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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en 

grupp som äter LCHF (Low Carb High Fat). I studien deltog 246 personer, 

rekryterade från intressegrupper om LCHF på Facebook. Deltagarna delades 

in i två grupper efter hur strikt och hur länge de ätit LCHF. Studien 

genomfördes som en enkätundersökning. Psykiskt välbefinnande och 

nedsatt psykiskt välbefinnande undersöktes med GHQ-12. Psykiskt 

hälsotillstånd undersöktes med en självskattad retrospektiv före- och 

eftermätning. Resultaten av nedsatt psykiskt välbefinnande jämfördes med 

Folkhälsomyndighetens nationella populationsvärde.  

Resultaten visade att båda LCHF-grupperna skattade sitt psykiska 

hälsotillstånd signifikant bättre efter LCHF diet än före. Hela LCHF 

gruppen skattade nedsatt psykiskt välbefinnande signifikant bättre än den 

svenska populationen. Resultaten tyder på att LCHF diet har en positiv 

inverkan på den psykiska hälsan och välbefinnandet.    

 

Nyckelord. Psykisk hälsa, Psykiskt välbefinnande, Psykiskt hälsotillstånd, 

GHQ-12, Ketogen diet, LCHF, Folkhälsoenkäten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of the study was to investigate mental health and mental 

well-being in a group eating LCHF (Low Carb High Fat). In the study, 246 

people recruited from interest groups about LCHF on Facebook 

participated. The participants were divided into two groups by how strictly 

and how long they had eaten LCHF. The study was conducted as a 

questionnaire survey. Mental well-being and impaired mental well-being 

were investigated with GHQ-12. Mental health status was investigated with 

self-assessed retrospective pre- and post-measurement. The results of 

impaired mental well-being were compared with the The Public Health 

Agency of Swedens national population value. 

The results showed that both LCHF groups estimated their mental 

health status significantly better after LCHF diet than before. The entire 

LCHF group estimated its impaired mental well-being significantly better 

than the Swedish population. The results indicate that LCHF diet has a 

positive impact on mental health and well-being. 

 

Keywords. Mental health, Mental well-being, GHQ-12, Ketogenic Diet, 

LCHF, The Public Health Agency of Sweden 
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Introduktion 
Psykisk ohälsa är idag ett växande samhällsproblem. Bland svenskar i arbetsför 

ålder har nästan 1 miljon människor någon form av psykisk ohälsa (OECD, 2013). 

Samhällskostnaderna för psykisk ohälsa i Sverige uppskattas till ca 70 miljarder kronor 

per år (Gustavsson et al., 2011). Individer som lider av psykisk ohälsa drabbas ofta hårt, 

med nedsatt livskvalitet, isolering, diskriminering och stigmatisering som följd 

(Försäkringskassan, 2014). Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste 

sjukskrivningsorsaken i Sverige (Försäkringskassan, 2016). I februari 2017 fanns cirka 

89 000 pågående sjukfall av psykisk ohälsa vilket motsvarar cirka 45% av totala antalet 

sjukfall (Försäkringskassan, 2017).  

 

Hälsa 

I WHO:s konstitution från 1948 deklareras hälsa som: ”Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease 

or infirmity” (World Health Organisation, 1948). Vid WHO:s första internationella 

världshälsokonferens i Ottawa, Kanada 1986 gjordes ett tillägg till definitionen:  

“To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an 

individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, 

and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for 

everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing 

social and personal resources, as well as physical capacities.” (World Health 

Organisation, 1986). 

Begreppet hälsa kan ses som en social konstruktion, det har olika innebörd för 

olika människor (Andersson & Ejlertsson, 2009). Hälsa och sjukdom är inte helt skilda 

koncept. Koncepten överlappar varandra där olika grader finns av både välmående och 

sjukdomskänsla (Sarafino & Smith, 2014). Hälsans psykiska och somatiska processer 

behöver inte vara beroende av varandra. Man kan vara frisk i en aspekt och sjuk i en 

annan, den kroppsligt friska personen kan vara djupt deprimerad och den svårt 

rörelsehindrade personen kan ha ett väl fungerande liv, socialt och psykologiskt (Rydén 

& Stenström, 2008).  
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Folkhälsa 

Folkhälsa utgörs av den sammanlagda hälsan hos individerna i en befolkning 

(Vilhelmsson & Tengland, 2016). En god folkhälsa innebär en så bra och så jämt 

fördelad hälsa som möjligt (Andersson & Ejlertsson, 2009). 

I Sverige verkar Folkhälsomyndigheten (FHM), en nationell kunskapsmyndighet 

som lyder under Socialdepartementet och arbetar för bättre folkhälsa. Myndigheten 

arbetar med att stödja samhället i att främja folkhälsan, förebygga ohälsa och skydda 

mot hälsohot (Folkhälsomyndigheten, 2016a).  

 

Psykisk hälsa  

Psykisk hälsa innefattar hälsorelaterad livskvalitet där upplevt välbefinnande, 

symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår (Folkhälsomyndigheten, 2016b). I en 

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

2017 definierades psykisk hälsa som:  

“Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro 

meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att 

de har förmåga att hantera livets normala motgångar.” (Uppdrag psykisk hälsa, 2016).  

De vanligaste psykiatriska diagnoserna kopplade till psykisk ohälsa är enligt 

Försäkringskassan olika typer av depressioner och ångestsyndrom samt 

anpassningsstörningar och stressreaktioner (Försäkringskassan, 2016). Studier har visat 

att depression har samband med flera av våra vanliga folksjukdomar som: hjärt- och 

kärlsjukdomar (Frasure-Smith & Lespérance, 2005), övervikt (Luppino, De Wit, Bouvy, 

Stijnen, Cuijpers, Penninx, & Zitman, 2010) samt vid uppkomst av typ-2 diabetes (Kan, 

Silva, Golden, Rajala, Timonen, Stahl & Ismail, 2013). Även lindrigare besvär som 

huvudvärk, sömnbesvär, trötthet, stress samt nedsatt psykiskt välbefinnande är alla ett 

mått på psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

 

Psykiskt välbefinnande 

Psykiskt välbefinnande och livskvalitet har i litteraturen en likhet med 

hälsobegreppet men välbefinnande ligger definitionsmässigt nära det som brukar kallas 

positiv hälsa och innefattar exempelvis lycka, moral, självkänsla, känsla av 

sammanhang och livstillfredsställelse (Andersson & Ejlertsson, 2009).  
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Nationella Folkhälsoenkäten 

Varje år gör Folkhälsomyndigheten en nationell undersökning om hälsa, 

levnadsvanor och livsvillkor, kallad Nationella folkhälsoenkäten (FHE) - Hälsa på lika 

villkor. Enkäten undersöker hur den svenska befolkningen mår och följer förändringar i 

hälsa hos befolkningen över tid. Data insamlas om besvär som huvudvärk, oro eller 

ångest, ängslan, nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, trötthet, sömnbesvär, 

självmordstankar och självmordsförsök (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Sedan starten 

år 2004 fram till 2016 har vissa levnadsvanor förbättrats, andra inte. Bland annat har 

antalet personer med fetma ökat från 11% till 15%. Andelen med Nedsatt Psykiskt 

Välbefinnande (NPsV) år 2004 var 20%, medan NPsV år 2015 var 17%, en minskning 

med 3% (Folkhälsomyndigheten, 2016c). 

Nedsatt psykiskt välbefinnande (NPsV) undersöktes fram till och med 2015 med 

frågeformuläret GHQ-12 (General Health Questionnaire). Formuläret innehåller frågor 

om oro, nedstämdhet, lycka, förmåga till koncentration, sömn, och problemlösning. 

GHQ-12 beskriver psykiskt välbefinnande och mäter psykiska reaktioner på 

påfrestningar snarare än psykisk ohälsa. Instrumentets fokus ligger på avbrott i den 

normala funktionen snarare än livslång karakteristika (Folkhälsomyndigheten, 2016d). 

I Folkhälsoenkäten 2015 undersöks befolkningens matvanor med två frågor: Hur 

ofta respondenten äter grönsaker och rotfrukter samt hur ofta respondenten äter frukt 

och bär (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

 

Kost 

Kost är en viktig bestämningsfaktor för hälsa (Ogden, 2012). Livsmedel som 

innehåller mycket näringsämnen främjar hälsan samt bidrar till att minska risken för 

folksjukdomar som övervikt, diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdom och cancer. 

Exempel på sådana livsmedel är; baljväxter, grönsaker, frukt, fisk, mat med fullkorn 

samt vegetabiliska oljor, exempelvis rapsolja (Livsmedelsverket, 2016). Mat som ger 

mindre näringsämnen är sötade drycker, godis och bakverk som innehåller mycket 

socker (Livsmedelsverket, 2016). Ett högre intag av mättat fett, raffinerade kolhydrater, 

och processade livsmedelsprodukter, har setts bidra till sämre psykisk hälsa (O'Neil et 

al., 2014).   

I länder där genomsnittsinkomsterna stiger ökar intag av raffinerade kolhydrater, 

socker och raffinerad stärkelse, samtidigt som intag av grönsaker minskar (Vilhelmsson 

& Tengland, 2016). Högre intag av raffinerade kolhydrater har setts öka inflammationer 
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i kroppen samt setts bidra till ökad risk för depression. Kronisk inflammation kan 

således ligga bakom sambandet mellan kost och depression (Lucas et al., 2014; 

Gangwisch et al., 2015).  

Den processade och färdiglagade maten innehåller ofta mycket tillsatt socker, 

vilket gör det lätt att överskrida den av Livsmedelsverket (2016) rekommenderade 

maxdosen på femtio gram per dag (Vilhelmsson & Tengland, 2016). Processad eller 

stekt mat, raffinerat spannmål, produkter innehållande socker och öl har associerats med 

högre GHQ-12 värde, dvs sämre psykiskt välbefinnande (Jacka et al., 2010). 

I matvaneundersökning Riksmaten (2010–11) framkommer det att: fyra av tio äter 

för mycket socker. Hela 15 procent av det totala energiintaget kommer från godis, läsk, 

bakverk och snacks (Livsmedelsverket, 2012).  

Intag av sötade drycker, som läsk och fruktjuicer ökar över hela världen och är i 

USA den största källan till tillsatt socker i kosten. Sötade drycker har visats ha samband 

med metabola riskfaktorer, metabolt syndrom, viktökning och fetma (Malik, Popkin, 

Bray, Després, Willett, W  & Hu, 2010). Metabola riskfaktorer som övervikt, höga 

blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck har också visats ha samband med olika 

cancerformer (Stocks et al., 2015).  

 

LCHF - Low Carb High Fat 

I en ketogen diet (KD) som LCHF (Chang, 2017), utesluts livsmedel med högt 

kolhydratinnehåll. Riktmärket är att helt utesluta rent socker (Fernholm, 2012) och inte 

äta livsmedel som innehåller mer än 5g kolhydrater per 100g. Dagsintaget av näring bör 

bestå av 1 g protein per kilo kroppsvikt, 10–15 g kolhydrater (kh), och resterande 

energibehov av fett (Kossoff, 2004). Det skiljer sig från Livsmedelsverket 

rekommendationer där 45-60% (cirka 250-300g) av det totala energiintaget bör komma 

från kolhydrater och 25-40% (cirka 70-90g) från fett (Livsmedelsverket, 2016).  

 

Tidigare forskning 

Lågkolhydratdietens långsiktiga effekt på psykisk hälsa har varit ett i stort sett 

okänt område. En studie gjordes därför på LCHFs långsiktiga effekter på psykisk hälsa 

för patienter med diabetes typ-2. I studien ingick två dietgrupper, en 

lågkolhydratdiet/hög-fett och en högkolhydrat/låg-fett. Studien pågick i ett år och 

kosten kombinerades med träning. Båda dieterna uppnådde betydande viktminskning 

och jämförbara förbättringar i livskvalitet, humörstatus och känsloläge, och båda 
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dieterna tillsammans med träning förbättrade det psykologiska välbefinnandet 

(Brinkworth, Luscombe-Marsh, Thompson, Noakes, Buckley, Wittert & Wilson, 2016). 

Vid lågkolhydratdiet har även rapporterats mindre känslomässigt lidande, mindre 

förvirring, mindre trötthet och mer vigör än vid en traditionell västerländsk diet. Det 

visade även på lägre grad av ångest och depression samt minskat symtom av 

fibromyalgi (Ernst, Shelley-Tremblay, 2013). Ett intag av LCHF i 1-2 år har också setts 

ge viss förbättring av kognitiva funktioner och humörtillstånd hos medelålders 

överviktiga individer (Brinkworth, Buckley, Noakes, Clifton & Wilson, 2009). 

Förutom positiva effekter på psykisk hälsa finns andra somatiskt hälsorelaterade 

positiva konsekvenser vid ett lägre intag av kolhydrater. Experimentellt stöd för en 

begränsad konsumtion av kolhydrater har visats ge symtomreducering för individer med 

insulinresistens, metabolt syndrom eller prediabetes (Liebman, 2013). Det har också 

visat sig att individer med fetma som kontinuerligt ätit LCHF har uppvisat signifikant 

större viktminskning än de som ätit en diet bestående av lite fett (Bueno, De Melo, De 

Oliveira, Ataide, & Vieira de Melo, 2013). Andra studier har också visat att LCHF och 

KD kan förbättra metabola riskfaktorer för kroniska sjukdomar (Chang, 2017), ha 

antidepressiva egenskaper (Murphy, 2004), samt ge förbättrad sömn och livskvalitet 

(Hallböök, 2006). LCHF har även setts minska svårighetsgraden av högt blodtryck 

(Liebman, 2013), vilket har visat sig vanligt förekommande hos deprimerade patienter 

(Zavaloni Scalco, Zavaloni Scalco, Serro Azul & Lotufo Neto, 2005). Annan forskning 

visar även att en ketogen diet har positiva fördelar gentemot en konventionell diet 

bestående av lågt kaloriinnehåll för överviktiga diabetes typ-2 patienter. Den ketogena 

kosten verkar bättre stabilisera blodsockernivåer. Vid ketogen diet har viss 

diabetesmedicin kunnat minskas till hälften eller helt uteslutas (Hussain, Mathew, 

Thazhumpal, Dashti, Asfar, Al-Zaid & Dashti, 2012). Vid forskning på alzheimers 

(AD) sjukdom har en ketogen diet setts förbättra minnet hos patienter med mild 

kognitiv störning och AD (Craft, et al., 2016). Positiv effekt av KD har även visats på 

Autism Spectrum Tillstånd (AST) där man har sett en förbättring av bland annat 

inlärning, socialt beteende, tal, samarbete, stereotypier och hyperaktivitet hos barn 

(Evangeliou, et al., 2003; Napoli, Dueñas, & Giulivi, 2014). 

Negativa konsekvenser av lågkolhydratkost är att det har setts leda till lägre 

glykogennivåer, vilket kan minska individens förmåga att upprätthålla hög fysisk 

aktivitet. Högt intag av mättat fett har också setts bidra till höjda nivåer av kolesterol 

(Liebman, 2013). 
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Syfte 

Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som 

åt LCHF. För att göra detta ämnade studien undersöka hur nedsatt psykiskt 

välbefinnande (NPsV) såg ut i gruppen samt om dess resultat skilde sig från 

Folkhälsoenkätens resultat. Vidare ämnades undersöka om uppskattad Psykisk Hälsa 

(PsH) skiljde sig mellan personer som kontinuerligt strikt höll sig till LCHF och 

personer som åt en mer liberal LCHF diet. Ytterligare ämnades undersöka om det fanns 

någon skillnad i hur deltagarna bedömde sitt PsH före kostomläggning och efter. 

Genom att undersöka ett relativt outforskat område ville studien bidra till ökad kunskap 

om samband mellan psykisk hälsa och kost. Utifrån syftet formulerades fyra 

frågeställningar:  

Frågeställning 1: Hur ser välbefinnandet ut i en grupp som äter LCHF? 

Frågeställning 2: Finns det någon skillnad i Nedsatt Psykiskt Välbefinnande 

(NPsV) mellan en grupp som äter LCHF och FHMs undersökning på befolkningen? 

Frågeställning 3: Finns det någon skillnad i hur deltagarna i en grupp som äter 

LCHF skattar sitt psykiska hälsotillstånd (PsH) före och efter kostomläggning? 

Frågeställning 4: Finns det någon skillnad mellan en grupp som äter strikt LCHF 

och en grupp som äter mer liberal LCHF i hur de skattar sitt psykiska hälsotillstånd 

(PsH)? 

 

Metod 
Urval och studiedeltagare 

Urvalet var ett icke randomiserat tillgänglighets- och bekvämlighetsurval. 

Deltagare rekryterades från två Facebook (FB) grupper inriktade på LCHF-kost: 

LCHF -Tips, pepp och recept (https://www.facebook.com/groups/lchf.tipspepprecept/ 

?fref=ts) med cirka 43000 medlemmar vid studiens genomförande och LCHF – strikt 

(https://www.facebook.com/groups/192397494266966/?fref=ts) med cirka 8000 

medlemmar vid studiens genomförande. 

Mål sattes att få in 200 användbara underlag. 246 personer, mellan 18-84 år 

svarade på enkäten, kvinnor (N=224), män (N=21) och hen (N=1). Alla 246 svar 

användes i studien och namngavs på helgruppsnivå till LCHF-helgrupp. LCHF-

helgrupp delades upp i två grupper, Strikt-LCHF och Liberal-LCHF. Uppdelningen 

avgjordes av hur mycket kolhydrater deltagarna åt per dag, hur länge deltagarna ätit 



 7 

LCHF samt hur ofta avsteg gjordes från kosten. Strikt-LCHF bestod av 206 deltagare, 

kvinnor (N=188) och män (N=18) och Liberal-LCHF bestod av 40 deltagare, kvinnor 

(N=36), män (N=3) och hen (N=1).  

Bortfallet i LCHF-helgrupp är svårt att uppskatta då Facebookgrupperna har 

sammanlagt ca 51000 medlemmar. Det finns inga uppgifter om hur många personer 

som sett enkäten under publiceringstiden. 

 

Design 

Studien var en kvantitativ enkätundersökning. Mellangruppsdesign tillämpades 

för frågeställningarna 1, 2 och 4. I frågeställning 2 användes också jämförelsetal från 

FHM. Inomgruppsdesign tillämpades för Frågeställning 3. 

 

Instrument 

General Health Questionnaire, GHQ-12. Självskattningsformuläret General 

Health Questionnaire (GHQ-12) är enligt Banks (1980) utarbetat av Goldberg (1972) 

och avser mäta psykiskt välbefinnande. Instrumentet är en utarbetad kortare och mindre 

tidskrävande version av det ursprungliga GHQ-60 bestående av 60 frågor. Även andra 

kortare versioner av GHQ-60 finns konstruerade, GHQ-30 respektive GHQ-20 (Banks 

et al., 1980). GHQ-12 består av tolv påståenden (Banks et al., 1980), varav sex är 

negativa och sex är positiva. Påståendena indikerar koncentration, lycka, ångest och 

självförtroende. Instrumentet används ofta vid studier i arbetslivet och vid mätningar av 

psykiskt välbefinnande i normalpopulationer. I den svenska översättningen av GHQ-12, 

gjord av Sconfienza (1998) finns till varje påstående fyra svarsalternativ, stämmer helt, 

stämmer bra, stämmer delvis, stämmer inte alls. Två metoder av poängsättning finns för 

instrumentet, Likertmetoden (se tabell 1) och GHQ-metoden (se tabell 2). Likert- 

metodens poängberäkning användas ofta vid parametriska test och ger 0, 1, 2 eller 3 

poäng per fråga beroende på svarsalternativ med maxpoäng 36. GHQ-metoden 

poängsätts enligt 0-0-1-1 och har maxpoäng 12 där cut-off värdet för nedsatt psykiskt 

välbefinnande är 3 poäng och över. Oavsett metod så indikerar en högre poäng ett lägre 

välbefinnande (Sconfienza, 1998). Instrumentet har god reliabilitet och validitet 

(Goldberg et al., 1997) samt hög intern konsistens, Cronbachs alfa = 0.89-0.93 (Arnberg 

et. al, 2014).  
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Sconfienzas (1998) mätning av psykiskt välbefinnande med GHQ-12 på en 

ungdomsgrupp i Sverige har föreslagits som norm för medelvärdesjämförelse till andra 

studier.  

Folkhälsomyndighetens design av GHQ-12 skiljer sig något åt från Sconfienzas 

(1998) översättning. Istället för påståenden så används frågor. Även frågornas 

ordningsföljd och svarsalternativ (se tabell 1 & 2) skiljer sig något från Sconfienzas 

(1998) översättning. I studien användes samma design på GHQ-12 som 

Folkhälsomyndigheten använt sig av. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av poängsättning av GHQ-12 enligt Likert-metoden. 

Fråga Poängfördelning 

1,4,7 0p Bättre än 

vanligt 

1p Som vanligt 2p Sämre än 

vanligt 

3p Mycket sämre 

än vanligt 

2,5,12 0p Mer än 

vanligt 

1p Som vanligt 2p Mindre än 

vanligt 

3p Mycket mindre 

än vanligt 

3,6,8,9, 

10,11 

0p Inte alls 1p Inte mer än 

vanligt 

2p Mer än 

vanligt 

3p Mycket mer än 

vanligt 

 

 

Tabell 2. Sammanfattning av poängsättning av GHQ-12 enligt GHQ-metoden. 

Fråga Poängfördelning 

1,4,7 0p Bättre än 

vanligt 

0p Som vanligt 1p Sämre än 

vanligt 

1p Mycket sämre 

än vanligt 

2,5,12 0p Mer än 

vanligt 

0p Som vanligt 1p Mindre än 

vanligt 

1p Mycket mindre 

än vanligt 

3,6,8,9, 

10,11 

0p Inte alls 0p Inte mer än 

vanligt 

1p Mer än 

vanligt 

1p Mycket mer än 

vanligt 

 

 

Personfrågor. Två frågor angående ålder och kön ställdes. Som alternativ för 

könstillhörighet användes kvinna, man och hen. Åldersfrågan kategoriserades efter 

åldersspann: 18-29, 30-44, 45-64, 65-84 och 85-. 
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Kostorienterande frågor. Tre frågor gav underlag för indelning av deltagarna i 

de två grupperna, Strikt-LCHF och Liberal-LCHF. Frågorna redovisas tillsammans med 

uppdelning i tabell 3. 

 

Tabell 3; Kostorienterade frågor. Inklusionsalternativ för gruppen Strikt-LCHF visas i fet 

stil. 

Fråga Svar 

Hur länge har du ätit lågkolhydratkost? 1; Mindre än en månad 

2; 1-2 månader 

3; 2-6 månader 

4; Mer än 6 månader 

Hur mycket kolhydrater uppskattar du att du äter per dag? 1; 0-25g 

2; 25-50g  

3; 50-100g  

4; >100g 

Hur ofta uppskattar du att du gör avsteg från 

lågkolhydratkost och äter mer än 100g kh/dag? 

1; Flera gånger i veckan 

2; Någon gång i veckan 

3; Någon gång i månaden 

4; Någon gång i halvåret 

5; Aldrig 

 
 

Uppskattad Psykisk Hälsa (PsH). Två frågor gav underlag för mätning av PsH; 

Hur bedömer du ditt psykiska hälsotillstånd de senaste veckorna? och Hur bedömer du 

att ditt psykiska hälsotillstånd var före kostomläggning till LCHF? Svarsalternativen för 

båda frågorna var utefter en 5-gradig poängskala; 1; Mycket dåligt, 2; Dåligt, 3; 

Någorlunda, 4; Bra, 5; Mycket bra. 
 

Procedur 

För att trygga ett tillräckligt stort deltagarantal så skickades i tidigt skede en 

förfrågan till Facebook-gruppernas administratörer. I sändelsen presenterades den tänkta 
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studien samt en förfrågan om att få använda deras forum för publicering av enkäten. 

Förfrågan accepterades och studien kunde fortgå.  

Personfrågor och kostfrågor skapades som låg till grund för uppdelning i de båda 

grupperna Strikt-LCHF och Liberal-LCHF.  

För att mäta NPsV användes instrumentet GHQ-12 och för att mäta PsH skapades 

två egenkonstruerade frågor.  

Webenkät (se Bilaga A) skapades i Google Form och bestod av försättsblad och 

fyra avsnitt: personfrågor, kostorienterade frågor, frågor om uppskattad psykisk hälsa 

(PsH) samt GHQ-12. Alla frågor i enkäten var obligatoriska.  

Enkäten publicerades i de båda forumen under fjorton dagar, mellan den 28 

november och den 11 december 2016, tillsammans med texten; “Delta gärna i följande 

undersökning om LCHF och Psykiskt Välbefinnande som nu pågår vid 

Linnéuniversitetet! Enkäten tar 3-5 minuter att genomföra. Följ länken för mer 

information och för att komma till enkäten.”. Påminnelser att delta i studien 

publicerades efter fyra, åtta och tolv dagar.  

 

Etiska överväganden 

Studien är granskad av Etikkommittén Sydost. I linje med god forskningsetik har 

flera etiska överväganden gjorts. Undersökningen har skett anonymt och frivilligt, inga 

personuppgifter förutom kön och ålder har förekommit i studien. Frågor som handlar 

om psykiskt mående skulle kunna få personer att fundera mer över sitt mående och 

livssituation och handla utifrån det. Risken bedömdes dock som mycket liten att 

frågorna kunnat skada, påverka personerna negativt eller orsaka obehag eller lidande.  

 

Folkhälsomyndighetens data 

Folkhälsoenkäten skickades ut till 20000 personer och besvarades av 9728 

personer. (Folkhälsomyndigheten, Fakta om den nationella folkhälsoenkäten, 2016e) 

Deltagande gällande NPsV var totalt N=9710, varav kvinnor N=5227 och män N=4483. 

Bortfallet i Folkhälsomyndighetens enkät beräknades till N=10204 (51,2%).  

Folkhälsomyndigheten (2015) har reducerat urvalsfel och bortfallsfel i sina data 

vilket gör att resultat kan redovisas för hela populationen (Folkhälsomyndigheten, 

Teknisk rapport, 2015).  

Det nationella frekvensvärdet för populationen på GHQ-12 2015 var 0,17 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b).  
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Databearbetning 

Datamaterialet analyserades i SPSS Statistics 22. 

Frågeställning 1: Likert-metoden användes för beräkning av medelvärden på 

GHQ-12 för de båda grupperna Strikt-LCHF och Liberal-LCHF. Gruppernas 

medelvärden jämfördes sedan inbördes med ett oberoende T-test.  

Vidare undersöktes om någon fråga på GHQ-12 (poängsatt enligt GHQ-metoden) 

var mer eller mindre utslagsgivande i materialet. De frågor som poängsatts med en etta 

frekvensberäknades och analyserades.   

Frågeställning 2: GHQ-metoden användes vid frekvensberäkning av NPsV för 

LCHF-helgrupp, Strikt-LCHF och Liberal-LCHF. Frekvensen av NPsV och FHMs 

frekvensvärde för populationen jämfördes med Chi-square goodness-of-fit. Strikt-LCHF 

och Liberal-LCHF jämfördes inbördes med Fisher´s exact test, då det förväntade antalet 

NPsV i Liberal-LCHF var lägre än 5. 

Frågeställning 3: Svarsfrekvens på de olika svarsalternativen (1-5) för fråga sex 

och sju togs fram för båda grupperna. De fem svarsalternativen på fråga sex och sju 

delades in två kategorier: Bristande (svarsalternativ 1; Mycket dåligt, 2; Dåligt och 3; 

Någorlunda) och God ( svarsalternativ 4; Bra och 5; Mycket bra.). Uppskattad psykisk 

hälsa (PsH) före jämfördes med PsH efter för respektive grupp med Chi-square 

goodness-of-fit. 

Frågeställning 4: Före-värdet på PsH för de båda grupperna jämfördes med ett 

oberoende Chi-square test och efter-värdet på PsH för grupperna jämfördes med 

Fisher´s exact test, då det förväntade antalet PsH i Liberal-LCHF var lägre än 5. 

 

Resultat 
Frågeställning 1 

Hur ser välbefinnandet ut i en grupp som äter LCHF? 

Medelvärde på GHQ-12 var för LCHF-helgrupp 6.32, för Strikt-LCHF 5.99 och 

för Liberal-LCHF 8.05. Vid en jämförelse med oberoende T-test fanns signifikant 

medelvärdesskillnad avseende GHQ-12 mellan Strikt-LCHF (M=5.99, SD=4.13) 

och  Liberal-LCHF  (M=8.05, SD=4.89); t(244)= 2.807, p=0.005.  

Mest frekvent poängsatta fråga i GHQ-12 för LCHF-helgrupp (N=15, 6,1%) och 

Strikt-LCHF (N=12, 5,8%) var fråga 11; “Har du de senaste veckorna känt att du inte 

kunnat klara dina problem?”. Minst frekvent poängsatt för LCHF-helgrupp (N=4, 
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1,6%) och Strikt-LCHF (N=2, 1%) var fråga 10: “Har du tyckt att du varit värdelös de 

senaste veckorna?”. Minst frekvent poängsatt för Strikt-LCHF (N=2, 1%) var även 

fråga 4: “Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem?”   

För Liberal-LCHF (N=4, 10%) var både fråga 1 och fråga 3 i GHQ-12 mest 

frekvent poängsatta: “Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du 

gjort?” och “Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?”. Ingen 

fråga utmärkte sig markant som minst frekvent poängsatt. 

 

Frågeställning 2 

Finns det någon skillnad i Nedsatt Psykiskt Välbefinnande (NPsV) mellan en 

grupp som äter LCHF och FHMs undersökning på befolkningen?  

I LCHF-helgrupp uppfyllde 10 personer cut-off gränsen, 3, för NPsV. Chi-square 

goodness-of-fit indikerar att det finns en signifikant skillnad mellan LCHF-helgrupp 

(4,1%) och FHM (17%), där LCHF-helgrupp har signifikant lägre andel NPsV än 

FHM. χ² (1, n=246)=29,170, p>0.01.  

I Strikt-LCHF uppfyllde 6 personer cut-off gränsen för NPsV. Jämförelse gjord 

med Chi-square goodness-of-fit visar på en signifikant skillnad mellan Strikt-

LCHF  (2,9%) och FHM (17%), där Strikt-LCHF har signifikant lägre andel NPsV än 

FHM.  χ² (1, n=206)=28.97, p>0.01.  

I Liberal-LCHF uppfyllde 4 personer cut-off gränsen för NPsV. Chi-square 

goodness-of-fit indikerar ingen signifikant skillnad mellan Liberal-LCHF (10%) och 

FHM (17%). χ² (1, n=40)=1.39, p=.24. 

Mellan Strikt-LCHF (2,9%) och Liberal-LCHF (10%) fanns ingen signifikant 

skillnad i NPsV enligt Fisher´s exact test (p=.061). 

 

Frågeställning 3 

Finns det någon skillnad i hur deltagarna i en grupp som äter LCHF skattar sitt 

psykiska hälsotillstånd (PsH) före och efter kostomläggning? 

I Strikt-LCHF indikerar ett Chi-square goodness-of-fit att det finns signifikanta 

skillnader mellan hur deltagarna skattar PsH före kostomläggning (God=31,1%, 

Bristande=68,9%) och hur de skattar sitt PsH efter kostomläggning (God=89,3%, 

Bristande=10,7%) .  χ² (1, n=206)=326.41, p>0.01. 

I Liberal-LCHF indikerar ett Chi-square goodness-of-fit att det finns signifikanta 

skillnader mellan hur deltagarna skattar PsH före kostomläggning (God=42,5%, 
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Bristande=57,5%) och hur de skattar sitt PsH efter kostomläggning (God=80%, 

Bristande=20%) .   χ² (1, n=40)=23.02, p>0.01. 

Procentfördelning för alla svarsalternativ redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4: Frekvensfördelning i procent för alla svarsalternativ och uppdelning i 

”Bristande” och ”God” vid skattning av PsH. 

 Strikt-LCHF Liberal-LCHF LCHF-helgrupp 

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Mycket dåligt 8,7 ,5 0 0 7,3 0,5 

Dåligt 22,3 1,9 27.5 7.5 23,2 2,8 

Någorlunda 37,9 8,3 30 12.5 36,6 8,9 

= Bristande 68,9 10,7 57,5 20 67,1 12,1 

Bra 25,2 39,3 42.5 50 28 41,1 

Mycket bra 5,8 50,0 0 30 4,9 46,7 

= God 31,1 89,3 42,5 80 32,9 87,8 

 

 

Frågeställning 4 
Finns det någon skillnad mellan en grupp som äter strikt LCHF och en grupp som 

äter mer liberal LCHF i hur de skattar sitt psykiska hälsotillstånd (PsH)? 

 Ett oberoende Chi-square test (Yates correction for continuity) indikerar att det 

inte finns några signifikanta skillnader mellan hur Strikt-LCHF och Liberal-LCHF 

skattar PsH före kostomläggning. χ² (1, n=246)=1.498, p=.22, phi=-.09. 

Fisher´s exact test indikerar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan 

hur Strikt-LCHF och Liberal-LCHF skattar PsH efter kostomläggningen. (p=.114). 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som 

åt LCHF. Studien undersökte om nedsatt psykiskt välbefinnande (NPsV) skiljde sig 
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mellan gruppen som äter LCHF och Folkhälsomyndighetens resultat på GHQ-12 för 

populationen. Studien undersökte också om den uppskattade Psykiska Hälsan (PsH) 

skiljde sig mellan personer som äter LCHF kontinuerligt med få avsteg (Strikt-LCHF) 

och personer som inte äter lika kontinuerligt eller med fler avsteg (Liberal-LCHF). 

Vidare undersöktes om det fanns någon skillnad i hur deltagarna bedömt sitt psykiska 

hälsotillstånd  före kostomläggning och efter.  

Sammantaget tyder resultaten på att LCHF kan ha positiv inverkan på både 

psykiskt hälsotillstånd och psykiskt välbefinnande. Resultatet kan anses rimligt då de 

som valt att byta kosthållning till LCHF och sedan behålla den över tid kan antas känna 

sig må bättre av den. Resultatet ligger även i linje med tidigare forskning som visar att 

LCHF kan ge förbättrat psykiskt välbefinnande (Brinkworth et al., 2009), förbättrad  

sömn och livskvalitet (Hallböök, 2006) samt ha antidepressiva egenskaper (Murphy, 

2004), faktorer som kan påverka den psykiska hälsan. Även viktminskning (Bueno, 

2013) och minskat blodtryck (Zavaloni Scalco et al., 2005) i samband med LCHF 

(Bueno, 2013) skulle kunna vara ytterligare en förklaring till förbättrat välbefinnande då 

depressiva besvär är vanligt förekommande vid övervikt (Lupino et al., 2010) och 

förhöjt blodtryck (Zavaloni Scalco et al., 2005).  

 

Resultatdiskussion  

Vid undersökning av välbefinnandet i gruppen fanns medelvärdesskillnad på 

GHQ-12 mellan Strikt-LCHF (M=5.99) och Liberal-LCHF (M=8.05). För att sätta 

resultaten i relation till någon tidigare forskning kan ett riktmärke vara Sconfienzas 

(1998) medelvärde på 9.26 från undersökningen om psykiskt välbefinnande bland 

ungdomar i Sverige. Skillnaden kan bero på flera olika faktorer men resultaten i studien 

indikerar att LCHF har betydelse för utfallet. Bland annat har konsumtion av LCHF i 1-

2 år setts ge viss förbättring av kognitiva funktioner och humörtillstånd (Brinkworth et 

al., 2009). Av de 40 personer som ingick i Liberal-LCHF så var det 28 deltagare som 

ofta gjorde avsteg från kosten (en eller flera gånger i veckan.) Avsteg kan således vara 

en förklaring till varför Liberal-LCHF inte upplever samma positiva effekter av 

kostbytet som Strikt-LCHF. 

Andelen deltagare i LCHF-helgrupp och Strikt-LCHF som upplevde NPsV var 

lågt och skilde sig signifikant från Folkhälsomyndighetens resultat. Strikt-LCHF var den 

grupp som hade den lägsta frekvensen av nedsatt psykiskt välbefinnande. Det visar att 

personerna som deltagit i studien generellt har ett högre välbefinnande än befolkningen. 
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Det ligger i linje med tidigare forskning (Jacka et al., 2010) där ett högre GHQ-12 värde 

associeras med kolhydratrika livsmedel som raffinerat spannmål och socker. LCHF kan 

därför antas ha betydelse för utfallet. Andelen NPsV i Liberal-LCHF skilde sig inte 

signifikant från vare sig populationen eller Strikt-LCHF. Det går därför inte att dra 

några slutsatser om huruvida Liberal-LCHF hade en lägre andel NPsV än populationen. 

Flera faktorer kan ha påverkat utfallet, som storlek på grupperna och gruppernas 

sammansättning. Det var bland annat ingen av männen i studien som uppfyllde NPsV 

vilket till stor del kan antas bero på lågt deltagarantal. Det kan också antas att resultatet 

på gruppnivå sett annorlunda ut om deltagarantalet i den lägsta ålderskategorin varit 

högre då Folkhälsomyndighetens andel NPsV för 16-29 åringar var högt (24%).  

De GHQ-12 frågor som gav visst utfall i LCHF-helgrupp och Strikt-LCHF mäter 

ångest (Sconfienza, 1998), vilket stämmer överens med att ångest är en av de vanligaste 

orsakerna till psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2016). Fråga 10 som gav minst utfall i 

LCHF-helgrupp  och Strikt-LCHF mäter självförtroende (Sconfienza, 1998), vilket 

indikerar att gruppen har ett gott självförtroende. Den andra frågan som gav minst utfall 

i Strikt-LCHF mäter koncentration och indikerar att Strikt-LCHF har goda förmågor till 

koncentration. Resultatet går i linje med tidigare forskning som visat att LCHF kost kan 

förbättra kognitiva funktioner (Brinkworth et al., 2016) och minska förvirring (Ernst 

&  Shelley-Trembley, 2013).  

Den retrospektiva skattningen av deltagarnas psykiska hälsotillstånd visade också 

på förbättring efter kostomläggningen till LCHF. Resultaten visar att alla grupperna 

sammantaget skattar sig signifikant ha ett bättre psykiskt hälsotillstånd efter LCHF än 

före. Anmärkningsvärda resultat i mätningen är att andelen personer i LCHF-helgrupp 

som skattade sitt psykiska hälsotillstånd som “mycket bra” ökade från 4.9% (N=12) till 

46.7% (N=115). I LCHF-helgrupp minskade andelen som skattade sitt psykiska 

hälsotillstånd som “mycket dåligt” från 7.3% (N=18) till 0.5% (N=1). I Strikt-LCHF 

ökade andelen som sammantaget uppvisade “God” psykisk hälsa från 31.1% (N=64) till 

89.3% (N=184). I gruppen Liberal-LCHF ökade “God” psykisk hälsa från 42.5% 

(N=17) till 80% (N=32). Resultatet visar på en stor förbättring i det psykiska 

hälsotillståndet och deltagarna i LCHF-helgrupp kan antas ha ett generellt mycket bra 

psykiskt hälsotillstånd. Andra faktorer kan påverka resultatet så det går inte att tillskriva 

LCHF hela förbättringen. Det är dock rimligt att anta att LCHF har en påverkan, då ett 

högre intag av raffinerade kolhydrater, och processade livsmedelsprodukter har setts 

bidra till sämre psykisk hälsa (O'Neil et al., 2014). 
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Det finns ingen signifikant skillnad avseende den uppskattade psykiska hälsan 

mellan Strikt-LCHF och Liberal-LCHF. Tillfälliga avsteg från kosten, hur länge 

personerna ätit LCHF samt hur många kolhydrater de äter per dag (max 100 kolhydrater 

per dag) påverkar inte resultatet så att signifikanta skillnader uppstår. Att det inte finns 

någon skillnad mellan grupperna visar på att LCHF kan bidra till positiv effekt på det 

psykiska hälsotillståndet även på kort tid. Detta går också i enlighet med att 

livskvalitet  har skattats högre vid ett intag av LCHF (Hallböök, 2006). Gruppen 

Liberal-LCHF är dock liten (N=40) och det är tveksamt att dra några slutsatser utifrån 

resultaten.   

 

Metoddiskussion 

För att säkerställa att ett stickprov är representativt för populationen bör urval ske 

genom randomiserat urval. Möjligheten att göra ett randomiserat urval bedömdes som 

svårgenomfört inom ramen för studien. Respondenterna i studien kontaktades genom 

publicering av enkäten i slutna Facebookgrupper och är därigenom ett 

bekvämlighetsurval.  

Ålder och kön bör vara jämnt fördelat för att representera hela LCHF-

populationen. I studien var inte ålderskategorier och kön jämt fördelade. Det går därmed 

inte att säkerställa att stickprovet är representativt för hela LCHF-populationen. På 

grund av den ojämna fördelningen kunde heller inte jämförelser på subgruppsnivå 

genomföras.  

Bortfallet är svårt att beräkna. Facebookgrupperna hade vid studiens 

genomförande ca 50 000 medlemmar, men det finns ingen uppgift om hur många av 

dessa som var aktiva på Facebook och faktiskt såg enkäten. Möjlighet att skicka ut 

enkäten elektroniskt till varje medlem fanns inte, vilket annars kunnat ge en bättre 

indikation på bortfallet.  

Valet av enkät och kvantitativt tillvägagångssätt i studien möjliggjorde 

jämförelser med Folhälsomyndighetens resultat på befolkningen. En möjlig brist är att 

inte få deltagarnas egen syn på vad som förbättrat deras psykiska hälsa eftersom studien 

valde att undersöka resultatet på gruppnivå.  För att ändå få en insikt i om deltagarna 

själva upplevde någon skillnad avseende sin psykiska hälsa av kostomläggningen valdes 

den retrospektiva frågeställningen. En brist med att fråga retrospektivt är att deltagarna 

kanske inte minns korrekt och svaret blir en efterhandskonstruktion. Det gick inte att 

kontrollera om deltagaren fyllt i formuläret flera gånger. Sanningshalten i deltagarnas 
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svar kunde inte heller säkerställas. Det bedömdes finnas en risk att deltagarna kan vilja 

förmedla en positiv bild av LCHF och därmed ger en positivare svarsbild. Dessutom 

skulle det kunna vara så att de personer som är aktiva på sociala medier som Facebook 

och väljer att delta i enkätundersökningar har ett generellt högre välbefinnande än de 

personer som väljer att inte delta.  

Facebook är ett forum där man snabbt och lätt når ut till väldigt många människor. 

Det var därför ett självklart val att använda Facebook för att nå ut till personer som höll 

sig till en LCHF diet. Att använda Facebook som verktyg hade också brister. Det är 

bland annat svårt att veta hur  ålders- och könsfördelningen på de som är aktiva i de 

olika grupperna ser ut. Det kan vara så att  de Facebookforum som vi använt oss av är 

representerade av kvinnor då de flesta deltagarna i studien var just kvinnor i åldern 30-

64 år (83.4%). I vår studie var deltagarantalet män och övriga ålderskategorier lågt. 

Valet av ett annat forum än Facebook hade kanske kunnat fånga ålders- och 

könsfördelningen bättre och gjort grupperna mer jämna.  

Uppmaningen att delta i undersökningen i ett publikt flöde kan lätt ignoreras. På 

bara ett par timmar var även inlägget med enkäten långt ner i gruppernas flöde och 

många personer hann förmodligen inte uppmärksamma att det fanns där. 

Svarsfrekvensen tyder på det, de 100 första svaren kom den första timmen efter att 

enkäten lagts upp och det blev färre svar ju längre tiden gick.  

För att få så många som möjligt att ta sig tid att delta i undersökningen lades vikt 

vid att enkäten inte skulle ta mer än några minuter att genomföra. Utifrån dessa kriterier 

föll valet på GHQ-12 för undersökning av det psykiska välbefinnandet i studien. Att 

enkäten var enkel att fylla i och gick snabbt att genomföra var nog en bidragande orsak 

till varför studien ändå fick många svar på kort tid. Enkäten var även utformad så att det 

inte gick att slutföra den utan att fylla i alla fält, vilket minimerade bortfallet i det 

insamlade materialet.  

En brist med valet av GHQ-12 som instrument för att mäta välbefinnande i 

frågeställning 1 var att de flesta studier med GHQ-12 inte redovisar resultat i 

medelvärden. Det gjorde det svårt att sätta våra resultat i relation till andra. Olika 

versioner av instrumentet, något skilda från FHMs, har använts i olika studier vilket 

ytterligare försvårade. 

Olika begrepp diskuterades inför formuleringen av frågorna gällande 

självuppskattat psykiskt mående. Valet föll på att använda sig av begreppet psykiskt 

hälsotillstånd, som av Folkhälsomyndigheten beskrivs som ett bredare begrepp vilket 
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bland annat innefattar psykiskt välbefinnande, men även andra parametrar som funktion 

i dagliga aktiviteter (Folkhälsomyndigheten, 2016b). En brist var att frågorna inte var 

identiskt utformade, vilket gjorde att det blev mindre likt en klassisk före-efter mätning. 

LCHF nämns i ena frågan vilket innebär risk för priming. Begreppet psykiskt 

hälsotillstånd kan också uppfattas olika för olika personer.  

Diskussion fördes även angående PsH-frågornas placering i relation till GHQ-12. 

Det bedömdes finnas en risk att frågorna man svarat på tidigare skulle komma att färga 

svaren på följande frågor. Valet föll på att placera PsH frågorna före GHQ-12 frågorna. 

Bedömningen gjordes att PsH är av mer generell karaktär och risken ansågs mindre att 

dessa skulle färga svaren på mer specificerade frågor än tvärtom. 

Vid eftersökningar har det funnits få forskningsstudier om kost i samband med 

psykisk hälsa. Flera av de studier som publicerats har undersökt kostens inverkan i 

förhållande till olika sjukdomstillstånd eller syndrom. Kopplingar till psykisk hälsa kan 

vara relaterad direkt till kostförändringar men också indirekt av att eventuella 

sjukdomstillstånd blir bättre av kostförändring. Det finns  en del studier om ketogen 

kost på djur som vi har valt att inte använda oss av då vi anser det vanskligt att dra 

paralleller om psykisk hälsa från djurstudier. En av svårigheterna vid forskning på 

människors kost är kontroll. Först och främst kontroll av att dieten efterföljs, men även 

andra påverkande faktorer. Det är därför svårt att sätta våra resultat i förhållande till 

andra. 

Med tanke på ovan nämnda brister är det svårt att generalisera resultaten till hela 

LCHF-populationen, men de kan ändå ge en indikation på kostens betydelse för den 

psykiska hälsan och välbefinnandet.  

   

Slutsatser 

Det finns stora signifikanta skillnader i NPsV mellan den här studien och 

Folkhälsomyndighetens undersökning och det finns stora signifikanta skillnader mellan 

hur deltagarna upplever sin psykiska hälsa före LCHF och efter. Det går dock inte att 

dra några slutsatser om LCHF är förklaringen till den förbättrade psykiska hälsan och 

välbefinnandet hos gruppen. Det finns många andra faktorer som inverkar när det gäller 

hälsa, men det är rimligt att anta att LCHF är en bidragande orsak till resultatet. Det 

behövs dock mer forskning inom området. Kan man med hjälp av mer kunskap, om hur 

kosten påverkar oss mentalt, minska den psykiska ohälsan i samhället är mycket vunnet. 
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Mycket psykiskt lidande skulle kunna avhjälpas för individen och samhällskostnaderna 

för psykisk ohälsa minskas. 

 

Förslag på framtida forskning 

Utifrån den aktuella studiens resultat kan förslag på vidare forskning inom 

området vara att undersöka psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande med hur lång tid 

man ätit LCHF samt hur strikt LCHF man äter. Det skulle kunna ge mer information om 

hur lång tid LCHF behöver ätas innan det psykiska måendet blir bättre. Det skulle 

dessutom kunna ge mer information om huruvida deltagarna mår bättre ju mindre 

kolhydrater de äter eller om det finns ett tröskelvärde. En utökad enkät med frågor om 

deltagarnas uppfattning om kostens betydelse för det psykiska mående hade kunnat ge 

mer information. 

Framtida forskning kan jämföra resultaten med en annan eller andra dietgrupper 

på Facebook som exempelvis veganer, vegetarianer, gluten- eller laktosintoleranta för 

att undersöka vilka faktorer som kan vara av betydelse för psykisk hälsa och 

välbefinnande. En jämförelsestudie hade tydligare kunna visa om det är LCHF som har 

betydelse för utfallet eller om det är andra faktorer som även finns närvarande hos de 

andra Facebook-grupperna.  

Vid framtida forskning bör man noga försöka kontrollera för eventuella 

efterhandskonstruktioner som skulle kunna vara en felkälla till de stora skillnaderna 

mellan före- och eftermätningarna.  

Det kan vara av vikt att undersöka hur grupptillhörighet, gemenskap, 

meningsfullhet också inverkar positivt i samband med ett kostbyte. Känsla av kontroll i 

samband med kostbyte kopplat till ett ökat självförtroende och bättre psykiskt mående 

skulle kunna vara ytterligare en del att forska vidare kring. Det är också av intresse att 

veta vilka förväntningar deltagarna har inför kostbytet och om det har samband med 

resultatet. 

LCHF ligger inte i linje med Livsmedelsverkets rekommendationer om 

sammansättning av hälsosam kost avseende fett och kolhydrater. Media framställer 

också ofta olika typer av kost som hälsosamma och ohälsosamma utan underbyggnad av 

forskning vilket kan skapa förvirring. Det är därför av vikt att framtida forskning ser 

över LCHF kostens för- och nackdelar så att individer kan göra ett klokt hälsomedvetet 

kostval. 
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Om LCHF inverkar positivt på den fysiska hälsan, exempelvis genom minskade 

inflammationer, bättre sömn och tandhälsa och minskad övervikt så kan dessa faktorer 

rimligtvis även inverka positivt på den psykiska hälsan. Framtida forskning behöver ta 

hänsyn till dessa faktorer vid undersökning av LCHFs inverkan på den psykiska hälsan. 
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Personfrågor 

1. Kön 

Kvinna 

Man  

Hen 

 

2. Ålder 

18-29 

30-44 

45-64 

65-84 

85- 

 

Kostorienterande frågor 

3. Hur länge har du ätit LCHF? 

Mindre än en månad 

1-2 månader 

2-6 månader 

Mer än 6 månader 

 

4. Hur mycket kolhydrater äter du ungefär per dag? 

Max 10 gram kolhydrater om dagen 

Max ca 25 gram kolhydrater om dagen (5 E%) 

Max ca 50 gram kolhydrater om dagen (10 E%) 

Max 100 gram kolhydrater om dagen (ca 20 E%) 

30 E% kolhydrater om dagen, och däröver 

 

5. Hur ofta uppskattar du att du gör avsteg från LCHF och äter mer än 100g 

kh/dag? 

Flera gånger i veckan 

Någon gång i veckan 

Flera gånger per månad 

Någon gång i månaden 

Någon gång i halvåret 



 

Aldrig 

 

Uppskattad psykisk hälsa (PsH) 

 

6. Hur bedömer du ditt psykiska hälsotillstånd de senaste veckorna? 

Mycket dåligt 

Dåligt 

Någorlunda 

Bra 

Mycket bra 

 

7. Hur bedömer du att ditt psykiska hälsotillstånd var före din kostomläggning till 

LCHF? 

Mycket dåligt 

Dåligt 

Någorlunda 

Bra 

Mycket bra 

 

Psykiskt välbefinnande, GHQ-12 

 

8. Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort? 

Bättre än vanligt 

Som vanligt 

Sämre än vanligt 

Mycket sämre än vanligt 

 

9. Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om 

dagarna? 

Mer än vanligt 

Som vanligt 

Mindre än vanligt 

Mycket mindre än vanligt 



 

 

10. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna? 

Inte alls 

Inte mer än vanligt 

Mer än vanligt 

Mycket mer än vanligt 

 

11. Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem? 

Bättre än vanligt 

Som vanligt 

Sämre än vanligt 

Mycket sämre än vanligt 

 

12. Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna? 

Mer än vanligt 

Som vanligt 

Mindre än vanligt 

Mycket mindre än vanligt 

 

13. Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd? 

Inte alls 

Inte mer än vanligt 

Mer än vanligt 

Mycket mer än vanligt 

 

14. Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? 

Bättre än vanligt 

Som vanligt 

Sämre än vanligt 

Mycket sämre än vanligt 

 

15. Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv? 

Inte alls 

Inte mer än vanligt 



 

Mer än vanligt 

Mycket mer än vanligt 

 

16. Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna? 

Inte alls 

Inte mer än vanligt 

Mer än vanligt 

Mycket mer än vanligt 

 

17. Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna? 

Inte alls 

Inte mer än vanligt 

Mer än vanligt 

Mycket mer än vanligt 

 

18. Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem? 

Inte alls 

Inte mer än vanligt 

Mer än vanligt 

Mycket mer än vanligt 

 

19. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna? 

Mer än vanligt 

Som vanligt 

Mindre än vanligt 

Mycket mindre än vanligt 

 

 

 


