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Abstrakt 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som leder till en höjning av 

glukoshalten i blodet. Ett högt blodglukosvärde medför både fysiska och 

psykiska komplikationer. Det är ännu ej fastställt vilken kostrekommendation 

som lämpar sig bäst för personer med diabetes. Därför är det viktigt att 

återkommande ifrågasätta kostråd och hitta den kosthållning som har bäst 

påverkan på hälsa och välbefinnande hos personer med diabetes. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva på vilket sätt lågkolhydratkost påverkar 

personer som lever med diabetes mellitus typ 2. Litteraturstudiens resultat 

baserades på 13 vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med ett 

systematiskt tillvägagångssätt där relevant data översattes, kondenserades, 

organiserades och kategoriserades. Resultatet visade att lågkolhydratkost gav 

minskad aptit och hälsosammare kost samt några negativa symtom, samtidigt 

som personerna beskrev förbättrad hälsa. Lågkolhydratkosten medförde även 

förbättrade glukosnivåer, kolesterolnivåer och minskad kroppsvikt. 

Förändringar i kosten var enkla att utföra, men svåra att upprätthålla. Ett 

adekvat socialt stöd från bland annat sjuksköterskor kan hjälpa en person att 

upprätthålla sina livsstilsförändringar. Kunskapen från denna 

litteraturöversikt kan användas av vårdpersonal för att motivera och inspirera 

personer till egenvård i form av livsstilsförändringar gällande kost.  

Nyckelord: Lågkolhydratkost, diabetes typ 2, litteraturstudie, hälsa, 

livsstilsförändringar  
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Hälsa är ett naturligt tillstånd hos människan och kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. 

Det biomedicinska perspektivet beskriver hälsa som frånvaro av sjukdom, där personen 

riskerar att förlora sin hälsa när sjukdom inträder. Det humanistiska perspektivet ser på hälsa 

ur ett helhetsperspektiv där kropp, själ och ande samspelar och blir ett med varandra. Hälsa 

kan definieras som en process, och behöver inte handla om frånvaro av sjukdom. Hälsa kan 

upplevas i det vardagliga livet, även om kroppen är sjuk. Genom att involvera välbefinnande i 

hälsobegreppet tas även hänsyn till aspekter som lycka och harmoni med när det gäller hälsa 

(Willman, 1996).   

Att någon gång bli sjuk är en del av livet och någonting som de flesta personer kommer 

uppleva. Många som upplevt sjukdom beskriver att sjukdom leder till minskad styrka, energi 

och kraft, samt en känsla av oordning som stör livet. Kronisk sjukdom beskrivs som en 

långvarig sjukdom som ofta är permanent och där hela livet förändras på ett dramatiskt sätt 

(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Lindsey (1996) beskriver att personer kan uppleva 

hälsa trots att de lever med en kronisk sjukdom. En del personer har även beskrivit att de 

upplevt ökad hälsa sedan sjukdom trätt in. Bland annat har den kroniska sjukdomen lett till 

ökad medvetenhet om sig själv och vad som är viktigt i livet samt gjort det möjligt för 

personer att få nya relationer och känna samhörighet med andra personer (Ibid.).  

En kronisk sjukdom som blir allt vanligare runt om i världen är diabetes mellitus. En person 

som inte drabbats av diabetes har relativt konstant blodglukosnivå som regleras av samspel 

mellan olika hormoner i kroppen. Den avgörande faktorn i detta samspel är det 

blodglukossänkande hormonet insulin. Det finns även en rad andra hormoner och faktorer 

som spelar in. När samspelet mellan dessa hormoner inte fungerar stiger blodglukoshalten i 

kroppen (Giugliano, Ceriello & Esposito, 2008).  Diabetes mellitus innebär att 

blodglukoshalten i kroppen är för hög. De metabola förändringar som kroppen utsätts för vid 

diabetes mellitus ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar samt skador i näthinnans blodkärl, njurar 

och nerver. I värsta fall kan det orsaka allvarliga komplikationer som leder till blindhet, 

njursvikt och amputation (Alberti & Zimmet, 1998). Den allra vanligaste formen av diabetes 

är diabetes typ 2. Diabetes typ 2 drabbar oftast äldre personer och beror på en minskad 

känslighet för insulin som med tiden kan orsaka en sviktande insulinproduktion. I detta skede 

producerar kroppen fortfarande insulin men inte i den grad som kroppen behöver. Detta leder 

till en höjning av glukoshalten i blodet och i kroppens vävnader. Många personer med 

diabetes typ 2 behandlas i början med blodglukossänkande tabletter men med tiden behöver 

de allra flesta insulininjektioner (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2010; 
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Tuomi et al, 2014). Målet med behandlingen är att försöka bibehålla hög livskvalité och 

förhindra akuta komplikationer genom god glukoskontroll (Giugliano et al., 2008; SBU, 

2010). 

Westman, Yancy och Humphreys (2006) beskriver hur kostråden och behandlingen till 

personer med diabetes såg ut före insulinet blev tillgängligt år 1922. De långsiktiga 

behandlingsformerna var en kolhydratfattig och fettrik kost. Amerikanen Frederick M Allen 

valde att utföra experiment på hundar för att studera de metabola effekterna som kosten kunde 

ha. Det goda resultatet ledde till att Allen introducerade lågkolhydratkost till personer med 

diabetes. Denna rekommendation fick stor internationell spridning och började användas som 

behandling av diabetiker runt om i världen. Enligt beräkningar skulle det dagliga energiintaget 

bestå av cirka 10 procent kolhydrater, 20 procent protein och 70 procent fett. Wylie-Rosett, 

Aebersold, Conlon, Isasi och Otrovsky (2013) beskriver att en kost med lågt kolhydratintag 

innehåller upp till 29.9 energiprocent kolhydrater, medan en kost med måttligt lågt 

kolhydratintag innehåller upp till 39.9 energiprocent kolhydrater.  

Tanken med insulinet var att det skulle användas som ett komplement till kostbehandling vid 

diabetes typ 2, men efter en tid började läkare se insulinet som en ersättning. Efter insulinets 

genombrott började intaget av kolhydrater i kosten att öka hos diabetiker och kostvanorna 

började mer och mer likna en högkolhydratkost. Eftersom kostråden till personer med 

diabetes långsamt ökade på halten kolhydrater började forskare på 1960-talet att utföra studier 

på högkolhydratkost. Omkring denna tid utfördes även forskning kring prevention vid hjärt- 

och kärlsjukdomar, och forskare menade att det mättade fettet i kosten var orsaken till hur 

omfattande hjärt- och kärlsjukdomar blivit. Eftersom diabetes medförde en ökad risk för bland 

annat hjärtinfarkt och stroke ledde detta till att en fettsnål kost rekommenderades till 

diabetiker (SBU, 2010). American Diabetes Association menade att det inte fanns någon 

orsak till att begränsa kolhydratsmängden i kosten och rekommendationerna blev då en 

fettfattig och kolhydratrik kost, där minst 55 procent av det dagliga intaget av energi skulle 

komma från kolhydrater (Hunter & Kost, 1999). En del invändningar uppstod dock kring 

dessa rekommendationer, då de skulle kunna bära med sig negativa effekter på blodglukos 

och blodets kolesterolvärde (Garg, Grundy & Koffler, 1992).  

Ett högt blodglukosvärde har visat sig medföra symtom i form av ökad törst och ökade 

urinmängder, trötthet, dimsyn och huvudvärk (García, 2005). Förutom högt blodglukos får 

personer med diabetes typ 2 ofta en ökad vikt och ett förhöjt kolesterolvärde, vilket bland 

annat ökar risken för komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdomar (Whitmore, 2010). 
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Debono och Cachia (2007) menar att symtom som uppkommer till följd av diabetes kan ha 

negativ påverkan på personers psykiska hälsa och välbefinnande. Kunskap om vilka 

komplikationer som kan uppstå för personen kan skapa både ilska och rädsla, och behöver 

inte vara allvarliga för att skapa oro. När det psykiska välbefinnandet försämras orsakar det ett 

lidande hos personer, vilket medför en störning i det vardagliga livet. Även Kent et al. (2013) 

beskriver att komplikationer till följd av diabetes kan påverka personers psykiska hälsa och 

försämra det psykosociala välbefinnandet.  

För att kunna hjälpa personer som diagnostiseras med diabetes krävs det samarbete mellan 

vårdpersonalen där fokus ligger på att förbättra den enskilde personens hälsa. Genom ett icke 

dömande förhållningssätt kan personen känna sig lugn, sedd och förstådd, vilket bidrar till att 

personens autonomi, kompetens och livskvalité involveras. Sjuksköterskans uppgift är att 

identifiera personens egna resurser och förmågor för att kunna motivera personen till bättre 

hälsa. Det krävs då att sjuksköterskan är lyhörd och ställer öppna frågor (Kent et al., 2013). 

Det pågår en viktig debatt om vilka kostrekommendationer som är bäst lämpade till personer 

med diabetes för att minska risken för symtom och komplikationer. De senaste åren har dessa 

diskussioner varit mest inriktade till vilken mängd och vilken typ kolhydrater som intas. 

Samtidigt har det lanserats en del nya kostråd med lågt kolhydratinnehåll som 

rekommenderats att lämpa sig speciellt till personer med diabetes.  Det är viktigt att 

återkommande ifrågasätta de nya kostråden, för att hitta den kosthållning som är mest 

betydelsefull för hälsa och välbefinnande hos personer med diabetes (SBU, 2010). Enligt 

ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Genom kunskap om påverkan 

av olika koster hos personer med diabetes kan hälsa främjas samt återställas, sjukdom 

förebyggas och lidande lindras (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om lågkolhydratkosts 

påverkan på personer som lever med diabetes mellitus typ 2. För att besvara detta syfte 

formulerades två frågeställningar. Dessa var:  

1. Hur påverkas det dagliga livet? 

2. Hur påverkas de mätbara värdena blodglukos, kolesterol och kroppsvikt? 

Det formulerades även en tredje frågeställning för att få en överblick av vilka karakteristiska 

drag som fanns i de artiklar som analyserats. Denna var: 

3. Vilka karakteristiska drag kan ses i de studier som ingår i analysen? 
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Metod 
Metoden som valdes för detta arbete var en systematisk litteraturöversikt, vilket handlar om 

att sammanställa tidigare forskning inom ett valt område. I en systematisk litteraturöversikt är 

det möjligt att formulera frågeställningar, vilket är gjort i denna litteraturöversikt (jfr. 

Whittemore & Knafl, 2005). 

Denna litteraturöversikt har utgått från metodbeskrivningen av Holopainen, Hakulinen-

Viitanen och Tossavainen (2008). Där beskrivs fyra steg som börjar med en definition av 

studiens syfte, samt uppställning av forskningsfrågor. Efter detta sker litteratursökning, för att 

få fram data. Nästa steg handlar om att utvärdera och analysera material för att slutligen 

presentera resultatet.  

Litteratursökning 

De inklusionskriterier som valdes var att deltagarna skulle vara över 19 år gamla. 

Anledningen till detta var att åldern 19 år fanns som ett tillval i databasens begränsningar. 

Artiklar som skulle väljas ut skulle vara skrivna på engelska och ha publicerats under de 

senaste 10 åren. Detta gjordes för att få fram modern forskning, skriven på ett språk som 

författarna begriper. Studier där deltagarna drabbats av diabetes typ 1 valdes att exkluderas, 

eftersom dessa inte var relevanta för syftet med denna litteraturstudie. För att stärka 

sökningens validitet preciserades kriterierna för studiepopulationen före litteratursökningen 

påbörjades (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 61-66).  

För att hitta publicerade studier användes elektroniska databaser som var relevanta för ämnet. 

Innan den systematiska litteratursökningen påbörjades genomfördes en pilotsökning. Detta 

var för att få en uppfattning om vilken kunskap som fanns inom området samt om denna 

kunskap var tillräcklig för att kunna utföra detta arbete. Pilotsökningarna gjordes i 

databaserna CINAHL och PubMed. Under pilotsökningarna framkom det att databasen 

CINAHL inte hade material som svarade på syftet. Den systematiska litteratursökningen 

genomfördes därför enbart i databasen PubMed. De sökord som användes var Type 2 

diabetes, Low carbohydrate diet, Effects, Experience, Quality of life och Life change events. 

Till att börja med gjordes sökningar på varje enskilt sökord, för att sedan kombinera dessa 

med de booleska söktermerna AND och OR. Söktermen AND användes för att begränsa 

sökningarna och söktermen OR användes för att bredda sökningarna (jfr. Willman et al., 

2006, s.62-66). Urvalet påbörjades genom att läsa titlarna på artiklarna för att vid en första 

anblick kunna avgöra om artiklarna var relevanta för det valda ämnet. Hos de artiklar som 

ansågs vara relevanta granskades sedan abstrakten för att få en uppfattning om vad studierna 
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handlade om samt för att kunna se om de svarade mot syftet. Sedan lästes de utvalda 

artiklarna helt, för att kunna välja ut de studier som svarade på syftet med denna 

litteraturöversikt (jfr. Holopainen et al., 2008). Därefter gjordes en kvalitetsgranskning enligt 

Willman et al. (2006, s. 120-121), för att värdera artiklarnas kvalitet. Artiklarna poängsattes 

utefter vilka kriterier de uppfyllde och räknades sedan om till en procentsats. Ingen artikel 

exkluderades. Se bilaga 1. Den systematiska sökningen redovisas nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Söknr *) Sökterm Antal 

referenser 

Lästa 

titlar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Slutgiltigt 

urval 

PubMed 
2015-01-20 

 

1 

 

FT 

 

Type 2 diabetes 

 

16904 

    

 2 FT Low carbohydrate 

diet 

764     

 3 FT Effects 311968     

  

4 

 

FT 

 

#1 AND #2 AND 

#3  

 

48 

 

48 

 

12 

 

2 

 

2 

  

5 

 

FT 

 

#1 AND #2  

 

90 

 

90 

 

14 

 

11 

 

9 

 *FT – Fritext sökning, begränsningar: 2004-2014, English, 19-44 år 

PubMed 

2015-02-02 

 

1 

 

FT 

 

Type 2 diabetes 

 

69454 

    

  

2 

 

FT 

 

Low carbohydrate 

diet 

 

2603 

    

  

3 

 

FT 

 

Quality of life 

 

140863 

    

  

4 

 

FT 

 

Experience 

 

199573 

    

  

5 

 

FT 

 

Life change events 

 

9696 

    

  

6 

 

FT 

 

#3 OR #4 OR #5 

 

335929 

    

  

7 

 

FT 

 

#1 AND #2 AND 

#6 

 

13 

 

13 

 

10 

 

3 

 

2 

 *FT – Fritext sökning, begränsningar: 2004-2014, 

English 

 Totalt 16 13 

 

Analys 

Enligt Holopainen et al. (2008) analyseras materialet i en systematisk översikt genom att 

noggrant läsa igenom studierna för att sedan kondensera resultatet för vidare analys.  
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Analysen handlar om att organisera och kategorisera resultaten från de olika studierna för att 

kunna besvara de ställda forskningsfrågorna. Det rekommenderas att två forskare utför 

analysen enskilt, för att sedan jämföra sina resultat. Detta stärker validiteten i analysen (Ibid.).   

I likhet med Holopainen et al. (2008) har till en början de olika artiklarna noggrant lästs 

igenom för att få en uppfattning om studiernas helhet. Sedan har de båda författarna var för 

sig granskat samtliga artiklar och lyft ut textenheter ur resultatdelen. Textenheterna som lyftes 

ut var meningar eller stycken som svarade på denna litteraturstudies syfte. För att systematiskt 

kunna välja ut dessa har författarna utgått från de frågeställningar som formulerats för att 

besvara syftet. Författarna har sedan tillsammans jämfört textenheterna mot originalkällorna 

för att säkerställa att ingen viktig data förbisetts, detta för att stärka validiteten i analysarbetet. 

Samtliga artiklar som ingick i analysen märktes upp med en bokstav och samtliga textenheter 

som extraherats märktes upp med bokstaven från vilken artikel de kom ifrån samt en siffra. 

Detta gjordes för att författarna på ett enkelt sätt skulle kunna återgå till originalkällan. 

Textenheterna sorterades sedan till olika dokument beroende på vilken av frågeställningarna 

de besvarade och översattes från engelska till svenska. Där möjlighet fanns kortades 

textenheterna ned för att tydliggöra det väsentliga i textenheterna. Efter detta organiserades 

textenheterna genom att textenheter med liknande innehåll slogs ihop och tilldelades en 

kategori. Kategorierna namngavs sedan baserat på innehållet i textenheterna. Till sist 

sammanfördes kategorierna med tillhörande textenheter till ett och samma dokument, där de 

presenterades under respektive frågeställning. Arbetet med märkning och organisering av 

textenheterna har gjorts gemensamt av båda författarna.  

Resultat 
Resultatet blev två kategorier under den första frågeställningen och tre kategorier under den 

andra frågeställningen. Resultatet av artiklarna som ingått i analysen presenteras nedan i figur 

1. Där framgår även de två första frågeställningarna samt vilka artiklar som bidragit till 

respektive kategorier. Den tredje frågeställningen presenteras i egen tabell, tabell 2. Resultatet 

av alla frågeställningar beskrivs i brödtext.  
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Figur 1. Översikt av artiklar, frågeställningar 1 och 2 samt kategorier 

Hur påverkas det dagliga livet? 

Ändrande rutiner och vanor vid matsituationer 

Tre studier (Boden, Sargrad, Homko, Mozzoli & Stein 2005; Guldbrand et al., 2014; Saslow, 

Kim, Daubenmier, Moskowitz, Phinney, Goldman, Murphy, Cox, Moran & Hecht 2014) 

beskrev förändringar som kan uppkomma kring matsituationer vid lågkolhydratkost hos 

personer som lever med diabetes typ 2. Kostomläggning från en vanlig kosthållning till en 

lågkolhydratkost var inte särskilt betungande även om det var svårt att avhålla sig från 

exempelvis potatis och pasta (Guldbrand et al., 2014). 

Efter övergång från en tidigare vanlig kosthållning till en lågkolhydratkost minskade det 

dagliga kaloriintaget till ett intag som var mer lämpat till en normalviktig person med samma 

längd. Intaget var ungefär samma hos de olika personerna men varierade beroende på 

personens längd och kroppstyp. Reduktionen av kolhydrater kompenserades till viss del av ett 

ökat intag av protein eller fett, men denna kompensation var väldigt liten (Boden et al. 2005). 

Artiklar Hur påverkas det dagliga livet? Hur påverkas de mätbara värdena blodglukos, kolesterol 

och kroppsvikt? 

 Ändrande rutiner 

och vanor vid 

matsituationer 

Förändring i 

fysiska och 

emotionella 

funktioner 

Blodglukos Kolesterol Kroppsvikt 

 

Boden et al. (2005)  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Davis et al. (2012)  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Gannon & Nuttall 

(2004) 
 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Guldbrand et al. (2012)  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Guldbrand et al. (2014)  

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Hussain et al. (2012)  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Krebs et al. (2013)  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Papanikolaou et al. 

(2006) 
 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Pohl et al. (2005)  

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

Saslow et al. (2014)  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Westman et al. (2008)  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Yamada et al. (2014)  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Yancy et al. (2005)  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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I de fallen där det minskade kolhydratsintaget kompenserades med ökat intag av fett var 

övergången från lågfettprodukter till högfettprodukter svår (Guldbrand et al., 2014). 

Övergången till lågkolhydratkost ledde till minskad hunger och minskat kolhydrat- och sötsug 

(Guldbrand et al., 2014; Saslow et al., 2014). Kostomläggningen ledde inte till ökade känslor 

av hunger eller mättnad, trots att personer minskade sitt dagliga kaloriintag. Det minskade 

intaget av kolhydrater ledde till en minskad utsöndring av insulin, vilket kan ha varit orsaken 

till den minskade aptiten (Boden et al., 2005). Benägenheten till att äta sötsaker reducerades 

och ledde till ett minskat känslomässigt ätande. Personer valde även att inte äta ute på 

restauranger lika ofta (Saslow et al., 2014; Guldbrand et al., 2014). 

Recept som tillhandahölls i början av en studie (Guldbrand et al., 2014) upplevdes som 

tråkiga, och personer i den studien önskade mer variation bland maten som fanns att välja 

mellan. Vid måltider ute på restauranger var det svårt att hålla sig till dieten, vilket ledde till 

att skuldkänslor uppstod när dieten inte kunde följas strikt. Det var även svårt att följa dieten 

när de blev bjudna på mat hos andra personer samt vid storhelger och högtider. Vid 

matlagning i hemmet var det enklare att följa dieten om hela familjen kunde äta samma mat 

och stödja personen med diabetes, men ibland valde familjerna att laga två olika måltider åt 

gången (Ibid.).  

Sammanfattningsvis visade studierna att det inte var särskilt ansträngande att hålla sig till 

lågkolhydratkost, även om det var svårt att bryta inlärda vanor. Kostomläggningen medförde 

minskade hungerkänslor vilket ledde till en hälsosammare kosthållning med minskat dagligt 

kaloriintag och mindre ätande mellan måltiderna. Även sociala aspekter påverkades av kosten, 

exempelvis svårigheter vid restaurangbesök, storhelger och högtider. 

Förändring i fysiska och emotionella funktioner 

Nio studier (Boden et al., 2005; Davis, Tomuta, Isasi, Leung & Wylie-Rosett 2012; 

Guldbrand et al., 2014; Papanikolaou, Palmer, Binns, Jenkins & Greenwood 2006; Pohl, 

Mayr, Mertl-Roetzer, Lauster, Lerch, Eriksen, Haslbeck & Rahlfs 2005; Saslow et al., 2014; 

Westman, Yancy, Mavropoulos, Marquart & McDuffie 2008; Yamada, Uchida, Izumi, 

Tsukamoto, Inoue, Watanabe, Irie & Yamada 2014; Yancy, Foy, Chalecki, Vernon & 

Westman 2005) beskrev förändringar som kan uppkomma i fysiska och emotionella 

funktioner vid lågkolhydratkost. I två studier (Guldbrand et al., 2014; Papanikolaou et al., 

2006) beskrevs lågkolhydratkost rent generellt förbättra hälsan och förmågan att orka med 
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aktiviteter under längre perioder. Även kognitiva funktioner i form av uppmärksamhet, 

koncentration, minne och hörsel förbättrades av kosthållningen.  

En studie (Boden et al., 2005) beskrev att omläggningen av kosten inte ledde till några 

förändringar då det gällde sjukdomskänsla, exempelvis trötthet, illamående eller 

hjärtklappningar. Det framkom även att ingen förändring i energinivåer skedde. I andra 

studier (Davis et al., 2012; Guldbrand et al., 2014) beskrevs däremot att energinivåer och 

fysiska funktioner hade ökat till stor del, vilket även gav ökad livskvalitet. 

Personer som tidigare levt med symtom som kroppslig smärta och värk upplevde att 

övergången från deras vanliga kost till lågkolhydratkost ledde till stora förbättringar inom 

dessa områden. Den minskade kroppsliga smärtan och värken gjorde att personerna återfick 

sin rörlighet och spänst. Personerna beskrev själva i studierna att detta gav dem livskraften 

åter och de klarade av vardagsaktiviteter som de inte kunnat tidigare (Davis et al., 2012; 

Guldbrand et al., 2014; Saslow et al., 2014). Bland annat upplevdes förbättringar kring 

personernas sexuella funktioner (Davis et al., 2012).  

I en studie (Davis et al., 2012) framkom det att personer upplevde minskad ångest och oro. 

Saslow et al. (2014) beskrev att den emotionella ängslan som kretsade kring 

diabetessjukdomen minskade och personerna i studien beskrev en ökad förbindelse mellan det 

fysiska och det psykiska tillståndet. De upplevde även att lågkolhydratkost medförde en 

humörförändring där dåligt humör mellan måltiderna minskade.  

I några studier (Pohl et al., 2005; Saslow et al., 2014; Westman et al., 2008; Yamada et al., 

2014; Yancy et al., 2005) drabbades några personer av negativa symtom som bedömdes vara 

relaterade till kostbehandlingen. De allra vanligaste symtomen som uppstod var förstoppning 

och diarré men symtom i form av kräkningar och illamående var också förekommande i tre 

studier (Pohl et al., 2005; Saslow et al., 2014; Westman et al., 2008). En studie (Westman et 

al., 2008) beskrev även att några personer upplevde symtom som huvudvärk, sömnlöshet och 

ryggsmärtor vilka relaterades till kosten.  

Till följd av det minskade intaget av kolhydrater drabbades några personer i studierna av 

symtomatisk hypoglykemi. Detta på grund av att insulinbehandlingar och perorala 

diabetesmediciner inte hade justerats. De hypoglykemiska reaktionerna uppstod även när 

personer av olika anledningar hoppade över måltider (Yamada et al., 2014; Yancy et al., 

2005). Efter att de medicinska behandlingarna justerats försvann de hypoglykemiska 

symtomen (Yamada et al., 2014). 
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Sammanfattningsvis visade studierna att lågkolhydratkost ledde till en förbättrad generell 

hälsa. Hälsan förbättrades både fysiskt i form av bland annat minskad värk, men även 

emotionellt i form av bland annat minskad ångest. Kosten kunde även föra med sig negativa 

symtom. Några av dessa symtom kunde dock upphävas genom medicin-justering.   

Hur påverkas de mätbara värdena blodglukos, kolesterol och kroppsvikt?  

Blodglukos 

Tio studier (Boden et al. 2005; Gannon & Nuttall 2004; Guldbrand, Dizdar, Bunjaku, 

Lindström, Bachrach- Lindström, Fredrikson, Östgren & Nystrom 2012; Hussain, Mathew, 

Dashti, Asfar, Al-Zaid, Dashti 2012; Krebs, Bell, Hall, Parry-Strong, Docherty, Clarke & 

Chase 2013; Pohl et al., 2005; Saslow et al., 2014; Westman et al., 2008; Yamada et al., 2014; 

Yancy et al., 2005) beskrev hur lågkolhydratkost påverkade blodglukos.  

Efter omläggningen från den vanliga kosthållningen till lågkolhydratkost minskade 

glukosvärdet hos personerna i studierna signifikant, både fastevärden och värden efter måltid 

(Boden et al., 2005; Gannon & Nuttall, 2004; Krebs et al., 2013; Pohl et al., 2005; Westman 

et al., 2008; Yancy et al., 2005). En studie (Yamada et al., 2014) beskrev dock att 

fasteglukosvärdet var oförändrat, trots att den förändrade kosthållningen ledde till 

förbättringar i personernas glukosvärde efter måltid.  

I åtta av studierna (Boden et al., 2005; Guldbrand et al., 2012; Hussain et al., 2012; Pohl et al., 

2005; Saslow et al., 2014; Westman et al., 2008; Yamada et al., 2014; Yancy et al., 2005) 

gjordes mätningar av personernas långtidsglukos, så kallat HbA1c, som visade att nästan alla 

personer i dessa studier fick ett minskat HbA1c-värde i samband med lågkolhydratkost. I 

studien av Yamada et al. (2014) kunde det säkerställas att det minskade HbA1c-värdet 

berodde på minskat intag av kolhydrater. Det förändrade värdet berodde dock inte på 

eventuella förändringar i kroppsvikt, midjemått eller procentuellt kroppsfett (Yancy et al., 

2005).  

De sjunkande glukosnivåerna gjorde det nödvändigt för nästan alla personer i sex studier 

(Boden et al., 2005; Guldbrand et al., 2012; Krebs et al., 2013; Saslow et al., 2014; Westman 

et al., 2008; Yancy et al., 2005) att minska insulindoser och perorala diabetesmediciner. I 

vissa fall kunde de helt och hållet sätta ut diabetesmedicineringen. När medicinerna sattes ut 

eller minskades resulterade det i att personerna i studierna fick en förbättrad glykemisk 

kontroll och hypoglykemi kunde därmed undvikas. 
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Sammanfattningsvis visade studierna att lågkolhydratkost medförde att glukosnivåerna hos 

personerna minskade och stabiliserades. Detta resulterade i att flera personer blev fria från 

insulinbehandlingar och perorala diabetesmediciner.  

Kolesterol  

Åtta studier (Boden et al. 2005; Gannon & Nuttall 2004; Guldbrand et al., 2012; Hussain et 

al., 2012; Krebs et al., 2013; Westman et al., 2008; Yamada et al., 2014; Yancy et al., 2005) 

beskrev hur lågkolhydratkost påverkar kolesterolvärdet. Efter övergång till lågkolhydratkost 

minskade totalkolesterolet hos personer i två studier (Boden et al., 2005; Hussain et al., 2012), 

samtidigt som en annan studie (Krebs et al., 2013) visade att totalkolesterolet hos personer 

ökade signifikant och triglyceridnivåerna minskade. Det ökade totalkolesterolet var till följd 

av ökade HDL-kolesterolkoncentrationer och LDL-kolesterolkoncentrationer. I samband med 

lågkolhydratkost ökade personernas HDL-kolesterolkoncentrationer i tre studier (Guldbrand 

et al., 2012; Hussain et al., 2012; Westman et al., 2008). En studie (Yamada et al., 2014) visar 

dock ingen signifikant förändring i personernas HDL-kolesterolkoncentration. I studierna 

gjordes även mätningar av personernas LDL-kolesterolkoncentration som visade ett varierat 

resultat med ökade, minskade och oförändrade koncentrationer (Hussain et al., 2012; Krebs et 

al., 2013; Yamada et al., 2014) men samtliga studier (Boden et al., 2005; Gannon & Nuttall, 

2004; Hussain et al., 2012; Krebs et al., 2013; Yamada et al., 2014; Yancy et al., 2005) var 

eniga i sitt resultat kring triglyceridnivåerna. Dessa nivåer hade minskat signifikant vid alla 

mätningar.  

Sammanfattningsvis visade studierna att personers totalkolesterol minskade till följd av ökad 

HDL-kolesterolkoncentration samt minskad LDL-kolesterolkoncentration och triglyceridnivå.  

Kroppsvikt 

Nio studier (Boden et al., 2005; Gannon & Nuttall, 2004; Guldbrand et al., 2012; Hussain et 

al., 2012; Krebs et al., 2013; Saslow et al., 2014; Westman et al., 2008; Yamada et al., 2014; 

Yancy et al., 2005) beskrev hur lågkolhydratkost påverkar kroppsvikten.  

Den förändrade kosthållningen resulterade i en signifikant förlust av kroppsvikt hos personer i 

studierna. En del av den minskade kroppsvikten var enbart vätska, men efter en subtraktion av 

förlorad kroppsvätska framkom det att även kroppsvikten hade minskat (Boden et al., 2005; 

Gannon & Nuttall, 2004; Guldbrand et al., 2012; Hussain et al., 2012; Krebs et al., 2013; 

Saslow et al., 2014; Westman et al., 2008; Yancy et al., 2005). Utöver den minskade 
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kroppsvikten visade studierna även en reducering i personernas BMI, midjemått och 

procentuellt kroppsfett (Guldbrand et al., 2012; Hussain et al., 2012; Yancy et al., 2005). I en 

studie (Yamada et al., 2014) minskade både kroppsvikt och BMI hos personerna, dessa 

minskningar var dock inte signifikanta.  

Förlusten av kroppsvikt var associerad med förbättrad glykemisk kontroll och förbättrad 

insulinkänslighet. De personer i en studie av Krebs et al. (2013) som hade bäst glukosvärden 

var även de som hade effektivast viktnedgång. En studie (Yamada et al., 2014) valde att ta 

prover för att kontrollera att njurar och lever inte tog skada av kostomläggningen. Dessa 

prover visade ingen förändring i njurfunktion, men det kunde ses att en markör för 

leverfunktion hade ökat. Yamada et al. (2014) menar att denna ökning mest troligt berodde på 

minskad fetthalt i levern, till följd av viktnedgång. Dock gjordes inga undersökningar för att 

fastställa den egentliga orsaken.  

Sammanfattningsvis visade studierna att det skett en signifikant minskning av personernas 

kroppsvikt till följd av lågkolhydratkost. Även BMI, midjemått och procentuellt kroppsfett 

minskade signifikant.  

Vilka karakteristiska drag kan ses i de studier som ingår i analysen? 

Samtliga studier (Boden et al., 2005; Davis et al., 2012; Gannon & Nuttall, 2004; Guldbrand 

et al., 2012; Guldbrand et al., 2014; Hussain et al., 2012; Krebs et al., 2013; Papanikolaou et 

al., 2006; Pohl et al., 2005; Saslow et al., 2014; Westman et al., 2008; Yamada et al., 2014; 

Yancy et al., 2005) har publicerats mellan år 2004 och 2014 eftersom den systematiska 

sökningen begränsades med dessa årtal. Majoriteten av dessa studier har publicerats under de 

senaste fem åren och alla dessa är utgivna i medicinska tidskrifter. Studierna är gjorda i flera 

olika delar av världen men främst i USA. Alla studier i denna litteraturöversikt har använt sig 

av en kvantitativ studietyp, och metoderna som använts är antingen RCT eller CCT. 

Deltagarna har rekryterats på två olika sätt.  Åtta studier (Gannon & Nuttall, 2004; Guldbrand 

et al., 2012; Guldbrand et al., 2014; Hussain et al., 2012; Krebs et al., 2013; Pohl et al., 2005; 

Yamada et al., 2014; Yancy et al., 2005) rekryterade sina deltagare genom relevanta 

hälsocentraler och enheter. En studie (Westman et al., 2008) använde sig enbart av 

annonseringar i dagstidningar. Två studier (Boden et al., 2005; Saslow et al., 2014) valde att 

kombinera dessa två tillvägagångssätt för att rekrytera sina deltagare. I resterande två studier 

(Davis et al., 2012; Papanikolaou et al., 2006) framgår det inte hur de rekryterat sina 

deltagare. Samtliga studier som ingår i analysen skiljer sig en del när det kommer till antal 

deltagare. Dessa varierar allt mellan 8 deltagare till 363 deltagare och deltagarnas medelålder 
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varierar mellan 37 och 71 år. När det kommer till studiedeltagarnas kön är majoriteten 

kvinnor. Enbart tre studier (Gannon & Nuttall, 2004; Krebs et al., 2013; Yancy et al., 2005) 

har inkluderat fler män än kvinnor till studiepopulationen. Se tabell 2.  

Tabell 2. Översikt av frågeställning 3 

Författare Årtal Tidskrift Land  Typ av 

studie  

Metod Rekrytering Antal 

deltagare 

Medel-

ålder 

Kön  

Boden et al. 2005 Medicinsk  USA Kvantitativ CCT Annonsering i 

dagstidning och på 

sjukhus 

10 51 7 

kvinnor, 

3 män 

 

Davis et al. 

 

2012 

 

Medicinsk  

 

USA 

 

Kvantitativ 

 

RCT 

 

Framgår ej  

 

105 

 

54 

 

82 

kvinnor, 

23 män 

 

Gannon & 

Nuttall  

 

2004 

 

Medicinsk 

 

USA 

 

Kvantitativ 

 

RCT 

 

Diabetesklinik  

 

8 

 

63 

 

8 män 

 

Guldbrand et 

al.  

 

2012 

 

Medicinsk 

 

Sverige  

 

Kvantitativ 

 

RCT 

 

Hälsocentraler 

 

61 

 

61 

 

34 

kvinnor, 

27 män 

 

Guldbrand et 

al.  

 

2014 

 

Medicinsk 

 

Sverige  

 

Kvantitativ 

 

RCT 

 

Hälsocentraler 

 

61 

 

61 

 

34 

kvinnor, 

27 män  

 

Hussain et al. 

 

2012 

 

Medicinsk 

 

Kuwait  

 

Kvantitativ 

 

CCT 

 

Medicinskt center  

 

363 

 

37 

 

277 

kvinnor, 

86 män  

 

Krebs et al.  

 

2013 

 

Medicinsk 

 

Nya  

Zeeland  

 

Kvantitativ 

 

CCT 

 

Annonsering i 

dagstidning och på 

diabetesklinik  

 

14 

 

48 

 

6 

kvinnor, 

8 män  

 

Papanikolaou  

et al. 

 

2006 

 

Medicinsk 

 

Kanada  

 

Kvantitativ  

 

CCT 

 

Framgår ej  

 

21 

 

65 

 

11 

kvinnor, 

10 män 

 

Pohl et al.  

 

2005 

 

Medicinsk 

 

Tyskland  

 

Kvantitativ  

 

RCT  

 

Rehabiliteringskliniker, 

äldreboende och 

medicinsk enhet  

 

78 

 

71 

 

36 

kvinnor, 

42 män  

 

Saslow et al.  

 

2014 

 

Medicinsk 

 

USA 

 

Kvantitativ  

 

RCT  

 

Annonsering i 

samhället och 

hälsocentral  

 

34 

 

65 

 

25 

kvinnor, 

9 män  

 

Westman et 

al.  

 

2008 

 

Medicinsk 

 

USA 

 

Kvantitativ  

 

RCT  

 

Annonsering i 

dagstidning  

 

84 

 

50 

 

66 

kvinnor, 

18 män 

 

Yamada et 

al. 

 

2013 

 

Medicinsk 

 

Japan  

 

Kvantitativ  

 

RCT 

 

Öppenvårdsklinik  

 

24 

 

63 

 

12 

kvinnor, 

12 män  

 

Yancy et al. 

 

2005 

 

Medicinsk 

 

USA 

 

Kvantitativ  

 

CCT  

 

Öppenvårdsklinik  

 

21 

 

56 

 

1 

kvinna, 

20 män  
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Diskussion  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva lågkolhydratkosts påverkan hos personer som 

lever med diabetes mellitus typ 2. För att kunna få svar på syftet formulerades två 

frågeställningar. Dessa var hur det dagliga livet förändrades hos personer med diabetes typ 2 

vid lågkolhydratkost och hur de mätbara värdena blodglukos, kolesterol och kroppsvikt 

påverkas av lågkolhydratkost. Det formulerades även en tredje frågeställning om vilka 

karakteristiska drag som kunde ses i studierna som analyserades. Litteraturöversiktens resultat 

visar att kostomläggningen gav personer minskad aptit vilket i sin tur ledde till hälsosammare 

val gällande kosten. En del negativa symtom uppstod i samband med lågkolhydratkost, men 

personerna beskrev samtidigt att de fått förbättrad hälsa med bland annat mindre smärta och 

värk. Kosten medförde att personerna fick förbättrade värden gällande glukosnivåer, 

kolesterol och kroppsvikt, vilket i sin tur medförde att flera personer blev fria från sina 

medicinska behandlingar.  

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att det var svårt att förändra inlärda vanor och 

rutiner. Egenvård är en nödvändighet om personer med diabetes ska kunna hantera sin 

sjukdom på ett effektivt sätt. För att kunna bedriva egenvård är det en fördel om personerna 

tror på sina egna förmågor att kunna organisera och genomföra de handlingar som krävs, 

exempelvis att äta sunt (Bohanny et al., 2013; Shrivastava, Shrivastava & Ramasamy, 2013). 

Personer bör även ha tillräckliga hälsokunskaper, det vill säga, förmågor att ta emot och förstå 

information kring hälsa. Involvering i den egna sjukdomen har visat sig ge bättre effekt på 

sjukdomsförlopp och dess komplikationer (Bohanny et al., 2013). Även om 

livsstilsförändringar är viktiga för att kunna hantera sjukdom kan det kännas svårt för 

personer att upprätthålla dessa förändringar. När det gäller förändringar i kosten beskrivs det 

vara ganska enkelt att utföra förändringar, men desto svårare att hålla sig till de nya vanorna 

under längre perioder. Det svåraste beskrivs vara att behöva avstå från att äta eller dricka 

sådant som personer är vana vid (Li, Drury & Taylor, 2013; Malpass, Andrews & Turner 

2009). Liknande resultat framkommer även i denna litteraturöversikt. För att hjälpa personer 

att upprätthålla de nya vanorna och rutinerna kan sjuksköterskan uppmuntra och motivera 

personerna till detta. Om sjuksköterskan hjälper personer att finna egna anledningar till att 

genomföra ett egenvårdsbeteende har personerna större chans lyckas hålla sig till de nya 

vanorna under längre perioder (Mulimba & Byron-Daniel, 2014).   

För att orka genomföra livsstilsförändringar anses det viktigt med socialt stöd. Utan ett 

adekvat socialt stöd kan personer känna sig omotiverade till att anta egenvård och förmågan 
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att ta hand om sig själv på ett bra sätt går förlorad (Bai, Chiou & Chang, 2009; Li et al., 

2013). Litteraturöversiktens resultat visar att personer har svårigheter med att genomföra och 

upprätthålla livsstilsförändringar, vilket kan tänkas vara ett resultat av bristande socialt stöd. 

Stöd kan komma från flera håll, bland annat från den egna inre styrkan, från 

familjemedlemmar som hjälper till i behandling av sjukdomen, eller från närstående som 

också lever med diabetes (Li et al., 2013). Även stöd från vårdpersonal har visat sig vara av 

stor vikt för att kunna genomföra livsstilsförändringar. Vårdpersonals stöd kan ge personer 

högre grad självförtroende, vilket ger upphov till en framgångsrik beteendeförändring. Som 

vårdpersonal är det nödvändigt att kunna skräddarsy patientstöd för egenvård. Detta baseras 

då bland annat på grad av personligt ansvar och villighet att sköta egenvården kring sin 

diabetes (Shrivastava et al., 2013). Jaarsma et al. (1999) beskriver att sjuksköterskans stöd till 

personer och deras närstående ökar den enskilde personens motivation till egenvårdsbeteende. 

Det är viktigt att personen får fortsatt stöd av sjuksköterskan även när denne lämnat sjukhuset. 

Detta kan ske genom exempelvis uppföljande telefonsamtal eller hembesök av 

sjuksköterskan.  

Litteraturöversiktens resultat visar även att sociala aspekter påverkades av kosten, då personer 

valde bort restaurangbesök. Bohanny et al. (2013) beskriver att det kan upplevas svårt att följa 

en speciell kosthållning vid matlagning och måltider tillsammans med andra personer. 

Malpass et al. (2009) menar att måltider ute på restauranger och tillsammans med andra 

personer är ett sätt att upprätthålla och bevara vänskap och relationer. Att äta tillsammans med 

andra personer definieras som en social aktivitet bland familj, vänner och kollegor. Då denna 

litteraturöversikt visar att personer bland annat väljer bort restaurangbesök kan det därför 

tänkas att personer som lagt om sin kost går miste om sociala aktiviteter. Genom att kunna 

njuta av måltider och dess sociala aspekter kan en person även få ökad livskvalitet, vilket 

Rosenthal, Lewin och Eisbruch (2006) belyser.  

Resultatet i litteraturöversikten visar att personer upplevde förbättrad generell hälsa, både 

fysiskt och emotionellt, men de upplevde även negativa symtom. Trots de negativa symtomen 

beskrev personerna i studierna att den förbättrade hälsan gav dem ökad livskvalitet. Den 

traditionella fokusen vid diabetesvård ligger ofta på hantering av blodglukos och 

kolesterolvärden, för att kunna minska risken för komplikationer och negativa symtom. 

Tyvärr innebär detta att personens livskvalitet inte alltid blir tillräckligt uppmärksammad och 

faktorer som hälsa, styrka och välbefinnande försummas (Eaton, Bradley & Morrissey, 2014; 

Wright, 2013). Det kan därför tänkas att diabetesvården bör fokusera mer på hälsa och 
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välbefinnande, då litteraturöversiktens resultat visar att personer upplever förändringar även i 

dessa områden vid kostförändring. Även personer med IBS (irritable bowel syndrome) kan 

uppleva goda resultat av en kost som är låg på kolhydrater. Förutom förbättrad tarmfunktion 

kan kostomläggningen även leda till förbättrad livskvalitet (Austin et al., 2009). 

Kolhydratfattig kost har visat bära med sig många fördelar för hälsan, där kosten bland annat 

verkar läkande vid viktrelaterade kroniska sjukdomar. De negativa symtom som kan 

uppkomma i samband med kosten är inte skadliga för hälsan men kan upplevas som 

besvärliga. Hos personer som lider av övervikt, insulinresistens och förhöjda triglyceridnivåer 

väger de kortsiktiga fördelarna mer än eventuella nackdelar och negativa symtom av kosten. 

Effekten av den kolhydratfattiga kosten har dock inte testats över längre perioder (Crowe, 

2005).  

Litteraturöversiktens resultat visar att personernas blodglukosnivåer stabiliserades, vilket 

resulterade i att medicinska behandlingar kunde minskas eller sättas ut helt. När 

blodglukosnivåerna inte är stabila uppstår ofta en oro kring hög blodglukosnivå samt de 

komplikationer som det kan medföra (Li, Drury & Taylor, 2014). Ostabila blodglukosnivåer 

kan även resultera i känslor av hjälplöshet, där personerna upplever att de tappat kontrollen 

över livet. Detta leder till förlust av motivation och hopp. Ibland kan en rädsla för nålar och 

injiceringar medföra ostabila blodglukosnivåer, till följd av att personer inte vågar injicera 

insulin på sig själva (Li et al., 2013). Genom att äta en kost med lågt kolhydratinnehåll och 

välja kolhydrater med lågt glykemiskt index kan glukoskontroll och insulinkänslighet 

förbättras. Detta leder i sin tur till ett minskat behov av insulinbehandling och peroral 

diabetesmedicin. Stabila blodglukosnivåer leder dessutom till minskad oro över 

diabetessjukdom och högt blodglukos (Russel et al., 2013). Då resultatet av 

litteraturöversikten visar stabilare blodglukosnivåer kan det antas att personerna även fått ökat 

välbefinnande.  

Litteraturöversiktens resultat visar att när personer med diabetes följer en lågkolhydratkost 

ökar deras HDL- kolesterolkoncentrationer, samtidigt som LDL- kolesterolkoncentrationer 

och triglyceridnivåer minskar. Wood et al. (2007) menar att även personer som inte drabbats 

av diabetes, men som har ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar kan ha goda effekter på 

kolesterolvärden när de följer en lågkolhydratkost. Det har visat sig att personer med ökad 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar får ökad HDL- kolesterolkoncentration och minskad LDL- 

kolesterolkoncentration av att minska mängden kolhydrater i den dagliga kosten. Jämförelser 
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mellan litteraturöversiktens resultat och Wood et al. (2007) visar att det inte enbart är personer 

med diabetes som kan förbättra sina kolesterolvärden genom att välja en kolhydratfattig kost.  

Resultatet av litteraturöversikten visar att lågkolhydratkost ledde till en signifikant förlust av 

kroppsvikt. Övervikt och fetma har en negativ inverkan på personers hälsa och dödlighet, men 

kan även leda till konsekvenser i form av negativ självbild och självkänsla. Personer med 

övervikt eller fetma löper större risk att koppla ihop sin vikt med sin självkänsla. Detta 

innebär att en person med övervikt har större risk för att utveckla låg självkänsla, jämfört med 

personer med normalvikt (Moncur, Bailey, Lockhart, LeCheminant & Perkins, 2013). Enligt 

Calado, Lameiras, Sepulveda, Rodriguez och Carrera (2011) kan låg självkänsla på grund av 

kroppsvikt bero på en känsla av press att passa in i samhället. Självkänslan kan till stor del 

påverkas av att tidningar och television framställer ett ideal av hur en person ska se ut och 

vara. Litteraturöversiktens resultat visar på förlust av kroppsvikt till följd av lågkolhydratkost 

vilket kan tänkas ha lett till att personerna fick ökad självkänsla och mer positiv självbild, då 

både Moncur et al. (2013) och Calado et al. (2011) visar på sambandet mellan hög kroppsvikt 

och låg självkänsla.  

Resultatet av litteraturöversikten visar att personer har svårt att hålla sig till nya vanor och 

rutiner efter en livsstilsförändring. Ett förslag på intervention är att genom rådgivning 

underlätta personers förändringsprocess med hjälp av motiverande samtal. Detta för att hjälpa 

den enskilde personen att skapa en egen insikt av sin situation vilket medför att denne kan 

hitta egna argument för livsstilsförändringen. Det är även för att uppmuntra personens beslut 

och åtagande att genomföra livsstilsförändringen. Motiverande samtal är en samtalsmetod 

som handlar om att hjälpa en person att förflytta sig från ett skadligt beteende genom att 

uppmuntra personen till att reda ut sin obeslutsamhet. Det innebär alltså att utgå från 

personens egna perspektiv och fokusera på att ge personen möjlighet att själv bedöma vad 

som behövs förändras och hur förändringen kan uppnås. Som sjuksköterska kan 

samtalsmetoden användas i vården för att motivera och inspirera patienter till hälsa och 

välbefinnande. Motiverande samtal är en flexibel metod som anpassas efter personens 

individuella behov och användningen av samtalsmetoden kan variera från rådgivning i korta 

enstaka möten till längre behandlingar med flertal samtalstillfällen (Mulimba & Byron-

Daniel, 2014).  Samtalsmetoden lämpar sig till att hjälpa personer med diabetes att förändra 

sitt beteende och därmed minska risken för sekundära komplikationer. Användning av 

metoden vid samtal med diabetespatienter har visat öka följsamheten till 

behandlingsrekommendationer och förbättrat glykemisk kontroll (Calhoun et al., 2010).  
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Litteraturöversikten visar att det valda området är ett sparsamt utforskat område med 

begränsat material. Detta kunde dels ses genom att urvalet av artiklar inte var särskilt stort, 

men även genom att majoriteten av valda artiklar publicerats under de senaste fem åren. Den 

systematiska sökningen hade begränsats med de senaste tio åren eftersom pilotsökningar inom 

området visade att det inte fanns relevanta studier gjorda före år 2000. Forskning gjord före 

detta var inte utförd på människor men det fanns en del forskning kring lågkolhydratkosts 

påverkan på djur. När det gällde vilka delar av världen som forskningen var gjord, kunde det 

ses att forskningen främst gjorts i USA. Anledningen till detta kan tänkas vara att USA 

drabbats hårt av fetmaepidemi vilket gjort att stora delar av befolkningen drabbats av 

viktrelaterade kroniska sjukdomar, bland annat diabetes. Klein et al. (2004) beskriver hur 

prevalensen av övervikt och fetma har ökat i USA under det senaste decenniet. Parallellt med 

denna ökning har också en ökning av diabetesinsjuknande skett, eftersom faktorer som högt 

BMI ökar risken för att utveckla typ 2 diabetes. Övervikt och fetma komplicerar även 

diabetessjukdom genom att öka insulinresistens och koncentration av blodglukos.  

Samtliga valda artiklar har använt sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt, det finns i dagsläget 

en fullständig avsaknad av kvalitativ forskning inom det valda området. En anledning till 

detta kan tänkas vara att forskningsområdet inte är tillräckligt utforskat vilket resulterar i att 

forskare väljer att fokusera på kostens effekter istället för de upplevelser som kan uppkomma 

kring kosten. När forskning resulterat i tillräckligt med kunskap kring kostens effekter kan 

forskning kring upplevelser bli mer aktuella. När det kommer till antal deltagare i de olika 

studierna skiljer dessa sig en del. Majoriteten av studierna hade ett lågt antal deltagare, vilket 

kan tänkas bero på svårigheter vid rekrytering av deltagare, då livsstilsförändringar och 

kostomläggning är ett känsligt ämne. När det gäller medelåldern på deltagarna i de olika 

studierna var resultatet som förväntat i majoriteten av studier. Det som var anmärkningsvärt 

var att en studie (Hussain et al., 2012) hade betydligt lägre medelålder än resterande studier, 

trots att de använt sig av samma rekryteringssätt som övriga studier. Detta visar att diabetes 

typ 2 uppkommer i allt lägre åldrar. Studiedeltagarnas kön var till majoriteten kvinnor. Geer 

och Shen (2009) beskriver de skillnader som finns mellan kvinnor och mäns 

kroppssammansättning. Framförallt finns skillnader i muskelmassa och hur kroppsfett är 

fördelat i kroppen. Dessa skillnader kan bidra till att kvinnor har en högre insulinkänslighet än 

män. Även hormonet östrogen, som finns i avsevärt högre halter hos kvinnor än män, har en 

positiv effekt på insulin- och glukosnivåer. Avsaknaden av den eventuellt skyddande effekten 

av östrogen kan bidra till att män har högre insulinresistens än kvinnor. Den ojämna 
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fördelningen mellan kvinnor och män kan därför ha påverkat resultatet i denna 

litteraturöversikt.  

Metoddiskussion 

Arbetet med denna litteraturöversikt utgick från Holopainen et al. (2008) som beskriver 

metoden för en systematisk litteraturöversikt. För att bedöma trovärdigheten i en studie utgår 

forskarna från pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302-303). 

Pålitlighet i en studie handlar om att läsaren ska kunna följa processens alla steg och studien 

ska kunna göras om med likartade resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Genom 

att litteratursökningen i denna studie är noggrant beskriven och därmed går att upprepa stärks 

litteraturöversiktens pålitlighet (jfr. Polit & Beck, 2012, s.175). Eftersom tiden för 

litteratursökningen var begränsad blev detta en svaghet i litteratursökningen (jfr. Holopainen 

et al., 2008). Genom att använda elektroniska databaser relevanta för ämnet omvårdnad 

minskades risken för att litteraturöversikten skulle få ett felaktigt resultat (jfr. Holopainen et 

al., 2008; Polit & Beck, 2012, s.98-100). Under litteratursökningens gång återkom samma 

artiklar flertal gånger, vilket ökade trovärdigheten i litteratursökningen eftersom ingen ny 

information tillkom (Polit & Beck, 2012, s. 521). Användning av booleska söktermer 

minskade risken för bortfall av relevant data (jfr. Willman et al., 2006, s.62-66; Polit & Beck, 

2012, s. 99-100). Även analysarbetet är noggrant beskrivet och går att upprepa. För att stärka 

trovärdigheten i analysarbetet utfördes kvalitetsgranskning och extraktion av textenheter 

enskilt av båda författarna, för att sedan jämföra de individuella resultaten och se om de 

överensstämde (jfr. Holopainen et al., 2008). Även möjligheten att kunna återgå till 

originalkällan stärkte analysens trovärdighet.  

Tillförlitlighet i en studie handlar om en inre giltighet, vilket innebär att deltagarnas 

beskrivningar stämmer överens med resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). En 

av litteraturstudiens brister var att textenheterna som extraherades ur originalkällorna 

översattes från engelska till svenska. Detta kan leda till att betydelsen i textenheterna till viss 

del kan förloras om textenheterna har feltolkats eller översatts fel. Författarna av denna 

litteraturöversikt har tillämpat tillförlitlighet genom att de varit noggranna när textenheterna 

översatts och kondenserats. Resultatet reflekterar därför de upplevelser som finns beskrivna i 

de granskade artiklarna (jfr Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303).   
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Överförbarhet i en studie syftar till att resultatet ska gå att överföra till liknande situationer 

eller deltagare. Resultatet i denna litteraturöversikt går att använda i liknande situationer och 

detta styrker överförbarheten i denna översikt (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). 

Om fler artiklar i den systematiska litteratursökningen hade kunnat väljas ut till analys hade 

litteraturöversiktens överförbarhet styrkts ytterligare, då en större mängd data hade minskat 

risken för felaktiga tolkningar samt gjort resultatet mer generaliserbart (jfr. Polit & Beck, 

2012, s. 180). 

Bekräftbarhet i en studie handlar om objektivitet, det vill säga att forskarens förförståelse och 

förutfattade meningar inte påverkar resultatet, utan att tidigare forskning bedöms efter hur 

resultatet svarar på syftet. Möjligheten för läsarna att kunna återgå till originalkällorna stärker 

en studies bekräftbarhet. Författarna till denna litteraturöversikt har återgått till 

originalkällorna ett flertal gånger under analysprocessen. Detta för att säkra att översiktens 

resultat speglar resultatet i originalkällorna och inte författarnas förförståelse och 

förutfattande meningar. Resultatet i denna litteraturöversikt utgår enbart från hur tidigare 

forskning svarat på sina syften och genom korrekt referenshantering finns möjlighet för 

läsarna att återgå till originalkällorna (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303).  

En svaghet med litteraturöversikten var att det fanns begränsat material inom det valda 

området. Ingen kvalitativ forskning inom det valda området har hittats.  

Slutsats 
Litteraturöversikten visar att övergång till lågkolhydratkost medför minskade hungerkänslor 

vilket i sin tur leder till minskat dagligt kaloriintag och mindre ätande mellan måltider. Det 

svåraste med kostomläggningen till lågkolhydratkost är att förändra inlärda vanor och rutiner. 

Socialt stöd har visat sig vara viktigt för personer som ska genomföra livsstilsförändringar. 

Stöd från vårdpersonal kan vara till stor hjälp och underlätta livsstilsförändringen. Personer 

som byter till lågkolhydratkost upplever förbättrad generell hälsa och ökat välbefinnande. 

Eftersom diabetesvårdens fokus ofta ligger på att minska risken för komplikationer kan det 

medföra att personens livskvalitet försummas. Det är därför viktigt att vårdpersonal fokuserar 

mer på livskvalitet och faktorer som hälsa, styrka och välbefinnande.  Lågkolhydratkost 

medför även att personer får förbättrade glukosnivåer och kolesterolnivåer. Även 

kroppsvikten reduceras, vilket kan leda till att personer får ökad självkänsla och mer positiv 

självbild. Resultatet av litteraturöversikten kan användas för att öka vårdpersonals kunskap 

och förståelse kring personers upplevelser av lågkolhydratkost, samt vilka effekter kosten 
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medför. Ökad kunskap om ämnet kan underlätta mötet mellan vårdpersonal och personer med 

diabetes.  Vårdpersonal kan använda kunskapen till att motivera och inspirera personer till 

egenvård i form av livsstilsförändringar. En lämplig intervention är att genom rådgivning 

underlätta den enskilda personens förändringsprocess med hjälp av motiverande samtal. Inom 

det valda området finns det ett stort behov av kvalitativ forskning kring personers upplevelser 

av lågkolhydratkost, eftersom forskning från ett inifrånperspektiv saknas. Det finns även ett 

behov av att området beforskas under längre perioder då nuvarande forskning inte visar vilken 

påverkan kosten har under längre perioder. För att resultatet inte ska påverkas av 

studiedeltagarnas kön bör kommande forskning ha en jämn fördelning mellan kvinnor och 

män i studiepopulationen. Det är viktigt att ämnet beforskas ur flera olika vinklar för att 

kunna skapa en helhetsbild av området.  
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Bilaga 1. Artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall)  
Metod 

Datainsamlin

g/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Boden et al.  

2005/USA 

Kvantitativ 10, 7 

kvinnor och 

3 män 

CCT 

Enkäter  

SPSS 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos, vikt 

och blodfetter 

jämfört med 

kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

testgruppen 

upplevde ingen 

skillnad på 

hungerkänslor, 

energinivå eller 

tillfredställelse av 

dieten, trots att de 

minskade sitt 

dagliga intag med 

cirka 1000 kcal.  

Medel. Ej multicenter, 

ingen blindning.   

 

Davis et al. 

2012/USA 

 

Kvantitativ 

 

105, 82 

kvinnor och 

23 män, (7) 

 

RCT 

Enkäter 

SPSS 

 

Lågkohydratkost 

gav positiva resultat 

på sexuell funktion, 

energi och rörlighet 

 

Medel. Ej multicenter, ej 

beskrivet 

urvalsförfarande, ej 

beskrivet 

randomiseringsförfarande, 

ingen blindning, inget 

etiskt resonemang 

 

Gannon & 

Nuttall 

2004/USA 

 

Kvantitativ 

 

8 män  

 

RCT 

Statistisk analys 

 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos och 

vikt jämfört med 

kontrollgrupp. 

 

Medel. Ej multicenter, ej 

likvärdiga grupper vid 

start, ingen blindning av 

vårdare eller forskare.  

 

Guldbrand et 

al.  

2012/Sverige 

 

Kvantitativ 

 

61, 34 

kvinnor och 

27 män 

 

RCT 

Enkäter 

SPSS 

 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos och 

blodfetter jämfört 

med kontrollgrupp. 

 

Hög. Ingen blindning. 

 

Guldbrand et 

al.  

2014/Sverige 

 

Kvantitativ 

 

61, 34 

kvinnor och 

27 män, 

(framgår ej) 

 

RCT 

Enkäter 

SPSS 

Semistrukturera

de intervjuer  

Innehållsanalys  

 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på kroppslig smärta, 

generell hälsa och 

den fysiska 

funktionen jämfört 

med kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

testgruppen beskrev 

att de kände sig 

mindre hungriga än 

tidigare. 

 

Medel. Ej adekvata 

exklusioner, ingen 

blindning, ingen 

beskrivning av 

bortfallsanalys eller 

bortfallsstorlek. 
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Forts. Bilaga 1. Artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare  Metod Huvudfynd Kvalitet 

Hussain et al. 

2012/Kuwait 

Kvantitativ 363, 277 

kvinnor och 

86 män 

CCT 

SPSS 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos, vikt 

och blodfetter 

jämfört med 

kontrollgrupp. 

Medel. Ej multicenter, ingen 

blindning.  

 

Krebs et al. 

2013/Nya 

Zeeland 

 

Kvantitativ 

 

14, 6 

kvinnor och 

8 män, (2) 

 

CCT 

Statistisk 

analys 

 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos och 

vikt. 

 

Medel. Ej multicenter, ej 

kontrollgrupper, ingen 

blindning.  

 

Papanikolaou 

et al.  

2006/Kanada 

 

Kvantitativ 

 

21, 11 

kvinnor och 

10 män 

 

CCT 

Statistisk 

analys 

 

 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på de kognitiva 

funktionerna jämfört 

med kontrollgrupp. 

 

Medel. Ej multicenter, inget 

beskrivet urvalsförfarande, ej 

representativt urval, ingen 

blindning. 

 

Pohl et al. 

2005/Tyskland 

 

Kvantitativ 

 

184 (106), 

36 kvinnor 

och 42 män 

efter bortfall 

 

RCT 

Statistisk 

analys 

 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos och 

vikt jämfört med 

kontrollgrupp. 

 

Hög. Ej likvärdiga grupper 

vid start, ingen blindning av 

vårdare.   

 

Saslow et al. 

2014/USA 

 

Kvantitativ 

 

34, 25 

kvinnor och 

9 män (2) 

 

RCT 

Enkäter 

SPSS 

 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos och 

vikt jämfört med 

kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

testgruppen kunde 

minska eller sätta ut 

sin diabetesmedicin.  

 

Medel. Ej multicenter, ej 

likvärdiga grupper vid start, 

ingen blindning av patienter 

eller forskare. 

 

Westman et al. 

2008/USA 

 

Kvantitativ 

 

84, 66 

kvinnor  och 

18 män (35) 

 

RCT 

Statistisk 

analys 

 

Lågkolhydratkost 

gav positive resultat 

på blodglukos, vikt 

och blodfetter 

jämfört med 

kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

testgruppen kunde i 

högre grad minska 

eller sätta ut sin 

diabetesmedicin. 

 

Medel. Ej multicenter, ingen 

blindning.  

 

Yamada et al.  

2014/Japan 

 

Kvantitativ 

 

24, 12 

kvinnor och 

12 män 

 

RCT 

Statistisk 

analys 

 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos och 

blodfetter jämfört 

med kontrollgrupp. 

 

Medel. Ej multicenter, ingen 

blindning, ingen beskrivning 

av bortfallsanalys eller 

bortfallsstorlek. 
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Forts. Bilaga 1. Artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare  Metod Huvudfynd Kvalitet 

Yancy et al.   

2005/USA 

Kvantitativ 28 (7), 1 

kvinna och 

20 män efter 

bortfall 

CCT 

Statistisk 

analys 

Lågkolhydratkost 

gav positiva resultat 

på blodglukos och 

vikt. Deltagarna i 

testgruppen kunde 

minska eller sätta ut 

sin diabetesmedicin.   

Medel. Ej multicenter, ej 

kontrollgrupper, ingen 

blindning.  

 


