
 

 

 

 

 

 
Min erfarenhet efter att ha arbetat med såväl personlig rådgivning som grupper är att 
lågkolhydratskost fungerar utmärkt för de allra flesta, så länge man äter rikligt med 
grönsaker och inte blir för extrem åt något håll. Hur mycket kolhydrater man vill ha i sin kost 
är väldigt individuellt.  
 
Det beror på hur man är som person, hur man lever, hur man påverkas av kolhydrater och 
om man gillar mer eller mindre fett i sin kost. I min egen kostplan ligger jag på en relativt 
liten andel kolhydrater och använder mig av så väl mättat fett som omättade fetter – bara de 
är naturliga.  
 
Hemligheten varför jag använder mig av lågkolhydratskost och varför det fungerar så bra är 
för att vi ökar kroppens fettförbränning samtidigt som vi minskar fettcellernas förmåga att 
lagra fett. Detta gör vi genom att minska insulinfrisättningen när vi äter en mindre mängd 
kolhydrater i vår kost. Alla kolhydrater vi äter, vare sig det rör sig om socker eller stärkelse, 
bryts ner i magen och omvandlas där till glukos. Glukos går sedan ut i blodet och höjer 
blodsockret, vilket är stressande och inflammerande för kroppen. Insulin kommer därför 
utsöndras för att sänka blodsockret, då insulin hjälper till att transportera in glukos i cellerna 
från blodet. Man kan se insulin som en dammsugare som suger rent blodet från socker och 
blodsockernivån kommer då att sjunka. Ju mer kolhydrater vi äter, desto mer insulin 
kommer att utsöndras och ju mer kommer blodsockret att sjunka. Lika dåligt som vi mår av 
ett högt blodsocker mår vi också av ett väldigt lågt blodsocker. 
 
 
 
 



Insulin hjälper inte bara till att transportera bort glukos från blodet in i cellerna, utan  
signalerar också till kroppen att vi nu har mycket energi. Vi befinner oss då i ett välgött 
tillstånd, där kroppen vill spara så mycket som möjligt av energin för att kunna använda vid 
senare tillfällen. Fettförbränningen stängs då av, för vi får ju nu energi från annat håll, och 
kroppen väljer då att ”spara” på kroppsfettet till ett senare tillfälle då vi behöver det mer. 
Höga insulinnivåer kommer alltså att bidra till en minskad fettförbränning för att istället 
använda intagna kolhydrater som energikälla.  
 
Kolhydrater är det som bryts ner snabbast i kroppen och är lättast att omvandla till energi i 
form av glukos. Omvandlingen av fett och protein till energi är en betydligt omständligare 
process som kostar mer energi än vad nedbrytningen av kolhydrater gör. Intar vi en väldigt 
stor mängd kolhydrater kommer det att brytas ner till glukos, en del kommer att slussas in i 
cellerna och försvinna från blodet, men överskottet av glukos kommer att omvandlas till fett 
och lagras upp i fettvävnaden. Undviker du kolhydrater börjar kroppen istället att använda 
det lagrade fettet vi har och frisättningen av fettsyror från vårt lagrade fett kommer inte att 
hindras av höga insulinnivåer i blodet eftersom du undviker kolhydrater. Kroppen kommer 
då att ställa in sig på hög fettförbränning och ett högre fettintag mättar långsiktigt bättre än 
höga kolhydratintag. 
 
Om vi lever som vi gör idag, med mycket stillasittande och en stor mängd kolhydrater i vår 
kost, kommer vi konstant att gå omkring med ett högt blodsocker. Det skapar inte bara 
stress och inflammationer, utan ett svängande blodsocker påverkar även vår hunger och vårt 
humör. Om vi undviker kolhydrater kommer vi hjälpa kroppen att använda fett, istället för 
socker från kolhydrater som primärbränsle och vi kommer att hålla ett jämnare blodsocker.  
 
De kolhydrater jag rekommenderar att du äter är de som kommer från grönsaker, frukt och 
bär. Jag rekommenderar att alltid välja gröna bladgrönsaker till dina måltider. Du kan du 
med fördel mixa och blanda i gröna smoothies. 
 
Det är fritt fram att äta alla salladssorter såsom ruccola, spenatblad, isberg, roman, maché, 
rosso och grönsaker såsom paprika, bladselleri, sparris, sockerärtor, haricot verts, squash, 
aubergine, lök, svamp, gurka och tomat. 
 
Kålväxter som broccoli, blomkål, vitkål, rödkål, fänkål och brysselkål är bland de bästa 
grönsakerna att välja då de innehåller rikligt med antioxidanter och mättar bra. Rotfrukter 
ska helst ätas råa så det är ok med en morot då och då och kokta eller ugnsbakade rotfrukter 
i en mindre mängd.  
 
Du kan äta en liten mängd bär, vissa frukter som inte innehåller mycket kolhydrater t ex 
granatäpple, plommon, rabarber, surt äpple, kiwi eller en grapefrukt. Tänk på att välja färska 
ekologiska grönsaker och efter säsong. Du kan också äta frysta grönsaker och bär, som 
faktiskt bevarar näringen bättre än färska grönsaker och bär då de fryses direkt efter skörd.  
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