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Sammanfattning 
Bakgrund: Under senare tid har mediedebatten fokuserats kring olika dieters påverkan på 

viktminskning och välbefinnande. De moderna dieterna har debatterats av läkare, forskare och 

myndigheter, då extrema lågkolhydratsdieter innehåller alltför mycket fett vilket vissa menar kan 

leda till framtida folksjukdomar. Syfte: Syftet var att undersöka ett begränsat antal dieters påverkan 

på viktminskning och välmående samt att belysa betydelsen av en helhetssyn på våra kostvanor. 

Metod: Denna litteraturstudie är baserad på fyra vetenskapliga artiklar som var relevanta och 

intressanta för syftet. Resultat: Samtliga av de artiklar som undersökte sambandet mellan olika 

dieter och vikt visade på en tydlig viktminskning hos alla deltagare. LCHF-dieten gav den 

snabbaste viktminskningen. När det gäller välmående visade samtliga i alla studiegrupper en 

förbättring i sitt psykologiska välbefinnande och välmående. Den undersökning som behandlade 

kostvanor kom fram till att det behövs en helhetssyn på skolmåltiden för att få en optimal 

måltidsupplevelse med tanke på elevernas hälsa och välbefinnande. Slutsats: Undersökningen visar 

på en tydlig viktminskning oavsett diet och att det fysiska och psykologiska välbefinnandet 

förbättrades, det fordras däremot ytterligare forskning för att studera de olika dieternas långsiktiga 

påverkan samt att det krävs en helhetssyn på våra kostvanor redan i unga år för att leva ett friskare 

och mer välmående liv. 

 

Nyckelord: Carbohydrate, diet, weight loss, well-being.
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1. Inledning 
Idag kan det vara svårt att undvika att bli påverkad av den stora hysterin om hur vi människor 

skall äta rätt och näringsriktigt. Vi får hela tiden information via TV, kokböcker och 

tidningsartiklar om kosthållning och dieter. Som ett resultat av massmedias påverkan, pågår 

det en ständig diskussion om vilka dieter som skall hjälpa oss att på snabbast och bästa sätt gå 

ner i vikt, hålla oss friska och välmående. Under senare tid har mediedebatten fokuserats 

kring vilken kost som är den mest lämpliga för att nå ett hållbart resultat. Som måltidskock i 

dag är det högst aktuellt och viktigt att skaffa sig en god kunskap om kostens innehåll av 

protein, kolhydrater och fett. Det finns också ett socialt ansvar att den mat som tillagas är 

näringsriktig och samtidigt ger en positiv måltidsupplevelse. Hur ska en måltid vara 

sammansatt med fokus på olika dieters påverkan på viktminskning och välbefinnande? 

 

2. Bakgrund 
Nedan presenteras den bakgrund som skrivits av den översiktslitteratur som hittats i ämnet. 

Den ger en summering av redan existerande fakta kring ämnet och en bättre förståelse för 

syftet med undersökningen. 

 

2.1. Kost och välmående 
Sedan långt tillbaka i tiden har det diskuterats om matens betydelse i termer som näring, hälsa 

och njutning enligt Gustafsson (2004). Under senare år har dessa frågeställningar 

sammanställts och dokumenterats i olika tidskrifter och böcker. I boken Den medvetna 

kokkonsten skriven av Örjan Klein och Inga-Britt Gustafsson, hade författarna som mål att 

förena en hälsobefrämjande komposition av måltiden med en kokkonst byggd på både veta 

och kunna (Gustafsson, 2004, s.164). Gustafsson skriver vidare att det inte bara handlar om 

att hälsosam mat ska bestå av bra råvaror, utan lika viktigt är på vilket sätt råvarorna tillagas 

för att måltiden ska bli så njutbar, näringsrik och attraktiv som möjligt. Vidare framhåller 

författaren att om vi människor ska kunna hålla oss friska måste den mat som vi äter tillagas 

på rätt sätt och med ett reducerat innehåll av socker och fett, och mer av exempelvis grönsaker 

och frukt. 

 

Gustafsson (2004) hävdar att om vi inte ändrar våra matvanor till en mer hälsosam kost leder 

detta till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Med det menar 
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författaren att en alltför fet kost och för stort sockerintag orsakar övervikt och höga blodfetter, 

vilket ökar risken att drabbas av dessa folksjukdomar.  

 

 Kostdoktorn Andreas Eenfeldt (2011) som är en av de svenska förespråkarna för LCHF-

dieten (Low-Carb High-Fat) framhåller att det är kolhydrater och inte fett som leder till 

övervikt. Han menar vidare att det inte finns några bevis för att fett skulle höja blodfetterna. 

Ett höjt fettintag och ett reducerat kolhydratintag ska kunna sänka blodfetterna och bidra till 

en förbättrad hälsa enligt Eenfeldt (2011). Han skriver vidare att en kost av denna typ främjar 

välmående både psykiskt och fysiskt. Livsmedelsverket (2012) menar att det är själva 

viktminskningen oavsett kost, som gör att man mår bättre och orkar mer.  

 

2.2. Våra matvanor 
Klein (2004) menar att det blir alltmer förekommande att vi människor är mer angelägna om 

att få veta vad den serverade matens råvaror kommer ifrån och vad den innehåller med 

avseende på fett och socker. Klein (2004) framhåller att även om många av oss har tagit till 

oss den hälsosammare kosten och kunskapen om vad vi bör äta för att hålla oss friska, är det 

svårt att ändra våra kostvanor. Forskning visar att våra matvanor är det svåraste beteendet att 

ändra på i vår vardag enligt Klein (2004). Eenfeldt (2011) styrker delvis detta genom att 

framföra att det är svårt med viktminskning och vikthållning med en ”traditionell kost”. Han 

anser att det är få förunnat att kunna följa en strikt kost då dessa i det flesta fall resulterar i 

hunger. Vidare menar Eenfeldt (2011) även att det inte behöver vara svårt att ändra på våra 

kostvanor om vi börjar fokusera mer på de livsmedel som förtärs (framförallt kolhydrater) än 

hur mycket kalorier som intas. 

 

Vidare framhåller Gustafsson (2004) att det är fysiologiska och psykologiska faktorer som 

ligger bakom våra val av livsmedel. Redan som barn spelar föräldrarnas val av kost en stor 

roll under uppväxten och kommer att påverka vad vi föredrar att äta som vuxna. Därtill 

kommer även den sociala miljön in i bilden. Har föräldrarna kunskaper om näringsriktig kost 

samt ekonomiska möjligheter, påverkar det starkt barnens framtida preferenser i val av kost 

skriver författaren. Det är inte endast kostens innehåll som är viktig utan helhetstänkandet, 

FAMM (The Five Aspect Meal Model): rummet, mötet, produkten, stämningen och 

styrsystemet, som är avgörande för måltidsupplevelsen. Här syftar Gustafsson (2004) främst 



6 

på de måltider som serveras i offentlig miljö, i skolor, på sjukhus, inom barn- och 

äldreomsorg, och menar att ett sådant helhetstänkande till och med kan främja folkhälsan. 

 

2.3. Kost och vikt 
Enligt Livsmedelsverket (2013, a) är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla 

kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. Vidare skriver departementet att många 

lider av sin övervikt, både utseendemässigt och för den ökade risken att drabbas av olika 

hälsorelaterade sjukdomar och vill därför gå ned i vikt, men tycker att det är komplicerat. Hur 

man ska gå till väga för att nå det snabbaste resultatet och hålla vikten under kontroll är svårt 

skriver departementet. De flesta behöver en stark motivation och en förändrad livsstil för att 

lyckas enligt Livsmedelsverket (2013). 

 

Det finns en mångfald av bantningsdieter där det handlar om att utesluta en eller flera 

livsmedel som innehåller protein, kolhydrater eller fett menar Livsmedelsverket (2013, b). För 

de flesta dieter innebär det att utesluta kolhydrater om man snabbt vill gå ner i vikt, men det 

svåra är att följa en strikt diet under en längre tid. Det är lätt att falla in i gamla matvanor och 

då är risken stor att man snart är tillbaka till sin ursprungliga vikt skriver Livsmedelsverket 

(2013, c). Det betyder att den som vill minska i vikt måste hitta en kosthållning som fungerar i 

vardagslivet på lång sikt. Enligt Eenfeldt (2011) är detta möjligt genom en LCHF-kost, han 

påstår att genom minskat kolhydratintag och ökat fettintag kan kroppen nå sin idealvikt utan 

hungerkänslor. När kroppen sedan nått denna vikt avstannar viktminskningen, det kommer 

således inte att gå så långt att man blir underviktig och vikten kommer heller inte att börja öka 

igen påstår Eenfeldt (2011).  

 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderar istället ett måttligt intag av lågkolhydratkost. Extrema 

lågkolhydratkoster som Atkinsdieten och LCHF rekommenderas inte. Det saknas fortfarande 

ett tillräckligt vetenskapligt underlag för effekterna av en ”extrem lågkolhydratskost” enligt 

socialstyrelsens expert Professor Christian Berne (Socialstyrelsen, 2011). Eenfeldt menar att 

det inte finns någon större risk med att konsumera en lågkolhydratkost som LCHF då kroppen 

är byggd för att konsumera denna typ av kost. 
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2.4. Kolhydrater och trender 
Enligt Livsmedelsverket (2012) har det sedan början av 2000-talet blivit väldigt populärt med 

lågkolhydratkost. Begreppet är en gemensam benämning på dieter med en kraftig begränsning 

av kolhydrater i kosten skriver Livsmedelsverket (2012). De livsmedelsgrupper som utesluts 

enligt Eenfeldt (2011) är bland annat potatis, pasta, bröd och söta livsmedel. En av de 

vanligaste lågkolhydratdieterna är LCHF enligt Livsmedelsverket (2013, b). 

 

Det låga kolhydratintaget (högst tio procent av rekommenderat dagsintag enligt 

Livsmedesverket) leder först till att kroppens glukos- och glykogenförråd förbrukas vilket är 

en av anledningarna till snabb viktnedgång då glykogen binder vatten säger Livsmedelsverket 

(2013, b). Eenfeldt (2011) skriver att vätskeförlust kan upplevas obehagligt och resulterar ofta 

i huvudvärk och yrsel, dock yttrar sig detta bara en kortare period tills att kroppen vant sig 

med den nya kosten. Vidare skriver författaren att symtomen dessutom kan lindras med hjälp 

av ett lite större intag av vatten och salt. En lågkolhydratskost innebär ofta också ett förhöjt 

intag av protein vilket påverkar aptiten så att det ger en längre och större mättnadskänsla, då 

kroppen kräver längre tid och mer energi för att bryta ner proteinrika livsmedel 

(Livsmedelsverket, 2013, c). Eenfeldt (2011) nämner inte mycket om proteinets påverkan på 

aptiten utan betonar istället fett som tillfredställande faktor för att hålla hungern under 

kontroll. 

 

Tanken bakom dessa dieter är att kroppen ska behöva bilda så lite insulin som möjligt enligt 

Livsmedelsverket (2013, c). Insulin är det mest fettlagrande enzym vi har i kroppen och bildas 

för att reglera och hålla det druvsocker som går ut i blodet på en stabil nivå, det vill säga cirka 

fem procent skriver Eenfeldt (2011). När kolhydratrika livsmedel utesluts ur kosten är 

kroppen inte längre i behov av att producera insulin vilket resulterar i att fettlagringen i 

kroppen kommer att minska markant menar författaren. Utfallet av detta blir vid övervikt en 

rask viktnedgång vilket är det huvudsakliga argumentet till att dessa dieter skulle vara ett sunt 

val skriver Livsmedelsverket (2013, c). 

 

Livsmedelsverket (2013, b) framhåller att det är att fara med osanning att risken för att de som 

äter mycket kolhydrater har större risk att bli överviktiga. De menar vidare att det är möjligt 

att gå upp eller ner i vikt med vilken kost som helst och att det snarare än dietval handlar om 

hur mycket kalorier som tas in och sedan förbränns. Eenfeldt (2011) motsäger starkt detta, 
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han menar att det i högsta grad är frågan om vilken källa som kalorierna kommer ifrån än hur 

mycket som intas. Vidare skriver författaren att övervikt kan botas genom att utesluta 

kolhydrater. 

 

3. Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka ett begränsat antal dieters påverkan på 

viktminskning och välbefinnande samt belysa betydelsen av en helhetssyn på våra kostvanor. 

 

3.1. Syftesavgränsning 
Studien är avgränsad till att endast beröra följande dieter i relation till varandra LC (Low-

Carb), NC (Normal-Carb), HC (High-Carb), LF (Low-Fat), HF (High-Fat), HP (High-

Protein), NP (Normal-Protein). Studien begränsas till att omfatta artiklarnas resultatinnehåll 

med avseende på viktminskning och välbefinnande och behandlar inte analysmetoderna.  

 

4. Metod och material  
Denna studie är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Innan sökningen i 

databaserna inleddes, genomfördes en introduktion till ämnet vilket innebar att lämplig 

översiktslitteratur sammanställdes och lästes för att bilda en djupare förståelse i ämnet. Detta 

enligt Patel & Davidsons (2011) mall över det typiska tillvägagångssättet för en 

litteratursökning. Det följande steget enligt denna mall var att välja sökverktyg, vilket i denna 

studies fall var två olika databaser för vetenskapliga artiklar. Sökningen föregicks även med 

att en sökmatris (se Bilaga 1) skapades och att ett antal sökord bestämdes baserat på 

sammanställningen av översiktslitteraturen. Genom detta förhindrades upprepning av hittade 

artiklar, kryphål i sökningar kunde analyseras och det blev mer lättsamt att hitta tillbaka till 

tidigare sökningar. Studien följde sedan de två sista stegen från Patel & Davidsons (2011) 

mall vilka var att ta fram material och utvärdera. Detta innebar att det först avvägdes huruvida 

artiklarna i sökningarna var intressanta för syftet eller inte. Om de var relevanta lästes de 

igenom och en artikelmatris gjordes för att sedan kunna utvärdera huruvida de var väsentliga 

att behålla för att berika resultatet och besvara syftet. 
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4.1. Vetenskaplig insamling  
Vid insamlingen av information till undersökningen söktes artiklar fram genom följande 

databaser: FSTA (Food Science and Technology Abstracts), Medline. 

 

Sökorden, som baseras på den mall som Patel & Davidson (2011) påstår är det typiska 

tillvägagångssättet för en litteratursökning, är centrala begrepp och ord för undersökningens 

ämne. Följande ord och begrepp användes vid databassökningen: appetite, Atkins diet, chef, 

customer, diet, high fat, high protein, knowledge, LCHF, low carb, meal, restaurant, school 

meal, vending, quality of life. 

 

4.2. Inklusions- och Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 
Nedan beskrivs de kriterier som undersökningen använt för att avgränsa urvalet av artiklar. 

Ändamålet med detta var att sortera bort de artiklar som inte var relevanta för arbetet och att 

begränsa urvalet för att förenkla arbetsprocessen. 

 

4.2.1. Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen  
• Artiklarna som användes skulle ha ett relevant innehåll för syftet. 

• Artiklarna som användes skulle vara granskade (peer-reveiwed) och publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. 

• Artiklarna som användes skulle vara skrivna på engelska. 

 

4.2.2. Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen  
• Artiklar publicerade innan 2000. 

• Artiklar som ej varit relevant för syftet. 

• Artiklar som ej granskats och godkänts. 

• Artiklar som ej granskats (peer-reveiwed) och publicerats i en vetenskaplig tidskrift. 

 

4.3. Urval 
Urvalet har analyserats och valts ut efter hur relevant artikeln varit för syftet, detta efter att 

följt den mall Patel & Davidsson (2011) menar är det typiska tillvägagångssättet för en 
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litteratursökning. Genom att vid första anblick av artikeln bara läsa titeln avgjordes det hur 

väsentlig den var för studien. Vidare lästes även artikelns sammanfattning, här gjordes en 

avvägning huruvida innehållet var intressant för syftet, om datumet var aktuellt och om 

artikeln i fråga var publicerad och granskad i en vetenskaplig tidskrift. Om artikeln 

fortfarande ansågs vara intressant för studien lästes hela igenom och en artikelmatris skapades 

(se Bilaga 2.). 

 

4.4. Dataanalys 
Denna text redogör hur urvalet ur databaserna utfördes, det vill säga hur undersökningen gick 

till väga för att söka och välja ut de vetenskapliga artiklar som använts i resultatet för att 

besvara syftet. Sökorden som bestämts innan sökningen skrevs in i databasen och sattes ihop 

med varandra vid behov (se Bilaga 1.). Vid ett sökresultat på under 15 artiklar lästes alla 

rubrikerna, över denna kvantitet lästes endast de första 15 för att bilda en uppfattning 

huruvida det var aktuellt för ämnet eller inte. Blev urvalet för stort eller inte tillräckligt 

relevant gjordes sökningen om med nya ord eller genom att summera befintliga ord (se Bilaga 

1.). Efter att en avvägning gjorts på basis av titel huruvida artikeln var betydelsefull eller inte 

så lästes artikelns sammanfattning (abstract) för att få en djupare uppfattning om artikeln hade 

relevant innehåll för syftet. Om sammanfattningen ansågs vara tillräckligt väsentlig för syftet 

lästes hela artikeln och en artikelmatris skapades (se Bilaga 2), detta underlättade sedan 

urvalet för vilka artiklar som var mest passande för att besvara syftet. 

 

4.4.1. Grunden till artiklarnas metod som analyserats  
• Halyburton et al. (2008) använde sig av både kvantitativ och kvalitativ metod i sin 

undersökning. 90 frivilliga överviktiga män och kvinnor mellan 24 till 64 år valdes 

slumpmässigt att ingå i någon av diet-grupperna, LCHF (Low-Carb High-Fat), eller 

HCLF (High-Carb Low-Fat). De fick genomgå en åtta veckors studie för att undersöka 

hur en specifik diet påverkade vikt, välmående, humör och kognitiv funktion. 

 

• Soenen et al. (2012) genomförde en undersökning där frivilliga deltagare med ett BMI 

mellan 27 till 60 kg/kvm, en kroppsvikt mellan 77 till 183 kg i åldrarna 23 till 71 år. 

De valdes slumpmässigt ut att delta i en av fyra olika dieter som hade följande 

fördelning i energiprocent av protein/kolhydrater/fett: 20/25/55 för HPLC (High-
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Protein Low-Carb), 20/50/30 för HPNC (High-Protein Normal-Carb), 10/25/65 för 

NPLC (Normal-Protein Low-Carb), 10/50/40 för NPNC (Normal-Protein Normal-

Carb). Försöket sträckte sig över 12 månaders period. 

 

• Yackobovitch-Gavan et al. (2008) använde sig av både kvantitativ och kvalitativ 

metod där 71 överviktiga ungdomar mellan 12-18 år slumpmässigt valdes in i tre 

dietgrupper vilka var; LCLF (Low-Carb Low-Fat), LCHF (Low-Carb High-Fat) och 

HCLF (High-Carb Low-Fat) med max 1200 kcal/dag i intag. Undersökningen sträckte 

sig över en 12 veckors period och hade för avsikt att undersöka hur dessa dieter 

påverkade ungdomarnas vikt, välmående och upplevda livskvalité. 

 

• Aranceta-Bartrina och Peréz-Rodrigo (2006) artikel är baserad på en litteraturstudie av 

ett antal vetenskapliga artiklar som författarna analyserat och sedan sammanställt. 

 

4.5. Behandling av material 
När materialet plockats ut avvägdes det hur detta skulle presenterars i resultatet. I denna 

undersökning har valet gjorts att presentera källorna var för sig för att läsaren ska få en 

djupare förståelse av varje undersökning som gjorts. I varje artikel har de väsentliga delarna 

för att besvara syftet plockats ut och sedan skrivits samman i resultatet under enskilda 

rubriker. 

 

5. Resultat 
Resultatet som framkommit under litteraturstudien presenteras nedan artikel för artikel med 

de delar som varit relevanta för att besvara syftet. 

 

5.1. Viktminskning och hälsorelaterad livskvalité  
Yackobovitch-Gavan, Nagelberg, Demol, Phillip och Shalitin (2008) genomförde i sin artikel 

en studie där syftet var att jämföra olika sammansatta dieters inverkan på hälsorelaterad 

livskvalité och viktminskning hos ett 70-tal överviktiga ungdomar mellan 12-18 år. 

Deltagarna delades in i grupper där de slumpmässigt valdes in i någon av tre bestämda 

viktminskningsdieterna LCLF, LCHF och HCLF. Studien omfattade en period av 12 veckor 
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och ungdomarna fick träffa en dietist och en psykolog varje vecka för att kontrollera sin 

status. Före själva studien fick deltagarna svara på ett stort antal frågor om deras fysiska och 

psykiska välbefinnande så kallade PedsQL (The Pediatric Quality of Life). Samtliga frågor 

ställdes igen efter avslutad studie. Undersökningens resultat enligt Yackobovitch-Gavan et al. 

(2008) visar att samtliga ungdomar oberoende av vilken dietgrupp de deltagit i minskat 

betydligt i vikt och ungefär lika mycket. 

 

En förbättring i det fysiska och psykiska välbefinnandet uppmättes i hela studiegruppen men 

en betydande förbättring i hälsorelaterad livskvalité uppmättes endast hos deltagarna som 

ingick i LCLF- och HCLF-gruppen men inte i LCHF-gruppen enligt Yackobovitch-Gavan et 

al. (2008). Detta kan enligt forskarna visa att studien stöder betydelsen av att låta överviktiga 

ungdomar följa en diet med ett lågt fettinnehåll oberoende av högt eller lågt 

kolhydratinnehåll. Författarna refererar också till tidigare undersökningar som visar att en 

måltid med högt kolhydratinnehåll eller fettinnehåll ger en sämre mättnadskänsla än en kost 

med högt proteininnehåll. Det fordras dock mer forskning på området för att kunna dra några 

generella slutsatser på längre sikt menar Yackobovitch-Gavan et al. (2008). Studien stöder 

också betydelsen av att öka och förbättra motivationen innan man genomgår en 

viktminskningsdiet, för att uppnå ett så lyckat resultat som möjligt enligt författarna. 

 

5.2. Dietens effekt på vikt, humör och kognitiv funktion 
Halyburton, Brinkworth, Wilson, Noakes, Buckley, Keogh och Clifton (2008) jämförde i sin 

artikel effekterna av LCHF med HCLF med fokus på humör och kognitiv funktion 

(arbetsminne och hastighet att utföra arbetsuppgifter). I studien ingick 90 frivilliga 

överviktiga män och kvinnor mellan 24-64 år att genomgå en åtta veckors lång diet med 

bestämt energiinnehåll och samtidigt ingå i en klinisk undersökning för att mäta förändringar i 

humör, vikt och kognitiv funktion. Deltagarna valdes slumpmässigt ut att konsumera antingen 

LCHF eller HCLF enligt Halyburton et al. (2008). 

 

Resultatet av studien visar att båda dieterna gav en snabb viktminskning. LCHF hade en klart 

större påverkan på viktminskningen jämfört med HCLF, vilket stämmer överens med tidigare 

studier enligt författarna. Samtliga deltagare visade en klar förbättring i humör och i sitt 

psykologiska välbefinnande sammanfattar Halyburton et al. (2008). Den största effekten 

uppmättes redan under de två första veckorna och det fanns ingen direkt mätbar skillnad, 
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mellan de båda dietgrupperna avseende det psykologiska välbefinnandet och humöret. 

Troligtvis påverkades humöret och den kognitiva funktionen i positiv riktning mer av 

viktminskningen än av dieternas sammansättning påpekar Halyburton et al. (2008). 

Undersökningen visade att förbättringen i arbetsminnet var likvärdigt i båda grupperna. 

Forskarna kunde däremot konstatera att snabbheten att utföra sina arbetsuppgifter var klart 

mätbart sämre hos de som konsumerade LCHF.  För att säkerställa dessa resultat behövs mer 

forskning säger Halyburton et al. (2008). 

 

5.3. Dietens sammansättning vid viktminskning och viktkontroll 
Soenen, Bonomi, Lemmens, Scholte, Thijssen, van Berkum och Westerterp-Plantenga (2012) 

konstaterar att lågkolhydratdieter som LCHF inte endast har ett högre fettinnehåll, utan också 

har ett högt proteininnehåll. Detta leder fram till en frågeställning om vilken del i dessa 

trenddieter som verkligen påverkar viktnedgång, viktkontroll och mättnad enligt Soenen et al. 

(2012). I en diet med ett ökat proteininnehåll uppnås en behaglig och en mer långvarig 

mättnadskänsla trots en reducering i energiintag skriver Soenen et al. (2012). Författarna visar 

i undersökningen att det inte finns någon märkbar skillnad i viktnedgång eller viktkontroll 

mellan en högproteindiet (HP) och en diet med ett lågt kolhydratinnehåll (LC) gentemot ett 

normalt intag av kolhydrater (NC) Soenen at al. (2012). 

 

I undersökningen redovisas även att i tidigare studier där proteinets påverkan på 

viktminskning och vikthållning har analyserats, så har en låg konsumtion av fett (LF) 

resulterat i mer lyckosamma utfall än en diet med hög konsumtion av fett (HF). Slutligen 

visar undersökningen att ett ökat intag av protein är den huvudsakliga orsaken till 

viktminskning och vikthållning och inte ett lågt intag av kolhydrater. En proteinrik kost ökar 

effektiviteten av viktminskning därför att proteinet höjer kroppens ämnesomsättning och 

protein tar längre tid att bryta ned, vilket också är mer energiförbrukande enligt Soenen et al. 

(2012). Författarna menar också att ett bättre viktresultat kan uppnås vid en normal 

konsumtion av kolhydrater (NC). Vidare visar undersökningen på att blodtrycket blir lägre av 

en diet med högt proteininnehåll (HPNC).  

 

5.4. Behovet av en helhetssyn på servering av skolmåltiden. 
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I de flesta europeiska länder utgör skolmåltiden över 30 procent av barnens dagliga 

energiintag, vilket visar betydelsen av att skolmaten ska vara näringsriktig och samtidigt ge en 

positiv helhetsupplevelse menar Aranceta-Bartrina och Pérez-Rodrigo (2006).  

 

Ur hälsosynpunkt är kvalitén på maten av avgörande betydelse för både hälsan och 

välbefinnandet för en ung människa skriver Aranceta-Bartrina och Peréz-Rodrigo (2006). 

Näringsriktig kost är en förutsättning för att eleven skall må bra, uppnå bättre studieresultat 

och undvika framtida sjukdomar. Det ligger inte minst på skolans ansvar att eleven får 

utbildning i betydelsen av att äta hälsosamt enligt författarna. Det vore oklokt att servera en 

skolmat med ett alltför högt energivärde och fettinnehåll med tanke att eleven måste prestera 

även på eftermiddagen utan att bli trött och dåsig påpekar Aranceta-Bartrina och Peréz-

Rodrigo (2006). 

 

Generellt i Europa idag varierar utbudet och kvalitén av skolmaten och på vilket sätt den 

serveras, alltifrån skolkök, kiosker till automatservering enligt Aranceta-Bartrina och Peréz-

Rodrigo (2006).  Under många år har reglerna för hanteringen av skolmaten främst varit 

koncentrerad på hygien, tillagning, leverans samt administrativa och ekonomiska aspekter. 

Aranceta-Bartrina och Pérez-Rodrigo (2006) hävdar att det även måste finnas skolmat av hög 

kvalité, för att möta de krav som idag finns på näringsinnehåll, kostrådgivning och samtidigt 

ge en positiv måltidsupplevelse. 

 

Aranceta-Bartrina och Peréz-Rodrigo (2006) framhäver att man kontinuerligt måste övervaka 

och bedöma skolmåltidens kvalité i syfte att förbättra elevernas hälsa och välbefinnande. Både 

kvalitativa metoder som exempelvis intervjuer av elever och personal hur man upplever 

maten, hur den serveras och den upplevda miljön med mera, och kvantitativa metoder som 

frågeformulär, val av kost, portionsstorlek, köksutrustning, rumsdekoration, ljudnivå i 

matsalen med mera för att få en optimal helhetsupplevelse. 

 

Författarna sammanfattar att det är avgörande för elevernas välmående och hälsa att alla 

inblandade, skolledning, lärare, kökspersonal, elever och föräldrar deltar och engagerar sig i 

barnens skolmat. Detta är en förutsättning för att eleverna skall må bra och prestera goda 

studieresultat. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt har resultatet av undersökningen och bakgrunden analyserats och sammanställts 

för att skapa en diskussion under rubriken: Resultatdiskussion. Studiens metod och material 

har diskuterats enligt samma utförandeform under rubriken: Metod- och materialdiskussion. 

 

6.1. Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet som framkommit och hur detta stämmer med bakgrunden 

under rubrikerna: Kost och vikt, Kost och välmående. 

 

6.1.1. Kost och vikt 
Halyburton et al. (2008) menar att både LCHF och HCLF ger en snabb viktminskning men att 

LCHF ger en klart större påverkan på viktminskning jämfört med HCLF, vilket Eenfeldt 

(2011) också styrker. Soenen et al. (2012) styrker delvis detta och menar att en sådan typ av 

kost bidrar till en viktminskning. Samtidigt menar Soenen et al. (2012) att det inte har någon 

betydelse för viktminskning eller vikthållning hur stor energiprocent som kommer från fett 

utan att själva viktminskningen i dessa typer av kost beror på ett ökat proteinintag. 

Yackobovitch-Gavan et al. (2008) fann däremot inte någon större skillnad i viktminskning 

mellan dietgrupperna i sin studie. 

 

Vad gäller den proteinrika kostens effektivitet vid viktminskning är bland annat att protein 

höjer kroppens ämnesomsättning och att protein tar längre tid att bryta ner vilket kräver mer 

energi och därmed även dämpar hungern Soenen et al. (2012). Yackobovitch-Gavan et al. 

(2008) lyfter också fram forskningsresultat som visar att en måltid med ett högt fett- eller 

kolhydratinnehåll på sikt ger en mindre behaglig och kortare mättnadskänsla än en måltid med 

högt proteininnehåll. Detta styrks av Soenen et al. (2012) där studien visar att konsumtionen 

av en kost med ökat proteinintag ger en behaglig och långvarig mättnadskänsla trots en 

reducering av energiintag i kosten. Detta resonemang styrks även av Livsmedelsverket 

(2012). Eenfeldt (2011) framhåller däremot att det är kostens innehåll av fett som håller 

hungern borta. 

 

Undersökningen som Soenen et al. (2012) genomförde hänvisar till tidigare studier där 

proteinets påverkan på viktminskning och vikthållning studerats, så har en kost med ett lågt 
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fettinnehåll resulterat i mer lyckosamt utfall än en kost med högt fettinnehåll. Detta går emot 

Eenfeldts (2011) teorier, där han beskriver hur en fettrik kost kan nå stora resultat i 

viktminskning och vikthållning. Han menar istället att det är kolhydraterna som ska bort och 

att genom ett lågt kolhydratintag kunna ställa om kroppen till att sluta bilda insulin och på så 

sätt hindra en stor del av fettlagringen. Enligt Soenen et al. (2012) visar däremot resultaten på 

att det inte finns någon märkbar skillnad i viktminskning mellan en LC-kost och en NC-kost 

om den kombineras med en HP-kost.  

 

Oavsett vilken kost för viktminskning som väljs, visar resultaten i samtliga tre artiklar 

(Halyburton et al., 2008; Soenen et al., 2012; Yackobovitch-Gavan et al., 2008) på en 

påtaglig viktminskning. Det centrala problemet är däremot svårigheten att behålla den nya 

lägre vikten under en längre period och i framtiden. Eenfeldt (2011) hävdar att när kroppen 

väl uppnått en idealvikt med hjälp av LCHF-kost så behålls denna nivå och viktminskningen 

avstannar. Han menar att det inte behöver gå så långt att man blir underviktig men vikten 

kommer inte heller att öka igen. Klein (2004) framhåller att invanda matvanor är det svåraste 

beteendet att ändra på. Livsmedelsverket (2013, a) är av samma åsikt och menar att det är lätt 

att falla tillbaka i sina tidigare matvanor och då är risken stor att man snart ”hamnar på ruta 

ett” och är tillbaka till sin ursprungliga vikt. Eenfeldt (2011) påstår dock att det inte är något 

problem att hålla både vikt och kost om rätt sorts kost konsumeras. 

 

Yackobovitch-Gavan et al. (2008) påvisar att man måste öka och förbättra motivationen så att 

man har den rätta viljan att gå ned i vikt och nå ett så lyckat resultat som möjligt. Samma 

slutsats drar Livsmedelsverket (2013, a) som konstaterar att de flesta av oss behöver en stark 

motivation och en förändring i vår livsstil för att nå ett hållbart resultat. 

 

6.1.2. Kost och välmående 
Halyburton et al. (2008) ville undersöka hur en lågkolhydratkost påverkar det psykologiska 

välmåendet utöver att den bidrar till viktminskning. Undersökningen visar att oberoende av 

vilken kost försökspersonerna blev utsatta för visade resultaten på en klar förbättring vad gäller 

humör och det psykologiska välbefinnandet. De största effekterna kom redan i början av 

undersökningsperioden, vilket författarana menar beror på till stor del på att viktminskningen i 

sig fick deltagarna att må mycket bättre. Detta resonemang styrks även av Livsmedelsverket 

(2013, b) som menar att det främst är själva viktnedgången som påverkar välmåendet. Det är 
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därför svårt att bedöma hur stor inverkan valet av kost har på själva välbefinnandet. 

Halyburton et al (2008) påvisade i sin undersökning att förbättringen av arbetsminnet hos 

deltagarna var likvärdigt oavsett dietgrupp LCHF/HCLF), däremot konstaterade forskarna en 

avvikelse när det gäller snabbheten att utföra sina arbetsuppgifter. De som konsumerade 

LCHF-kost visade på ett sämre uppmätt arbetsresultat. LCHF-kost ska kunna sänka 

blodfetterna och bidra till ett ökat välmående både fysiskt och psykiskt enligt Eenfeldt (2011). 

Detta resonemang styrks delvis av Soenen et al. (2012) om man ser till att en kost som LCHF 

har ett intensifierat värde av protein, dock visar studien på att ett normalt kolhydratintag är 

mer gynnsamt för hälsa och välmående (HPNC). Av samma uppfattning är Berne 

(Socialstyrelsen, 2011) som menar att man vet för lite om effekterna av extrema 

lågkolhydratkoster för att kunna rekommendera dessa under en längre period. Yackobovich-

Gavan et al. (2008) studie går emot Eenfeldts teori (se ovan), där forskarna konstaterade en 

klar förbättring i den upplevda livskvalitén hos de som åt en kost med låg fetthalt jämfört med 

de som åt en fettrik kost. Detta stöder uppfattningen att överviktiga ungdomar bör följa en diet 

med lågt fettinnehåll. Ur hälsosynpunkt, både för det fysiska och psykiska välbefinnandet, är 

det av största betydelse att barn redan i skolåldern får en så näringsriktig kost som möjligt 

enligt Aranceta-Bartrina och Peréz-Rodrigo (2006). Författarna menar att den skolmat som 

serveras bör inte innehålla ett alltför högt energivärde och fettinnehåll för att barnen inte ska 

bli för trötta och orka med hela skoldagen. Även Gustafsson (2004) påpekar vikten av att 

reducera fett och socker i måltider som serveras i offentlig miljö som exempelvis skolor, för 

att undvika framtida sjukdomar som övervikt och diabetes och som främjar folkhälsan. Ju 

tidigare i livet man får lära sig sunda matvanor desto lättare blir de att föredra en näringsriktig 

kost som vuxna påpekar Gustafsson (2004). 

 

Aranceta-Bartrina och Peréz-Rodrigo (2006) framhåller att det krävs en helhetssyn på 

måltiden i skolan för att få en optimal måltidsupplevelse. Det betyder enligt författarna att 

först och främst måste skolmaten vara av hög kvalitet, näringsriktig och anpassas efter 

elevernas olika behov. De menar vidare att det är också avgörande för måltidsupplevelsen att 

den upplevda miljön är så bra anpassad som möjligt så att eleverna får en positiv uppfattning 

och ser fram mot varje måltid. Slutligen anser Aranceta-Bartrina och Peréz-Rodrigo (2006) att 

om man skall uppnå ett hållbart resultat avseende hälsa och välmående måste samtliga 

involverade såsom elever, föräldrar, lärare och övrig skolpersonal aktivt engagera sig i 

barnens skolmåltider. Detta resonemang styrks även av Gustafsson (2004) som betonar att det 
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inte är endast kostens innehåll som är viktig utan helhetstänkandet i form av de fem 

aspekterna (FAMM). 

 

6.2. Metod- och materialdiskussion  
Litteraturstudien baserades på fyra stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes fram 

genom att de förbestämda nyckelorden (se Bilaga 1) skrevs in i Örebro Universitetsbiblioteks 

databas och att en selektering baserad på hur relevant artikelns titel var för att besvara syftet. 

Metoden har sin fördel i att det sparar tid och det hade inte gått att genomföra undersökningen 

på den korta tid som arbetet var begränsat till, om selekteringen inte genomförts enligt denna 

okomplicerade metod. Det fanns även vissa nackdelar med denna metod vilket innebar att 

många artiklar som kunnat vara lämpliga för syftet inte lästs på basis av att titeln inte verkat 

tillräckligt intressant. En styrka med detta arbete ligger i att det begränsades till att använda 

artiklar som publicerats under senare år 2006 – 2012 vilket gör att resultatet berör aktuell 

forskning. Undersökningen blev något komplicerad då det inom studiens problemområde inte 

fanns tillräcklig forskning att tillgå. Det har varit svårt att hitta relevanta undersökningar. 

 

Artiklarna som behandlats i denna litteraturundersökning var genomförda i olika länder som, 

USA, Israel, Spanien och Holland, vilket var gynnsamt för att belysa hur dagens kostvanor 

inte endast berör ett enskilt land utan speglar hur verkligheten ser ut i västvärlden.  

 

Vid samtliga undersökningar i resultatet användes en metod där deltagarna fick en 

energireducerad kost med olika fördelning i energiprocent. Alla dieter i studierna resulterade i 

viktnedgång, dock kan detta resultat ifrågasättas då alla hade en reducering av det 

rekommenderade dagsintaget av energi.  

 

De undersökningar som använts till denna litteraturstudie har haft en relativt kort 

undersökningsperiod (8,12 respektive 52 veckor) samt olika åldersammansättning och kön på 

deltagarna vilket kan minska trovärdigheten i resultaten. Forskarna skriver i sina artiklar att 

det fordras mer forskning kring dieternas påverkan på längre sikt. De artiklar som använts till 

denna litteraturstudie är granskade (peer-reveiwed) vilket styrker att de forskningsresultat som 

presenteras är pålitligt och ger en god bild av hur dessa dieter fungerar på kort sikt. Som 

tidigare nämnts är det dock svårt att veta hur dessa dieter påverkar vikt och välmående på 
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längre sikt. 

 

7. Slutsats 
Resultatet av undersökningen visar på en tydlig viktminskning oavsett diet. Den populära 

LCHF-dieten ger med bakgrund av denna studie snabbast viktminskning på kort sikt och då 

förmodligen på grund ut av det förhöjda proteinintaget. Det finns dock ingen forskning som 

visar hur dessa typer av dieter påverkar kroppen på längre sikt. En diet med ett lägre 

fettinnehåll och ett högre kolhydratinnehåll främjar ett större välbefinnande än en 

lågkolhydratkost med en högre fetthalt. Vad detta beror på finns det inte några vetenskapliga 

studier som styrker och artikelförfattarna anser att det fordras ytterligare forskning i ämnet. 

Undersökningen stärker betydelsen av att skapa goda kostvanor och ett helhetstänkande för få 

en så positiv måltidsupplevelse som möjligt.  



 

20 

8. Referenser 
Aranceta-Bartrina, J. & Perez-Rodrigo, C. (2006). Resources for a healthy diet: school meals. 

British Journal Of Nutrition: Vol. 96, pp. 78-81. 

 

Eenfeldt, Andreas (2011). Matrevolutionen: Ät dig frisk med riktig mat. Stockholm: Bonnier Fakta. 

 

Gustafsson, Inga-Britt (2004). Den medvetna kokkonsten 1. Ingår i Gustafsson, Inga-Britt & 

Strömberg, Ulla-Britt (Red.), Tid för måltidskunskap. (163-172) Örebro: Universitetsbibliotek. 

 

Halyburton, Angela; Brinkworth, Grant; Wilson, Carlene; Noakes, Manny; Buckley, Jonathan; 

Keogh, Jennifer & Clifton, Peter (2007). Low- and high-carbohydrate weight-loss diets have similar 

effects on mood but not cognitive performance. American Journal Of Clinical Nutrition: Vol. 86, 

pp. 580-587. 

 

Klein, Örjan (2004). Den medvetna kokkonsten 2. Ingår i Gustafsson, Inga-Britt & Strömberg Ulla-

Britt (Red.), Tid för måltidskunskap. (175-179) Örebro: Universitetsbibliotek.  

 

Livsmedelsverket (2013, a). Övervikt och fetma. Hämtad 2013-01-31 från 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/ 

 

Livsmedelsverket (2013, b). Frågor och svar om LCHF. Hämtad 2013-01-31 från 

http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-LCHF/ 

 

Livsmedelsverket (2013, c). Vad är lågkolhydratkost?. Hämtad 2013-01-31 från 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Kolhydrater/Vad-ar-

lagkolhydratkost/ 

 

Livsmedelsverket (2012). Kolhydrater. Hämtad 2013-01-31 från http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-

och-naring/Vad-innehaller-maten/Kolhydrater/ 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 



 

21 

 

Socialstyrelsen (2011). Större variation i kostråden i sjukvården. Hämtad 2013-02-04 från 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/storrevariationikostradenisjukvarden 

 

Soenen, Stijn; Bonomi, Alberto; Lemmens, Sofie; Scholte, J.; Thijssen, Myriam; van Berkum, 

Frank & Westerterp-Plantenga, Margriet.(2012). Relatively high-protein or 'low-carb' energy-

restricted diets for body weight loss and body weight maintenance?. Physiology & Behavior: Vol. 

107, pp. 374-380. 

 

Yackobovitch-Gavan, Michal; Nagelberg, Nessia; Demol, Sharon; Phillip, Moshe & Shalitin, 

Shlomit (2008). Influence of weight-loss diets with different macronutrient compositions on health-

related quality of life in obese youth. Appetite: Vol. 51, pp. 697-703.



Bilaga 1. 
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SÖKMATRISER          

1. Datum  4.  Antal ref   7. Antal lästa abstrakt 

2. Databas  5. Kombination  8. Antal lästa artiklar 

3. Sökord  6. Antal ref. i kombination 9. Antal använda artiklar 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

12-01-24 FSTA 1. LCHF 8   2 1 1 

  2. high protein 27489 +3 7 4 2 1 

  3. low carb 73      

  4. diet 44018 +3 30 1 1 1 

  5. high fat 18394 +2 6209    

  6. restaurant 1914 +1 0    

  7. meal 17504 +3 1 1   

  8. appetite 2765 +1 1    

         

 

12-01-24 Medline 1. LCHF 17      

  2. high protein 6192 +3 10    

  3. low carb 60      

  4. diet 298,571 +3 58    

  5. high fat 16582 +2 5880    

  6. restaurant 1669 +1     

  7. meal 0 +3     

  8. appetite 6888 +1     

 

12-02-01 FSTA 1. chef 188      

  2. restaurant 1914 +1+6 18 2 1 1 

  3. lchf  +2     

  4. atkins diet 33 +2 1 1   

  5. knowledge 8549 +2+6 7 2   

  6.  diet 41988 +1 2    

  7. meal 150502 +2+6 13    

  8. appetite 2651 +2+6 4    

  9. customer 1393 +6+2 4    

 

12-02-06 FSTA 1. quality of life 697 +2 15    
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  2. restaurant 0      

  3. vending 711 +1 7 1 1  

  4. school meal 104 +5+6 10    

           5. health 0      

           6. diet 0      
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ARTIKELMATRISER         

Aranceta-Bartrina, J. & Perez-Rodrigo, C. (2006). Resources for a healthy diet: school meals. 
British Journal Of Nutrition: Vol. 96, pp. 78-81. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med artikeln är 
att sammanställa och 
belysa behovet av en 
helhetssyn för 
servering av en 
näringsriktig och 
hälsosam skolmåltid. 
 
 

Artikeln är baserad på 
en litteraturstudie av 
ett antal vetenskapliga 
artiklar som 
författarna analyserat 
och sedan 
sammanställt. 
 

Artikeln visar att 
det krävs både 
kvalitativa och 
kvantitativa 
metoder för att 
utvärdera och 
förbättra  
måltidsupplevelsen. 

Ur hälsosynpunkt  
är det viktigt att den 
mat och dryck som 
serveras i skolan är 
så näringsriktig som 
möjligt för elevernas 
välmående, hälsa 
och studieresultat. 
Slutsatsen är att det 
är nödvändigt att 
involvera samtliga i 
skolan och föräldrar 
m.fl för att uppnå ett 
lyckat resultat.   
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Halyburton, Angela;  Brinkworth, Grant; Wilson, Carlene; Noakes, Manny; Buckley, 
Jonathan; Keogh, Jennifer & Clifton, Peter (2007). Low- and high-carbohydrate weight-loss 
diets have similar effects on mood but not cognitive performance. American Journal Of 
Clinical Nutrition: Vol. 86, pp. 580-587. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att jämföra effekterna 
på humör och 
kognitiv funktion med 
en måttlig 
energibegränsad 
LCHF kost och en 
kolhydratrik HCLF 
kost hos överviktiga 
och feta personer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I en kvantitativ och 
kvalitativ 
studiemodell valdes 
frivilliga deltagare ut 
efter ålder, kön och 
BMI slumpmässigt 
för att konsumera 
antingen LCHF kost 
eller HCLF under en 
period av 8 veckor. 
Därefter fick varje 
deltagare genomgå 
kliniska 
undersökningar och 
tester för att studera 
viktminskning, 
välmående, humör 
och kognitiv funktion. 
Samt besvara  
pappersbaserade 
frågeformulär. 
Testerna utfördes 
varannan vecka. 
 

LCHF-dieten 
resulterade i en 
betydligt större 
viktminskning än 
HCLF. Båda 
grupperna visade 
förbättring i 
psykiskt 
välbefinnande. 
Störst effekt 
uppnåddes efter 2 
veckor, men det 
fanns inte någon 
signifikant skillnad 
mellan grupperna. 
Utan att dra för 
stora konsekvenser 
visade det sig att 
LCHF kosten 
negativt påverkade 
den kognitiva 
funktionen. 
Det måste dock till 
mer forskning.  
 

Diskussion: 
Då båda dieterna var 
kalorireducerade 
vilket ledde till 
viktminskning hos 
deltagarna som alla 
var överviktiga. 
Troligen påverkades 
deras humör och 
kognitivt beteende i 
positiv riktning mer 
av viktminskningen 
än av dieternas 
sammansättning.  
Konklusion: 
För att säkerställa ett 
vetenskapligt 
resultat, behövs 
betydligt mer 
forskning på 
området. 
Det går inte att dra 
väsentliga slutsatser 
av artikeln. 
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Soenen, Stijn; Bonomi, Alberto; Lemmens, Sofie; Scholte, J.; Thijssen, Myriam; van 
Berkum, Frank & Westerterp-Plantenga, Margriet.(2012). Relatively high-protein or 'low-
carb' energy-restricted diets for body weight loss and body weight maintenance?. Physiology 
& Behavior: Vol. 107, pp. 374-380. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att undersöka hur vida 
det är en 
lågkolhydratkost eller 
ett höjt intag av protein 
som spelar störst roll i 
viktminskning och 
viktkontroll.  
 

Frivilliga deltagare med 
ett BMI mellan 27 till 
60 kg/kvm, en 
kroppsvikt mellan 77 
till 183 kg och åldrar 
mellan 23 till 71 år 
gammal delades in i 
fyra olika dietgrupper 
som hade följande 
fördelning i 
energiprocent av 
protein/kolhydrater/fett: 
20/25/55 för High-
Protein Low-Carb 
(HPLC), 20/50/30 för 
High-Protein Normal-
Carb (HPNC), 10/25/65 
för Normal-Protein 
Low-Carb (NPLC), 
10/50/40 för Normal-
Protein Normal-Carb. 
Försöket sträcker sig 
över ett tidsspann på 12 
månader. 
 

Av nio deltagare så 
behövde fyra äta 
proteintillskott i form 
av whey-protein 
drinkar för att 
komma upp i den 
stora mängd protein 
som behövdes för 
HP-dieterna (HPNC 
och HPLC). 
 
Relationen mellan 
olika fettintag i 
dieterna resulterade 
inte i någon 
signifikant skillnad i 
kroppsviktsreglering. 
 
Blodtrycket 
reducerades 
signifikant mycket 
mer med HPNC-
dieten jämfört med 
alla de andra 
dieterna. 
 
Hunger reducerades i 
alla dieterna och en 
positiv inverkan på 
viktnedgång och 
viktkontroll kunde 
ses. 
 
Störst resultat kunde 
ses i HP dieterna. 

Studien visar trots 
framgång i alla 
dieterna att det är ett 
högt proteinintag som 
ligger till underlag för 
de stora resultaten och 
inte det låga 
kolhydratintaget. 
 
Det kunde ses en 
signifikant skillnad i 
minskning av 
kroppsvikt när HP-
dieten jämfördes med 
NP.  
 
När HPLC ställdes 
mot NPLC syntes en 
utmärkande skillnad 
medan när HPLC 
ställdes mot HPNC så 
var resultaten 
likartade. 
 
Slutligen: viktnedgång 
och viktkontroll beror 
mer på ett högt 
proteinintag än ett 
lågkolhydratintag, 
sökningen gör dock 
ingen djupare 
undersökning hur vida 
fettets energiprocent är 
viktig i 
sammanhanget. 
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Yackobovitch-Gavan, Michal; Nagelberg, Nessia; Demol, Sharon; Phillip, Moshe & Shalitin, 
Shlomit (2008). Influence of weight-loss diets with different macronutrient compositions on 
health-related quality of life in obese youth. Appetite: Vol. 51, pp. 697-703. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

I denna studie jämförs 
effekterna av olika 
viktminskningsdieter  
med fokus på 
hälsorelaterad 
livskvalité. 
Att undersöka 
sambandet mellan 
förändringar i 
hälsorelaterad 
livskvalitè och 
viktminskning hos 
överviktiga 
ungdomar. 
 
 

Ett 70-tal ungdomar 
mellan 12-18 år 
valdes ut att delta i en 
12 veckors 
dietprogram. Vikt, 
längd och fettmassa 
mättes. Tre olika 
dietgrupper användes, 
LCHF, LCLF och 
HCLF med max 1200 
kcal/dag i intag. Varje 
vecka mättes 
förändringar i vikt, 
BMI och fettmassa. 
Deltagarna fick också 
fylla i ett 
frågeformulär första 
dagen och efter 
dietperiodens slut 
med avseende på 
välmående och 
livskvalité.  
 

En betydande 
förbättring i 
fysiska, 
emotionella och 
psykiska 
välbefinnandet 
kunde uppmätas. 
En betydande 
förbättring i 
hälsorelaterad 
livskvalité  
hittades i LCLF-
gruppen och i 
HCLF-gruppen 
men inte i LCHF-
gruppen. 

Diskussion:  
Undersökningen 
visar att 
hälsorelaterad 
livskvalité är nedsatt 
hos överviktiga 
ungdomar om man 
jämför 
normalviktiga och 
friska individer. 
 
Konklusion:  
Även om 
undersökningen inte 
är tillräcklig för att 
dra några stora 
slutsatser, visar att 
en viktminskning 
hos inte minst 
ungdomar leder till 
en bättre 
hälsorelaterad 
livskvalité. 

 


