvinnor 2025, prevalensen för svår fetma hos män 2025 indikeras ligga vid 

6 % (Cesare et al., 2016). Detta globala mönster av ökad prevalens av övervikt/fetma 

observeras även i Sverige där förekomsten av övervikt/fetma ökat och nästan hälften 

av alla svenskar är idag överviktiga eller drabbade av fetma (Folkhälsomyndigheten, 

2014, s.87). 

 

Att människor utvecklar fetma är en samverkan av olika faktorer som ärftlighet (Sil-

ventoinen, Rokholm, Kaprio & Sorensen, 2009; Speliotes et al., 2010), sociala fak-

torer (Monteiro, Moura, Conde & Popkin, 2004), miljöfaktorer (Cheng & Furnham, 

2013), stillasittande arbete och för högt födointag (WHO, 2015). Dagens övervikts-

problematik beror till stor del på förändrad livsstil som lett till ökat energiintag i form 

av livsmedel som innehåller en stor andel fett och socker, samt att den fysiska aktivi-

teten minskat. Grunden till att den fysiska aktiviteten minskat beror till stor del på 

ökad förekomst av stillasittande arbete och förändring i transportsätt (WHO, 2015). 

Risken att utveckla fetma är ökad i samhällen där man har god tillgång av fett- och 

energirik mat och dryck dygnet runt och kraven på fysisk aktivitet är låg, även sociala 

faktorer spelar in (Statens beredning för medicinsk och socialutvärdering SBU, 

2002, s.9). 
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Att vara överviktig innebär inte nödvändigtvis hälsoproblem men resultat från en 

översiktsstudie har visat att risken att drabbas av följdsjukdomar på grund av över-

vikt ökar med stigande grader av fetma (Guh et al., 2009). De vanligaste följdsjuk-

domarna är typ-2-diabetes, alla typer av hjärt- och kärlsjukdomar (förutom hjärt-

svikt) och alla typer av cancer (förutom matstrups-, pankreas- och prostatacancer) 

samt ökar risken för att utveckla astma, kolesystit, osteoartrit och kronisk ryggsmärta 

(ibid.). En studie visade att äldre personer som led av fetma hade svårare att delta i 

vardagsaktiviteter och hade i större utsträckning multisjuklighet än jämförelsegrup-

pen (Dong, Unosson, Wressle & Marcusson, 2012). Andra studier har visat att perso-

ner med fetma hade sämre livskvalité än personerna med normalvikt (Kolotkin, Me-

ter & Williams, 2001; Yan et al., 2004). Som framgår ovan kan övervikt/fetma allvar-

ligt äventyra hälsan hos de personer som drabbas. Viktnedgång kan innebära olika 

positiva hälsoeffekter bland annat har en studie visat samband mellan viktnedgång 

och minska risk för förtidig död (Shea et al., 2010). Denna ohälsa till följd av över-

vikt/fetma kan även innebära stora ekonomiska kostnader för samhället. Kostnader-

na för övervikt och fetma har en kostnad 3 miljarder per år och då är kostnaderna för 

förtidspensionärer och sjukskrivningar inte inräknade (SBU, 2002, s.24). Kostnader-

na för preventivmetoder som kan användas för att minska fetman är låga (ibid.). Då 

övervikt/fetma innebär en stor kostnad för samhället och äventyrar hälsan för de per-

soner som drabbas förefaller det viktigt med en ökad kunskap om hur övervikt/fetma 

kan förebyggas. 

 

Grunden till viktnedgång är att förbränna mer energi än man får i sig och ett möjligt 

sätt att uppnå detta är en förändring av kostvanor (Luscombe-Marsh et al., 2005; 

WHO, 2015). I dagspress får man ständigt nya förslag på dieter som sägs fungera på 

ett effektivt sätt (http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/vikt/). Några av de vanlig-

aste dieterna i Sverige är GI-metoden, medelhavskost, olika varianter av lågkolhyd-

ratkost, stenålderskost och 5:2 dieten (Livsmedelsverket, 2015). Lågkolhydratkost 

innebär att man inte äter livsmedel som innehåller mycket kolhydrater men livsme-

del som kött, korv, fisk, kyckling, grädde och matfett får intas i valfri mängd, mängd 

kolhydrater och kalorier per dag kan variera beroende på vilken typ av lågkolhydrat-

kost som följs (ibid.).  
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Livsmedelverkets rekommendationer för viktnedgång är att minska intaget av sötsa-

ker, räkna kalorier och ersätta intaget av feta livsmedel med magra livsmedel (Livs-

medelsverket, 2015), vilket kan jämföras med lågfettkost där intaget av fett inte bör 

överstiga 30 %. Socialstyrelsen har gjort ett utlåtande, där rekommendation av låg-

kolhydratkost som behandling till personer med övervikt/fetma kan anses överens-

stämma med vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2008). Vidare ge-

nomförde Statens beredning för medicinsk och socialutvärdering (SBU) 2013 en ny 

översikt av matrekommendationer vid fetma där resultat visar att strikt lågkolhydrat-

kost kan ge snabb viktminskning bland personer med fetma(s.44). Även resultat från 

andra studier visar att lågkolhydratkost kan vara mer effektivt på viktnedgång än 

traditionell lågfettkost (Bueno, De Melo, De Oliveira & Da Rocha-Ataide, 2013; Sack-

ner-Bernstein et al., 2015). Trots ökade kunskaper om lågkolhydratkost och dess po-

sitiva effekter vid behandling av övervikt och fetma fortsätter det vara ett kontrover-

siellt kostråd och inga behandlingsriktlinjer har ändrats.  

 

Motiv för studien 

Av studierna ovan framgår att stigande grad av övervikt och fetma ökar risken för 

flertalet sjukdomar. Grunden inom omvårdnad beskrivs ofta att förebygga sjuk-

dom/ohälsa och främja hälsa (jfr ICN, 2014; Modellen för omvårdnad, 2015). Med 

tanke på att viktnedgång kan vara en möjlig åtgärd som kan leda till att personer med 

övervikt/fetma kan leva ett friskare och längre liv förefaller det viktigt med en ökad 

kunskap inom kosthållning. Dessutom finns det idag ett flertal studier som visat att 

lågkolhydratkost har större effekt på viktnedgång jämfört med begränsning av fettin-

taget. Trots det har inga riktlinjer för behandling av övervikt och fetma ändrats. Då 

sjuksköterskan beskrivs ha en stor roll vid behandling av personer med övervikt och 

fetma förefaller det viktigt att sjuksköterskan har breda kunskaper om hur man ska 

hjälpa personer att lyckas med sin viktminskning (Tod & Lacey, 2004). Ökade kun-

skaper inom kostråd bör sannolikt underlätta för sjuksköterskan i mötet med perso-

ner som är drabbade av övervikt och fetma, men kan även användas vid förebyggande 

av ohälsa bland personer med övervikt/fetma. I förlängningen kan det bidra till att 

minska samhällskostnaderna associerat med följdsjukdomar från fetma/övervikt.  
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Syfte 
Att kartlägga effekter av interventioner baserade på lågkolhydratkost i jämförelse 

med lågfettkost bland personer med övervikt och fetma.   

 

Metod  
För att uppfylla syftet har författarna gjort en allmän litteraturöversikt med kvantita-

tiv ansats. Det innebär att man skapar en översikt inom ett område genom att studera 

befintlig forskning på ett strukturerat sätt genom att kvalitetsgranska och analysera 

materialet. Ett kritiskt förhållningssätt är av vikt i urvalet av studier för att minska 

risken för ett selektivt urval (Friberg, 2012, s.134-135).  

 

Sökmetod 

Databaserna som användes vid artikelsökning är CINHAL with fulltext och PubMed. 

Sökord som använts är: weight loss, obesity, diet therapy, low carbohydrate, high 

carbohydrate, diabetes, adult, body composition, cardiovascular risk, diets, high satu-

rated fat, carbohydrate, overweight, caloric restriction, low-fat, insulin och effects. 

Sökorden kombinerades på en rad olika sätt för att sökningarna skulle bli så heltäck-

ande som möjligt (jfr Patel & Davidson, 2011, s.45). Vid alla sökningar användes de 

booleska termerna AND och NOT, även trunkeringstecken har använts då det beskri-

vits i litteraturen leder till träffar med fler böjningsformer (jfr Östlundh, 2012, s.68-

69). För att finna fler källor som svarade mot syftet har manuellt sökande använts 

genom att studera referenslistor till redan utvalda artiklar (jfr Karlsson, 2012, s.102). 

 

Urval 

För att få med så relevant vetenskapliglitteratur som möjligt gjordes vissa begräns-

ningar. Inklusionskriterier för att besvara syftet var att personerna i studierna hade 

BMI ≥ 25 och att effekten av lågkolhydratskost (<60g kolhydrat/dag) jämförts med 

lågfettkost (<30% av dagligt intag från fett). Ett exklusionskriterium var studier där 

urvalet bestått av barn (< 18 år). Interventioner där ökad fysisk aktivitet varit en del 

av interventionen har exkluderats då resultat visat att fysisk aktivitet kan påverka 

metabola funktioner oberoende av viktnedgång (Ekelund, Franks, Sharp, Brage & 

Wareham, 2007) och att ökad fysisk aktivitet kan bidra till viktnedgång (Aadland & 

Robertson, 2012). Vilket således kan påverka resultatet av interventionen. Studier 

som fokuserat på kliniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes har 
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exkluderats. Studier med urval av enbart män eller enbart kvinnor har exkluderats, 

för att öka möjligheten att uttala sig om resultatet generellt. För att säkerställa tillför-

litlig analys av resultat uteslöts artiklar på andra språk än svenska och engelska då 

författarna inte behärskar andra språk. Artiklar äldre än 15 år exkluderades för att 

säkerställa aktuell forskning (jfr Östlundh, 2012, s.76). 

 

Efter artikelsökning i databaserna skedde urvalet i tre steg. Urval 1: Utifrån artiklar-

nas titlar bedömdes vilka som kunde överensstämma med litteraturstudiens syfte. 

Urval 2: Utvalda artiklars abstrakt lästes igenom. De artiklar som hade ett relevant 

abstrakt i förhållande till syftet läses sedan i fulltext med fokus på resultat. Urval 3: 

Artiklarna med relevant resultat till syftet valdes ut. För att säkerställa artiklarnas 

trovärdighet och vetenskaplighet gjordes en kvalitetsgranskning med stöd av bedöm-

ningsmall som utformats utifrån Sörensen och Olsson (2011, s.284) och bifogas i bi-

laga (bilaga 1). För att granskningen skulle få så stor tyngd som möjligt gjordes den 

först enskilt av båda författarna och jämfördes innan gemensamt beslut om kvalitets-

granskningen togs (jfr Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.93). Sökresultaten redo-

visas i en tabell (bilaga 2) och de utvalda artiklarna efter kvalitetsgranskningen pre-

senteras i en översiktstabell (bilaga 3). Studier som bedömdes vara av medel eller hög 

kvalitet inkluderades i denna litteraturöversikt.  

 

Analys 

De åtta artiklarna i studien analyserades enligt Fribergs (2012) analysmetod vid litte-

raturöversikt. Först lästes alla artiklar av båda författarna flera gånger för att förstå 

helheten, sedan gjordes en sammanfattning av varje artikel för att ge stöd i analysen 

och för att säkerställa att allt uppfattats korrekt. En översiktstabell där likheter och 

skillnader i studiernas resultat, tillvägagångssätt och syften gjordes. Slutligen redovi-

sades resultatet i en sammanställning i olika områden för att jämföra skillnader lik-

heter och olikheter (jfr Friberg, 2012, s.140-141) redovisas i bilaga 4.  

 

Forskningsetik 

Forskningsetik finns för att värna om alla livsformer och försvara människors grund-

läggande värde och rättigheter. Det skyddar människor som medverkar i studier och 

bygger på respekt. Det är viktigt att värna om människors självbestämmande och fri-

het, vilket innebär att de medverkande själva ska få fatta beslut om de vill medverka 
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och hur länge (Kjellström, 2012, s.70). En annan aspekt om vikten av forskningsetik 

är att värna om forskningens anseende för att bibehålla allmänhetens förtroende 

(ibid.). Forskaren får inte vinkla eller förfalska resultat, dessutom ska forskningsre-

sultatet redovisas öppet så att andra forskare kan upprepa och kontrollera forskning-

en (Vetenskapsrådet, 2016). Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ses det viktigt att 

deltagande i forskningsstudier är frivilligt och att samtliga deltagare ska lämnat sam-

tycke till deltagandet. Endast studier innehållande ett etiskt resonemang har inklude-

rats i litteraturöversikten, alternativt att den aktuella tidskriftens publiceringspolicy 

fått gälla som garanti för att de etiska kraven uppfyllts (jfr Wallengren & Henricson, 

2012 s. 492).  

 

Resultat 

Litteraturöversikten hade som mål att beskriva effekter av interventioner baserade på 

lågkolhydratkost i jämförelse med lågfettkost bland personer med övervikt och fetma. 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudområden som framkommit i analysen: på-

verkan på kroppsammansättning, fysiologiska effekter och övriga resultat (tabell 1). 

 

Tabell 1. – resultatkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Påverkan på kroppsammansättning Viktnedgång 

BMI 

Midjemått 

Fysiologiska effekter Blodtryck 

Blodsocker 

Kolesterol 

Övriga resultat Följsamhet 

 

Påverkan på kroppsammansättning 

Studierna i denna litteraturöversikt visar på olika effekter som lågkolhydratkost kan 

ha på kroppsammansättningen och presenteras i underkategorierna viktnedgång, 

BMI och midjemått. 
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Viktnedgång 

Resultat från två av åtta studier visade signifikanta skillnader mellan personerna som 

fick lågkolhydratkost jämfört med lågfettkost (Bazzano et al., 2014; Foster et al., 

2003). Resultat från en av studierna 

som visade signifikanta skillnader mellan personerna som fick lågkolhydratkost 

(LC) jämfört med personerna som fick lågfettkost (LF) hade efter 

3 månader en medelviktnedgång på LC = -5.7 kg och LF = -2.6 kg 

(p=<0.001), motsvarande siffra efter 6 månader var LC =-5.6 kg och LF = -2.3 

kg (p=<0.001) och efter 12 månader var medelviktnedgången LC= -5.3 kg och LF= -

1.8 kg (p=0.002) (Bazzano et al., 2014). Resultat från den andra studien som visade 

signifikanta skillnader mellan personerna som fick lågkolhydratkost jämfört med låg-

fettkost hade efter 3 månader en medelviktnedgång LC = -6.7 kg, LF= - 2,7 kg 

(p=0.001), motsvarande siffra efter 6 månader LC = -6,9 kg, LF = -3,1 kg, (p=0.02), 

efter 12 månader var skillnaden mellan grupperna inte signifikant och medelviktned-

gången var LC = -4.3 kg, LF = -2.5 kg, (p=0.26) (Foster et al., 2003). Resultat från 

samtliga studier visade signifikanta viktminskningar över tid bland de personer som 

erhöll lågkolhydratskost, detta oavsett över vilken tidsperiod studierna varade. Vikt-

nedgången varierade från -11,9 kg (p=>0.0001, efter 24 veckor)(Tay, Brinkworth, 

Noakes, Keogh & Clifton, 2008) till –3,25 kg (p=<0.025, efter 21 veckor)(Rushing, 

Stenhouse, Evans, Huffman & Bowie, 2006). Trots avsaknad av signifikanta skillna-

der mellan grupperna i sex av åtta studier, visade resultat att viktnedgången var 

större bland personerna som fick lågkolhydratkost än personerna som fick lågfettkost 

i samtliga studier förutom en (Bazzano et al., 2014; Bradley et al., 2009; Foster et al., 

2003; Haufe et al., 2011; Meckling, O´Sullivan & Saari, 2004; Noakes et al., 2006; 

Tay et al., 2008). I studien som visade att viktnedgången var större bland personerna 

som fick lågfettkost var skillnaden mellan grupperna ej signifikant och endast 0,45 kg 

efter 21 veckor (Rushing et al., 2006).  

 

BMI 

Tre studier undersökte effekten av lågkolhydratkost på BMI, resultat från dessa tre 

studier visade signifikanta minskningar av BMI bland personerna som fick lågkol-

hydratkost oavsett över vilken tidsperiod studierna varade (Bradley et al., 2009; Hau-

fe et al., 2011; Meckling et al., 2004). Resultaten varierade från -2,1 

kg/m²(p=<0.05)(Meckling et al., 2004) till -2,7 kg/m² (p=<0.01) (Haufe et al., 2011). 
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Resultat visade att personerna som fick lågkolhydratkost hade större minskningar av 

BMI jämfört med personerna som fick lågfettkost i två av tre studier, dock var dessa 

resultat ej signifikanta (Bradley et al., 2009; Haufe et al., 2011; Meckling et al., 2004).  

 

Midjemått 

Tre studier hade undersökt effekten av lågkolhydratkost på midjemått, resultat från 

dessa tre studier visade signifikanta minskningar av midjemått bland personer som 

fick lågkolhydratkost oavsett över vilken tidsperiod studierna varade (Bazzano et al., 

2014; Haufe et al., 2011; Bradley et al., 2009). Minskningarna av midjemåtten i me-

delvärde som rapporterades i studierna var -4,6 cm (p=<0.01)(Bradley et al., 2009), -

6.2 cm (p=<0.01)(Haufe et al., 2011) och -6.7 cm (p=<0.05 )(Bazzano et al., 2014). 

Alla tre studier hade större minskning av midjemått bland personerna som fått låg-

kolhydratkost, dock saknades signifikanta skillnader mellan grupperna (Bazzano et 

al., 2014; Bradley et al., 2009; Haufe et al., 2011).   

 

Fysiologiska effekter 

Studierna i denna litteraturöversikt visar på olika fysiologiska effekter lågkolhydrat-

kost kan ha på personer med övervikt/fetma genom att studera och jämföra blodpro-

ver/blodtryck före och efter interventionen.  

 

Blodtryck 

Systoliskt blodtryck 

Sju av studierna hade undersökt effekten av lågkolhydrakost på systoliskt blodtryck 

(Bazzano et al., 2014; Foster et al., 2003; Meckling et al., 2004; Noakes et al., 2006; 

Rushing et al., 2006; Tay et al., 2008). Resultat från fyra (Bradley et al., 2009; 

Meckling et al., 2004; Rushing et al., 2006; Tay et al., 2008) av dessa visade signifi-

kanta minskningar bland personerna som fick lågkolhydratkost oavsett över vilken 

tidsperiod studierna varade, resultaten varierade från -5.11 mmHg 

(p=<0.025)(Rushing et al., 2006), till – 12.3 mmHg( p=<0.01)(Tay et al., 2008). Sig-

nifikanta skillnader mellan grupperna saknas i samtliga sju studier oavsett över vil-

ken tidsperiod studierna varade (Bazzano et al., 2014; Bradley et al., 2009; Foster et 

al., 2003; Meckling et al., 2004; Noakes et al., 2006; Rushing et al., 2006; Tay et al., 

2008). 

 



9  

Diastoliskt tryck 

Sju studier undersökte effekten av lågkolhydratkost på diastoliskt tryck och resultat 

från fyra (Bradley et al., 2009; Foster et al., 2003; Meckling et al., 2004; Rushing et 

al., 2006) av dessa visade signifikanta minskningar bland personerna som fick låg-

kolhydratkost oavsett över vilken tidsperiod studierna varade och resultaten varie-

rade från -5 mmHg (p= 0.03)(Bradley et al., 2009) till -8.19 mmHg (p= 

<0.025)(Rushing et al., 2006). Ingen av dessa studier visade signifikanta skillnader 

mellan personerna som fick lågkolhydratkost jämfört lågfettkost oavsett tidsperiod 

studierna varade (Bradley et al., 2009; Foster et al., 2003; Meckling et al., 2004; 

Rushing et al., 2006).  

 

Blodsockervärde 

Fem studier hade undersökt effekten av lågkolhydratkost jämfört med lågfettkost på 

blodsockervärde (Bazzano et al., 2014; Haufe et al., 2011; Noakes et al., 2006; Tay et 

al., 2008). Resultat från två studier visade signifikanta minskningar av blodsockerni-

vån bland personerna som fick lågkolhydratkost efter 24 veckor -0.18 mmol/L 

(p=<0.01)(Tay et al., 2008) och efter 6 månader -0.34 mmol/L (p=<0.01) (Haufe et 

al., 2011). Signifikanta skillnader mellan grupperna saknades i samtliga fem studier 

(Bazzano et al., 2014; Bradley et al., 2009; Haufe et al., 2011; Noakes et al., 2006; Tay 

et al., 2008). 

 

Blodfetter 

Totalt kolesterol 

Sju studier undersökte effekten av lågkolhydratkost på totalt kolesterol (Bazzano et 

al., 2014; Bradley et al., 2009; Foster et al., 2003; Haufe et al., 2011; Meckling et 

al.,2004; Noakes et al., 2006; Tay et al., 2008). Resultat från en studie visade att per-

sonerna som fick lågfettkost (LF) hade signifikant lägre nivåer av totalt kolesterol 

jämfört med personerna som fick lågkolhydratkost (LC) efter 24 veckor LC = -0.02 

mmol/L och LF = -0.54 mmol/L (p=<0.005)(Tay et al., 2008). Resultat från fyra 

studier visade signifikanta minskningar av totalt kolesterol bland personerna som 

fick lågfettkost (Bradley et al., 2009; Haufe et al., 2011; Meckling et al., 2004; Tay et 

al., 2008; ). Resultat från fyra studier (Bradley et al., 2009; Haufe et al., 2011; Noakes 

et al., 2006; Tay et al., 2008) visade ej signifikanta minskningar av totalt kolesterol 

bland personerna som fick lågkolhydratkost, resultaten varierade från -0.02 mmol/L 



10  

(Tay et al., 2008) till -0.09 mmol/L (Noakes et al., 2006). Resultat från tre studier 

(Bazzano et al., 2014; Foster et al., 2003; Meckling et al., 2004) visade ej signifikanta 

ökningar bland personerna som fick lågkolhydratkost och resultaten varierade från 

0.05 mmol/L (Bazzano et al., 2014) till 0.06 mmol/L (Foster et al., 2003).  

 

LDL - kolesterol 

Sju studier hade undersökt effekten av lågkolhydratkost på LDL-kolesterol jämfört 

lågfettkost (Bazzano et al., 2014; Haufe et al., 2011; Bradley et al., 2009; Tay et al., 

2008; Noakes et al., 2006; Meckling et al., 2004; Foster et al., 2003). Resultat från 

två studier visade att grupperna som fick lågfettkost hade signifikant lägre nivåer av 

LDL än personerna som fick lågkolhydratkost oavsett över vilken tidsperiod studier-

na varade (Tay et al., 2008; Noakes et al., 2006). Resultat från tre studier visade att 

personerna som fick lågkolhydratkost ej signifikant minskat nivåerna av LDL (Baz-

zano et al., 2014; Bradley et al; 2009; Haufe et al., 2011). Resultat från fyra studier 

visade att personer som fick lågkolhydratkost ej signifikant ökat nivåerna av LDL 

(Foster et al., 2003; Meckling et al., 2004; Noakes et al., 2006; Tay et al., 2008).  

 

HDL 

Sju studier hade undersökt effekten av lågkolhydratkost på HDL jämfört med lågfett-

kost, resultat från tre av dessa visade att personerna som fått lågkolhydratkost hade 

signifikanta förbättringar av HDL-nivåerna jämfört med personerna som fått lågfett-

kost oavsett över vilken tidsperiod studierna varade (Bazzano et al., 2014; Noakes et 

al., 2006; Tay et al., 2008;). Resultat från fem (Bazzano et al., 2014; Foster et al., 

2003; Meckling et al., 2004; Noakes et al., 2006; Tay et al., 2008;) studier visade 

signifikanta ökningar av HDL-kolesterol bland personerna som fick lågkolhydratkost 

oavsett över vilken tidsperiod studierna varade och resultaten varierade från 0.06 

mmol/L ( p=0.029) (Noakes et al., 2006) till 0.33 mmol/L (p= <0.005) (Foster et al., 

2003).  

 

Triglycerider 

Sju studier undersökte effekten av lågkolhydrakost på triglyceridnivån jämfört med 

lågfettkost. Resultat från fyra studier visade att personerna som fick lågkolhydratkost 

signifikant förbättrat triglyceridnivån jämfört med personerna som fick lågfettkost 

oavsett över vilken tidsperiod studierna varade (Bradley et al., 2009; Foster et al., 
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2003; Noakes et al., 2006; Tay et al., 2008). Resultat visade att den största signifi-

kanta skillnaden på medelvärde av triglycerider var mellan lågkolhydratskost (LC) 

och lågfettkost (LF) efter 12 veckor LC= -0.73mmol/L och LF= -0.06mmol/L 

(p=<0.05) (Noakes et al., 2006). Resultat från dessa sju studier (Bazzano et al., 2014; 

Bradley et al., 2009; Foster et al., 2003; Haufe et al., 2011; Meckling et al., 2004; No-

akes et al., 2006; Tay et al., 2008) visade att lågkolhydratkost hade signifikanta 

minskningar på triglyceridnivån och resultaten varierade från -0.19 mmol/L 

(p=<0.01 )(Haufe et al., 2011) till -0.73 mmol/L (p=<0.05)(Noakes et al., 2006), oav-

sett över vilken tidsperiod studierna varade. 

 

Övrigt resultat 

Följsamhet 

Resultat från samtliga studier visade att rapporterat intag från personerna som ge-

nomfört interventionerna överensstämde med interventionernas mål (Bazzano et al., 

2014; Bradley et al., 2009; Foster et al., 2004; Haufe et al., 2011; Meckling et al., 

2004; Noakes et al., 2006; Rushing et al., 2006; Tay et al., 2008). Bortfallen var lik-

värdiga i båda grupperna i sju av åtta studier (Bazzano et al., 2014; Bradley et al., 

2009; Foster et al., 2004; Haufe et al., 2011; Meckling et al., 2004; Noakes et al., 

2006; Tay et al., 2008). Resultat från en studie visade att bortfallet var extremt högt 

bland personerna som fick lågfettkost i kombination med strikt kalorirestrektion 

(Rushing et al., 2006).  

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga effekter av interventioner base-

rade på lågkolhydratskost i jämförelse med lågfettkost bland personer med övervikt 

och fetma. Resultatet redovisades i tre områden: påverkan på kroppssammansätt-

ning, fysiologiska effekter och övriga resultat. Resultatet visade effekt av lågkolhyd-

ratkost på viktnedgång, BMI, midjemått, blodtryck, blodsocker och blodfetter. 

 

Resultatdiskussion 

Påverkan på kroppssammansättning 

Alla studier i denna litteraturöversikt hade undersökt effekten av lågkolhydratkost på 

viktnedgång. Endast två av åtta studier visade signifikanta skillnader mellan lågkol-
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hydratkost och jämförelsegruppen (Bazzano et al., 2014; Foster et al., 2003). Av 

dessa två studier visade en av studierna endast signifikanta skillnader mellan grup-

perna efter tre och sex månader, men inte efter 12 månader. En möjlig aspekt till 

detta kan vara att följsamheten kan minska med tiden, då det kan vara svårt att följa 

en kosthållning under längre tid, oavsett vilken kosthållning det gäller. Litteraturstu-

diens resultat tyder på att det saknas signifikant skillnad mellan kosthållningarna. 

Tidigare studier har sett liknande resultat (Brinkworth, Noakes, Buckley, & Clifton, 

2009; Hernandez et al., 2010). Däremot finns andra studier som motsäger litteratur-

studiens resultat då de påvisat att lågkolhydratkost har signifikant bättre effekt vid 

viktnedgång än lågfettkost (Hu et al., 2012; Mansoor, Vinknes, Vejerød, & Retterstøl, 

2016; Shai et al., 2008).  

 

Alla studier visade att personerna som fick lågkolhydratkost signifikant minskat i 

vikt. Dock om man tittar till medelviktnedgången är den relativt liten. Tidigare stu-

dier har visat för att få effekt av viktnedgång i form av kraftigt minskade risker för 

hjärt- och kärlsjukdom behövs minst 10 % -15 % viktminskning av total kroppsvikt 

(Wing et al., 2011). Dessa resultat tyder därför på att effekten av enbart förändrade 

kostvanor sannolikt inte är tillräckligt för många personer. Flertal tidigare studier har 

påvisat samband mellan personer som ändrat sina kostvanor i kombination med fy-

sisk aktivitet och därmed haft större procentuell viktnedgång (Avenell et al., 2004; 

Curioni & Lorenço, 2005; Johns & Hartmann-Boyce, Jebb & Aveyard, 2014). Vilket 

kan vara ett alternativ för personer som inte erhållit tillräckligt med viktnedgång av 

enbart förändrade kostvanor.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att personer som fick lågkolhydratkost haft signifi-

kanta minskningar av midjemått och BMI i de tre studier där det undersökts. Även 

om minskningar av BMI var relativt små, tyder dessa resultat sannolikt på att effek-

ten av förändrade kostvanor kan vara tillräckligt för många personer då en minskning 

av BMI på cirka 2kg/m², kan utgöra skillnaden mellan övervikt och normalvikt. Re-

sultatet stöds av ytterligare forskning som visat att lågkolhydratkost kan ha effekt i 

form av minskningar av midjemått och BMI (Shai et al., 2008). Av litteraturstudiens 

resultat är en möjlig slutsats att lågkolhydratkost kan användas som råd till personer 

som har behov av viktnedgång, men att effekten av enbart förändrade kostvanor san-

nolikt inte är tillräckligt för många personer. Inga slutsatser kan fastställas om låg-
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kolhydratkost är mer effektivt än lågfettkost. Som sjuksköterska är det sannolikt av 

vikt att fånga upp personer som har dåliga kostvanor innan de blivit drabbade av 

kraftig fetma. En livsstilsförändring kräver ofta stort engagemang från personen och 

ett rimligt antagande kan vara att det är svårt att hålla motivationen uppe under 

längre period. Som sjuksköterska kan man bland annat boka in uppföljningsmöten 

för att stötta personen i denna livsstilsförändring och därmed öka möjligheten för ett 

hållbart resultat.   

 

Fysiologiska effekter 

Litteraturstudiens resultat visade att lågkolhydratkost haft signifikanta minskningar 

på systoliskt blodtryck i fyra av sju studier (Bazzano et al., 2014; Bradley et al., 2009; 

Meckling et al., 2004; Tay et al., 2008). Även studierna som undersökt effekten av 

lågkolhydratkost på diastoliskt tryck visade signifikanta minskningar i fyra av sju 

studier (Bradley et al., 2009; Foster et al., 2003; Meckling et al., 2004; Rushing et al., 

2006). Resultaten av litteraturstudien tyder på att lågkolhydratkost kan ha effekt i 

form av sänkt blodtryck, vilket bekräftas av tidigare studier där man sett liknande 

resultat (Foraker et al., 2014; Tay et al., 2015). En aspekt att ta i beaktning är om det 

är kosthållningen eller viktnedgången i sig som sänkt blodtrycket, forskning har påvi-

sat samband mellan viktnedgången och sänkt blodtryck (Fuentes et al., 2009). En 

slutsats av litteraturstudiens resultat tyder på att lågkolhydratkost sannolikt kan ha 

effekt i form av sänkt blodtryck men om det är kosthållningen eller viktminskningen 

som lett till sänkt blodtryck går inte dra några slutsatser om. Denna aspekt bör sjuk-

sköterskan ha i beaktning vid behandling av personer med högt blodtryck, visar det 

sig att personen är överviktig kan en möjlig åtgärd vara rekommendation av kostför-

ändring som kan bidra till både viktminskning och sänkt blodtryck.  

 

Fem studier hade undersökt effekten lågkolhydratkost kan ha på blodsockernivån 

(Bazzano et al., 2014; Bradley et al., 2009; Haufe et al., 2011; Noakes et al., 2006; Tay 

et al., 2008). Litteraturstudiens resultat visade att personerna som fick lågkolhydrat-

kost signifikant minskat blodsockernivån i två (Haufe et al., 2011; Tay et al., 2008) av 

dessa studier, men inga signifikanta skillnader mellan grupperna sågs. Vilket sam-

manfaller med resultat från ytterligare studier där man påvisat samband mellan låg-

kolhydratkost och signifikanta minskningar av blodsockernivån, utan signifikanta 

skillnader mellan grupperna (Brehm et al., 2003; Johnstone et al., 2011). Däremot 
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finns andra studier som motsäger litteraturstudiens resultat då man påvisat samband 

mellan lågkolhydratkost och signifikanta minskningar av blodsockernivån jämfört 

med lågfettkost (Nordmann et al., 2006). Andra studier har påvisat samband mellan 

viktnedgång oberoende av kosthållning och förbättringar av blodsockervärde (Dela-

hanty et al., 2014; Wing et al., 2011). I litteraturstudiens resultat går det inte dra 

några slutsatser om det är viktnedgången eller kosthållningen som bidragit till för-

bättringarna av blodsockernivån. En slutsats av litteraturstudiens resultat tyder på 

att lågkolhydratkost sannolik kan ha effekt vid minskning av blodsockernivån, om det 

är kosthållningen eller viktnedgången som bidragit till förbättringen går inte dra 

några slutsatser om.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att det saknades signifikanta resultat på totalt ko-

lesterol bland personerna som fick lågkolhydratkost, däremot visade tre studier en 

ökning och fyra studier en minskning, resultatet tyder därmed på att det inte finns 

något samband mellan lågkolhydratkost och förhöjt kolesterol. Vilket motsäger tidi-

gare forskning som påvisat samband mellan lågkolhydratkost och ökningar av totalt 

kolesterol (Nordmann et al., 2006; Hu et al., 2012). Litteraturstudiens resultat visade 

liknande resultat på LDL-nivån som på totalt kolesterol. Personerna som fått lågkol-

hydratkost hade ej signifikanta minskningar av LDL i tre studier och ej signifikanta 

ökningar i fyra studier, resultatet tyder därmed på att det inte finns samband mellan 

lågkolhydratkost och ökade nivåer av LDL-nivåer. Vilket motsägs av tidigare forsk-

ning som påvisat samband mellan lågkolhydratkost och ökningar av LDL-nivån 

(Nordmann et al., 2006). Litteraturstudiens resultat visade även att personerna som 

fick lågkolhydratkost hade signifikanta ökningar av HDL-nivåerna jämfört med per-

sonerna som fick lågfettkost i tre av sju studier (Bazzano et al., 2014; Noakes et al., 

2006; Tay et al., 2008). På triglyceridnivån visade fyra av sju studier att personerna 

som fick lågkolhydratkost hade signifikanta minskningar jämfört med personerna 

som fick lågfettkost (Bradley et al., 2011; Foster et al., 2003; Noakes et al., 2006; Tay 

et al., 2008). Litteraturstudiens resultat tyder på att lågkolhydratkost kan ha positiva 

effekter på HDL-nivån och triglyceridnivån. Dessa resultat stärks av ytterligare forsk-

ning som påvisat liknande samband (Brinkworth et al., 2009; Shai et al., 2008; Volek 

et al., 2009). En slutsats av litteraturstudiens resultat tyder på att en rekommendat-

ion av lågkolhydratkost till personer som har behov av viktnedgång sannolik inte på-

verkar blodfetterna negativt. Däremot bör metaboliska överväganden alltid göras in-
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för en kostrekommendation och sjuksköterskan bör alltid övervaka och planera upp-

följning av personens blodfetter. 

 

Övriga resultat 

Litteraturstudiens resultat påvisade samband mellan strikt kalorirestriktion och 

ökade bortfall. Exempelvis visade en studie där kalorirestriktionen varit hög, ett stort 

bortfall på över 80 % (Rushing et al., 2006). Dock kunde inga slutsatser fastställas 

kring detta då författarna till litteraturstudien inte hittat andra studier som stödjer 

eller motsäger detta. I samtliga studier förde deltagarna matdagbok för att dessa 

skulle kontrolleras och avgöra om deltagarna följt kostrekommendationerna. Littera-

turstudiens resultat visade att följsamheten av de olika kosthållningarna var hög. Tit-

tar man till den konkreta viktminskningen i medelvärde som deltagarna i studierna 

haft, kan detta ifrågasättas då resultat från tidigare studier visat att ett kaloriunder-

skott på -500kcal/dag bör ge viktnedgång på ca -0.5kg/vecka (Astrup, 1999). En möj-

lig aspekt till att den konkreta medelviktnedgången varit relativt liten, skulle sanno-

likt kunna bero på att deltagarna inte haft tillräckligt med motivation till förändring 

och de stöd som krävs för att upprätthålla förändringen. Sannolik har vissa av delta-

garna endast följt kosthållningen under kortperiod, eller möjligen endast de dagar 

som rapporterades, ytterligare en aspekt är att deltagarna eventuellt inte varit san-

ningsenliga i sin rapportering. Som sjuksköterska har man en viktig roll då personer 

har behov av förändring, genom att visa stöd och uppmuntran kan man underlätta 

för personen att upprätthålla motivationen till den livsstilsförändring ändrad kost-

hållning innebär (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012, s.173,181). Även deltagarnas so-

cioekonomiska status kan ha influerat resultatet. Detta antagande stärks av tidigare 

studie där det framkommit att personernas socioekonomiska status påverkar vikt-

nedgången (Wardle & Griffith, 2001). Studien påvisade samband mellan lägre socio-

ekonomisk status och minskad motivation till att försöka gå ner i vikt. Vidare visade 

studien att personer som har högre socioekonomisk status var mer noggranna med 

att övervaka sin vikt, det visade sig både genom bättre kostvanor och genom att de 

utförde mer fysisk aktivitet. Studien visade även att personerna som hade högre so-

cioekonomisk status var mer benägna att gå ner i vikt, om de visat sig att de blivit 

överviktiga (ibid.) I Sverige är personer med lägre socioekonomisk status överrepre-

senterade bland personer som är överviktiga/drabbade av fetma (Folkhälsorapport, 

2014, s.88). En reflektion är att sjuksköterskan bör vara extra uppmärksam på kost-
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vanor i mötet med personer i lägre socioekonomiska samhällsklasser för att snabbt 

sätta in åtgärder för att minska risken för övervikt och kraftig fetma.  

 

Egenvård 

Enligt Orems egenvårdsteori har definitionen av egenvård sedan 1950-talet varit en 

förmåga att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande (Hartweg, 1995, refererad i 

Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012, s.168). Att vara drabbad av övervikt och fetma kan 

innebära stora konsekvenser för en person både fysisk och psykiskt, att minska i vikt 

kan ses som en form av egenvård då det kan förbättra hälsan. En möjlig orsak till att 

viktminskningen i litteraturstudien var relativt liten trots ändrad kosthållning under 

längre perioder kan bero på att kraven på personernas förmåga till egenvård varit för 

hög och ett omvårdnadsbehov uppstått som sjuksköterskan möjligtvis borde ha iden-

tifierats (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012, s.173). Då kontakten med vårdpersonal i 

studierna varit begränsad, har deltagarna inte haft möjlighet att få de stöd det rim-

ligtvis haft behov av. Enligt Orems egenvårdsteori beskrivs det viktigt att sjuksköters-

kan har stor kunskap om vilka evidensbaserade metoder som kan användas för att 

hjälpa personen att skapa en vårdplan med adekvata omvårdnadsåtgärder (Wiklund-

Gustin & Lindwall, 2012, s.177). Genom att tillämpa personcentrerad vård öppnar det 

upp för personen att berätta om sina tidigare erfarenheter, upplevelser och möjlig-

heter, vilket innebär för sjuksköterskan en möjlighet anpassa rekommendationen vid 

viktnedgång efter personens egna förutsättningar, för att uppnå hållbart resultat 

(Kristenson-Uggla, 2014, s.43). Även tidigare studier har påvisat vikten av att indivi-

danpassa kostråd för hållbar viktnedgång (Bray, 2012). Att som sjuksköterska främja 

en persons egenvårdskapacitet kan skapa förutsättningar att personen upplever sig 

själv som en kompetent och autonom individ, vilken i sig kan ses som faktorer som är 

av vikt för hälsan (jfr Dahlberg & Segesten, 2010, s.313).  

 

Metoddiskussion 

För att svara mot syftet är denna litteraturöversikt utförd med kvantitativ ansats då 

det ger möjlighet att jämföra och fastställa om en omvårdnadshandling är mer effek-

tiv än en annan (jfr Friberg, 2012, s.111). Alla studier som ingått i denna översikt är 

randomiserade kontrollerade studier, vilket beskrivits stärka validiteten (jfr Forsberg 

& Wengström, 2013, s.100). Totalt analyserades åtta artiklar, sammanlagt var delta-

garantalet 456 personer, könsfördelningen var jämn.  
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Databaserna som använts har valts utifrån att de beskrivits innehålla omvårdnads-

forskning (jfr Forsberg & Wengström, 2013, s. 75). För att stärka trovärdigheten och 

validiteten av litteraturstudien borde fler databaser ha använts (jfr Henricson, 2012, 

s.473). Även andra kombinationer av sökorden och fler relevanta sökord hade kunnat 

användas (jfr Karlsson, 2012, s.110). Vid sökningarna användes årtalsbegränsning 

mellan 2000-2016. För att säkerställa aktuell forskning bör äldre forskning uteslutas, 

de får endast inkluderas om det anses nödvändigt (Östlundh, 2012, s.74). Författarna 

anser att det bör ses som en liten sannolikhet att resultatet påverkats av att äldre ar-

tiklar inkluderats, hur kroppen reagerar på en kosthållning bör sannolik inte skilja sig 

under en period av 16 år.  

 

För att försäkra sig om artiklarnas trovärdighet och vetenskaplighet granskades artik-

larna som valts ut utifrån en bedömningsmall (bilaga 1) utformad av Sörensen och 

Olsson (2011, s.284). Författarna granskade först artiklarna självständigt för att se-

dan jämföra granskningarna innan beslut om kvalitetsgrad togs, då det beskrivits 

stärka pålitligheten (jfr Henricson, 2012, s.473). Båda författarna är debutanter inom 

kvantitativ forskningsansats både när det gäller kvalitetsgranskning och analys, kun-

skaperna inom statistik är även de mycket tunna. Det går därmed inte säkerställa att 

kvalitén på artiklarna blivit korrekt bedömda eller att tolkningarna av resultaten ur 

artiklarna är korrekta, vilket utgör en risk för pålitligheten av litteraturöversikten. 

Likväl har kunskaperna markant ökat under arbetets gång och bearbetning av resul-

tatet har framkommit genom en process där båda författarna läst igenom artiklarna 

självständigt och allt har jämförts, diskuterats och slutligen sammanställts och omar-

betats otaliga gånger.  

 

För att stärka reliabiliteten bör studierna som ingått i litteraturöversikten ha använt 

liknande mätinstrument (Henricson, 2012, s.474). Eftersom denna översikt främst 

handlat om viktnedgång har liknande mätinstrument använts i samtliga studier. Där-

emot en faktor som kan ha påverkat resultatet är studiernas upplägg. Alla studier har 

olika definitioner av lågkolhydratkost och lågfettkost, studierna har även pågått un-

der olika tidsperioder. Detta bör ses som en svaghet och beaktas vid tillämpning av 

litteraturstudiens resultat. Men det kan även ses som en styrka att trots varierande 

upplägg så har liknande resultat setts i de flesta studier. Två av studierna skiljer sig i 



18  

syfte, en av studierna har undersökt lågkolhydratkost i jämförelse med lågfettkost och 

högomättadfettkost, alla resultat från högomättadfettkosten har exkluderats. En av 

studierna kallar inte kosten för lågfettkost utan lågkalorikost, men studiens definition 

av lågkalorikost stämmer överens med litteraturstudiens definition av lågfettkost. En 

annan aspekt som kan ha påverkat studiernas resultat är den mänskliga faktorn, även 

om personerna som deltagit i studierna har blivit ombedda att inte öka sin fysiska 

aktivitet och följa ett strikt upplägg av kosten går det inte garantera att det följts. 

Detta bör ses som en svaghet i litteraturstudien.  

 

De flesta studierna har få antal deltagare vilket begränsar generaliserbarheten och 

gör det svårt att hitta signifikanser. Det kan vara en möjlig förklaring till varför det 

endast hittats få signifikanser i studierna trots att resultaten generellt visat att för-

bättringarna varit större bland personerna som fått lågkolhydratkost. Emellertid att 

det ändå påvisats flertal signifikanser trots få antal deltagare bör ses som en styrka i 

litteraturstudien (jfr Aczel, 2009, s.292). 

 

En annan aspekt som bör tas i beaktning är att ingen av artiklarna som inkluderats är 

utförda i Sverige. Av inkluderade artiklarna är sex stycken från USA, en från Storbri-

tannien och en från Australien. Eftersom studierna främst är utförda i USA finns viss 

sannolikhet att detta har påverkat resultatet. Rent fysiologiskt bör människokroppen 

i USA inte reagera annorlunda än människokroppen i Sverige på lågkolhydratkost. 

Skillnaden kan möjligen utgöras av hur lätt det är för en person i USA respektive i 

Sverige att anpassa ny kosthållning till matkulturen i landet. I USA äts mer fet mat än 

i Sverige, och det kan leda till svårigheter att anpassa sig till en lågfettkost. En annan 

faktor som skulle kunna påverka resultatet är den kulturella skillnaden mellan perso-

ner som bor i USA respektive i Sverige. I USA är en tredjedel av hela befolkningen 

drabbade av fetma (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2015) och det 

kan möjligtvis påverka vad personer i USA har för synsätt på fetma. I studier har det 

visat sig att motivation till livsstilsförändring är en av de viktigaste faktorerna för 

lyckad viktnedgång (Williams et al., 1996). Om studierna varit utförda i Sverige hade 

personerna sannolikt haft mer motivation till viktnedgång, vilket möjligtvis påverka 

resultatet i form av större viktnedgång. De kulturella skillnaderna i länderna bör inte 

utgöra några hinder för generaliserbarheten av studierna och detta resultat är sanno-

lik anpassningsbart i den svenska vården.  
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Forskningsetisk diskussion 

Endast artiklar som hade ett etiskt resonemang/etiskt godkännande inkluderades i 

denna studie, fanns det inte tydligt i studien kontrollerades tidskriftens publicerings-

policy. Det innebär bland annat att alla som deltagit i studierna varit med frivilligt, 

vilket är en viktig aspekt enligt Helsingforsdeklarationen (2013). Enligt god forsk-

ningssed får forskaren inte förvränga eller förfalska resultat (Codex, 2016). Som tidi-

gare nämnt är författarnas kunskaper inom statistik tunna och det går därför inte 

säkerställa att resultaten ur artiklarna är korrekt analyserade, men författarna har 

gjort sitt yttersta för att inte förvränga eller förfalska resultat på grund av denna 

svaghet. Samtliga artiklar i studien är skrivna på engelska och då författarna inte har 

engelska som modersmål har det bidragit till svårigheter vid översättning och tolk-

ning. Vilket innebär att risken för feltolkningar är stor (jfr Kjellström, 2012, s.86). För 

att kompensera de bristande kunskaperna inom engelskaspråket har engelsk-svenskt 

lexikon använts vid översättning och vid oklarheter har artiklarna diskuterats utifrån 

sammanhang. Författarna har strävat efter att alla studier som svarat mot syftet in-

kluderats oberoende av egna värderingar och om resultatet ur studierna i fråga varit 

positiva eller negativa gentemot litteraturstudiens syfte. Om författarna inte varit 

överens rörande kvalitetsgranskning har detta tagits upp till diskussion tills ömsesi-

dig förståelses uppnåtts.  

 

Konklusion 

Resultat i den genomförda litteraturstudien antyder att lågkolhydratkost kan ha ef-

fekt vid viktnedgång men även förbättra personers hälsa i form av sänkt blodtryck, 

sänkt blodsockervärde, triglyceridnivåer och ökat HDL. Effekten av enbart föränd-

rade kostvanor är dock sannolikt inte tillräckligt för många personer. I den kliniska 

verksamheten rekommenderas en kombination av kost- och motionsråd. Sjukskö-

terskan bör anpassa omvårdnaden utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där 

patienten är i fokus och får berätta om tidigare erfarenheter, styrkor och svagheter för 

att sjuksköterskan enkelt ska kunna individanpassa behandlingen. För ett hållbart 

resultat bör sjuksköterskan planera uppföljning för att visa stöd men även för att följa 

upp hur eller om personen påverkats av kosthållningen och mäta blodtryck, blod-

socker och blodfetter. Ytterligare forskning inom kosthållning rekommenderas för att 

undersöka långtidseffekterna.  
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Bilaga 1- Bedömningsmall med ursprung från Olsson och Sörensen (2012, s.284) 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat =3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet)  Ej accepta-

bel 

Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet Låg Medel God 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys sak-

nas/Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, signi-

fikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Cofounders Ej kontrolle-

rat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej accepta-

bel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas  Otydlig Medel Tydlig 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg  Medel Hög 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 44p) P P P P 

     

Grad I:>80 %     

Grad II:>70 %     

Grad III:>60 %     

 

Titel: 

Författare: 



   

Bilaga 2- Söktabell 

 

 

Databaser Sökord Avgränsningar Träffar 1* 2** 3*** 4**** 

Pubmed (weight loss) AND 
(obesity, diet therapy*) 
 
AND low carbohydrate 

 
NOT diabetes 

Filter 2002-2016 
Clinical trails 

1067 
 
 
277 

 
191 

 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 

 
2 

Pubmed Weight loss 
Obesity* 
Adult 

Low carbohydrate 
 
comparison 

Filter 2000-2016 160 
 
 

 
 
45 

 
 
 

 
 
40 

 
 
 

 
 
24 

 
 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
1 

PubMed Low carbohydrate 
High carbohydrate 
Bodycomposition 
 
Cardiovascular risk 

 
Diets 
 
High saturated fat 

Filter 2000-2016 1195 
 
 
182 
 

 
99 
 
23 

 
 
 
 
 

 
 
 
15 

 
 
 
 
 

 
 
 
10 

 
 
 
 
 

 
 
 
5 

 
 
 
 
 

 
 
 
1 

Cinahl Adult 
Carbohydrate 
Obesity 
Overweight 

 
Caloric restriction 

Filter 2000-2016 450 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

Cinahl Adult 
Weight loss 
Low carbohydrate 

Overweight 
Low-fat 
 
Diets 
 
Insulin 
 

Effects 

Filter 2000-2016 
 

145 
 
 

 
 
 
126 
 
51 
 

31 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Manuell sök-

ning 

      2 

 

 

* = Titel överensstämmer med litteraturstudiens syfte, ** = Abstrakt stämmer överens med 
syftet,*** = Hel artikel svarar på syftet, **** = Valda artiklar till resultat.  
 
 
 



   

Bilaga 3 - översiktstabell 

 

 
Författare, 
år, Land 

Titel  Syfte Metod: Design, urval, analys Bortfall Resultat Kvali-
tet 

Bazzano, L., 
Hu, T., Reyn-
olds, K., Yao, 
L., Bunol, C., 
Liu, Y., . . . 
He, J.  
2014, USA. 

Effects of Low-
Carbohydrate 
and Low-Fat 
Diets  

Undersöka effek-
ten av låg-
kolhydratkost 
jämfört med låg-
fettkost på 
kroppsvikt och 
hjärt-
kärlsjukdom. 

Metod: Randomiserad kontrollerad stu-
die. Kvantitativ.  
Urval: 148 män och kvinnor i åldern 22 
-75 med ett BMI mellan 30-45 deltog i 
studien som pågick under 12månader.   
Kosthållningar:   
Låg-kolhydrat: <40g/dag kolhydrat.  
Låg-fett: 30% av dagligt intag från 

totalt fett (<7% från mättat fett), 55% 
kolhydrat.   
Ingen av grupperna hade kaloribegräns-
ning 
Både grupperna fick samma råd om 
fibrer (25g/dag) och även om fetter då 
man rekommendera enkel-omättat fett 
och att man minskar intaget av transfet-
ter.   

Bortfall: 29st  
Resultatet är 

baserat på 
119 deltagare 
(59-60)  
 

Viktnedgången var signifikant större i 
låg-kolhydratgruppen än i låg-fett 

gruppen vid 3,6 och 12 månader.   
Midjemåttet minskade signifikant i 
båda grupperna men större i låg-
kolhydratgruppen vid 3 och 6 måna-
der.   

HDL kolesterol minskade signifikant 

mer i låg-kolhydratgruppen än låg-
fettgruppen.   
Blodtrycket ändrades inte i någon av 
grupperna.  
 

Hög 
Grad I 

Haufe, 
S., Engeli, S., 
Kast, 
P., Böhnke, 
J., Utz, W., 
Haas, V., . . . 
Jordan, J.   
2011, USA.  
 

Randomized 
Comparison of 
Reduced Fat 
and Reduced 
Carbohydrate 
Hypocaloric 
Diets on In-
trahepatic Fat 
in Overweight 
and Obese 
Human Sub-
jects  

Att jämföra effek-
ten av lågkolhyd-
ratkost och låg-
fettkost 
på invändigtfett h
os överviktiga och 
personer med 
fetma.  

Metod: Randomiserad kontrollerad stu-
die.    

Urval: 170män och kvinnor i åldern 33-
55 med övervikt och fetma deltog i stu-
dien som pågick under 6månader.   

Kosthållning:   
Lågkolhydratkost: max 90g kolhydra-
ter/dag, 0.8g protein/ kilokroppsvikt och 
minst 30% fett.  
Lågfettkost: max 20% fett/dag, 0.8g 
protein/ kilokroppsvikt och resten kol-
hydrat. Deltagarna fick individanpassad 
mängd kcal per dag med ett minimum 
på 1200kcal per dag, för att säkerställa 

viktminskning.   
 

Bortfall: 61st  

Resultatet är 

baserat på 
102 deltagare 
(50-52).  

 

Vikt, BMI, midjemått och blodsocker 
minskade signifikant i grupperna men 
ingen signifikans mellan grupperna.   

Kolesterolet minskade signifikant i LF 
gruppen men ej i LC gruppen. Ingen 

signifikans mellan grupperna.   
 Triglycerider minskade signifikant i 
LC gruppen men inte i LF gruppen, 
ingen signifikans mellan grupperna. 
 

Medel  
Grad II 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
Författare, 
år, Land 

Titel Syfte Metod: Design, urval, analys Bortfall Resultat Kvalitet 

Bradley, U., 
Spence, M., 
Courtney, 
C., Mckinley, 
M., Ennis, C., 
Mccance, D., . 
. . Hunter,S.  
2009, Storbrit
annien. 

Low-fat versus 
low-
carbohydrate 
weight reduc-
tion diets: 
effects on 
weight loss, 
insulin re-
sistance, and 
cardiovascular 
risk: a ran-
domized con-
trol trial.  

Att undersöka 
skillnaden mellan 
lågkolhydratkost 
och lågfettkost 
och deras respek-
tive effekt på 
viktnedgång, 
insulin, hjärt- och 
kärlsjukdom.   

Metod: Randomiserad kontrollerad stu-
die. Kvantitativ.   

Urval: 27 män och kvinnor i åldern 28-

51 med övervikt och fetma deltog i stu-
dien som pågick under 8 veckor.   
  
Kosthållning:   
Lågfett = 20% fett och 60% kolhydra-
ter  
Lågkolhydrat = 60% fett och 20% 
kolhydrater.    
  
Alla deltagare hade ett kaloriunderskott 
på 500kcal per dag. 

Bortfall: 3st  
Resultatet är 
baserat på 24 
deltagare (12-
12).  
 

Signifikant minskning av kroppsvik-
ten, BMI, midjemått, blodtryck i båda 
grupperna men ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. Blodsockret minskade 
inte signifikant, inte heller signifikant 
mellan grupperna. Totalt kolesterol 
hade signifikant minskning i LF men inte i 
LC, ingen signifikans mellan grupperna. 
Genomsnittliga viktminskningen från start 
var lika i båda grupper. Det var inte heller 
någon signifikant skillnad mellan grupper-
na i midjemått eller %kroppsfett. Båda 
grupperna minskade jämfört med bas-
linje.  

 

Hög 
Grad I 

Tay, J., 
Brinkworth, 
G., Noakes, 
M., Keogh, J., 
& Clifton, 
P. 2008, 
USA.  

Metabolic 
Effects of 
Weight Loss 
on a Very-Low 
Carbohydrate 
Di-
et Compared 
with an Isoca-
loric High- 
Carbohydrate 
Diet in Ab-
dominally 
Obese Sub-
jects  

Att jämföra effek-
ten av väldigt 
lågkolhydratkost 
jämfört med låg-
fettkost på vikt-
nedgång och 
risken för hjärt- 
och kärlsjukdo-
mar bland perso-
ner med buk-
fetma. 

Metod: Randomiserad kontrollerad stu-
die. Kvantitativ.   

Urval: 122 män och kvinnor i ålder 18-
65 år med bukfetma deltog i studien 
som pågick under 24 veckor.   

Kosthållning:   
VLCHF: 4% kolhydrat, 35% protein, 
61% fett (20% mättat fett) av dagligt 
intag. <20 g kolhydrat 8:a veckor, sen 
<40 g.  

HCLF: 46% kolhydrat, 24% protein, 
30% fett (<8% mättat fett) av dagligt 
intag. Mättat fett <10 g/dag.    

 

Bortfall: 34 st. 
Resultatet är 
baserat på 88 
deltagare (45-
43). 

Viktminskningen var likvärdig i båda grup-
perna. Blodtryck, blodsocker-
värde minskade i båda i båda grupperna.  

Hög  

Grad I 

 



   

 

 

 

Författare, 
år, Land 

Titel Syfte  Metod: Design, urval, analys Bortfall Resultat Kvalitet 

Noakes, M., 
Foster, P., 
Keogh, J., 
James, A., 
Mamo, J., & 
Clifton, P.  
2006, Austra-
lien. 

Comparison of 
isocaloric very 
low carbohy-
drate/high 
saturated fat 
and high car-
bohydrate/low 
saturated fat 
diets on body 
composition 
and cardiovasc
ular risk 

Utvärdera effek-
ten av lågkolhyd-
ratkost jämfört 
med lågfettkost 
och 
hög omättatfettko
st. 

Metod: Randomiserad kontrollerad stu-
die. Kvantitativ. 
 
Urval: 90män och 28 kvinnor deltog i 
studien som pågick under 12 veckor. 
 
Kosthåll-
ning:(Kolhydrat:Fett:Protein;%mättatfe
tt) 
VLCARB: (4:61:35; 20%) 
VLF: (70:10:20; 3% 
 
Studien började med 8 veckor av inten-
siv viktnedgång och därefter 4 veckor 
jämnvikt. De olika kosthållningarna hade 
olika sammansättningar med % kolhyd-
rat, fett och protein. Alla hade 30 % 
energirestriktion utifrån basalbehovet 
under de första 8 veckorna de följande 4 
veckorna var energibegränsningarna 
efter uträknat behov.  

Bortfall: 23st 
Resultatet är 
baserat på 67 
deltagare (24-
22). 

Signifikant minskning av vikten i båda 
grupperna, ingen signifikant skillnad mel-
lan grupperna.   
Ingen signifikant minskning 
av blodsocker, blodtryck 
och totalkolesterol, ingen signifikant 
minskning mellan grupperna.  
 

Medel 
Grad II 

Rushing, K., 
Stenhouse, 
A., Evans, M., 

Huffman, L., 
& Bowie, V.   
2006, USA. 
 

A Low-
carbohydrate 
Diet Versus a 

Low-calorie 
Diet: Poor 
retention 

Jämföra effekten 
av en lågkolhyd-
ratkost och 

en lågfett, lågka-
lorikost vid be-
handling av över-
vikt och fetma 
hos vuxna.  
 

Metod: Randomiserad kontrollerad stu-
die. Kvantitativ.   
Urval: 108 män och kvinnor i åldern 21-

70 med ett BMI över 30 deltog i studien 
som pågick under 21 veckor.  
 
Kosthållningar:  
Grupp A = Lågfett/lågkalori diet, 
1100kalorier per dag, 55% kolhydrater, 
15% protein och 30% fett.   
Grupp B = 20g kolhydrater med inga 
restriktioner gällande kalorier, fett eller 
protein. 
 

Bortfall: 86st  
Resultatet är 
baserat på 22 

deltagare (2-
20). 
 

Båda grupperna minskade signifikant i 
vikt och blodtryck, men det fanns ingen 
signifikans mellan grupperna.   

Medel  

Grad II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

Författare, 
år, Land 

Titel Syfte  Metod: Design, urval, analys Bortfall Resultat Kvalitet 

Foster, G., 
Wyatt, H., 
Hill, 
J., McGuckin, 
B., Brill, C., 
Mohammed, 
B., . . . Klein, 
S.  
2003, Eng-
land. 

A Randomized 
Trial of a Low-
Carbohydrate 
Diet for Obesi-
ty  

Utvärdera effek-
ten av lågkolhyd-
ratkost i jämfö-
relse med lågfett-
kost. 

Metod: Randomiserad kontrollerad stu-
die. Kvantitativ.   

Urval: 63 män och kvinnor i åldern 34-
53 deltog, studien pågick 1 år.   
 
Kosthållning:   
LC gruppen: Första 2 veckorna var 
kolhydratintaget <20g/dag för att sen 
gradvis öka tills målvikten var nådd.   
LF/lågkalori: 1200-1500 kcal/dag för 
kvinnor, 1500-1800kcal/dag för män. 
60% kolhydrat, 25% fett, 15% protein. 
 

Bortfall: 26st  

Resultatet är 
baserat på 37 
deltagare (20-
17). 

 

Lågkolhydratkost hade signifikant större 
effekt på viktnedgång i upp till 6 månader. 
Efter 1 år var det ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna.   
Systoliskt blodtryck hade ingen signifikant 
skillnad i någon av grupperna. Diastoliska 
trycket minskade i både grupperna utan 
signifikant skillnad. Ingen signifikans mel-
lan grupperna i totalt kolesterol. Signifi-
kanta minskningar i triglycerider i LC 
gruppen, ingen signifikans mellan grup-
perna  

Hög 

Grad I 

Meckling, K. 
A., O’Sullivan, 
C., & Saari, D. 
2003, USA. 

Comparison of 
a low-
carbohydrate 
diet on weight 
loss, body 
composition, 
and risk fac-
tors for diabe-
tes and cardi-
ovascular 
disease in 
free-living, 
over-
weight men 
and women  

Att jämföra effek-
ten av lågkolhyd-
ratkost och låg-
fettkost gällande 
viktnedgång, 
riskfaktorer för 
diabetes och 
hjärtkärlsjukdom 
hos män 
och kvinnor.   

Metod: Randomiserad kontrollerad stu-
die. Kvantitativ  

Urval: 40 män och kvinnor i åldern 27-
61 med ett BMI över 25 deltog i studien 
som pågick under 10 veckor.   

Kosthållning:   
LC gruppen: var begränsade till 50-70g 
kolhydrater per dag.    
LF gruppen: skulle inta samma mängd 
Kcal per dag som LC gruppen. De skulle 
eliminera intaget av hög-fett produkter 

och byta ut dessa mot produkter utan 
fett eller lågfetthalt.  

Båda grupperna skulle välja magra kött-
produkter. Varje vecka fick de lektioner i 
lämpliga matvanor.   

 

Bortfall: 9 st.  

Resultatet är 
baserad på 31 
deltagare. 

 

Viktminskningen var likvärdig i båda grup-
perna. BMI, blodtryck minskade i båda 
grupperna. Totalkolesterol minskade signi-
fikant i LF gruppen.    

Hög  

Grad I  

 



Bilaga 4 - Resultattabell   

 

 

 

Författare 
 
Syfte 

 

Tay et al., 2008 
 
Att jämföra effekten av väldigt lågkolhyd-

ratkost jämfört med lågfettkost på viktned-
gång och risken för hjärt- och kärlsjukdo-
mar bland personer med bukfetma.  

Meckling et al., 2003 
 
Att jämföra effekten av lågkolhydratkost 

och lågfettkost gällande viktnedgång, 
riskfaktorer för diabetes och hjärtkärl-
sjukdom hos män och kvinnor.  

Foster et al., 2003 
 
Utvärdera effekten av 

lågkolhydratkost i jämfö-
relse med lågfettkost.  

Rushing et al., 2006 
 
Jämföra effekten av en lågkolhyd-

ratkost och en lågfett, lågkalorikost 
vid behandling av övervikt och 
fetma hos vuxna. 

Vikt 
 

- sign i båda grupper 
- ej sign mellan grupperna 

- sign i båda grupper 
- ej sign mellan grupper 

- sign i båda grupper 
- sign mellan efter 3, 6, 
ej 12 mån 

- sign i båda grupper 
- ej sign mellan 

BMI 
 

- - ej sign  - - 

midjemått - - - - 

Blodtryck 
 

- sign i båda grupper (SB+DB) 
- ej sign mellan grupperna 

- sign i båda grupper (SB+DB) 
- ej sign mellan grupper 
 

- ej sign i systole varken 
LC elr LF 
- sign i diastole både LF, 
LC,  
- ej sign mellan 

- sign i båda grupper 
- ej sign mellan  

Blodsocker 
 

- sign i båda grupper 
- ej sign mellan 

- - - 

total koles-
terol  
 

- sign i LF-grupp, ej i LC-grupp 
- sign mellan grupperna 

- endast sign i LF 
- ej sign mellan grupp 

- ej sign i LC, LF eller 
mellan 

- 

LDL - sign i LF, ej i LC 
- sign mellan grupper 

- ej sign i grupper 
- ej sign mellan grupper 

- ej sign i LC, LF eller 
mellan 

- 

HDL - sign mellan grupper - sign i LC 
- ej sign mellan grupper 

- sign i LC 
- ej sign mellan 

- 

Triglycerider - sign i båda grupper 
- sign mellan grupperna 

- sign i LC och LF 
- ej sign mellan grupp 

- sign i LC 
- Ej sign mellan  

- 

Följsamhet - rapporterat intag överensstämde  
- bortfall 34 st 

- rapporterat intag överensstämde 
- bortfall 9 st 

59% genomförde hela. - 

 



 

 

 

  

Författare 
 
Syfte 
 

Bazzano et al., 2014 
 
Undersöka effekten av lågkolhyd-
ratkost jämfört med lågfettkost på 

kroppsvikt och hjärt- och kärlsjuk-
dom 

Noakes et al., 2006 
 
Utvärdera effekten av lågkolhyd-
ratkost jämfört med lågfettkost 

och högomättatfettkost.  

Bradley et al., 2009 
 
Undersöka skillnaden mellan lågkolhydrat-
kost och lågfettkost och deras respektive 

effekt på viktnedgång, insulin, hjärt- och 
kärlsjukdom 

Haufe et al., 2011 
 
Jämföra effekten av lågkolhydrat-
kost och lågfettkost på invändigt 

fett bland personer med fetma  

Vikt - sign i båda grupper 
- sign mellan grupperna 3, 6, 12 
mån 

- sign båda grupper 
- ej sign mellan lågkalori/lågfett 
och lågkolhydrat 

- sign i båda grupper 
- ej sign mellan grupper 

- sign i grupperna 
- ej sign mellan  

BMI - - - sign i LC och LF 
- ej sign mellan  

- sign i grupp 
- ej sign mellan 

Midjemått - sign i båda 
- ej sign mellan 

- - sign i LC och LF 
- ej sign mellan  

- sign i grupp 
- ej sign mellan  

Blodtryck 
 

- ej sign i grupperna 
- ej sign mellan  

- ej sign i grupper  
- ej sign mellan 

- sign LC och LF 
- ej sign mellan 

- 

Blodsocker 

 

- ej sign i grupperna 

- ej sign mellan 

- ej sign i grupper 

- ej sign mellan grupper 

- ej sign i grupper 

- ej sign mellan grupper  

- sign i båda grupper 

- ej sign mellan  

Totalt koles-
terol 
 

- ej sign i grupper eller mellan - ej sign i grupper 
- ej sign mellan 

- ej sign i LC, sign i LF 
- ej sign mellan 

- sign i LF, ej LC 
- ej sign mellan 

LDL - ej sign mellan eller i grupper  - ej sign mellan 
- sign mellan  

- ej sign i LC, sign i LF 
- ej sign mellan  

- sign LF, ej LC 
- ej sign mellan 

HDL - sign i LC 
- sign mellan grupperna 

- sign i grupperna 
- sign mellan 

- ej sign i LC 
- ej sign mellan 

- ej sign i grupper eller mellan 

Triglycerider - sign i båda grupper 
- ej sign mellan  

- sign i grupperna 
- sign mellan 

- sign i LC, ej LF 
- sign mellan 

- sign i LC, ej LF 
- ej sign mellan  

Följsamhet - lika stort bortfall - rapporterat intag överens-

stämde 
- lika stort bortfall (26%) 

- rapporterat intag överrenstämde 

- liknande bortfall i båda grupper 

- liknande bortfall i båda grup-

per.  

 


