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Dieter mot Bukfetma och Övervikt

Dieter i betydelsen kostregler har länge använts för viktkontroll mer eller mindre
framgångsrikt. I dag har halva Sveriges befolkning viktproblem med åtföljande 
hälsorisker. En biokemisk förståelse av dieter och kostråd är därför livsviktig.

Historik: Först i början på 2000-talet stod det klart att kolhydrater i form av 
socker och stärkelse har en nyckelroll för viktreglering. Styrningen sker genom 
att höjt blodsocker ger höjda nivåer av det fettinlagrande hormonet insulin.
Pionjären Atkins från USA bidrog starkt till genomslag för lågkolhydratkost. 
Själv beskrev jag den nya synen på kolhydrater i ett utbildningshäfte 2005.

Kalorirestriktion

Människan är i viss mån anpassad för varierande tillgång på föda. Kroppsfett 
kan upplagras och därefter förbrukas under svältperioder. Traditionell fasta 
anknyter till detta. Hungerkänslor avtar då typiskt tredje dagen.

Periodisk fasta: Natten är en naturlig fasteperiod som kan förlängas om man 
avstår från kvällsmat. Fasta två dagar varje vecka blev som 5:2-diet populär i 
Sverige via medier. Fasta av olika slag kan ge kostmedvetenhet men sällan en 
stabil viktnedgång.  

Kalorikontroll: Bantning i betydelsen viktnedgång genom att äta mindre var en 
seglivad idé under 1900-talet. Det fungerar ofta en kortare tid innan hungern tar 
över och vikten går upp lika mycket eller mer. Kommersiellt har en systematisk 
kalorirestriktion blivit känd genom Viktväktarna. 

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/200080/local_200080.pdf


Lågkolhydratkost

De senaste 20 åren har effektiva dieter utvecklats baserade på minskade intag av 
blodsockerhöjande kolhydrater. Dessa dieter kan vara mer eller mindre radikala 
beroende på målsättning.

LCHF för viktnedgång: Kring 2010 etablerades LCHF-diet starkt i Sverige via 
pionjärer, nyhetsmedier, hälsotidningar, böcker och hemsidor. Dieten bygger på 
att socker och stärkelse som ger blodsockerhöjningar tas bort. Detta leder typiskt
till effektiv viktnedgång på några månader. 
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Baslivsmedel för LCHF

GI för viktkontroll: För bibehållen idealvikt räcker det ofta att undvika snabba 
kolhydrater. Det gäller socker och stärkelse som snabbt höjer blodsockernivån. 
Ett mått på höjningen för olika livsmedel är GI. Man talar ibland om en GI-diet. 
Denna kan betraktas som en sund normalkost. 
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Kärnrågbröd Grönsaker       
Kokt potatis Ärtor & Bönor
Fullkornspasta Frukt & Bär    

Fler baslivsmedel för GI

Läsning: Biokemi bakom LCHF och GI

https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/175872/local_175872.pdf
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/170320/local_170320.pdf

