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ABSTRACT  
Background 
In the systematic review prior to the update of the Nordic nutrition recommendations 

regarding saturated fat, studies without Caucasians or where Caucasians were a minority 

where excluded. Due to the fact that Sweden has a heterogeneous population, it is 

questionable whether the scientific evidence is representative for the whole population. It has 

been found that immigrant groups of non-European origin have an increased risk in 

cardiovascular disease compared to Swedish-born, which is strongly associated with the 

intake of saturated fat. In order to improve public health in Sweden, it is therefore especially 

important to study these risk groups. 
 
Objective 
To investigate how the intake of saturated fatty acids affect the levels of HDL and LDL in 

people with origins in the Middle East and to compare the results with the Nordic Nutrition 

Recommendations. The essay also aims to highlight the difficulty in developing 

representative nutritional recommendations for a heterogeneous population. 

 
Method 
The method consists of a systematic review evaluated according SBU’s quality assessment 

method and evidence grading system. 
 
Main Results 
The main result of the studies showed no correlation between intake of saturated fat and its 

effect on HDL and LDL, and since the data was assigned insufficient evidence, no 

conclusions can be drawn. However, the results of the study indicate a gap in the scientific 

evidence and a skewed distribution of the populations being studied. Furthermore, there is a 

shortcoming of research on populations from the Middle East, which is a growing part of the 

Swedish population and a large part of the world population. 
 
Conclusion 
From the current knowledge it is not possible draw the conclusion that the nutritional 

recommendations regarding saturated fat are representative of the entire Swedish population. 

This is due to the gap in the scientific evidence and a skewed distribution of different 

populations in research. 
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SAMMANFATTNING          
Bakgrund 
Inför uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna gällande mättat fett 

exkluderades studier som inte inkluderade kaukasier eller där kaukasier var en minoritet. 

Eftersom Sverige har en heterogen befolkning kan det diskuteras om det vetenskapliga 

underlaget är representativt för hela befolkningen. Invandrargrupper med utomeuropeiskt 

ursprung har dessutom en ökad risk jämfört med svenskfödda att drabbas av hjärt-

kärlsjukdom, vilket är starkt förknippat med intag av mättat fett. För att kunna förbättra 

folkhälsan i Sverige är det således extra viktigt att studera dessa utsatta grupper.  
 
Syfte 
Att undersöka hur intaget av mättat fett påverkar nivåerna av HDL och LDL hos personer 

med ursprung i Mellanöstern samt att jämföra resultatet med de nordiska 

näringsrekommendationerna. Uppsatsen syftar också till att belysa svårigheterna med att ta 

fram representativa näringsrekommendationer för en heterogen befolkning. 

 
Metod 
Metoden bestod av en systematisk litteraturgenomgång där materialet kvalitetsgranskats och 

evidensgraderats enligt SBU:s metod.  
 
Huvudresultat 
Det sammanvägda resultatet av studierna visar inte på något samband mellan intag av mättat 

fett och dess påverkan på HDL och LDL och eftersom underlaget tilldelats otillräcklig 

evidens kan man inte dra någon slutsats utifrån resultatet. Uppsatsens resultat 

uppmärksammar dock en lucka i det vetenskapliga underlaget och en skev fördelning av vilka 

populationer det bedrivs forskning på. Idag saknas det forskning på populationer från 

Mellanöstern, som är en växande del av Sverige befolkning och en stor del av världens 

befolkning.  

 
Slutsats  
I dagsläget går det inte att säga att näringsrekommendationerna gällande mättat fett är 

representativa för hela Sveriges befolkning. Detta på grund av luckan i det vetenskapliga 

underlaget och en skev fördelning av vilka populationer det bedrivs forskning på. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Förkortningar och förklaringar 

 

BMI   - Body Mass Index 

FFQ   - Livsmedelsfrekvensformulär 

GRADE  - Grading of Recommendations Assessment Development and  

  Evaluation 

HDL   - High-density lipoprotein 

HEI   - Healthy Eating Index 

IHHP   - Isfahan Healthy Heart Program 

LDL   - Low-density lipoprotein 

MUFA   - Monounsaturated fatty acids 

NNR   - Nordiska Näringsrekommendationer 

PCS   - Prospektiva kohortstudier 

P/S   - Fleromättat fett/ mättat fett kvot 

PUFA   - Polyunsaturated fatty acids 

PubMed  - Databas med publicerade medicinska studier 

RCT   - Randomised controlled trial 

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering (Swedish Agency 

for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services) 

SCB   - Statistiska Centralbyrån 

SFA   - Saturated fatty acids 

Svensk MeSH  - En kontrollerad vokabulär som används vid indexering av data. 

TLGS   - Tehran Lipid and Glucose Study 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Nordiska näringsrekommendationer 
Under flera decennier har de nordiska länderna samarbetat för att ta fram gemensamma 

näringsrekommendationer. De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) syftar bland 

annat till att fungera som riktlinjer för att planera koster för olika grupper, underlag till 

kostråd, ett verktyg för att utvärdera intag av näringsämnen samt som underlag för 

livsmedels- och nutritionspolitik. Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt vart åttonde 

år och fokuserar då på områden där det har tillkommit ny forskning. Inför uppdateringen av 

NNR 2012 genomfördes en systematisk litteraturöversikt med syfte att bedöma effekten av, 

och att gradera bevisen gällande mängden och typen av fett. Man tittade också på 

biomarkörerna HDL (High-density lipoprotein) och LDL (Low-density lipoprotein) som 

associeras med kvalitén på fett samt risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. 

Rekommendationen för intaget av mättat fett är begränsat till <10E%. Den övre gränsen 

motsvarar den högsta nivån av intag av ett specifikt näringsämne som sannolikt inte ökar 

risken för negativa hälsoeffekter samt är satt i relation till hela kostens sammansättning, för 

att främja ett optimalt näringsintag och hälsa. Rekommendationen gällande mättat fett 

grundar sig bland annat i ett samband mellan en hög andel mättat fett i kosten och en ökad 

risk för hjärt-kärlsjukdom (Nordic co-operation, 2014  
 
I den systematiska litteraturöversikten som ligger till grund för rekommendationen om mättat 

fett, exkluderades studier som inte inkluderade kaukasier eller där kaukasier var en minoritet. 

Dock definieras inte begreppet kaukasier och det är därför oklart hur begreppet använts 

(Schwab, Lauritzen, Tholstrup, Haldorsson, Riserus, Uusitupa & Becker, 2014). Svenska 

Akademiens ordlista (2006) definierar begreppet som invånare i Kaukasien och Kaukasien 

definieras i Nationalencyklopedin som en region som omfattar områden i ryska federationen, 

Georgien, Azerbajdzjan och Armenien. Idag används begreppet kaukasier oftast synonymt 

med vit eller av europeiskt ursprung trots att definitionen anses vara förlegad och inte 

vetenskapligt vedertagen (Oxford University Press, 2015). Tittar man i litteraturstudiens 

referenslista ser man att inga studier är gjorda på icke-vita eller från det geografiska området 

Ka kasien. Inför  ppdatering a  NNR har man allts  an änt sig a  definitionen ” it” eller a  

”e ropeiskt  rspr ng” när man har form lerat ka kasier som inkl sionskriteri m.    
 
1.1.2 Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom hos invandrargrupper i Sverige 
Under de senaste decennierna har folkhälsan i Sverige förbättrats och medellivslängden 

fortsatt att öka bland män och kvinnor. Den främsta orsaken till ökningen i medellivslängd, är 

att risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom har minskat kontinuerligt sedan 1980-talet 

(Socialstyrelsen, 2009). Trots detta är hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). Minskningen av insjuknandet i hjärt- 

kärlsjukdom har dock inte observerats i samma utsträckning för alla grupper (Statens 

folkhälsoinstitut, 2002). Studier har visat att olika invandrargrupper har olika risk för hjärt- 

och kärlsjukdom jämfört med den svenskfödda befolkningen. Resultaten pekar mot att vissa 

invandrargrupper med utomeuropeiskt ursprung har en ökad risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom jämfört med svenskfödda. Den främsta orsaken som lyfts fram som möjlig 

förklaring är psykologisk stress, både till följd av migrationen och till följd av arbetslöshet 

(Gadd, Johansson, Sundquist & Wändell, 2003; Daryani, Berglund, Andersson, Kocturk, 

Becker & Vessby, 2005; Dotevall, Rosengren, Lappas & Wilhelmsen 2000). I en studie av 

Koochek et al. (2008) påvisas det dock ett samband mellan migrationsstatus och risken för 

hjärt- och kärlsjukdom hos äldre iranier. Studien visar att de äldre iranier som immigrerat till 

http://www.oup.com/
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Sverige hade en högre risk för hjärt- och kärlsjukdom jämfört med de äldre iranierna som 

bodde kvar i Iran. I studien lyfts flera tänkbara förklaringar till resultatet och det diskuteras 

huruvida resultatet kan bero på livsstilsförändringar, förändrade matvanor eller allmänt 

försämrad psykisk och fysisk hälsa till följd av migrationen. Sundquist och Li (2006) visar i 

en studie att män och kvinnor från Turkiet, eller med föräldrar från Turkiet, har en tydligt 

förhöjd risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Manliga första generationens invandrare 

hade en nästan dubbelt så hög risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom jämfört med män 

födda i Sverige. Även kvinnorna från Turkiet hade en ökad risk jämfört med svenskfödda 

kvinnor. Dessutom såg man att den ökade risken kvarstod hos andra generationens 

invandrare. Detta resultat pekar alltså mot att det inte nödvändigtvis är migrationen i sig som 

är förklaringen till den ökade risken eftersom även andra generationens invandrare hade en 

ökad risk. En möjlig förklaring som lyfts är att det istället beror på en kombination av 

genetiska och miljömässiga faktorer.  

 
1.1.3 Sveriges befolkning i förändring 
År 2014 bestod 16,5% av svenska befolkningen av personer födda utomlands. Av dessa var 

22,3% från Mellanöstern, det vill säga en folkgrupp av så kallat icke-kaukasiskt ursprung 

(SCB, 2014c). Till Mellanöstern räknas länderna på Arabiska halvön, samt Turkiet, Syrien, 

Libanon, Israel, Egypten, Jordanien, Irak och Iran (Nationalencyklopedin). Andelen med 

utländsk bakgrund, det vill säga utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda 

föräldrar, uppgick till 21,5% av den totala svenska befolkningen (SCB, 2014a). Enligt 

prognosen från Statistiska Centralbyrån kommer andelen av den svenska befolkningen födda 

utomlands att stiga till omkring 22% till år 2060, därmed växer en grupp i befolkningen som 

idag anses ha en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom (SCB, 2014b). I och med att 

invandringen från Mellanöstern förväntas växa kraftigt under de kommande fem åren 

begränsas den här genomgången av litteratur till att endast undersöka denna folkgrupp (SCB, 

2015). 

 

1.2 Problemformulering 
Att  tesl ta st dier  tan ” ita” eller deltagare a  ”e ropeiskt  rspr ng” inför  ppdateringen 

av de nordiska näringsrekommendationerna gällande mättat fett, medför att en växande del av 

Sveriges befolkning inte finns med i forskningsunderlaget till rekommendationerna. Detta 

trots att delen av den svenska befolkningen med invandrarbakgrund löper en större risk för att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, som är associerat med intag av mättat fett. Vad den ökade 

risken beror på vet man inte idag, men man kan inte utesluta möjligheten att det finns 

genetiska skillnader mellan grupperna som påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom. Det kan 

således diskuteras om det i dagsläget saknas underlag i NNR för att säga att 

rekommendationerna gällande mättat fett är representativa för hela svenska befolkningen.  

 

1.3 Syfte 
Det huvudsakliga syftet var att genom en granskning av vetenskaplig litteratur undersöka hur 

intaget av mättat fett påverkar nivåerna av HDL och LDL hos personer med ursprung i 

Mellanöstern. Utifrån granskningen ska resultatets överensstämmelse med de nordiska 

näringsrekommendationerna gällande mättat fett analyseras för att ge en indikation om 

huruvida de är representativa för den svenska befolkningen med ursprung i Mellanöstern.  
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1.4 Frågeställningar  
- Hur påverkar intaget av mättat fett nivåerna av HDL och LDL hos personer med 

ursprung i Mellanöstern?  

- Vad finns det för svårigheter med att ta fram representativa näringsrekommendationer 

för en heterogen befolkning? 

 

2. Metod och material 
I följande kapitel och i figuren nedan presenteras metoden för litteratursökning, urval, 

kvalitetsgranskning samt evidensgradering som genomfördes enligt en vedertagen modell för 

att utföra litteraturstudier enligt boken Att göra systematiska litteraturstudier (Forsberg & 

Wengström, 2013). Litteratursökning, relevansbedömning, kvalitetsgranskning och 

evidensgradering utfördes i enligt med den metod som SBU (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering) tillämpar för systematisk granskning av litteratur (SBU, 2014).  
 

 

Figur 1. Översikt av urvalsprocess och kvalitetsgranskning. 

Uppsatsens material innefattar vetenskapliga artiklar från databasen PubMed. Inklusions- 

och exklusionskriterier är framtagna utifrån de kriterier som fastställts i den systematiska 

litteraturöversikt som användes vid uppdateringen av NNR 2012 (Schwab, Lauritzen, 

Tholstrup, Haldorsson, Riserus, Uusitupa & Becker, 2014). Detta gjordes för att uppsatsen 

kriterier i möjligaste mån skulle efterlikna de kriterier som använts vid framtagandet av 

NNR. Till en början förändrades inklusions- och exlusionskriterier gällande deltagarnas 

ursprung, specificerade biomarkörer och språk för att anpassas till uppsatsens syfte. På 

grund av ett begränsat sökresultat ändrades i ett senare skede även studiedesign, 

deltagarnas ålder samt BMI (Body Mass Index). Nedan presenteras de slutliga inklusions- 

och exklusionskriterierna. De ursprungliga kriterierna presenteras i Bilaga 1.  

2.1 Inklusions- och exlusionskriterier 
1. Studierna ska vara publicerade efter år 2000. 

2. Endast orginalartiklar inkluderas. 

3. Studiedesign som inkluderas är tvärsnittsstudier, RCT (Randomised controlled 

trial), PCS (Prospektiva kohortstudier) och nested fall-kontrollstudier. Djurstudier 

exkluderades. 

4. Deltagare: Ålder ≥18. Friska, det  ill säga sj kdomsfria, men deltagare med 

dyslipidemi och glukosintolerans inkluderas. Studier utan människor från 

Mellanöstern eller studier där människor från Mellanöstern var en minoritet 

exkluderades.  

5. Kostundersökningsmetod: matdagbok, livsmedelsfrekvensformulär (FFQ) och/eller 

24h-recall som mäter intag av mättat fett. 

6. Biokemiska markörer: HDL och LDL.  

7. Språk: Svenska, engelska och norska.  
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2.2 Insamling och bearbetning av data 
I samråd med en bibliotekarie specialiserad på medicinsk vetenskaplig litteratur, valdes 

databasen PubMed från National Center for Biotechnology Information och sökord togs fram 

genom Svensk MeSH (Karolinska Institutet, 2015). De på förhand bestämda sökorden som 

användes som både indexeringsord samt fritextord  ar ”Lipoproteins, HDL”, ”Lipoproteins, 

LDL”, ”Midler East”, ”Fatty Acids”, ”Dyslipidemias”, ”Cardio asc lar diseases” och 

”N trition Assessment”. Vid sökningar i P bMed f r man a tomatiskt referenser till alla 

smalare termer, när man använder en mer generell MeSH-term som sökord. Detta innebär 

exempelvis att det sker en automatisk sökning på alla enskilda länder i Mellanöstern när man 

söker p  termen ”Middle East”.  
 
Utifr n fr geställningen  aldes sökordet ”Middle East” som gr ndsökord och sedan 

adderades sökord efter sökord med hjälp av det avgränsande engelska ordet AND. 

Sökningarna i PubMed utfördes individuellt av uppsatsens två författare och avgränsningar 

som gjordes i sökningarna var i direkt koppling till inklusions- och exklusionskriterierna. Vid 

varje sökning kontrollerades de första 50 resultaten genom att läsa rubrikerna. Abstrakt lästes 

i de artiklar med en rubrik som föreföll vara relaterat för det aktuella ämnet och de relevanta 

artiklarna laddades ned. De resultatgivande litteratursökningarna redovisas nedan i Tabell 1. 

Fullständig sökning dokumenterades och redovisas i Bilaga 2 med databasens namn, datum 

när sökningen gjordes, exakta söktermer, eventuella begränsningar samt hur termerna 

kombinerats. Om studier återkom i flera sökresultat redovisas de då de uppkommit första 

gången. 
 
När den individuella litteratursökningen hade gjorts, jämfördes resultatet av de två 

sökningarna och de utvalda studiernas relevans diskuterades och bedömdes. Vid 

litteratursökningen hittades endast fem tvärsnittsstudier på det valda ämnet. Då inga utav de 

studier som hittades under litteratursökningen uppfyllde de ursprungliga inklusions- och 

exklusionskriterierna, togs beslutet att även inkludera tvärsnittsstudier eftersom befintlig 

forskning på ämnet visade sig vara begränsat. På grund av detta togs även beslut om att 

frångå de ursprungliga kriterierna om ålder mellan 18 och 70 år samt BMI under 30 och 

istället inkludera personer över 70 år och med BMI över 30. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D10.532.432&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D10.251&tool=karolinska
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Tabell 1. Litteratursökningar som resulterade i utvalda artiklar.  

 
* Ord skrivna inom citationstecken är sökta som frassökning och inte som enskilda ord. 

 

2.3 Kvalitetsgranskning och analys 
De fem utvalda studierna lästes igenom individuellt i fulltext varpå artiklarnas relevans 

bedömdes. En av artiklarna, Alissa et al., 2006, uteslöts av båda författarna i detta skede på 

grund av att datan inte säger något om hur intaget av mättat fett påverkar blodfetterna och 

därmed ej var relevant för det aktuella syftet. Innan den aktuella litteraturen 

kvalitetsgranskades, testades SBUs mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier 

gemensamt på en studie relaterat till det aktuella ämnet, för att ge en ökad förståelse av 

instrumentet (Asghari, Yuzbashian, Mirmiran, Mahmoodi & Azizi, 2015).    
   
De fyra valda artiklarna kvalitetsgranskades, först individuellt med SBUs mall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier (se Bilaga 3) och därefter gemensamt med stöd av 

SBUs kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet (se Bilaga 4). De individuella 

granskningarna var inte identiska men fick i den sammanvägda bedömningen av studiens 

kvalitet samma resultat. De skillnader som fanns diskuterades till konsensus uppnåtts.  

Studierna av Haghighatdoost et al. (2013) och Shab-Bidar et al. (2014) bedömdes ha låg risk 

för systematiska fel eftersom de har ett systematiskt och väl dokumenterat tillvägagångssätt. I 

studien av Haghighatdoost et al. (2013) fanns få otydligheter i det vetenskapliga underlaget 

och den bedömdes därför ha hög vetenskaplig kvalitet. Studien av Shab-Bidar hade dock 

några otydligheter kring presentation av data och dess tillförlitlighet och bedömdes därför ha 

medelhög vetenskaplig kvalitet. Studierna av Mirmiran et al. (2009) samt Nazeminezhad et 

al. (2014) bedömdes ha medelhög risk för systematiska fel och medelhög vetenskaplig 

kvalitet.  
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Granskningen resulterade i att studien av Haghighatdoost et al. (2013) bedömdes ha hög 

kvalitet och studien av Shab-Bidar et al. (2014) medelhög kvalitet varpå dessa inkluderades. 

Den samlade kvaliteten för Mirmiran et al. (2009) samt Nazeminezhad et al. (2014) 

bedömdes vara för låg varpå dessa exkluderades. Därefter extraherades effektmåtten HDL, 

LDL och intag av mättat fett från de inkluderade studierna och evidensgraderades enligt 

GRADE (Grading of Recommendations Assessment Development and  
  Evaluation). På grund av att båda studierna har en studiedesign med låg tillförlitlighet samt 

brister i studiekvalitet och överensstämmelse mellan studierna resulterade effektmåtten i 

otillräcklig evidens.  
 

2.4 Etiska reflektioner 
God etik är ett krav i vetenskaplig forskning för att kunna ge deltagarna i studier trygghet. I 

litteraturstudier bör därför författaren endast inkludera studier som en etisk kommitté har 

godkänt. Alla artiklar som inkluderas i litteraturstudien ska redovisas och alla resultat 

presenteras oavsett om resultatet stödjer forskarens hypotes eller inte, då det är oetiskt att 

endast presentera de studier som stödjer författarens åsikt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Denna granskning av litteratur har hanterat etiska aspekter på samma sätt för att undvika 

avvikande steg från god vetenskaplig sed.  
 
Att ha ett kritiskt förhållningssätt mot egen forskning samt gentemot resten av 

forskningssamhället är grunden för all forskningsetik. Forskaren är den som har det yttersta 

ansvaret för att se till att dennes forskning har god kvalitet och är moraliskt acceptabel.  Men 

även övriga forskarsamhället har ett ansvar att granska befintlig forskning då detta är en 

naturlig del i forskningens vardag. Den etiska reflektionen ska vara en del genom hela 

forskningsprocessen, frän forskarens val av vetenskaplig problemställning till samhällets 

tillämpning av forskningens resultat. I den systematiska litteraturstudien från NNR, uteblir 

den etiska reflektionen i urvalsprocessen. Studien utesluter omotiverat flera populationer från 

urvalet, trots att det föreligger ett moraliskt ansvar förknippat med valet av forskningsprojekt 

och frågeställning (SOU, 1999:4). Vid tillämpningen av forskningens resultat uppstår således 

ett problem eftersom urvalskriterierna inte överensstämmer med det övergripande syftet om 

att näringsrekommendationerna ska vara representativa för den nordiska befolkningen. 
     

3. Resultat 

Resultatet baseras på de studier som tilldelats hög och medelhög kvalitet, se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Sammanfattande tabell av studier som tilldelats hög respektive medelhög kvalitet. 
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3.1 Studiernas resultat 
Highaghatdost et al. (2013) undersökte i en tvärsnittsstudie sambandet mellan kostens kvalitet 

och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Individerna i studien var deltagare i Isfahan 

Healthy Heart Program (IHHP) som är en studie med 12600 deltagare baserat på ett 

randomiserat klusterurval i två steg. I tvärsnittsstudien deltog 9288 deltagare som uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna. Intaget mättes med hjälp av ett validerat FFQ som 

innefattade 48 livsmedel samt intagsfrekvens indelat i fyra kategorier, per dag, vecka, månad 

eller år. För att mäta kostens övergripande kvalitet användes sedan verktyget Healthy Eating 

Index (HEI). Datan från frågeformuläret översattes till intag per dag och kategoriserades till 

en komponent i HEI. Den dagliga intagsfrekvensen av de olika komponenterna tilldelades 

därefter olika poäng mellan noll och tio enligt HEI. För faktorn mättat fett gav ett högt intag 

låga poäng medan ett lågt intag resulterade i höga poäng. Utifrån deltagarnas sammanlagda 

poäng av de olika komponenterna, delades de därefter in i kvintiler där kvintil 1 har lägst 

poäng och kvintil 5 högst poäng. Utöver kostundersökningen gjordes bland annat biokemiska 

mätningar för att kunna mäta utfallet och olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. 

Resultaten från studien justerades för ålder och rökning, men även för inkomst, fysisk 

aktivitet och BMI. Tabellvärdena för HDL och LDL är omvandlade från enheten mg/dL till 

mmol/L. 
 
Det man såg var att det fanns en signifikant skillnad i intag av mättat fett mellan kvintilerna, 

se Tabell 3. Dock påvisas ingen signifikant skillnad i medelvärde gällande HDL och LDL 

mellan kvintilerna (se Tabell 4). Inte heller vid regressionsanalysen hittades någon signifikant 

skillnad mellan HEI och LDL eller HDL som riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, se Tabell 5. 
 
Tabell 3. Medelvärde ± SD för intag av mättat fett per dag i kvintilerna (Haghighatdoost et 

al., 2013). 

 
* Justerad för ålder, inkomst, rökning, fysisk aktivitet och BMI. 
r Korrelation med HEI. Kontrollerad för ålder.  

P<0,001 
 
Tabell 4. Variansanalys av medelvärde ± SD för utfall av HDL & LDL i kvintilerna 

(Haghighatdoost et al., 2013).

 
* Justerad för ålder, inkomst, rökning, fysisk aktivitet och BMI. 
r Korrelation med HEI. Kontrollerad för ålder.  
P<0,001 
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Tabell 5. Linjär regression mellan poäng enligt HEI som oberoende variabel och HDL och 

LDL som beroende variabler, justerad för ålder, rökning och BMI (Haghighatdoost et al., 

2013).

 
n Stickprovsstorlek varierar på grund av borttagande av extremvärden och bortfall av data. 
b Standardiserad b-koefficient  
P<0,001 
 
Tvärsnittsstudien av Shab-Bidar et al. från 2014 är en delstudie i Tehran Lipid and Glucose 

study som består av bland annat tvärsnittsstudier, kohortstudier och randomiserade 

kontrollerade interventionsstudier. Urvalet var randomiserat och innefattade cirka 17000 

individer mellan tre och 69 år från Teheran (BioMed Central, 2015). Delstudien av Shab-

Bidar et al. (2014) innefattade 2881 deltagare mellan 20 och 70 år och syftade till att 

undersöka sambandet mellan intag av olika fettsyror och förekomsten av symptom 

associerade med metabola syndromet bland den vuxna populationen i Teheran. Nutritionsdata 

samlades in genom tolv stycken 24-h recalls och två semikvantitativa FFQ. FFQ:n 

innefattade 168 livsmedel samt intagsfrekvens indelat i intag per dag, vecka eller månad. 

Portionsstorlek uppskattades till vikt i gram med hjälp av hushållsmått. 
 
Resultaten från studien är i första hand justerade för kön, ålder, rökningsstatus, energiintag 

och fiberintag. I denna studie finns också en ytterligare modell som utöver de första 

justeringarna även är justerad för kluster av fettsyror (PUFA (Polyunsaturated fatty acids), 

MUFA (Monounsaturated fatty acids), SFA (Saturated fatty acids) och P/S (Fleromättat 

fett/mättat fett kvot). Bland utfallsmåtten i denna studie fanns värden för HDL och LDL i 

serum som extraherats, omvandlats från enheten mg/dl till mmol/L och sammanställts i 

Tabell 6.  
 
Tabell 6. Variansanalys av medelvärden för nivåer av HDL och LDL per kvartil av %-intag 

av mättade fettsyror, justerade för kön, rökning, energiintag och fiberintag. (Shab-Bidar et 

al., 2014) 

 
Q = Kvartil (%-intag av mättade fettsyror) 
 
Resultatet från studien visade på en positiv trend över kvartilerna för intag av mättat fett och 

LDL och en omvänd association mellan HDL och intag av mättat fett. Dock påvisas ingen 

signifikant skillnad gällande mängden mättat fett och påverkan på HDL och LDL då data i 

model 1 endast är justerad för ålder, kön, rökning, energiintag och fiberintag. Med ytterligare 

justering för kluster av fettsyror i model 2, blir den positiva trenden signifikant. Se Tabell 7.  
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Tabell 7. Betakoefficient från de multipla regressionsmodellerna med intag av mättat fett som 

den oberoende variabeln och LDL och HDL som de beroende variablerna. (Shab-Bidar et 

al., 2014)  

 
* P<0,01 
** P <0,05 
a 
Justerad för kön, rökning, energiintag och fiberintag. 

b 
Ytterligare justerad för kluster av fettsyror: PUFA, MUFA, SFA och P/S. 

 

3.2 Evidenssummering 
I Tabell 8 redovisas hur underlaget har bedömts utifrån en preliminär evidensstyrka baserat 

på studiedesign samt justeringar av evidensstyrkan som gjorts utefter påverkande faktorer av 

evidensstyrkan. Evidensgraderingen enligt GRADE resulterade i noll poäng varpå det 

vetenskapliga underlaget tilldelades otillräcklig evidens.  
 
Tabell 8. Evidenstabell.  

 
*Ej redovisat bortfall 
** Studierna pekar åt samma håll, dock skiljer sig effektstorleken.  

 

4. Diskussion 

Det sammanvägda resultatet av studierna visade inte på något samband mellan intag av 

mättat fett och dess påverkan på HDL och LDL. Eftersom underlaget tilldelats otillräcklig 

evidens kan man inte dra någon slutsats och det går därför inte heller att jämföra uppsatsens 

resultat med de nordiska näringsrekommendationerna. Uppsatsens huvudsakliga resultat 

belyser därmed en lucka i det vetenskapliga underlaget och den skevhet som idag finns i den 

globala forskningen gällande vilka populationer som beforskas. Idag saknas det forskning på 

populationer från Mellanöstern, som är en växande del av Sverige befolkning och en stor del 

av världens befolkning. Luckan i det vetenskapliga underlaget samt de många andra 

aspekterna att ta hänsyn till när man utformar näringsrekommendationer, gör att det idag är 

mycket komplicerat att ta fram representativa näringsrekommendationer för den nordiska 

befolkningen. I dagsläget går det således inte att säga att näringsrekommendationerna 

gällande mättat fett är representativa för hela Sveriges befolkning.  
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4.1 Metoddiskussion 
I inledningsarbetet till uppsatsen fastställdes tillvägagångssätt för litteratursökningar samt 

sökord i samråd med en bibliotekarie specialiserad på medicinsk vetenskaplig litteratur, vilket 

ses som en styrka för denna uppsats. Samtliga sökord är indexeringstermer tagna ur Svensk 

MeSH för att öka sökningarnas precision. För att finna så många utav de relevanta studierna 

som möjligt och inte missa studier som inte indexerats, användes sökorden både som 

indexeringsord och som fritextord. I och med att frågeställningen är avgränsad till ett 

specifikt omr de gjordes en smal litterat rsökning för att hitta rele ant litterat r. ”Middle 

East”  aldes som gr ndsökord för att öka precisionen, då det finns mycket forskning på 

ämnet gjord på andra populationer men som inte är relevant för just denna uppsats. Det finns 

givetvis en risk för att relevant litteratur gått förlorad under sökningarna. Men i och med de 

systematiska sökningsstrategier som använts i enlighet med SBU (2014), bedöms risken som 

låg. Trots att så få studier hittades togs beslutet att gå vidare med resultatet istället för att göra 

en ny sökning. Detta för att en ny sökning sannolikt inte hade resulterat i ett bredare underlag 

för uppsatsen samt att det nu blev intressant att undersöka möjliga orsaker till varför det 

hittades få studier på ämnet.  
 
Under litteratursökningarna hittades endast tvärsnittsstudier på det valda ämnet och för att det 

ändå skulle vara möjligt att undersöka syftet, togs beslutet att frångå de ursprungliga 

inklusions- och exklusionskriterierna och bland annat inkludera tvärsnittsstudier. Det hade 

varit fördelaktigt att utgå ifrån randomiserade kontrollerade studier som bäst besvarar frågor 

om interventioners effekt samt kohortstudier som bäst undersöker riskfaktorer för sjukdom 

(SBU, 2014). Tvärsnittsstudier kan användas för att få en indikation om exponering och utfall 

vid en specifik tidpunkt. Det går dock inte att säga något om kausalitet samt att 

tvärsnittsstudier dessutom anses ha sämre tillförlitlighet och får därför låga poäng enligt 

GRADE redan från början (SBU, 2014). Att använda tvärsnittsstudier som underlag för 

denna uppsats är därför problematiskt då detta medför att det huvudsakliga syftet inte kan 

besvaras. För att kunna besvara frågeställningen om hur mättat fett påverkar nivåerna av 

HDL och LDL krävs studier med högre evidensgrad och en mer tillförlitlig studiedesign. De 

studier som granskats och valts ut till denna uppsats anses dock ha hög respektive medelhög 

kvalitet och anledningen till att de får låg evidens är framför allt på grund av studiedesign. 

Det går alltså inte att dra några slutsatser om kausalitet, men resultatet kan ge en indikation 

om förhållandet mellan exponering och utfall.  
 
På grund av att det vetenskapliga underlaget är så pass begränsat var det inte heller aktuellt 

att exkludera studier som överskred ålders- och BMI-gränser men som i övrigt uppfyllde 

kriterierna. Att frångå ålderskriteriet och även inkludera deltagare äldre än 70 år är inte heller 

en nackdel, då andelen av den äldre befolkningen i Sverige från Mellanöstern förväntas öka 

(SCB, 2015). Det finns heller inte någon anledning till att utesluta den äldre gruppen ur 

materialet eftersom rekommendationerna gällande fett är de samma som för vuxna under 70 

år (Nordic co-operation, 2014). Avgränsningen om språk föll sig naturligt på grund av 

författarnas språkkunskaper men kan vara en bidragande faktor till att inte fler artiklar 

hittades. Under arbetets gång påträffades artiklar med intressanta rubriker för denna uppsats 

som var skrivna på andra språk än vad som behärskades av författarna. Det kan inte sägas 

något om studiernas kvalitet, men det visar på att det finns mer forskning på ämnet som inte 

tillgänglig för en internationell publik.  
 
Att frångå de ursprungliga inklusions- och exklusionskriterierna skulle kunna anses vara en 

svaghet, då överensstämmelsen med NNR:s systematiska litteratursammanställning blir 

bristande och resultaten från denna uppsats inte kan jämföras med NNR. Det behöver dock 
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inte vara en svaghet för uppsatsens helhet då orsaken till att kriterierna frångicks var det 

bristande vetenskapliga underlaget. Det går således fortfarande att diskutera om huruvida de 

nordiska näringsrekommendationerna är representativa för hela befolkningen och 

problematiken med att ta fram dessa.  

 
I och med att det var första gången uppsatsens författare använde SBU:s granskningsmallar, 

genomfördes en kalibrering för att granskningsverktyget skulle användas på samma sätt och 

för att ge ökad förståelse för verktyget. Kalibreringen ses som en styrka för uppsatsens 

metod. Den gav en ökad förståelse i hur verktyget ska användas och tolkas, vilket ger en ökad 

kvalitet i bedömningen av studiernas kvalitet. Dock går det inte att garantera att en annan 

granskare skulle ha gjort en identisk bedömning, varken utav kvaliteten av studierna eller 

utav den sammanvägda evidensbedömningen. Men det är inte troligt att den sammanvägda 

evidensbedömningen hade blivit en annan, då båda studierna har en studiedesign av låg 

preliminär kvalitet. Att dessa studier skulle få en högre sammanvägd evidensstyrka förefaller 

orimligt, då det ställer väldigt högra krav på studiekvalitet (SBU, 2014).  
 
Att de första 50 resultatens rubrik från varje sökning lästes, gjordes för att det ansågs vara ett 

tillräckligt stort antal att gå igenom för varje sökning relaterat till uppsatsens omfattning. Då 

sökningarna gav ett begränsat resultat kan det diskuteras huruvida man borde ha utökat 

sökningsintervallet med att läsa fler än de första 50 resultaten. Relativt få av sökningarna 

resulterade dock i fler än 50 träffar. I de fall med fler än 50 träffar var de studier vars rubrik 

inte lästes ofta äldre än vad som definierats i inklusionskriterierna och skulle därför ha 

uteslutits ändå.  
 

4.2 Resultatdiskussion 

 
4.2.1 Studiernas metod och resultat 
I studien av Haghighatdoost et al. (2013) hittades inget samband mellan intag av mättat fett 

och nivåer av HDL och LDL som riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom. I studien användes 

verktyget Healthy Eating Index, HEI, ett validerat indexeringsverktyg som är utformat för att 

mäta kostens kvalitet utifrån intag per dag av olika livsmedelsgrupper. I den aktuella studien 

har man dock använt sig av ett FFQ för att samla in nutritionsdatan och sedan översatt den till 

intag per dag för att passa indexeringsverktyget. FFQ:t anpassades delvis till iranska 

livsmedel, men tas upp som en möjlig bias av författarna. FFQ:t innehåller dessutom endast 

48 livsmedel, vilket innebär att formuläret inte blir speciellt heltäckande för den iranska 

kosten och man tvingas till att uppskatta intaget av bland annat mättat fett till dess 

huvudkällor. Konsekvensen av detta blir att verktyget blir grovt och inte särskilt exakt. Man 

bör dock ändå kunna använda verktyget som en indikation för att se skillnader i intag av 

mättat fett i form av större och mindre intag. I och med detta kan man inte uttala sig om det 

faktiska intaget i grupperna och det är således inte förvånande att det inte finns någon 

signifikant skillnad.  
 
Resultatet från Shab-Bidar et al. (2014) visade på en positiv trend över kvartilerna där ett 

högt intag av mättat fett förknippades med högre nivåer av LDL och en negativ trend mellan 

intag av mättat fett och HDL. Signifikant skillnad påvisades endast då justeringar för kluster 

av fettsyror gjorts enligt model 2. FFQ:t som användes i studien validerades i en delstudie i 

TLGS (Tehran Lipid and Glucose Study) för att anpassas till iranska kostvanor och 

innefattade 168 livsmedel, vilket gör det mer heltäckande än FFQ:t som används i 

Haghighatdoost et al., (2013). I och med ett mer heltäckande FFQ:t är det möjligt att komma 

 närmare det faktiska intaget, vilket kan vara en bidragande faktor till att man i denna studie 
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har funnit en signifikant skillnad. Problemet med att man inte kan mäta exakta intag av mättat 

fett kvarstår dock och inte heller detta resultat kan säga något om i vilken grad mättat fett 

påverkar HDL och LDL. 
 
Det finns ytterligare problem med studiernas metod. Att använda sig av FFQ som 

insamlingsmetod av kostdata ställer stora krav på deltagarnas minne, något som inte 

diskuteras som en möjlig förväxlingsfaktor i någon utav studierna. En annan svaghet är att 

ingen av studierna tagit ställning till över- och underrapportering av matintag. Båda studierna 

har justerat resultaten för förväxlingsfaktorerna ålder och rökning, vilka är två viktiga 

aspekter att ta hänsyn till eftersom dessa kan påverka utfallet av HDL- och LDL-nivåer. 

Andra intressanta aspekter som kan påverka utfallet är fysisk aktivitet och BMI, vilket det 

justerades för i studien av Haghighatdoost et al., 2013 men inte i resultaten från Shab-Bidar et 

al., 2014 där man istället justerade för bland annat totalt energiintag och kluster av fettsyror. 

Att man justerat för olika förväxlingsfaktorer gör att datan blir mindre jämförbar mellan 

studierna. Båda studierna använder dock oddskvoter för att undersöka de övergripande 

trenderna i datan vilket anger hur pass troligt det är att intaget av mättat fett påverkar 

effektmåtten. Vid evidenssummeringen kommer man således runt studiernas olika 

mätmetoder eftersom mönstret i datan undersöks, snarare än exakta mätvärden (Bring & 

Taube, 2006).  
 
Studierna har ett randomiserat urval och har båda hämtat sina deltagare ur större mer 

omfattande studier. Då båda studierna endast innefattat människor från Iran kan underlaget 

inte ses som representativt för hela Mellanöstern. Eftersom det inte är helt avgörande med 

geografiska gränser för vad som undersöks i denna uppsats, så behöver det dock inte ha en 

betydande påverkan på resultaten. Båda studierna har ett bortfall, men inte heller det behöver 

ha någon betydelse för denna uppsats. Även om det inte hade funnits ett bortfall, hade 

underlaget varit tunt och uppsatsens resultat kan inte ha påverkats i den utsträckningen att det 

skulle haft någon betydelse.  
 
I båda studierna resulterade medelvärdet för HDL och LDL runt 1,1 mmol/L respektive 3,0 

mmol/L vilket är ett normalt värde för HDL som bör vara >1,0 mmol/L men ett något högt 

värde för LDL som bör vara <3,0 mmol/L (Berglund, 2006). Men i och med att det 

vetenskapliga underlaget för denna genomgång av litteratur resulterade i otillräcklig 

evidensstyrka, går det inte att dra någon slutsats om effekten. Det går således inte att besvara 

huvudsakliga syftet om huruvida intaget av mättat fett påverkar nivåerna av HDL och LDL 

hos personer med ursprung i Mellanöstern. Resultatet påvisar dock en stor lucka i den 

vetenskapliga forskningen och belyser att det finns populationer som det inte bedrivs 

forskning på. Luckan i det vetenskapliga underlaget om hur intag av mättat fett påverkar 

nivåerna av HDL och LDL hos personer från Mellanöstern kan kopplas samman med ett 

större strukturellt problem gällande skevhet i forskning. 
 
4.2.2 Skevhet i global forskning 
Uppsatsens huvudsakliga resultat var att det idag endast finns studier med otillräcklig 

evidensgrad på det aktuella ämnet. Resultatet belyser den skevhet som idag finns i den 

globala forskningen gällande vilka populationer som beforskas. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning på ämnet och kan påvisas i statistik. Statistik från World Bank Group 

(2015) visar att hela 58% av all publicerad vetenskaplig litteratur från 2009 kommer från 

USA och Europa men att endast 3% kommer från Mellanöstern. En systematisk 

litteraturstudie undersökte inklusions- och exklusionskriterierna i 173 studier från hela 

världen ur ett etiskt perspektiv. Av dessa var 42% gjorda på deltagare med ursprung i Europa 
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och 39% deltagare från Nordamerika. Resultatet pekar således också mot att dessa är de mest 

beforskade populationerna (Hurlimann, Stenne, Menuz & Godard, 2011). I en rapport från 

The Society for Women’s Health Research och United States Food and Dr g Administration 

Office of Women’s Health (2011) konstaterades det dess tom skillnader i etniska gruppers 

deltagande i kliniska studier jämfört med den etniska fördelningen i den totala populationen i 

USA. Där såg man att vita representerar 66,9% av den amerikanska befolkningen och 

utgjorde 83,3% av deltagarna i klinisk forskning. Grupperna ”African-Americans” och 

”Hispanics” representerade 28% a  den amerikanska befolkningen men  tgjorde endast 6% 

av deltagarna i klinisk forskning. Man observerade också skillnader mellan etniska gruppers 

deltagande i diabetesstudier och incidensen av diabetes i USA. Där såg man att gruppen 

”White” i befolkningen s arade för 24% a  incidensen och  tgjorde 85%  ta  deltagarna i de 

kliniska st dierna.  r pperna ”Black” och ”Hispanic” s arade för 73% a  incidensen men 

utgjorde endast 14% av deltagarna i de kliniska studierna. Hur fördelningen ser ut över hela 

världen går inte att generalisera utifrån dessa siffror eftersom de endast visar på hur det ser ut 

i USA. Men det är ett bra exempel då det är en stor nation med många olika folkgrupper samt 

att en stor del av världens forskning kommer ifrån USA. Den uppenbara skevheten i världens 

forskning leder till att det i dagsläget är omöjligt att utforma näringsrekommendationer som 

är baserade på ett representativt urval för den nordiska befolkningen.  
 
4.2.3 Begreppet kaukasier 
I NNR har man valt att exkludera vad man väljer att kalla icke-kaukasier. Dock framkommer 

varken motiv eller argument om vilken funktion det syftar till att fylla. Det framgår inte heller 

vad som menas med begreppet kaukasier, även om man i referenslistan kan se att endast 

studier på vita populationer inkluderats. Att man inte definierat begreppet stör 

generaliseringsbarheten, eftersom man då egentligen inte vet vilken population som ligger till 

grund för rekommendationerna om man inte studerar referenslistan i detalj. Det är dessutom 

extra viktigt att definiera begreppet kaukasier eftersom det inte finns någon direkt vedertagen 

definition. Begreppet är förknippat med ett ålderdomligt sätt att dela upp människor i raser 

och bör inte användas utan att definieras (Oxford University Press, 2015). Att man inte 

definierar den här typen av begrepp eller anger motiv samt argument rörande urvalsgruppen 

är problematiskt och vanligt förekommande. I en studie av Hurlimann, Stenne, Menuz & 

Godard (2011) fann man bristande överensstämmelse mellan studiers användande av termer 

gällande etnicitet. Ett annat fynd var att att inklusions- och exklusionskriterierna gällande 

etnicitet sällan är motiverade i forskning, något som även Hussain-Gambles (2004) belyser. 

Detta kan bli problematiskt om man syftar till att undersöka en heterogen befolkning 

eftersom exklusionen kan medföra att man gör vetenskapliga fynd som ej är 

generaliseringsbara på hela populationen. Då det inte finns något vetenskapligt underlag till 

att exkludera minoriteter ur kliniska studier, menar Hussain-Gambles att exklusionen kan 

antyda att det finns en form av institutionell rasism då minoriteter inte ges samma möjligheter 

att vara med i studier. Hussain-Gambles menar på att exklusionen inte bara innebär bristfällig 

forskning eftersom det ifrågasätter den externa validiteten av forskningens resultat, men att 

det också uppmärksammar problemen kring ojämlik vård. För att ta fram tillförlitliga 

näringsrekommendationer bör man således eftersträva att använda sig av vetenskapliga 

vedertagna begrepp som är tydligt definierade. Detta för att underlätta hur 

rekommendationerna ska tolkas och tillämpas i praktiken.  
 
4.2.4 Svårigheter med att ta fram kostråd 
Att ta fram ett representativt urval är komplicerat då det finns många aspekter att ta hänsyn 

till och forskaren bör finna en balans mellan statistisk säkerhet och validitet. Man står mellan 

att exkludera grupper som kan bidra med förväxlingsfaktorer, och som därför sänker styrkan i 

http://www.oup.com/
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statistiken, och viljan att inkludera så många grupper som möjligt för att få hög validitet så att 

resultaten kan appliceras på en bredare population (Hurlimann, Stenne, Menuz & Godard, 

2011). Levnadsvanor, så som socioekonomisk status, rökning, fysisk aktivitet och 

alkoholvanor är en del i kulturellt betingade skillnader som kan verka som 

förväxlingsfaktorer för uppkomst av hjärt-kärlsjukdom (Nordic co-operation, 2014). Detta 

bidrar till att det blir mycket komplicerat att ta fram kostråd för en heterogen befolkning. För 

att få ett tillförlitligt resultat när man studerar en faktor som mättat fett måste man ta dessa 

aspekter i beaktning. Det blir således ett mer trovärdigt resultat för en enskild faktor som 

mättat fett om deltagarna har samma etniska bakgrund och därmed liknande utgångsläge för 

förväxlingsfaktorer som kan påverka resultatet. 
 
Den genetiska variationen är en faktor som vi inte vet om, eller hur den påverkar och blir 

därför svår att ta hänsyn till i dagsläget. Förutom risken för bias finns det idag således inte 

tillräckligt med belägg för att utesluta någon folkgrupp vid framtagandet av 

näringsrekommendationer för den heterogena nordiska befolkningen. Men det finns exempel 

på genetiska fynd som visar på att framtidens forskning kan ge oss nya insikter. Man har sett 

olikheter i metabolism av läkemedel och fett mellan olika etniska grupper som beror på en 

komplex interaktion mellan genetiska, miljömässiga och kulturella faktorer (DeLoukas et al., 

2013; Hussain-Gambles, 2004; Waterworth et al., 2010). Detta skulle kunna leda till att 

näringsrekommendationerna i framtiden blir mer individuellt anpassade efter genotyp 

(Stover, 2006). Att inkludera grupper av etniska minoriteter kan bidra till större kostnader för 

kliniska studier, då man behöver ett större urval. Det kan också innebära större kostnader för 

personal med breda språkkunskaper som krävs för att genomföra studien och för att översätta 

studiens material till det språk som erfordras. Anledningen till exklusionen är alltså snarare 

på grund av att det försvårar både praktiskt och ekonomiskt (Hussain-Gambles, 2004). I och 

med den globala skevheten i forskningen hade det inte haft någon betydelse för underlaget till 

NNR att inkludera studier utförda på människor från Mellanöstern. Även om man valt att 

inkludera de studier som granskades i denna uppsats i underlaget till NNR, så hade studierna i 

ett senare skede uteslutits på grund av bristande kvalitet och endast inneburit en större 

praktisk och ekonomisk belastning.  
 

4.2.5 Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen 
De nordiska näringsrekommendationerna förändras allteftersom forskningen utvecklas. 

Näringsrekommendationerna är alltså en föränderlig sanning vilket innebär att man som 

dietist måste förhålla sig till råden som en vägvisare och att man måste vara beredd på 

förändring. Även om NNR är det bästa sammanfattade materialet för kunskapsläget idag, 

tillhör det professionens ansvar att veta om bristerna med rekommendationerna och vad de 

innebär. Uppsatsen belyser det faktum att man bör vara insatt i bakgrunden till 

näringsrekommendationerna för att kunna förstå vad de innebär och hur man ska förhålla sig 

till dem på ett bra sätt. I denna uppsats läggs särskilt fokus på att förstå representativiteten 

och vilka man egentligen kan applicera råden på. 
 
Dietistens arbete innefattar att jobba för att förbättra folkhälsan för alla folkgrupper i Sverige. 

Som tidigare nämnts, belyser uppsatsen en lucka i det vetenskapliga underlaget. I och med 

dietistens uppdrag, bör det ligga i professionens intresse att försöka fylla denna lucka för att 

kunna utforma folkhälsointerventioner med vetenskapligt stöd. Detta stöds även av 

Folkhälsomyndigheten som framhäver behovet av mer forskning både kring förebyggande 

åtgärder och själva orsakerna till ohälsan bland invandrare. En del i detta är att det krävs 

insatser från samhällets sida. Dels för en rättvis fördelning av resurser men också att 
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sjukvårdens arbete anpassas till patienterna så att åtgärderna utformas efter personliga, 

sociala och kulturella förutsättningar (Statens folkhälsoinstitut, 2002). 
 
För författarna har uppsatsen inneburit en utveckling av ett mer kritiskt förhållningssätt till 

både rekommendationer och forskningen. Det har också inneburit en ökad förståelse för 

svårigheterna med att utveckla näringsrekommendationer för en heterogen befolkning och 

vikten av att följa forskningsutvecklingen. Som dietister har vi en viktig roll i att vara med 

och bidra till forskningsutvecklingen genom att uppmärksamma utsatta grupper som det 

behövs mer forskning på. 
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 I 

Bilaga 1. Ursprungliga inklusions- och exlusionskriterier. 
Kriterierna är framtagna efter den systematiska litteraturöversikt som användes vid 

uppdateringen av NNR 2012 (Schwab, Lauritzen, Tholstrup, Haldorsson, Riserus, Uusitupa 

& Becker, 2014). Till en början förändrades inklusions- och exlusionskriterier gällande 

deltagarnas ursprung, specifierade biomarkörer och språk för att anpassas till uppsatsens 

syfte. På grund av ett begränsat sökresultat ändrades i ett senare skede även studiedesign, 

deltagarnas ålder samt BMI. De kriterier som förändrats ses här markerade. 

 

Ursprungliga inklusions och exklusionskriterier. 

1. Studierna ska vara publicerade efter år 2000. 

2. Endast orginalartiklar inkluderas. 

3. Studiedesign som inkluderas är RCT, PCS och neasted fall-kontrollstudier. 

Retrospektiva fall-kontrollstudier inkluderades endast om data saknades från andra 

studietyper eller där endast ett fåtal studier fanns tillängliga. Tvärsnittstudier och 

djurstudier exkluderades. 

4. Deltagare: Ålder 18-70. Friska, det vill säga sjukdomsfria, men deltagare med 

dyslipidemi, glukosintolerans och övervikt upp till BMI 30 inkluderades. Studier 

utan människor från Mellanöstern eller studier där människor från Mellanöstern var 

en minoritet exkluderades.  

5. Antal deltagare för RCTs: ≥10  

6. Intervention: Intag av mättat fett. 

7. Kostundersökningsmetod: matdagbok, FFQ, 24h-recall och biomarkörerna HDL 

och LDL.  

8. Studiens längd: Minimum 4 veckor för RCT studier. För PCS studier krävdes en 

uppföljning på minst 4 år. 

9. Acceptabelt bortfall i RCT studierna: <30% på 6 månader, <40% på 12 månader, 

<50% på 24 månader. 

10. Språk: Svenska, engelska och norska.  
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Bilaga 2. Fullständig litteratursökning 

 

Databas Datum Sökord Avgränsnin

gar 
Antal 

träffar 
Antal 

utvalda 

artiklar 

Utvald artikel 

PubMed 2015-11-

18 
lipoproteins, hdl AND 

lipoproteins, ldl AND 

”middle east”* 

Publicerad 

efter år 

2000, free 

full text 

48 0  

PubMed 2015-11-

18 
lipoproteins, hdl AND 

lipoproteins, ldl AND 

”middle east” AND 

fatty acids 

Publicerad 

efter år 

2000, free 

full text 

1 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

dyslipidemias 
Publicerad 

efter år 

2000, free 

full text, 

humans 

168 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

dyslipidemias AND 

nutrition assessment 

Publicerad 

efter år 

2000, free 

full text, 

humans 

4 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

dyslipidemias AND 

fatty acids 

Publicerad 

efter år 

2000, free 

full text, 

humans 

5 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

dyslipidemias AND 

”cardio asc lar 

diseases” 

Publicerad 

efter år 

2000, free 

full text, 

humans 

106 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

nutrition assessment 

AND fatty acids  

 19 2 Nazeminezhad et al., 2014; Shab-

Bidar, Hosseini-Esfahani, 

Mirmiran, Hosseinpour-Niazi & 

Azizi, 2013 

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

nutrition assessment 

AND lipoproteins, hdl 

AND lipoproteins ldl 

 10 1 Mirmiran, Ramezankhani & 

Azizi, 2009  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

lipoproteins, hdl AND 

lipoproteins, ldl 

Human 256 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

fatty acids AND 

lipoproteins hdl AND 

lipoproteins ldl 

Human 15 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

Fatty acids AND 

dyslipidemias 

Human 25 0  



 III 

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

fatty acids AND 

cardiovascular diseases 

Human 53 1 Alissa, Bahjri, Al-ama, Ahmed & 

Ferns, 2009 

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

fatty acids AND 

Nutrition assessment 

Human 17 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

dyslipidemias 
Human, full 

text  
402 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

dyslipidemias AND 

lipoproteins, hdl AND 

lipoproteins, ldl 

Human 70 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

dylipidemias AND 

cardiovascular diseases 

Human 334 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

cardiovascular diseases 

AND lipoproteins, hdl 

AND lipoproteins, ldl 

Human 131 0  

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

cardiovascular diseases 

AND nutrition 

assessment 

Human 45 1 Haghighatdoost et al., 2013 

PubMed 2015-11-

18 
”middle east” AND 

cardiovascular diseases 

AND dyslipidemias 

Human 4 0  

PubMed 2015-11-

18 
lipoproteins, ldl AND 

”middle east” AND 

fatty acids 

Human 
 

25 0  

PubMed 2015-11-

18 
lipoproteins, ldl AND 

”middle east” AND 

nutrition assessment 

Human 11 0  

* Ord skrivna inom citationstecken är sökta som frassökning och inte som enskilda ord. 
Orden är sökta som MeSH-term och fria ord 
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Bilaga 3.  SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av 

observationsstudier



 V 



 VI 



 VII 

 

 



 VIII 

 

 

  



 IX 

 

 

Bilaga 4. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet enligt 

SBU 
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Bilaga 5. Arbetsfördelning 

 

Litteratursökning, läsning av litteratur samt granskning genomfördes individuellt. Planering 

av uppsatsarbetet, slutgiltig granskning av litteraturen, dataextraktion, analys och skrivandet 

av uppsatsen gjordes gemensamt med lika fördelning av arbetsbörda.  


