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Fetma och ”Diabesity”

Förekomsten av diabetes i världen beräknas öka 

med 75% inom två årtionden

International Diabetes Federation 2014



”Toxic environment”

”High sugar, high fat, high energy, low satiety”



Endast 1.4kg viktökning försämrar sockeromsättning 

hos unga normalviktiga individer 

Iggman et al. J Am Heart Assoc 2014



Fetmaparodox –

övervikt & fetma är inte alltid farligt 



Coutinho et al. JACC 2011

15923 individer

Ökad risk vid 

bukfetma

Minskad risk vid 

högt BMI



Kostens betydelse för/vid 

viktökning?  



Mozaffarian et al. New Engl J Med 2011

Intag av olika livsmedel och samband med 

viktförändring (n~120.000 män & kvinnor)

Fett +        

Hög GI    

=kaloririkt!

Sötade drycker



Kim & Reaven Diabetes 2010
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Relativ förändring i kroppssammansättning under 

kaloriöverskott av mättat fett eller fleromättat fett
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Alla kalorier tycks ej lika när det gäller 

var i kroppen fettet lagras

Överskottskalorier från omättade fetter (solrosolja, 
omega-6) ger ej lika stor inlagring av bukfett och 
leverfett som mättat fett 

Rosqvist et al. Diabetes 2014



Kostens betydelse för 

viktminskning

• Stor mängd studier finns



• Energireduktionen i kosten avgör viktnedgången

• Lågkolhydratkost minst lika bra som lågfettkost på 1års sikt–

sammansättningen av animaliska vs vegetabiliska livsmedel 

är dock av betydelse för långsiktig hälsa 

• Följsamhet viktigare prediktor för viktreduktion än val av diet





Mat och diabetes (SBU-rapport)     
Inkl. enbart RCT-studier >6 mån vid diabetes eller IGT

• Prevention av typ-2 diabetes:

Stark evidens: ”Lågfettkost” med högt 

fiberintag enligt Livsmedelsverkets kostråd 

och ökad fysisk aktivitet minskar vikten och 

förebygger diabetes hos högrispersoner

Tuomilehto et al. New Engl J Med 2001, Knowler et al. New Engl J Med, Lindström et al. Diabetologia 2006



50% lägre risk att utveckla typ-2 diabetes under 4 år 

med medelhavskost jämfört en västerländsk kost

Medelhavskost  - bla

utbyte av mättat fett 

mot nötter eller olivolja

Kontrollkost – en mer 

”ohälsosam kost”

Salas-Salvado et al. Diabetes Care 2011

n=418

Riskreduktion utan viktminskning 

eller ökad fysisk aktivitet – kost viktigt! 





Inflammation

• Inflammation ses vid bukfetma och kan 

vara en bidragande orsak till utveckling av  

typ-2 diabetes



Minskad inflammation med hälsosam 

nordisk kost? 

• Nordisk ”grötfrukost” under 3 mån minskade 

tecken på inflammation  och bukfett                       
(Adamsson et al. Clin Nutr 2014)

• Nordisk kost i 6 månader minskar inflammation i 

blod och fettväv (“transcriptomics”)                      
(Kolehmainen et al. Am J Clin Nutr. In press).

• Förhoppninsgvis kan ny ”omics-metodik lära oss 

mer om  kostens hälsoeffekter och biologiska 

mekanismer  



Biomarkörer för kostintag behövs mätas i 

blodet för att ge oss objektiv information

• Frågeformulär/kostregistrering är subjektiva 

metoder med flera brister – biomarkörer viktiga

• Följsamhet till olika koster behöver identifieras i 

kontrollerade koststudier – biomarkörer viktiga



Biomarkörer för olika näringsämnen och 

livsmedel kan med fördel kombineras
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Skillnaden mellan hälsosam nordisk kost och kontrollkost 

beror bl.a. på individernas följsamhet till kosterna

Marklund et al. J Nutr 2014



Systoliskt 

blodtryck

Diastoliskt 

blodtryck
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Skillnaden i sänkt blodtryck är mer uttalad vid god 

följsamhet av hälsosam nordisk kost

Marklund et al. J Nutr 2014



Högt köttintag kopplat till ökad diabetesrisk

Am J Clin Nutr 2011

Varför är köttintag kopplat till ökad risk? 



“Increases in the abundance and activity of Bilophila 

wadsworthia on the animal-based diet support a link between 

dietary fat, bile acids and the outgrowth of microorganisms 

capable of triggering inflammatory bowel disease”

Nature 2014



• Förhöjd dödsrisk hos både män och kvinnor vid högt 

intag av animalier; kött & feta-mejeriprodukter

• Hög mängd mättat fett i dessa produkter tycktes delvis 

förklara sambandet

J Am Heart Assoc 2014



• Strukturen i livsmedel kan vara minst lika 

viktiga som andel mättat fett, socker mm



Fettkulemembran i grönt, triglyceridkärna i rött

Confocal laser scanning microscopy (CLSM), Kerstin Slettengren, Arla Foods 

GräddeSmörolja



Förändring i LDL-kolesterol under 8 veckor

P<0.05

Rosqvist et al. Unpublished data

+11% (0.36 mmol/l

+1.2%

Grädde Smör

http://wwwold.formas.se/default____182.aspx
http://wwwold.formas.se/default____182.aspx


Fett i kosten och risk för hjärt-

kärlsjukdom och typ-2 diabetes

Typen av fett i kosten viktigare än 
mängden fett

Hu et al. 1999, Risérus et al. 2009

Risérus et al. Prog Lip Res 2009



Fett och hälsa – vad vet vi?

• Jämfört med omättat fett, höjer mättat fett LDL-
kolesterolet i blodet och försämrar kvoten LDL/HDL 

• Förhöjt LDL-kolesterol är en robust riskfaktor för 
hjärtkärlsjukdom (HDL-kol och TG svagare evidens)

• Mättat fett bör delvis bytas ut mot fleromättat och 
enkelomättat fett från olika växtoljor och fet fisk

• Måttligt minskad risk för hjärtkärlsjukdom och 
koppling till minskad risk för utveckla typ-2 diabetes

• OBS: Mättat fett ska inte bytas ut mot ”snabba” 
raffinerade kolhydrater (socker mm)

Schwab et al. Food Nutr Res. 2014



Summering

• Fettfördelning på kroppen viktigare än totala mängden 

kroppsfett – kostens inverkan högintressant 

• Hälsosam nordisk kost – forskning är lovande men pågår 

• Viktminskning: följsamhet till dieten viktigare än typ av diet –

långsiktig data behövs dock

• Biomarkörer viktiga i kostforskning 

• Identifiera individskillnader i följsamhet & ”metabolt svar”       

- en kost sannolikt ej optimal för alla

• Ny metodik kan ge kunskap om mekanismer (”omics” mm)

• Livsmedlens struktur av betydelse - hur är fettet och 

kolhydraterna packetterade? 

• Kostrekommendationer – evidens för prevention av fetma 

och diabetes, men få följer kostråden och optimering av 

kostråden (och hur de ges) behöver utvecklas



• NordForsk: Nordic Centre of Excellence in Food, Nutrition 
and Health

• Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

• Diabetesfonden

• Hjärt-Lungfonden

• Svenska Läkaresällskapet

• Vetenskapsrådet

• Formas (TvärLivs)

Tack till finansiärer som stöder vår forskning 





Typ av kolhydrater spelar stor roll för blodsockerkontroll

-välja ”långsamma” kolhydrater viktigt vid diabetes

Lågt GI , Högt GI 

Jenkins et al. JAMA 2008

• Mängden energi och kolhydrater lika i kosterna

• ca 45 E% kolhydrat, drygt 30 E% fett



Comparable weight gain between groups
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Comparison of Weight Loss Among Named 

Diet Programs in Overweight and Obese 

Adults: A Meta-analysis 

Johnston et al. 

JAMA. 2014;312(9):923-933. 



Medelhavskost vs.kontrollkost minskar kardiovaskulära 

events (stroke, hjärtinfarkt & CVD död)

109  events

89 events

93 events

Ca 30% minskad risk för CVD events



Authors conclusions: ”Our meta-analysis supported long-term harm 

and no cardiovascular protection of low-carbohydrate diets”

2013



Kim & Reaven Diabetes 2010
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2927930/figure/F1/
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Olika fetter i olika livsmedel

• Mättade: animaliskt fett: kött, chark, mejeriprodukter och 
ägg 

• Transfetter: snabbmat, bakverk, kex, bullar, godis, 
snacks mm (även i feta mejeriprodukter)

Ät mindre av ovan och mer av dessa fetter:

• Enkelomättade: rapsolja, olivolja, nötter, 

• Fleromättade: majsolja, rapsolja, sojaolja, solrosolja, 
frön, nötter, margariner, fet fisk



Malmö Kost Cancer-kohorten
Nordiska näringsrekommendationer är associerad 

med minskad dödlighet och kardiovaskulära events

Drake et al. Public Health Nutrition 2012

Hlebowicz et al. PLoS ONE 2013



• Intervention: Råd om medelhavskost + extra olivolja 

eller nötter jämfört ”lågfettkost” innehållandes mindre 

vegetabiliska oljor, fisk och grönsaker

• 7447 “högrisk” individer (57% kvinnor), 55-80år



Vad säger studien?

• Studien ger ffa stöd åt att fettkvaliteten (dvs mer 

omättat fett) i kosten minskar risken för CVD

• Kosterna var i princip lika när det gäller totalt 

fettintag (trots det kallades kontrolllgruppen 

”lågfettkost”)

• Överlag bättre kostmönster (mer fisk, växtoljor, 

grönsaker mm) i medelhavsgruppen än 

kontrollgruppen 



Fetma

Viktiga faktorer för patientens förmåga att 

bibehålla eller uppnå en hälsosam vikt

• Reglerad mängd mat och dryck (portionsstorlek och hur 

många gånger man tar om)

• Reglerat antal måltider

• Rikligt med mat med låg energitäthet, ”vattenhaltig mat”, 

exempelvis

– frukt och grönsaker, rotfrukter, magert kött, ris

• Sparsamt med mat med hög energitäthet, ”fet och torr”, 

exempelvis

– Bröd, konditorivaror, feta charkuterier



Lågkolhydratkost bör baseras på vegetabilier

Oavsett fettmängd i en kost bör majoriteten fett 
utgöras av vegetabiliskt fett (omättat fett)

85.000 kvinnor (26 års uppföljning), 20.000 män (20 
års uppföljning)

Lågkolhydratkost (36E% KH) med animaliskt fett 
associerad med 23% högre total mortalitet (cancer 
och hjärtkärlsjd)

Lågkolhydratkost med vegetabiliskt fett och 
vegetabiliskt protein associerad med 20% lägre 
mortalitet

Fung et al. Ann Intern Med 2010



De interventionsstudier där kolesterolnivån 

reducerats mest visar tydligast resultat

-markant minskad risk när mättat fett byts ut mot 

fleromättat fett

Kardiovaskulär dödlighet -48% (n=4 studier, p=0.01)

Total dödlighet -20% (n=5 studier, p<0.01)

Skeaff et al. 2009, Sacks 2002



Nordiskt kostmönster kopplad till 

minskad dödlighet i ny stor kohortstudie

• ~57.000 medelålders danskar följdes i 12år

• Följsamhet till “healthy Nordic food index”
undersöktes: fisk, kål, rågbröd, gröt, äpplen, 
päron & rotfrukter

• Hög följsamhet kopplad till lägre dödlighet, 
särskilt för män 

Olsen A et al. J Nutr 2011



“Sunt” kostmönster enligt nuvarande kostråd 

associerat med minskad risk för fetma, diabetes, 

metabolt syndrom och hjärtkärlsjukdom

Regelbundet intag av:

• Frukt, grönsaker, baljväxter, fullkornscerealier 

• Fisk, fågel, magra mjölkprodukter 

• Vegetabiliska fetter från oljor, margarin och nötter

Begränsade på:

Transfetter, mättat fett, rött kött och charkprodukter, 
socker, salt, snabbmat, processad (halvfabrikat) och 
friterad mat





medlehavskost vs.kontrollkost med mindre 

omättat fett, fisk och frukt/grönt





Resultat
6 veckor (n=44) 10 veckor (n=11)

Kolesterol -16%* -24%

LDL-C -21%* (0.8 mmol/l) -31%

LDL/HDL -14%* -25%

ApoB/ApoA1 -1%* -10%

Syst 

blodtryck

-7 mmHg* -9 mmHg

Insulin -9%* -28%

Vikt -4% (3kg)* -6% (4.4kg)

*Signifikant skilt från kontrollkosten Adamsson et al. J Intern med 2011



Medelhavskost för sekundärprevention av 

hjärtkärlsjukdom - Lyon heart study (de Lorgeril, Lancet 1994, Circulation 1999):

• Drygt 600 individer med en första hjärtinfarkt 

randomiserades  till medelhavslik kost eller kontroll 

(”usual care”)

• Drastisk reduktion av CHD-sjuklighet och dödlighet        

-72% (!) med en medelhavslik kost

• Rapsolja-baserat margarin gavs till behandlingsgruppen

• Studien avbröts i förtid efter 27 mån pga ”stora 

skillnader mellan grupperna”



Interaktion mellan kost och genotyp på 

fetmarisk

Hos individer med 

genvarianten AA var 

risken för fetma 2.5ggr 

högre vid högt fettintag

Hos individer med 

genvarianten AA var risken 

för fetma 2.5ggr högre vid 

lågt kolhydratintag

Sonestedt et al. Am J Clin Nutr 2009

n=4839



”Medelhavskost” – den typ av kost som 

rekommenderas för prevention & behandling

• Högt intag av frukt, grönsaker och cerealier

• Måttligt-högt intag av fisk

• Högt intag av vegetabiliskt fett & lågt intag av mättat fett

• Lågt-måttligt intag av mejeriprodukter (ost och yoghurt, 
mindre smör)

• Lågt intag av kött

• Måttligt intag av alkohol (mest vin)

Willett et al. Am J Clin Nutr 1995; 61 (suppl 6): 1402-06. 



Womens Health Initiative Study (WHI)        

RCT med n=48.835 postmenopausala kvinnor

• Inget råd om att minska mättat fett eller öka omättat fett, 
ej heller inget råd om ökad fysisk aktivitet eller minska 
vikten

• Att enbart minska totala fettintaget utan samtidig 
förbättra fettkvalitén gav ingen signifikant effekt på 
kardiovaskulär mortalitet

• Hjärtrisken tenderade dock minska hos dem som 
minskade sitt intag av mättat fett eller ökade frukt & grönt 

Howard B et al. JAMA 2006; 295: 655-66.



Lärdomar från WHI

• Lågfett-kost vs. kontrollkost orsakade en 
måttlig viktminskning på lång sikt –
lågfettkost förebyggger övervikt

• Lågfettkosten innehöll mycket kolhydrater 
(ca 60%) med högt GI inklusive socker 



Kostrekommendationer för populationer och 

individer bör enligt WHO innefatta följande:

 Uppnå energibalans och eftersträva hälsosam kroppsvikt

 Begränsa energiintaget från fett men byt ut en del av 

mättat fett mot omättat fett. Undvik transfetter i största 

möjliga mån. 

 Öka intaget från frukt, grönsaker, balväxter, fullkorn och 

nötter

 Begränsa intaget av tillsatt socker

 Begränsa intaget av salt (natrium) från alla 

livsmedelskällor. Välj joderat salt.



“Healthy eating patterns share many characteristics, 

emphasizing whole or minimally processed foods and 

vegetable oils, with few highly processed foods or sugary 

beverages” 

Viktigt tala i termer av livsmedel och mat

JAMA 2010



Kostforskning och evidens

Från Harris et al. J. Nutr. 2009;139:804S-819S

Traditionell evidenspyramid





• - Bakgrund till SLVs rekommendationer

• - Utgångspunkt: allmänna kostråd vid "ohälsosamma matvanor"

• -20 % har "ohälsosamma matvanor" dvs 0-4p på SoS kostindex, men vilka ska ha 

intervention?



“Healthy eating patterns share many characteristics, 

emphasizing whole or minimally processed foods and 

vegetable oils, with few highly processed foods or sugary 

beverages” 

“Such diets are also naturally lower in salt, trans fat, 

saturated fat, refined carbohydrates, and added sugars; are 

higher in unsaturated fats, fiber, antioxidants, minerals, and 

phytochemicals; and are more satiating”

Viktigt tala i termer av livsmedel och mat

JAMA 2010



Nydebuterad diabetes kan 

motverkas med kostråd

– Brittiska kostråd & målorienterade samtal om 

portionsstorlek & att välja mat med låg energitäthet, 

låg fetthalt och lågt GI 

– Individbaserade råd gavs av dietist

Resultat:

Enbart kostråd förbättrade glukoskontrollen och 

minskade vikten efter 1 år jfr med ”standardvård” 

Andrews et al. Lancet 2011



• NordForsk: Nordic Centre of Excellence in Food, Nutrition 
and Health

• FAS – Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

• Diabetesfonden

• Hjärt-Lungfonden

• Svenska Läkaresällskapet

• Vetenskapsrådet

Har inga lönemedel eller arvoden från livsmedelsföretag

Stöder vår forskning om kost & diabetes



God följsamhet till 

kostrekommendationer räddar liv

• Ca 12% av mortaliteten i USA (n=350.000) 

tillskrivs låg följsamhet till gällande kostråd
(Kant et al. J Nutr 2009)

• Följsamhet till kostråd associerad med lägre 

mortalitet, oberoende av andra livsstilsfaktorer
(Kant et al. J Nutr 2009)



Randomiserad kontrollerad studie

- enbart byta ut smör mot 

mot rapsolja förbättrar dyslipidemi 

 Mättat fett 
(% förändring) 

Rapsolja  
(%förändring) 

P-värde  

Kolesterol   0 -17 <0.001 
Triglycerider  - 8 -20 <0.01 
VLDL-kol - 3 -24 <0.001 
LDL-kol +4 -17 <0.001 
HDL-kol  +3 +1 0.92 
LDL/HDL   0 -20 <0.001 
    

    
 
  

Effekterna uppnås utan att ändra totala fett eller 

kolhydratintaget och utan viktminskning    

Iggman et al. J Intern Med 2011



Utbyte av 5 E% mättat fett mot vegetabiliskt fett 

associerat med ~10% minskad risk för 

kardiovaskulär sjd och död (Mozaffarian et al. PLoS Med 2010)

• Prospektiva kohortstudier av ~345.000 individer 

med 3-10 års uppföljning stöder dessa resultat 
(Jacobsen et al. Am J Clin Nutr 2009)

• Stöds även av studier med  cirkulerande 

biomarkörer för fettintag (NNR 2012)





Livsmedelgrupper och kostkomponenter som ingår i 

kostmönster förknippade med minskad sjukdomsrisk

Högt intag: Lågt intag:

Frukt Rött kött och chark

Grönsaker Transfetter

Baljväxter Mättade fetter

Fullkornscerealier Socker

Fisk Snabbmat/processad mat

Fågel Friterad mat

Magra mejeripodukter

Vegetabiliska oljor Låg följsamhet:

Nötter “Western diet”

Hög följsamhet:

Medelhavskost

“Rekommenderad kost” (NNR,

DASH, prudent)



Kostens helhet viktigast:                                              

– enskilda komponenter ej tydligt kopplade till risk 

Hlebowicz et al. PLoS ONE 2013

32% respektive 27% 

minskad risk för CVD events 

för män ovh kvinnor

n=17126



LIPOGAIN – a double-blind randomized 

overfeeding trial
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Förbättrad blodsockerkontroll vid tablettbehandlad diabetes

lågt GI (), högt GI ()

Jenkins et al. JAMA 2008

• Mängden energi och kolhydrater lika i grupperna

• ~45E% kolhydrat, drygt 30E% fett 
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