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Den officiella uppfattningen
om vilken kost som bäst före-
bygger åderförkalkning och
hjärt–kärlsjukdomar har änd-
rat sig radikalt genom åren. Nya
kostråd bör därför tas med en
nypa salt, i synnerhet om de, lik-
som de gamla, saknar veten-
skaplig förankring.

För sju år sedan ifrågasatte jag i Lä-
kartidningen nyttan av att öka intaget av
fleromättat fett med hänvisning till dess
infektions- och cancerstimulerande ef-
fekter på försöksdjur. Jag påpekade
också att man på teoretiska grunder
kunde förvänta sig att fleromättat fett
skulle påskynda åderförkalkning snara-
re än förebygga den [1]. En liknande
varning kom senare samma år från Scott
Grundy, kolesterolkampanjens främste
lipidexpert. Den har dock aldrig kom-
mit till allmänhetens kännedom, möjli-
gen på grund av att den fanns i en stor
översiktsartikel som handlade om något
helt annat och inte upprepades i arti-
kelns sammanfattning [2].

Nyligen intervjuades Anders G Ols-
son i TV-programmet Livslust. Här
kunde man (för första gången?) få höra
en auktoritativ, svensk varning för fler-
omättat fett. I stället för fleromättat,
sade Olsson, bör man använda enomät-
tat fett, dvs det som dominerar i oliv-
och rapsolja.

Skiftande råd
När en vetenskaplig hypotes fallit på

grund av obestridliga fakta bör den för-
kastas och ersättas med en ny. Men hur
ofta kan man ändra kostråden till all-
mänheten utan att förlora förtroendet?
På 1960-talet skulle vi undvika allt fett.
Efter publiceringen av »seven coun-
tries»-studien [3] var det endast mättat

fett som var farligt; i stället skulle vi äta
fleromättat fett, ju mer desto bättre.

Sedan ett högt intag av fleromättat
fett visat sig olämpligt återgick man i
USA till den gamla rekommendationen
att minska på allt fett och i stället äta
kolhydrater. »Low fat» och »no fat»
blev honnörsord på alla livsmedelsför-
packningar. Till detta bidrog upptäck-
ten att ett högt intag av transfett (hydre-
rat fleromättat fett) höjer kolesterolvär-
det och är förknippat med en ökad risk
för hjärtinfarkt.

I Sverige har Livsmedelsverket inte
ansett det nödvändigt att varna för det
fleromättade fettet, och industrin har
nöjt sig med att ersätta margarinets
transfett med mättat fett.

Och oenigheten fortsätter. I en debatt
i New England Journal of Medicine för-
ra året skrev Scott Grundy och två andra
experter [4]: »Det har uppstått en alar-
merande divergens mellan de gängse
kostråden och deras vetenskapliga un-
derlag.» De påpekade att kolhydrater,
liksom fleromättat fett, sänker det goda
kolesterolet och föreslog att man ersat-
te en del av kolhydraterna med enomät-
tat fett. De fick mothugg av makarna
Connor, som i stället förordade fiber
och kolhydrat och en ytterligare minsk-
ning av det totala fettintaget [5].

Nyttan överskattad?
Idén att enomättat fett förebygger

hjärt–kärlsjukdomar lanserades sedan
man i WHOs gigantiska projekt
MONICA (Multinational Monitoring of
Trends and Determinants in Cardiova-
scular Disease) upptäckte att hjärtdöd-
ligheten i bl a Frankrike var mycket låg
trots fransmännens höga värden på kol-
esterol och rikliga intag av mättat fett.
Den »franska paradoxen» tillskrevs
»Medelhavsdieten», som med sitt stora
innehåll av olivolja ansågs vara nyttig
för hjärta och kärl.

Direkta belägg för att enomättat fett
förebygger åderförkalkning och hjärt-
infarkt föreligger inte, utan hypotesen
bygger på laboratorieförsök och teore-
tiska funderingar. Framför allt saknas
studier där man undersökt effekten av
ett ökat intag av enomättat fett på in-
farktincidens och infarktmortalitet. Ing-
en tycks ha uppmärksammat de många

kohortstudier som redan finns och som
entydigt talar emot att enomättat fett
skulle kunna förebygga hjärtinfarkt.

Kohortstudier
I kohortstudier väljer man ut en eller

flera grupper (kohorter) av hjärtfriska
individer och analyserar deras matva-
nor. Efter ett antal år registreras hur
många som dött i hjärtinfarkt, och man
tittar då tillbaka för att se om infarktpa-
tienternas kost varit annorlunda än de
hjärtfriskas.

Nio dylika studier finns publicerade
där kostanalyserna inkluderat en upp-
skattning av mängden enomättat fett i
infarktpatienters och hjärtfriskas kost
[6-14]. Totalt har man följt mer än
140 000 individer (sic!) fördelade på 14
kohorter. I åtta kohorter hade infarktpa-
tienterna ätit mer enomättat fett än de
hjärtfriska, en skillnad som var statis-
tiskt säker i tre kohorter. Endast i en ko-
hort hade infarktpatienterna ätit mindre
enomättat fett, och här var skillnaden
inte ens statistiskt signifikant (Tabell I).

Mättat fett skyddar 
mot slaganfall?
Om man vill hårddra dessa resultat

borde enomättat fett i själva verket vara
mer skadligt än mättat fett. Ett ännu
större antal kohortstudier har nämligen
visat att infarktpatienters och hjärtfris-
kas intag av mättat fett i stort sett är
identiskt [15], och mer än 50
tvärsnittsstudier, sex fall–referentstudi-
er och nio randomiserade och kontrolle-
rade koststudier har effektivt motbevi-
sat tesen att mättat fett spelar en pato-
genetisk roll för åderförkalkning och
hjärtinfarkt [15].

Den senaste rapporten från Fram-
ingham gav till och med det häpnads-
väckande resultatet att risken för slag-
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’’ Är det inte dags för en
tid av eftertanke i kostfrå-
gorna innan vi ropar ut det
enomättade fettet som det
nya undermedlet?’’



anfall hos dem som bäst hade följt de of-
ficiella kostråden var tre gånger större
än hos dem som hade frossat i ägg, gräd-
de och andra sk onyttigheter [16].

Vilka råd kan man ge?
Min varning 1991 för det fleromätta-

de fettet kommenterades av Jan Nilsson
[1] bl a med dessa ord: »Om våra råd till
allmänheten i så här viktiga frågor skall
få någon tilltro är det viktigt att vi verk-
ligen är säkra på vår sak innan vi går ut
med allmänna rekommendationer, och
inte framkastar förhastade slutsatser
som vi sedan tvingas ta tillbaka redan
efter några år.» 

Jag instämmer.
Ett minsta krav när det gäller generel-

la kostråd, liksom vid all annan interven-
tion, borde vara att nyttan har visats i
kontrollerade studier. Statistiska sam-
band är inte detsamma som orsakssam-
band på grund av att en mängd ovidkom-
mande faktorer kan snedvrida resultaten.
Till exempel är det inte självklart att ägg
och grädde skyddar mot slaganfall trots
Framingham-gruppens fynd. De som
tycker om animaliskt fett kan tex ha
andra egenskaper eller vanor som utövar
en positiv inverkan på hälsan.

Är det inte dags för en tid av efter-
tanke i kostfrågorna innan vi ropar ut
det enomättade fettet som det nya un-
dermedlet? 

Under tiden finns det en angelägen
pedagogisk uppgift för Li vsmedels-
verket och Folkhälsoinstitutet att mer
systematiskt informera befolkningen
och läkarkåren om riskerna med att äta
för mycket fleromättat fett. De torde
idag vara okända för de flesta.
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Tabell I. Dagligt intag av enomättat fett hos infarktpatienter och hjärtfriska individer i nio ko-
hortstudier.

Dagligt intag av
enomättade fettsyror,
i procent av totala kalori-

Antal individer förbrukningen

Observa-
Infarkt/ej infarkt tionstid, år Infarkt/ej infarkt

Garcia-Palmieri oa [6] land 213/5 585 6 14,5/14,5
stad 73/2 347 6 14,1/13,0

Gordon oa [7] Framingham 79/780 4 16,3/15,8
Puerto Rico 286/7 932 6 14,2/13,8
Honolulu 264/7 008 6 13,6/12,8**

McGee oa [8] 456/6 632 10 13,6/12,8
Kromhout oa [9] 30/827 10 18,2/18,2
Farchi oa [10] 58/1 536 15 14,9/15,9
Posner oa [11], 45–55 år 99/321 16 Infarkt>ej infarkt**

>55 år 114/279 16 ns
Esrey oa [12] 30–59 år 52/3 873 12 16,9/15,5*

60–79 år 40/581 12 15,1/14,7
Pietinen oa [13] 635/21 930 6 ns
Hu oa [14] 281/79 801 14 ns

Totalt 2 680/139 432

*P<0,05; **P<0,01; n s= ej signifikant


