Hälsa och livsstil
Vår hälsa har ett nära samband med vår livsstil. Livsstil kan beskrivas som det sätt på
vilket vi lever vårt liv och består av en personlig uppsättning attityder, värden, vanor,
preferenser och livsinnehåll. Livsstilen är ofta individuell och hänger samman med den
personliga identiteten, men även grupper av människor kan dela en viss livsstil. Man
kan exempelvis tala om hälsosam respektive stillasittande livsstil. Den ökade levnadsstandarden i samhället har för många fört med sig möjligheter till vällevnad, men också
resulterat i vad man idag inom hälsovetenskapen talar om som ”livsstilsrelaterad ohälsa”.
Individen i det moderna samhället anses dock ha stora möjligheter att själv påverka och
välja sin livsstil. Vi kan leva så att vi prioriterar vår hälsa. Vanor och inställningar som
påverkar vår hälsa negativt går att ändra.
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Vanor
Det finns anledning att stanna upp och fundera på hur vi tar hand om oss själva för att
orka med vår vardagstillvaro. Hur vi lever våra liv varje dag har stor betydelse för vår
hälsa. I vår vardag kan det vara bra att ha vanor som ger oss struktur i tillvaron. Våra
vanor har dock en tendens att bli till rutiner, som kan vara mycket svåra att ändra på.
Ofta gör vi det som vi är vana vid, även om våra vanor inte är bra för hälsan. Många
vanliga sjukdomar är kopplade till vår livsstil och kan förebyggas genom förändringar
i vår vardag. Enligt världshälso-organisationen WHO orsakar ohälsosam livsstil till
stor del hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes samt en tredjedel av all cancer.
Det betyder att en förändring av dagliga vanor och livsstil kan förbättra hälsan och
minska risken för sjukdom.
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Motivation
Att förändra sin livsstil behöver inte vara tråkigt, men alla har olika förutsättningar
att kunna ta hand om sin hälsa. Vanor och livsstil går att ändra, men det kräver oftast
motivation. För att göra en förändring behöver du bryta en vana och ersätta den med en
ny. Att ändra en vana kan ta tid och innebära uppoffringar, vilket kan göra det svårt att
ändra sitt hälsobeteende. Man har kanske också en förhoppning om att hitta en snabb
lösning på problemet eller ovanan. Det är då lätt att ta fasta på olika dieter eller träningsprogram som utlovar snabba resultat med liten insats. De som lyckas skapa en ny, bestående hälsovana beskriver det ofta som att det var en egen inre övertygelse och ett eget
beslut som var den viktigaste drivkraften. Forskning har visat att förändringar ifråga
om hälsobeteenden mycket sällan kommer i ett enda språng. De börjar istället som en
mental process, som sedan övergår i praktisk handling och i bästa fall sedan stabiliseras i
en ny och bättre livsföring. Det kan ta upp till sex månader att etablera en ny, bättre vana.
I bästa fall känner vi då att vanan ökar vår trivsel och gör oss gott. Vi har tagit vanan till
oss och den är nu oftast förknippad med en positiv känsla och har t.o.m. blivit ett behov.
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Näring och rörelse
För att förändra din livsstil och dina vanor bör du välja och följa de tips och råd som
passar just dig bäst, men det finns några grundläggande råd att tänka på. För att du ska
må bra behöver du tillgodose några grundläggande behov. Du behöver näring från en
god och allsidig kost. Att laga mat från grunden, med riktiga råvaror, är ett bra tips för
att få en näringsriktig kost. Du behöver också röra på dig så ofta som möjligt, helst varje
dag. Det gäller att hitta former för motion som du själv trivs med, för ATT du rör dig är
viktigare än hur. Du kan också på olika sätt öka antalet tillfällen för vardagsmotionen.

Återhämtning
Goda möjligheter till återhämtning är också viktigt för hälsan. Återhämtning innebär att
få tillräckligt med sömn och vila, men också att man får möjlighet att ägna sig åt aktiviteter
man tycker är roliga och lustfyllda. Du har kanske intressen som får dig att må bra, eller
upplever glädje och gemenskap när du i olika sammanhang träffar andra. De flesta av oss
får för lite återhämtning och rörelse i vardagen. Det kan kännas svårt att tillgodose
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Tips!

sina behov och prioritera sin hälsa när kraven från samhället och andra gör att tiden inte
räcker till. Försök då att tänka på att du ”vill” göra på ditt eget sätt, inte på att du ”måste”
göra på ett visst bestämt sätt. Det blir lättare att motivera sig och att ändra sina vanor när
du utgår från dig själv och vad du behöver.

Balans
Det kan ibland vara svårt att upprätthålla motivationen att leva hälsosamt. Alltför höga
krav i det dagliga livet kan också vara svåra att uppfylla i längden. Det är därför bra att
försöka hitta en balans i vardagen och livsstilen. På så sätt ser man till att man har fysiska
och psykiska resurser att klara vardagens krav i ett långt tidsperspektiv. Det är det du
gör varje dag som påverkar din hälsa mest, inte det du gör ibland. Om du bryter en dålig
vana i vardagen kan det bidra till att du mår bättre och kan njuta mer under t.ex. helgen.
Balans kan handla om att huvudsakligen försöka äta näringsriktigt men ibland unna sig
godsaker. Du kan också försöka hitta en balans mellan att röra dig och vila, och mellan
stress, sömn och återhämtning.
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Anpassning
Våra liv och förutsättningar förändras också med tiden, så ibland kan man av olika
anledningar behöva justera sina vanor för att uppnå balans. Om du börjar träna mycket
och leva mer aktivt kan du behöva äta mer energirikt. Om du istället byter arbete till
något mer stillasittande kanske du inte behöver lika mycket energi. När vi blir äldre
behöver vi ofta heller inte lika mycket energi som tidigare. En förändring av livsstilen
sker lättast i olika steg och utifrån våra förutsättningar.

Förändring
Att göra en handlingsplan för förändring, en hälsoplan, kan vara en god hjälp på vägen
mot att förändra sin livsstil. Med hälsoplanen ingår du också ett avtal med dig själv om
att förbättra din hälsa. När du väl har bestämt dig för att göra en förändring kan det vara
bra att svara på några frågor: Hur viktig är min hälsa för mig? Vad är mitt mål? Vilka förändringar behöver jag göra för att ta mig dit? Nästa steg är att analysera och planera hur
förändringen ska gå till. Vad är viktigast för dig att ändra på? Vilken ovana orsakar mest
problem? Vilka vanor trivs du med och vill behålla? Var snäll mot dig själv och sätt upp
enkla och tydliga mål som du tror att du kan klara. Föreställ dig sen hur det känns när du
har lyckats med ditt mål. Kanske är förändringen att sluta äta sötsaker på vardagarna,
att promenera varje dag, eller att dricka mindre alkohol. Att börja motionera motverkar
uppkomsten av en rad sjukdomar, du får mer energi och sover bättre på natten.
Om du ändrar dina matvanor kan du uppnå samma typ av fördelar.

Din hälsoplan
I din hälsoplan fyller du i ditt mål och det sätt du väljer för att nå dit. Anteckna start- och
måldatum och inte minst en belöning som du vill ge dig själv när du har uppnått ditt mål.
Din hälsoplan hjälper dig att sätta gränser och skapa nya rutiner för måltider, motion,
vila och sömn. Du gör en förändring för att du är värd en god hälsa. Sätt upp planen där
du ser den varje dag. Din hälsoplan kan vara en hjälp för att påminna dig om dina mål
varje dag. När du gör annorlunda under en längre tid blir det nya till slut också en vana
som du kan leva och trivas med. När du uppnått ditt mål ger du dig själv belöningen.
Gläd dig åt din förändrade situation. Reflektera över vad som gått bra och vad som gått
mindre bra, och försök att hålla fast vid den nya vanan. Ge inte upp helgpromenaden
om annat kommer i vägen. Kanske är du redo att göra fler förändringar?
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Fråga?

Diskussionsfrågor
Vad innebär en god livsstil för dig?
Har alla människor möjlighet att påverka och välja sin livsstil?
Har du tillräcklig balans i ditt liv?
Hur gör du för att leva ett liv i balans?
Vad skulle du kunna förändra för att leva mer hälsofrämjande?

Digitala källor
www.1177.se/Skane/Tema/Halsa/Livsstil

Tryckta källor
Andersson, Gunnar och Tommy Ljusenius: Handbok för hälsoinspiratörer.
Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2012
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Metoder för att
motverka stress, oro
och trötthet
Det finns olika källor för att fylla på med energi. Vi gör det mesta av det varje dag. Vi äter,
sover och andas. Allt det gör att vi kan leva. Det finns dock en sak som vi har lätt för att
glömma bort och det är avkoppling och återhämtning. Den stunden där hjärnan vilar
från tankar och bearbetning och där kroppen är avslappnad. Vi skulle också kunna kalla
det för ett positivt sinnestillstånd där vi är fria från att oroa oss för framtiden eller att
ångra saker som redan har skett. För att ta oss dit kan det vara till nytta att använda sig
av en metod och i det här kapitlet ska vi titta närmare på några sådana.
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Mindfulness
Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro och är en metod som bland
annat används inom sjukvården för att minska stress, oro och nedstämdhet. Det handlar
om att bli medveten om sig själv och vad som sker just i denna stund, i nuet.
Vad är mindfulness?
Mindfulness är en teknik som bygger på meditation. Det handlar om att använda en
tillåtande, nyfiken och accepterande inställning till det som händer här och nu utan att
göra värderingar eller döma upplevelsen i nuet. Med träning kan det skapa en neutral och
kärleksfullare självbild som har betydelse för att vi ska kunna må bra.
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Tips!

Många upplever att mindfulness minskar stress, oro och nedstämdhet samt att det hjälper
till att hantera smärta och sömnproblem. Även om det inte finns några vetenskapliga
studier som visar i detalj vilken effekt mindfulness har så visar studier att det är bra för
det allmänna välbefinnandet och hälsan. Hjärnan kan ha svårt att skilja på vad som är
verkligt och påhittat vilket innebär att det kan vara våra tankar om saker och ting som
skapar stressreaktioner i kroppen och inte den faktiska verkligheten.
Därför kan det vara bra att ha en teknik som kan hjälpa till att uppmärksamma
negativa tankar som just tankar och inte fakta. Det gör att vi lättare kan skapa distans
till negativa tankar och låta dem finnas där utan att vi låter dem styra över hjärnan och
kroppen.
Hjärnan kan lära sig och bli bättre på att fånga upp sådant vi gillar om vi tänker
oftare på sådant som vi mår bra av. Med övning kan vi då få lättare att hitta sådant
som ger glädje och tillfredställelse i livet.
Det finns flera olika tips på mindfulnessövningar på internet samt
nedladdningsbara applikationer till mobiltelefoner och kurser.
• Har du någonsin provat avslappning, meditation och/eller mindfulness?
• Vad får dig att må bra och återhämta dig?
• Har du något tips på någon övning du provat som du vill dela med dig av till gruppen?
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Yoga
Många tror att yoga bara handlar om avancerade fysiska positioner, helst utförda av
personer med kroppar som gjorda av gummi. Men det fina är att yoga är så otroligt mycket
mer och de fysiska positionerna är bara en del. Termen ”yoga” kommer från sanskrit och
betyder förening - föreningen av kroppen, sinnet och själen eller medvetandet. I de antika
yogaskrifterna, Patanjali Yoga Sutra, så förstår man att yoga är ett sätt att leva. Den behöver
tas in på alla nivåer av den mänskliga existensen för att man ska hitta både spirituell och
materiell lycka.
På samma sätt som vatten finns i många former som ånga, is och flytande och kan
användas på många sätt så har yoga många former och varje form har en särskild roll att
spela i de olika aspekterna av livet: relationer, familj, karriär, hälsa och miljö. Alla kan
göra yoga som är anpassat efter där vi är i livet och vad som känns naturligt för oss.
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”Tre blinda män mötte en elefant. En person rörde vid
svansen och sa att elefanten är som en kvast, den andre
mannen rörde vid benet och tänkte att den är som ett
träd, och den tredje personen rörde vid snabeln och tyckte
att den var lik en slang. Människor provar yoga och tror
att det bara är rörelser eller andning eller meditation,
men helheten är alltid större än delarna. Yogans mål
är en stressfri kropp och ett lugnt sinne”
Sri Sri

Syftet med yoga
Yoga handlar kort och gott om att lugna hjärnan och sinnet genom olika tekniker. Syftet
är att skapa inre ro, minska stress och släppa spänningar i kroppen. Yogan kan hjälpa dig
att skapa en medvetenhet för att bli närvarande i nuet, med alla sinnen fokuserade. Du
övar upp ditt tålamod, blir mer lyhörd för dig själv och andra och kan bygga upp en inre
trygghet. För att nå det innehåller yogan olika delar så som andningstekniker, så kallade
pranayama, rörelse kallade för asana och sen finns det meditations- och avslappningstekniker.

Vem kan utöva yoga
Yoga är verkligen för alla, oavsett ålder, kön, storlek, skador eller funktionsnedsättningar
finns det något för dig. Vad du väljer att utöva, vilken yogaform och vilka tekniker du
använder dig av, beror helt enkelt på vad du behöver. Känn efter vad din kropp kan och
vad du behöver för tillfället.
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Hur ofta ska jag yoga
För att känna och uppleva effekterna av yoga är det bra att praktisera regelbundet. Vissa
dagar kan det handla om att göra en andningsövning i fem minuter. En annan dag kanske
det blir 15 minuter av sköna positioner, och en tredje att utöva ett längre pass på 30-90
minuter, med både andning, fysiska positioner, avslappning och meditation. Allt handlar
om vad som fungerar i ditt liv. Det viktiga är att yogautövandet i sig inte blir en stress.
Men att ta sig tid till regelbunden yoga kan verkligen frigöra energi till resten av vardagens
bestyr, du får välbehövlig återhämtning och kommer att bygga upp en hållbarhet i både
kropp och sinne.
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När är bästa tiden att utöva yoga
Det finns inga rätt eller fel, utan snarare, vad passar in i ditt liv och när fungerar det bäst
för dig. Att yoga på morgonen kan många gånger vara en skön rutin då det ger en skön
start på dagen. Målet med yoga är alltså inte att bli så fysiskt vig som möjligt utan snarare
att bli flexibel rent mentalt. Att vidga sina vyer och öppna sinnet för nya saker, öppna upp
för mer medkänsla till både sig själv och andra. Med hjälp av yoga har deltagare gått ner i
vikt och upplevt lindring av symptom från kroniska sjukdomar som sömnlöshet, astma,
diabetes, högt blodtryck och migrän.
Positiva effekter som yogan kan ge:
• Skapa lugn både mentalt och fysiskt.
• Minska stress och lugna sinnet.
• Förbättra sömn och förbättra minnet.
• Öka kroppsmedvetenheten, förbättra matsmältningen och cirkulationen i kroppen.
• Stärka och vitalisera inre organ.
• Stärka självförtroendet.
• Göra dig lugnare och gladare.
• Ge en smidigare och rörligare kropp.
• Stärka upp kroppens muskler, leder och förebygga skador.
• Öka fokus och koncentrationsförmågan samt ge mer kreativitet.

Fråga?

Diskussionsfrågor
Yoga har sitt ursprung i Indien men finns nu över stora delar av världen.
Hur kommer det sig tror du?
Är det någon i gruppen som har provat Yoga? Vad tyckte du om det?
Om inte, är det något du skulle vilja prova?
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Qigong
Qigong är en kinesisk filosofi som är mer än 2500 år gammal. Den är grunden till traditionell kinesisk läkekonst. Qigong bygger på tanken att det finns livsenergi, qi, i allt levande.
Utifrån denna filosofi har det under historiens gång utvecklats bland annat tai chi, kampsporter och akupunktur. I kroppen löper enligt kinesiskt tankesätt energikanaler,
»meridianer«, där livsenergi flödar.
Qigong är en träningsform som är lätt att lära sig, och den kräver ingen utrustning.
Den är inte fysiskt krävande och kan tillämpas av de flesta personer. Den har visats ha
dämpande effekt på stressrelaterade symtom och kan därmed vara ett behandlingsalternativ vid sådana besvär.
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Ett slags inre akupunktur
Sjukdomar och smärta anses bero på blockeringar eller skador i energikanalerna, och
blockeringarna kan behandlas med hjälp av medicinsk qigong. Träningen består av
avslappning, rörelser, koncentration och andningsövningar. Man tänker sig att särskilda,
enkla rörelser stimulerar energiflödet i kroppen, löser upp blockeringar och spänningar,
ökar blodgenomströmningen och mjukar upp stela leder. Daglig träning anses fylla på
livsenergin. Enligt detta tankesätt kan man också stimulera energiflödet och lösa blockeringar med hjälp av akupunktur eller akupressur. Qigong kan liknas vid inre akupunktur
och har den fördelen att det inte behövs någon terapeut, när man väl lärt sig metoden.
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Medicinsk qigong
Medicinsk qigong ingår som en del i traditionell kinesisk medicin och syftar till att genom
långsamma rörelser i kombination med avslappning och andningsövningar skapa balans
i kropp och själ. Kroppens egna inre krafter aktiveras så att påverkan på nervsystemet
minskar. Det finns ett par hundra varianter av denna träningsmetod.
En av dem är Jichu gong som består av en kort inledande avslappning följt av tio relativt
enkla rörelsemoment, tex rotation i fotlederna, knäna, midjan och höfterna, med en avslutande »insamling av energi«, där man sträcker ut armarna och för ihop dem ovanför
huvudet, tänker på något som ger kraft och sedan för ner händerna framför kroppen
till en punkt strax nedanför naveln. Träningspasset avslutas med självmassage, då man
masserar igenom den egna kroppen från huvudet och neråt. Jichu gong tar cirka tio
timmar att lära sig och bör övas i minst sex veckor för att man ska få mätbara effekter i
form av minskad hjärtfrekvens, minskad stress och förbättrat självförtroende.
En annan metod som används flitigt i Sverige är biyun-metoden. Den påminner
närmast om kroppskännedomsträning, som dock endast utförs av en utbildad sjukgymnast. Biyun-metoden är enkel, naturlig och lätt att lära sig. Träningen kan utövas när
och var som helst och är en god hjälp till självhjälp. Det är ett levande system som bygger
på genuina traditioner anpassade för dagens livsstil. I Sverige är metoden vetenskapligt
utvärderad och används för rehabilitering och friskvård.
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Medicinsk qigong kan du träna för att:
• Förbättra allmänhälsan och stärka kroppens immunförsvar
• Förebygga och behandla sjukdomar
• Motverka stress och spänning
• Stimulera och stärka muskler, leder, senor och nervbanor
• Förbättra cirkulationen på ett naturligt och välgörande sätt
• Förbättra koncentration och inlärning
• Främja kreativitet och psykiskt välbefinnande
• Motverka åldrandeprocessen
• Koordinera och balansera kropp och själ

Fråga?

Diskussionsfrågor
Har du hört talas om Qigong förut?
Är det något du skulle kunna tänka dig att prova?
Om du har testat vad tyckte du om det?
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Dieter och
kosthållningar
Vi vill i detta kapitel presentera några av de kosthållningar och dieter som man stöter på
i media och andra sammanhang, för att ge en sammanfattning av vad de kan innebära
och innehålla. Vi undanhåller oss från att på något vis göra några uppmaningar om hur
människor skall förhålla sig till dessa kosthållningar, utan detta är tänkt som en kort
sammanfattning. Människor använder den här typen av kosthållningar av olika anledningar, vissa vill gå ner i vikt, vissa söker lindring av olika hälsobesvär medan andra helt
enkelt är nyfikna och vill testa.
Du som läsare kommer att märka att de dieter som vi väljer att lyfta fram, på många
punkter skiljer sig markant åt. Främst kommer detta kanske till uttryck när det gäller hur
stor andel man anser att kolhydrater skall utgöras av kosten.
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LCHF
LCHF(Low Carb High Fat) är en lågkolhydratkost som har blivit populär eftersom den
både kan bidra till snabb viktminskning och stabilisera kroppens blodsockernivåer.
LCHF-mat består framförallt av grönsaker (utom rotfrukter), kött, fisk, ägg och naturliga
fetter. Däremot undviker de som äter LCHF stärkelserika livsmedel som potatis, pasta,
ris och bröd, samt alla former av socker.
Bär kan ätas i måttliga mängder, medan frukt äts mer sällan. För den som vill gå ner
i vikt med LCHF finns i dag en mängd nyttiga och goda recept på nätet. Många LCHFrecept utgår från traditionella rätter som har anpassats så att de innehåller betydligt
mindre kolhydrater än normalt.
Det finns många olika varianter av LCHF-dieten, beroende på hur strikt man är
med sitt kolhydratintag. Den mest extrema LCHF-dieten innehåller bara 5-10 procent
kolhydrater och upp till 60-70 procent fett, jämfört med en traditionell svensk kost som
innehåller ungefär 50 procent kolhydrater och max 35 procent fett. Studier har visat att
LCHF kan leda till snabbare viktminskning än fettsnåla dieter och att kosten även kan
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bidra till lägre blodsockernivåer. Socialstyrelsen har därför godkänt LCHF som behandling mot övervikt och diabetes typ 2. Mer studier behövs dock, eftersom forskarna inte är
överens om hur LCHF-mat påverkar kroppen i längden.
Andra ketogena dieter är Atkinsdieten, som ofta sägs vara föregångaren till LCHF, och
stenålderskost där den sistnämnda förvisso innehåller en mer liberal mängd kolhydrater.

GI
GI-metoden är liksom LCHF en lågkolhydratdiet, men är inte lika extrem. GI-mat består
av livsmedel med lågt glykemiskt index, det vill säga långsamma kolhydrater som hjälper
till att hålla blodsockernivåerna stabila. Grönsaker, baljväxter, filmjölk, bär, nötter och
quinoa är några exempel på livsmedel med lågt GI. Livsmedel med lägre GI kräver lite mer
”ansträngning”, både i munnen och i magsäcken, vilket gör att blodsockret stiger långsammare och mindre. Eftersom insulinivåerna då är lägre sjunker sockret också långsammare
vilket bland annat förlänger mättnadskänslan. Denna kunskap har använts i kostråden
till diabetiker som ju kan ha problem med svängande blodsockernivåer.
Bröd, potatis och många frukter har däremot högt GI och ska därför ätas mer sällan
om man följer GI-metoden.

DIETER OCH KOSTHÅLLNINGAR

97

Viktväktarna
ViktVäktarna har ett system med SmartPoints som sägs hjälpa medlemmar att äta
hälsosamt samtidigt som de går ner i vikt.
De flesta frukter och grönsaker har länge getts 0 (noll) SmartPoints i Viktväktarnas
program, vilket varit mycket uppskattat och lagt grunden för hälsosamma matvanor.
Nu utökar de denna lista med bland annat kyckling, kalkon, ägg, fisk och skaldjur,
baljväxter, quorn, tofu, lättfil, naturell lättyoghurt och sojayoghurt. Det finns numera
alltså totalt mer än 200 livsmedel på NollPointslistan vilket betyder att man inte längre
behöver väga, mäta eller hålla koll på dessa livsmedel.
Viktväktarnas system bygger också på att man går på möten och träffar andra
människor som också följer samma system och där man också har möjlighet att få stöd
och hjälp av en coach. Vägning är en viktig del i Viktväktarnas system, och det är för att
deltagarna skall känna sig motiverade att fortsätta sin viktresa.
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Källa: Livsmedelsverket

Tallriksmodellen
Tallriksmodellen är den modell som förespråkas av Livsmedelsverket och där det finns
två olika varianter anpassade efter energibehovet, en för den som rör på sig mycket och en
för den som inte rör på sig så mycket. Om man är aktiv så anses protein-delen på tallriken
utgöra 20 procent av det totala intaget medan delarna med kolhydrater och grönsaker
skall vara lika stora. Är det en person som inte är aktiv så skall ca 50 procent av tallriken
utgöras av grönsaker och rotfrukter, 30 procent av kolhydrater och 20 procent av proteiner.
Naturligtvis passar inte denna modell alla, exempelvis kan den behöva anpassas till barn
och äldre.
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5:2 dieten/periodisk fasta
5:2 dieten är en periodisk fasta där man äter som vanligt under fem dagar i veckan och
max 500-600 kalorier per dag under två dagar i veckan.
Dieten grundades av den brittiska läkaren och journalisten Michael Mosley. Mosley
gjorde för några år sedan en tv-dokumentär ”Eat, fast and live longer”, där han gav sig ut
på en resa för att försöka få svar på hur fasta kan förlänga livet och ge positiva hälsoeffekter. Resultatet blev boken 5:2 dieten som släpptes 2013 och genast blev en internationell bästsäljare.
Vanligtvis går det till på så sätt att under fem dagar i veckan äter man som vanligt
utan att räkna kalorier medan man under två dagar äter en mycket begränsad mängd
av sitt dagliga kaloribehov. Man väljer själv vilka dagar som är fastedagar. Däremot ska
det alltid vara minst en ”vanlig dag” mellan fastedagarna. Ett vanligt upplägg är att fasta
måndag och torsdag och äta som vanligt under de andra dagarna.
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Eftersom 5:2 dieten fortfarande är relativt ny finns det inte så många vetenskapliga
studier gjorda på specifikt denna metod.
Däremot finns det ett flertal studier på hur periodisk fasta som helhet har positiva
effekter på hälsan. En stor fördel, åtminstone för vissa, är att periodisk fasta är en enklare
metod att följa än att behöva räkna kalorier alla dagar i veckan. Flera studier visar också
att olika typer av periodisk fasta kan sänka insulinnivån.
En studie visar att 5:2 dieten är lika effektiv som vanlig kaloribegränsning. Dessutom
var dieten väldigt effektiv för att sänka insulinnivåerna och öka känsligheten för insulin.
Flera studier har också tittat på hälsofördelar med en annan variant av 5:2 metoden, den
så kallade 4:3 metoden där man alternerar fasta och vanlig mat enligt principen 4:3. Enligt
studierna kan 4:3 dieten till exempel hjälpa till att minska besvär som insulinresistens,
astma, hjärtarytmi, säsongsallergier och svallningar i samband med klimakteriet. En
randomiserad klinisk prövning med både normalviktiga och överviktiga personer visade
stora fördelar för de som ingick i gruppen som åt enligt 4:3 dieten mot de som åt vanligt.
Efter 12 veckor hade den fastande gruppen bland annat:
• Minskat mer än 5 kilo i vikt
• Minskat fettmassan med 3,5 kilo utan att tappa sin muskelmassa
• Sänkt nivåerna av triglycerider i blodet med 20 procent.
• Sänkt CRP, en viktig markör för inflammation i kroppen.

Diskussionsfrågor
Fråga?

Nämn några skillnader mellan de olika kosthållningarna/dieterna
Vilka kan anledningarna vara att prova en särskild diet7kosthållning
Är det hälsosamt att följa en särskild kosthållning?
-fördelar?
-nackdelar?
Har du själv provat någon särskild kosthållning/diet?

Digitala källor
www.alltomlchf.se
www.livsmedelsverket.se
www.5-2dietenrecept.se/periodisk-fasta/
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