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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie var att klargöra huruvida intaget av mättat fett påverkar risken 

för att drabbas av, eller avlida i hjärt- och kärsjukdom. Ett annat syfte var att undersöka om 

intaget av fleromättat fett eller en kost med hög kvot av fleromättat fett/mättat fett (FM/M) 

fungerar som prevention mot hjärt- och kärlsjukdomar. Frågeställningarna var följande; 

Påverkar intaget av mättat fett risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom? 

Påverkar intaget av mättat fett risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom? 

Kan intag av fleromättat fett eller en kost med hög FM/M kvot fungera som prevention mot 

hjärt- och kärlsjukdomar? 

Metod 

Litteratur utgivna fr.o.m. 1 januari 1999 t.o.m. 11 februari 2010 har sökts i databaserna 

MEDLINE, Global Health och Swemed+. Sökord som har används är "saturated fat”, 

”saturated fatty", mortality, CHD, och mättat fett. Sökningarna gjordes vid enstaka tillfällen 

fr.o.m. 2010-01-26 t.o.m. 2010-02-11. Inklusionskriterier för artiklar var att testgruppen 

utgjordes av människor samt att undersökning av intaget av fettsyror och risken att drabbas av 

eller dö i hjärt- och kärlsjukdom har gjorts på individnivå samt var skriva på svenska eller 

engelska. Sammanlagt hittades 14 studier, varav fem stycken svarat på flera frågeställningar. 

Resultat 

Sex av åtta studier visar att konsumtionen mättat fett inte utgör en signifikant riskfaktor för att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. De resterande två visar att mättat fett utgör en riskfaktor 

för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. En av fem studier visar på att mättat fett inte utgör 

en signifikant riskfaktor för att dö i hjärt- och kärlsjukdom. De resterande fyra visar att mättat 

fett utgör en riskfaktor för att dö i hjärt- och kärlsjukdom. Fyra av sju studier visar att 

fleromättat fett eller en hög FM/M kvot är en skyddsfaktor mot hjärt- och kärlsjukdomar. De 

resterande tre studierna visar att fleromättat fett eller hög FM/M kvot inte är en skyddsfaktor 

mot hjärt och kärlsjukdom. 

Slutsats 

Konsumtion av mättat fett tycks inte utgöra en signifikant risk för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom däremot kan intaget av mättat fett utgöra en ökad risk för att dö i hjärt- och 

kärlsjukdom. Intag av fleromättat fett eller kost med hög FM/M kvot kan utgöra en 

skyddsfaktor mot risken att drabbas av eller dö i hjärt- och kärlsjukdom. 
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Förkortningar och akronymer 

 

FM/M = Fleromättat fett/mättat fett 

LDL = Low density lipoprotein 

HDL = High density lipoprotein 

VLDL = Very low density lipoprotein 

APO- A1: Apolipoprotein 

C-RP = C-reactive protein 

BMI: Body mass index, formel: vikt (kg) / längd (m)
2
 

SLV: Svenska livsmedelsverket 

WHO: World health organisation  
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1. Inledning 

Det svenska livsmedelsverket (SLV) rekommenderar att man ska minska intaget av mättat fett 

och ersätta det med omättat fett. 

  

”Om alla svenskar åt 10 gram mindre mättat fett per dag skulle antalet personer 

som insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar minska med uppskattningsvis en 

tredjedel.” (livsmedelverket) 
1
 

 

Trots detta starka påstående säger chefsnutritionist Annika Solström på SLV i en 

radiosändning i P1 att mättat fett i sig inte behöver utgöra en riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdom. Vidare förklarar Annika Solström att rekommendationen att minska intaget 

mättat fett bl.a. bygger på teorin att det då blir lättare att tillgodose andra näringsämnen utan 

att överskrida det totala energibehovet.
2
  

 

SLVs riktlinjer baseras på två olika sammanställningar av aktuell forskning ”Nordic Nutrition 

Recommendations 2004 (NNR)” och ”WHO:s Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic 

Diseases (WHO Technical Report Series 916, 2003)”
3
. Båda dessa  sammanställningar 

rekommenderar att minska intaget av mättat fett, trots att de vardera innehåller endast en 

studie som kunnat påvisa ett positivt samband mellan hjärt- och kärlsjukdom och mättat fett. 

WHOs studie var dessutom endast utförd på kvinnor och i NNRs rapport sågs en minskad risk 

för hjärt- och kärlsjukdom om man bytte mättat mot fleromättat fett.
 
De båda rapporterna 

innehåller flera studier som visat på att LDL (det onda kolesterolet) stiger vid ett intag av 

mättat fett och att LDL är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.
 4 

 

 

Om mättat fett får LDL nivåerna att stiga och om LDL samtidigt är en riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdom borde vi inte då se fler studier i rapporterna som kunnat påvisa ett positivt 

samband mellan intaget av mättat fett och hjärt- och kärlsjukdom? 

 

                                                           
1
 Nutritionsavdelning, SLV, Mättat fett, (2009-10-06) 

2
 Från radiosändning i P1, kl 12:10, 3/2 2010 med bl.a. Annika Solström, radioprogram: Vetandets värld del 2 

3
 Nutritionsavdelning,  SLV, Vetenskapen bakom fettrekommendationerna, (2007-02-15) 

4
 FB. Hu, JE. Manson, WC. Willett, Types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a critical review. J 

Am Coll Nutr 2001; 20: 5–19; FB. Hu et al. Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women. 

New England Journal of Medicine, 1997, 337:1491--1499. 
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En studie från 1986 gjord av Ancel Keys visar att mättat fett utgör en riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdom.
5
 Resultatet av denna studie har haft betydelse för begränsningen av mättat fettet 

i dagens kostråd. Denna studie har dock på senare år fått mycket kritik och flera felkällor har 

påpekats.
6
 Beskeden om huruvida mättat fett utgör en risk för att få hjärt- och kärlsjukdom 

eller inte har varit dubbeltydiga. Vissa studier påstår att mättat fett inte utgör en riskfaktor
7
 

medan andra påstår det motsatta.
8
 Länge har denna debatt pågått men trots det har 

livsmedelverkets rekommendationer kring mättat fett kvarstått: maximalt tio procent av 

energiintaget bör bestå av mättat fett.  

 

Ett tvivelsmål väcktes hos författaren gällande hur välgrundade dagens kostråd angående 

mättat fett verkligen är. I denna studie granskas ett antal olika artiklar som berör det mättade 

fettets påverkan på risken att drabbas av, eller dö i hjärt- och kärlsjukdom. Även intaget av 

fleromättat fett och dess eventuellt skyddande effekt mot dessa sjukdomar penetreras. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hjärt- och kärlsjukdom 

Med begreppet hjärt- och kärlsjukdom menas sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet. Det finns 

många typer av hjärt- och kärlsjukdomar bl.a. hjärtinfarkt, hjärtsvikt, cerebrovaskulär 

sjukdom och stroke. Den underliggande patogena förklaringen till dessa sjukdomars 

uppkomst är åderförkalkning (ateroskleros) i blodkärlen.
9
 Denna process startar redan i 

barndomen och utvecklas successivt med åren. En livsstil med fysisk inaktivitet, 

tobaksrökning, fetma, stress, överdrivet intag av alkohol och salt påskyndar 

åderförkalkningsprocessen.
10

 

                                                           
5 Ancel Keys. ”Atherosclerosis: a problem in newer public health”, J Mt Sinai Hosp N Y (1953 Jul-Aug;20) (2), 

s. 118-39 
6
 Från radiosändning i P1, kl 12:10, 2/2 2010 med bl.a. Göran Berglund, radioprogram: Vetandets värld del 1 

7
 P. Pietinen. A. Ascherio. P. Korhonen. AM. Hartman. WC. Willett. D. Albanes & J. Virtamo. ”Intake of fatty 

acids and risk of coronary heart disease in a cohort of Finnish men—the alphatocopherol, beta-carotene cancer 

prevention study.” Am. J. Epidemiol. 145, (1997) s. 876 – 887; U. Ravnskov. ”The questionable role of saturated 

and polyunsaturated fatty acids in cardiovascular disease”, J. Clin. Epidemiol. 51, (1998) s. 443 – 460 
8 
A. Ascherio, EB. Rimm, EL. Giovannucci, D. Spiegelman. M. Stampfer & WC. Willett, ”Dietary fat and risk 

of coronary heart disease in men: cohort follow up study in the United States.” (1996) Br. Med. J. 313, s. 84 – 

90; FB. Hu, JE. Manson & WC. Willett, ”Types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a critical 

review.” J. Am. Coll. Nutr. 20, (2001), s. 5 – 19. 
9
 World Health Organization, Prevention of Cardiovascular Disease - Guidelines for assessment and 

management of cardiovascular risk, (Switzerland: 2007)  s. 1 
10

 Sabine Gill, Steen Dalby Kristensen, Hjärt och kärlsjukdomar, (2005-11-29); World Health Organization, 

Cardiovascular diseases, (2010) 
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Idag finns det väldigt bra behandlingar mot hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel 

ballongvidgning av åderförkalkade kärl eller blodförtunnande mediciner mot 

blodproppsbildning. Risken att dö i hjärtinfarkt har till exempel halverats jämfört med för tio 

år sedan och risken att dö i stroke har också minskat kraftigt. Trots detta så är hjärt- och 

kärlsjukdomar fortfarande ett av Sveriges största folkhälsoproblem som står för ca 45 % av 

alla dödsfall.
11

 

 

1.1.2 Åderförkalkningsprocessen och teorin om varför mättat fett ska 

undvikas 

Åderförkalkningsprocessen startar med att en skada utvecklas i kärlväggen (endotelet). 

Skadan kan bero på olika saker, bl.a. bakterier, virus och fysisk påfrestning (t.ex. högt 

blodtryck). Efter skadan utvecklas inflammation vid området. LDL strömmar in i det 

inflammerade området och oxideras, vilket i sig ökar inflammationstillståndet. 

Monocyter/makrofager attraheras från blodbanan och börjar bearbeta (fagocytera) de 

oxiderade LDL molekylerna. Monocyterna/magkrofagerna blir till slut mättade av LDL och 

benämns då som skumceller. Dessa skumceller bildar en tunn fettstrimma under endotelet och 

utgör på så vis det första stadiet i åderförkalkningsprocessen.
12

 

 

En kronisk kärlväggsinflammation innebär att allt fler makrofager/monocyter lockas in i 

området samtidigt som kärlväggens glatta muskulatur börjar producera bindväv. Detta 

förtränger kärlväggens lumen. I bindväven bildas även plack som bland annat består utav 

LDL. Denna plack kan senare rupteras och bidra till bildning av trombos (blodpropp) vilket i 

värsta fall leder till akut syrebrist i drabbad artär.  Blodproppen kan också transporteras och 

täppa till ett annat blodkärl vilket genererar syrebrist i andra vävnader. Om detta sker i hjärtat 

kallas det för hjärtinfarkt. Efter ca 24 timmar löses denna propp normalt sett upp av sig själv 

men risken är att irreversibel vävnadsskada vid det laget redan är skedd. Ju fler LDL-partiklar 

                                                           
11

 Marlene Truedsson. Hjärt-kärlsjukdomar, (2008-02-11) 
12

 Team diamond, heartinflamation, (Acc 2010-02-18); Elsy och Thomas Ericsson. Medicinska sjukdomar: 

specifik omvårdnad – medicinsk behandling – patofysilogi, 2:a uppl, (Poland: Studentlitteratur 2006) s. 14-16; 

Jack H. Wilmore. David L. Costill, Physiology of sport and exercise, 3:dje uppl. (Hong Kong: Human Kinetics 

2004) s. 643f ; GK. Hansson, ”Atherosclerosis, inflammation and coronary disease.”, N Engl J Med, 352, (2009), 

s 1685-95 
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blodet innehåller, desto mer påskyndas ansamlingen av LDL när en skada uppstått i 

endotelet.
13

 

 

Den LDL-höjande egenskapen hos mättat fett ligger till grund för rekomendationen att minska 

intaget av mättat fett.
14

 

 

1.1.3 Fettsyror 

Fett, eller triglycerid som det även kallas, består av tre fettsyror och en glycerolmolekyl. 

Fettsyrorna består av en kedja av kolatomer. I en mättad fettsyra är kolatomerna bundna till 

varandra med enkelbindningar. De omättade fettsyrorna består av en kedja med en eller flera 

dubbelbindningar mellan kolatomerna. Sammanfattningsvis har alltså en enkelomättad 

fettsyra en dubbelbindning medan en fleromättad fettsyra har flera dubbelbindningar. Antalet 

kolatomer på fettsyrorna kan variera. Korta fettsyror har 2-4 kolatomer, medellånga fettsyror 

har 6-10 kolatomer och långa fettsyror har 12-26 kolatomer. Det finns olika sätt att numrera 

fettsyrorna på. Stearinsyra är en mättad fettsyra och betecknas 18:0 (18 kolatomer och inga 

dubbelbindningar). Ibland kan det vara viktigt att veta var den första dubbelbindningen 

befinner sig på kolkedjan och då används en annan beteckning. Linolsyra (18:2, n-6). Med n-6 

menas att den första dubbelbindningen befinner sig vid 6:e kolatomen (räknat ifrån den änden 

som inte fäster i glycerolmolekylen). Transfetter eller härdade fetter är en annan typ av 

omtalad fettsyra. Den är fleromättad, men atomstrukturen gör att den besitter likartade 

egenskaper som en mättad fettsyra. Den bildas naturligt i vommen på idisslare men kan även 

framställas industriellt.
15

 

 

1.1.4 Kolesterol 

Kolesterol är en typ av fett som tillsammans med fosfolipider och proteiner bildar 

transportproteiner, så kallade lipoproteiner. Kylomikron, VLDL, LDL och HDL är olika typer 

av lipoproteiner som tillverkas i levern. Dessa proteiner transporterar bl.a. fetter och 

fettlösliga vitaminer i blodet. Egentligen beskriver de olika typerna av lipoproteiner (förutom 

                                                           
13

 Elsy och Thomas Ericsson, Medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad – medicinsk behandling – 

patofysilogi, 2:a uppl, (Poland: Studentlitteratur 2006) s. 14ff 
14

Nutrationsavdelning, SLV, Mättat fett, (2009-10-06) 
15

 Lillemor Abrahamsson, Agneta Andersson, Wulf Becker, Gerd Nilsson, ”Näringslära för högskolan”, 5:e upl. 

(Liber AB, Slovenien 2008) s.107ff 
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kylomikroner) olika stadier av täthetsklassificering. LDL innehåller mer triglycerider än HDL 

som innehåller minst. LDLs främsta uppgift är att förse celler med kolesterol. Kolesterolet 

används senare för att bland annat bygga upp cellmembran och hormoner. Det kolesterol som 

blir över hämtas av HDL och förs tillbaka till levern.
16

 

 

1.1.5 Fett i kosten 

I dagens kost förekommer i allmänhet en blandning av mättade och omättade fettsyror. 

Normalt sett är livsmedel med hög halt av mättat fett fast i rumstemperatur såsom t.ex. smör, 

medan livsmedel med hög halt av omättat fett oftast är flytande. Nötter och oliver är exempel 

på livsmedel som innehåller en hög halt enkelomättat fett. Frön, fisk och blommor (ex. raps, 

nattljus) innehåller en hög halt fleromättat fett. I animalisk kost förekommer oftast en större 

andel mättat fett än i vegetabilisk kost.
17

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie är att klargöra huruvida intaget av mättat fett påverkar risken 

för att drabbas av, eller avlida i hjärt- och kärsjukdom. Ett annat syfte är att undersöka om 

intaget av fleromättat fett eller en kost med hög FM/M kvot fungerar som prevention mot 

hjärt- och kärlsjukdomar. 

Frågeställningar: 

Påverkar intaget av mättat fett risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom? 

Påverkar intaget av mättat fett risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom? 

Kan intag av fleromättat fett eller en kost med hög FM/M kvot fungerar som prevention mot 

hjärt- och kärlsjukdomar? 

 

1.3 Metod 

En litteraturundersökning har gjorts för att besvara syfte och frågeställningar. Litteratur har 

sökts i databaserna MEDLINE, Global Health och Swemed+. Studier utgivna fr.o.m. 1 januari 

                                                           
16

 Ibid.  s.124ff 
17

 Uffe Ravnskov, ”Fett och kolesterol är hälsosamt!”, Andra upl. (Scanbook AB, Falun, 2008) s. 12f 
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1999 t.o.m. 11 februari 2010 har använts i denna studie. Anledningen till denna begränsning 

var dels att unvika överlappning med en uppsats med liknande syfte vid GIH som avslutades 

1999
18

 men också för att begränsa arbetet i och med en tidsbegränsning på nio veckor. Sökord 

formulerades utifrån syftet med studien. För att få fram vilka sökord som var mest relevanta 

gjordes en screening där olika sökord provades.  

 

Söksträngen "saturated fat” or ”saturated fatty" and mortality, samt söksträngen "saturated 

fat" or "saturated fatty" and CHD,  användes i MEDLINE och Global Health. I Swemed+ 

användes enbart söksträngen ”mättat fett”. Sökningarna gjordes vid enstaka tillfällen fr.o.m. 

2010-01-26 t.o.m. 2010-02-11. 

 

Inklusionskriterier för artiklar var att testgruppen utgjordes av människor samt att 

undersökning av intaget av fettsyror och risken att drabbas av eller dö i hjärt- och kärlsjukdom 

skulle ha gjorts på individnivå dvs. att studierna skulle följt individer under olika lång tid och 

undersökt för fall eller dödsfall i hjärt- och kärlsjukdom (ej tvärtsnittstudier). Artiklarna skulle 

dessutom vara skrivna på svenska eller engelska för att inkluderas. 

 

Tvärsnittsstudier som jämfört populationers intag av mättat fett och härlett detta till risken för 

att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom har exkluderats. Populationsperspektivet i en 

tvärsnittstudie snarare än individperspektivet medför att andra potentiella riskfaktorer att 

drabbas av, eller dö i hjärt- och kärlsjukdom blir svårare att justera för.
19, 20, 21

 En studie visar 

att det kan vara missvisande att dra samband utifrån en populations konsumtion av mättat fett 

och samtidiga förekomst av hjärt- och kärlsjukdom. Detta upptäcktes när vissa studier på de 

enskilda individerna i populationen gjordes och där intag av mättat fett och risken för att 

drabbas av eller dö i hjärt- och kärlsjukdom inte alls korrelerade.
22

  

 

                                                           
18 Sara Nordenfelt, ”Fettets roll i uppkomsten av hjärkärlsjukdom Examensarbete : en litteraturstudie”, 

Stockholm : Idrottshögskolan, 1999 
19

 J. Zhang, H. Kesteloot, "Differences in all-cause, cardiovascular and cancer mortality between Hong Kong and 

Singapore: role of nutrition.", Eur J Epidemiol, 17(5), (2001) s. 469-77 
20

 T. Dwyer, SC. Emmanuel, ED. Janus, Z. Wu, KL. Hynes, C. Zhang, "The emergence of coronary heart disease 

in populations of Chinese descent." Atherosclerosis, 167(2), (April 2003) s. 303-10 
21

 JD. Kark, N. Goldberger, R. Fink, B. Adler, K. Kuulasmaa, S. Goldman, "Myocardial infarction occurrence in 

Jerusalem: a Mediterranean anomaly.", Atherosclerosis, 178(1), (Jan 2005) s. 129-38 
22

 JV. Joossens, J. Geboers, H. Kesteloot, "Nutrition and cardiovascular mortality in Belgium. For the B.I.R.N.H. 

Study Group.", Acta Cardiol, 44(2), (1989) s.157-82; Nordic nutrition, ”nordic nutrition recommendations 

2004”, (2004) s. 163 
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Åderförkalkning utvecklas under lång tid.
23

 Under de nio veckor som lämnats åt uppsatsen 

blir det därav stora svårigheter att utföra en givande observations- eller interventionsstudie. I 

några artiklar som påvisat att mättat fett är en riskfaktor har man kommit fram till detta 

genom att byta ut mättat fett mot fleromättat.
24

 För att kunna innesluta en eventuell 

skyddsfaktor mot hjärt- och kärlsjukdomar hos fleromättat fett så har det fleromättade fettet 

även undersökts separat i denna studie. 

 

1.4 Hur slutsatser konstaterats 

Det är komplicerat och komplex att sammanfatta flera studiers olika resultat till ett enda. 

Studiernas kvalité, metoder, antalet försökpersoner och uppföljningsår är några få faktorer 

som bör beaktas. Med tidsbegränsing och bristande kunskaper väljs därför ett majoritets 

beslut, dvs. sanningen lutar åt det resultat som majoriteten av studierna kunnat visat. 

 

2. Resultat 

Nedan presenteras 14 studier som är uppdelade under rubriker konstruerade efter 

frågeställningarna. Vissa studier förekommer under flera rubriker då de svarat på flera 

frågeställningar samtidigt. Metodbeskrivning av dessa står endast i den förstnämnda studien. 

 

2.1 Intag av mättat fett och risken för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom 

Studie 1 

I en dansk studie undersökte man intaget av mättat fett och dess eventuella samband med 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom hos 3959 slumpmässigt utvalda män och kvinnor. Efter 

exkludering av testpersoner med ofullständigt ifyllda data, tidigare hjärt- och kärlsjukdomar 

eller diabetes återstod 3686 individer i åldrarna 31-71 år. Deltagarna fick svara på en enkät 

gällande livsstilsfaktorer, notera eget kostintag under sju dagar samt blodtryck uppmätt. 

Sexton år efter första mötet hade 225 män och 98 kvinnor drabbats av hjärt- och kärlsjukdom. 
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Studien visar ett signifikant samband mellan intag av mättat fett och fall av hjärt- och 

kärlsjukdom hos kvinnorna. Risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom presenteras 

nedan utifrån en femprocentig skillnad i energiintag från mättat fett respektive kolhydrater. 

Kvinnor vars förhöjda energiintag bestod av kolhydrater löpte lägst risk för att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdom och användes som referensvärde. Kvinnor med ett  förhöjt energiintag 

där den extra energin bestod av mättat fett, löpte ökad risk för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom. Om dessa kvinnor var yngre än 60 år löpte de 268 % ökad risk för att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdom. Kvinnor i samma grupp som var äldre än 60 år, löpte endast 22 % 

ökad risk. Dessa samband kvarstod efter justering för fysisk aktivitet, rökning, utbildning, 

blodtryck och släktrelaterade hjärt- och kärlsjukdomar. Hos män hittades inget signifikant 

samband.
25

 

 

Studie 2 

En annan studie undersökte intaget av mättat fett och frukt och grönsakers enskilda och 

kombinerade påverkan på risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. I studien medverkade 

501 friska män. Dessa förde kostdagbok under i genomsnitt 19 dagar, vid ett till sju tillfällen 

under en artonårsperiod. Vid dessa en till sju tillfällen undersöktes även deras hälsorelaterade 

beteenden och fysiologiska mätvärden så som BMI och blodtryck. Exkluderades gjorde de 

män som insjuknat i hjärt- och kärlsjukdom innan studiens början samt data som insamlats två 

år innan dödsfall. Dödstal på alla medverkande följdes upp. För att ta reda på kostens 

näringsinnehåll fördes data in i Minnesotas nutritions databas (NDS). En portion frukt och 

grönsaker inkluderade även frukt och grönsaker i diverse grytor eller soppor. I resultatet 

definieras lågt intag av mättat fett som mindre än 12 % av energiintaget. Ett lågt intag av frukt 

och grönsaker definieras som mindre än 5 portioner per dag. Alla intag som överskrider de 

lågt definierade intagen, definieras som höga intag. De män som hade ett lågt intag av mättat 

fett och samtidigt högt intag av frukt och grönsaker löpte 54 % minskad risk att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdom jämfört med de män som hade en hög konsumtion av mättat fett och 

samtidig låg konsumtion av frukt och grönsaker. Dessa samband kvarstod efter justering för 

ålder, BMI, fysisk aktivitet energiintag, rökning, alkohol, kosttillskott, frukt och grönsaker 

(vid undersökningen till mättat fett) och mättat fett (vid undersökning till frukt och 

grönsaker). En låg konsumtion av mättat fett eller en hög konsumtion av frukt och grönsaker 

                                                           
25
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var för sig utgjorde ingen signifikant skyddsfaktor mot att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. 

Alltså hittades en kombinerad skyddsfaktor hos ett lågt intag mättat fett med ett högt intag av 

frukt och grönsaker.
26

 

 

Studie 3 

Följande studie har undersökt intaget av fett och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 

hos indianer bosatta i Amerika. Mellan 1993-1995 undersöktes deltagarnas kostvanor vid ett 

tillfälle. Detta gjordes med en intervju där deltagarna fick beskriva sin kosthållning de senaste 

24 timmarna. I samband med detta tillfälle gavs ett blodprov och fysiologiska mätvärden och 

hälsorelaterade beteenden undersöktes (se justering nedan). Exluderades gjordes individer 

med redan uttalad hjärt- och kärlsjukdom, under dialysbehandling, levercirros eller som åt 

mindre än 600 kcal/dag eller mer än 8000 kcal/dag för män och 6000 kcal/dag för kvinnor.  

Därefter kvarstod 2938 indianer i åldrarna 47-79 år. Kostens näringsinnehåll analyserades via 

Minnesotas nutritionsdatabas. Information kring dödstal eller insjuknanden i hjärt- och 

kärlsjukdom följdes upp i genomsnitt 7.2 ± 2.3 år. Information hittades hos 99.8% av 

deltagarna. Inget samband mellan intaget av mättat fett och fall av hjärt- och kärlsjukdom 

hittades efter att man justerat för kön, ålder, BMI, undersökningsplats, diabetesstatus, 

hypertoni, rökning, alkohol intag, totalt energiintag från protein, total energiintag samt 

koncentration av HDL, LDL och triglycerider i blodplasma.
27

 

 

Studie 4 

En studie har undersökt hur kosten påverkar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom hos 

Minangkabau befolkning i västra Indonesien som inte influerats av västerländska matvanor. 

Sextiotvå män och 31 kvinnor med en redan utvecklad hjärt- och kärlsjukdom fick svara på en 

enkät där de fick beskriva sina kostvanor 12 månader tillbaka. Detsamma gjordes för friska 

individer, 113 män och 76 kvinnor i samma befolkning matchade vad gäller kön och ålder. 

Näringsinnehållet togs fram via Nutritions databasen USDA. Total mängd konsumerat fett 

eller mättat fett utgjorde ingen riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Däremot utgjorde 
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animalisk mat, protein och kolesterol i kosten samt tomma kalorier från kolhydrater (ex. 

strösocker) en riskfaktor.
28

 

 

Studie 5 

I en annan studie har man undersökt om konsumerad mängd mjölkfett påverkar risken att 

drabbas av hjärtinfarkt. Vid en basunderundersökning togs ett fasteblodprov och andra 

riskfaktorer (se justering nedan) för hjärt- och kärlsjukdom undersöktes. Efter 

basundersökningen införskaffades information om vilka individer som drabbats av hjärtinfarkt 

under följande 9 år. Sexton kvinnor och 62 män fick under denna tid hjärtinfarkt. En 

inklusionskriterie var att dessa individer skulle lämna ett ytterligare blodprov när 

hjärtinfarktdiagnosen ställdes. En kontrollgrupp på 32 kvinnor och 124 män skapades 

slumpmässigt med matchande kön, ålder och geografisk region. Resultatet visade att de två 

vanligaste fettsyrorna i mjölk, pentadekansyra (15:0) och heptadekansyra  (17:0) inte utgjorde 

en signifikant skyddsfaktor eller riskfaktor för att få akut hjärtinfarkt första gången efter 

justering för kolesterol, rökning, systoliskt och diastoliskt blodtryck.
 29

 

 

Studie 6 

I följande studie har man undersökt hur koncentrationen av fettsyror i fosfolipider och 

kolesterolestrar i blodplasma påverkar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Hos 4009 

individer togs ett icke fastande blodprov och dessutom undersöktes andra riskfaktorer (se 

justering nedan) för hjärt- och kärlsjukdom hos individerna. Under 11 år skaffades 

information om vilka som drabbats av hjärt- och kärlsjukdom. Denna information inhämtades 

via telefonsamtal, sjukhus, nationella och lokala dödsorsaksregistret. Exkluderades gjorde 

människor med tidigare hjärt- och kärlsjukdom, icke komplett fettsyraprov, som behandlades 

med kolesterolsänkande medicin samt mörkhyade eftersom endast 37 individer av dessa 

hittades. Därfefter kvarstod 3591 individer (46 % män och 54 % kvinnor) i åldrarna 45-64. Av 

dessa individer hade 282 drabbats av hjärt- och kärlsjukdom. En hög koncentration mättat fett 

i kolesterolestrar associerades med en högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom men 

sambandet var inte signifikant efter justering för ålder, kön, rökning, alkoholintag, fysisk 
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aktivitet, specialdiet, kolesterol i kosten och totalt intag av fett. Koncentrationen mättat fett i 

fosolipider var inte heller signifikant relaterat med fall av hjärt- och kärlsjukdom efter att man 

justerat för samma samverkande faktorer.
30

 

 

Studie 7 

En studie har undersökt sambandet mellan intag av olika typer av fettsyror och risken att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Denna artikel utgår ifrån data som inhämtades vid ”Nurses 

Health study”. Vartannat år fr.o.m 1980 t.o.m. 1994 undersöktes 121 700  kvinnor i åldrarna 

30-55 för potentiella riskfaktorer (se justering nedan) för hjärt- och kärlsjukdom samt fick 

svara på en enkät om sina föregående års kostvanor. Information om hjärt- och kärlsjukdomar 

hos dessa kvinnor följdes sedan upp i 14 år. Exkluderades gjordes kvinnor med diabetes, höga 

kolesterolvärden, tidigare hjärt- och kärlsjukdom eller cancer. Efter exklusion kvarstod 80 082 

individer i åldrarna 34-59. De kvinnor som konsumerade mest av fettsyrorna 12:0-18:0 hade 

högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom än de som konsumerade minst och näst 

minst. Kvinnor som konsumerade näst minst samt de kvinnor som konsumerade näst, näst 

minst, hade lägst risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Sambandet konstaterades efter 

justering för ålder, undersökningsperiod, BMI, fysisk aktivitet, klimakteriestatus, ärftligt 

belastning av hjärtinfarkt och högt blodtryck innan 60 års ålder, vitamin E tillskott, rökning 

och intaget av alkohol och acetylsalicylsyra. Efter justering av enkelomättat fett, fleromättat 

fett, transfetter, protein, kolesterol i kosten, fibrer och totalt energiintag blir ovanstående 

samband icke signifikanta. De kortkedjade fettsyrorna 4:0 – 10:0 visade en tendens till att ha 

en skyddande effekt men detta samband var ej signifikant .
31

  

 

Studie 8 

 En liknande studie är gjord utifrån samma artikel som ovan (studie 7), med samma testgrupp, 

exklusionskriterier och uppföljningsår. Det som skiljer dem åt är att denna analyserade data 

med fyra olika statistiska modeller, ”the standard multivariate model”, ”the energy-partition 

model”, ”the nutrient residual model”, och ”the multivariate nutrient density model”. Inget 

signifikant samband mellan intag av mättat fett och risken att drabbas av hjärt- och 
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kärlsjukdom hittades i någon av de fyra statistiska modellerna efter att man justerat för samma 

samverkande faktorer som ovan.
 32

 

 

2.2 Intag av mättat fett och risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdom 

Studie 2 

En studie undersökte intaget av mättat fett och frukt och grönsakers enskilda och kombinerade 

påverkan på risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom. Metod och upplägg finns beskrivet ovan 

(sid. 13). I resultatet definieras lågt intag av mättat fett som mindre än 12 % av energiintaget. 

Ett lågt intag av frukt och grönsaker definieras som mindre än 5 portioner per dag. Alla intag 

som överskrider de lågt definierade intagen, definieras som höga intag. De människor som 

hade ett högt intag av mättat fett och lågt intag av frukt och grönsaker hade högst risk att 

drabbas av dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Övriga grupper jämförs med nämnda grupp. De 

som hade ett lågt intag av både  mättat fett och frukt och grönsaker hade 64 % minskad risk 

för att dö i hjärt- och kärlsjukdom. De som hade ett högt intag av både mättat fett och frukt 

och grönsaker hade en 67 % minskad risk för att dö i hjärt- och kärlsjukdom. De som hade ett 

lågt intag av mättat fett och ett högt intag av frukt och grönsaker hade 76 % minskad risk att 

drabbas av dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Dessa samband kvarstod efter en justering för 

ålder, BMI, fysisk aktivitet, rökning, energiintag, alkohol och kosttillskott. Justerade man för 

individer som fick sin första undersökning innan 1980 i jämförelse med de individer som 

undersöktes efter 1980 så försvann alla signifikanta samband gällande mättat fett och 

dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Anledningen till denna justering var bland annat att 

metoden för att inhämta information om kostintaget ändrade sig lite vid denna tidpunkt samt 

att individer i studien efter detta årtal började konsumerade mer frukt och grönsaker än 

tidigare.
33

 

 

Studie 3 

En annan studie har undersökt intaget av fett och risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom hos 

indianer bosatta i Amerika. Metod och upplägg finns beskrivet ovan (sid. 14). Totalt fettintag, 

mättat och enkelomättat fett har ett samband med dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom för 

människor som är 47-59 år gamla men inte hos dem som är 60-79 år gamla efter justering för 
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kön, ålder, BMI, undersökningsplats mellan 1993-1995, diabetes status, hypertoni, rökning, 

alkohol, totalt energiintag från protein, total energiintag samt koncentration HDL, LDL och 

triglycerider i blodplasma.
34

 

 

Studie 9 

En studie har undersökt kostintaget av fett och dess samband med dödlighet i hjärt- och 

kärlsjukdom. 1985-1986 intervjuades ett slumpmässigt urval från hushåll i Storbritannien om 

matvanor, hälsorelaterade beteenden men även personernas fysiska tillstånd och 

socioekonomiska situation undersöktes. Efter 16 år undersöktes hur många av dessa 

människor som dött i hjärt- och kärlsjukdom. Information av dödstal hämtades från det 

nationella kontoret för statistik (tidigare OPCS) som täckte 97 % av alla ursprungliga 

deltagare. Exkluderades från beräkningarna gjordes de individer med tidigare hjärt- och 

kärlsjukdom, diabetes, behandling av högt blodtryck eller individer som åt en specialdiet. 

Uppfyllde inklusionkriteriena gjorde 1225 män och 1451 kvinnor i åldrarna 40-75. Efter 16 år 

hade 98 män och 57 kvinnor avlidit i hjärt- och kärlsjukdom. Studien visar att det finns ett 

samband mellan intag av mättat fett och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom hos kvinnor men 

däremot inte hos män. Detta samband kvarstod även efter en justering för fysisk aktivitet, 

rökning, alkohol, socialklass och ålder. De kvinnor som vid intervjutillfället åt mer än 100 g 

mättat fett per vecka hade en 38 % ökad risk att dö i hjärt- och kärlsjukdom jämfört med de 

kvinnor som åt mindre än 100 g mättat fett per vecka.
35

 

 

Studie 10 

Syftet med en studie var att utforska sambandet mellan intaget mättat fett, fleromättat och 

enkelomättat samt kvoten FM/M och risken för dödlighet i bland annat hjärt- och 

kärlsjukdom. Under 1991-1996 gjordes undersökningar på sammanlagt 28 098 personer från 

Malmö, Sverige. Enkäter om livsstil och livsstandard besvarades och fysiologiska mätvärden 

undersöktes (se justering nedan). Dessa individer fick anteckna sitt kostintag i en matdagbok 

under sju dagar. Information om dödsfall hämtades ifrån det lokala och nationella 

dödsregistret för en uppföljningsperiod på i genomsnitt 6.6 år (0.1-9.8 år). Information från 

alla deltagare hittades. Inget signifikant samband hittades vid intag av mättat fett och risken 

att drabbas av dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Detta konstaterades även efter justering för 
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ålder, fysisk aktivitet, BMI, socialklass, äktenskaplig status, rökning, kvoten FM/M, totalt 

intag av alkohol, fibrer, fett och fleromättat fett.
36

 

 

Studie 11 

En brittisk studie hade som syfte att undersöka olika fettsyrors samband med dödlighet i hjärt- 

och kärlsjukdom. Sammanlagt fick 8448 brittiska män svara på en enkät som skickades via 

posten. Enkäten innehöll frågor gällande sjukdomsdiagnos, medicinering, rökning och 

socioekonomisk status. Männen ombads också att via sjukvården uppmäta blodtryck, BMI, 

samt att lämna ett icke fastande blodprov. Data från 5360 män var fullständiga och användes i 

denna studie. Dödstatisktik hos dessa människor bevakades av det nationella statiska kontoret 

i England i upp till i genomsnitt 6.8 år. Den fjärdedel män som hade högst halt av mättat fett i 

blodet samt fosfolipider, hade två gånger så stor  risk att dö i hjärt- och kärlsjukdom jämfört 

med resterande. De män som hade näst högst, näst minst och minst mättat fett i blodet hade 

alla samma risk. Detta samband var signifikant efter en justering för ålder, utbildning, 

systoliskt blodtryck, BMI, rökning, diabetes, men inte efter att man justerat för apo A1, HDL, 

apo B, LDL, C-reactive protein, fibrinogen och  albumin.
37

 

 

2.3 Intag av fleromättat fett och kvoten fleromättat fett/mättat fett i 

kost och risken för att drabbas av eller dö i hjärt- och kärlsjukdom 

Studie 1 

En annan studie har undersökt kostintaget av fleromättat fett och risken att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdom. Metod och upplägg finns beskrivet ovan (sid. 12-13). Studien visar att 

fleromättat fett inte ger ett signifikant skydd mot att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom efter 

justering för fysisk aktivitet, rökning, utbildning, blodtryck och släktrelaterade hjärt- och 

kärlsjukdomar.
38
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Studie 7 

En studie har undersökt sambandet mellan intaget av mättade och omättade fettsyror och 

risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Metod och upplägg finns beskrivet ovan (sid. 

16). En hög FM/M kvot i kosten visade sig ge en skyddande effekt mot risken att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdom. Sambandet var signifikant efter justering för ålder, period av 

undersökningarna, BMI, fysisk aktivitet, klimakteriestatus, ärftligt belastning av hjärtinfarkt 

och högt blodtryck innan 60 års ålder, vitamin E tillskott, rökning, intaget av alkohol, 

acetylsalicylsyra, enkelomättat fett, fleromättat fett, transfetter, protein och kolesterol i kosten, 

fibrer samt totalt energiintag.
39 

  

 

Studie 8 

En liknande studie är gjord utifrån samma artikel som ovan (studie 7), med samma testgrupp, 

exklusionskriterier och uppföljningsår. Det som skiljer dem åt är att denna analyserade data 

med fyra olika statistiska modeller, ”the standard multivariate model”, ”the energy-partition 

model”, ”the nutrient residual model”, och ”the multivariate nutrient density model”. Den 

femte del som åt minst fleromättat fett hade också högst risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom efter att man justerat för ovanstående samverkade faktorer. Sambandet var linjärt 

genom de fem femtedelarna men endast signifikant i Multivariate nutrient density model.
40

 

 

Studie 10 

Sambandet mellan intaget fleromättat fett och kvoten FM/M i kosten och risken för att dö i 

hjärt- och kärlsjukdom undersöktes i följande studie. Metod och upplägg finns beskrivet ovan 

(sid. 18). Kvoten FM/M i kosten och intaget av fleromättat fett gav skiftande resultat och 

ingen skyddsfaktor eller riskfaktor kunde konstateras efter att justerat för ålder, fysisk 

aktivitet, BMI, social klass, äktenskaplig status, rökning, alkohol, fiber intag, totalt fettintag 

och kvoten FM/M (justerat vid fleromättat fett), fleromättat (justerat vid kvoten FM/M) och 

mättat fett.
41
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Studie 11 

Följande studie hade som syfte att undersöka olika fettsyrors samband med dödlighet i hjärt- 

och kärlsjukdom. Metod och upplägg finns beskrivet ovan (sid. 19). Fleromättat fett i blodet 

och fosfolipider gav ett skydd mot dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Det var en linjärt 

ökande skyddsfaktor från den fjärdedel individer som konsumerande minst fleromättat fett till 

den fjärdedel individer som konsumerade mest fleromättat fett. Detta samband var signifikant 

efter en justering för ålder, utbildning, systoliskt blodtryck, BMI, rökning, diabetes, apo A1, 

HDL, apo B, LDL med inte efter att dessutom justerat för C-reactive protein, fibrinogen och  

albumin.
42

 

 

Studie 12 

En finsk studie har undersökt hur intaget av omättade och mättade fettsyror kan förutsäga 

hjärt- och kärlsjukdom hos typ 2 diabetiker. I studien fick1059 finska kvinnor och män svara 

på en enkät om levnadsvanor samt kostvanor den senaste månaden. Fysiologiska mätvärden 

undersöktes också. Efter att ha exkluderat individer med ofullständiga data, eller med tidigare 

hjärt- och kärlsjukdom kvarstod 366 män och 295 kvinnor i åldrarna 45-64 år. Sju år efter 

datainsamlingen skaffades information om frekvensen av dödsfall och insjuknande i hjärt- och 

kärlsjukdom för dessa individer. Informationen införskaffades med hjälp från de sjukhus 

patienten tillhör och Finlands dödsfallsregister. Under denna sjuårsperiod dog 65 individer i 

hjärt- och kärlsjukdom och 48 individer fick en icke dödlig hjärt- och kärlsjukdom. Hos 

männen uppgavs ett positivt samband mellan en kosthållning med låg FM/M kvot och hjärt- 

och kärlsjukdom. Resultatet var signifikant efter justering för ålder, BMI, rökning, hypertoni, 

diabetesduration, bosättning i Öst- eller Västfinland, typ av diabetesbehandling, triglycerider, 

total kolesterol, HDL och fastande blodglukos. En låg FM/M kvot i kosten utgjorde ingen 

prevention mot att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom hos kvinnor. Män som hade en högre 

FM/M kvot än 0.28 hade fem procents risk för att dö i hjärt- och kärlsjukdom medan de män 

som hade en FM/M kvot på 0.28 eller lägre, hade en risk på 14.2 % att dö i hjärt- och 

kärlsjukdom. Inget signifikant samband mellan en låg FM/M kvot och risken att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdom hos varken män eller kvinnor hittades.
43

 

 

 

                                                           
42

 Robert Clarke, s. 279–284 
43

 Minna Soinio, Markku Laakso, Seppo Lehto, Paula Hakala, Tapani R¨onnemaa, ”Dietary Fat Predicts 

Coronary Heart Disease Events in Subjects With Type 2 Diabetes”, Diabetes care, Vol 26, No 3, (2003) s. 619-

624 



21 
 

Studie 13 

En studie hade som mål att undersöka vilket samband intaget av olika fettsyror har med 

dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Deltagarna i studien valdes slumpmässigt utifrån en 

tidigare studies undersökningsgrupp. Till en början bestod antalet av 2682 finska män i 

åldrarna 42, 48, 54 eller 60 men efter att man exkluderat människor med diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdom och cancer vid start kvarstod 1551 individer att analysera. Information om deras 

kostintag inhämtades via ett så kallat ”4-day record” som innebär att personen själv skriver 

ned vad den ätit under fyra dagar. Deltagarna fick lämna ett blodprov samt fick andra 

riskfaktorer (se justering nedan) undersökta. Information från det nationella dödsregistret 

följdes upp under 15 år. Under denna tid dog 78 individer av hjärt- och kärlsjukdom. Studien 

hittade ett negativt samband mellan intag av fleromättat fett och dödlighet i hjärt- och 

kärlsjukdom. Den tredjedelen som åt mest fleromättat fett hade en 62 % minskad risk att 

drabbas av dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom jämfört med den tredjedelen som åt minst. Den 

övre tredjedelen jämfört med den lägre tredjedelen av kvoten FM/M hade ett liknande 

samband. Dessa båda samband var linjära genom tredjedelarna och kvarstod efter justering för 

ålder, uppföljnings år, BMI, fysisk aktivitet, totalt intag av alkohol, fiber och energi samt 

koncentrationen av HDL och LDL i blodplasma.
44

 

 

2.4 Risk för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid intaget av vissa 

specifika fettsyror 

Studie 14 

En studie har undersökt specifika fettsyror i blodet och dess samband med dödlighet i hjärt- 

och kärlsjukdom. Alla män bosatta i Uppsala fr.o.m. 1970 och tre år framåt blev förfrågande 

vid 50 års åldern att delta i denna studie. Deltagarna fick vid ett tillfälle ge blodprov och fick 

andra riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar undersökta (se justering nedan). Fullständiga 

data hittades hos 2009 individer. En kontrollgrupp på 1885 män skapades utifrån samma 

population efter följande exklusioner, individer med diabetes, tidigare hjärt- och kärlsjukdom, 

cancer som behandlades med blodfettsänkande mediciner eller saknade komplett 

blodfettsdata. Individerna följdes upp i det nationella dödsregistret i genomsnitt 33.7 år med 

minimalt bortfall. Under dessa år hade 461 individer från undersökningsgruppen och 416 
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människor från kontrollgruppen dött i hjärt- och kärlsjukdom. De blodfetter som hade ett 

positivt samband med dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid blodprovstagningen vid 50 års 

ålder var följande: myristinsyra (14:0), palmatinsyra (16:0), palmitoljesyra (16:1), oljesyra 

(18:1), gamma-linolensyra (18:3n-6) och dihomo-gamma-linolensyra (20:3n-6). Sambanden 

var signifikanta och konstaterades efter att man justerat för totalt kolesterol i blodprov, BMI, 

rökning, fysisk aktivitet och hypertoni.
45

 

 

3. Diskussion 

Huvudsyftet med denna studie var att klargöra huruvida intaget av mättat fett påverkar risken 

för att drabbas av, eller avlida i hjärt- och kärsjukdom. Ett annat syfte var att undersöka ifall 

intaget av fleromättat fett eller en kost med hög FM/M fett kvot fungerar som prevention mot 

hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

3.1 Mättat fett och dess samband med risken att drabbas av eller dö 

i hjärt- och kärlsjukdom 

Åtta studier hittades som undersökte intaget av mättat fett och risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom. En studie hittade ett positivt samband för risken att drabbas hos kvinnor men 

inte hos männen. En annan studie hittade en signifikant skyddsfaktor mot att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdom om både ett lågt intag av mättat fett och ett högt intag av frukt och grönsaker 

konsumerades samtidigt. Sex andra studier hittade inget signifikant samband mellan mättat 

fett och hjärt- och kärlsjukdom.  

 

Fem studier hittades som undersöker mättat fett och dess samband med dödlighet i hjärt- och 

kärlsjukdom. En studie påstår att mättat fett inte utgör en riskfaktor. De resterande fyra 

studierna lutar åt att mättat fett är en riskfaktor fastän alla med vissa kriterier, endast 

riskfaktor hos kvinnor, individer 47-59 år eller konsumtion av mättat fett hos den ¼ som 

konsumerade högst jämfört med den ¼  som åt lägst eller endast innan justering av andra 

samverkade faktorer. 
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Det tycks vara osäkert att konstatera att mättat fett är en riskfaktor för att dö i hjärt- och 

kärlsjukdom eftersom forskningen ger olika budskap. Eftersom åderförkalkningsprocessen är 

en långsam process dör de människor som förmodligen redan befinner sig i riskzonen. I så fall 

innebär detta att mättat fett skulle kunna vara en riskfaktor hos de människor som redan 

befinner sig i riskzonen. I fler av studierna var mättat fett i sig en riskfaktor för att dö i, eller 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom men utgjorde ingen signifikant riskfaktor efter justering för 

andra riskfaktorer. Samverkande faktorer är i detta fall intressanta att utforska eftersom flera 

studier visar att intag av mättat fett associeras positivt med andra riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdom, t.ex. fysisk inaktivitet.
46

 Ökad kunskap om hur dessa samverkar behövs för 

forskningen. Undersökning om människors levnadsvanor både  de som är i riskzonen och 

friska människors skulle kunna bidra med denna kunskap. Majoriteten av de funna studierna 

visar att mättat fett inte är en riskfaktor för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Detta 

överensstämmer med en nyligen producerad metaanalys där mättat fett inte är en riskfaktor 

för att drabbas av hjärtkärlsjukdom, stroke och kranskärlssjukdom.
47

  

 

Ett alternativ varför skiftande resultat har hittas gällande sambandet mättat fett och dödlighet i 

hjärt- och kärlsjukdom är att mättat fett skulle utgöra en väldigt liten riskfaktor i jämförelse 

med andra riskfaktorer. Av livsmedelverket och allmänheten anses fleromättat fett vara 

hälsosamt och mättat fett ohälsosamt. De människor som är hälsosamma kanske också tänker 

på att äta fleromättat istället för mättat fett och lever en livsstil som missgynnar andra 

riskfaktorer som stress, rökning, alkohol, fysisk inaktivitet eller andra faktorer som studierna i 

denna uppsats inte justerat för, ex. stress eller C-RP (en studie korrigerade för denna faktor). 

Hur de livsmedel som består utav mättat fett tillagas, ex. kokt eller stekt, kan vara en 

potentiell missledande faktor. I en av de funna studierna var mättat fett inte en riskfaktor för 

att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom medan animalisk föda var det.  

 

En annan teori som kan förklara de skiftande resultaten är den goda behandling som finns 

emot dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Både mediciner som blodförtunnande, statiner, 

ballongvidgning med mera som satts in efter basexaminationen men under studiens gång kan 

påverka resultaten. Därav kan det vara mer relevant att undersöka hur många som drabbas av 
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hjärt- och kärlsjukdom istället för dödstalet.  Den koagulerande effekten hos fett skulle kunna 

hämma medicinens blodförtunnande effekt.
48

  En studie hävdar att de fleromättade omega-3 

och omega-6 har en blodförtunnande effekt.
49

 Skulle då den koagulerande effekten bero på 

mättat och enkelomättat fett? Detta skulle i så fall kunna förklara de varierande resultaten 

gällande mättat fett och dödlighet. Mer forskning behövs om hur mättat fett påverkan dagens 

mediciner mot hjärt- och kärlsjukdom för att kunna utesluta en sådan teori. 

 

Idag anses en nivå under 130 mg LDL i blodet 

vara idealt. Trots detta visar en studie från 1996 

att 35 % av alla som fick kardiovaskulär sjukdom 

hade ett kolesterolvärde under 130 mg.
50

 En 

studie gjord 2002 visar att 46 % av alla fall av 

kardiovaskulär sjukdom skedde hos individer som 

hade under denna nivå. Denna studie undersökte 

också sambandet, C-reactive protein (stiger i nivå 

när inflammation finns i kroppen) och 

kardiovaskulär sjukdom och kom bland annat 

fram till att detta protein är en mycket starkare 

riskmarkör än LDL. Individer med höga nivåer av 

LDL, >160 mg/dl och låga halter av C-RP <1.0, 

har enligt diagrammet en lägre risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom än de med låga 

nivåer av LDL, <130 och höga halter av C-RP.
51

 

 

Åderförkalkning bildas efter att en skada uppstått i kärlets endotelvägg och orsaken till skadan 

kan vara en bakterie eller ett virus. Om C-RP är en indikator för inflammation och en större 

riskmarkör än LDL borde det i så fall vara mer befogat att hindra inflammationen snarare än 

att minska LDL som ”fastnar” i det skadade området. Detta skulle kunna innebära att mättat 

fett är en större riskfaktor hos de människor som redan har en hög halt C-RP i serum. 

Sambandet mellan detta protein och andra levnadsvanor och skyddsfaktorer skulle i så fall 
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vara intressant att veta.  Om C-reactive protein har ett samband med andra riskfaktorer och är 

en högre riskfaktor än LDL skulle detta kunna förklara det icke signifikanta resultatet mellan 

intag av mättat fett och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom efter att man justerat för 

samverkande faktorer. 

 

3.2 Intag av fleromättat fett och kvoten fleromättat fett/mättat fett 

och risken för att drabbas av eller dö i hjärt- och kärlsjukdom 

Sju studier har undersökt kvoten FM/M i kosten eller intaget fleromättat fett och dess 

samband med hjärt- och kärlsjukdomar. Sammanfattningsvis visar fyra studier att fleromättat 

fett och/eller en hög FM/M kvot är en skyddsfaktor mot risken att drabbas av och/eller dö i 

hjärt och kärlsjukdom. De resterande tre studierna visar att en hög FM/M kvot eller 

fleromättat fett inte är en signifikant skyddsfaktor mot att drabbas av och/eller dö i hjärt och 

kärlsjukdom. 

 

Ingen av studierna fann ett ökat samband mellan intaget av fleromättat och risken att varken 

drabbas av eller dö i hjärt- och kärlsjukdom. Fyra av sju studier kunde visa på en skyddande 

effekt mot hjärt- och kärlsjukdom hos en hög FM/M kvot eller intag av fleromättat fett. Detta 

tolkar jag som om att det kan föreligga en skyddsfaktor vid intaget av fleromättat fett eller 

kost med hög FM/M kvot mot hjärt- och kärlsjukdom. Fyra studier undersökte sambandet 

mellan fleromättat fett och risken att drabbas av eller dö i hjärt- och kärlsjukdom. Två av 

dessa hittade en skyddsfaktor hos fleromättat fett medan två andra inte hittade detta samband. 

Det föreligger en osäkerhet huruvida det är en ökning av fleromättat eller minskning av mättat 

eller ökning av kvoten FM/M som stått för den skyddande effekten när en sådan konstaterats. 

Det behöver inte enbart vara fettsyrorna i fleromättat fett som bidrar till den gynnsamma 

effekten. Andra näringsämnen som förekommer i kost som innehåller fleromättat fett kan vara 

en bidragande faktor. Mer forskning behövs kring hur ett ökat intag av fleromättat fett med ett 

konstant intag av mättat fett jämfört med en minskning av mättat fett med samma ökning av 

fleromättat fett eller variationer av dessa påverkar risken att drabbas av eller dö i hjärt- och 

kärlsjukdom. 
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3.3 Tänkbara anledningar till varför studiernas resultat inte är 

överens 

Studierna kring framför allt mättat fett har inte lyckats vara eniga genom historien vilket även 

uppenbarar sig i denna litteraturundersökning. En anledning till detta skulle kunna vara de 

metoder som används för att granska kostintaget. Vid många fall har studierna baserat sina 

resultat endast efter ett blodprov eller en retroaktiv kostintervju eller enkät omfattande 

kostintaget under flera månader upp till ett år. Individer kan i en intervju eller enkät vilja vara 

duktiga framför sin doktor eller haft dåligt samvete för något de ätit och därför gett osanna 

svar. Det kan även vara svårt för en person att svara på vad de ätit under tidigare månader. 

Andra orsaker skulle kunna vara en för liten testgrupp, otillräcklig kontroll för samverkade 

faktorer eller att intaget av fettsyror inte korrelerar med fettsyror i blodet. En annan tänkbar 

anledning är att man har fokuserat för smalt gällande mättade och omättade fetter som i själva 

verket består utav flera fettsyror. Om varje enskild fettsyra skulle kunna påverka kroppen 

annorlunda skulle detta kunna förklara ett varierande resultat. 

 

3.4 Livsmedelverkets råd och ett etiskt dilemma 

Livsmedelverkets råd ska kunna appliceras och fungera på befolkningsnivå. Inte i någon av 

artiklarna i denna studie har fleromättat fett visat ett positivt samband med hjärt- och 

kärlsjukdom. Mättat fett har utgjort en skyddsfaktor i endast en artikel hos individer över 59 

år. Idag vet vi inte tillräckligt om riskmarkörer huruvida mättat fett är skadligt för den 

enskilda individen eller inte. Om fem individer färre utav hundra ej drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar med en kost med hög FM/M kvot, är det då fel att rekommendera befolkningen 

dessa råd om de resterande inte tar någon ”skada” om de äter efter samma kostråd?  

 

3.5 Värdering av metod 

Språksvårigheter med engelska och olika forskningstermer har försvårat och minskar därmed 

validiteten i studien. Bristande kunskaper kring forskningsmetoder har gjort det svårt att 

validera och förstå studierna. Syftet med vissa inklusionskriterier vid sökandet av artiklar är 

inte uppsatta för att förbättra urvalet utan snarare för att begränsa arbetet i och med 

tidsbegränsningen som lämnats åt projektet. Min motivering att utesluta kulturöverskridande 

artiklar baseras framför allt på en artikel, vilket kan ifrågasättas. Frågeställningar och syfte har 
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också omformulerats eller justerats i och med de begränsningar eller möjligheter som dykt 

upp allt eftersom arbetet förlöpt. Att jag valt att fokusera på mättat fett och fleromättat fett och 

samtidigt undersökt risken att drabbas av eller dö i hjärt- och kärlsjukdom har försvårat 

arbetet. Detta har i och med tidsbegränsingen hindrat så att ett tillfredställande antal studier 

som utforskar ett och samma samband inte kunnats granskas. De artiklar som passerade 

inklusionkriterierna har också använt sig av olika metoder för att mäta sambandet, vissa har 

dokumenterat ett kostintag medan andra har tagit ett blodprov. Detta gör att resultatet relativt 

splittrat och svår tolkat. 

 

4. Slutsats 

Studierna tycks visa att det inte finns en signifikant ökad risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom vid ett intag av mättat fett. Det kan föreligga en ökad risk av ett intag av mättat 

fett och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Mer forskning kring hos vilka individer som 

mättat fett skulle kunna utgöra en riskfaktor eller skyddsfaktor behövs. Intag av fleromättat 

fett eller en hög FM/M kvot kan utgöra en skyddsfaktor mot risken att drabbas av eller dö i 

hjärt- och kärlsjukdom. Ingen slutsats kunde dras om huruvida den skyddande effekten vid en 

hög FM/M kvot berodde på ett ökat intag av fleromättat fett eller en minskning av mättat fett. 

En utförligare och en mer omfattande litteraturundersökning skulle kunna ge säkrare resultat. 
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Bilaga 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Denna studie har som mål att klargöra om mättat fett är 

ogynsammt för hjärt- och kärlsjukdomar.  Ett delmål är att undersöka intaget av fleromättat 

fett eller intag med en låg (FM / M) kvot och dess påverkan vid hjärt och kärlsjukdomar. 

1.Hur påverkar ett intag av mättat fett risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom? 

2. Hur påverkar ett intag av mättat fett risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom? 

3. Är ett intag av fleromättat fett eller en låg (FM /M) kvot gynsammt för hjärt- och 

kärlsjukdom? 
 

Vilka sökord har du använt? 

"saturated fat", "saturated fatty", mortality, CHD, ”mättat fett” 

 

 

Var har du sökt? 

Pubmed, Global Health, Swemed+ 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Pubmed:    Hittade  Relevanta 

"saturated fat" or "saturated fatty"  and mortality 70                       8 

"saturated fat" or "saturated fatty" and CHD 48  1 

Global Health: 

"saturated fat" or "saturated fatty"  and mortality 113  1 

"saturated fat" or "saturated fatty" and CHD 107  4 
 

 

Kommentarer 

Sökningen i Swemed+ hittade bara en studie som ej var relevant. Vissa sökningar hittande en 

och samma studie. Ovan står bara andelen nya relevanta artiklar för varje sökning. Denna 

sammanfattning av litteratursökning beskriver endast hur de artiklar som används i resultat 

hittats. 
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Matris Studie Kön Ålder vid start Individer Dödsfall/fall av Uppföljningsår Mättat fett, Jusering för Samverkade Multivariabel  Metod för mäta    

   Hjärt- och  fleromättat fett faktorer  justering för  kostintag eller

   kärlsjukdom  eller kvot FM/M   hjärt och  kärlsjukdomar blodfetter

        dödlighet eller risk  

 
DR Boniface, Båda 40-75 Män:1225 Män: 98 15-16 <100 g mättat Rökning, alkohol, fysisk aktivitet, Dödlighet  Intervju  
et al. (2002)   Kvinnor:1451 Kvinnor: 57  / vecka jämfört social klass, ålder  Män: EJ signifikant  
      med individer   Kvinnor: 1.4 (1.09 – 1.79) 

      med >100 g mättat   P = 0.019  

      fett / vecka   (riskfaktor) 

 

Minna Soinio Båda 45-65 Män: 366 74 7 Kvot F/M* Ålder, diabetes duration, triglycerider Dödlighet:  Enkätet 
et al. (2003)   Kvinnor: 295 43  två lägsta decilerna total kolesterol, HDL, rökning, Män: 2.45 (1.01–5.93)  

vs den högsta hypertoni, BMI*,fastande blod glukos, p = 0.048  
  område, typ av diabetes behandling  Kvinnor: Ej signifikant 

   Risk   
   Män: Ej signifikant  
   Kvinnor: Ej signifikant   
   (riskfaktor)  
  

Marianne U. Båda 31-71 3686 Män: 228 16 5 % högre energi Totalt energi intag, energi intag från Risk  7-day weighed 
Jakobsen    Kvinnor: 98  från mättat fett protein, typer av fetter, sjukdoms historia  Män: Inget samband  food record 
et al. (2004)      jämfört med fysisk aktivitet, rökning, utbildning Kvinnor: 1.36 (0.98, 1.88) 
      indivder vars lägre SBT*, BMI (riskfaktor) (riskfaktor)  
      intag berot på ett      
      intag av kolhydrater 
 
David E. Laaksonen Män 42, 48, 54, 60 Män: 1551 78 15 Kvot F/M Ålder, år under uppföljning, rökning Dödlighet  4-day food 
et al. (2005)      1/3, högst vs  alkohol, socioekonomisk status, 0.44 ( 0.20-1.00)  record + blodprov

     lägst fysisk aktivitet, plasma lipider, p= Signifikant  
       ascorbic syra, energi intag, (skyddsfaktor) 
       energi justerad mättat fett   
       intag och fibrer, LDL, SBT   
       sjukdoms historia, C-reactive protein   
       faste insulin, BMI, ickeestefierad syra   
       blodtrycks medicin 

Katherine L. Tucker Män 34-80 Män: 501 71 18 per g mättat fett Ålder, energiintag, BMI, rökning Dödlighet  7-day food record 
et al. (2005)       alkohol, fysisk aktivitet, kosttillskott, 1.05 (1.00–1.09)  
       frukt och grönsaker  p= Signifikant  
         (riskfaktor) 
         Icke dödlig  
         p = Ej signifikant 
 
M. Leosdottir Båda 45-73 Män: 11 063 Män: 242 6.6  Ålder, alkohol, rökning, Dödlighet  enkät + 7-day 
et al. (2005)   Kvinnor: 17 035 Kvinnor: 97  Mättat fett: social klass, äktenskaplig status, Mättat fett:  food record +

     Män: 12.3 – 22.3 % EI fysisk aktivitet, BMI, fiber intag Män: 1 – 0.94 (0.58–1.53) p = Ej singfikant blodprov
     Kvinnor: 12.2 – 21.8 total fett intag, kvoten FM / M Kvinnor: 1 - 0.55 (0.26–1.17) p = Ej signifikant 
     % EI fleromättat fett, mättat fett   
     Fleromättat fett: (faktorer ej justerade för sig själva) Fleromättat fett:  
     Män: 4.5 – 8.6 % EI   Män: 1- 0.85 (0.66 – 1.09) p = EJ signifikant 
     Kvinnor: 4.3 – 8.1 % EI   Kvinnor: 1 - 0.85 (0.64–1.13) p = Ej signifikant 
     FM/M:   FM/M:  
     Män: kvot 0.59 – 0.24   1 - 1.11 (0.90–1.38) p = Ej signifikant 
     Kvinnor: kvot 0.56 – 0.23   1 - 0.93 (0.72–1.20) p = Ej signifikant 
        (riskfaktor)  

 

*Förklaringar: N/A: Saknad data, SBT: Systolisk bloodtryck, DBT: Diastoliskt blodtryck BMI: Body mass index (vikt i kg / längd i m^2), FM / M: Kvoten (fleromättat fett / mättat fett), EI:  Energiintag, CE: Kolesterol estrar, FL: Fosfolipider  
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Studie Kön Ålder vid start Individer Dödsfall/fall av Uppföljningsår Mättat fett, Jusering för samverkande Multivariabel  Metod för mäta

   Hjärt- och  fleromättat fett faktorer  justering för  kostintag eller

   kärlsjukdom  eller kvot FM/M   hjärt och kärlsjukdomar blodfetter

        dödlighet eller risk 

            

Eva Warensjö Män 50 2009 461 31 Fettsyror Total kolesetrol, BMI,  Dödlighet  blodprov 
et al. (2008)      (se multivariabel rökning, fysisk aktivitet, 14:0= 1.12 (1.02, 1.23)  
      justering) hypertoni  16:0= 1.15 (1.04 - 1.26) 
         16:1= 1.18 (1.07 - 1.30) 
         18:1= 1.18 (1.07 - 1.30) 
         18:3n-6= 1.09 (0.98 - 1.21) 
         20:3n-6= 1.06 (0.96 - 1.18) 
         (riskfaktor)  
          
 
Robert Clarke Män 40-69 5360 355 6.8  Ålder, utbildning,  Dödlighet   blodprov 
et al. (2009)      Mättat fett:   Mättat fett: 
      ¼, högst vs lägst (ref) SBT, BMI, rökning,  2·04 (1·06 - 3·93)  
       diabetes  1·02 (0·52 - 1·98)  
         0·96 (0·48 - 1·91)  
         1 (ref)  
         p= 0.03  
         (riskfaktor) 
      Fleromättat:   Fleromättat: 
      ¼, högst vs lägst   P = Ej singnifikant 
         (skyddsfaktor) 
 
Nur I Lipoeto Båda N/A Kontroll Fall N/A % av EI från mättat N/A, (ej justerad!)  Risk  Enkät 
et al. (2004)   Män: 113 Män: 62  fett 14.2 vs 13.9   Inget samband  
   Kvinnor: 76 Kvinnor: 31  (fall vs kontroll)     
   
Eva Warensjö Båda  Kontroll Fall 9 Fettsyror Kolesterol, rökning, SBT, DBT* Risk eller dödlig   Blodprov 
et al. (2004)  N/A Män: 124 Män: 62  (se multivariabel   15:0 +17:0 
   Kvinnor: 32 Kvinnor: 16  justering)   p= Ej signifikant (0.087) 

         (skyddsfaktor)   

L. Wang Båda 45-64 Män: 1652 282 10.7 mättat fett: Rökning, alkoholintag, fysiskt aktivitet Risk  Blodprov 

et al. (2003)   Kvinnor: 1939   1/5, högst vs diet, kolesterol i kosten och Koncentration mättat fett i KE 

      lägst (ref) total intag av fett  1.32  

         1.62  

         1.40  

         1.15  

         1 (ref)  

         p= EJ signifikant (0.07)  

         Koncentration mättat fett i FL 

         p = EJ signifikant 

(riskfaktor) 

 

 

*Förklaringar: N/A: Saknad data, SBT: Systolisk bloodtryck, DBT: Diastoliskt blodtryck BMI: Body mass index (vikt i kg / längd i m^2), FM / M: Kvoten (fleromättat fett / mättat fett), EI:  Energiintag, KE: Kolesterol estrar, FL: Fosfolipider 
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Studie Kön Ålder vid start Individer Dödsfall/fall av Uppföljningsår Mättat fett, Jusering för samverkande Multivariabel  Metod för mäta

   Hjärt- och  Fleromättat fett fakorer  justering för  kostintag eller

   kärlsjukdom  eller kvot FM/M   hjärt och  kärlsjukdomar blodfetter

        dödlighet eller risk 

 

Frank B Hu Kvinnor 34-59 80082 939 14  Ålder, tidsperiod, BMI, rökning, Risk:  Enkät 
et al. (1999)      Mättat fett: hjärtinfarkt historia hos föräldrarna, Mättat fett:  
      1/5, högst vs vitamin E tillskott, alkohol, aspirin, Summan av 12:0 – 18:0 
      lägst (ref) historia om högtblodtryck, fysisk aktivitet, 1.04 (0.72 - 1.48)  
       enkelomättat fett, fleromättat fett, 1.05 (0.78 - 1.43)  
       transfetter, protein, kolesterol i kosten, 0.87 (0.66 - 1.14)  
       fibrer och totalt energiintag, 0.82 (0.64 - 1.05)  
       klimakteriestatus  1 (ref)  
         P= EJ Signifikant (0.47) 
         (riskfaktor)  
      FM/M:   FM/M:  
      ökning med   0.79 (0.70, 0.89)  
      0.2 enheter   p = <0.0001  
         (skyddsfaktor)   
 
Frank B. Hu Kvinnor 34-59 80082 939 14  Samma som ovan.  Risk:   
et al. (1999)      Mättat fett:   Mättat fett:  Enkät  
Am J, vol 149      1/5, högst vs   Multivariate nutrient density model: 
      lägst (ref)   p = Ej sginfikant (0.32)  
         Energy-partition model: 
         p = Ej sginfikant (0.43)  
         Nutrient residual model: 
         p = Ej sginfikant (0.31)  
         Standard multivariate model 
         p = Ej sginfikant (0.30)  
         (riskfaktor)  
      Fleromättat fett:   Fleromättat fett 
      1/5, högst vs   Multivariate nutrient density model: 
      lägst (ref)   1 (ref)  
         0.93 (0.76-1.14)  
         0.86 (0.69-1.07)  
         0.88 (0.68-1.08)  
         0.72 (0.56-0.93)  
         p = 0.01  
         Resterande modeller, se ovan: 
         p = Ej signifikant  
         (skyddsfaktor)   
  
Jiaqiong Xu Båda 47-79 2938 403 7.2 5 % av Energi intag Kön, ålder, undersökings plats Dödlighet  
et al. (2006)      från mättat fett diabetes status, BMI, HDL, LDL, 47-59 år: 1.68 (1.17, 2.41) 24-h record
       triglycerider, rökning, alkohol, 60-79 år:  0.82 (0.62, 1.10) med intervju 
       hypertoni, %  EI av protein, Risk 
       totalt energintag.  P= Ej signifikant  

         (riskfaktor) 

         

 

*Förklaringar: N/A: Saknad data, SBT: Systolisk bloodtryck, DBT: Diastoliskt blodtryck BMI: Body mass index (vikt i kg / längd i m^2), FM / M: Kvoten (fleromättat fett / mättat fett), EI:  Energiintag, CE: Kolesterol estrar, FL: Fosfolipider
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