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Abstract 
 

Fat is a source of energy and a part of the cell membrane construction. Animal fat and 

vegetable oils consist of the most common lipid; triacylglycerol. Triacylglycerol consists of 

glycerol and three fatty acids joined by ester linkages. The fatty acids are divided into three 

groups; saturated, monounsaturated and polyunsaturated. The fatty acids affect the 

characteristics of the fat. A high portion saturated fatty acids results in a fat with a relatively 

high melting point, like butter or margarine. If a fat contains a high portion unsaturated fatty 

acids, like vegetable oils, the melting point is relatively low. The unsaturated fatty acids are 

more reactive than the saturated fatty acids. The configuration of the double bond also affects 

the characteristics of the fat. Most common is the cis configuration.   

 

Many investigations have shown that trans fatty acids are positively related to an increased 

risk for coronary heart disease while polyunsaturated fatty acids are negatively related. One 

study that we have read shows that saturated fatty acids increase the LDL-cholesterol level 

and there by increase the risk for coronary heart disease.  

 

We have come to the conclusion that in most cases the fatty acid composition in food is 

analyzed by gas chromatography with flame ionization detector. There are three analyze steps 

that are important; preparation, separation and detection of the sample. The preparation step 

includes extraction of lipids and the preparation of methyl esters. In the separation step a 

chromatographic method is often used and gas chromatography is the most common. The 

detection step varies among the different kinds of fatty acids, but the flame ionization detector 

is the most commonly used.   
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1. Inledning 
 

Betydelsen av vilken fettsyrasammansättning ett livsmedel har är vida diskuterat. Flera 

undersökningar har utförts som jämför olika fettsyror och deras samband med exempelvis 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Olika livsmedel innehåller olika proportioner av de olika 

fettsyrorna och påverkar därför kroppen olika. Transfettsyror har varit särskilt diskuterade de 

senaste åren på grund av att flera undersökningar har visat att de kan öka risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Även lipiden kolesterol och dess ökade risk för hjärt- och kärlsjukdomar har 

diskuterats.  

 

Av dessa skäl vill vi utreda några begrepp där vi beskriver skillnaderna mellan de olika 

fettsyrorna och hur dessa påverkar vår hälsa i avseende på samband med exempelvis hjärt- 

och kärlsjukdomar. Hur kan vi vara säkra på att det vi äter innehåller en viss uppsättning av 

fettsyror? Av den anledningen vill vi även ta reda på hur man går till väga när man analyserar 

fettsyrainnehållet i livsmedel och därmed beskriva preparation, separation och detektion av 

fettsyror.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med det här arbetet är att besvara följande frågeställningar; 

 

1. Vad är fett och vad är dess funktion i kroppen? 

2. Vad skiljer fettsyrorna åt samt hur påverkar de kroppen? 

3. Hur analyserar man fettsyrainnehållet i livsmedel? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Lipider 

Lipider är föreningar som lätt löser sig i organiska lösningsmedel och marginellt i vatten. De 

kan delas in i två huvudgrupper. Den ena gruppen består av lipider med ett polärt huvud och 

en lång opolär svans. Där ingår triglycerider, sfingolipider, fosfolipider, glykolipider och fria 

fettsyror. Den andra huvudgruppen består av lipider med ringformationer, så kallade steroider 

(Campbell & Farrel, 2006). I animaliska fetter och vegetabiliska oljor förekommer lipiderna i form 

av triglycerider. Dessa är de mest förekommande lipiderna (McMurry & Simanek, 2007). Vi 

behöver fett för att bygga upp cellmembranen i kroppen. Fett kan även lagras i fettvävnaden 

som energireserv och behövs för att kroppen ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna. Vid 

matlagning är fettet en förstärkare av smaken eftersom många aromer är fettlösliga. Nedan 

beskrivs lipiderna triglycerider, fosfolipider och steroler (en sorts steroid) vilka är de 

huvudsakligt förekommande lipiderna i våra livsmedel (Livsmedelsverket, 2007:1).  

2.2 Triglycerider 

Triglycerider (triacylglyceroler) är den sorts fett som är vanligast förekommande i livsmedel. 

De är uppbyggda av glycerol som är kopplat till tre fettsyror via esterbindningar (se fig.1). 

Fettsyrorna är energibärarna, vilket gör att fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi 

som samma massa kolhydrater eller protein; cirka 9 kcal per gram. När kroppen tillgodoser 

sig energi sker det genom oxidation av kolhydrater, fett eller proteiner. Eftersom fett 

innehåller många väten som kan oxideras om man jämför med exempelvis kolhydrater som 

innehåller många hydroxylgrupper (vilka redan är delvis oxiderade) kan denna skillnad i 

energiinnehåll inses. Det är även fettsyrorna som avgör fettets fysiska egenskaper som 

smältpunkt, viskositet och hur fettet fungerar i våra kroppar (Brunnberg, 2006).  

  

 

2.3 Fosfolipider 
 

Fosfolipiderna liknar triglyceriderna med undantaget att den ena fettsyran är utbytt mot en 

fosfatgrupp (se fig. 2). Fosfolipiden lecitin finns i äggula och sojabönor (Livsmedelsverket 2008). 

Fosforsyra kan forma esterbindningar till både glycerol samt olika alkoholer. Detta genererar 

en fosfoacylglycerol, även kallad fosfolipid. Några viktiga fosfolipider är fosfatidyl 

etanolamin (cephalin), fosfatidyl serin, fosfatidyl kolin (lecitin), fosfatidyl inositol, fosfatidyl 

glycerol och difosfatidyl glycerol (cardiolipin). Alla fosfolipider består av två ickepolära, 

hydrofoba svansar samt ett polärt, hydrofilt huvud. Fosfolipiderna är mycket viktiga hos 

cellernas membraner då de är dess huvudsakliga byggstenar (Campbell & Farrell, 2006).  

Figur 1. Triacylglycerol är uppbyggd av glycerol och tre fettsyror som sitter ihop med esterbindningar.  
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2.4 Steroler 

Steroider är en sorts lipider uppbyggda av tre sammanbundna ringar med sex kol i varje samt 

en ring med fem kol (se figur 3 a). Exempel på viktiga steroider är de manliga och kvinnliga 

könshormonerna och kolesterol. När en alkoholgrupp är bunden till en steroid är det en så 

kallad sterol (Campbell & Farrell, 2006).  

2.4.1 Kolesterol 

Kolesterol är en sterol som är ett förstadium till andra ämnen som exempelvis de manliga och 

kvinnliga könshormonerna samt stresshormonet kortisol. Kroppen kan tillverka allt kolesterol 

den behöver, vilket innebär att vi inte behöver få i oss något via kosten. Även gallsalterna 

tillverkas från kolesterol samt vitamin D (Johansson, 2004). Kolesterol är en av byggstenarna i 

cellmembranet. Dess struktur gör att membranet blir mer stabilt på grund av intermolekylära 

van der Waals bindningar mellan kolesterol och andra lipider (Campbell & Farrell, 2006). I 

livsmedel förekommer kolesterol endast i animaliska produkter. Vanligtvis är innehållet i kött 

och fisk mellan 60 och 90 mg per 100 g. I äggula är innehållet så mycket som 200 mg i ett 

medelstort ägg (Johansson, 2004).   

 

2.4.2 Växtsteroler 

Växtsterol är en sorts steroid som finns i växter som liknar kolesterol. De bidrar till att mindre 

kolesterol tas upp i tarmen och kan på så sätt sänka nivåerna på det skadliga lipoproteinet, 

LDL (Livsmedelsverket, 2007:1).   

2.5 Fettsyror 

Fettsyror består av en opolär kolvätekedja och en polär karboxylsyragrupp. Normalt består de 

av ett jämnt antal kolatomer och en kolkedja utan förgreningar. Om det förekommer 

dubbelbindningar i kolkedjan är dessa normalt inte konjugerade (Campbell & Farrell, 2006). 

Fettsyrorna är oftast mellan 4 och 22 kolatomer långa och kan delas in i mättade, 

Figur 2. Fosfolipid. Glycerol sitter ihop med två 

fettsyror och en fosforsyra med hjälp av 

esterbindningar. Fosforsyran i sin tur sitter ihop 

med en alkohol, ROH, med hjälp av ytterligare en 

esterbindning.  

Figur 3.  

 

a) Schematisk 

beskrivning av en 

steroid.  

 

b) Schematisk 

beskrivning av 

kolesterol.  
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enkelomättade och fleromättade fettsyror. En mättad fettsyra innehåller endast 

enkelbindningar mellan kolatomerna. Om fettsyran istället innehåller en dubbelbindning är 

det en enkelomättad fettsyra och innehåller den fler än en dubbelbindning är det en 

fleromättad fettsyra. Maximalt förekommer fettsyror med sex stycken dubbelbindningar. I 

fettsyror med dubbelbindningar kan fettsyrans konfiguration vara cis eller trans. Den 

vanligaste förekommande konfigurationen är cis (Johansson, 2004). Kedjornas längd, antalet 

dubbelbindningar, dubbelbindningarnas position samt deras konfiguration avgör fettsyrans 

fysiska egenskaper. Ju fler dubbelbindningar och kortare kedja, desto lägre smältpunkt har 

fettsyran. I livsmedel förekommer de olika fettsyrorna i olika mängd, där de fördelas olika 

beroende på vilket livsmedel det är (se bifogad tabell 1) (Brunnberg, 2006).  

2.5.1 Namngivning 

Om man vill notera vilken en viss fettsyra är utgår man från hur många kolatomer kedjan 

innehåller samt hur många omättnader den har. Om man har en kolkedja med 18 kolatomer 

som är mättad skriver man 18:0. Har man istället en kolkedja med 18 kol och en 

dubbelbindning skriver man 18:1. Om man vill ange på vilka kol som dubbelbindningarna 

sitter på använder man sig av ∆ (delta) om man räknar från karboxylsyragruppen. Då skriver 

man 18:2-∆
9,12

 och menar därmed en fettsyra med 18 kolatomer och två dubbelbindningar 

som sitter på kolatom nummer 9 och 12 från karboxylsyragruppen räknat (Campbell & Farrel, 

2006). Ett annat system kan också användas när man räknar från den andra änden; 

metylgruppen. Då använder man istället ω (omega) för att namnge fettsyran. Om man skulle 

vilja namnge samma fettsyra som ovan (18:2-∆
9,12

) skulle det alternativa namnet bli ω6,9-18:2 

(Dijkstra et al, 2008). Istället för omega är det även vanligt att skriva exempelvis n-3 istället för 

ω3. Ofta brukar man nöja sig med att skriva ut var den första dubbelbindningen sitter. 

Därefter sitter dubbelbindningarna oftast på vart tredje kol, vilket gör det lätt att räkna ut var 

de resterande dubbelbindningarna sitter. För ω6,9-18:2 brukar man alltså istället skriva 18:2, 

n-6 (Johansson, 2004).   

2.5.2 Mättade fettsyror 

Mättade fettsyror innehåller endast enkelbindningar mellan kolen. Detta gör att de är mindre 

reaktiva än fettsyror med dubbelbindningar, vilket leder till att de lättare lagras i fettvävnaden 

(Brunnberg, 2006). Mättade fettsyror har en rak kolkedja, till skillnad från omättade fettsyror 

med ciskonfiguration, vilka har ett krokigt utseende (Johansson, 2004). När mättat fett bygger 

upp cellmembran i kroppen kommer molekylerna att kunna packas tätt tillsammans, vilket 

leder till ett stelare cellmembran. Det är nödvändigt att cellmembran har en viss grad av 

flytande tillstånd för att de ska kunna fungera och därför är omättade fetter utplacerade i olika 

proportioner i olika delar av kroppen. I varmblodiga däggdjur består cellmembranen i de inre 

organen av mer mättade fetter än i den yttre skinnvävnaden. Detta beror på att 

kroppstemperaturen i de inre organen är högre än i den yttre vävnaden vilket gör att 

cellmembranen utsätts för mer värme och därmed behöver en stabilare uppsättning av lipider, 

vilket de får genom en större mängd mättat fett (Campbell & Farrel, 2006). Mättat fett finns 

framför allt i animaliska livsmedel som nötkött, griskött och mejeriprodukter, samt ett fåtal 

vegetabiliska källor som kokosfett (Brunnberg, 2006).  

Enligt Livsmedelsverket ökar mättat fett mängden kolesterol i blodet som kan leda till en 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför rekommenderar de för friska och normalt 

aktiva människor att högst en tredjedel av allt fett vi äter ska komma från mättat fett. För att 

dra ner på det mättade fettet kan man exempelvis använda olja eller flytande margarin när 

man steker och byta ut smöret på smörgåsen mot lättmargarin (Livsmedelsverket, 2007:1). Dessa 

rekommendationer är dock omstridda. Livsmedelsverkets bakgrund till rekommendationerna 
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presenteras i en rapport av professor Wulf Becker och nutritionisten Irene Mattisson där de 

bland annat refererar till ett antal vetenskapliga artiklar och de nordiska 

näringsrekommendationerna (Becker & Mattisson, 2006).  

Göran Berglund, professor i medicin, universitetslektorn Peter Nilsson och ST-läkaren 

Margrét Léosdóttir kritiserar dessa rekommendationer i en artikel publicerad i Läkartidningen 

år 2007. Där skriver de bland annat;  

”Senare års forskning har emellertid inte kunnat stödja hypotesen att vare sig höga intag av 

totalfett eller av mättat fett är farliga.” 

I den här artikeln tas olika vetenskapliga studier upp och kritiseras (Berglund; Nilsson & 

Léosdóttir, 2007).  

Ralf Sundberg, privatläkare i Malmö, granskar tre olika expertgruppers kostråd (Europian 

Association for the Study of Diabetes, American Diabetes Association och de nordiska 

näringsrekommendationerna, NNR 2004) i Läkartidningen år 2008. Där står bland annat;  

 

”Det kanske viktigaste budskapet i NNR finns på sidan 165, nämligen att fettintaget bör 

minska till 30 procent. NNR presenterar inget vetenskapligt stöd för detta. Visserligen 

refereras ett arbete med titeln »Consensus view on the role of dietary fat and obesity«, skrivet 

av två kända amerikanska psykologiprofessorer med fetmaforskning som specialitet, men 

dessa uttalar inte att kostens fetthalt borde vara 30 procent” (Sundberg et al, 2008).  

 

Det råder alltså olika uppfattningar om mättat fett och hur det påverkar kroppen samt det 

rekommenderade fettintaget. Ytterligare beskrivning av olika vetenskapliga studier som tar 

upp hur olika fettsyror påverkar vår hälsa finns att läsa i avsnitt 2.13.  

2.5.3 Enkelomättade fettsyror 

I enkelomättade fettsyror har två väten bytts ut mot en dubbelbindning. Den kan vara i 

antingen cis- eller transkonfiguration. Om den föreligger i ciskonfiguration blir kedjan krökt 

(se figur 4). Då den föreligger i transkonfiguration blir kedjan istället rak. Ciskonfigurationen 

är den vanligaste naturligt förekommande formen. Transkonfigurationen förekommer dock 

naturligt i fett från idisslande djur. (Johansson, 2004).   

 

2.5.4 Fleromättade fettsyror 

Det finns många olika grupper av fleromättade fettsyror. Gemensamt för dessa grupper är att 

den första dubbelbindningen från metylgruppen räknat sitter på samma kolatom. Fettsyrorna 

alfa-linolensyra (se figur 4 a) och linolsyra (se figur 4 b) är essentiella fettsyror, vilket innebär 

att vi inte kan syntetisera dem själva. Dessa fettsyror brukar kallas för modersubstanser och 

Figur 4.  

 

a) Enkelomättad fettsyra i 

ciskonfiguration ger en krökt 

kedja. 

 

b) Enkelomättad fettsyra i 

transkonfiguration ger en rak 

kedja.   
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ingår i omega-3 respektive omega-6 grupperna. Omega-3 gruppen har sin första 

dubbelbindning på kolatom nummer 3, motsvarande gäller för omega-6 där dubbelbindningen 

istället börjar på kolatom nummer 6. Omega-3 fettsyrorna kan också delas in i kortkedjiga 

samt långkedjiga fettsyror. De långkedjiga omega-3 fettsyrorna finns i bland annat fet fisk och 

skaldjur, medan de kortkedjiga omega-3 fettsyrorna finns i oljor från växtriket som 

exempelvis rapsolja, linfröolja och valnötter (Livsmedelsverket, 2008:1).  

 

De fettsyror som är längst i omega-3 serien är DHA (dokosahexaensyra, 22:6, n-3) som 

innehåller 22 kolatomer och EPA (eikosapentaensyra, 20:5, n-3) som innehåller 20 kolatomer. 

Kroppen behöver dessa långa fiskfettsyror och kan även bryta ned dem till mindre fettsyror 

som kroppen behöver. Linolsyran och alfa-linolensyran använder samma typ av enzymsystem 

för att bygga upp längre fettsyror. Åtskilliga av de långkedjiga fettsyrorna, till exempel EPA 

och arakidonsyra, ger upphov till eikosanoider. Dessa eikosanoider är hormonliknande och 

biologiskt aktiva. De påverkar blodtrycket, magsaftinsöndring, immunförsvaret, 

inflammatoriska processer och blodets levringsförmåga (se avsnitt 2.9) (ibid).   

2.6 Lipoproteiner 

För att fetter ska kunna transporteras i blodet måste de först bli vattenlösliga. Detta sker 

genom att de packas i lipoproteiner, ett slags blodfetter med sfärliknande struktur och en yttre 

hydrofil yta samt en inre hydrofob kärnan. Detta leder till att de förblir lösliga i blodet, 

samtidigt som triglycerider, kolesterol och fettlösliga vitaminer kan binda till den inre kärnan 

av lipoproteinet och därmed transporteras genom blodet. Det finns flera olika lipoproteiner 

och de viktigaste är följande; kylomikroner, VLDL (Very Low Density Lipoprotein), LDL 

(Low Density Lipoprotein) och HDL (High Density Lipoprotein). Eftersom fett är lättare än 

vatten kommer de lipoproteiner som innehåller mer fett att vara lättare, vilket har gett upphov 

till de olika namnen.  

Kylomikronerna har till uppgift att transportera triglycerider från tarmen (maten) ut till 

fettvävnaden och musklerna samt kolesterol och fettlösliga vitaminer till levern. I levern 

tillverkas VLDL som innehåller triglycerider och kolesterol. Precis som kylomikronerna 

transporterar VLDL triglycerider till fettvävnad och muskler. När VLDL har transporterat 

triglyceriderna övergår den till lipoproteinet LDL som transporterar kolesterol till cellerna i 

kroppen (se figur 5) (Johansson, 2004). LDL brukar kallas för ”det onda kolesterolet” eftersom 

flera undersökningar tyder på att det kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. HDL 

däremot, brukar kallas ”det goda kolesterolet” eftersom det verkar ha en skyddande effekt mot 

hjärt- och kärlsjukdomar. HDL transporterar överblivet kolesterol tillbaka till levern där en 

del av det omvandlas till gallsyror som sedan töms ut i tarmen via gallan (Livsmedelsverket, 

2007:1). En viktig riskfaktor som man kan mäta är kvoten mellan LDL och HDL. Det finns 

Figur 5.  

 

a) Schematisk beskrivning av alfa-

linolensyra.  

 

b) Schematisk beskrivning av linolsyra.  
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indikationer på att mängden LDL inte ska vara mer än tre gånger så stor som mängden HDL 

(Brunnberg, 2006). 

 

 

 

 

Vilken storlek LDL-partiklarna har anses vara en viktigare faktor för hälsan än 

kolesterolhalten. Större LDL partiklar har betydligt svårare att ta sig in i cellväggarna än 

mindre och risken för åderförkalkning minskar. Detta gör också att blodcirkulationen blir 

bättre. Minskas kvoten mellan triglycerider och HDL så ökar storleken hos LDL- partiklarna. 

Detta leder till en gynnsam förändring (Saldeen, 2006).  

2.6.1 Apolipoproteiner 

På ytan på lipoproteinerna sitter proteiner som kallas för apolipoproteiner. Apo B är ett 

apolipoprotein som finns i höljet hos LDL partikeln medan Apo A1 är ett apolipoprotein som 

finns i höljet hos HDL partiklen. Man kan på flera sjukhuslaboratorier beräkna kvoten mellan 

Figur 6. Transport av triglycerider och kolesterol till kroppens muskler, fettvävnad och celler. Lipoproteinet 

kylomikron transporterar fettet från magtarmen till musklerna och fettvävnaden samt till levern. Från levern 

transporterar lipoproteinet VLDL fettet till musklerna och fettvävnaden. Sedan övergår VLDL till LDL som 

främst transporterar kolesterol till kroppens celler. Lipoproteinet HDL transporterar överblivet kolesterol 

tillbaka till levern där det utsöndras via gallan. Bilden är omritad enligt Johansson, 2004.  
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dessa lipoproteiner, vilket anses ge ett bättre värde på mängden LDL partiklar än vad en 

vanlig kolesterolbestämning skulle ge (ibid).  

2.7 Eikosanoider 

 

Eikosanoider är hormonliknande substanser som kan bildas från fettsyror med tjugo 

kolatomer som exempelvis arakidonsyra (20:4, n-6) och EPA (20:5, n-3) (Abrahamsson et al, 

1999).  

 

Arakidonsyra, som är en omega-6 fettsyra, är den viktigaste källan för eikosanoidbildning. De 

eikosanoider som bildas kan leda till inflammationer och försämrat immunförsvar (Saldeen, 

2006). En del av eikosanoiderna som bildas kan även påverka blodets levringsförmåga, 

artärernas sammandragningar och blodflödet. Eikosanoiderna tromboxan A2 (TXA2) och 

prostacyklin (PGI2) motverkar varandra genom att  tromboxan A2 leder till aggregation av 

blodplättar, ett minskat blodflöde samt sammandragning av artärerna medan prostacyklin har 

motsatta effekter (Abrahamsson et al, 1999).  

 

Omega-3 modersubstansen alfa-linolensyra kan användas som utgångsmaterial för att bygga 

upp eikosapentaensyra (EPA), som även finns i feta fiskar. Denna fettsyra ger upphov till 

eikosanoider som bland annat är inflammationshämmande (Saldeen, 2006). EPA ger även 

upphov till eikosanoider som ger ett ökat blodflöde, minskade sammandragningar av artärerna 

samt en långsammare aggregering av blodplättar (Abrahamsson et al, 1999). Om intaget av 

omega-3 skulle vara lågt kan risken för blodpropp öka. Det är på grund av dessa egenskaper 

som det är viktigt att få i sig både omega-3 och omega-6 fettsyror (Saldeen, 2006). Enligt en 

undersökning som presenterades i Läkartidningen år 2000 kan ett bra förhållande mellan 

omega-3 samt omega-6 leda till en minskad risk för bröstcancer (Terry, Lindblad & Larhammar, 

2000). Enligt Livsmedelsverket bör kvoten av omega-6 och omega-3 ligga mellan 3:1 och 9:1 

(Livsmedelsverket, 2008:1).  

 

2.8 Omega-3 och blodflödet 

 

Omega-3 kan via följande fem olika mekanismer se till att blodflödet förbättras i kroppen;  

 

1) Hämning av sammanklumpning hos blodplättarna (blodets levringsförmåga). Sker 

genom att gynnsamma eikosanoidhormoner får verka i kroppen.  

2) Ökad mängd av kväveoxid. Kväveoxider är en viktig substans som bildas i 

blodkärlens innerhinnor. 
1
 

3) Förbättrad kärlelasticetet.. 

4) Mer lättflytande blod som beror på en minskad fibrinogenhalt i blodet.
2
 

                                                 
1
 Kväveoxid i blodkärlsväggar.  

 

Kväveoxid har visat sig vara en signalsubstans i både blod och nervsystem. Tidigare har kväveoxid endast 

ansetts vara en giftgas för människor. Det hela upptäcktes då man testade kärlvidgande mediciner. Nitroglycerin 

har använts som kärlvidgande medicin i över 100 år. Nitroglycerin verkar genom att den frisätter kväveoxiden i 

kärlväggarna. Kväveoxid aktiverar enzymet guanylylcyklas, som finns i bland annat hjärtat och hjärnan. Detta 

enzym startar en kedjereaktion som bland annat leder till att muskelcellerna slappnar av (Hansson, Jörnvall &  

Lindahl, 1998).  
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5) Mjukare röda blodkroppar som lättare kan ta sig in och ut genom de små blodkärlen. 

(Saldeen, 2006) 

 

2.8.1 Omega-3 kan lindra diabetes 

 

Det finns två olika typer av diabetes. Typ 1 diabetes är diabetes som man får i unga år. Hos 

dessa barn har insulinproduktionen upphört helt. Inflammationen som gör att 

produktionskedjan för insulin bryts kan mildras genom ett intag av stabila fiskoljor
3
. Typ 2 

diabetes uppkommer oftast hos äldre människor. I dessa fall har insulinproduktionen inte 

upphört helt, men den räcker däremot inte till för att tillgodose kroppens behov (Saldeen, 2006). 

I vissa fall har personer med diabetes typ 2 defekter på sina insulinreceptorer (Bröijersén, 2008). 

Man kan med en förändrad kost lindra diabetes av typ 2. Ytterligare ett sätt att lindra diabetes 

typ 2 är att gå ner i vikt. De instabila fiskoljorna ökar blodsockernivån, vilket kan bero på att 

det bildas fria radikaler i bukspottskörtlarna som ger en minskad produktion av insulin. Att äta 

extra stabil fiskolja för att påverka blodsockernivån i kombination med en ökad motion samt 

ett minskat intag av socker, godis och vitt bröd gynnar diabetiker (ibid).  

 

2.8.2 Omega-3 påverkar hjärnan 
 

Omega-3 fettsyran DHA förekommer i rikliga mängder i vår hjärna och i fisk. Ett intag av 

stabila fiskoljor påverkar hjärnans funktion. Detta har visat sig extra viktigt på foster för att 

deras hjärnor ska kunna utvecklas ordentligt, särskilt de tre sista månaderna under en 

graviditet då den huvudsakliga utvecklingen av hjärnan sker. DHA hjälper till att aktivera 

enzymer i hjärnan som till exempel kväveoxidsyntas som är ett viktigt signalenzym i hjärnan. 

Ett extra intag av fiskoljor har visat sig ge en positiv effekt på barn som har varit hyperaktiva, 

haft svårt att somna om kvällarna samt barn med koncentrationssvårigheter. Fiskoljorna bör 

innehålla DHA och EPA samt vara stabila för att ge en bra effekt. Om oljorna skulle vara för 

instabila förlorar man de goda effekterna som de mer stabila oljorna har (ibid).  

2.8.3 Omega-3 spelar en stor roll för kvinnor 

Mensvärk, som drabbar nästan hälften av alla kvinnor, kan dämpas med ett högre intag av 

omega-3. Värken beror på en för låg kvot mellan inflammationshämmande, kärlvidgande 

hormoner (eikosanoider) från omega-3 fettsyror och inflammationsframkallande, 

kärlsammandragande hormoner med ursprung från omega-6 fettsyror. Bristen på omega-3 ger 

kramper och kärlsammandragningar i livmodern. Obalansen i kosten kan också leda till att 

fertiliteten minskar hos kvinnan. Idag har många kvinnor svårt att få barn. Men det beror inte 

                                                                                                                                                         
2
 Fibrinogen 

Fibrinogen är ett högmolekylärt protein i trådformat som bildas i levern. Det utsöndras i plasman och kommer 

således ut i blodomloppet. Där bryts det ned till fibrin med hjälp av proteinet trombin. Fibrin är det slutgiltiga 

enzymet som gör att blodet koagulerar (Wikström, 2008).  

 
3
 Stabilitet hos fiskoljor 

Stabiliteten är ett sätt att beskriva hur länge oljorna håller innan de börjar härskna. Härskningen beror på att 

dubbelbindningarna hos fettsyran är reaktiva och kan reagera med luftens syre (Saldeen, 2006). Härskningen kan 

fördröjas med hjälp av antioxidanter, som kan tillsättas (Hansén & Pettersson, 2008). Ju mer antioxidanter en 

fiskolja innehåller desto stabilare är den. Vissa stabila oljor kan hålla upp till 200 dagar, medan vissa mindre 

stabila endast håller i 14 dagar (Saldeen, 2006).  
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enbart på kosten, att många kvinnor idag väntar med att skaffa barn leder också till att det blir 

svårare att få barn (ibid).  

2.9 Transfetter 

Transfetter kallas fetter med minst en dubbelbindning i transkonfiguration. Det finns tre källor 

till transfetter; bakteriell transformation av omättade fetter i idisslare, delvis härdade fetter och 

upphettning av oljor under höga temperaturer (EFSA, 2004). Transfetter förekommer naturligt i 

mejeriprodukter och i kött från idisslare. I fodret till höns och gris kan transfetter också 

förekomma vilket leder till att sådant kött också kan innehålla transfetter. Transfetter finns i 

bakverk, friteringsfetter och snabbmat i form av delvis härdade fetter. Dessa delvis härdade 

fetter har en lägre kostnad om man jämför med andra fetter och en längre hållbarhet samt 

andra egenskaper som föredras.  

Om man jämför transfetternas egenskaper med cisfetternas har transfetter en högre smältpunkt 

än cisfetter. Anledningen till detta är att transfetterna har en rak kedja till skillnad från 

cisfetterna som har en krökt kedja. Transfetterna kan därmed packas tätt samman medan 

cisfetterna inte kan det. Detta leder till att det inte förekommer lika starka bindningar mellan 

cisfetterna och de behöver inte heller lika mycket energi för att de intermolekylära 

bindningarna ska brytas, vilket leder till en lägre smältpunkt (Dijkstra, 2008).  

Många studier har gjorts som påvisat att transfetter är dåliga för hälsan. Danmark har därför 

vidtagit åtgärder för att minska andelen transfetter i livsmedlen. På sjuttiotalet innehöll 100 

gram margarin ungefär 10 gram transfettsyror i Danmark. År 1999 innehöll det praktiskt taget 

inget transfett alls (Leth, Jensen, Mikkelsen & Bysted, 2006). I Danmark infördes dessutom 

nationella regler 2004 som innebar att andelen transfettsyror i livsmedel inte fick överstiga 2 

procent av livsmedlets totala fettinnehåll. Sverige däremot, har valt att istället för lagstiftning 

ta en diskussion med livsmedelsindustrin om att minska andelen delvis härdade fetter i 

framställningen av livsmedel (Livsmedelsverket, 2008:2).  

En undersökning från 1993 visade att transfettsyror inte är metaboliskt ekvivalenta med 

motsvarande cisisomerer samt att de påverkar blodets lipoproteiner negativt (Wood, Kubena, 

O’Brien, Tseng & Martin, 1993). En senare undersökning från 1998 visade att transfettsyror sänker 

halten av lipoproteinet HDL genom att inhibera aktiviteten av enzymet LCAT (lecitin: 

kolesterol acyltransferas), som behövs vid bildandet av HDL. Motsvarande mättade fettsyror 

visade inte samma resultat (Subbaiah, Subramanian & Liu, 1998).  

2.10 Smör 

Smör tillverkas från grädde och består till 80 procent av fett där resten utgörs av vatten och 

protein. Till största delen består smör av mättade fettsyror vilket gör att det är hårt i 

rumstemperatur. Vill man göra smöret mjukare kan man tillsätta olja, vilket gör att mängden 

omättat fett ökar och på så sätt sänker smältpunkten. Man kan även tillsätta olika mängder 

vatten för att göra smöret magrare (Johansson, 2004).  

2.11 Margarin 

Vid tillverkningen av margarin använder man vegetabiliska oljor. Man vill att en viss del av 

fettsyrorna i oljan ska vara i mättad form för att margarinet ska få önskad hårdhet. I vissa fall 

används kokosfett eller palmolja som naturligt innehåller en stor mängd mättat fett. I andra 

fall används flytande olja som man gör hårdare genom en process som kallas härdning. Vid 

härdning låter man oljan reagera med vätgas under högt tryck med nickel som katalysator. 

Detta leder till att dubbelbindningarna reagerar och binder till sig väten så att fettet blir mättat. 
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På så sätt kan man få en önskad konsistens på margarinet. En annan fördel med processen är 

att man gör fettet tåligare mot oxidation. Risken är dock att en del transfetter bildas om fettet 

inte härdas fullständigt (Johansson, 2004). Till mitten av nittiotalet innehöll margariner en 

relativt stor mängd transfett i Sverige. Detta har dock minskats betydligt till att innehålla 

ytterst små mängder transfett (Livsmedelsverket, 2008). Delvis härdade fetter kan man även hitta i 

bakverk, friteringsfetter och snabbmat (Johansson, 2004). En analys från 2007 som 

Livsmedelsverket har gjort visade dock att kakor, kex och popcorn (som tidigare har 

innehållit transfetter) innehöll inget eller mycket lite transfetter (Livsmedelsverket, 2008:2).   

Anledningen till att transfetter bildas kan förklaras med hjälp av reaktionsmekanismen för 

härdning (se figur 7.1-7.4). Följande mekanism är en förenkling av en mer komplicerad 

mekanism som innefattar adsorption och deadsorption till katalysatorns yta.   

 

 

Figur 7.2. Ett väte faller bort och återskapar dubbelbindningen.  

 

Figur 7.3.  Ytterligare en väteatom binder in och skapar en mättad fettsyra.  

 

Figur 7.4. Ett närliggande väte försvinner och bildar en dubbelbindning i en närliggande position.  

I figur 7.2 skapas både cis och transfettsyror eftersom intermediären har fri rotation kring kol-

kol bindningen. Den andra reaktionen i figur 7.3 resulterar i fullständig härdning. Det tredje 

alternativet i figur 7.4 kan skapa både cis och transfettsyror och påverkar dessutom vilken 

position dubbelbindningen har.  

Härdningen kan dock kontrolleras så att färre transfettsyror bildas. Temperaturen är i detta 

läge en avgörande faktor. En sänkning av temperaturen leder till en sänkning av bildandet av 

Figur 7.1. En väteatom (som är en radikal) 

adderas till en dubbelbindning där en intermediär 

skapas som är en radikal med enkelbindningar. 

Intermediären kan sedan genomgå ett antal 

alternativa reaktioner.  

Se fig. 7.2-7.4.  

 

Bilderna 7.1-7.4 är omritade enligt Dijkstra, 2008.  
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transfettsyror samt en ökning av mättade fetter. Däremot leder en sänkning av temperaturen 

till en sänkning av katalysatorns aktivitet. Detta innebär att man måste använda en katalysator 

som fortfarande kan göra dubbelbindningarna mättade. En annan viktig faktor är vilket tryck 

vätgasen har. Ett högt tryck av vätgas gynnar bildandet av mättade fetter istället för att 

isomerisering ska inträffa. En annan viktig faktor är att vätgasen ska kunna transporteras 

genom oljan till katalysatorns yta så att mättade fettsyror kan bildas. Om den processen sker 

för långsamt leder det till att fler fettsyror blir till transfettsyror. Därför är det viktigt att det 

sker en effektiv blandning av olja och vätgas (Dijkstra, 2008).  

Vid matlagning används margariner som har en fetthalt mellan 70 och 80 procent. Vissa 

bordsmargariner som används på smörgås har en lägre fetthalt där fettet istället har ersatts 

med vatten. Detta leder till att det möglar lättare, vilket man försöker motverka med hjälp av 

konserveringsmedel. Fosfolipiden lecitin brukar också tillsättas, eftersom den gör så att fett 

och vatten blandar sig lättare. Dessutom brukar man tillsätta vitamin A och D (Johansson, 2004).  

2.12 Olja  

Olja består av 100 procent fett och utvinns från feta fröer genom att man pressar dem. Om 

man inte tillför någon värme under processen kallas de för ”kallpressade”, annars kallas de för 

”varmpressade”. Vid varmpressning utvinns mer olja ur fröerna än vid kallpressning. Den 

första oljan som utvinns efter kallpressning brukar kallas för ”jungfruolja” eller ”extra virgin”. 

Efter pressning låter man oljan stå en stund för att de fasta beståndsdelarna ska sjunka till 

botten och sedan filtreras oljan. Efter pressning finns det dock fortfarande en del fett att 

utvinna, vilket kan tas till vara genom extraktion. Detta sker oftast med hjälp av det organiska 

lösningsmedlet hexan som sedan separeras från fettet genom destillation. Därefter raffineras 

de flesta oljor för att bli av med oönskade ämnen som exempelvis proteiner, fria fettsyror och 

metaller. En raffinerad olja är ljusare, mer neutral i smaken samt har en längre hållbarhet än 

en icke-raffinerad olja (Johansson, 2004).  

2.13 Förekomst av vanliga fettsyror i livsmedel 

Smör- (4:0), Kapron- (6:0), Kapryl- (8:0) och Kaprinsyra (10:0) förekommer mest i 

mejeriprodukter och kött från idisslare. Fettsyrorna Laurinsyra (12:0) och Myristinsyra (14:0) 

finns i animaliska livsmedel och mejeriprodukter samt i vissa vegetabiliska fetter som till 

exempel kokosfett. Myristinsyra förekommer även i fiskfetter (Livsmedelsverket, 2007:2). 

Palmitinsyra (16:0) är den mest förekommande mättade fettsyran i både animaliska och 

vegetabiliska livsmedel. Stearinsyra (18:0) förekommer i mindre mängder i vegetabiliska 

oljor, men förekommer mest i kött från idisslande djur och i vegetabiliska fetter som 

exempelvis kakaofett (Dijkstra, 2008). I mindre mängder i olika livsmedel förekommer den 

mättade fettsyran Arakidinsyra (20:0).  

Den enkelomättade fettsyran Palmitoljesyra (16:1, n-9) förekommer i mindre mängder i olika 

livsmedel. Den mest förekommande enkelomättade fettsyran är Oljesyra (18:1, n-9) och finns 

i stora mängder i olivolja, rapsolja, mandlar, hasselnötter och avokado. De fleromättade 

fettsyrorna Linol- (18:2, n-6) och alfa-linolensyra (18:3, n-3) är modersubstanser till 

fettsyrorna i omega-6 respektive omega-3 serierna. Linolsyra är den mest förekommande 

fleromättade fettsyran i livsmedel och förekommer till stor del i många vegetabiliska oljor 

som majsolja, solrosolja, rapsolja och även i mjuka margariner. Alfa-linolensyra finns i 

rapsolja, linfröolja och i mjuka margariner. En fettsyra som ingår i omega-6 serien är den så 

kallade Arakidonsyran (20:4, n-6). Den förekommer i små mängder i lever, kött och ägg. De 

långa fettsyrorna Eikosapentaensyra, EPA (20:5, n-3), Dokosapentaensyra, DPA (22:5, n-3) 

och Cervonsyra, DHA (22:6, n-3) förekommer i fisk och skaldjur samt i små mängder i ägg. 
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DPA och DHA förekommer även i små mängder i lever (Livsmedelsverket, 2007:2). För 

procentuell fördelning av mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror i olika livsmedel 

samt totalmängd fett, se bifogad tabell 1.  

Den vanligast förekommande konfigurationen på dubbelbindningarna i de omättade 

fettsyrorna är cisformen. Transformen förekommer naturligt i kött och mejeriprodukter från 

idisslare. Där utgörs den största delen av transfettisomererna av Oljesyra. Även isomerer av 

Vaccensyra (18:1, n-7) utgör en stor del av de transkonfigurerade fettsyrorna i de produkterna. 

Transfettsyror förekommer även i delvis härdade fetter, även där främst som isomerer av 

Oljesyra. I dessa källor av transfettsyror är isomerer av Elaidinsyra (18:1, n-9) en av de 

dominerande fettsyrorna. Om man jämför transfetter från idisslare och från delvis härdade 

fetter är det ungefär samma sorts isomerer som förekommer, dock i olika proportioner. 

Beroende på vilka oljor som härdas förekommer det även skillnader i proportioner mellan 

olika delvis härdade fetter (EFSA, 2004).       

2.14 Hälsopåverkan 

Forskning har bedrivits kring huruvida transfetter och mättade fetter ger en ökad risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar, samt hur fleromättade fetter kan sänka risken. En artikel som baseras på 

resultaten från fyra olika studier av dieter som utförts på Högskolan i Akershus i Norge 

mellan åren 1993 och 1998, tar upp denna fråga. Där jämförde de transfetters och mättade 

fetters påverkan på den totala kolesterolhalten och LDL-halten. Alla fyra studierna följde 

samma procedur. Måltiderna bereddes på högskolan där den enda skillnaden var vilket sorts 

matfett som användes. Fettsyrasammansättningen samt kolesterolinnehållet i måltiderna 

analyserades med hjälp av gasvätskekromatografi. Blodprover togs för att mäta 

kolesterolhalten i blodet på försökspersonerna. Resultaten av studierna visade att myristinsyra 

(14:0) ökar både den totala kolesterolhalten och LDL-halten mer än laurinsyra (12:0) eller 

palmitinsyra (16:0). Det visade också att transfettsyror ökar den totala kolesterolhalten och 

LDL-halten en aning mindre än vad palmitinsyra gör, men mer än vad laurinsyra gör. För 

förekomst av fettsyrorna i livsmedel, se avsnitt 1.3.24. (Müller; Kirkhus & Pedersen, 2001).  

En annan studie har gjort en 20 års uppföljning av ”the Nurses’ Health Study” på 78 778 

sjuksköterskor som har fått fylla i en enkät vartannat år där de har fått svara på en mängd 

frågor som ska ge ett material för att beräkna deras dagliga intag av olika sorters fett samt 

redogöra för deras sjukdomshistoria. Resultaten av studien visade att ett högt intag av 

fleromättade fetter var kopplat till en minskad risk för koronar
4
 hjärtsjukdom och ett högt 

intag av transfetter var kopplat till en ökad risk. Sambanden mellan koronar hjärtsjukdom och 

intagen av transfett samt fleromättade fetter var tydligast bland kvinnor under 65 år.  

Resultaten av studien kunde däremot inte med hjälp av de statistiska beräkningar som hade 

utförts fastställa hur mättade och enkelomättade fetter påverkade risken, men däremot visade 

det sig att ett förhållande mellan fleromättade och mättade fettsyror som var relativt högt var 

kopplat till en minskad risk för hjärtinfarkt (Oh et al, 2005).  

En undersökning från 1993 undersökte olika dieter som innehöll olika fettkällor samt hur 

dessa påverkade lipoproteinerna. Resultaten visade att tranfettsyror inte är metaboliskt 

ekvivalenta med cis isomerer samt att dess effekt på serumets lipoproteiner är negativ (Wood et 

al, 1993).   

                                                 
4
 Hjärtsjukdom som har med kranskärlen att göra. 
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En metaanalys från 1997 visade att om man följde de dåvarande näringsrekommendationerna 

i USA (30 E% från fett, mindre än 10 E% från mättade fetter samt ett intag på mindre än 300 

mg kolesterol per dag) skulle den totala halten lipoproteiner samt halten LDL reduceras med 

ungefär 5 %. Detta gällde om man jämförde med en genomsnittlig amerikansk diet (Howell et 

al, 1997).  

En undersökning från 2005 undersökte hur en traditionell medelhavsdiet påverkar 

överlevnaden hos patienter med diagnosticerad koronar hjärtsjukdom. Dieten var från början 

inriktad på ett lågt intag av mättade fetter, vilket utvecklades till en diet som innehöll stora 

inslag av olivolja. Undersökningen kom fram till att en traditionell medelhavsdiet är 

associerat med en minskad dödlighet för personer med diagnostiserad koronar hjärtsjukdom 

(Trichopoulou, Bamia & Trichopoulos, 2005).  

En undersökning från 2004 visade att ett ökat intag av alfa-linolensyra (18:3, n-3) kan öka 

risken för framskriden prostatacancer, medan ett intag av EPA och DHA kan minska risken 

för total och framskriden prostatacancer (Leitzmann et al, 2004).  

2.15 Rekommenderat dagligt fettintag 

Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för intaget av fett för vuxna och barn över 2 år 

ligger på 25-35 procent av det dagliga energiintaget (E%), där 30 procent är ett 

populationsmål. Transfettsyror och mättade fettsyror bör inte överstiga 10 E%, där man 

rekommenderar att undvika transfetter som kommer från delvis härdade fetter i möjligaste 

mån. Cis-enkelomättade fettsyror bör utgöra 10-15 E% och cis-fleromättade 5-10 E% (där 

cirka 1 E% bör komma från omega-3 fettsyror). Dessa rekommendationer baseras på de 

nordiska näringsrekommendationerna, NNR (Livsmedelsverket, 2007:3).  

En portion lax skulle täcka dagsbehovet av omega-3 fettsyror. Samma mängd omega-3 

fettsyror finns i en till två matskedar rapsolja. Livsmedelsverket rekommenderar inte att man 

ska inta ett extra tillskott av omegafettsyror, utan ger rådet att äta en bra balanserad kost med 

fisk tre gånger i veckan. En av dessa gånger bör fisken vara av den feta sorten. Dessa 

näringsrekommendationer rekommenderas för friska människor som är normalt aktiva 

(Livsmedelsverket, 2008:1).  

En kost med ett högt intag av fett och protein samt ett lågt intag av kolhydrater har 

förespråkats av den legitimerade svenska läkaren Annika Dahlqvist för framför allt 

överviktiga patienter, men även patienter med diabetes typ 2. Kostrådet ifrågasattes och 

anmäldes till socialstyrelsen i december år 2005 av två dietister; Christina Svanström och 

Marlene Olivares-Dahlby. Socialstyrelsen gjorde en utredning där professor Christian Berne, 

expert inom vård och behandling av diabetes gjorde en bedömning. Socialstyrelsens 

slutbedömning som blev färdig i januari 2008 var att doktor Annika Dahlqvists kostråd anses 

vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Dock understryker de att 

det är viktigt med en noggrann uppföljning av patienten, eftersom det inte finns lika mycket 

vetenskaplig dokumentation kring Annika Dahlqvists kostråd som kring de svenska 

näringsrekommendationerna. Det saknas även resultat från långtidsbehandlingar med en 

”lågkolhydratkost”, vilket gör att Socialstyrelsen påpekar hur viktigt det är med en längre tids 

uppföljning av patienter (Socialstyrelsen, 2008).    
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3. Metod 

Uppsatsen bygger på en litteraturstudie.  

 

3.1 Datainsamling 

 

Datainsamlingen har skett genom sökande efter vetenskapliga artiklar på webbsidan 

www.scholar.google.com samt genom livsmedelsverkets hemsida. Vi har även sökt efter 

artiklar och andra publikationer på de internationella organisationerna AOCS, ISO och 

IUPAC:s hemsidor.  

 

3.2 Litteratur 

 

Den litteratur vi har använt har i huvudsak behandlat fett och fettsyror i allmänhet samt en del 

som har berört analysen av dem.  

 

4. Resultat 
 

4.1 Analys av fettsyrasammansättningen i livsmedel 

Den vanligaste metoden för att analysera fettsyrasammansättningen i livsmedel är genom 

gaskromatografi (GC) på metylestrar av fettsyrorna (Mazalli & Bragagnolo, 2007). Även andra 

metoder förekommer. Beroende på vilka fettsyrorna är kan analysen se ut på olika sätt. Vid 

analysen sker tre viktiga steg; preparation av prov, separation och detektion för kvantitativ 

och kvalitativ analys (Nordbäck, 1999). Dessa steg beskrivs i avsnitt 4.3 och framåt. Det är även 

viktigt att provet hanteras på rätt sätt för att ett så tillförlitligt resultat som möjligt erhålls. Ett 

antal internationella organisationer finns som erhåller metodbeskrivningar som används vid 

analyser av livsmedel. Dessa beskrivs nedan.   

4.2 Internationella organisationer som erhåller metodbeskrivningar 

Det finns ett antal internationella organisationer som förutom att de delger information och 

ger ut publikationer som rör kemi också erbjuder metodbeskrivningar av olika slag. AOCS, 

IUPAC och ISO är tre stora internationella organisationerna som beskrivs nedan.  

4.2.1 AOCS 

American Oil Chemists’ Society (AOCS) grundades 1909 och har idag över 4000 medlemmar 

i 90 länder över hela världen. Organisationen har följande målsättning; 

”to be a global forum to promote the exchange of ideas, information, and experience, to 

enhance personal excellence, and to provide high standards of quality among those with a 

professional interest in the science and technology of fats, surfactants, and related 

materials.” 

AOCS publicerar information om teknik, forskning och industri. De publicerar även 

tillvägagångssätt, monografier och artiklar om fett, oljor och tensider samt andra relaterade 

ämnen. Dessutom erbjuder de produkter samt service till individer och organisationer inom 

industrin (AOCS, 2008).  

 

 

http://www.scholar.google.com/
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4.2.2 IUPAC 

IUPAC står för ”the International Union of Pure and Applied Chemistry” och är en 

vetenskaplig, internationell, icke-statlig samt objektiv organisation. De uppmuntrar förslag på 

relevanta projekt inom kemins alla områden. Böcker, artiklar och elektroniska tillgångar 

publiceras av organisationen samt många rapporter som rör olika områden inom kemi. IUPAC 

har medlemmar i 85 länder världen över. De är även sponsorer till ett flertal vetenskapliga 

konferenser. IUPAC arbetar även med att systematisera kemisk terminologi och namngivning 

av olika ämnen (IUPAC, 2008).  

4.2.3 ISO 

ISO (International Organization for Standardization) är en icke-statlig organisation samt en av 

världens största utvecklare av internationella standarder. Namnet kommer från grekiskans isos 

som betyder ”lika”. Organisationen är ett nätverk av institut för nationella standarder i 

sammanlagt 157 länder med ett huvudkontor i Schweiz (ISO, 2008:1).  

4.3 Provtagning och provförvaring 

För att en analys skall bli så bra som möjligt ställs höga krav på provtagning och förvaring av 

prover. Det underlättar om man direkt efter provinsamling kan genomföra extraktion av 

lipiderna. Skulle detta inte vara genomförbart kan man förvara lipiderna vid en låg 

temperatur, under minus 20 grader Celsius, samt i en inert omgivning (Hemming & Hawthorne, 

1996). Detta minskar riskerna för enzymaktiviteter samt oxidation av provet (Nordbäck, 1999).  

4.4 Preparation av prov 

Vid förberedningen av ett prov inför analys sker extraktion av fettet ur livsmedlet. Detta sker 

genom att lösa upp det i en lämplig organisk lösning (Thurnhofer & Vetter, 2005). Därefter 

förbereder man lipiderna inför analys genom att göra om fettsyrorna till metylestrar, vilket 

kan ske med hjälp av olika metoder som beskrivs i avsnitt 4.4.2.  

4.4.1 Extraktion av fettet ur livsmedlet 

Om man ska extrahera ut totalmängden fett ur ett livsmedel som innehåller olika sorters 

lipider måste lösningen vara tillräckligt polär för att lösa ut mer polära lipider som 

fosfolipider, men även så pass opolär att den löser ut triglycerider och andra mer ickepolära 

lipider. En metod som tar hänsyn till detta är den så kallade ”Folch-extraktionen”, där en 

lösning som innehåller kloroform (CHCl3), metanol (CH3OH) och vatten i volymförhållandet 

8:4:3 används (Iverson, 2001). Kloroform är ett organiskt lösningsmedel som kan lösa ut de 

icke-polära lipiderna. Metanol löser sig med vatten och hindrar vattnet från att hydratisera 

polära lipider som fosfolipider samt tillåter kloroform att lösa ut dem. Metanol förhindrar 

även emulsion (Chow, 2007).  

En annan metod är Bligh och Dyers metod som utvecklades till en snabb och effektiv metod 

för att mäta det totala lipidinnehållet i fiskmuskel. Om man jämför Folch med Bligh och Dyer 

är volymförhållandet mellan kloroform, metanol och vatten i den sistnämnda metoden istället 

1:2:0,8. En fördel med Bligh och Dyers metod är att kvoten mellan lösningsmedel och prov är 

minskad. En undersökning från 2001 jämförde de två metoderna i en analys av det totala 

lipidinnehållet i fiskprover och kom fram till att vid låga lipidkoncentrationer (<2%) var de 

ungefär jämställda. Vid högre koncentrationer (>2%) visade sig Bligh och Dyer metoden ge 

lägre uppskattningar på lipidinnehållet. Dock hittade man ett linjärt förhållande mellan de två 
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metoderna, vilket gör att eventuella tidigare mätningar med Bligh och Dyers metod kan 

korrigeras (Iverson, 2001).  

En undersökning från 1976 undersökte sju olika extraktionsmetoder på tretton prover av åtta 

olika livsmedelsprodukter. Undersökningen kom fram till att ”Folch-extraktionen” var den 

mest effektiva (Hubbard et al, 1977). En undersökning fyra år senare, från 1980, jämförde en då 

ny metod, metylenklorid/metanol, med den äldre Folch-extraktionen. Undersökningen visade 

att de båda var lika effektiva (Chen, Shen, Sheppard, 1981). 

4.4.2 Metylering av fettsyrorna  

Efter extraktionen vill man separera fettsyrorna från fettet och förbereda dem för analys 

genom att göra om dem till metylestrar som sedan kan analyseras med hjälp av 

gaskromatografi. Att utföra kromatografiska analysmetoder på estrar av fettsyrorna istället för 

på fria fettsyror leder till att systematiska fel minimeras och selektiviteten blir bättre (Carrapiso 

& Garcia, 2000). I en vetenskaplig artikel från 1955 har de utfört en analys på metylestrar av 

fettsyror med gaskromatografi. Här förklarar de att anledningen till att de använder 

metylestrar istället för fria fettsyror är att de hade svårt att hitta en stationär fas som skulle 

förhindra dimerisering av de fria fettsyrorna, vilket skulle försämra separationen (James & 

Martin, 1955). Metylestrar av fettsyrorna används mest eftersom en relativt låg temperatur krävs 

för att sätta dem i gasfas, vilket gör att formen på topparna och deras upplösning blir bättre 

vid analysen (Carrapiso & Garcia, 2000). I andra kromatografiska analysmetoder kan andra 

derivat av fettsyror prepareras, vilka vi inte fördjupar oss i mer här (Christie, 1993). 

Metylering kan ske genom esterifiering
5
 eller transesterifiering

6
. Dessa reaktioner kan 

katalyseras av en syra eller en bas. Om en fri fettsyra ska genomgå en esterifiering med en 

syra som katalysator sker först en protonering av karboxylsyran (1). Sedan sker en reaktion 

med en alkohol (2), vilket resulterar i en intermediär som förlorar en proton under bildandet 

av en ester (4). Om alkoholen är metanol kommer en metylering av karboxylsyran ha skett 

(ibid). 

 

                                                 
5
 Bildandet av en ester.  

6
 Substitutionsreaktion där en ester reagerar med en alkohol under bildandet av en ny ester och en ny alkohol.  

Figur 8.  

 

Syrakatalyserad 

esterifiering av 

en fettsyra.  

 

Omritad enligt 

Christie, 1993.  
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Samma reaktion kan appliceras på olika sorters estrar, som till exempel triglycerider. Nedan 

följer en allmän mekanism för transesterifiering av lipider. I steg (1) protoneras estern, vilken 

därpå reagerar med en alkohol (2) och skapar en intermediär. Denna intermediär bildar vidare 

ett övergångstillstånd som sedan bildar en ny ester. Även i detta fall gäller att om alkoholen är 

metanol kommer en metylering att ske (ibid). 

 

 
 

Transesterifiering kan även katalyseras med hjälp av en bas. Denna metod är snabbare och 

enklare än den med en syra. I figur 10 visas en generell mekanism för den här reaktionen. I 

steg (1) får estern reagera med en bas i form av en alkohol som har avgett en proton, vilket 

bildar ett övergångstillstånd som antingen kan dissociera tillbaka till den ursprungliga estern 

eller skapa en ny sådan (2). Om det är ett överskott av alkoholen som alkoholaten 

ursprungligen kom från kommer jämvikten att förskjutas åt höger, vilket leder till bildandet av 

den nya estern. Detta måste ske i en vattenfri miljö, annars kommer hydrolys att inträffa, 

vilket leder till att fria fettsyror kommer att bildas som inte kan metyleras vidare. Därför kan 

endast transesterifiering och inte esterifiering ske (ibid).  

 

 
En annan metod för att metylera fettsyror är att använda diazometan (CH2N2). Denna reagens 

kan dock endast användas på fria fettsyror och inte på andra lipider (ibid). Diazometan är dock 

giftigt och explosivt (Hemming & Hawthorne, 1996).  

 

Fler metoder för att förbereda fettsyror för analys genom att göra om dem till olika ester 

derivat finns att läsa i Christie, 1993. Det som avgör vilken metod som används vid 

metyleringen är vilket lipidinnehåll provet har. Består provet av mycket fria fettsyror eller en 

Figur 9.  
 

Syrakatalyserad 

transesterifiering av en 

lipid.  

 

Omritad enligt Christie, 

1993.  

 

Figur 10.  
 

Baskatalyserad 

transesterifiering av 

lipider.  

 

Omritad enligt Christie, 

1993.  

 

Figur 11.  

 

Metylering av en fettsyra med 

hjälp av diazometan.   

 

Omritad enligt Christie, 1993.  
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stor del sådana är en syra-katalyserad metod den bästa. En baskatalyserad metod är dock 

snabb och passande för prover som innehåller en blandning av lipider men inga fria fettsyror 

(Christie, 1993).   

Om man har ett prov som innehåller många kortkedjiga fettsyror måste ytterligare åtgärder 

vidtas. Detta beror på att man riskerar att förlora en del av dem i analysproceduren. 

Kortkedjiga metylestrar av fettsyror har en större tendens att lösa sig med vatten och man 

riskerar därmed att förlora en del av dem i extraktionssteget. Dessutom har de en lägre 

kokpunkt än längre kedjor och riskerar därmed att destilleras bort när man skiljer 

extraktionsmedlet från provet. För att undvika dessa interferenser skulle en metod där man 

undviker uppvärmning samt extraktion i vattenlösning vara den bästa (ibid).  

I en undersökning från 2007 gjordes en jämförelse mellan två olika metoder att göra om 

fettsyrorna till metylestrar. Här beskrivs en metod som innehåller två steg; först en förtvålning 

med hjälp av natriumhydroxid i metanol, vilket skapar fria fettsyror och glycerol. Därefter en 

metylering med hjälp av bortrifluorid-metanol. Metoden som jämfördes var direkt 

transesterifiering med hjälp av metanol och en bas som katalysator, vilket beskrivs ovan. 

Resultatet av undersökningen visade att direkt transesterifiering ledde till ett lägre 

fettsyrainnehåll och en större variation av resultaten än vad metoden med två steg gav (Mazalli 

et. al, 2007). 

En undersökning från 1964 fastslog att bortrifluorid-metanol är ett användbart reagens vid 

preparationen av fettsyrametylestrar. Detta beror på att bortrifluorid är den mest polära 

borhaliden och är därför väldigt reaktiv gentemot många typer av organiska föreningar. I 

kombination med metanol blir föreningen en stark syra som kan agera katalysator. I 

undersökningen jämfördes även bortrifluorid-metanol med bortriklorid-metanol i egenskaper 

av att vara katalysatorer och det visade sig att bortrifluorid var en bättre katalysator än 

borklorid (Morrison & Smith, 1964).  

I standardmetoden ISO/TS 17764-1:2002 beskrivs en metod för hur man preparerar 

metylestrar från fettsyror. Här anges borfluorid metoden att vara den allmänna och används på 

fettsyror som har sex eller fler kolatomer (ISO, 2008:2).  

4.5 Separation med GC 

Vid analysen av fettsyror är gaskromatografi på metylestrar av fettsyrorna den vanligaste 

metoden (Mazalli & Bragagnolo, 2007). Vid separation drar man nytta av det som skiljer 

fettsyrorna åt; kolkedjans längd, hur många dubbelbindningar som finns samt hur fettsyrornas 

konfiguration ser ut. Beroende på hur lång en fettsyra är, desto högre kokpunkt har den. Ju 

fler dubbelbindningar fettsyran har, desto mer hydrofil är den. Med hjälp av GC kan man dra 

nytta av dessa egenskaper. Om man använder en stationär fas som är polär kommer det 

innebära att fettsyror med kortast längd och minst antal dubbelbindningar elueras ut först 

(Hemming & Hawthorne, 1996). Med hjälp av en standard kan man på så sätt detektera fettsyrorna. 

Problem som uppstår kan vara när man vill ha reda på innehållet av transfetter. I vissa fall 

överlappar cis- och transisomerer varandra och kompletterande metoder måste användas, se 

avsnitt 4.9 (Dijkstra et al, 2008).  

4.6 Separation med HPLC 

HPLC i normal eller reversed phase är en annan metod vid separationen av metylestrar av 

fettsyror. Detektionsmetoder som används med HPLC är dock inte tillräckligt 

tillfredsställande som GC-FID (Hemming & Hawthorne, 1996). De bästa detektionsmetoderna för 
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HPLC är spektrofotometriska. Dock har de flesta lipiderna inte specifika UV-absorberande 

egenskaper men absorberar generellt ljus med våglängder mellan 190 till 210 nanometer 

(Hamilton & Comai, 1984).  

4.7 Detektion 

En passande detektor för fettsyror är flamjoniseringsdetektor (FID). Denna detektor passar för 

organiska föreningar där responsen beror på antal kolatomer. Eftersom lipider innehåller kol 

är detektorn passande vid analysen av fettsyrainnehållet i livsmedel. Med hjälp av en standard 

med kända fettsyror kan man utföra en kvalitativ och kvantitativ analys (Hemming & Hawthorne, 

1996). FID är en robust och känslig detektor. Dock är selektiviteten helt beroende på 

retentionstid, vilket vid komplicerade biologiska prover borde kontrolleras med 

spektrometriska metoder (Dodds et al, 2005).  

Ultraviolett (UV) strålning kan användas för att identifiera och kvantifiera fettsyror, dock har 

de flesta lipider inte specifika UV-absorberande egenskaper (Hamilton & Comai, 1984). Fettsyror 

kan analyseras kvalitativt med hjälp av IR spektrometri eftersom de absorberar IR-strålning 

vid olika vågtal beroende på hur de är uppbyggda. I detta fall är det viktigt att provet är torkat 

eftersom vatten absorberar IR-strålning, vilket kan orsaka en interferens (Hemming & Hawthorne, 

1996).  

Andra detektorer som kan användas vid kvalitativ analys av fettsyror är masspektrometer 

(MS) och nuclear magnetic resonance (NMR). När det gäller masspektrometri måste man ta 

hänsyn till lipider som fosfolipider, vilka har en låg flyktighet och inte är värmestabila. 

Jonisering av lipiderna måste därmed ske med hjälp av kemisk jonisering för att en 

molekyljon ska kunna bildas. Vid EI-jonisering (Electron Impact) skulle ingen molekyljon att 

bildas på grund av för hög fragmentering (ibid).  

4.8 Analys av cis och transisomerer 

Det som skiljer cis- och transisomerer åt är dubbelbindningens konfiguration. Detta gör att 

vanliga analysmetoder måste modifieras för att kunna appliceras på dessa isomerer. Detta kan 

ske på olika sätt. Nedan beskrivs några metoder.  

4.8.1 Analys av cis och transisomerer med FTIR  

För att mäta den totala mängden transfettsyror i ett prov kan man använda sig av Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Maximal absorbans för cisdubbelbindningar är 

mellan 1660-1630 och 730-650 cm
-1

. För transdubbelbindningar är det istället mellan 1680-

1670 och 968-950 cm
-1

. Detta gör att man med hjälp av en standard kan se skillnaden mellan 

de olika isomererna. Den här metoden kan dock inte användas för att bestämma mängden av 

individuella transfettsyror. Kopplat till GC kan man bestämma dubbelbindningarnas geometri. 

GC kopplat till masspektrometri (GC-MS) är en kompletterande metod. GC-MS kan 

lokalisera var dubbelbindningen sitter medan GC-FTIR kan bestämma geometrin (Dijkstra et al, 

2008).  

4.8.2 Analys av cis och transisomerer med kapillär GC 

Vid analys av cis- och transisomerer kan en 100 meters kapillärkolonn användas med vätgas 

som bärgas och isoterm GC. Denna metod ger bra separation på de flesta isomererna, dock 

överlappar cis och trans 18:1 isomererna varandra. Detta skulle kunna lösas genom att man 

kombinerar GC med AgNO3-TLC fraktionering, vilket beskrivs i avsnitt 4.9.3. Vid GC analys 

kan den polära stationära fasen cyanopolysiloxan användas. Med den stationära fasen kommer 
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transisomererna att elueras ut före motsvarande cisisomerer. När det gäller position av 

dubbelbindningarna kommer de fettsyror som har sin dubbelbindning närmast 

karboxylsyragruppen att elueras ut först (ibid).     

4.8.3 Analys av cis och transisomerer med silvernitrattunnskiktkromatografi (AgNO3-

TLC) fraktionering 

Om man behöver mer exakt data på transfettinnehållet i livsmedel kan man komplettera GC 

med någon annan separationsteknik, som till exempel silvernitrattunnskiktkromatografi 

(AgNO3-TLC). AgNO3-TLC är en relativt billig metod där fettsyrorna delas upp med 

avseende på antal, konfiguration och i viss mån position av dubbelbindningar. Detta gör att 

isomererna trans 18:1 och cis 18:1 separeras och kan sedan analyseras med GC (ibid).  

4.9 Jämförelse av GC-FID och GC-MS 

En jämförelse mellan GC-FID och GC-MS gjordes 2005. I den vetenskapliga artikeln 

förklaras att MS framför allt har använts vid kvalitativa analyser. GC-FID har använts till 

kvantitativa och kvalitativa analyser, men anses dock ha en svaghet när det gäller 

selektiviteten. Bland annat precision, detektionsgränser och responsfaktorer undersöktes vid 

analyserna och jämfördes sedan. Det resulterade i att kvantitativ analys av metylestrar av 

fettsyror med hjälp av GC-MS kan jämföras i samma nivå som med GC-FID. Slutsatsen var 

att GC-MS är ett starkt alternativ till GC-FID (Dodds et al, 2005).     
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5. Diskussion 

 
Fett är en energikälla och bygger upp cellmembranen i kroppen. I livsmedel förekommer fett 

mest i form av triglycerider. Triglyceriderna är uppbyggda av glycerol och tre fettsyror. Olika 

fettsyror har olika egenskaper som påverkar oss på olika sätt.  

 

En stor del av undersökningarna som utreder olika fettsyrors påverkan på hälsan bygger på 

förändringar av LDL-halten, vilket i sin tur tros påverka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Andra undersökningar studerar människor som har drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar och 

drar paralleller till olika dieter. I den fettdebatt som råder påstår en del att mättade fetter bidrar 

till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, medan andra påstår att inga riktiga bevis finns. 

Transfetter har i många studier visats vara associerat med en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdom. Fleromättade fetter har i många fall associerats med en minskad risk för hjärt- 

och kärlsjukdom. I vissa fall har dock fleromättade fetter visats ge en ökad risk för vissa 

sorters cancer och i andra fall ge en minskad risk. Dessa motstridigheter och oklarheter gör att 

rekommendationerna om hur mycket fett vi ska äta samt vilken sammansättning av fettsyror 

som kosten bör ha är omstridda.    

 

Fettsyror skiljer sig åt beroende på hur långa de är, antal dubbelbindningar, vilken position 

dubbelbindningarna har samt dubbelbindningarnas konfiguration. Vid analys av fettsyror i 

livsmedel tar man hänsyn till vad som kan separera de olika fettsyrorna åt. Den vanligaste 

metoden att analysera fettsyror i livsmedel på är med hjälp av gaskromatografi (GC) med 

flamjoniseringsdetektor (FID). Ibland verkar dock inte GC vara tillräcklig vid selektionen och 

man får komplettera med en spektrometrisk metod.  

 

Innan separation sker en extraktion av fettet ur livsmedlet, där metoderna Folch samt Bligh 

och Dyer är två vanliga metoder som används. För att förbereda provet för analys sker oftast 

en metylering av fettsyrorna. Därefter introducerar man provet i vald separationsmetod. Vid 

analys av transfettinnehållet måste ytterligare åtgärder vidtas, eftersom de kan vara svårare att 

separera enbart med hjälp av GC. Då kan man exempelvis komplettera med silvernitrat-TLC.     
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Bilaga 1. Tabell över fettsyrasammansättningen i ett urval av livsmedel, där siffrorna är 

avrundade (Johansson, 2004).   
 

Livsmedel Fett 

(g/100 g) 

Mättade 

(%) 

Enkel-

omättade 

(%) 

Fler-

omättade 

(%) 

Omega-3 

(g/100 g) 

Omega-6 

(g/ 100g) 

Kokosfett 100 90 8 2 0,1 2,3 

Rapsolja 100 7 61 32 10,7 21,4 

Olivolja 100 15 75 10 0,7 8,4 

Solrosolja 100 12 22 66 0,5 65,5 

Majsolja 100 13 27 60 1,2 54 

Smör 80 73 25 2 0,4 1 

Bregott 80 53 36 11 2,4 6 

Hushållsmargarin 80 41 42 16 2,6 9,88 

Flytande 

margarin 

80 10 60 30 8 15,2 

Vispgrädde 40 73 25 2 0,2 0,5 

Mjölk, standard 3 73 25 2 0,2 0,5 

Fläskfärs 20 % 

fett 

20 45 43 12 0,02 0,05 

Nötfärs 15 % fett 15 52 44 4 0,1 0,4 

Lax 12 24 46 30 2,2 0,44 

Räkor 1 23 31 46 0,31 0,031 

Ägg 10 33 53 14 0,18 0,9 

Potatischips 30 20 54 26 1,2 6 

Valnötter 62 10 24 66 6,8 34 

Jordnötter, 

rostade och 

saltade 

49 14 52 33 0 0 

Avokado 15 12 79 9 0,1 1,3 

 

 

 


