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Sammanfattning 

I Sverige har fettkonsumtionen ökat under 2000-talet, troligtvis till följd av framfarten av 

dieten LCHF. Samtidigt är hjärt-kärlsjukdom den största orsaken till för tidig död i Sverige. 

Olika blodlipider används för att utvärdera risken för sjukdomsutvecklingen, bland annat 

kolesterol, LDL, HDL och triglycerider. Höga nivåer av kolesterol, LDL och triglycerider 

samt låga nivåer av HDL sägs öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Syftet med denna uppsats var 

att undersöka hur högfettskost under en längre tidsperiod påverkar blodlipiderna kolesterol, 

LDL, HDL, kvoten LDL/HDL och triglycerider genom att göra en litteraturstudie med 

systematisk ansats. En följdfråga till syftet var vilka konsekvenser detta har för hjärt-

kärlhälsan. Artikelsökningen resulterade i 23 studier vilka studerade högfettskost i samband 

med hjärt-kärlsjukdom. Åtta av dessa artiklar redovisade ett intag av 50 E% fett vid 

interventionens slut och inkluderades i resultatet. Av dessa åtta studier redovisades statistisk 

signifikans mellan start- och slutvärde gällande blodlipider i fyra studier, vilka fann att 

triglycerider hade en statistiskt signifikant reducering och HDL hade en tendens till statistisk 

signifikant ökning efter sex månaders intag av högfettskost. Angående slutvärden redovisar 

sex av sju studier nivåer av totalt kolesterol över risknivå och sju av åtta studier redovisar 

LDL över risknivå för hjärt-kärlsjukdom. De studier som redovisade statistisk signifikans var 

lika varandra gällande interventionstid, medelvärde på BMI och fettintag, och bör därför inte 

ha påverkat resultaten. Gällande resultaten utifrån slutvärden i alla åtta studier ökar totalt 

kolesterol och LDL risken för hjärt-kärlsjukdom medan HDL, kvoten LDL/HDL och 

triglycerider inte ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. De studier som presenterade värden 

mellan start och slut med statistisk signifikans påvisade inte heller någon risk för hjärt-

kärlsjukdom efter intag av högfettskost under sex månader.  
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Summary 

 

The effect of total dietary fat on the blood lipid profile: a review 

Fat consumption has increased in Sweden in the 21th century, probably due to the 

advancement of the diet low car high fat (LCHF). Also, cardiovascular disease is the leading 

cause of premature death in Sweden. Various blood lipids are used to evaluate the 

cardiovascular disease risk; total cholesterol, LDL, HDL and triglycerides among others. High 

levels of total cholesterol, LDL, triglycerides and low levels of HDL are believed to increase 

the risk. The purpose of this review was to examine the effects of high-fat-diet on blood 

lipids, cholesterol, LDL, HDL the ratio between LDL/HDL and triglycerides through a 

systematic review. A supplementary purpose was to analyze the consequences on the 

cardiovascular health. Articles were systematically searched for and resulted in 23 articles 

which studied a fat-intake over 50 E%. Eight of these articles were included in the result since 

the 50 E% fat-intake was followed throughout the study. Four of the eight articles calculated 

statistical significance between baseline and end values. These studies found a statistical 

significance reduction in triglycerides and tendencies to a statistical significance increase in 

HDL after six months on a high fat diet. According to end values, six out of seven studies 

showed levels of total cholesterol above the risk level for cardiovascular disease and seven 

out of eight studies resulted in LDL-levels above cardiovascular risk. The articles which 

reported statistical significance were alike according to time of intervention, mean BMI and 

fat intake and therefore they should not have affected the results. The results from end values 

in the eight studies suggest that total cholesterol and LDL increase the cardiovascular risk but 

HDL, ratio LDL/HDL and triglycerides decrease the cardiovascular risk. The studies who 

reported statistical significance between baseline and end values did not present any risk for 

cardiovascular disease after six month on a high fat diet. 
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Inledning 

Enligt en studie av Johansson et al. (2012) minskade svenskarnas totala dietära fettintag 

mellan åren 1986 och 1992 för att sedan öka signifikant efter år 2004. År 2010 var det 

genomsnittliga fettintaget för en kvinna 37,7% och 39,9 % för en man. Den ökning av totalt 

fettintag som påvisades i studien tillskriver Johansson et al. (2012) dieten LCHF - low 

carbohydrate high fat - en viktminskningsmetod vars intresse ökade under denna tidsperiod.  

 

Det ökade intresset för LCHF har skapat en debatt i Sverige mellan de som förespråkar dieten 

och de som förespråkar vetenskapliga riktlinjer angående dieter. Två av de mest kända 

förespråkarna för LCHF i Sverige är Andreas Eenfeldt och Annika Dahlqvist. De är båda 

läkare specialiserade på allmänmedicin (Eenfeldt 2013; Dahlqvist 2011). Eenfeldt (2014) 

kallar LCHF för njutmetoden eftersom ingen räkning av kalorier krävs, utan det går att lita till 

hunger- och mättnadskänslor och ändå gå ned i vikt. Enligt dessa båda förespråkare innebär 

LCHF att dra ner på stärkelserika livsmedel samt öka intaget av naturligt fett. Förklaringen till 

viktnedgången tillskriver de det minskade kaloriintaget och att kroppen tar energi från lagrat 

fett (Dahlqvist 2008; Eenfeldt 2014). De bevis Eenfeldt och Dahlqvist anger för att följa 

denna diet är evolutionen och att människan inte är anpassad för att äta stärkelserika 

livsmedel. De skriver vidare att fettskräcken på 1980-talet gjorde befolkningen allt fetare på 

grund av det högre kolhydratintaget.  

 

På svenska livsmedelsverket (SLV 2013a) beskrivs LCHF som en bra diet till den grad att 

intaget av sötsaker såsom kaffebröd, läsk och godis reduceras, eftersom det är något hela 

befolkningen bör göra. De skriver att intag av LCHF under en kortare tid troligen inte är 

skadligt, men att ett mer långvarigt intag av LCHF kan vara det. En anledning till att dieten 

kan vara skadlig är det begränsade fiberintaget som visat öka risken för olika sorters cancer, 

samt hjärt-kärlsjukdom (SLV 2013a). Däremot påstår Dahlqvist (2008) att det inte finns 

någon forskning som bevisar att en högfettskost skulle predisponera någon för hjärt-

kärlsjukdom. Studiens generella syfte är att undersöka hjärt-kärlsjukdom kopplat till 

högfettskost. 

Bakgrund 

Fakta om fett 

Lipid är det engelska ordet för fett, vilket kommer från det grekiska ordet lipos som också 

betyder fett (McArdle, Katch och Katch 2010, 20). Fett är uppbyggt av de tre grundämnena 

kol, väte och syre, där kol utgör grunden för molekylen (Jeukendrup och Gleeson 2010, 9). 

De vanligast förekommande fettsyrorna innehåller 16-18 stycken kolatomer. Ju längre en 

fettsyra är, desto mindre vattenlöslig och desto mer oljig är den. Fettsyran får benämningen 

syra av den karboxylgrupp som återfinns på samtliga fettsyror (McArdle, Katch och Katch 

2010, 20). Varje gram dietärt fett ger upphov till nio kilokalorier (kcal) (Becker 2013, 79). 

 

Den mänskliga kroppen har ett stort behov av fett. Fett fungerar som energilager och 

energireserv, men har även som funktion att skydda inre vitala organ, isolera, transportera 

vitaminer, reducera hungerkänslor (McArlde, Katch och Katch 2010, 27-28) samt att tillverka 

hormoner, cellmembran och galla (Jeukendrup och Gleeson 2010, 13). Att använda fett som 

energi är väldigt effektivt för människan eftersom fett innehåller väldigt mycket energi per 

viktenhet, är lätt att transportera dit energin behövs och lätt att lagra för framtida energibehov 

(McArdle, Katch och Katch 2010, 27-28). Det yttersta lagret av underhudsfettet har som roll 

att isolera värme/kyla. För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig de fettlösliga vitaminerna 
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krävs ett dagligt intag omkring 20 g fett, annars kan det leda till bristsjukdomar (McArdle, 

Katch och Katch 2010, 27-28). 

Fosfolipider, steroler och triglycerider 

Fetter brukar delas upp i tre olika grupper; triglycerider, fosfolipider och steroler (McArdle, 

Katch och Katch 2010, 20). Omkring 10 % av kroppens fettinnehåll är fosfolipider. En form 

av fosfolipider är lipoproteiner, vilka gör det möjligt att transportera fetter i blodet. 

Lipoproteinerna kategoriseras beroende på deras densitet och storlek, samt om de 

transporterar kolesterol eller triglycerider. De vanligaste lipoproteinerna är very low-denisty 

lipoprotein (VLDL), low-density lipoprotein (LDL) och high-density lipoprotein (HDL) 

(McArdle, Katch och Katch 2010, 24-25). Den vanligaste formen av steroler är kolesterol. 

Kolesterol förekommer endast i det animaliska riket, där ägg, rött kött och organmat 

innehåller höga halter kolesterol. Kolesterol består inte av några fettsyror men innehar fysiska 

och kemiska egenskaper likt en fettsyra (McArdle, Katch och Katch 2010, 26). Triglycerider 

är den vanligaste formen av fett och är det som i vardagligt tal kallas för fett (McArdle, Katch 

och Katch 2010, 20). Denna form av fett består av en glycerolmolekyl där tre fettsyror fäster 

(Chowdhury et al. 2014). Glycerolen består av tre kolatomer men kan inte själv kallas för 

fettsyra eftersom den är vattenlöslig. De tre fettsyrorna gör så att molekylen inte är 

vattenlöslig, utan behöver binda till en annan molekyl för att transporteras runt i kroppen 

(McArdle, Katch och Katch 2010, 20).  

Mättade och omättade fetter 

En fettsyra med samma antal kolatomer kan ha vitt skilda egenskaper beroende på om någon 

av fettsyrorna har en eller flera dubbelbindningar i kolkedjan. På grund av kolatomens 

kemiska egenskaper kan så kallade dubbelbindningar skapas mellan kolatomerna i 

fettsyramolekylen (Jeukendrup och Gleeson 2010, 9-12). Beroende på antalet 

dubbelbindningar kan en fettsyra antingen vara mättad, enkelomättad eller fleromättad 

(Chowdhury et al. 2014; Jeukendrup och Gleeson 2010, 9-12). I fettsyror med enbart 

enkelbindningar mellan kolatomerna är varje bindningsplats upptagen av väteatomer, vilket 

gör att det kallas mättat fett (Lindegren 2011, 97). Mättat fett förekommer främst i produkter 

från det animaliska riket och i växtriket består främst palmolja och kokosolja av mättade fetter 

(McArdle, Katch och Katch 2010, 21). 

 

Längs den omättade fettsyrans kolkedja förekommer det förutom enkelbindningar en eller 

flera dubbelbindningar mellan kolatomerna, vilket reducerar antalet bindningsplatser för 

väteatomer. Detta ger fettsyran benämningen omättat fett (McArdle, Katch och Katch 2010, 

21). Dubbelbindningarna förändrar fettsyrans struktur och egenskaper genom att bli mer 

flytande för varje dubbelbindning (Jeukendrup och Gleeson 2010, 9-12). Omättade fetter 

delas vidare in i enkel- och fleromättade fetter. De enkelomättade fettsyrorna har en 

dubbelbindning i kolkedjan medan fleromättade fettsyror har två eller flera dubbelbindningar 

i kolkedjan. Det är främst olika oljor som är omättade, där olivolja och jordnötsolja innehåller 

hög andel enkelomättade fetter medan solrosolja, sojabönor och majsolja innehåller hög andel 

fleromättade fetter (McArdle, Katch och Katch 2010, 21). Somliga omättade fettsyror är 

essentiella och kan inte syntetiseras i människokroppen (Lindegren 2011, 104; McArdle, 

Katch och Katch 2010, 21).  Omega-3 är en av de essentiella fettsyrorna vars egenskap är att 

ingå i cellmembranet för att behålla strukturen, samt att de stimulerar tillväxt och 

reproduktion (McArdle, Katch och Katch 2010, 21). Växtoljor och fet fisk är bra källor till 

omega-3 (Lindegren 2011, 104).  

 

Transfett är ytterligare en form av omättat fett där dubbelbindningen inte gör fettet mer 

flytande, utan liknar istället en mättad fettsyra till strukturen (Jeukendrup och Gleeson 2010, 
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9-12). När kor idisslar bildas transfett naturligt, vilket ökar förekomsten av transfett i 

mjölkprodukter och nötkött (Lindegren 2011, 99). Transfett kan också bildas industriellt 

under härdningsprocesser där väteatomerna ändrar sin position vid kolkedjans 

dubbelbindningar, vilket ändrar fettsyrans kemiska egenskaper. Vanliga källor till transfett är 

margarin, kex, godis och kakor (McArdle, Katch och Katch 2010, 23). 

Fettets syntetisering och katabolism 

Syntetiseringen av fettsyror kallas även för esterifiering. Denna process ökar efter födointag 

när nivåerna av glukos, insulin och fria fettsyror ökar i blodet (McArdle, Katch och Katch 

2010, 20-23). Nedbrytningen av fett kallas hydrolys eller lipolys (Jeukendrup och Gleeson 

2010, 149; McArdle, Katch och Katch 2010, 21-23). Lipolysen är som mest effektiv under 

lågkaloriintag eller fasta, under låg- eller medelintensiv träning, eller under långvarig träning 

när glykogenlagren tömts (McArdle, Katch och Katch 2010, 20-23). Lipolysen äger rum i 

cellernas cytoplasma, men även i tunntarmen. Nedbrytning av dietärt fett börjar i munnen där 

enzymet lipas frigörs. Enzymet frigörs även i magsäcken samt i tolvfingertarmen där 

bukspottskörteln frigör olika former av lipaser. Lipas spjälkar fettsyror från 

glycerolmolekylen och bildar monoglycerider (Becker 2013, 70-71). För att transportera fettet 

till cellerna förpackas de i lipoproteiner och när fettet kommit in i cellen frigörs fettsyrorna 

från varandra för att kunna användas som energisubstrat, beroende på cellens och 

omgivningens energistatus (Lindegren 2011, 200-204). De fria fettsyror som bildas av 

lipolysen kan antingen bilda en ny triglycerid genom att fästa till en glycerolmolekyl eller ta 

sig ut ur fettcellen till blodströmmen, binda till albumin (fettets transportör) och transporteras 

runt i kroppen (McArdle, Katch och Katch 2010, 21-23). 

 

Lipolysen regleras av hormoner och det sympatiska nervsystemet (Jeukendrup och Gleeson 

2010, 149). Enzymet hormonkänsligt lipas reglerar lipolysen och stimuleras av adrenalin, 

noradrenalin, glukagon och tillväxthormon. Dessa hormoner främjar även frisättningen av fria 

fettsyror från fettvävnaden (McArdle, Katch och Katch 2010, 154-156). Hormonkänsligt lipas 

hämmas däremot av insulin (Lindegren 2011, 202), laktat och ketoner (McArdle, Katch och 

Katch 2010, 154-156).  

Hjärt-kärlsjukdomar 

I Sverige är hjärt-kärlsjukdom den dominerande orsaken till för tidig död (Socialstyrelsen 

2008, 34; Vessby 2009, 71). Hjärt-kärlsjukdomar innefattar hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke 

och transitorisk ischemisk attack (TIA), hjärtsvikt och klaffsjukdomar. Den bakomliggande 

orsaken till hjärt-kärlsjukdom är ofta åderförkalkning (ateroskleros) och högt blodtryck 

(Rosengren 2009, 25). Ateroskleros ökar kärlstyvheten och pulsvågshastigheten i aorta, vilket 

också är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Personer med diabetes, hypertoni eller högt 

kolesterolvärde har ett tjockare intima-mediakomplex (ett lager av blodkärlets struktur) samt 

en försämrad endotelfunktion. Båda dessa faktorer ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. 

Endotelfunktionen försämras även av rökning och snusning medan den förbättras av ökad 

motion (Lind 2009, 41-46). Det är ofta en ruptur av aterosklerosiskt plack som orsakar en 

akut hjärt-kärlsjukdom, exempelvis en hjärtinfarkt (Fagerberg 2009, 111). 

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar 

Lipidrubbningar, högt blodtryck, rökning, övervikt, diabetes och stress är de största 

riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom (Rosengren 2009, 28-29). Många av dessa faktorer går 

att påverka i vardagen (Rosengren 2009, 25), där framförallt motionsvanor tros kunna 

förebygga och minska förekomsten av hjärt-kärlsjukdom (Vessby 2009, 71). Totalt kolesterol, 

LDL, HDL och triglycerider har via prospektiva studier visat evidens på att de påverkar 

risken för hjärt-kärlsjukdom. Triglycerider visar ett exponentiellt samband med risk för hjärt-



7 
 

kärlsjukdom medan totalt kolesterol och LDL visar linjära samband (Schwingshackl och 

Hoffman 2013).  

Lipidrubbningar 

Kolesterol 

Kolesterol spelar en viktig roll i människokroppen då det behövs för att tillverka cellmembran 

och syntetisera D-vitamin, hormoner från binjuren (adrenalin, noradrenalin) samt 

könshormonerna östrogen, androgen och progesteron. Kolesterol är även viktigt för gallans 

syntetisering, vävnader och organs utformning, samt strukturutveckling hos embryon 

(McArdle, Katch och Katch 2010, 25). Höga halter av totalt kolesterol och höga halter av 

LDL, vilket innehåller mycket kolesterol, är starka prediktorer för hjärt-kärlsjukdom. Extra 

tydliga blir dem i samband med andra riskfaktorer så som rökning, fysisk inaktivitet, övervikt 

och obehandlad hypertension (Rosengren 2009, 28-29). En översikt av flera meta-analyser 

gjord av van Holten et al. (2012) bekräftar att höga värden av kolesterol ökar risken för hjärt-

kärlsjukdom. Högfettskost är ofördelaktigt för nivån av totalt kolesterol i blodet (Nordmann et 

al. 2006) och dieter med låg andel fett har visat statistiskt signifikant reducering av det totala 

kolesterolvärdet i jämförelse med högfettskost (Schwingshackl och Hoffman 2013).  

 

Kolesterolhalten i blodet är en kombination mellan arv och miljö (Olsson 2009, 118). Nivån 

av kolesterol beror både på den mängd kroppen själv producerar och mängden dietärt 

kolesterol (Lindegren 2011, 206). Den största delen kolesterol beror inte på det dietära intaget 

eftersom levern tillverkar omkring 70 % av kroppens totala kolesterolhalt (McArlde, Katch 

och Katch 2010, 25; Jeukendrup och Gleeson 2010, 12). Beroende på mängden dietärt 

kolesterol kan kroppen påverka blodets kolesterolhalt genom att anpassa den egna 

kolesterolproduktionen (Lindegren 2011, 207). Becker (2013, 61) anger dock att denna 

kontrollmekanism kan förstöras av metabola rubbningar hos individen.  

 

Målvärdet för totalt kolesterol är 5 mmol/L och hyperkolesterolemi uppnås vid 6,5 mmol/L 

men även lägre värden kan vara förenade med ökad risk (Olsson 2009, 117-118). Enligt 

Rosengren är ett sänkt totalt kolesterolvärde den enskilt viktigaste faktorn för den nedgång av 

kranskärlsdödlighet som skett från mitten av 1980-talet till tidigt 2000-tal (Rosengren 2009, 

37).  

Lipoproteiner 

Kolesterolet transporteras bundet till lipoproteiner, vilka definieras beroende på partikelns 

täthet. Olika varianter är VLDL, LDL, small dense LDL, samt HDL (Olsson 2009, 118). 

Lipoproteinerna tillverkas i levern och lagras i fettväven (McArdle, Katch och Katch 2010, 

24-25). 

 

VLDL är det lipoprotein som består av högst andel fett, men det består även av kolhydrater, 

alkohol och kolesterol (McArdle, Katch och Katch 2010, 24-25). Beståndsdelarna av VLDL 

kan variera och vid högt intag av kolhydrater ökar mängden VLDL, då substrat till att 

syntetisera partikeln erhålls (Becker 2013, 74). Till VLDLs uppgifter hör att transportera 

triglycerider till muskel- och fettvävnad (McArdle, Katch och Katch 2010, 24-25). När 

lipoproteinet lämnat triglyceriderna består den främst av kolesterol och proteiner, vilket ökar 

dess densitet och omformaterar den till LDL (Lindegren 2011, 205). 

 

LDL består av fett, kolhydrater, alkohol och kolesterol (McArdle, Katch och Katch 2010, 24-

25) och är det lipoprotein med högst andel kolesterol (Becker 2013, 74). LDL har som uppgift 

att transportera kolesterol till arteriell vävnad. Blodhalten av LDL bör inte överstiga 3 
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mmol/L (Olsson 2005, 116), för om det finns mer LDL i blodet än vad cellerna kan ta hand 

om finns det risk att partikeln oxideras. Om den oxiderade LDL-partikeln kommer i kontakt 

med kärlväggarna skadas dessa och ökar risken för åderförkalkning (Lindegren 2011, 205). 

LDL bidrar alltså till ogynnsamma cellförändringar i artärerna (McArdle, Katch och Katch 

2010, 24-25). De små täta LDL-partiklarna utgör en större riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar 

än de större LDL-partiklarna (Olsson 2009, 118). Mängden LDL kan reduceras genom ett 

minskat intag av mättat fett, ökad fysisk aktivitet eller farmakologisk behandling (Jeukendrup 

och Gleeson 2010, 14). Enligt Schwingshackl och Hoffman (2013) sänker lågfettskost LDL 

mer än en högfettskost. I enighet med detta fann Nordmann et al. (2006) att LDL ökade efter 

sex månaders högfettskost gentemot en lågfettskost under samma tidsperiod. 

 

HDL har den högsta andelen protein av alla lipoproteiner (McArdle, Katch och Katch 2010, 

24-25). En fördelaktig nivå av HDL bör överstiga 1,0 mmol/L (Olsson 2005, 116). Enligt en 

sammanställning av flera meta-analyser visas lågt HDL vara en riskfaktor för hjärt-

kärlsjukdom (van Holten et al. 2013). Högre nivåer av HDL minskar risken för inlagring av 

LDL och därmed inlagring av plack i kärlväggarna (Lindegren 2011, 206). Lipoproteinet 

transporterar också kolesterol från artärväggarna till levern för att bli till galla som 

transporteras ut ur kroppen via tarmsystemet (McArdle, Katch och Katch 2010, 24-25). På 

grund av de antiaterogena egenskaperna kallas HDL för det goda kolesterolet (Becker 2013, 

75). Att äta lågfettskost har visat sänka nivåerna av HDL i blodet jämfört med en högfettskost 

(Schwingshackl och Hoffman 2013) och en högfettskost under sex och tolv månader är därför 

mer gynnsamt för HDL-nivån i jämförelse med en lågfettskost (Nordmann et al. 2006). 

 

Att mäta kvoten mellan LDL och HDL är en bättre markör för hjärt-kärlsjukdom än enskilda 

mätvärden av LDL och HDL (McArdle, Katch och Katch 2010, 24-25). Enligt Grieb et al. 

(2008) bör kvoten mellan LDL och HDL inte överstiga 4,5. Att regelbundet röra på sig med 

medel- eller hög intensitet och undvika rökning påverkar kvoten LDL/HDL gynnsamt 

(McArdle, Katch och Katch 2010, 24-25).  

Triglycerider 

Triglycerider transporteras av VLDL-partiklar från levern till cellerna och bryts ner till fria 

fettsyror innan dessa kan tas upp av cellen (Lindegren 2011, 205). Förhöjda tryiglyceridnivåer 

ökar risken för hjärt-kärlsjukdom (Vessby 2009, 79), där ett värde över 2,0 mmol/L innebär 

en ökad risk (Olsson 2005,116). Lågfettskost har visat en statistiskt signifikant ökning av 

triglycerider i blodet i jämförelse med en högfettskost (Schwingshackl och Hoffman 2013) 

och högfettskost under sex månader förbättrar triglyceridvärdet i jämförelse med en 

lågfettskost (Nordmann et al. 2006).  

Apolipoproteiner 

Apolipoproteiner stabiliserar lipoproteiner (Becker 2013, 73). Apoliproprotein B, apo(b), är 

ett strukturprotein för LDL och VLDL medan apolipoprotein A, apo(a), är ett strukturprotein 

för HDL. (Olsson 2009, 119). Det har föreslagits att apo(b) och apo(a1) ska användas som 

mått för lipoproteinernas aterogena och antiaterogena egenskaper istället för LDL och HDL 

då de bättre kan förutse hjärt-kärlsjukdomar (Olsson 2009, 119). Sniderman et al. (2003) 

skriver att flera stora studier har visat att apo(b) bättre kan förutspå risken för hjärt-

kärlsjukdomar än LDL-kolesterol, detsamma gäller ration apo(b)/apo(a1) och ration 

totalkolesterol/HDL. Apo(b) är en bättre biomarkör för risk för hjärt-kärlsjukdom eftersom 

individer med stor andel small dense LDL inte visas lika bra vid en mätning av LDL 

(Sniderman et al. 2003). 
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Viktnedgång 

Övervikt och i synnerhet bukfetma är en stor riskfaktor till hjärt-kärlsjukdom. Detta innebär 

att enbart viktnedgång leder till en minskad risk (Vessby 2009, 85). Överskott av kroppsfett 

kan dock inte relateras till andel fett i kosten utan till en obalans mellan intag och förbrukning 

av kalorier (Wilett 2012). I en studie av Dow et al. (2013) undersöktes det hur viktnedgång 

påverkar kardiovaskulära riskfaktorer. För att kunna undersöka viktnedgångens effekt 

användes tre olika viktminskningsmetoder där alla resultat analyserades gemensamt. Enligt 

studiens resultat stod varje reducering av kroppsvikten med 10 % för en minskning av totalt 

kolesterol i blodet på 0,14 mmol/L samt en minskning av triglycerider i blodet med 0,23 

mmol/L, vilken var signifikant. Övriga blodlipider reducerades oavsett viktnedgångens 

storlek. I jämförelse med startvärden var minskning av kroppsvikt och blodlipider signifikanta 

efter både ett och två år. Detta tyder på att viktminskningen i sig minskar risken för hjärt-

kärlsjukdom (Dow et al 2013).  I en metaanalys av Datillo och Kris-Etheron (1992) beskrivs 

liknande resultat, nämligen att viktreduktion är associerat med en signifikant minskning av 

det totala kolesterolet, LDL och triglycerider. En minskning av HDL kunde även ses under 

aktiv viktnedgång men när vikten stabiliserats sågs en ökning av HDL. Detta betyder att 

bibehållen reducerad vikt ger fördelaktiga effekter på lipidprofilen hos överviktiga individer 

(Datillo och Kris-Etheron 1992). Enligt en meta-analys av Nordmann et al. (2006) är 

viktnedgång statistiskt signifikant större efter sex månaders intag av högfettskost än 

lågfettskost, dock finns inte denna skillnad efter tolv månader. En ökad viktnedgång till följd 

av en lågkolhydratskost i jämförelse med en traditionell diet beror troligen på ett ökat 

proteinintag som påverkar mättnadskänslan och därmed sänker totala energiintaget (Vessby 

2009, 85).  

Dietärt fett och hjärt-kärlsjukdom 

Kostvanor är ofta kopplade till andra miljö- och livsstilsfaktorer så som motion och 

tobaksanvändning, vilket gör att det kan vara svårt att tolka resultaten av den forskning som 

finns (Vessby 2009, 78). Det finns inga bevisade fördelar med ett fettintag över 35 E% då 

kosten blir energität och kan leda till viktökning, ha en negativ inverkan på 

insulinkänsligheten och öka blodets tendens att koagulera (Vessby 2009, 87-88). Denna 

traditionella syn av negativa effekter av total mängd fett i kosten har dock minskat stöd idag 

(Håkansson och Hernborg 2009, 51) och Willet (2012) fann att total andel fett som relativ 

siffra är oviktigt. Vessby (2009, 85) menar att ensidig kost där det rekommenderade intaget är 

under 20 E% kolhydrater eller över 50 E% fett inte bör rekommenderas för att minska risken 

för hjärt-kärlsjukdom. Denna typ av kost kan istället öka sjukdomsrisken (Vessby 2009, 85).  

 

Fettsyrasammansättningen kan påverka förekomsten av olika lipoproteiner (Vessby 2009, 80). 

Bland annat anses mättat fett öka risken för hjärt-kärlsjukdom (SLV 2013b; Jeukendrup och 

Gleeson 2010, 14; Socialstyrelsen 2008, 13), dock har den senaste forskningen inte funnit 

något samband mellan mättat fett och hjärt-kärlsjukdom (Chowdhury et al. 2014). Mättade 

fettsyror kan ha olika effekt på lipidprofilen, till exempel höjs LDL-nivån mer av 

mjölkprodukter än av kokosfett (Willet 2012). När mättat fett byts ut mot kolhydrater sänks 

LDL och HDL samtidigt som det sker en ökning av triglycerider i blodet. Om det mättade 

fettet istället byts ut mot enkel- och fleromättat fett resulterar även detta i en sänkning av LDL 

men inte av HDL. Lipidprofilen förbättras alltså genom att byta ut mättade fettsyror mot 

enkel- och fleromättade fettsyror men förbättring är inte trolig vid utbyte mot kolhydrater 

(Willet 2012). Transfetter har ett starkt samband med risken för hjärt-kärlsjukdom genom att 

öka LDL och minska HDL (McArdle, Katch och Katch 2010, 23; Vessby 2009, 80; 

Chowdhury et al. 2014; Willet 2012). Willet (2012) redovisar även att transfetter minskar 

partikelstorleken för LDL. Enkelomättade och fleromättade fetter motverkar risken för hjärt-
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kärlsjukdom (Willet 2012) genom att det motverkar plackbildning i artärerna (McArdle, 

Katch och Katch 2010, 26) och sänker blodtrycket hos individer med hypertoni (Becker 2013, 

76). Däremot skyddar inte kosttillskott i form av omega-3 och omega-6 mot hjärt-

kärlsjukdom (Chowdhury et al. 2014).  

Syfte 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken effekt högfettskost har på lipidprofilen 

under en längre tidsperiod utifrån publicerade vetenskapliga artiklar. 

Frågeställning 

För att besvara syftet har följande frågeställning formulerats 

* Hur påverkas biomarkörerna totalt kolesterol, LDL, HDL, kvoten LDL/HDL och 

triglycerider av en högfettskost och vad har det för konsekvenser för hjärt-kärlhälsan? 

Metod 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie med systematisk ansats, vilket innebar att 

en frågeställning identifierades, en strategi för att söka efter relevanta artiklar ställdes upp, 

inklusions- och exklusionskriterier bestämdes samt att resultatet från studierna analyserades 

(Forsberg och Wengström 2013, 28-30). 

Datainsamling 

Den huvudsakliga delen av metoden bestod av att söka artiklar om långsiktig högfettskost och 

eventuell koppling till hjärt-kärlsjukdom. För att hitta artiklarna genomfördes sökningar på 

databaserna Pubmed och Science Direct. För att vara tidseffektiva delades sökningen upp 

mellan författarna som sökte på varsin databas. De sökord som användes var “high fat intake” 

AND “long term” AND “cardiovascular disease”, “atkins diet” AND “long term” AND 

“cardiovascular disease”, “ketogenic diet” AND “cardiovascular disease”, “ketogenic diet”, 

“modified atkins diet” AND NOT “children”, “atkins diet” AND “health”, “low carbohydrate 

high fat” AND “health”. Sökningarna begränsades till studier som hade tillgängligt abstract, 

omfattade människor och som publicerats på engelska. 

 

Under den första sökningen valdes artiklar med tanke på dess titel och abstrakt, då författarna 

redan här kunde göra en första värdering av artiklarna. Sedan lästes de intressanta artiklarna 

för ytterligare urval där artiklar inkluderades om de var; riktade till vuxna personer över 18 år, 

hade en koppling till den kardiovaskulära hälsan, hade en metod som beskrev ett intag av 

dietärt fett på minst 50 E% eller ett intag av max 10 % kolhydrater, alternativt Atkins diet, 

samt att studien skulle pågå under minst 20 veckor eller 5 månader. Exkluderades gjorde 

artiklar som endast syftade till att undersöka diabetes, epilepsi eller annan sjukdom, samt 

artiklar som endast inkluderade barn och ungdomar. Även de artiklar som inte följde kriteriet 

med 50 E% fett exkluderades. Artiklarnas referenslistor utvärderades och dessa studier hade 

samma inkluderings- och exkluderingskriterier som ovan. Artikelsökningsprocessen finns att 

studera i figur 1. Till den slutgiltiga analysen hittades 23 artiklar, se tabell 1, men utav de 23 

artiklar som studerats följde endast åtta av dem sin metod med ett fettintag över 50 E%, se 

tabell 2. Dessa åtta studier inkluderades i resultatet. 

 

Dataanalys 

Alla studerade artiklar angav inte fettintag i E%, så för att ta reda på denna multiplicerades 

antal gram fett med 9 och detta dividerades med det totala energiintaget i kcal. Därefter kunde 
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artiklar med redovisat intag över 50 E% fett inkluderas till vidare analys. Nivåer av 

biomarkörerna total kolesterol, HDL, LDL och triglycerider räknades om från mg/dl till 

mmol/L för att kunna jämföras med respektive risknivå angett i mmol/L. Där 

kolesterolnivåerna angetts i mg/dl multiplicerades denna med 0,0259, enligt Brehm et al. 

(2003) och triglyceridnivåerna i mg/dl multiplicerades med 0,0113, enligt Gardner et al. 

(2007).  Ration mellan LDL och HDL räknades ut utifrån de medelvärden som angavs i 

studien genom att dividera medelvärdet på LDL med medelvärdet på HDL.  

 

Studiernas kvalitet bedömdes enligt Forsberg och Wengström (2013, 115-119). Vid 

bedömningen togs hänsyn till studiens syfte, design, urval, mätinstrument och statistisk 

signifikant beräkning. Efter sammanvägning av studiens kvalitet resulterade bedömningen i 

en tregradig skala från låg kvalitet (3) till hög kvalitet (1), se tabell 3 och bilaga 1. Studier 

med hög kvalitet bör vara randomiserade kontrollerade med en tydlig mätmetod och 

tillräckligt stor population. En lägre kvalitet bedöms när metoden är bristfällig och för lågt 

antal deltagare, eller för stort bortfall (Forsberg och Wengström 2013, 117).  

 
Tabell 1: Tabell över datainsamlingens resultat. Sökningarna angivna här i respektive databas har gett resultat 
till slutgiltiga uppsatsen. 

Sökord: “ketogenic 
diet” NOT 
epilepsy 

Ketogenic diet 
AND cardio-
vascular disease 

Atkins diet 
AND cardio-
vascular 
disease 

Sökord: “atkins diet” AND 
“long term” AND 
“cardiovascular 
disease” 

“low carbohydrate 
high fat” AND 
“health” 

Pubmed Träffar 55 Träffar 9 Träffar 79 Science 
Direct 

Träffar 47 Träffar 3 

 (13) 
Yancy 2010 

(5) Westman 
2005 [R] Foster 
2003 

(26) 
Mueller 2010 

 (30) Clifton 2013 [R] 
Soenen 2012 

(3) 
Tay 2008 

 (30) 
Dashti 2006 

(5)[R] Samaha 
2003 

(39) 
Foster 2010 

 (30) [R] Brinkworth 
2009 

(3) [R] 
Mc Auley 2004 

 (30) [R] Dashti, 
2004 

(5) [R] 
Stern 2004 

(33) Acheson 
2010 [R] 
Shai 2008 

   

  (5) [R] Brehm 
2003 

(37) 
Lim 2009 

   

  (5)[R] Westman 
2002 

(37)[R] 
Gardner 2007 

   

  (5) [R] Seshadri 
2004 

(45) 
Grieb 2008 

   

  (5) [R] 
Yancy 2004 

(47) 
Morgan 2008 

   

   (60) 
Keogh 2007 

   

   (69) Dansinger 
2005 

   

(nr)= sökningens träff i databasen. (nr)[R]= artikel funnen i referenslistan till (träff) på sökningen. Fetstil= 
artikeln inkluderades i resultatet. 
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Sökningar i databaser 

656 träffar 

Sökningar i referenslistor 

Okänt antal träffar 

Antal artiklar inkluderade 

efter läsning av titel och 

abstrakt 

32 artiklar 

Antal artiklar inkluderade 

efter läsning av titel och 

abstrakt  

21 artiklar 

Antal artiklar inkluderade 

till läsning av fulltext 

53 stycken 

Antal artiklar som fullföljer 

metoden i resultatet 

8 artiklar 

Antal artiklar inkluderade 

efter fulltextläsning 

23 artiklar 

Antal artiklar exkluderade 

efter läsning av fulltext 

30 stycken 

 

Antal artiklar exkluderade 

efter fullföljande av metod i 

resultatet 

15 stycken  

Figur 1. Flödesschema över artikelsökning med exkluderingsprocessen av studerade artiklar 

Exkludering av artiklar som 

inte följde 

inkluderingskriterier 
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Gällande statistisk signifikans presenterades detta på olika sätt i de granskade artiklarna då 

somliga beräknade signifikans mellan interventionsgrupperna medan andra studier visade 

signifikans mellan start- och slutvärden. I tabell 3 specificeras om studierna angett statistisk 

signifikans innan och efter interventionen. 

Etiska- miljömässiga- och samhälleliga aspekter 
Av de 23 artiklarna har 20 uppgivit att de blivit godkända av ett etiskt råd, Dashti et al. 2004; 

2006 och McAuley et al. 2004 nämner ingenting angående detta. Det är viktigt att forskning 

följer etiska principer för att skydda testpersonernas liv, hälsa och integritet. Samtliga artiklar 

skrevs ut vilket anses ha en negativ om än liten effekt på miljön, däremot undvek författarna 

att skriva ut dubbla kopior. Det sprids uppgifter och åsikter som saknar vetenskaplig grund på 

flera olika arenor i samhället. Denna uppsats belyser debatten om högfettskost ur vetenskaplig 

grund vilket kan vara till nytta för den del av samhället som tar del av den.  

 
Tabell 2 - Resultatet från de 23 studerade artiklarnas fettintag enligt slutresultatet. 

Redovisade resultat över 
50 E% fett 

Redovisade resultat under 
50 E% fett 

Redovisade inget resultat av E% fett 

Brinkworth et al. 2009 Brehm et al. 2003 Dashti et al. 2004 

Grieb et al. 2008 Dansinger et al. 2005 Dashti et al. 2006 

Morgan et al. 2008 Gardner et al. 2007 Foster et al. 2010 

Stern et al. 2004 Foster et al. 2003 Mueller et al. 2010 

Tay et al. 2008 Keogh et al. 2007 Soenen et al. 2012 

Westman et al. 2002 Lim et al. 2009  

Yancy et al. 2004 McAuley et al. 2004  

Yancy et al. 2010 Samaha et al. 2003  

 Seshadri et al. 2004  

 Shai et al. 2008  

Resultat 
I tabell 3 redovisas sammanfattningar av de åtta studier som analyseras i uppsatsen. Här 

redovisas bland annat syfte, fettintag, interventionstid, antal testpersoner och 

kvalitetsbedömning. I tabell 4 redovisas de analyserade studiernas resultat i start- och 

slutvärden, procentuell förändring under intervention samt hur studierna redovisat 

signifikansnivå.  
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 Brinkworth 
2009 

Morgan 2008 Stern 2004 Tay 2008 Westman 2002 Yancy 2004 Yancy 2010 Grieb 2008 

Syfte Jämföra 
högfettskost och 
lågfettskost vid 
viktnedgång 

Jämföra fyra 
viktminskningsm
etoder och 
effekten på 
hjärt-
kärlsjukdom 

Jämföra 
viktnedgång mellan 
lågkolhydratskost 
och kost med 
kalorirestriktion 

Jämföra 
viktnedgång mellan 
lågkolhydratskost 
och 
högkolhydratskost 

Undersöka 
metabola effekter 
efter 
lågkolhydratskost 
och viktnedgång 

Jämföra 
viktnedgång mellan 
lågkolhydratsdiet 
och lågfettsdiet 

Jämföra viktnedgång 
mellan 
lågkolhydratsdiet och 
lågfettsdiet i 
kombination med 
Orlistat 
(viktminskningsläkeme
del) 
 

Studera metabola 
profilen på deltagare 
som följt en 
lågkolhydratskost 
längre än 12 månader 

 Fettintag (E%) 
 

54,9 51 57 61 61 68 56 Kvinnor 73,2 
 Män 77,3 

Start BMI 
(kg/m2) 
 

33,6 31,9 43,6 33,9 31,4 34,6 39,5 24,7 

Studiens längd 
(månader) 

12 6 12 6 6 6 11 > 12 

Antal 
testpersoner 
(Fullföljt/Start) 

33/57 ? /57 44/64 45/55 41/51 45/59 52/72 31 

Medelålder 
(år) 

51,5 40,9 55 50,3 43,7 45,3 54,5 51,7 

Kvalitets-
bedömning 

2 2 3 1 2 2 2 2 

 

T
a

b
ell 3

: S
a

m
m

a
n

fa
ttn

in
g

 a
v stu

d
ier 

Tabell 3: Sammanställning av studiedesign, kvalitetsbedömning och ålder av de åtta studierna om högfettskost som uppfyllde  inklusionskriterierna. 
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Tabell 4 -  
Sammanfattning av de åtta studierna som uppfyllde inklusionskriterierna, med fokus på biomarkörerna totalt kolesterol, LDL, HDL, kvoten LDL/HDL, triglycerider och viktnedgång. 

 Brinkworth 2009 Morgan 2008 Stern 2004 Tay 2008 Westman 2002 Yancy 2004 Yancy 2010 Grieb 2008 

Totalt-C Före 
mmol/L 

5,40  4,71 5,39 5,54 6,32 4,73  

Totalt C Efter 
mmol/L 

6,0  4,87 5,37 5,26 6,11 4,63 7,21 

Totalt C Differens 
mmol/L (%) 

+ 0,60 (11 %)  + 0,16 (3 %) - 0,02 (0 %)* - 0,28 (5 %)** - 0,21 (3 %)* - 0,10 (2 %)  

LDL-C Före 
mmol/L 

3,20 3,72 2,90 3,24 3,52 4,07 2,99  

LDL-C Efter 
mmol/L 

3,8 4,87 3,11 3,19 3,26 4,11 2,94 4,87 

LDL-C Differens 
mmol/L (%) 

+ 0,6 (19 %) - 0,16 (4 %) * + 0,21 (7 %) - 0,05 (2 %)* - 0,26 (7 %)** + 0,04 (1 %)* - 0,05 (2 %)  

HDL- C Före 
mmol/L 

1,45 1,22 1,06 1,42 1,35 1,43 0,95  

HDL-C Efter 
mmol/L 

1,75 1,14 1,04 1,67 1,60 1,57 1,05 1,85 

HDL-C Differens 
mmol/L (%) 

+ 0,3 (21 %) - 0,08 (7 %)* - 0,02 (2 %) + 0,25 (18 %)** + 0,25 (19 %)** + 0,14 (10 %)** + 0,10 (11 %)  

LDL/HDL Före 2,21 3,05 2,74 2,28 2,61 2,85 3,15  

LDL/HDL Efter 2,17 3,12 3,0 1,91 2,04 2,62 2,8 2,72 

LDL/HDL Differens 
(%) 

- 0,04 (2 %) + 0,07 (2 %) + 0,26 (9 %) - 0,37 (16 %) - 0,57 (22 %) - 0,23 (8 %) - 0,35 (11 %)  

TG Före 
mmol/L 

1,67 1,65 2,27 1,60 1,47 1,78 1,72  

TG Efter 
mmol/L 

1,09 1,01 1,63 0,96 0,84 0,94 1,39 1,05 

TG Differens 
mmol/L (%) 

- 0,48 (29 %) - 0,64 (39 %)** - 0,64 (28 %) - 0,64 (40 %)** - 0,63 (43 %)** - 0,84 (47 %)** - 0,33 (19 %)  

VIKT Minskat** Minskat** Minskat Minskat** Minskat** Minskat Minskat**  

* Statistisk signifikans mellan värden före och efter interventionen redovisades. ** Statistisk signifikant förändring 
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Slutvärden efter intervention 
Slutvärdena efter interventionerna jämförs mellan samtliga åtta studier som ingick i denna 

litteraturstudie. När det gäller totalt kolesterol redovisas värden från samtliga studier utom 

Morgan et al (2008). Fem av sju studier visar slutvärden över risknivån på 5,0 mmol/L 

(Brinkworth et al. 2009; Tay et al. 2008; Westman et al. 2002; Yancy et al. 2004; Grieb et al. 

2008). Övriga blodlipider redovisas i samtliga åtta studier, där sju av åtta studier, inte Yancy 

et al. (2010), redovisar att deltagarna hade LDL över risknivån på 3,0 mmol/L även efter 

interventionerna på 6-12 månader. För HDL och triglycerider redovisas inga slutvärden under 

respektive över risknivå i någon av studierna. Kvoten LDL/HDL uppgår inte heller till 

riskvärdet på 4,5 efter interventionen i någon av studierna (Brinkworth et al. 2009; Morgan et 

al. 2008; Stern et al. 2004; Tay et al. 2008; Westman et al. 2002; Yancy et al. 2004; Yancy et 

al. 2010; Grieb et al. 2008). 

Statistisk signifikans under intervention 
I fyra av studierna studerades statistisk signifikans mellan start- och slutvärden på 

blodlipiderna, tre studier studerade statistisk signifikans mellan skillnader i 

interventionsgrupper medan en studie ej innehöll någon intervention (Grieb et a. 2008), se 

tabell 4. De studier där signifikansen mättes mellan start- och slutvärden kan en statistisk 

signifikant ökning av HDL utläsas efter interventionen i tre av fyra studier (Tay et al. 2008, 

Westman et al. 2002; Yancy et al. 2004) och triglycerider har en statistisk signifikant 

minskning i samtliga fyra studier (Morgan et al. 2008, Tay et al. 2008, Westman et al. 2002; 

Yancy et al. 2004). Av dessa studier värderades studien av Tay et al. (2008) att ha högst 

kvalitet utifrån tidigare beskriven kvalitetsbedömning. Gällande totalt kolesterol och LDL var 

det endast Westman et al. (2002) som fann en statistisk signifikant förändring efter 

interventionen. Samtliga fem studier vilka studerade statistisk signifikans angående vikten 

före och efter interventionen fann att denna skillnad var statistiskt signifikant (Brinkworth et 

al. 2009; Morgan et al. 2008; Tay et al. 2008; Westman et al. 2002; Yancy et al. 2010). 

Diskussion 

Resultat 

Slutvärden efter intervention 
Resultaten av slutvärden för totalt kolesterol och LDL efter intervention är negativt för 

lipidprofilen utifrån risken för hjärt-kärlsjukdom eftersom majoriteten av värdena ligger över 

risknivåerna. Samtidigt är slutvärden för triglycerider, HDL och kvoten LDL/HDL positiva 

för lipidprofilen och ska inte innebära en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. De fyra studier vars 

interventionstid uppgår till sex månader (Morgan et al. 2008; Tay et al. 2008; Westman et al. 

2002; Yancy et al. 2004) har de fyra lägsta slutvärdena av triglycerider samtidigt som de 

längre interventionerna redovisar de fyra högsta slutvärdena. Detta samband gällande 

interventionstid kan inte hittas när det gäller övriga blodlipider. De två studier med högst 

andel dietärt fett (Yancy et al. 2004; Grieb et al. 2008) redovisar även högst slutvärde av totalt 

kolesterol, däremot visar inte studierna med lägst andel fett (Brinkworth et al. 2009; Morgan 

et al. 2008) de lägsta slutvärdena av totalt kolesterol. Andra samband gällande total andel fett 

och lipidförändring kunde inte utläsas från slutresultatet vilket står i enighet med Willet 

(2012) som inte fann något samband mellan total andel dietärt fett och risken för hjärt-

kärlsjukdom. Sammanfattningsvis är slutvärdena för totalt kolesterol och LDL negativa för 

lipidprofilen samtidigt som triglycerider, HDL och kvoten LDL/HDL är positiva. Därför är 
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det svårt att dra en slutsats av slutvärdenas inverkan på den totala risken för hjärt-

kärlsjukdom. 

Statistisk signifikans under intervention 

De studier som studerat statistisk signifikans mellan start- och slutvärden har samma 

interventionstid på sex månader och studiernas medelvärde av testpersonernas BMI ligger i 

närheten av varandra, se tabell 3 (Morgan et al. 2008; Tay et al. 2008; Westman et al. 2002; 

Yancy et al. 2004). Dessa parametrar bör därför inte ha påverkat resultaten åt motsatta håll. 

En av fyra studier som redovisade statistisk signifikans mellan start- och slutvärden hittade en 

statistisk signifikant minskning av den totala kolesterolhalten i blodet (Westman et al. 2002). 

Samma studie (Westman et al. 2002) var ensam om att finna en statistisk signifikant 

reducering av LDL i blodet efter intervention med högfettskost, se tabell 4. Studien av 

Westman et al. (2002) skiljer sig inte från övriga studier som studerat statistisk signifikans på 

totalt kolesterol och LDL angående fettintag, BMI och interventionstid, vilket inte bör ha 

påverkat resultaten mellan studierna. Studien skiljer sig inte heller från de andra artiklarna vad 

gäller kvalitetsbedömning.  I och med detta är det svårt att se varför endast Westman et al. 

(2002) fann dessa statistiskt signifikanta skillnader. 

I tre av fyra studier påvisades en statistisk signifikant ökning av HDL efter interventionen 

(Tay et al. 2008; Westman et al. 2002; Yancy et al. 2004). Detta står i enighet med resultatet i 

meta-analysen av Nordmann et al. (2006). I studien av Morgan et al. (2008) redovisades 

istället en reducering av HDL, dock var denna skillnad inte statistiskt signifikant. Denna 

skillnad i resultat kan bero på att studien av Morgan et al. (2008) redovisade ett lägre fettintag 

gentemot övriga studier, se tabell 3. Detta visar ändå en tendens att HDL ökar efter sex 

månaders intag av högfettskost. Något alla studier som beräknade statistisk signifikans mellan 

start- och slutvärde har gemensamt är en statistiskt signifikant reducering av halten 

triglycerider i blodet. En slutsats som kan dras här är alltså att följsamhet av en högfettskost 

med över 50 E% fett under sex månader sänker triglyceridhalten i blodet. 

Viktminskning 

Angående viktnedgång beräknades statistisk signifikans från före till efter interventionerna i 

fem av studierna (Brinkworth et al. 2009; Morgan et al. 2008; Tay et al. 2008; Westman et al. 

2002; Yancy et al. 2010). Alla studierna visade en viktnedgång som var statistiskt signifikant, 

och därmed visas det tydligt att högfettskost med över 50 E% fett reducerar kroppsvikten. 

Den uppvisade viktminskningen under intag av högfettskost beror troligen på ett reducerat 

energiintag på grund av ökade mättnadskänslor (Stern et al. 2004; Yancy et al. 2004), vilket 

står i enighet med det som beskrivits tidigare av Vessby (2009, 85). Enligt Dow et al. (2013) 

samt Datillo och Kris-Etheron (1992) bidrar själva viktminskningen till reducering av 

blodlipider, vilket även bekräftades i studien av Morgan et al. (2008) som fann en positiv 

korrelation mellan viktnedgång och förbättrade triglyceridvärden. Det kan alltså vara 

viktnedgången snarare än högfettskosten som orsakat de positiva förändringarna i 

lipidprofilen. 

Kvalitetsbedömning 

Enligt kvalitetsbedömningen av artiklarna värderade vi en artikel till att ha hög kvalitet (Tay 

et al. 2008), en artikel att ha låg kvalitet (Stern, 2004) och övriga sex artiklar måttlig kvalitet 

(Brinkworth et al. 2009, Grieb et al. 2008, Morgan et al. 2008, Westman et al. 2002; Yancy et 

al. 2004; 2010). Alla artiklar passar vårt syfte och därför baseras kvalitetsgranskningen 

mycket på artiklarnas metod. Den studie som bedömdes vara av låg kvalitet beräknade inte 
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statistisk signifikans mellan start- och slutvärde, och har därmed inte påverkat denna uppsats 

resultat angående statistisk signifikans. 

Nya forskningsförslag 

Först och främst efterlyses kontrollerade långtidsstudier med en hög andel dietärt fett (helst 

över 50 E%) på normalviktiga och friska personer, då detta saknas helt i dagens vetenskapliga 

läge. Forskningen bör vidare fokusera på vilka biomarkörer som bäst förutspår hjärt-

kärlsjukdom, till exempel utöka forskningen kring apolipoproteiner och partikelstorlek på 

LDL. 

Metod 

Vår sökstrategi var bra, men sökorden kunde förändras för att hitta relevanta studier eftersom 

vi till stor del använt oss av studier vi hittat i referenslistor. Det faktum att vi inte bestämde 

något årtal när studierna skulle vara senast publicerade, vilket rekommenderas av Forsberg 

och Wengström (2013, 119), kan också ses som en svaghet. Den urvalsprocess vi arbetade 

fram är vi desto mer nöjda med. Vi reglerade vilka studier som skulle inkluderas på ett bra 

sätt för att få rättvisande resultat på våra frågeställningar. Att vi bara använde oss av åtta 

artiklar ser vi inte som en svaghet, utan istället ser vi det som att vi gjorde ett snävt urval vi 

inte ville rubba på för att inkludera ytterligare artiklar. Det är en styrka att vi har valt bort de 

artiklar som inte redovisade ett fettintag över 50 E% efter interventionen från resultatet. 

 

Uträkningar gällande E% fett och lipidnivåer är gjorda på medelvärden och kan vara 

missvisande, då vi inte tagit hänsyn till standardavvikelsen. Att studierna redovisade 

signifikans på olika sätt har försvårat vår analys av resultaten. 

Slutsats 

Efter en intervention på sex till tolv månader med en högfettskost på minst 50 E% fett, kan 

man se att slutvärden för totalt kolesterol och LDL innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom 

medan HDL, kvoten LDL/HDL och triglycerider inte innebär en ökad risk för hjärt-

kärlsjukdom. Statistiskt signifikanta resultat redovisar en reducering av triglycerider i blodet i 

studier, samt en tendens till statistisk signifikant ökning av HDL i blodet efter sex månaders 

interventionstid.  

 

Enligt studiernas slutvärden på blodlipiderna är det svårt att dra slutsatser kring den totala 

risken för hjärt-kärlsjukdom, men enligt de statistiskt signifikanta resultaten innebär 

högfettskost under sex månader ingen ökad risk för hjärt-kärlsjukdom vid närvaro av 

viktnedgång. 
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Bilaga 1 
Kvalitetsgranskning av artiklar. 

Författare, år, syfte 

 

Design Värdering Resultat 

Brinkworth, 2009 

 

Jämföra högfettskost 

och lågfettskost vid 

viktnedgång 

Randomiserad 

interventionsstudie 

 

Systematiskt kvoturval 

 

Populationen: abdominal 

fetma, 18-65 år gamla. 

 

Delades slumpmässigt in 

i energirestrikerad 

lågkolhydratsgrupp eller 

isokalorisk 

högkolhydratsgrupp 

 

Beräkning av statistisk 

power ej angiven 

 

 

2 

 

 

Styrkor 

Mätmetod: 

Testpersonerna vägde 

maten och förde daglig 

matdagbok, analys 

gjordes på 3 dagar 

varannan vecka under 

interventionen  

 

 

 

Svagheter 

69 av 107 fullföljde, 

varav 33 av 55 fullföljde i 

lågkolhydratsgruppen (60 

%) 

 

Statistisk signifikans 

mättes inte mellan 

startvärde och 

slutvärde i de 

enskilda grupperna 

utan endast som 

jämförelse mellan 

grupperna 

 

Författare, år, syfte 

 

Design Värdering Resultat 

Grieb, 2008 

 

Studera metabola 

profilen på deltagare 

som följt en 

lågkolhydratskost längre 

än 12 månader 

Tvärsnittsstudie 

 

Systematiskt kvoturval 

 

Populationen: ätit 

högfettskost minst 12 

månader 

 

 

Beräkning av statistisk 

power ej angiven 
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Styrkor 

Mätmetod: Kosten 

registrerades genom en 

sexdagars matdagbok 
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Studien inkluderade 31 

testpersoner 

Endast ett mättillfälle 

 

Statistisk signifikans 

mättes mellan män 

och kvinnor  
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Författare, år, syfte 

 

Design Värdering Resultat 

Morgan, 2008 

 

Jämföra fyra 

viktminskningsmetoder 

och effekten på hjärt-

kärlsjukdom 

Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie 

 

Systematiskt kvoturval 

 

Populationen: BMI 

mellan 27 och 40 

kg/m
2
, boende i närhet 

av testcenter 

 

Delades slumpmässigt 

in i fem grupper, varav 

en atkinsgrupp och en 

kontrollgrupp 

 

 

Beräkning av statistisk 

power ej angiven 

 

 

2 

 

 

Styrkor 

Kontrollgrupp 

Mätmetod: 7 dagars 

matdagbok fylldes i 3 

gånger under studiens 

tid 

Multicenterstudie 

 

 

 

 

Svagheter 

Bortfall är okänt  

 

Det fanns en 

statistisk signifikant 

skillnad efter 

interventionen 

gällande TG i 

atkinsgruppen 

 

Författare, år 

 

Design Värdering Resultat 

Stern, 2004, syfte 

 

Jämföra viktnedgång 

mellan 

lågkolhydratskost och 

kost med 

kalorirestriktion 

Randomiserad 

interventionsstudie 

 

Systematiskt kvoturval 

 

Populationen: över 18 år, 

BMI 35 kg/m
2
 eller högre 

 

Delades slumpmässigt in 

i två grupper, en grupp 

med konventionell kost 

och en 

lågkolhydratsgrupp 

 

87 av 132 personer 

fullföljde studien, varav 

44 av 64 i 

lågkolhydratsgruppen (69 

%) 

 

Statistisk power beräknad 

till 80 % vid 50 

testpersoner per grupp 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Styrkor 

 

 

 

 

Svagheter 

Mätmetod: Kostdata 

baseras på 24 hour 

recall, dock oklart när 

dessa genomfördes 

 

Statistisk signifikans 

mättes mellan 

grupperna och inte 

före interventionen 

och efter 

interventionen i de 

enskilda grupperna 

 



26 
 

Författare, år 

 

Design Värdering Resultat 

Tay, 2008 

 

Jämföra viktnedgång 

mellan 

lågkolhydratskost och 

högkolhydratskost 

 

Randomiserad 

interventionsstudie 

 

Systematiskt kvoturval 

 

Populationen: 

abdominal fetma, 18-

65 år gamla. 

 

Delades slumpmässigt 

in i energirestrikerad 

lågkolhydratsgrupp 

eller isokalorisk 

högkolhydratsgrupp 

 

 

Beräkning för statistisk 

power ej angiven 

 

1 

 

 

 

Styrkor 

88 personer av 109 

fullföljde, varav 45 av 

55 fullföljde i 

lågkolhydratsgruppen 

(82 %) 

Mätmetod: Daglig 

matdagbok där maten 

vägs. Analys utfördes 

varannan vecka under 

studiens gång 

 

 

Svagheter 

 

Ingen signifikant 

skillnad i viktnedgång 

mellan grupperna 

 

I lågkolhydratsgruppen 

visade HDL och TG 

signifikanta skillnader 

från startvärdet efter 

interventionen 

 

Författare, år, syfte 

 

Design Värdering Resultat 

Westman, 2002 

 

Undersöka metabola 

effekter efter 

lågkolhydratskost och 

viktnedgång 

Icke randomiserad 

interventionsstudie 

 

Systematiskt kvoturval 

 

Populationen: 18 – 65 

år. BMI mellan 26 och 

33 kg/m
2
  

 

Inget slumpmässigt 

urval gjordes då studien 

endast inkluderar en 

testgrupp 

 

 

Statistisk power 

beräknad till 80 % vid 

50 testpersoner 

 

 

 

2 

 

 

 

Styrkor 

41 av 51 fullföljde 

interventionen (80 %) 

 

 

Svagheter 

Mätmetod: Kosten är 

beräknad på en veckas 

matdagbok och två 24 

hour recall. Dock inte i 

slutet av 

interventionen.  

 

Studien visar på 

statistiska signifikanta 

förändringar gällande 

totalt kolesterol, LDL, 

HDL och TG efter 

interventionen 
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Författare, år, syfte 

 

Design Värdering Resultat 

Yancy, 2004 

 

Jämföra viktnedgång 

mellan 

lågkolhydratsdiet och 

lågfettsdiet 

Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie 

 

Systematiskt kvoturval 

 

Populationen: över 18 

år, BMI mellan 30 och 

60 kg/m
2
  

 

Delades slumpmässigt 

in i två grupper; 

lågkolhydratsgrupp 

eller lågfettsgrupp 

 

 

Beräkning av statistisk 

power ej angiven 

 

 

2 

 

 

Styrkor 

79 av 119 fullföljde 

interventionen, varav 45 

av 59 fullföljde 

lågkolhydratsgruppen 

(76 %) 

Mätmetod: Samtliga 

fyllde i 24 hour recall 

vid start och take home 

food records som 

samlades in vid varje 

möte. 

 

Svagheter 

Mätmetod: Analysen 

gjordes på ett urval på 

13 stycken i 

lågkolhydratsgruppen 

och 7 i lågfettsgruppen. 

Dessa valdes ut efter hur 

detaljrikt protokollet var 

ifyllt. 

 

I lågkolhydratsgruppen 

visade HDL och TG 

statistisk signifikanta 

skillnader från 

startvärdet efter 

interventionen 

 

Författare, år, syfte 

 

Design Värdering Resultat 

Yancy, 2010 

 

Jämföra viktnedgång 

mellan lågkolhydratsdiet 

och lågfettsdiet i 

kombination med Orlistat 

(viktminskningsläkemedel) 

 

Randomiserad 

interventionsstudie 

 

Systematiskt 

kvoturval 

 

Population: 

Överviktiga individer 

med fetmarelaterad 

sjukdom samt 

individer med fetma 

 

Statistisk power 

beräknades till 80 % 

med 70 deltagare/ 

grupp 

 

 

 

2 

 

Styrkor 

113 av 160 testpersoner 

fullföljde studien. 

Mätmetod: 4 dagars 

matdagbok och 

blodprov 5 gånger under 

interventionen 

 

 

 

Svagheter 

52 av 72 (72%) i 

lågkolhydratsgruppen 

men resultatet är baserat 

på 31 testpersoner.  

Statistisk 

signifikans mättes 

mellan grupperna 

och inte före 

interventionen och 

efter interventionen 

i de enskilda 

grupperna 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Hanna Englesson

Elin Svensson


