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Sammanfattning   Kardiovaskulära sjukdomar och hypertoni blir allt mer vanligt i 

västvärlden. Trots livsstilsrekommendationer ökar antalet insjuknanden i 

hjärt-kärlsjukdomar, vilket har blivit en av de vanligaste dödsorsakerna i 

Sverige. Syftet med litteraturstudien var att undersöka om flavanol i 

kosten kan användas blodtryckssänkande samt att klargöra om flavanol 

påverkar den kardiovaskulära ohälsan. Metoden som användes var en 

litteraturstudie av redan publicerade vetenskapliga artiklar inom ämnet. 

Flertalet studier visar på att flavanol har en blodtryckssänkande likväl som 

andra positiva effekter. Många studiers resultat visar att flavanol har större 

effekt på de grupper som redan har kardiovaskulär ohälsa samt högt 

blodtryck. Forskningen är ny och har än inte hunnit utvärderas ordentligt, 

men den positiva påverkan hos flavanol är tydlig och det är inte svårt att se 

användbara områden för flavanol som terapeutisk metod, men även i 

hälsopromoterande syfte. Detta är något som skulle rimma väl med 

sjuksköterskans professionella ansvar att främja hälsa och motverka 

sjukdom. Trots de i dagsläget erhållna resultaten krävs mer och framför 

allt forskning med hög kvalitet.  
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Abstract  Cardiovascular diseases and hypertension is getting more and more 

common in the westernized countries in the world today. Even though 

commonly known lifestyle changing activities are promoted, the amount 

of people suffering from this is only getting larger. Cardiovascular 

diseases are one of the most common reasons of death in Sweden today. 

The purpose of this literature study was to investigate flavanols effect on 

the blood pressure and its effect on cardiovascular risk factors. The 

method which was used was a literature study. Articles that had already 

been publicized on the subject were used. Several of the used articles 

showed that flavanol has an effect on the blood pressure and several other 

risks of cardiovascular disease. Many of the studies also showed that 

flavanol had a better effect on subjects already suffering from diseases 

such as diabetes and hypertension. The thesis that flavanol has a positive 

effect on blood pressure and other cardiovascular risk factors is relatively 

new and there is not enough studies concerning this subject but there is 

already enough studies to come to a conclusion that supports the thesis. 

This brings along several new therapeutical ideas which fit right in to the 

nurse’s area of expertise to promote health and prevent diseases. Even 

though the results are already fairly good, more research needs to be done 

on the subject.  
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Inledning 

Hypertoni är ett allt ökande hälsoproblem i Sverige. 2007 beräknades 1,8 miljoner vuxna 

svenskar ha hypertoni och av dessa har 60 % mild hypertoni. Sänkt blodtryck innebär förbättrad 

livskvalitet och förebygger för tidig död genom att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.  

Ur ett socioekonomiskt perspektiv skulle en minskad förekomst av farmakologiskt behandlad 

hypertoni innebära mindre kostnader för samhället. Kostnaderna för blodtryckssänkande 

läkemedel uppgick 2002 till drygt 1,6 miljarder kronor (SBU, 2007). En ökad kunskap hos 

sjuksköterskor avseende hur hypertoni kan behandlas med vanligt förekommande livsmedel 

skulle innebära en minskad kostnad för samhället, ökad livskvalitet hos patienten och en minskad 

risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar. 

I sjuksköterskans professionella ansvar ingår att stödja och informera patienten för att förebygga 

samt att förhindra progression av sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

Bakgrund 

Hypertoni  

Blodtrycket uppkommer när kroppens blodvolym pumpas ut av hjärtat mot ett motstånd. 

Motståndet är tillsammans med hjärtminutvolym och kroppens blodvolym det som reglerar 

blodtrycket, om motståndet, hjärtminutvolym eller blodvolymen ökar, ökar i sin tur även 

blodtrycket. Blodtrycket är starkt förenat med liv, sker ingen perfusion i organen kan dessa inte 

genomföra sitt arbete och liv blir därmed omöjligt (Marieb, 2007). Hypertoni medför att risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar ökar markant (SBU, 2007), detta då ett konstant högt blodtryck 

leder till ökad belastning på blodkärlens väggar. En belastning av blodkärlens väggar leder till en 

tillväxtsprocess som i sin tur minskar lumen och ökar kärlmotståndet. Liksom kärlen, påverkas 

hjärtat negativt av hypertoni. En tillväxtprocess startar i hjärtat, framförallt 

vänsterkammarväggen, denna växtprocess ökar mängden hjärtmuskelceller. Detta leder i sin tur 

till att koronarkärlen inte klarar av att försörja den ökade mängd hjärtmuskelceller och det 

uppstår en vänsterkammarhypertrofi. Den ökade mängd hjärtmuskelceller tillsammans med en 

otillräcklig perfusion leder till en förslappning av hjärtväggen och en utvidgning av framför allt 

vänsterkammaren som inte längre kan tömma sig ordentligt. Utöver detta ökar även hypertoni de 

aterosklerotiska förhållandena i kärlen (Pavo-Hedner, 2007).  

Hypertoni kan vara antingen primär eller sekundär. Primär hypertoni är den vanligaste och står 

för 90 % av alla upptäckta patientfall. Primär hypertoni innebär att hypertonin uppstått utan 

annan känd påvisbar sjukdom medan sekundär hypertoni däremot är ett symtom på en annan 

sjukdom (Areklett, et al. 2006). Hypertoni saknar ofta symtom, men i de patientfall där symtom 

förekommer är det vanligt med huvudvärk, yrsel, trötthet och vid långvarig hypertoni kan 

organmanifestationer påvisas (Pavo-Hedner, 2007). 
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I västvärlden ökar vanligtvis det systoliska trycket parallellt med det diastoliska upp till 60-

årsåldern. Därefter ses en sänkning av det diastoliska blodtrycket då kärlen tappar sin elasticitet 

(Von Wovern, 2006). Många riskfaktorer går att påverka så som kraftig övervikt, negativ stress, 

inaktiv livsstil, fet och saltrik kost, rökning och snusning och stor alkoholkonsumtion. 

Riskfaktorer som inte går att påverka är hereditet, ålder och manligt kön (SBU, 2007). 

Hypertoni graderas i tre olika nivåer: mild hypertoni (140-159/90-99 mmHg), måttlig hypertoni 

(160-179/100-109 mmHg) och kraftig hypertoni (180>/110> mmHg). Av samtliga personer som 

har hypertoni är det 60 % som har mild hypertoni, 30 % som har måttlig hypertoni och 10 % som 

har kraftig hypertoni (SBU, 2007).  

 

Vid hypertoni som enda riskfaktor vid hjärt- och kärlsjukdomar ligger gränsvärdet för när 

farmakologisk behandling blir aktuell vid 160/100 mmHg. Farmakologisk behandling påbörjas 

efter att de ovan nämnda livsstilsförändringarna provats. Ökar riskfaktorerna, sänks gränsvärdet 

för när farmakologisk behandling blir indicerat eftersom syftet med hypertonibehandling inte 

primärt är att sänka trycket utan att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. När väl 

farmakologisk behandling är indicerat används hellre flera läkemedel i mindre dos än ett 

läkemedel i högre dos. Läkemedel som används i huvudsak är tiazider, ACE-hämmare, 

kalciumantagonister och betablockerare (Läkemedelskommittén Halland, 2007). I Girvin och 

Johnstons (1998) studie framkom att en normal dos Salures (bendroflumetiazid) 2,5 mg/dag, i 

snitt sänkte det systoliska blodtrycket med 11,5 mmHg (15,9-7,1 mmHg) och det diastoliska med 

8,7 mmHg (11,2 – 6,2 mmHg). I studien testade de 2,5 mg varannan dag, 1,25 mg dagligen och 

2,5 mg dagligen. I deras resultat kom de även fram till att ett intag över 1,25 mg dagligen inte ger 

någon extra blodtryckssänkande effekt. I Frishman, Brobyn, Brown, Johnson, Reeves och 

Wombolts (1994) studie studerades skillnader mellan Amlopidin (kalciumantagonist) och 

Atenolol (ß-receptorblockerare). Forskarna i ovan nämnda studie påvisade i sitt resultat att 2,5-

10 mg amlodipin sänkte det systoliska blodtrycket med i snitt 12,8 mmHg och att atenolol, 50-

100 mg sänkte det systoliska blodtrycket med i snitt 11,3 mmHg.  

Hypertoni räknas som en av de större bakomliggande orsakerna till kardiovaskulär ohälsa. I 

föreliggande litteraturstudie definieras kardiovaskulär ohälsa som all påfrestning och sjukdomar 

som är förknippade med kärlfunktionen, till exempel ateroskleros och diabetes påverkan på 

kärlens funktion. 

Livsstilsförändringar 

Det första steget sjukvården tar för att sänka ett blodtryck idag är att uppmana till 

livsstilsförändringar så som alkoholstopp, motion, kostförändringar och viktnedgång vilket 

redovisas i tabell 1 (Läkemedelskommittén Halland, 2007). 

För att sänka blodtrycket via kost rekommenderas en så kallad Dietary Approaches to stop 

Hypertension (DASH-diet). En sådan diet innebär ett stort intag av frukt och grönsaker, 
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baljväxter, magra mjölkprodukter, fullkorn och ett begränsat intag av salt, söta drycker och fetter 

(Hjärt-Lungfonden, 2007). Enligt Vollmer, Sacks, Ard, Appel, Bray, Simons-Morton, et al 

(2001) och Sacks, Svetkey, Vollmer, Appel, Bray, Harsha, et al (2001) har en DASH-diet en 

väldigt bra blodtryckssänkande effekt.  

The trials of hypertension prevention collaborative research group (1997) visar i sin forskning att 

en viktnedgång har en blodtryckssänkande effekt som är relevant när det gäller att sänka ett högt 

blodtryck. Samma resultat har även He, Whelton, Appel, Charleston & Klag (2000) visat i sin 

forskning.  

Von Wovern (2006) beskriver i sin avhandling att ett stort intag av salt (>10g) påverkar 

blodtrycket negativt och att det, genom att minska saltintaget med 5g/dag, gick att sänka 

blodtrycket hos patienter med primär hypertoni med 3,4-8,2 mmHg. Liknande resultat visar 

Appel, et al . (2001a), Appel, et al. (2001b) och Chobanian och Hill (2000). 

Ytterligare sätt att sänka sitt blodtryck är genom fysisk aktivitet. Detta har Kelley och Kelley 

(2000) samt Whelton, Chin, Xin & He (2002) visat i sina studier. Ett begränsat alkoholintag har 

Xin, He, Frontin, Ogden, Motsamai & Whelton (2001) bevisat kan påverka det systoliska 

blodtrycket med en sänkning på 2-4 mmHg.   
 

Tabell 1. För all minskning av hjärt- och kärl sjukdomar gäller rökstopp.     

Tabell ombearbetad från NIHs publication Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. 

*Effekterna av dessa förändringar är individuella och är dosberoende. Effekterna kan vara större hos vissa individer. 

 

Åtgärd Rekommendation Genomsnittlig sänkning av 

Systoliskt Blodtryck* 

Viktnedgång BMI mellan 18.5-24.9 5-20 mmHg/10kg  
(He, et al. 2000) (The Trials of 

Hypertension Prevention 

Collaborative Research 

Group, 1997) 

DASH-kost Frukt och grönsaksrik kost. 

Minskning av feta 

mejeriprodukter, mättat fett 

och totalt intag av fett. 

8-14 mmHg (Vollmer, et al. 

2001) (Sacks, et al. 2001) 

Saltreduktion i kosten Ett intag av högst 6g 

Natriumklorid om dagen. 
2-8 mmHg 

(Sacks, et al. 2001) (Vollmer, 

et al. 2001) (Chobanian & 

Hill, 2000) 

Fysisk aktivitet Ökad fysisk aktivitet. 

30 minuter om dagen de flesta 

dagar i veckan. 

4-9 mmHg 

(Kelley & Kelley, 2000) 

(Whelton, et al. 2002) 

Förändra alkoholintag Begränsa alkoholintaget till 

max två glas (36cl öl, 15cl vin 

eller 4,5cl 40 % -ig whisky) 

per dag för män. Ett glas för 

kvinnor. 

2-4 mmHg 

(Xin, et al. 2001) 
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Hos kuna-indianerna i Sydamerika har forskare funnit att de inte får den åldersrelaterade 

blodtrycksstegring som en västerlänning får. Bayard, Chamorro, Motta och Hollenberg (2007) 

diskuterar i denna studie om en teori till varför så är fallet. Då indianerna har ett väldigt 

kakaorikt vätskeintag har de lagt fram en hypotes att ämnet flavanol, som är ett ämne som bland 

annat finns i kakao, bär, druvor, oliver, kaffe, jordnötter, valnötter, granatäpplen, yerba mate med 

flera, är en av anledningarna till att de inte får den åldersrelaterade blodtrycksstigning. 

Författarna i ovan nämnda studie vill dock understryka att deras hypotes är just en hypotes och 

att det krävs randomiserade kontrollerade kliniska studier där alla faktorer är medräknade för att 

få ett definitivt svar på om deras hypotes bör accepteras eller förkastas.  

Flavanol finns i huvudsak i kakaobönan som består till 50-57% av fettsyror. Utav detta är 60 % 

mättade fetter medan 40 % är omättade fetter enligt Seinberg, Bearden & Keen (2003). Det 

medför att kakaobönor är kaloririka och en stor konsumtion av kakaorika produkter medför 

därför en ökad risk att bli överviktig.  

Flavanol 

Flavanol tillhör subgruppen flavanoider som i sin tur är en undergrupp av Polyphenoler. 

Polyphenol är en naturligt förekommande antioxidant. Flavanol finns i stor koncentration i 

kakaobönor. Dess effekt på hur det påverkar blodtrycket är ännu inte helt klarlagt, men Karim, 

McCormick & Kappagoda (2000) påvisar i sin studie att flavanol har en påverkan på den 

endoteliumberoende vasorelaxationen genom att öka tillgängligheten av kvävemonoxid (NO). 

Forskare ansåg länge att det sympatiska nervsystemet var det som hade störst påverkan på 

vasodiametern. Det är nu känt att det sympatiska nervsystemet framför allt styr 

vasokontraktionen medan kvävemonoxid spelar en stor roll i vasodilationen. Kvävemonoxid är 

en kraftigt vasodilaterande gas som bryts ner mycket fort. Kvävemonoxid bildas vanligtvis i 

endotelceller som svar på olika sorters stimuli så som högt blodtryck och kärlstress (Marieb, 

2007). Flavanol stimulerar på samma sätt kvävemonoxidssyntesen i endotelcellerna och ökar 

därmed tillgängligheten. 

Sjuksköterskan 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska består av tre 

huvudsakliga arbetsområden: Omvårdnadens teori och praktik. Forskning, utveckling och 

utbildning samt ledarskap. Det är därför av stort värde på sjuksköterskans förfarande för 

undervisning och information med både praktisk och teoretisk förankring. Helhetssynen förenas 

med en etisk ståndpunkt som utgår från en humanistisk människosyn och respekt för patientens 

autonomi, integritet och värdighet. För att göra det möjligt bör sjuksköterskans målsättning vara 

att få en insyn i patientens livssituation, för att klarlägga omvårdnadsbehovet och utifrån det 

tillgodose en generell och specifik omvårdnad. Sjuksköterskans omvårdnad vid hypertoni 

innebär blodtrycksmätning och samtal om livsstilsförändringar beträffande tobak, alkohol, kost, 

motion och stress (Almås, 2006). 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om flavanol i kosten verkar blodtryckssänkande 

och påverkar kardiovaskulär ohälsa. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Datainsamling 

En pilotsökning gjordes i början av problemformuleringen för att se hur mycket forskning som 

fanns kring ämnet och om det skulle bli möjligt att göra en litteraturstudie utifrån det valda 

syftet. Pilotsökningen visade att det fanns gott om underlag för att genomföra en litteraturstudie.  

Databaserna som användes för litteratursökningarna var PubMed och Cumulated Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Sökord var flavanol, blood pressure, 

hypertension, cocoa och nursing sammansatta i olika kombinationer. Det visade sig att det inte 

fanns vare sig MeSH-term eller Thesaurusterm för flavanol, medan hypertension och blood 

pressure var MeSH samt Thesarustermer. MeSH och Thesaurustermen för cocoa var cacoa, men 

det visade sig att träffarna återspeglade syftet mer vid användandet av cocoa. Abstrakt lästes 

igenom och 18 artiklar valdes ut utifrån de lästa abstrakten. Av dessa fanns sex stycken som 

fulltext och 12 stycken fick beställas via högskolebiblioteket. Den initiala sökningen gjordes 

28/11 2008, men en ny sökning gjordes 16/12 2008, detta för att ytterliggare tydliggöra 

strukturen i vår sökning. Under denna sökning fann vi samtliga artiklar som hittades 28/11 2008. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade under 2000-talet och ha givna 

mätningar på blodtrycket. De skulle vara skrivna på engelska och vara kliniska studier. Inga 

exklusionskriterier valdes ut då utgallring skedde under litteratursökningen.  

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstrakt  

Urval 1 

(funnen 

med 

tidigare 

sökord) 

Urval 2 

PubMed  16/12 2008 Flavanol 230 0 0 0 

PubMed 16/12 2008 Flavanol 

AND blood 

pressure  

24 24 11 7 

Pubmed 

 

16/12 2008 Flavanol 

AND 

hypertension 

7 7 0(2) 0 
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PubMed  16/12 2008 Flavanol 

AND cocoa 

62 0 0 0 

PubMed 

 

16/12 2008 Flavanol 

AND cocoa 

AND blood 

pressure 

20 20 0(9) 0 

PubMed 

 

16/12 2008 Cocoa 2087 0 0 0 

PubMed 

 

16/12 2008 Cocoa AND 

hypertension 

31 31 1(2) 1 

PubMed  

 

16/12 2008 Cocoa AND 

Blood 

pressure 

80 0 0  

PubMed 

 

16/12 2008 Cocoa AND 

blood 

pressure 

AND 

hypertension 

17 17 1(2) 1 

PubMed 

 

16/12 2008 Flavanol 

AND 

nursing 

1 1 0 0 

Cinahl 

 

16/12 2008 Flavanol 20 20 1(2) 1 

Cinahl 

 

16/12 2008 Flavanol 

AND 

hypertension 

2 2 0 0 

Cinahl 

 

16/12 2008 Flavanol 

AND blood 

pressure 

3 3 0(1) 0 

Cinahl 

 

16/12 2008 Cocoa 103 0 0 0 

Cinahl 

 

16/12 2008 Cocoa AND 

Hypertension 

6 6 0(1)  

Cinahl 

 

16/12 2008 Cocoa AND 

blood 

pressure 

17 17 4(3) 4 

Cinahl 

 

16/12 2008 Flavanol 

AND 

nursing 

0 0 0 0 
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Cinahl 

 

16/12 2008 Cocoa AND 

nursing 

1 1 0 0 

Totalt   2710 148 18 14 

 

Databearbetning 

Totalt lästes 18 artiklar, vilka tilldelades ett arbetsnummer för att lättare kunna hålla isär 

artiklarna i den fortsatta databearbetningen. Artiklarna delades upp internt i gruppen för att läsas 

igenom. När detta var gjort byttes artiklar mellan gruppmedlemmarna, detta för att studierna 

initialt skulle bearbetas utifrån respektive gruppmedlems individuella perspektiv för att därefter 

kunna ligga till grund för en gemensam diskussion. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bestämdes 

sedan utefter Carlsson och Eimans (2003) ”Exempel på bedömningsmall för studier med 

kvantitativ metod” (bilaga 1). För att få en överblick över de studier gruppen valt att inkludera 

valdes att göra en artikelöversikt (bilaga 2) i tabellformat. Under skapandet av artikelöversikten 

diskuterades artiklarnas innehåll ytterligare. Under dessa diskussioner exkluderades tre artiklar 

då samtliga gruppmedlemmar inte ansåg att de svarade mot syftet på föreliggande 

litteraturstudie. Ytterligare en artikel exkluderades då det var en reveiwartikel.  

Vissa av de bearbetade studierna i föreliggande litteraturstudies resultat har angett att 

försökspersonerna har ätit x mg flavanol/dag det finns även studier refererade i resultatet som har 

angett x mg polyphenol/dag. Författarna i föreliggande litteraturstudie valde att använda sig av 

respektive studies använda ordval i resultatet. I de studier där mängd var angett som polyphenol 

gick det därför inte att exakt avgöra hur stor mängd flavanol som använts. Det framkom dock 

helt klart att syftet med dessa studier har varit att studera den effekt flavanol har och inte 

resterande ämnesgrupper som finns med i huvudgruppen polyphenol.  

Utifrån de lästa artiklarna valdes att presentera resultatet i två kategorier: 

 Blodtryckspåverkan 

 Påverkan på den kardiovaskulära ohälsan 

Resultat 

Blodtryckspåverkan 

Tio studier (Erlund, Koli, Alfthan, Marniemi, Puukka, Mustonen, et al. 2008; Al-Faris, 2008; 

Grassi, Desideri, Necozione, Lippi, Casale, Properzi, et al. 2008; Taubert, Roesen, Lehmann, 

Jung och Schömig, 2008; Carson, Kwik-Uribe, Evans & Erdmans, 2008; Faridi, Njike, Dutta, Ali 

&  Katz, 2008; Buijsse, Feskens, Kok & Kromhout, 2006; Grassi, Necozione, Lippi, Croce, 

Valeri, Pasqualetti, et al. 2005; Grassi, Lippi, Necozione, Desideri & Ferri, 2005; Fraga, Goretta, 
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Ottaviani, Carrasquedo, Lotito, Lazarus, et al. 2005) såg en sänkning av blodtrycket efter ett 

intag av flavanol i dess olika former. De resterande fyra studierna (Balzer, Rassaf, Heiss, 

Kleinbongard, Lauer, Merx, et al. 2008; Crews Jr, Harrison & Wright, 2008; Fisher och 

Hollenberg, 2006; Fisher, Hughes, Herman & Hollenberg, 2003) lyckades inte påvisa någon 

effekt på blodtrycket med hjälp av flavanol. Grassi, et al. (2005) påvisar i sin studie att, efter 15 

dagars flavanolintag (88 mg, 100g mörk choklad/dag), sänktes blodtrycket hos försöksgruppen, 

som bestod av personer med hypertoni, med genomsnittligen 11.9 mmHg systoliskt och 8.5 

mmHg diastoliskt. I en tidigare studie har Grassi, et al. (2005) påvisat ett liknande resultat hos 

friska individer. I denna studie framkom att, efter 15 dagars intag av mörk choklad (500mg 

polyphenol/dag), sänktes det systoliska blodtrycket med 6.4 mmHg. Grassi, et al. (2005) 

lyckades i denna studie inte påvisa någon signifikant sänkning av det diastoliska blodtrycket. I en 

studie gjord 2008 av Grassi, et al. (2008) på individer med högt blodtryck samt glykosintolerans 

påvisade de, med en studietid på 15 dagar (1008 mg polyphenol/dag), att blodtrycket sänktes hos 

denna grupp med 3.82 mmHg systoliskt och 3.92 mmHg diastoliskt värde. Med samma mängd 

polyphenol som Grassi, et al. (2008) och samma studietid, men i detta fall hos yngre (medelålder 

21,45 år) friska kvinnor, lyckades Al-Faris (2008) påvisa en skillnad på såväl det systoliska som 

det diastoliska blodtrycket efter denna 15 dagars period med 8.4 mmHg systoliskt respektive 5.4 

mmHg diastoliskt värde.  

I en studie gjord av Erlund, et al. (2008) använde de sig av bär istället för choklad som tidigare 

studier gjort. Bären som användes innehöll polyphenol och dagligen intog försökspersonerna 837 

mg polyphenol. Erlund, et al. (2008) visar i sitt resultat att de försökspersoner som hade ett 

systoliskt blodtryck på mellan 133.3–184.7 mmHg och ett diastoliskt blodtryck på mellan 86.7–

99.3 mmHg hade störst effekt av intaget av polyphenol. Sänkningen i denna grupp blev 7.3 

mmHg systoliskt. I de två grupper som hade lägre genomsnittligt blodtryck påvisades ingen 

signifikant skillnad efter ett polyphenolintag.  

Faridi, et al. (2008) har gjort en studie där de undersökte effekten av fast mörk choklad (821 mg 

flavanol/dag) och osockrad drickchoklad (805.2 mg flavanol/dag) på överviktiga personer med 

ett BMI mellan 25-35 kg/m
2
. I resultatet visade att båda de undersökta flavanolhaltiga 

produkterna hade en effekt på blodtrycket. Störst effekt hade dock den fasta mörka chokladen 

med en sänkning på 3.2 mmHg systoliskt och 1.4 mmHg diastoliskt värde. Den sockerfria 

kakaon sänkte det systoliska blodtrycket 2.1 mmHg och det diastoliska med 1.2 mmHg. 

Liknande studie har gjorts på unga friska fotbollsspelare av Fraga, et al. (2005). Här har de 

undersökt hur ett dagligt intag av choklad som innehåller flavanol påverkar fotbollsspelare i de 

övre tonåren. I studiegruppen som åt mjölkchoklad (168 mg flavanol/dag) visade det sig att 

blodtrycket sänktes med genomsnittligen 6 mmHg systoliskt och 5 mmHg diastoliskt.  

På en grupp personer med blodtrycksvärden som gränsande till mild hypertoni samt med mild 

hypertoni har Taubert, et al. (2008) genomfört en studie där de testat polyphenolrik mot 

polyphenolfri choklad under 18 veckor. Polyphenolmängden i chokladen var 30 mg/dag. 
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Resultatet visade en sänkning av det systoliska blodtrycket med 2.9 mmHg samt 1.9 mmHg på 

det diastoliska blodtrycket. Skillnaden mellan ovan nämnda studier och den studie Allen, et al. 

(2008) genomförde är att de prövade hypotesen att plantsteroler skulle bidra till en större 

blodtrycksänkning än enbart flavanol men även en sänkning av serumlipider. De gjorde sin 

studie på en försöksgrupp med förhöjt kolesterol men med ett normalt blodtryck (<159/<99 

mmHg). Resultatet visade att plantsterolerna inte hade någon effekt på blodtrycket, men flavanol 

påverkade blodtrycket genom en sänkning med 5.8 mmHg systoliskt värde. Resultatet på det 

diastoliska blodtrycket visade först att det sjönk, men började sedan efter fyra veckor gå tillbaka 

till ett värde nära startvärdet. De tillsatta plantsterolerna gjorde dock att serumlipiderna sjönk 

jämfört med behandling med enbart flavanol. Studien varade i 8 veckor. Buijsse, et al. (2006) 

genomförde en studie där de undersökte hur ett dagligt chokladintag påverkade risken att dö i 

hjärt-kärlsjukdom under 15 års tid. Studien delade upp deltagarna i tre olika grupper; lågt intag 

(0g/dag), måttligt intag (0.60-1.45g/dag) och högt intag (2.90 – 6.10g/dag). En del av deras 

resultat pekar på att ett dagligt intag av choklad minskar blodtrycket. I Buijsse, et al. (2006) 

studie skiljde sig det genomsnittliga blodtrycket 3.7 mmHg systoliskt och 2.1 mmHg diastoliskt 

värde mellan de försökspersoner som hade det högsta och det lägsta intaget av choklad.  

Till skillnad från samtliga ovan nämnda studier i resultatet har Fisher och Hollenberg (2006) i sin 

studie kommit fram till att flavanol inte har någon signifikant skillnad på blodtrycket. De kom 

dock fram till, genom olika tester, att den vasodilaterande gasen kvävemonoxid fanns i större 

halter ex vitro än tidigare efter regelbunden konsumtion av flavanolhaltig choklad i fyra till sex 

dagar (820 mg flavanol/dag). Med detta resultat föreslår de att flavanol kan vara till nytta för att 

förbättra den vaskulära funktionen, och framför allt hos äldre individer där den vaskulära 

funktionen är mer nedsatt. I en tidigare studie gjord av Fisher, et al. (2003) visades att flavanol 

ökade frisättningen av kvävemonoxid, som i sin tur ledde till en vasodilation. Precis som Fisher 

och Hollenberg (2006) visade denna studie inga vare sig ökningar eller sänkningar av 

blodtrycket efter 4 dagars regelbundet flavanolintag (821mg flavanol/dag). Liknande resultat 

avseende blodtrycket har Crews Jr, et al. (2008) kommit fram till. I deras 6 veckors studie visade 

deras resultat inga vare sig positiva eller negativa resultat på blodtrycket. Balzer, et al. (2008) 

kommer i sin studie fram till samma resultat som Fisher, et al. (2003), det vill säga, de såg en 

ökning av kärldiameter men ingen påverkan av blodtrycket efter 30 dagars regelbundet intag av 

flavanol (963mg flavanol/dag). De konstaterade i denna studie att flavanol kunde förbättra den 

vaskulära funktionen hos diabetespatienter.  



10 

 

 
Tabell 2. Översikt över de olika studiernas resultat på minskning av blodtrycket.   

Blodtrycken är presenterade i Systoliskt blodtryck (SBT) och Diastoliskt blodtryck (DBT) 

Påverkan på den kardiovaskulära ohälsan 

Buijsse, et al. (2006) visar i sin 15 års studie att ett dagligt högt (>2,90g/dag) intag av 

flavanolhaltig kakao minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar med 50 % jämfört med den 

grupp av individer som hade ett lågt intag av flavanolhaltig choklad. I sin konklusion drar de 

efter detta resultat slutsatsen att ett kakaointag innebär en minskad chans att avlida i 

kardiovaskulära sjukdomar. Grassi, et al. (2005), Baltzer, et al. (2008), Fisher, et al. (2003), 

Fraga, et al. (2005), Allen, et al. (2008), Farridi, et al. (2008), Erlund, et al. (2008), Taubert, et al. 

(2007) tydliggör att flavanol påverkar gasen kvävemonoxid till att utsöndras i kroppen och på 

detta vis ha effekt på flertalet av de riskfaktorer som finns för hjärt-kärlsjukdomar. Med detta 

menar samtliga av dessa studier att flavanol bör ha en förebyggande effekt på risken att insjukna 

i hjärt-kärlsjukdomar. Fisher, et al. (2006) påvisar samma resultat, men de vill understryka i sin 

studie att effekten kan vara större hos äldre som har en nedsatt vaskulär funktion. Liknande 

resultat som Fisher, et al. (2006) har Baltzer, et al. (2008). Deras studie var dock inriktad på 

individer med diabetes, som likt de äldre, har en försämrad vaskulär funktion.  

Crews Jr, Harrison och Wright (2008) menar i sin konklusion att de inte kunnat dra några 

slutsatser mellan flavanolintag och minskad risk för kardiovaskulär problematik men att de i sin 

studie påvisade att en konsumtion av mörk choklad ledde till betydligt högre puls under en 6 

veckors tid. 

 

 

Tabell över studiernas resultat av blodtrycksänkning efter flavanolintag. 

mmHg 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet till litteraturstudien var klart och har varit aktuellt genom hela arbetsprocessen, dock lades 

en problemformulering till under arbetets gång. Att undersöka flavanols påverkan på blodtrycket 

var det initiala syftet, medan frågeställningen huruvida polyphenol/flavanol påverkar den 

kardiovaskulära ohälsan tillkom. En pilotsökning gjordes för att få en överblick hur mycket som 

var skrivet om ämnet. Pilotsökningen visade att en litteraturstudie var möjlig. Efter detta gjordes 

en mer exakt sökning där följande sökord användes; flavanol, cocoa, hypertoni, blood pressure 

och cacao. Denna sökning var något bristfällig men resultatet var ändå 16 artiklar som efter 

abstraktgenomläsning var användbara mot syftet. Efter artikelbearbetning av dessa 16 artiklar 

ansåg gruppen att den första sökningen inte var tillfredsställande på grund av bristfällig tydlighet 

i sökprocessen. Det gjordes en ny artikelsökning där sökningsmetodiken var mer strukturerad 

och därmed förbättrades tillförlitligheten. Denna sökning gav samma resultat som tidigare 

sökning.  

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall användes för utarbetandet av en egen 

granskningsmall. Omarbetningen skedde då gruppen inte var tillfredsställd med originalet på 

grund av att den var gjord utifrån omvårdnadsstudier. De studier föreliggande uppsats använde 

sig av var mer inriktat mot det medicinska kunskapsområdet. Granskningsmallen resulterade i att 

alla artiklar utan tre blev klassificerade som Grad I av III. Anledningen till att nästan samtliga 

artiklar fick bästa resultat kan bero på gruppens förmåga till granskning eller att 

granskningsmallen inte var tillfredsställande.  

Då det inte fanns några direkta exklusionskriterier i föreliggande litteraturstudie är samlingen 

studier tämligen heterogen sett från försöksgrupper (ålder, kön, hälsoproblematik) samt mängd 

flavanol/polyphenol given. Huruvida detta är något negativt eller positivt diskuterades i gruppen 

och det går att inta två perspektiv utifrån denna diskussion. Det kan förefalla svårt att finna något 

samband artiklarna sinsemellan och att det därför inte går att komma till någon gemensam 

konsensus huruvida syftet med föreliggande litteraturstudie går att besvara med hjälp av 

bearbetade studier. I gruppen sågs heterogeniteten i studierna som något positivt eftersom det 

infinner sig ett väldigt brett spektra av försöksindivider studierna emellan som bidrar till en 

gemensam bred försöksgrupp vilket kan anses spegla stora delar av samhället.  

Studierna är främst från Europa och USA, men även en från Pakistan. Detta beror antagligen på 

att kardiovaskulär ohälsa är mer utbrett i industrialiserade länder. Ingen av studierna som 

föreliggande litteraturstudie använt sig av i sitt resultat är äldre än 5 år, då tidigare forskning inte 

existerar och den senast publicerade artikeln är från december 2008. Åldern på studierna kan 

vara ett tecken på att hypotesen ”choklad kan ha en positiv påverkan på hjärta och kärl” 

fortfarande inte är helt kartlagd utan att det är en pågående aktuell forskningsfråga. 
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Resultatdiskussion 

Alla artiklar utom en (Crews Jr, et al. 2008) var samstämmiga när det gällde den kardiovaskulära 

påverkan, medan det skiljde sig lite mellan artiklarna gällande blodtrycket. Ingen av artiklarna 

presenterade i resultatet uttryckte ett etiskt perspektiv i sina texter, dock ansåg gruppen studierna 

vara etiskt korrekta. Anledningen till att forskarna valt att inte ta med några etiska 

problemformuleringar kring deras studier kan mycket väl vara på grund av att det inte går att se 

några i sammanhanget.  

Blodtryckspåverkan 

Tio av de fjorton resultatartiklar som redovisas (Erlund, et al. 2008; Al-Faris, 2008; Grassi, et al. 

2008; Taubert, et al. 2008; Carson, et al. 2008; Faridi, et al. 2008; Buijsse, et al. 2006; Grassi, et 

al. 2005; Grassi, et al. 2005; Fraga, et al. 2005) visar påverkan på blodtrycket medan de övriga 

fyra (Balzer, et al. 2008; Crews Jr, et al. 2008; Fisher och Hollenberg, 2006; Fisher, et al. 2003) 

artiklarna inte kunde påvisa något resultat på blodtrycket men däremot andra positiva effekter på 

kardiovaskulär ohälsa. De olika studierna visar stor skillnad i blodtryckssänkning. Grassi, et al. 

(2005) visar till exempel en skillnad på nästan 12 mmg på det systoliska blodtrycket, medan 

Faridi, et al. (2008) visar en betydligt mindre påverkan, endast 3.2 mmHg systoliskt och 1.4 

mmHg diastoliskt värde. Skillnaden kan bero på olika mängd given flavanol alternativt skillnad 

på försöksgrupperna. Båda studierna visar dock, tillsammans med de övriga åtta,  att flavanol har 

en effekt på blodtrycket. Trots detta är det svårt att dra exakta slutsatser på hur mycket påverkan 

flavanol har på blodtrycket då studierna varierar mellan att använda sig av benämningarna 

polyphenol och flavanol samt olika mängder. Trots att tio av de artiklar föreliggande 

litteraturstudie granskat, påvisar en blodtryckssänkning bör mer forskning göras inom området 

för att säkerställa vetenskaplig evidens, innan flavanol professionellt kan användas som en 

behandlingsform för hypertoni. Dessa förändringar kan ses som blygsamma, men jämförs 

resultatet mot de mediciner som används för att sänka ett blodtryck idag, ligger 

blodtryckssänkningarna ungefärligen i samma storleksordning som Amlopidin, Salurez och 

Atenolol (Frishman, et al. 2004; Girvin & Johnston, 1998).  

Skulle mer forskning styrka den evidens som redan finns gällande flavanols blodtryckssänkande 

effekt, skulle detta vara ett fullvärdigt komplement till de redan vedertagna livsstilsförändringar 

som finns idag för att sänka blodtrycket, då det har liknande blodtryckssänkande effekt. Jämförs 

till exempel resultatet som Von Wovern (2006) fått i sin avhandling angående saltreduktion i 

kosten med det resultat föreliggande litteraturstudie har presenterat, har flavanol liknande värden 

i blodtryckssänkning, detta visar att flavanol har en potentiell god terapeutisk förmåga.  

Grassi har varit delaktig i tre (Grassi, et al, 2005; Grassi, et al. 2005; Grassi, et al. 2008) av de tio 

studier som påvisade en sänkning av blodtrycket. Detta kan ge funderingar på hur färgad  

föreliggande litteraturstudies resultat är av honom med avseende på att det är dessa studier som 

fått väldigt goda resultat på sänkningen av blodtrycket. Skulle de studier som Davide Grassi varit 
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delaktig i, inte lyckats påvisa något resultat, hade föreliggande litteraturstudies resultat istället 

varit uppdelat i sju studier som talat för sänkningar av blodtrycket med hjälp av flavanol, och sju 

stycken studier hade talat emot att flavanol har någon påverkan på blodtrycket, något som hade 

gjort det svårare att dra slutsatser för eller emot flavanols påverkan på blodtrycket. 

En hypotes till blodtryckssänkningarna ovan nämnda studier påvisat kan vara det så kallade 

white-coat syndromet. Vid baseline skulle då effekten av white-coat syndromet vara på topp, 

medan i slutet av studietiden skulle försöksgruppen vant sig vid forskarna och detta skulle då 

resultera i ett längre genomsnittligt blodtryck än vid baseline. Något som talar emot denna 

hypotes är att det är långt ifrån alla människor som drabbas av white-coat syndromet. 

En annan viktig aspekt att tänka på när det gäller studier på kakaobönan och dess 

blodtryckssänkande effekt är att kakaobönan innehåller över 600 olika ämnen. Av dessa är alla 

långt ifrån kartlagda och det kan därför diskuteras om det är flavanol som har den 

blodtryckssänkande effekten, eller om det kan vara så att det är flera olika ämnen som påverkar, 

utöver flavanolet. I en kommentar till Grassi, et al. (2005) diskuterar Peter Meisel att kakao är 

rikt på magnesium, som anses vara en kalciumantagonist, något som hade förklarat 

blodtrycksänkningen många av de studier presenterande i föreliggande litteraturstudie fått.  

Påverkan på den kardiovaskulära ohälsan 

Fyra av de studier (Balzer, et al. 2008; Crews Jr, et al. 2008; Fisher och Hollenberg, 2006; 

Fisher, et al. 2003)  som tidigare presenterats visade ingen påverkan på blodtrycket men de 

visade dock en påverkan på andra viktiga områden för den kardiovaskulära hälsan. Detta ansågs 

vara en viktig del att ta med, dels som en motpol mot de studier som faktiskt visat en 

blodtryckspåverkan, men även för att belysa att flavanol/polyphenol har andra positiva effekter.  

Tretton (Balzer, et al. 2008; Erlund, et al. 2008; Al-Faris, 2008; Grassi, et al. 2008; Taubert, et al. 

2008; Carson, et al. 2008; Faridi, et al. 2008; Buijsse, et al. 2006; Fisher och Hollenberg, 2006; 

Grassi, et al. 2005; Grassi, et al. 2005; Fraga, et al. 2005; Fisher, et al. 2003) av fjorton artiklar 

diskuterar möjligheterna att flavanol kan användas förebyggande mot kardiovaskulär ohälsa. 

Intressant i det här sammanhanget är framför allt Buijsse, et al. (2006) där de påvisade att 

mortaliteten i hjärt-kärl- sjukdomar sjönk med 50 % jämfört med en kontrollgrupp, medan nästan 

alla andra studier som redovisas i föreliggande litteraturstudies resultat bara lagt fram hypoteser 

angåender påverkan på mortalitet. Dessvärre är denna studie den enda långtidsstudie som 

undersökt mortaliteten hos individer med ett högt flavanolintag men det skulle vara oerhört 

intressant om fler studier kunde komma fram till samma resultat. Detta skulle möjliggöra 

användningen av flavanol som ett tillägg till redan befintliga behandlingsalternativ vid 

förebyggandet av kardiovaskulär ohälsa. Då detta är ett icke-farmakologiskt 

behandlingsalternativ skulle det falla inom ramen för sjuksköterskans professionella ansvar att 

främja hälsa och förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 
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Idag blir det vanligare med sjuksköterskor som använder sig av ”motion på recept” för att främja 

hälsa. Om vidare forskning skulle kunna bevisa att ett intag av flavanol dagligen skulle, på 

samma sätt som ”motion på recept” främja hälsa, skulle detta innebära en stor möjlighet för 

sjuksköterskor att utöka både sin kunskap och möjlighet att arbeta självständigt utan avbrott för 

läkarordination. En ökad kunskap om icke-farmakologisk behandling med hjälp av flavanol 

skulle möjliggöra att sjuksköterskan tidigt kan ordinera åtgärder för att förebygga kardiovaskulär 

ohälsa och på detta vis kunna skjuta upp, alternativt helt utesluta behovet av en farmakologisk 

behandling. Svensk sjuksköterskeförening (2007) skriver i ICN´s etiska kod att ” sjuksköterskan 

har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och genom livslångt lärande behålla sin 

yrkeskompetens”. En kunskap om flavanol skulle inte enbart innebära en behandlingsform, utan 

även innebära ett sätt att möjliggöra ett förebyggande av hypertoni samt dess följder avseende 

kardiovaskulär ohälsa. Att kunna ge rekommendationer om ett ökat flavanolintag till patienter i 

riskgruppen för kardiovaskulär ohälsa, så som överviktiga, äldre och diabetiker kan ha stor 

betydelse i preventionen mot insjuknande i förvärrad kardiovaskulär problematik. Att just 

flavanol skulle vara mer effektiv på de patientgrupper som redan har en försämrad vaskulär 

funktion, så som äldre och diabetiker, visar Fisher och Hollenberg (2006) samt Balzer, et al. 

(2008) studieresultat. 

Ett problem med behandlingen är framför allt att choklad är kaloririkt. En kaloririk kost kan i 

många fall vara kontraindicerat hos patienter med den här typen av hälsoproblematik. Av just 

den här anledningen är det viktigt att ha en kontrollerad energibalans om ordination av choklad 

innehållande flavanol skulle bli aktuell. En kombination av motion och behandling med flavanol 

skulle därför vara en förutsättning för att behandlingen skall ge ett optimalt resultat.  

Med tanke på att kardiovaskulära sjukdomar ökar, skulle det vara till fördel rent 

socioekonomiskt, om ett förebyggande alternativ fanns som är billigare och kräver mindre 

resurser från sjukvården samt mindre av individen än de redan befintliga livsstilsförändringarna. 

Att kunna minska mängden ordinerade läkemedel skulle leda till minskat lidande hos individen 

då mindre bieffekter skulle uppträda. Det skulle också innebära fördelar rent kostnadsmässigt 

såväl för individen som för samhället. Ett av målen med förebyggande flavanolbehandling bör 

därför vara att skapa möjligheter till att dra ner på ordinering av farmaka. 

Konklusion 

Choklad som innehåller flavanol har en påverkan på kardiovaskulära hälsan. Det är dock oklart 

hur stor påverkan flavanol har på blodtrycket men det finns starkare evidens för att det påverkar 

det systoliska blodtrycket mer än det diastoliska. Det kan finnas goda möjligheter att använda sig 

av flavanol för att minska den kardiovaskulära ohälsan, men detta är än så länge inte tillräckligt 

utforskat för att det skall gå att komma fram till någon väl grundad vetenskaplig slutsats.  
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Implikation 

Mer forskning krävs för att skapa förutsättningar för en evidensbaserad omvårdnad avseende 

icke-farmakologisk blodtrycksbehandling med hjälp av flavanol. Det skulle behöva utformas en  

gemensam struktur för framtida studier inom ämnet där det klart definieras vilken benämning 

som skall användas; polyphenol eller flavanol, samt inom vilken tidsram studier skall utföras för 

att ge bästa möjliga underlag. Vi skulle även vilja se att forskningen utförs i stil med hur kliniska 

tester för läkemedel utförs. Det vill säga en smal population i början för att sedan vidga 

populationen.
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Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

USA 

Naomi D.L. 

Fisher, Megan 

Hughes, Marie 

Gerhard-

Herman, 

Norma K. 

Hollenberg 

Flavanol-rich 

cocoa induces 

nitric-oxide-

dependent 

vasodilation in 

healthy humans 

Syftet med studien 

var att testa 

hypotesen om 

flavanolrik kakao 

framkallar 

kväveoxidsberoende 

vasodilation hos 

människor. 

Blodtrycksmätningar 

samt 

pulsvågsamplitud-

smätningar.  

Antal 27 

Kvinnor 100% 

Män 0% 

Ålder 44+3.4 

Flavanol-rik kakao 

ökar den NO-beroende 

vasodilationen hos 

friska människor. 

Grad I 

2008 

Italien 

 

Davide Grassi, 

Giovambattista 

Desideri, 

Stefano 

Necozione, 

Cristina Lippi, 

Raffaele 

Casale, 

Giuliana 

Properzi, 

Jeffrey B. 

Blumberg, 

Claudio Ferri 

Blood pressure is 

reduced and insulin 

sensitivity 

increased in 

glucose-intolerant, 

hypertensive 

subjects after 15 

days of consuming 

high-polyphenol 

dark chocolate 

Syftet med studien 

var att testa effekten 

av flavanolrik 

choklad på 

endotelets funktion, 

insulinkänslighet, 

betacellsfunktion 

och blodtryck hos 

patienter med högt 

blodtryck med 

försämrad 

glukostolerans. 

Mätningar efter 15 

dagar av ett intag 

bestående av 100g 

mörk respektive vit 

choklad per dag. 

Antal 19 

Kvinnor 42% 

Män 58% 

Ålder 44.8+8 

Resultatet pekar på att 

favanolrik lågenergi 

kakaobaserade varor 

kan ha en positiv 

påverkan på 

kardiovaskulära 

riskfaktorer. 

Grad II 

2008 

Finland 

Iris Erlund, 

Raika Koli, 

Georg Alfthan, 

Jukka 

Favorable effects 

of berry 

consumption on 

platelet function, 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

bärkonsumtion på 

Randomiserad 8 

veckors studie där 

försöksobjekten 

antingen hamnade i 

Intaget av en lagom 

mängd bär visade en 

fördelaktig förändring i 

blodkroppsaggregation, 

Grad I 
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Marniemi, 

Pauli Puukka, 

Pirjo 

Mustonen, 

Pirjo Mattila, 

Antti Jula 

blood pressure, and 

HDL cholesterol 

blodtrycket, 

blodfetter och 

hemostasen. 

försöksgruppen eller 

kontrollgruppen. 

Antal 72 

Kvinnor 63% 

Män 37% 

Ålder 

hdl-kolesterol och 

blodtryck. Resultatet 

indikerar att ett 

regelbundet intag av 

bär kan spela en roll i 

motverkande av 

kardiovaskulär ohälsa. 

2006 

Holland 

 

Brian Buijsse, 

Edith J.M. 

Feskensm 

Frans J. Kok, 

Daan 

Kromhout 

Cocoa Intake, 

Blood pressure, 

and cardiovascular 

mortality; The 

zutphen elderly 

study 

Syftet med studien 

var att kontrollera 

hur ett dagligt intag 

av kakao kunde 

påverka blodtrycket 

och i sin tur 

kardiovaskulär död. 

Studien följde 

försökspersonerna i 

15 år. I början av 

studien räknades de 

dagliga intaget av 

kakao ihop hos varje 

individ.  Under de 

15 år studien gjordes 

kontrollerades 

orsaker till död.  

Antal 470 

Kvinnor 0 

Män 100 % 

I en grupp äldre män 

har ett kakaointag 

förbättrad effekt på 

blodtrycket och den 

15åriga kardiovaskulär 

och vanlig orsak till 

död. 

Grad II 

2008 

USA 

David Crews 

Jr, David W 

Harrison, 

James W 

Wright 

A double-blind, 

placebo-controlled, 

randomized trial of 

the effects of dark 

chocolate and 

cocoa on variables 

associated with 

neuropsychological 

Syftet med studien 

var att kontrollera 

effekten kakao har, 

kortsiktigt (6 veckor) 

på 

neuropsykologiska 

funktioner och 

kardiovaskulär hälsa 

Studien delade upp 

sina deltagare i en 

kakao/choklad grupp 

och en 

placebogrupp. Sedan 

kontrollerade, var 

3dje vecka, 

blodtryck, puls och 

Studien kunde inte 

stödja tidigare 

forskning som visat på 

att kortvarigt intag av 

kakaointag inte 

påverkar någon 

neuropsykologisk eller 

kardiovaskulära 

Grad I 



 

 

functioning and 

cardiovascular 

health: clinical 

findings from a 

sample of healthy, 

cognitively intact 

older adults 

hos friska äldre 

vuxna. 

det gjordes en 

neuropsykologiskt 

bedömning. 

Antal 101 

Kvinnor 60% 

Män 40% 

Ålder > 60 

värden. Där emot sågs 

en ökning av puls. 

2008 

USA 

Zubaida 

Faridi, 

Valentine 

Yanchou 

Njike, Suparna 

Dutta, Ather 

Ali, David L 

Katz 

Acute dark 

chocolate and 

cocoa ingestion 

and endothelial 

function: a 

randomized 

controlled 

crossover trial 

Syftet med studien 

var att studera den 

omedelbara effekten 

av mörk choklad och 

chokladdryck på 

blodtrycket och den 

endotela funktionen 

hos överviktiga 

vuxna. 

Studien gjordes i 2 

faser. Första intog 

halva gruppen en 

mörk chokladkaka 

innehållande 22gram 

kakaopulver. Andra 

halvan intog en 

kakaofri 

chokladkaka.  I Fas 

2 intog 1/3 av 

gruppen en sockerfri 

chokladdryck medan 

1/3 intog en dito 

med socker i. 1/3 

intog en 

placebodryck utan 

kakao. 

Antal 45 

Kvinnor 78% 

Män 22% 

Medelålder 53 år 

Omedelbart intag av 

både chokladkaka och 

drickchoklad ökade 

endotela funktionen 

och sänkte blodtrycket 

hos överviktiga vuxna. 

Grad I 



 

 

2007 

Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Balzer, 

Tienush 

Rassaf, 

Christian 

Heiss, Petra 

Kleinbongard, 

Thomas Lauer, 

Marc Merx, 

Nicole 

Heussen, 

Heidrun Gross, 

Carl Keen, 

Hagen 

Schroeter, 

Malte Kelm 

Sustained Benefits 

in Vascular 

Function Through 

Flavanol-

Containing Cocoa 

in Medicated 

Diabetic Patients 

Syftet med studien 

var att testa ett 

dagligt intag av 

flavanol och hur det 

påverkar den 

vaskulära funktionen 

hos medicinerade 

diabetespatienter.  

Granskning av 41 

medicinerade 

diabetespatienter 

och deras vaskulära 

funktion efter 30 

dagars intag av 

963mg flavanol 

fördelat över 3 intag 

per dag. 

Antal 41 

Kvinnor +% 

Män ?% 

Ålder 50-80 år 

Dieter rika på flavanol 

motverkar vaskulära 

dysfunktioner hos 

diabetespatienter och 

möjliggör en 

terapeutisk potential 

hos patienter med 

kardiovaskulär ohälsa. 

Grad I 

2005 

Argentina 

Cesar Fragam 

Lucas Actis-

Goretta, Javier 

Ottaviani, 

Fernando 

Carrasquedo, 

Silvina Lotito, 

Sheryl 

Lazarus, 

Harold 

Schimitz, Carl 

Regular 

consumtion of a 

flavanol-rich 

chocolate can 

improve oxidant 

stress in young 

soccer players 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av en vanlig 

konsumtion av 

flavanolinnehållande 

mjölkchoklad eller 

kakaosmörschoklad 

och dess effekt på 

hjärt/kärlproblematik 

och fysisk aktivitet.  

Försöksgruppen 

delades upp i 2 olika 

grupper. En grupp 

intog 

kakaosmörschoklad 

och en mjölkchoklad 

i 14 dagar. Man 

bytte sedan mellan 

grupperna så den 

ena gruppen intog 

det den andra 

gruppen intagit de 

Intag av flavanolrik 

mjölkchoklad 

associerades med 

förändringar i flertalet 

variabler som har med 

den kardiovaskulära 

hälsan att göra. 

Grad I 



 

 

Keen 14 föreliggande 

dagarna.  

Antal 28 

Kvinnor 0% 

Män 100% 

Medelålder 18 år 

2007 

Tyskland 

Dirk Taubert, 

Renate 

Roesen, Clara 

Lehmann, 

Norma Jung, 

Edgar 

Schömig 

Effects of low 

habitual cocoa 

intake on blood 

pressure and 

bioactive nitric 

oxide: A 

randomized 

controlled Trial 

Syftet med studien 

var att fastställa 

effekten låga doser 

polyphenol-rik mörk 

choklad har på 

blodtrycket. 

En grupp fick 

flavanolrik choklad 

under 18 veckor och 

kontrollgruppen fick 

flavanolfri choklad 

under 18 veckor. 

Antal 44 

Kvinnor 54% 

Män 46% 

Ålder 56-73 år 

Små mängder av 

polyphenolrik choklad 

som en del av en vanlig 

diet sänkte blodtrycket 

och förbättrade 

bildningen av 

vasodilaterade gasen 

NO. 

Grad I 

2005 

USA 

Davide Grassi, 

Stefano 

Necozione, 

Cristina Lippi, 

Giuseppe 

Croce, Letizia 

Valeri, Paolo 

Pasqualetti, 

Givambattista 

Desideri, 

Jeffery 

Blumberg, 

Cocoa Reduces 

Blood pressure and 

insulin resistance 

and improves 

endothelium-

dependant 

vasodilation in 

hypertensives 

Syftet med studien 

var att testa effekten 

av 15 dagars intag av 

100g mörk choklad 

per dag på 

blodtrycket, 

vaskulära 

dilatationen och 

glukostoleransen hos 

patienter med 

hypertoni. 

20 deltagare delades 

upp 2 grupper. En 

intog 100g mörk 

choklad om dagen, 

den andre 90g vit 

choklad om dagen. 

Detta pågick i 15 

dagar. Efter dessa 

dagar var det 7 

dagars fri fas, och 

efter detta byte 

grupperna 

Mörk choklad sänker 

blodtrycket och LDL-

kolesterolet och 

förbättrar 

flödesrelaterade 

delationen och 

förbättrade 

insulinkänsligheten hos 

folk med högt 

blodtryck. 

Grad I 



 

 

Claudio Ferri chokladtyp.  

Antal 20 

Kvinnor 50% 

Män 50 %  

Medelålder 43.6 år 

2008 

Pakistan 

Nora Abdullah 

Al-Faris 

Short-term 

consumption of a 

dark chocolate 

containing 

flavanols is 

followed by a 

significant 

decrease in 

normotensive 

population 

Syftet med studien 

var att fastställa 

ändringar på det 

systoliska och 

diastoliska 

blodtrycket på grund 

av intag av mörk 

respektive vit 

choklad. 

Deltagarna blev 

indelade i 3 grupper. 

Första gruppen tog 

100g mörk choklad 

varje dag under 15 

dagar. Grupp 2 intog 

90g vit choklad 

under 15 dagar och 

grupp 3 fungerade 

som en 

kontrollgrupp. 

Antal 89 

Kvinnor 100% 

Män 0% 

Medelålder 21.45 år 

Det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan 

interventionsgrupperna 

vare sig före eller efter 

administration av 

choklad eller 

uteslutande av choklad. 

Grad I 

2005 

Italien 

Davide Grassi, 

Cristina Lippi, 

Stefano 

Necozione, 

Giovambattista 

Desideri 

Claudio Ferri 

Short-term 

administration of 

dark chocolate is 

followed by a 

significant increase 

in insulin 

sensitivity and a 

decrease in blood 

Syftet med studien 

var att jämföra 

resultatet av mörk 

respektive vit 

choklads effekt på 

blodtrycket, glukos 

och insulin svar vid 

oral administrering 

Under 15 dagar 

intog en grupp 100g 

mörk choklad per 

dag och en grupp 

intog 100g vit 

choklad per dag. 

Dessa 15 dagar 

följdes av 7 dagars 

Mörk, men inte vit 

choklad, sänker 

blodtrycket och 

förbättrar 

insulinkänsligheten hos 

friska människor. 

Grad I 



 

 

pressure in healthy 

persons 

hos friska individer.  uppehåll. Därefter 

bytte grupperna 

chokladsort. 

Antal 15 

Kvinnor 53% 

Män 47% 

Medelålder 33.9 år 

2008 

USA 

Robin Allen, 

LeaAnn 

Carson, 

Catherine 

Kwik-Uribe, 

Ellen Evans, 

John Erdman 

Daily 

Consumption of a 

Dark Chocolate 

Containing 

Flavanols and 

Added Sterol 

Esters Affects 

Cardiovascular 

Risk Factors in a 

Normotensive 

population with 

Elevated 

Cholesterol 

Syftet med studien 

var att utvärdera hur 

effektivt ett dagligt 

intag av 

flavanolhaltig mörk 

choklad med tillsatta 

plant steroler 

påverkade 

serumlipiderna, 

blodtrycket och 

andra markörer för 

vaskulär ohälsa på 

individer med 

förhöjda 

serumlipider. 

Deltagarna delades 

in i 2 grupper. Båda 

grupperna intog 

mörk choklad, 

skillnaden var att 

ena gruppen hade 

plantsteroler i sin 

choklad. Detta 

pågick i 4 veckor, 

för att sedan låta 

grupperna byta 

chokladsort. 

Antal 49 

Kvinnor 65% 

Män 35% 

Ålder 24-70 år 

Resultatet visar att 

regelbundet intag av 

chokladkakao 

innehållande 

plantsteroler och 

kakaoflavanoler som 

en del av en 

lågfettsdiet kan hjälpa 

kardiovaskulära hälsan 

genom att sänka 

kolesterolet och 

förbättra blodtrycket. 

Grad I 

2006 

USA 

Naomi D.L. 

Fisher, 

Norman K. 

Hollenberg 

Aging and vascular 

responses to 

flavanol-rich cocoa 

Syftet med studien 

var att testa 

hypotesen att den 

vaskulära effekten 

av flavanol-rik 

Blodtryck och 

perifert arteriellt 

svar mättes på yngre 

(<50år) och äldre 

(>50år) efter flera 

Flavanol-rik kakao 

förbättrade flera 

mätvärden hos den 

endotela funktionen, 

och till större del hos 

Grad I 



 

 

kakao ökade med 

stigande ålder. 

dagars intag av 

kakao. 

Antal 34 

Kvinnor ?% 

Män ?% 

Medelålder 47.9 år 

äldre än yngre. Datan 

föreslår att NO-

beroende vaskulära 

effekter av flavanol-rik 

choklad är större hos 

äldre funktioner där 

den endotela 

funktionen är mer 

störd. 

 

 


