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Förvirring om kost och hälsa  
 
Kostråden påverkas av en mängd faktorer: 
Forskning som epidemiologi, molekylär-
biologi, kliniska koststudier, men också 
ämnesområden som evolutionsbiologi och 
filosofi (vegetarianism, naturmedicin mm). 
Därtill kommer finansiering, realpolitik, 
traditioner, grupptryck, önsketänkande och 
kosttrender. 
 
Koststudier är nästan omöjliga att genom-
föra på invändningsfritt sätt. De som är 
hälsomedvetna skiljer sig på många sätt 
från dem som inte är det. Ett exempel är 
att man undersökte om höga halter av 
vitamin C i blodet skulle kunna ha en 
skyddande effekt mot hjärtinfarkt. En 
epidemiologisk studie gav detta resultat. 
Men när det kontrollerades med en dubbel-
blindundersökning fick man inte fram något 
skydd. 
 
Molekylärbiologin är inte heller tillförlitlig. 
När jag utbildade mig till läkare var det 
förbjudet skriva ut betablockerare till 
patienter med hjärtsvikt. Idag vet man det 
förlänger livet. När man presenterar 

resultat måste man välja vilka fakta man 
visar i diagrammen. Även om man tar med 
alla faktorer så kommer det att saknas 
sådant som man inte vet om än. Placebo- 
och blindstudier går inte alltid att utföra.  
 
Kliniska koststudier är ett annat upplägg. 
Ett aktuellt exempel är de 50 000 
amerikanska kvinnorna som randomi-
serades till fettsnål mat. De fick också de 
gamla vanliga kostråden. Det ledde till att 
de minskade alla fetter och ökade intaget 
av frukt, grönsaker och fibrer. De som 
redan hade kranskärlssjukdom fick inget 
skydd av kostomläggningen. 
 
Evolutionen 
 
Människan är 200 000 år gammal. 
Jordbruket uppträdde för ca 5 000 år 
sedan. En del populationer började med 
jordbruk för bara 2-3 generationer sedan. 
Men våra enzymsystem är designade under 
årmiljonerna före jordbrukets uppträdande. 
Det skiljer sig inte mellan olika befolknings-
grupper – vi har alla samma metabolism, 
samma enzymsystem. Vi har inte hunnit bli 
genetiskt anpassade till jordbruksamhällets 
kost. Naturfolk som går över till väster-
ländsk mat får samma sjuklighet i hjärt-
kärlsjukdomar som vi.  
 
Det handlar inte om naturromantik, och jag 
tar inte naturmedicinen i försvar. Solhatten 
tillverkar toxiska bioaktiva substanser för 
att skydda sig. Är syntetiska ämnen värre 

än endokrint verkande östrogenliknande 
substanser från växtriket?  
 
Det mesta av EUs jordbruksstöd går till 
mulitnationella företag som Nestlé som 
producerar mer eller mindre ohälsosamma 
produkter. 
 
Vad vet vi om olika koster? 
 
En Cochrane-analys gjordes för något år 
sedan beträffande den förebyggande 
effekten av omega 3 på hjärt-kärl-
sjukdomar. Man kom till slutsatsen att vare 
sig studierna av fiskoljekapslar eller fisk 
visade någon övertygande förebyggande 
effekt. Trots detta så visar epidemiologiska 
studier att de som väljer äta fisk klarar sig 
bättre.  
 
I delar av Grekland har man konstaterat låg 
incidens av plötslig hjärtdöd och satt detta i 
samband med den s.k. medelhavskosten. 
Men det kan lika gärna vara livsstilen, t.ex. 
mindre stress, som förklarar effekten.  
Strokefrekvensen är inte lägre i Grekland, 
och idag gör man lika många bypass-
operationer i Grekland som i Danmark. 
Övervikt, diabetes och cancer är inte 
mindre vanligt än i norra Europa.  
 
Det tycks inte som om fettreduktion är 
bättre än annan reduktion av kalorier när 
det gäller viktnedgång. Fettrestriktion har 
också begränsad effekt på totalmortalitet, 
kärlkramp, hjärtinfarkt och plötslig 
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hjärtdöd. Djurförsök visar att fett (oavsett 
typ) bidrar till ateroskleros.  
 
Det finns inga belägg för att kosttillskott 
medför nytta. Jag tror att vi ska fokusera 
mer på att undvika skadliga saker.  
 
När det gäller positiva effekter av kostfibrer 
finns det en lång rad epidemiologiska 
studier. Men egentligen kan intaget av 
kostfiber lika gärna vara en markör för 
hälsosam livsstil. 
 
GI eller glykemiskt index är inte ett 
entydigt begrepp. Ofta blandas ihop det 
ihop med kolhydratbelastning. Det borde 
dock vara gynnsamt att undvika blod-
sockerstegringar. Det är tveksamt om det 
är lågt glykemiskt index som åstadkommer 
viktnedgång. Menar man mat med lågt GI 
eller med lågt innehåll av kolhydrat? Ingår 
spannmål? Jag tror det spelar roll varifrån 
våra kolhydrater kommer. En folkgrupp på 
Nya Guinea äter mycket kolhydrater men 
inte från spannmål eller mejeriprodukter 
(bild 1). De har utmärkta värden.  
 
S.k. kalorirestriktion förlänger livet på 
hund, råtta, mus, fisk, mask, jästsvamp, 
bananfluga m.fl. Men det är ännu inte visat 
på primater och det är osäkert om det 
främst handlar om energiintag. Det sänker 
kroppstemperaturen och förbättrar kardio-
vaskulära riskfaktorer hos primater.  
Observationsstudier på människa visar 
mindre ateroskleros, suveräna riskfaktor-
nivåer och välbevarad diastolisk hjärt-

funktion. Däremot tycks viktnedgång kunna 
vara riskabel, kanske till och med om det är 
på eget initiativ.  
 
Jag tror inte andelarna kolhydrater – fett – 
protein är det viktiga. Termodynamikens 
andra lag gäller: överskottet blir värme. 
Protein – fett – kolhydrater skiljer sig lite 
grann här.  
 

 
Bild 1 
 
Paleolitisk kost innebär frukt, kött, fisk, 
skaldjur, grönsaker, rötter, ägg, insekter, 
larver, bär och nötter (bild 2). Dessa är 
mättande, näringsrika på mineraler, 
vitaminer mm, har låg omega 6/omega 3-
kvot och är saltfattiga. Om vi äter lite av 
varje har kosten låg halt av bioaktiva 
substanser (exorfiner, växtlekiner, 
fytoöstrogener, proteashämmare, fytinsyra 
mm). 
 

Paleolitisk kost innefattar däremot inte 
matfett, mejeriprodukter, spannmål, bönor 
eller socker, vilka tillför ca 70 energiprocent 
i Sverige idag. 
 

 
Bild 2 
 
Äter vi oss sjuka? 
 
• Det mesta vi äter är nytt för oss som 
djurart. 
• Våra vanligaste dödsorsaker tycks 
saknas hos naturfolk som äter ursprunglig 
föda – trots att de blir tillräckligt gamla. 
• Västvärldens populationer är sjuka: 
Åderförkalkning tillhör ”normalt” åldrande, 
till skillnad från hos andra fritt levande 
däggdjur. Vi har ofysiologiska nivåer av 
blodtryck, blodsocker, insulin mm. 
 
När vi tittade på jägare-samlare i 40-
årsåldern hittade vi inga spår av metabolt 
syndrom. De hade ingen övervikt, lågt 
blodtryck, lågt kolesterol. 
 
Vi gjorde en 12 veckors studie på hjärt-
intensiven. 31 koronarsjuka patienter med 
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glykosintolerans eller diabetes randomi-
serades till antingen ”koncensuskost”, dvs. 
fettfattig fiberrik kost inklusive fullkorns-
cerealier och magra mejeriprodukter, eller 
paleolitisk kost med undvikande av 
spannmål, mejeriprodukter, margarin och 
salt. Båda grupperna gick ner lika mycket i 
vikt, men blodsockerkurvan förbättrades 
bara i den paleolitiska gruppen. 
 
Invändningar  
 
• Nyttan på långsikt är inte bevisad. Men 
detta gäller även den påstådda nyttan med 
vete, havre, ris, bönor, kostfiber, mjölk och 
samtliga functional foods. Paleolitisk kost är 
den mest välbeprövade. 
 
• Människan är allätare. Ja, men bara 
inom ramen för det som förfäderna åt 
under evolutionen. Det mesta vi äter idag 
är nytt för oss som djurart (bröd, mjölk, 
godis, läsk etc). 
 
• Vi är anpassade till bröd och mjölk. Men 
inte när det gäller sjukdom i hög ålder. 
 
• Grovt bröd är nyttigt. Ja, nyttigare än 
fint bröd, kakor, godis och läsk. Jämfört 
med paleolitisk kost tillför det inget av 
värde.  
 
• Risk för lågt intag av kalk. Korrekt, 
utifrån Nordiska näringsrekommendationer. 
Men osäker betydelse för benets hållfasthet. 
 

• Risk för högt proteinintag. Ja, men det 
är inte visat att det är skadligt! 
 
Jag kan inte se att det finns övertygande 
bevis för att spannmål och mjölkprodukter 
tillför något för hälsan. 
 
 
Slutsatser 
 
• Fettfattig fiberrik kost med mycket frukt 
och grönt är bättre än genomsnittlig svensk 
kost. (Minskad diabetesincidens i två 
interventionsstudier, som även omfattade 
fysisk aktivitet.)  
 
• Restriktion av typiska kolhydratrika 
livsmedel såsom spannmål kan ha vissa 
fördelar. Men … 
- Hellre öka protein än fett 
- Nackdelarna är omstridda 
- Betydelsen av energiprocent protein/fett/ 
kolhydrat är möjligen överdriven. 
 
• Lågt energiintag utan förbättrad kvalitet 
på maten kan möjligen vara riskabelt. 
 
• Ingen kostmodell är dokumenterat 
riskfri. 
 
• Utan evolutionsperspektiv blir det mesta 
obegripligt. 
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