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De generella råd som ges i denna bok vänder sig till friska, vuxna per-
soner. Undantag är råden för barn, gravida kvinnor och äldre perso-
ner i särskilt avsnitt. Råden ska inte ersätta sjukvård, läkemedel eller
direktiv från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Råden ska snarare
ses som komplement till annan behandling. För individuellt anpassade
råd baserat på principerna i denna bok hänvisas till en individuell kon-
sultation och bedömning av lämplig yrkesutövare.
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INLEDNING
Camilla kom ut från sjukhuset efter ännu ett läkarbesök. Hon var 35
år, bodde i en stad i mellersta Sverige och hade plågats av reumatism
de senaste tio åren, med tilltagande symtom för varje år. Det debu-
terade med en diffus domningskänsla i ett finger efter att hon var
ute och jagade med sin pappa. Efter ett par veckors utredning kon-
staterades reumatism, ett utslaget immunförsvar och smärta i hela
kroppen. Visst har kortison, cellgifter och flera andra mediciner
hjälpt mot de inflammatoriska symtomen, men prislappen har varit
tio år av ständig värk och låg livskvalitet. När det var som värst
kunde Camilla inte vrida om bilnyckeln, inte lyfta ett mjölkpaket
eller ta på sig skorna själv. Men vändningen kom. Camilla började
läsa om Paleokost och blev nyfiken av de historier hon kom över
från människor som revolutionerat sin hälsa med denna kosthåll-
ning. Hon bestämde sig en dag för att utesluta socker, spannmål och
mejeriprodukter helt. Camilla märkte efter någon månad att smär-
tan i handleden klingade av och hennes läkare kunde något för und-
rad avboka den planerade operationen som skulle gett henne en

1

131 .  I N LE D N I N G

inlaga_165x230:Layout 1  16-02-05  13.38  Sida 13



handledsprotes. Camilla konstaterar krasst efteråt att en period i
hennes liv som egentligen skulle ha handlat om småbarn, familj och
framtidstro istället bestod av mediciner och sjukhusbesök. Hon
säger att hon idag väljer att vara positiv och fokusera på det som
gav henne livet åter. Efter sex månader på Paleokost var Camilla
nämligen helt symtomfri. Och är det än idag. 

Helena var tvungen att lägga sig på soffan än en gång. Middagen
var avslutad och hennes sambo fick själv duka av bordet och ställa
in i diskmaskinen. Helena hade ständiga magsmärtor till och från i
25 år och efter vissa måltider behövde hon gå på toaletten flera
gånger i rad och däremellan vila och ta hand om en upprorisk mage.
Helena berättar att hon oftast åt lättsmält mat som fisk, kyckling
och kokt potatis, men i perioder när magen besvärade henne mycket
blev det även ensidiga vetedieter och bananer. Under sommarmå-
naderna gick det bra med vanlig mat. Helena tränade en hel del men
under den värsta perioden var det svårt att hålla uppe energin och
hon mådde ofta illa under passen. Helena menar att den största kri-
sen kom under utbildningen på högskolan och under den första
tiden som mäklare då tolv extra kilo sakta smög sig på hennes kropp
på grund av stress och snabba kolhydrater. Helena besökte läkare
och andra specialister i sin hemstad i södra Sverige och med sym-
tom som liknade celiaki har alla rekommenderat en fettsnål och fi-
berrik kost baserat på långsamma kolhydrater. Men den kosten
fungerade inte. Helena läste på om Paleokost och tog tag i situatio-
nen själv. Hon drog ner på sötsaker och smörgåsar först, sedan suc-
cessivt på pasta och annan mjölmat. Hon är idag 43 år och har för
första gången nått sin målvikt som hon hade när hon var 25 år. Hen-
nes leder är mindre stela, hon har mer vardagsenergi och hon kan
träna längre och hårdare. Och framför allt fungerar hennes mage
igen. 
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Camilla och Helena är två kvinnor mitt i livet som på egen hand
revolutionerat sin hälsa och ätit sig friska genom Paleokost. De är två
exempel, men knappast några undantag. Många kan idag berätta om
hur de läkt sin ohälsa genom att äta och leva Paleo. Det har handlat
om personer med en eller flera medicinska diagnoser och som ibland
knaprat en ansenlig mängd läkemedel. Men det har också handlat om
personer som frustrerat vandrat runt i vårdapparaten utan diagnos
och riktig hjälp. Läkningen av ohälsan har i många fall varit enastå-
ende, ibland till och med fullkomlig. I andra fall har besvären åtmin-
stone mildrats. En gemensam nämnare har varit att en Paleolivsstil
minskat smärta, obehag och behovet av läkemedel och sjukhusbesök. 

De flesta förknippar läkning med läkemedel. Orden ligger nära va-
randra, men frågan är om läkemedel egentligen borde heta dämp-
ningsmedel, symtommedel eller varför inte kombinationen symtom-
dämpningsmedel. Läkemedel har definitivt sin plats vid olika symtom
och sjukdomar, men det är viktigt med en insikt om att de inte botar
utan symtomdämpar och ibland stjäl fokus från det som verkligen åt-
gärdar orsaken. Om du sitter en dag på kontoret framför datorn och
får ont i nacken så är du inte drabbad av alvedonbrist – lika lite som
du är drabbad av kortisonbrist om du har en elak, inflammatorisk
tarmsjukdom. 

Visste du att hälsosamma mat-, tränings- och livsstilsvanor många
gånger är effektiva ”läkemedel” som faktiskt åtgärdar orsaken till olika
sjukdomar och symtom? Det visste du kanske, men det är lätt att för-
tränga i farten. Livsstilsförändringar som botemedel får idag inte den
uppmärksamhet de förtjänar. Anledningarna är många. Det finns inte
samma kommersiella intressen i livsstilsförändringar som i läkeme-
delsbehandlingar. Det saknas också kunskap och synsätt inom sjuk-
vården och myndigheterna. Det råder ibland delade meningar om
vilken mat och träning som är bäst för hälsan och därmed en osä-
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kerhet om vad som ska rekommenderas. Men den största anled-
ningen kanske ändå är att många människor hellre vill ha ett magiskt
piller som ger resultat än att anstränga sig för att förändra sina vanor.
Det krävs nämligen en insats för att förändra sin livsstil. Vårt nutida
samhälle är fetma-, inflammations- och sjukdomsframkallande och
för att leva hälsosamt krävs medvetenhet och en stor portion energi.
Det kräver också tid och ofta lite extra pengar. Och en hel del normer
behöver brytas. Men livsstilsförändringars potential för hälsa och vi-
talitet är enorm. Så med denna bok vill jag guida dig i rätt färdriktning
och berätta hur du kan läka från många livsstilsrelaterade sjukdomar
och symtom genom att äta och leva Paleo. Paleo kan revolutionera
din hälsa. 

1.1 Vad är Paleo?
Ordet Paleo är en förkortning för paleolitikum som i sin tur betyder
den äldre stenåldern – den tidsepok som startade när människan bör-
jade tillverka stenverktyg för ungefär 2,3 miljoner år sedan. Den
sträcker sig fram till för ungefär 10 000 år sedan när människan blev
en bofast jordbrukare. Den äldre stenåldern som tidsepok avslutade
en gigantisk och oöverskådlig period med miljontals år av mänsklig
evolution där människan levde ett nomadliknande liv på jordklotet.
Människan var en utpräglad gruppvarelse och levde i mindre grup-
peringar där mat införskaffades genom att djur jagades och växter
plockades. Denna gigantiska period med människan som jägare och
samlare övergick så småningom till jordbruk, bofasthet, egendom,
ägande och helt nya sociala strukturer i en epok som kallas den yngre
stenåldern. Livet som bofast jordbrukare innebar dramatiska för-
ändringar av människans kosthållning, rörelsemönster och sociala
beteende. Sett utifrån årmiljoner av genetisk utveckling så ägde denna
förändring rum mycket sent med evolutionära mått. Så du som tycker
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att Jesus bedrifter på jordklotet för drygt 2 000 år sedan inte känns
som igår behöver tänka om. Sett ur ett evolutionshistoriskt perspek-
tiv var det nämligen igår. 

Inuti dina celler finns en cellkärna som innehåller den genetiska
koden till dig själv. Denna kod bestämmer hur du ska se ut och fun-
gera. Utvecklingen av våra gener har pågått under miljontals år men
generna har knappast hängt med i den förändringstakt som ägt rum
under senaste tiden. Den hängde inte med i övergången till det bo-
fasta jordbrukarlivet och den har definitivt inte hängt med under det
senaste seklet av industrialisering och uppbyggnad av det moderna
informationssamhället. 

När du stiger upp på morgonen, äter en normal svensk frukost,
borstar tänderna, stressar till jobbet, äter en snabblunch på stående
fot, jobbar intensivt och stillasittandes större del av dagen, åker hem
och lagar en normal svensk middag, lägger barnen och sedan slötit-
tar på TV så förstår dina gener ingenting. Absolut ingenting. De är
helt kidnappade av den moderna livsstilen. Begynnande ohälsopro-
cesser i den moderna livsstilen är aldrig långt borta. Nu förmodar jag
att just du som läser denna bok är mer hälsomedveten än personen
jag beskrev i exemplet ovan – eftersom du uppenbarligen väljer att
läsa hälsoböcker – men beskrivningen kan otvivelaktigt representera
en nutida genomsnittssvensk. Faktum är att dina gener än idag tror att
du lever ett liv som jägare och samlare – med ett ätbeteende, stress-
beteende, tankemönster och rörelsemönster anpassat för ett liv i na-
turen och som är uppenbart väsensskilt från det som utmärker den
västerländska livsstilen. Dina metabola, hormonella och inflamma-
toriska system är än idag anpassade för ett liv ute i naturen. Så med
den utgångspunkten är det inte svårt att förstå att vår biologi ofta
kommer på kraftig kollisionskurs med det moderna livet. Övervikt,
diabetes, demens, reumatism, mag-tarmproblem, allergier och ut-
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mattningssyndrom är alla konsekvenser av en kollision mellan evo-
lutionär biologi och moderna livsstilsvanor. Denna kunskap och detta
synsätt utgör Paleo. 

Genom boken kommer jag att referera till människan som levde
som jägare och samlare. Jag kommer kalla hen för urmänniskan.
Ibland använder jag begreppen urkvinnan och urmannen när könsi-
dentiteten behöver tydliggöras. Urmänniskan kan kännas som en
mycket avlägsen släkting när du en måndagsmorgon sitter hemma
vid köksbordet, gäspar, ögnar genom morgontidningen och väntar
på det nykokta kaffet innan det är dags att bege sig till jobbet. Eller när
du myser hemma med familjen en fredagskväll och har svårt att låta
bli alla godsaker på soffbordet. Eller när du blir stressad över att du
inte förmådde dig att ta den där joggingturen på morgonen som du
så många gånger lovat dig själv. Men i alla dessa vardagssituationer
gör sig urmänniskan påmind. Hen finns ju i dina gener. Beteende,
tankar och känslor härstammar från din genetiska kod. Visst är du
också tydligt präglad av barndom, kultur och traditioner under åren
som gått. Men du är inte född som ett helt oskrivet blad. Många svar
på vad som ger dig god hälsa kan därför hittas i ditt evolutionära jag. 

Känns det hela ålderdomligt och bakåtsträvande? Det är det inte
alls. Trots att Paleo refererar till en tidpunkt långt tillbaka som kan
kännas avlägsen är Paleo inte något omodernt. Det är inte ålder-
domligt och bakåtsträvande. En Paleolivsstil är snarare något mo-
dernt och framtidsorienterat. Det är insikten om att du, jag och alla
andra här på jordklotet kan påverka framtiden i positiv och hälsosam
riktning genom att bejaka vårt genetiska ursprung. Det handlar om
att göra en omprogrammering av generna för vitalitet och livskraft.
Det är också insikten om att du, jag och alla andra på jordklotet kan
använda vår backspegel som styrmedel när vi tar oss framåt. 
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1.2 Vem är du?
Paleo behöver inte bara handla om att läka från ohälsa. Kunskapen
och synsättet bör också vara en grundbult hos dig som är hälsomed-
veten och vill förebygga framtida ohälsa. Det bör också vara en grund-
bult hos dig som med engagemang och målinriktning vill optimera
mental och fysisk prestation. Optimal mental prestation är inte dumt
att ha med sig på krävande arbetsplatser. Optimal fysisk prestation är
inte dumt när du vill tävla med dig själv eller andra i en idrott. Opti-
mering handlar inte om smärta, liv och död, men det kan handla om
att plocka fram det bästa i dig själv vilket kan vara nog så berikande.
För optimering blir Paleo en bra grund som du kan utgå från. Hu-
vudfokus i boken ligger visserligen på metoder för att läka och före-
bygga ohälsa, men jag kommer i slutet att kort redogöra för vad
optimering är. 

Oavsett ditt syfte med att läsa denna bok får du en unik bakgrund,
förståelse och insikt i Paleofilosofin tillsammans med flera konkreta
tips på vad du kan göra. Jag hoppas naturligtvis att du är inspirerad till
tänderna när du har kommit igenom, och vill ta till dig Paleolivsstilen
i både teori och praktik. Den som tar till sig Paleolivsstilen kallar jag för
Paleolit, ett ord jag kommer att använda då och då. 

Genom föreläsningar, undervisning samt kost- och livsstilskonsul-
tationer i över tio års tid har jag mött människor i olika skeden av
livet med vitt skilda förutsättningar, vitt skilda mål och vitt skilda för-
mågor. En del är sjuka, mår varken bra i kropp eller själ, och vill få
hälsovägledning som komplement till den behandling de erbjuds
inom den offentliga sjukvården. Andra mår bra i grunden men vill
komma tillrätta med olika former av vardagsgnissel – till exempel
trötthet, nedstämdhet eller en orolig mage. Några hamnar ur kurs
mitt i livet när det gäller livsstilsvanor, märker att kroppen inte är lika
tålig som förr och vill åtgärda sin begynnande ohälsa innan det går för
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långt. Några jag har träffat drivs av den spännande tanken om opti-
mering och vill få svar på frågan om vad som ger kroppen de bästa
förutsättningarna för fysisk och mental prestation. Ett par berättelser
från dem jag träffat genom åren kommer du som läsare för övrigt att
få ta del av senare i boken. 

Men nu till pudelns kärna när det gäller livsstilsförändringar: Oav-
sett målsättning är kunskap nyckeln. Kunskap ger tyngd bakom mo-
tivationen. En del av dem som jag konsulterat under åren har nöjt sig
med enklare tips och tricks. Andra har önskat ett detaljstyrt veck-
oschema inför en stundande och omvälvande livsstilsförändring när
de verkligen har bestämt sig. Kunskap om varför och hur en föränd-
ring bör genomföras har däremot varit en nyckel. Motivationen för
förändring är olika människor emellan och startsträckan för den-
samma likaså. Men oavsett vem jag träffat så har jag tydligt märkt att
ju mer kunskap man har själv, ju mer insikt man har kring sitt nu-
läge, sin målbild och sin potential att nå dit – desto större är oddsen
för att förändringen blir varaktig.

Bild 1: Samhällsbild 
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Genuin livsstilskunskap utifrån ett evolutionärt synsätt är en brist-
vara idag. Överallt i samhället överöses vi med metoder som utlovar
snabba resultat. Det finns en quick-fix-mentalitet hos såväl dem som
erbjuder hälsotjänster som hos dem som köper dem. Många inom
kost- och träningsbranschen ger ytliga råd som inte vilar på någon
stadig plattform och som ibland fungerar dåligt. Ibland är de poli-
tiskt korrekta och motsvarar den ”lagomhet” som människor vill
höra. Men många gånger är det skillnad på vad människor vill höra
och behöver få höra. Löpsedlar polariserar, enkla sanningar får gehör
och de som tycker tar plats från dem som kan. TV-program som be-
handlar hälsofrågor samlar ofta starka åsikter, placerar dem i en sand-
låda där den som skriker högst vinner. Aldrig blir man klokare efter
sådana program. 

Med den här boken vill jag istället vrida och vända på ämnen, dis-
kutera och ge min bild av vad som leder till riktig hälsa. Jag sitter inte
inne med alla svar, men jag hoppas att jag besitter förmågan att samla
befintlig kunskap och insikt i flera hälsofrågor och förpacka det på
ett tilltalande sätt. Allt är inte politiskt korrekt. Allt är inte lagom. En
del kan provocera och de mer avancerade råden är ibland inte så lätta
att genomföra praktiskt. Men innehållet är så långt ifrån quick-fix-
lösningar du kan komma.

1.3 Bokens upplägg
Boken handlar om ett sätt att tänka, en filosofi att luta sina tankar
mot när världen känns stor och komplicerad. I början kan det krävas
lite extra eftertanke, men resultatet över tid är oslagbart när evolu-
tionär kunskap, insikt och trygghet utmanövrerar hälsodebattens för-
virring och motstridiga budskap. Detta är hur som helst min
intention med texten – att göra dig som läsare kunnig, insiktsfull och
trygg. 
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Boken innehåller tre delar. Den första delen är mest omfattande och
avhandlar det teoretiska ramverk som ligger till grund för Paleofilo-
sofin. I detta ramverk redogör jag för områdena metabolt syndrom,
läckande tarm, inflammation och hjärnans symtom. De allra flesta
välfärdssjukdomar har med dessa fyra områden att göra. Den andra
delen tar upp praktiska råd och tips som du kan följa för läkning och
förebyggande. Jag vill poängtera att råden är generella och att det all-
tid rekommenderas en individuell konsultation och bedömning för
att skräddarsy råden för just dig. Inga råd ska ersätta sjukvård, läke-
medel eller direktiv från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Se
råden som komplement till annan behandling. Genom hälsosammare
vanor kan däremot behovet av läkemedel minska så det är alltid lämp-
ligt att ha en dialog med din läkare inför en livsstilsförändring. Vill du
köra igång utan att förstå teorin i alla hörn så är det således bara att
hoppa till den andra delen direkt. Denna del innehåller också reflek-
tioner kring tankar, känslor, beteende och kompletterande fakta och
synsätt. Den tredje delen innehåller en 14 dagars veckomeny, recept,
tips, formulär och veckoschema som hjälper en bra bit på vägen mot
en varaktig Paleolivsstil. 

Vad skiljer denna bok om Paleo mot andra på marknaden? För det
första går den ordentligt på djupet och ordentligt på bredden. Den
innehåller den senaste forskningen och de modernaste teorierna, för-
klarade på ett lättillgängligt sätt. För det andra finns det ännu ingen
liknande bok på svenska som tar ett seriöst helhetsgrepp på livsstilen.
Jag hoppas därför kunna bryta ny mark och inspirera dig som läsare
på ett nytt, modernt sätt. Under hela min skrivprocess har jag haft
dig, i egenskap av enskild person, i blickfånget. Jag har inte för avsikt
att diskutera världens problem, även om jag på flera ställen inte har
kunnat låta bli att resonera om samhällseffekter, miljöeffekter eller
globala effekter. Kanske kan ändå innehållet vara grogrund till vidare
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diskussion kring större problemställningar. Däremot vill jag upp-
muntra dig till att anamma ett evolutionärt perspektiv – inte bara på
din egen hälsa – utan på många företeelser i vårt samhälle. Sprid det
evolutionära perspektivet på förskolan, i skolan, i arbetslivet och i po-
litiken. Sprid det till dina närmaste och diskutera flitigt. Inget skulle
göra mig gladare än om det evolutionära perspektivet får ta större
plats i samhällsdebatten eller på den politiska dagordningen. Jag är
övertygad om att det skulle medföra att många problemställningar
kunde lösas till det bättre. Lyckas jag med mina bokambitioner? Jag
hoppas det. Ge mig hur som helst gärna återkoppling via e-post som
du hittar i slutet av boken.

1.4 Min hälsofilosofi
Ingen sanning är konstant. Ny kunskap och nya erfarenheter leder
till att förklaringsmodeller modifieras och uppdateras. Det jag pre-
senterar i denna bok gäller idag. Imorgon kommer det kanske ny
forskning inom arkeologi, genetik eller medicin som gör delar av det
jag skriver onyanserat eller till och med inaktuellt. Min uppmaning är
att ha en ödmjuk hållning till fakta och påståenden, se dem som dags-
aktuella men förändringsbara. 

Det finns många förklaringsmodeller till jordens och människans
uppkomst. Vissa är religiösa, andra strikt naturvetenskapliga och mel-
lanting är inte ovanliga. Personligen utgår jag från evolutionsläran –
läran om det darwinistiska naturliga urvalet som drivkraft bakom ut-
veckling och evolutionär förändring. Om du har andra förklarings-
modeller till skapandet av människan än evolutionsläran så kommer
vissa delar av denna bok inte övertyga dig. Men misströsta inte – lös-
ningarna kommer fortfarande att fungera, det kommer det finnas ve-
tenskapliga bevis för och jag kan dessutom många gånger backa upp
råden med gedigen praktisk erfarenhet.
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Jag är naturvetenskapligt skolad genom mina medicinska utbild-
ningar. Jag värdesätter därför vetenskaplighet, men efter att ha arbe-
tet med hälsofrågor i över tio års tid blir jag mer och mer övertygad
om att ett antal olika glasögon behövs för att skapa någon form av
sanning. En sanning för mig i alla fall. Under åren som gått har alla
mina erfarenheter och insikter övertygat mig om att varken evolu-
tionsläran, vetenskapligheten eller den praktiska erfarenheten var
för sig kan förklara dagens hälsoutmaningar. Ett par glasögon räcker
därför inte för mig. Vetenskapliga studier är naturligtvis ett sätt att
förstå världen ytterligare en aning. Men dessa studier ger inte alla
svar. Läkemedelsbolag pumpar in pengar i läkemedelsstudier med
förhoppning om ett långsiktigt vinstgivande patent. Statsfinansierad
forskning på livsstilsåtgärder över tid slösas det inte med. Många
drar dessutom förhastade slutsatser i sina analyser av vetenskapliga
resultat och ibland saknar studier all form av förankring i männi-
skors vardag. Människokroppen är dynamisk och komplex. Veten-
skapen gör nedslag inom små väldefinierade områden, men fångar
sällan helheten. Inte desto mindre ska väl genomförda studier vär-
desättas. Det evolutionära perspektivet är också viktigt och kan
ibland fylla ut vetenskapliga luckor. Och observationer av verklig-
heten som ger en samlad praktisk erfarenhet kan fylla ut ytterligare.
Och värdet av ett riktigt sunt bondförnuft är slutligen inte heller att
förringa. 

Denna bok har jag skrivit med tre glasögon: vetenskapsglasögonen,
evolutionsglasögonen och erfarenhets-/bondförnuftsglasögonen. Allt
detta blandas i en härlig mix för att försöka beskriva oss människor
så fullkomligt som möjligt och jag har försökt att vara tydlig om vilka
glasögon som stödjer respektive påstående. Det är denna treenighet
jag tror på för att kunna ringa in någon form av sanning. En alltför fa-
natisk hängivelse till endera utgångspunkten riskerar att missrikta
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budskapet. Så vem som helst som bedömer innehållet i boken strikt
utifrån ett par glasögon kommer säkert ha sina synpunkter. 

Paleo uttryckt i ett medicinskt synsätt kallas evolutionsmedicin. Det
innebär betraktelsesättet att sjukdoms- och friskvårdsprocesser kan
förklaras utifrån ett evolutionärt synsätt med eller utan vetenskapligt
underlag. Begreppet funktionsmedicin innebär ett synsätt på männi-
skors hälsa som baseras på laboratorieutvärderingar och tidigt ingri-
pande i syfte att förbättra hälsan. Detta synsätt riktar uppmärk-
samheten mot individuella, biokemiska system och den unika per-
sonliga erfarenheten av symtom. Några funktionsmedicinska grund-
satser är att beakta var och ens individualitet, att beakta små symtom
och obalanser och att beakta människan utifrån ett helhetsperspektiv
– som en produkt av mat, näring, rörelse, tankar och känslor. Funk-
tionsmedicin innebär också att ta på sig ingenjörsglasögonen (det
fjärde paret!) och börja betrakta vår kropp som en komplex maskin
att försöka skaffa sig en manual till. Detta är mina två medicinska be-
traktelsesätt. Evolutionsmedicinen är grunden och funktionsmedici-
nen individualiseringen och finjusteringen. 

Jag lever som jag lär. Idag är jag trygg i mina rutiner, men jag har
under många år experimenterat fram och tillbaka på mig själv. Ätit
enligt olika läror, provat olika träningsinriktningar och olika terapier
och behandlingar. Gått kurser och vidareutbildningar och ägnat kväl-
lar och helger åt vetenskapliga studier, böcker och facktidningar. Jag
har drivits av viljan att förstå hur kroppen påverkas av allt jag utsätter
den för. Det har varit viktigt att förstå den. Jag vill sitta i förarsätet i min
egen kropp. Men jag har också sökt något större än förklaringar till
hur kroppen fungerar, något som sveper in och gör livet lättförståeligt,
som en skön mjuk säng att falla tillbaka på när livet känns vilset och
komplicerat. Jag har velat ha en färdriktning i livet och en filosofi att
falla tillbaka på. Kanske är det ett substitut till en religiös tro jag har
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sökt? Kanske är det en religiös tro jag har sökt? Oavsett vad det är kan
jag konstatera att det är en kraft jag har sökt, en kraftkälla som får mig
att finna en mening med livet. En Paleofilosofi rymmer därför så
mycket mer än bara mat och träning för mig. Det är en livsinställning
som utgår från den evolutionära, avskalade människan. Denna män-
niska har sina fel och brister, men vill göra gott för andra människor,
respektera och se andra och vara en god förebild för såväl vuxna som
barn. Det evolutionära perspektivet reser sig högre än alla strömningar
av rasbiologi och åtskillnad mellan människor. Det ger automatiskt ett
betraktelsesätt om att vi alla på jordklotet är väldigt lika, om att vi har
samma grundläggande behov och om att många skillnader kommer
från den kultur vi råkar födas in i.

1.5 Miljö, gener och startknapparna
Tycker du också det är intressant att sitta och observera andra män-
niskor? På flygplatsen i väntan på att få stiga ombord, på ett fik på
torget i stan eller kanske på annan plats där det rör sig många män-
niskor? Det tycker jag. Alla ser olika ut, beter sig olika och alla är på
väg åt olika håll för att göra olika saker. Lika olika som vi är till det
yttre, lika olika kan vi faktiskt vara i det inre. I grunden finns natur-
ligtvis våra gemensamma gener som gör oss till människor och som
skriver jämviktsformulan för vad dina celler vill ha i form av energi,
näring, enzymer och hormoner. Detta jämviktsläge kallas homeostas
och är kalibrerat för ett liv i naturen. Men bortom våra gemensamma
gener finns skillnader som avgör hur känsliga vi är när vi exponeras
för den moderna livsstilens olika delar. Den ene är stresstålig, den
andre har eksem och allergier och den tredje en orolig mage. Men
alla kanske lever ungefär likadant. 

Försök föreställa dig en bägare med vatten framför dig. Det redan
ifyllda vattnet motsvarar gener du har som ökar risken för olika sjuk-
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domar och symtom. Bara detta vatten orsakar inte att bägaren sväm-
mar över. Vatten som hälls på är dina moderna livsstilsvanor. Enbart
denna mängd vatten hade inte heller fått bägaren att rinna över. Men
vattenmängderna ihop kan få det att rinna över. Denna liknelse visar
att det krävs olika mycket exponering för moderna livsstilsfaktorer
för att en sjukdom ska bryta ut. 

Genetiska skillnader mellan människor kan dels handla om olika
förekomst av gener. Exempel på det är gener för hur våra näsor och
öron ser ut eller om vi har blåa eller bruna ögon. Om du tål mjölk-
socker i vuxen ålder är också en fråga om en specifik genförekomst
som selekterats fram1. Och inuiter i kallt klimat har genomgått en
snabb genetisk mutation som medfört en speciell förmåga att livnära
sig på utpräglad animalisk kost2. Det kan också handla om att de har
vissa gener som inte andra människor har. Men de flesta skillnaderna
beror inte på huruvida vi har en gen eller inte – utan på om den är ak-
tiverade eller inte. Det kan liknas vid en startknapp som kan vara in-
tryckt eller orörd.  Detta kallas epigenetik och är ett hett
forskningsområde som inom en snar framtid kommer leda till indi-
viduellt skräddarsydda läkemedel, livsstilsråd och andra behand-
lingsstrategier. Det kan liknas med en symfoniorkester bestående av
gener där dirigenten är epigenetiken som avgör vilka som får spela
respektive vilka som inte får spela. Roligt nog brukar många kropps-
funktioner beskrivas med en symfoniorkester, så jag har skäl att åter-
komma till denna orkester senare. 

Nu undrar du säkert vad som avgör om startknappen är intryckt?
Svaret är din livsstil – mat, träning, stress, sömn, kemikalier och andra
faktorer i den miljö du befinner dig i påverkar vilka gener som akti-
veras och vilka som inte aktiveras. Rent biokemiskt handlar det om
ämnen som antingen synliggör eller blockerar DNA-strängen för av-
läsning. Det betyder att din livsstil påverkar dina gener och din fram-
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tida hälsa. Epigenetik är naturens sätt att kunna anpassa kroppsliga
funktioner till rådande livsmiljö snabbt, förmodligen som ett finju-
sterande verktyg för överlevnad. Men fascinationen slutar inte där.
Din epigenetiska påverkan stannar inte hos dig själv. Den kan näm-
ligen föras över till nästkommande generationer. Könsceller påver-
kas alltså av livsmiljön vilket betyder att livsstil och upplevelser före
barnafödande påverkar genernas aktivitet hos barnen. Ett exempel är
att posttraumatisk stress hos kvinnor i samband med förintelsen
under andra världskrigets gav ett känsligare stressystem hos deras se-
nare födda barn3. Överviktiga gravida kvinnor får barn som oftare
blir överviktiga jämfört med normalviktiga gravida kvinnor. Detta
har utöver miljöorsaker även genetiska och epigenetiska orsaker4. Fet-
madriven livsstil under graviditet kan alltså leda till ökad fettinlag-
ring redan under fostertiden, men också till att fostret genetiskt
programmeras till att lättare bli överviktigt. Så din hälsa är delvis ett
resultat av dina faktiska gener och dina livsstilsval, men fascinerande
nog också resultatet av dina föräldrars och mor- och farföräldrars
livsstilsval. 

Den lilla orten Överkalix i Norrbotten har spelat en spännande roll
i jakten på att försöka förstå epigenetiska förändringar som kan för-
klara vår individualitet. I Överkalix kunde noggrann dokumentation
av släktskap i kyrkoböcker före och efter år 1900 för drygt 300 invå-
nare följas bakåt i tiden. Överkalix var under större delen av 1800-
talet tämligen fattigt och isolerat och ingen export eller import av mat
förekom i större skala. Genom att analysera skördeår och mattillgång
kunde en svensk forskargrupp kartlägga kopplingar mellan tillgången
på mat hos mor- och farföräldrar innan puberteten och hälsan hos
deras barn och barnbarn. Forskarna fann att svält under åren före pu-
bertet kan ha såväl positiva som negativa hälsoeffekter för åtminstone
två generationer framåt i tiden. De såg bland annat att flickor i vuxen
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ålder hade en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar om deras morför-
äldrar hade stora växlingar i mattillgång innan puberteten5. Här gav
svälten en negativ effekt. Det är svårt att avgöra i vilken riktning epi-
genetiska förändringar påverkar kommande generationers hälsa. I
dagsläget kan vi hittills bara konstatera att de påverkar. 

Inte bara är det intressant att konstatera att livsstil påverkar över
minst två generationer – det verkar nämligen också finnas könsspe-
cifika skillnader. Om en pojkes far, eller farfar och farmor, haft dåligt
med mat innan puberteten, är denna pojke bättre skyddad mot för
tidig död6. Flickor skyddas endast om farmodern haft dåligt med mat.
I detta fall gav svälten en positiv effekt. Om farfar hade överflöd av
mat under denna period låg sonsonen illa till och löpte bland annat
fyra gånger så hög risk som normalt att dö i diabetes. Ett högt kalo-
riintag innebar en sex år kortare livstid jämfört med dem vars farför-
äldrar levt på svältgränsen åren före puberteten.

I en holländsk-amerikansk studie studerades personer som låg i
mammas mage under det halvår som blev känt som den nederländska
hungervintern 1944–45, när landet utsattes för en plågsam livsme-
delsblockad7. Sammanlagt hittade forskarna 60 personer från denna
period. Dessa personer hade syskon som istället var födda under en
tid när modern haft normal tillgång på mat. Det visade sig att de 60
personerna som under hungervintern utsattes för svält under den ti-
diga fosterutvecklingen hade ett speciellt mönster i sin arvsmassa som
ökade risken för diabetes i vuxen ålder. Jämfört med sina syskon hade
de färre så kallade metyleringar (ämne som blockerar en gen) på en
viss gen som bland annat har att göra med diabetes. En gen med färre
metyleringar betyder att startknappen är intryckt. Hos dem vars möd-
rar i stället svalt under deras tio sista veckor av fosterutvecklingen
syntes ingen skillnad jämfört med de syskon som inte alls utsattes för
svält. Beroende på tidpunkt i graviditeten, fick svälten olika nivåer av
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ökad risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma, schizofreni, schi-
zoid personlighetstyp och andra neurologiska avvikelser hos barnen. 

Det är alltså svårt att veta hur epigenetik påverkar kommande ge-
nerationer – bara att den gör det. Hur generna aktiveras hos dina
kommande barn beror alltså på hur du har levt ditt liv från foster tills
du får barn, och är du kvinna är graviditetsperioden extra viktig. De
darwinistiska reglerna är inte satta ur spel med epigenetik, utan visar
snarare att det finns en turboknapp för förändringar av genuttryck
beroende på rådande livsmiljö. Och just stress och svält är två mycket
starka krafter för epigenetiska förändringar. Epigenetik är för övrigt
det som kan förklara de skillnader man ser mellan enäggstvillingar.
Trots lika gener kommer miljön att medföra att enäggstvillingar fun-
gerar olika under deras livstid, får olika sjukdomar och så småningom
ser något olika ut. 

Ytterligare ett exempel på epigenetisk påverkan är en svensk studie
från 2015 på 66 000 svenska barn, mammor och mormödrar. Det vi-
sade sig att risken för astma hos ett barn ökade med 20 procent om
barnets mormor rökte under sin graviditet. Detta gällde även om
barnets mamma inte rökte. 

1.6 Några inspirerande ord innan vi ger oss av
Innan du kastar dig in i kapitel 2 vill jag komma med en påminnelse.
Tänk nu på att du med dina ingenjörsglasögon verkligen har makten
i dina egna händer – makten till tillfrisknande, till att själv påverka
ditt öde och till att verkligen förstå hur just du fungerar. Det ger makt
till egen förändring av såväl vanor som beteende. Jag säger inte att det
är enkelt att få till en varaktig förändring. Det är nämligen väldigt
lätt, och dessutom mänskligt, att glida tillbaka i gamla fotspår och
göra som man alltid gjort. Det svåra är inte att förstå vilken mat, trä-
ning och livsstil som leder till äkta och varaktig hälsa. När politiska,
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kommersiella och prestigebaserade intressen läggs åt sidan så blir
det nämligen ganska uppenbart vad vi människor är genetiskt an-
passade till. Det svåra är istället att bejaka en hälsosam livsstil i den
moderna vardagen med alla de krafter som motarbetar: kulturella
ramar, sociala normer och människans inneboende motstånd till för-
ändringar. 

De flesta av oss lever bekväma liv i ett samhälle som fungerar. Vi har
sköna sängar att sova i, mat på bordet, en bil att transporteras i och
de flesta kan semestra och köpa sig saker de behöver och vill ha. Ingen
vill naturligtvis avstå från bekvämlighet och det är heller inget vi be-
höver göra. De flesta av oss tar bekvämlighet, familj och egendom för
givet. Irritationen väller upp när bussen är fem minuter försenad eller
när vi inte hittar en viss skruvmejsel i verktygslådan. När de basalaste
behoven är tillfredsställda blickar vi vidare till nästa nivå. Själv-
hjälpsböcker säljer som aldrig förr. Yoga och meditation är populärare
än någonsin. Många delar i vårt samhälle teoretiseras, akademiseras
och koncept skapas som säljs storskaligt. Vi kan hålla kontakt med
varandra över hela jordklotet och ha planeten som arbetsfält. I ett allt-
mer utvecklat samhälle förlorar vi kontakten med vårt ursprung på
flera plan. Men i takt med att bekvämligheten ökar stiger också ohäl-
sotalen. Cirka 45 procent av alla människor i västvärlden idag dör av
en hjärt-kärlsjukdom, drygt 20 procent  av en cancerform. Cirka 33
procent  av alla människor får under sin livstid en cancerdiagnos, en
siffra som inom något decennium förmodas öka till 50 procent. In-
flammatoriska sjukdomar plågar många. Ulcerös kolit, Crohns sjuk-
dom, allergier, hudåkommor, reumatism, depressioner, fibromyalgi,
kronisk trötthet och olika bokstavsdiagnoser ökar i rask takt. Många
människor upplever att vardagshälsan sviktar. De känner sig trötta,
nedstämda och fler och fler får födoämnesintoleranser. Livslängden
ökar, men alltfler år består av sjukdom och låg livskvalitet.
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När människor lever långt ifrån sin naturliga hemvist i naturen är
det inte så konstigt att maskineriet gnisslar. Så härmed bjuder jag in
dig till en resa genom vardagens olika pusselbitar – från mat, stress,
och träning till tankar och känslor. Följ med genom den sjuka krop-
pen – från den försockrade och förfettade levern, den läckande tar-
men till den inflammerade och kidnappade hjärnan – och ta del av
kunskap om hur du läker, förebygger och optimerar dig själv. Vi kom-
mer nu att börja med det viktigaste för din hälsa – maten du äter.
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ÄT PALEO
Jag vill påstå att det viktigaste för hälsa och välmående är det du stop-
par i munnen två till fem gånger per dag. Varje gång det slinker ner
något genom matstrupen påverkas hormoner, enzymer och gener.
Varje tugga blir en hälso- eller ohälsosignal. Okunnigheten och bris-
ten på insikt om matens läkande verkan på kroppen är utbredd. Så jag
vill börja med grunden till din hälsa – en individuellt anpassad Pa-
leokost.

2.1 Vad är Paleokost?
Paleokost innebär en sammansättning av energi och näring som dina
celler förväntar sig. Så hur vet du vad de förväntar sig? Jo, som jag
nämnde tidigare så tror alla dina gener att du fortfarande springer
omkring i naturen, jagar djur och plockar mängder av växter. Ut-
gångspunkten för en optimal kosthållning är därför den mat som
fanns tillgänglig på jordklotet under den äldre stenåldern. Det bety-
der i sin rena form inga spannmål, inga mejeriprodukter och inga in-
dustriellt processade livsmedel. Pasta gör sig alltså inget besvär, inte

2
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heller pizza, smågodis, smörgåsar och mjölk. En optimal kosthållning
är däremot ett begrepp som behöver sättas i ett större sammanhang.
Om du är sjuk i en metabol eller inflammatorisk sjukdom behöver
du förmodligen till en början vara ganska strikt i din kosthållning –
kanske till och med anpassa kosten för att få en terapeutiskt läkande
effekt av det du stoppar i dig. Är du istället frisk och tränar regel-
bundet kan du istället göra avsteg från din Paleokost utan att konse-
kvenserna blir betydande. Så en optimal kosthållning – och även en
optimal Paleokost – kan skilja sig åt mellan olika personer. Mer om
hur du ska hitta just din optimala kost diskuterar jag längre fram.

Paleokost värnar om kvalitet. Ursprungligt och oprocessat är två le-
dord. I kvalitetsaspekten finns en vördnad och respekt inför naturen
och vår planet, för det ekologiska samspel mellan djur och växter som
vi människor är en del av. En del verkar tro, genom sitt sätt att agera
och tänka, att vi människor – Homo Sapiens – kan sitta på en hög pie-
destal och diktera villkoren i planetens ekosystem. Det är naivt. Vi
Homo Sapiens utgör en del av det komplexa ekosystemet. Det är vik-
tigt att respektera denna komplexitet, något som ska löpa som en röd
tråd genom en Paleofilosofi. 

Grunden för hur energi och näring omsätts startar med solens strå-
lar. Växter tillverkar energirika kolhydrater med hjälp av solljuset, mi-
neraler och vatten från jorden. Växtätare äter dessa och i symbios med
en rik bakterieflora skapas fettsyror, proteiner och andra näringsäm-
nen som bygger upp växtätares kroppar. Köttätare äter sedan växtä-
tare och får högvaluta i form av lättillgänglig energi och näring. Så
rullar det på och i detta intrikata system finns människan – alltså inte
på en piedestal utan platt på marken tillsammans med växter och
djur. Men lite unika är vi ändå. Vi har nämligen en enastående ut-
hållighet, en förmåga att röra oss lågintensivt över långa sträckor. Det
har stärkt urmänniskans överlevnadschanser och i träningskapitlet
kommer jag att återkomma till denna enastående uthållighet. Vi är
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definitivt unika genom vår högre intelligens och förmåga att kunna
tänka abstrakt och logiskt. Denna högre intelligens kan betraktas som
den största tillgången vi har, men samtidigt som den största fienden.
Vad jag menar med detta kryptiska påstående återkommer jag också
till längre fram. Vi är också unika genom vår anpassning till en bred
och varierad kosthållning bestående av både vegetabilisk och anima-
lisk mat. Människan är alltså en blandätare. På en skala befinner vi oss
i mitten. Längst ut till vänster finns rena köttätare som hundar och
katter och längst ut till höger rena växtätare som hästar, kor och ka-
niner. Vårt mag-tarmsystem har många liknelser med köttätarnas
genom den sura miljön i magsäcken för effektiv proteinnedbrytning.
Vi har också ett relativt kort mag-tarmsystem i förhållande till
kroppsstorleken och en gallblåsa för att kunna absorbera fettsyror ef-
fektivt. Vi kan också röra käkarna upp och ned som en köttätare. Men
du som gnisslar tänder nattetid vet att du också kan röra käkarna i
sidled. Det är en gemensam förmåga vi har med rena växtätare. Det
möjliggör effektivt malande av växtdelar. En annan gemensam sak
med växtätare är förekomsten av enzymet amylas för kolhydratned-
brytning redan i munhålan. Detta enzym har rena köttätare endast i
tarmen. Så en ursprunglig kosthållning utgörs av naturens smörgås-
bord av blandkost:

URSPRUNGLIG KOST

Animalisk mat (från djur) 
• Kött, inälvor och andra näringsrika vävnader 
• Fisk och skaldjur
• Ägg

Vegetabilisk mat (från växter) 
• Grönsaker
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• Rotfrukter
• Frukter
• Bär
• Nötter och frön
• Honung

Notera att denna lista på Paleokost är en grund. Framöver kommer
jag att beröra tillstånd och situationer där du bör utesluta även de
mest ursprungliga livsmedlen och eventuellt addera andra livsmedel
och kosttillskott. Men allt börjar med en stabil grund och detta är
denna grund.

2.2 Kött, fisk och ägg
Kött, fisk, skaldjur och ägg av bra kvalitet ger dig de viktiga fettlösliga
vitaminerna A, D, E och K. Det ger dig också fullvärdigt protein, fle-
romättade fettsyror och samtliga mineraler. Speciellt vitamin B12,
järn och zink är näringsämnen som är svårt att få i sig tillräckligt av
om du utesluter animalisk mat. Det är värt att notera att urmänni-
skan hade en stor aptit för samtliga näringsrika delar av ett bytesdjur.
Ingen ursprungsbefolkning och inget djur idag rensar heller ut köt-
tet och låter andra delar vara. Inälvor, benmärg och underhudsfett
har alltid varit och är än idag högvaluta när det kommer till energi
och näring. Bara tanken på att stoppa dessa djurdelar i din mun kan-
ske framkallar kväljningar? Det är inte särskilt förvånande, eftersom
inälvsmat idag inte i särskilt stor utsträckning ingår i den svenska
matkulturen. Men om du frågar dina mor- eller farföräldrar kan de
säkert berätta om hur man tar tillvara och tillagar dessa djurdelar. Du
kan också fråga en fransman eller person från andra delar av världen
som äter inälvsmat med stort välbehag.
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Det är också värt att notera att animalisk mat innehåller få anti-
nutrienter jämfört med vegetabilisk mat. Antinutrienter är ämnen
som försvårar upptag av näringsämnen, irriterar mag-tarmkanalen
eller på annat sätt orsakar skada hos den som äter dessa ämnen. Spe-
ciellt retligt för vårt immunförsvar blir det när vi äter växters fort-
plantningsdelar. Dessa innehåller extra mycket antinutrienter för
att göra sig själva mer oaptitliga och därigenom säkra sin egen arts
överlevnad. Exempel på antinutrienter är enzyminhibitorer – ämnen
som hämmar matsmältningen, fytinsyra som hämmar mineralupp-
tag, lektiner – växtproteiner som kan reta tarmslemhinnan och im-
munförsvaret, goitrogener som förhindrar jodupptag, flavanoider
och saponiner. Tillagning via fermentering och kokning kan minska
mängden av antinutrienter. Djur skyddar inte sin egen arts fort-
plantning genom att utveckla oaptitliga eller tarmretande ämnen
utan skyddar istället sin evolutionära överlevnad genom beteende
och specifika egenskaper som anpassas till respektive ekologiska
nisch. Främst handlar det helt enkelt om att springa eller simma
iväg. 

Dagens kött-, fisk- och äggindustri lämnar mycket övrigt att önska.
Djur stressas, hormon- och antibiotikabehandlas och föds upp på mat
som djuren inte mår bra av. I många fall transporteras kött och fisk
långa sträckor med negativ miljöpåverkan. Ofta är själva produktionen
inte heller miljömässigt hållbar. Nötkreatur får slåss om utrymmet i
trånga bås och äta inflammationsdrivande kraftfoder. Fiskar odlas i
stora bassänger och matas med pellets, majs eller spannmål. Höns får
ofta stå i trånga burar inomhus, långt ifrån den naturliga miljön som de
är genetiskt anpassade för. Allt detta leder till en sämre kvalitet på den
animaliska maten. Bland annat lagras det i djurens vävnader in en oba-
lans mellan de fleromättade fettsyrorna omega-3 och omega-6. När vi
människor äter denna undermåliga kvalitet av animalisk mat uppstår
inflammationer och rubbningar i tarmfloran. 
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Det är viktigt att välja kvalitet framför kvantitet när det gäller ani-
malisk mat. Det gynnar både din hälsa, jordens matförsörjning och
miljön. Resurserna används effektivare när fler delar av djuret tas om
hand istället för att slängas i soporna. Kött av bra kvalitet innebär hel-
ler ingen hälsofara, trots alla skrämselrapporter som dyker upp med
jämna mellanrum. Ät därför regelbundet en måttlig mängd kött och
inälvsmat från gräsbetande djur, helst småskaligt uppfödda på går-
dar i din närhet. Jag vill slå ett extra slag för viltkött som håller hög
kvalitet när det gäller fettsyrasammansättningen under förutsättning
att de vilda djuren inte fångats i hägn. Ät därutöver MSC-märkt fisk.
MSC-märkningen anger att fisken är vildfångad och att fisket är håll-
bart utifrån miljömässiga skäl. Vildfångad fisk är överlägsen odlad
fisk i kvalitet och smak. Tyvärr kan det idag vara svårt att hitta vild-
fångad fisk av vissa arter då fiskproduktionen domineras av odlade
varianter. Ägg som du stoppar i munnen ska helst komma från frigå-
ende höns. Sådana ägg blir lyckligtvis vanligare i svenska matbutiker.

• Ät måttlig mängd kött och inälvsmat från gräsbetande djur, 
• helst småskaligt uppfödda på gårdar i din närhet.

• Ät MSC-märkt fisk och skaldjur som är vildfångad.

• Ät ägg från frigående höns.

Idag kan det alltså vara svårt att få tag på bra kvalitet av kött, fisk och
ägg, men gör så gott du kan. Ekologiskt är generellt bättre än icke-
ekologiskt, men det ekologiska behöver inte betyda det bästa. Det vik-
tigaste ur hälsoaspekt är hur djuren är uppfödda och vilken mat de
fått att äta. Ekologiska varianter kan  dessvärre bara betyda att fodret
är ekologiskt framställt, men det kan likväl handla om att djuren ut-
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fodrats med artfrämmande spannmål. Kött kan marknadsföras som
ekologiskt och bra, men dessvärre inte vara särskilt hälsosamt. Eko-
logiska ägg är bättre än icke-ekologiska ägg, men det kan fortfarande
handla om att hönsen utfodras med ekologiskt spannmål, något som
en höna i fritt tillstånd inte skulle välja att äta. Ät gärna fettränderna
på köttet från gräsbetande djur, liksom koncentrerat animaliskt fett
som ister (grisfett), späck (fiskfett), schmaltz (kyckling- eller gåsfett)
eller lard (grisfett). Tycker du inte om detta animaliska fett ersätter
du det bäst med smör, ghee eller kokosfett.
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2.3 Smör och ghee
Smör är en mejeriprodukt och är därför egentligen inte tillåtet i Pa-
leokost. Men inte desto mindre är smör en vattendelare bland de som
idag äter Paleo. En del utesluter det, andra äter det med förtjusning.
Smör är för de allra flesta ett livselixir som består av hälsosamma fett-
syror och en riklig mängd av de fettlösliga vitaminerna A och D. Smör
är en ren produkt som enbart innehåller tillsatser som salt och bak-
teriekultur. Ingen vetenskap har påvisat några negativa hälsoeffekter
av smör. Tvärtom har smörets olika fettsyror visat sig ha goda effek-
ter på hälsan och eftersom smör ingår i den svenska matkulturen i
stor utsträckning blir kosthållningen enklare om smör tillåts. Endast
om du är mycket känslig för mjölkproteiner behöver du utesluta smör.
Ett alternativ är att köpa ghee, eller göra det på egen hand. Ghee kal-
las också koncentrerat eller klarnat smör och består endast av mjölk-
fett. Köp smör från gräsbetande kor, men i praktiken brukar jag
faktiskt rekommendera ekologiskt smör som jag anser håller till-
räckligt hög kvalitet. Ekologisk mjölk innehåller bättre kvot mellan de
fleromättade fettsyrorna omega-3 och omega-6 än mjölk från kon-
ventionellt uppfödda kor och dessutom mer av den nyttiga fettsyran
CLA8. Omega-3 skyddar från inflammationer i kroppen medan
omega-6 ökar dem, så en bra kvot dem emellan är eftersträvansvärd.
Det finns all anledning att tro att samma goda fördelning mellan
omega-3 och omega-6 gäller i ekologiskt smör jämfört med smör från
konventionellt uppfödda kor. Som jag kommer att återkomma till är
alltså mjölkfett nyttigt, medan mjölksocker och mjölkprotein kan
skapa en hel del hälsobekymmer hos vissa. Undvik hur som helst
margarin som fettkälla i alla lägen. Margarin består av raffinerade ve-
getabiliska oljor med hög halt av omega-6-fettsyror. Recept på ghee
finner du i slutet av boken, men du kan också be din matbutik be-
ställa hem det.
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• Ät animaliskt fett så ofta du kan, gärna till varje måltid
• Smör eller ghee är en utmärkt fettkälla

2.4 Grönsaker, rotfrukter, frukt och bär
Urmänniskan åt grönsaker, rotfrukter, frukter och bär så fort hen
kommer över det. Idag behöver vi värdera dessa fyra livsmedels-
grupper något olika. Samtliga innehåller kolhydrater, näringsämnen
och fibrer. När det gäller grönsaker behöver du inte lägga några som
helst band på dig själv. Ät efter färgskalan för att näringsintaget ska bli
så varierat som möjligt. Mycket gröna bladgrönsaker som ruccola,
bladspenat och olika sallader. Ät kål och broccoli som innehåller sva-
velhaltiga ämnen och gör särdeles gott i din kropp. Lök av olika slag
är också bra. Du behöver inte heller lägga band på dig själv när det
gäller rotfrukter såvida du inte har någon metabol sjukdom och en
känslighet mot den mängd stärkelse som finns i dessa rotfrukter. Fer-
menterade grönsaker har mycket högt näringsvärde och innehåller
dessutom nyttiga bakterier. Frukt åt urmänniskan säsongsvis, efter-
som tillgången varierar tydligt med årstid. Så en viss återhållsamhet
kan vara lämpligt när du vill äta frukt. Jag brukar säga att 1–2 frukter
per dag kan vara lagom, men undvik om du vill äta kolhydratsnålt.
Hallon, blåbär, björnbär och andra bär innehåller en uppsjö av nyt-
tiga ämnen, men inte samma mängd stärkelse som frukt så dessa kan
du vara generös med. 

Värt att notera är att dessa fyra vegetabiliska livsmedelsgrupper
fortplantar sig själva genom att sprida sina fröer (i likhet med spann-
mål, nötter och baljväxter). Emellertid är det en evolutionär fördel
för många av dessa livsmedel att bli uppätna, eftersom fröerna inte
bryts ner av vår tarm när vi smaskar i oss dem utan passerar rakt ige-
nom och sprids. Urmänniskan spred ut alla kärnor direkt i naturen
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när de bajsade. Idag gör vi det i toalettstolen eller slänger dem i kom-
posten. På så vis är vår konsumtion inget evolutionärt hot mot dessa
livsmedel, vilket är förklaringen till att de innehåller få antinutrienter.
Annat är det med spannmål, nötter och baljväxter där vi faktiskt äter
fortplantningsdelarna. 

Dessvärre är vegetabiliska grödor idag ofta bärare av bekämp-
ningsmedel. Med ekologiska alternativ undkommer du dessa, men
även närproducerade, småskaligt producerade grödor kan hålla hög
kvalitet även om de inte är ekologiska. 

• Ät stora mängder färgglada, ekologiska grönsaker och rotfrukter
• Ät mycket gröna bladgrönsaker, kål och broccoli
• Ät gärna fermenterade grönsaker
• 1–2 ekologiska frukter per dag kan vara lagom

2.5 Nötter och frön
Nötter är det enda livsmedlet från naturens smörgåsbord som inne-
håller såväl kolhydrater som fetter och proteiner. Dessutom finns det
rikligt med mineraler och andra näringsämnen i nötter. Nötter är dä-
remot inte helt lättsmälta för tarmen och i en studie visade det sig att
bara 80 procent av den beräknade energin i mandlar togs upp i krop-
pen9. Men det är inte bara energin som kroppen har svårt att ta upp.
Nötter innehåller en ansenlig mängd antinutrienter med fytinsyra i
spetsen. Fytinsyra som också förekommer i spannmål, baljväxter och
soja binder mineraler och minskar upptaget av dessa i tarmen. Nöt-
ter kräver en hel del tuggande och ju mer du tuggar mandlar desto
bättre mättnad får du10. All mat som kräver tuggande är faktiskt bra
för den naturliga aptitregleringen som urmänniskan är anpassad för.
Utifrån evolutionär synvinkel är en måttlig konsumtion av nötter bäst
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– inte av skälet att mängden energi blir för stor utan av skälet att
mängden antinutrienter kan bli för stor. Urmänniskan förmodas ha
konsumerat nötter i en högst måttlig mängd. 

Frön innehåller också en del antinutrienter jämte en del närings-
ämnen, kolhydrater, fetter och proteiner. Så om du tycker om nötter
och frön är min rekommendation att köpa en blandning av naturella
nötter som mandlar, cashewnötter, hasselnötter, valnötter, pistage-
nötter, paranötter och andra nötter och äta dem som snacks eller ha
dem i matlagningen. Undvik jordnötter som tillhör släktet baljväx-
ter samt de nötter som är saltade och rostade i olja. Ät en blandning
av chiafrön, solrosfrön, sesamfrön och linfrön och strö dem på yog-
hurten eller över salladen. Chiafrön och linfrön marknadsförs ofta
som utmärkta källor till omega-3-fettsyror. Det är inte korrekt då
omega-3-fettsyror från alla vegetabiliska källor har svårt att omvand-
las till de varianter som spelar roll för din kropp. Mer om det senare
i boken. Linfrön innehåller dessutom vätecyanid, ett toxiskt ämne när
dosen blir för stor så överstig inte 2 matskedar per dag.

2.6 Honung
Honung är ett unikt livsmedel evolutionärt sett. Det är den enda
maten från naturens smörgåsbord som innehåller stor mängd snabba
kolhydrater i form av glukos och fruktos. Urmänniskan förmodas ha
ätit honung i högst måttlig omfattning när det har påträffats, men
vissa nutida urbefolkningar ger sig gärna ut för att regelbundet samla
och äta honung. Honungens snabba kolhydrater kan vara negativt för
dig som är metabolt sjuk eller känslig för kolhydrater, men honung
kan också ha värdefulla hälsoegenskaper. Honung finns i väldigt skif-
tande kvalitet. Manuka-honung anses vara av hög kvalitet och denna
har vid sårläkning tillsammans med antibiotika visat sig kunna ge en
bättre antibakteriell verkan mot multiresistenta bakterier jämfört med
endast antibiotika11. Den har också visat sig vara effektiv vid halsfluss
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och andra infektioner. Maorifolket på Nya Zeeland använder ma-
nuka-honung regelbundet vid infektioner och ytliga sår. 

En blandning av etiopisk honung och ingefära gav i en studie en ef-
fektiv antibakteriell verkan mot multiresistenta bakterier12. Honung
och ingefära innehåller var för sig antioxidanter och andra närings-
ämnen som kan slå hål på bakteriernas yta. Tillsammans blir de ett
riktigt kraftfullt vapen. Så det gamla husmorsknepet att dricka ho-
nungsvatten vid förkylningar kanske har substans?

Honung är inget nödvändigt inslag i en Paleokost. Men om du någon
gång vill prova dess läkande egenskaper så ät 1 matsked honung mor-
gon och kväll vid en infektion som halsfluss, eller smörj in på ytliga sår.
Om du önskar en naturlig bakgrundssötma i en dessert kan jag re-
kommendera honung som sötning. Stevia och sukrin är förmodligen
bättre än honung för dig som är metabolt sjuk eller känslig för kol-
hydrater, men föredra honung om du tål honungens kolhydrater.

2.7 Junkfood-Paleo, Kvasi-Paleo, Aldrig-Paleo och Special-Paleo
Den bästa maten innehåller bara en ingrediens i innehållsförteck-
ningen. Kött, fisk, ägg, grönsaker, rotfrukter och annan Paleomat är
rena råvaror utan tillsatser. Ju fler tillsatser ett livsmedel har, desto
större indikation på att det handlar om dålig kvalitet. En bra grund-
regel är att aldrig handla livsmedel som består av fler än fem ingredi-
enser. 

I takt med ökad popularitet för Paleokost så kommer förtäckt
skräpmat som ett brev på posten. Industrin vill alltid tjäna pengar på
det som är populärt. Paleokost är i grunden naturligt fri från socker,
spannmål och mejeriprodukter, men all mat som är fri från dessa livs-
medelsgrupper är inte bra mat. Se därför upp med kex, bröd, bars och
annan så kallad mat som anspelar på det socker-spannmål-
mejerifria innehållet. Många gånger innehåller denna förtäckta skräp-
mat växtoljor, tillsatser och annat skräp. I ett köpcentrum jag ofta
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besöker brukar ett företag göra reklam för glutenfria crêpes utan vare
sig konserveringsmedel, stabiliseringsmedel, färgämnen eller smak-
förstärkare. Företaget gör inte anspråk på begreppet Paleo – det vore
att häda Paleobegreppet. Men marknadsföringen får en touch av ren-
het och kvalitet, principer som Paleokost bygger på. Crêpesen inne-
höll för övrigt ägg, rismjöl, mjölk och socker och är naturligtvis inte
nyttiga så långt ögat kan nå. Bara för att en av flera hälsobovar tas
bort i ett livsmedel betyder inte det att maten har blivit bra. Det be-
tyder endast att den blivit mindre dålig för vissa personer. En äkta
Paleolit ställer alltid höga krav på matkvalitet.

I vissa fall använder livsmedelsproducenter namnet Paleo för livs-
medel vars ingredienser malts, koncentrerats och blandats. Visst kan
det vara Paleokost när råvarorna är bra i grunden, men när konsi-
stensen och ”förpackningen” ändras jämfört med ursprunget kan flera
hälsoeffekter gå förlorade. En fruktsmoothie är ett bra exempel. När
en sådan söt smoothie slinker ner genom din matstrupe undrar ditt
aptitcentrum i hjärnan vart fibrerna och tuggandet tagit vägen. Re-
aktionen i aptitcentrum reagerar inte på samma sätt som om du hade
ätit en fruktsallad. Ha dessa tankar i minnet så det inte blir för mycket
Kvasi-Paleokost som inte ger dig den hälsa som du förväntar dig. 

Ett annat exempel på Kvasi-Paleokost är alla ingredienser som an-
vänds i bakning – nötmjöl, fiberhusk, mandelsmör och torkad eller
inlagd frukt. Det är ursprungliga råvaror men som behandlats på ett
sätt som gör att de kan bli problematiska för känsliga personer. En
del magar kan knorra ordentligt och är du metabolt sjuk är det inte
särskilt klokt med torkad eller koncentrerad frukt, även om frukt i
sig är bra. Hoppas att du hängde med i resonemanget. 

Diskvalificerad som Paleokost är raffinerad mat. Allt som innehål-
ler raffinerat socker, spannmål, mejeriprodukter (förutom smör eller
ghee) och växtoljor (förutom olivolja). Folkhemsmaten pasta och ris
utgår liksom processade köttprodukter som korv, leverpastej, smör-
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gåsskinka med flera. Margarin passar bäst som skokräm och indust-
riellt processade sojaprodukter bör du vara återhållsam med. Faktum
är att de fyra kursiverade livsmedelsgrupperna ovan är de som skapar
störst metabol, hormonell och inflammatorisk obalans. När det gäl-
ler spannmål och mejeriprodukter verkar de skadliga effekterna till
stor del handla om kvalitet och tillredning. Åt detta ägnar jag två
djupgående kapitel senare i boken. När det gäller växtoljor så frikänns
olivoljan tack vare bra fettsyror och högt näringsvärde även om ur-
människan sällan pressade oliverna för att kunna ringla olja över sina
grönsaker. Rapsolja är en produkt i gråzonen. Den används ofta tack
vare sin neutrala smak i majonnäs och såser för att fettsyresamman-
sättningen är okej. Men den rapsolja vi äter idag är genmodifierad
sedan 1970-talet. Raps innehöll tidigare gener som tillverkade eru-
kasyra och dåtidens rapsolja innehöll större mängder erukasyra. Frid
och fröjd kan tyckas, men erukasyran är toxisk för kroppen. Därför
genmanipulerades rapsen så halten av erukasyra sjönk betydligt och
oljan kunde bli ätlig. Även om en viss mängd rapsolja säkert kan an-
vändas i matlagningen så är det faktum att rapsen normalt innehål-
ler toxiska syror ett tecken på att den i grunden inte bör konsumeras. 

Paleokost för läkning i nutidens västerländska samhälle behöver an-
passa efter aktuellt symtom. Vid metabol sjukdom kan de blodsocker-
höjande kolhydraterna behöva minskas, även om de kommer från bra
livsmedel. Vid inflammatorisk sjukdom kan ett antal Paleolivsmedel
uteslutas temporärt för att skapa så gynnsamma förhållanden som
möjligt för läkning. Exempel är ägg, nötter och släktet nattskatteväx-
ter vid ett så kallat autoimmunt protokoll (AIP) eller de flesta livsme-
del utom buljong och kokta grönsaker och köttbitar vid GAPS.
Nattskatteväxter är potatis, tomater, paprika, aubergine, chili och
curry och innehåller solanin, ett ämne som i vissa fall bör undvikas
vid tarmläkning. Mer om AIP och GAPS senare. 
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2.8 Vad bör du dricka?
Drick vatten, kaffe eller te och undvik som regel kalorier i det du
dricker. Se gärna till att filtrera ditt kranvatten för att balansera mi-
neraler och eliminera dålig smak. Kolsyrat vatten är okej någon gång
då och då, men pH-värdet är lägre och inte lika snällt mot tänder och
magsäck som vanligt vatten. När det gäller kaffe är det viktigt att välja
kvalitet. Kaffebönan är en näringsbomb, men mycket kan hända från
att bönan hänger på plantan till att den är mald och förpackad hemma
i ditt kök. En medveten kaffeproducent tar tillvara på näringsvärdet
genom alla steg i produktionskedjan (rostning, torkning, toxinelimi-
nering och malning). Det mesta kvalitetskaffet kommer från små-
skaliga, ekologiska och Fairtrade-märka plantager på höglänt terräng
där mognaden tillåts gå långsamt. Pressa i kanna för bästa omsorg
om kaffekvaliteten, men det går också bra att brygga. Kaffe innehål-
ler ämnet koffein som har centralstimulerande verkan och ökar
stressbelastningen i kroppen. Det kan vara en positiv effekt när du
vill aktivera dig och fokusera, men för mycket kaffe kan leda till stres-
symtom. Drick därför med omsorg och måtta. Koffein finns också i
te med undantag av rött te. Välj därför i första hand rött te, örtte och
andra tesorter av högre kvalitet. På senare år har kombuchate blivit
populärt. Kombuchate är fermenterat och innehåller goda bakterier
och endast en mindre mängd socker och alkohol. Kombuchate kan
därför vara ett bra alternativ. Kaffe och te är sammanfattningsvis inte
helt okomplicerade för alla alltid och det finns situationer då du bör
se upp med dessa drycker. Mer om det senare i boken. 

Alkohol är en sällskapsdryck med klart negativa hälsoeffekter i för
stor mängd. När du dricker mycket alkohol ökar risken för cancer
kraftigt. Många andra organ tar också skada av för mycket alkohol. En
måttlig konsumtion kan däremot befrämja cirkulationen och ha po-
sitiva effekter på diabetes och hjärt-kärlsjukdomar13. En måttlig kon-
sumtion är ett litet glas om 10 centiliter för kvinnor per dag och ett
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något större glas om 15 centiliter för män. Men så fort den måttliga
konsumtionen överskrids försvinner de positiva effekterna. Så njut
av ett glas rödvin då och då om du tycker om det. Orsaken till rödvi-
nets hälsoeffekter tros komma från alkoholen självt som vidgar kär-
len, men också från en rad olika antioxidanter med resveratrol i
spetsen. 

Principerna ovan är grunden till Paleokosten. Alla livsmedel kan
analyseras i närmare detalj, men det behöver inte heller bli mer kom-
plicerat än att utgå från den enkla principen om att det är dessa livs-
medel som serverar dina celler den energi och näring de förväntar
sig. Så du som är ute efter ett enkelt kostbudskap utan krångligheter
kan egentligen sluta läsa här och börja laga mat från grunden utifrån
principerna i detta kapitel.

2.9 Tre ambitionsnivåer av Paleokost
Kanske vill du inte? Kanske kan du inte? Att regelbundet äta Paleokost
fullt ut kräver i dagsläget en helhjärtad insats, eftersom tillgänglighe-
ten på skräpmat är så oerhört mycket större än på bra kvalitetsmat. Så
det är inte enkelt för en Paleolit att navigera genom det moderna sam-
hället och undvika skräpmatsfällor, särskilt inte utanför hemmet och
synnerligen inte på resande fot. Det är helt enkelt svårt att anamma
en asketisk Paleolivsstil. En avvägning får göras mellan hälsovinsten
och uppoffring i tid, kronor och energi. Det ska samtidigt sägas att en
asketisk Paleokost inte är nödvändig för dig som är frisk i grunden.
Men ju fler hälsobesvär du dras med, desto större behov har du av att
hålla dig till Paleokosten fullt ut.

Utifrån min coachingerfarenhet vet jag att det är viktigt att peka ut
en färdriktning mot Paleolivsstilens helhet – även om få tar till sig den
fullt ut. Studera bilden på målbildstrappan här intill. Bara att visa
vägen upp ger en trygghet för många. Att känna till verktygen för läk-
ning, förebyggande och optimering ger en trygghet, även om förmå-
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Bild 3: Målbildstrappan

gan (ännu) inte finns till att vandra högre upp. Våra ambitioner, driv-
krafter och förutsättningar för att ändra livsstilsvanor är olika. Och jag
vill poängtera att varje steg uppåt mot den ”Paleolitiska dörren” är en
vinst. Det kommer perioder i livet när den egna strävan efter opti-
mal hälsa får sättas på vänt, eller prioriteras ned. Det kommer också
perioder i livet när andra delar av livsstilen blir viktigare att bejaka.
Men i slutändan är det trots allt bara du som bestämmer hur många
steg du vill ta. Jag har ju ingen aning om hur din vardag ser ut, vilka
ambitioner du har eller hur mycket tid och energi du har till förfo-
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gande. Hade våra mataffärer endast sålt Paleokost hade saken varit
enklare, eftersom du då bara hade kunnat välja och vraka utan att
tänka. Men idag är det så mycket skräpmat på hyllorna, vilket med-
för att du behöver lägga mycket mer energi på att hitta guldkornen
och undvika skräpet. Utbudet är ännu inte vad det borde vara. Min
poäng är hur som helst att små steg kan göra stor nytta. Så vill du ge
bort denna bok till en släkting som tidigare avfärdat din kostfilosofi
som extrem och orealistisk, så kan du härmed berätta för vederbö-
rande att det inte behöver betyda särskilt omvälvande förändringar.
Jag har nämligen delat in Paleokosten i tre ambitionsnivåer – Enkel,
Original och Avancerad.

Enkel Paleo: dina första steg
Denna enkla variant passar dig som i grunden mår bra och som vill
ta de första stegen mot nästa nivå av hälsa och välmående. Du kan
gott och väl följa en 80/20-regel, det vill säga att du försöker hålla dig
till upplägget till 80 procent och gör större eller mindre avsteg till 20
procent. Om vi utgår från att du äter 7 x 3 måltider per vecka = 21
måltider så handlar det om avsteg med fyra måltider.

Enkel Paleo
1. Inget socker: honung, frukt och bär som sötning.
2. Inga spannmål: havre och surdegsbakat rågbröd då och då, 
2. någon gång nötmjöl.
3. Rätt mejeriprodukter: smör, ghee, grädde, fet crème fraiche,
3. gräddfil, fet yoghurt och fina ostar till fest (se till att mejeri-
3. produkterna utgör maximalt en måttlig mängd).
4. Potatis, bovete eller ris då och då.
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I rutan ovan hittar du de karakteristiska dragen för den enkla vari-
anten. Byt ut allt raffinerat socker mot bättre alternativ som frukter,
torkad frukt, bär, honung eller annan naturlig sötning. Men minska
gärna den totala mängden sötning för att vänja dig vid mindre söt
mat. 

När det gäller spannmål så tillåt dig de minst dåliga: havre och ett
surdegsbakat rågbröd någon gång då och då. Havre innehåller inte
gluten och ett surdegsbakat bröd ger mer näring än ett traditionellt
bröd och är snällare mot tarmen. Du kan till exempel ibland äta hav-
regrynsgröt till frukost. Ett folkslag i Skottland på tidigt 1900-tal som
inte drabbades av moderna välfärdssjukdomar värdesatte havre-
grynsgröt högt, så det går uppenbarligen bra att inkludera havre i kos-
ten utan negativa effekter – åtminstone så länge kosthållningen i
övrigt är bra och havregrynen är av bra kvalitet. Ett annat folkslag i
bergsbyarna i Schweiz under samma tid bakade gärna surdegsbröd
på råg – inte heller dessa människor drabbades av moderna välfärds-
sjukdomar. Till dessa skottar och schweizare ska jag återkomma i ka-
pitel 5 och 6. Du kan också använda nötmjöl i bakning och
matlagning någon gång då och då, men överdriv inte. 

När det gäller mejeriprodukter så tillåt dig smör, ghee och grädde
till vardags och fina ostar till fest. Grädde består mestadels av mjölk-
fett som du kan använda i matlagning för att höja den kulinariska
upplevelsen. Använd övriga feta mejeriprodukter som crème fraiche,
gräddfil eller fet yoghurt med måtta och undvik övriga mejeripro-
dukter.

Ät potatis, bovete och (vild)ris då och då i måttlig mängd. Ingen av
dessa stärkelsekällor innehåller gluten, men däremot en del antinut-
rienter. De flesta verkar tåla dessa stärkelsekällor bra. Potatisen får
gärna vara kokt och avsvalnad. Då ger den dig en större mängd resi-
stent stärkelse som blir mat till tarmbakterier istället för stärkelse som
höjer blodsockret.
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Original-Paleo: det rena originalet
Detta är den rena formen av Paleo och är helt socker-, spannmåls- och
mejerifri (förutom smör och ghee). Den passar dig som mår bra i
grunden och vill förebygga framtida ohälsa effektivt. Den passar också
dig som vill läka från ohälsa utan att ägna alltför många timmar, kro-
nor och energi åt upplägget. Jag rekommenderar att du försöker hålla
dig till upplägget till 100 procent för bästa resultat. 

Original-Paleo
1. Inget socker och onödig sötning: frukt och bär ibland.
2. Inga spannmål.
3. Inga mejeriprodukter: smör och ghee är okej (mjölkfett).

Avancerad Paleo – när du vill gå ”all in”
Grunden är Paleokost som den beskrivs i Original-varianten, men den
avancerade varianten vänder sig till dig som dels har mer tid och energi
att lägga på matlagning, dels vill göra allt för att optimera hälsan. Den
maximerar din läkningsförmåga och ger hälsan en ordentlig skjuts
framåt. I den avancerade varianten ägnar du tid åt att koka egen ben-
buljong, och/eller fermentera egna mejeriprodukter som yoghurt,
och/eller syra egna grönsaker. Näringsintaget från såväl benbuljong som
fermenterade grönsaker och yoghurt är imponerande högt. Benbuljong
kan antingen utgöras av kycklingskrov, delar från nötdjur eller fiskres-
ter. Kyckling- och fiskbuljong är något mildare än buljong på nötkrea-
tur. Buljong är en rik källa på kollagen som består av gelatin som i sin
tur är en rik källa på aminosyran glycin. Dessa näringsämnen har tarm-
läkande egenskaper och stärker hår, hud, naglar och leder. Se till att ha
leder med från de djurdelar du kokar, då det främst är i lederna som
kollagenet och gelatinet sitter. Speciellt kycklingfötter är rika på gelatin.  
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Fermenterad mat är mycket hälsosam. Av mjölk och bakteriekul-
tur kan du själv tillverka fermenterade mejeriprodukter som yog-
hurt, fil och crème fraiche. Och av grönsaker och bakteriekulturer
kan du göra fermenterade grönsaker. Fermenterad mat stöttar mat-
smältning, tarmläkning och underlättar upptag av all näring. Sy-
rade grönsaker i butik som surkål och kimchi har ofta pastöriserats.
Kan du hitta opastöriserade varianter så föredra detta för bästa kva-
litet. 

Avancerad Paleo
1. Egen buljong.
2. Egengjord yoghurt.
3. Egensyrade grönsaker.
4. Eventuellt enligt individanpassade protokoll (till exempel AIP,
4. GAPS).

2.10 Salt
Salt har varit ett omdiskuterat inslag i den moderna kosthållningen
under lång tid. Salt har anklagats för att orsaka högt blodtryck och
därmed öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Många internationella Pa-
leoförespråkare avråder också från ett högt saltintag med hänvisning
till att ursprunglig kost innehöll mindre salt än vad dagens kost gör. 

Men efter en betraktelse av det vetenskapligt dokumenterade un-
derlaget blir det svårt att argumentera för att vara försiktig med salt
– så länge det handlar om oraffinerat havssalt eller bergssalt. Det har
gjorts en rad studier som tittat på saltintag och blodtryck. År 2004
publicerades en reviewartikel som analyserat över 100 studier på
människor med såväl normalt som högt blodtryck14. Slutsatsen i ar-
tikeln var att ett kraftigt minskat saltintag ger en blodtryckssänkning,
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men sänkningen var ytterst marginell. Det är således svårt att hävda
att det är saltintaget som är den stora boven bakom högt blodtryck.
Snarare bör blickarna riktas åt den förfettade levern som ökar sin pro-
duktion av urinsyra och metylglyoxal, två ämnen som drar ihop kär-
len och ökar blodtrycket. 

Jag vill bestämt hävda att du kan fortsätta äta salt efter dina
smakpreferenser så länge du väljer oraffinerat havssalt eller bergssalt.
Faktum är att oraffinerat salt innehåller ett spektrum av mineraler
och har helt andra egenskaper i din kropp än vad raffinerat salt har.
Det raffinerade saltet innehåller 97–99 procent natriumklorid medan
oraffinerat havssalt kan innehålla 84 procent natriumklorid, 14 pro-
cent vätska med hjärtvänliga mineraler i form av drygt 3 procent
magnesium och mindre mängder selen och kalium. Salt har sedan
urminnes tider använts som konserveringsmedel och djur slickar
gärna salt från stenar i naturen. De flesta människor tycker om sälta
till en viss grad. Alla nämnda fakta stöder påståendet om att det är
viktigare att få tillräckligt med salt än att undvika få för mycket salt.
Det stora problemet med salt är alltså det raffinerade saltet som ger
obalanser i kroppens mineralnivåer. Det enklaste sättet att und-
komma för mycket raffinerat salt är att inte äta den saltproppade pro-
cessade maten. Satsa på att undvika processad mat och att äta 5–8
gram havssalt per dag eller salta efter behag. 

En intressant aspekt på salt är att det traditionellt också har använts
som slipmedel för tänderna. Med Paleomat behövs egentligen inte
tandkräm för att hålla karies borta. Vi är dock så intrimmade i att
borsta tänderna med tandkräm och lever i tron att det är en förut-
sättning för att inte få hål i tänderna. Men i själva verket är karies ett
resultat av syraattacker, syra som bildas av munnens bakterier när de
blir matade med raffinerat socker och raffinerad stärkelse. Så egent-
ligen kan du få tillräcklig rengöringseffekt på tänderna om du und-
viker processade kolhydrater och gnuggar tänderna med lite havssalt. 
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2.11 Tre tillskott för optimal hälsa
Det finns uttalade näringsbrister hos många idag. Genom boken
kommer jag att ta upp betydelsen av att äta näringsrik mat för att läka
effektivt, men också av att tillföra utvald näring för att åstadkomma
en terapeutisk effekt. Det finns i mina ögon tre tillskott som de allra
flesta människor behöver för att skapa förutsättningar för bästa möj-
liga hälsa. Dessa tre tillskott är solhormonet vitamin D, den flero-
mättade fettsyran omega-3 och mineralet magnesium. För att
optimera kroppens nivåer av just dessa ämnen erbjuder den moderna
maten synnerligen dåliga förutsättningar.

2.11.1 Vitamin D
För cirka 40 000 år sedan koloniserade urmänniskan de norra kallare
breddgraderna i Europa med mindre sol. Eftersom urmänniskans
hud var mörk hade hon svårt att tillgodogöra sig den begränsade
mängden UVB-strålar för att tillverka tillräckligt med vitamin D. De
undre hudlagren är den bästa fabriken för vitamin D. Men eftersom
UVB-strålar filtreras bort i atmosfären när din skugga är längre än
dig själv (under 45 graders vinkel), kan du på våra nordliga breddgra-
der bara tillverka vitamin D några timmar runt lunchtid under som-
marhalvåret. Mellan oktober och april ger solen i norra Europa inget
vitamin D15. Ju större hudyta du exponerar på sommaren, desto mer
tillverkning. Dock uppstår ett jämviktsläge efter cirka 30 minuter,
varpå ingen ytterligare tillverkning sker. Mörkhyade personer behö-
ver emellertid uppåt 10 gånger längre tid än ljushyade för att tillverka
samma mängd i solen16. Fet, animalisk mat som fet fisk (ål, lax, sill,
makrill och sardiner), smör, grädde, äggula, lever och annan inälvs-
mat ger dig också vitamin D, men intaget är betydligt mindre än vad
huden kan tillverka. 

Vitamin D ökar upptaget av kalcium och fosfor i tarmen. Det sam-
verkar med magnesium och vitamin K2 för en normal omsättning
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och inlagring av kalcium. Men receptorer för vitamin D finns på
många vävnader och ämnet är därför mer att betrakta som ett hor-
mon. Tillräckligt med vitamin D behövs för celldelning, insulin-
känslighet, immunförsvar och kognitiv funktion. Så när du vill
optimera din kropp med bästa möjliga förutsättningar för viktregle-
ring och metabol hälsa, skeletthälsa, hjärt-kärlhälsa, infektionsbe-
kämpning och hjärnhälsa så är vitamin D nödvändigt. Och även när
du vill förebygga cancer. 

De flesta av de klienter jag träffar har låga värden under vinterhal-
våret. En del har kritiskt låga nivåer trots bra livsstilsvanor. Extra upp-
märksam bör du vara som har kommit upp i åldern, eftersom
solvanorna förändras och aptiten sjunker lätt med åldern. Även
absorptionen i tarmen försämras. Normal absorption hos friska per-
soner ligger mellan 62–91 procent. Vid glutenintolerans kan uppta-
get sjunka nedåt 50 procent och vid andra sjukdomar som
inflammatoriska tarmsjukdomar samt hos de som genomfört en gas-
tric bypass-operation kan andelen vitamin D som tas upp i tarmen
vara så låg som nedåt 20 procent17.

Din kropp lagrar vitamin D i levern och i fettvävnaden under ett par
månader. Det betyder att daglig tillförsel via mat, tillskott eller sol
egentligen är onödigt och tillförseln kan istället göras stötvis. Men
välj det intervall på tillskott som gör att du kommer ihåg att öppna
skafferiet och ta fram vitamin D-flaskan. 

Du kan mäta dina blodnivåer genom ett blodprov. Vitamin D bör
ligga på minst 75 nmol/l, där skyddseffekten på flera olika sjukdo-
mar säkras18. Överdosering av vitamin D kan ge förhöjda kalciumni-
våer i vävnaderna, men uppstår först vid en blodnivå av vitamin D
på 220 nmol/l19. Risk för överdosering föreligger möjligen först vid
daglig dos på 10 000 IE under en längre tid. Du kan anpassa dosen
efter dina uppmätta nivåer, men en daglig dos på 4 000 IE (100 mik-
rogram) är en säker dos för att nå blodnivåer om 75–150 nmol/l. Att
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öka blodnivåerna ovanför 75 nmol/l kan vara ett sätt att få ytterligare
sjukdomsförebyggande samt optimeringseffekt av vitamin D, utöver
de som visats i studien ovan. Värden mellan 25–75 nmol/l räknas som
vitamin D-brist och lägre än 25 nmol/l räknas som grav brist. 

Gör så här:

1. Sola stora delar av kroppen 20–30 minuter under sommar-
1. månaderna mitt på dagen utan att bränna dig. Använd inte 
1. solkräm utan skugga och kläder för att vila huden.

2. Ta tillskott om 4 000 IE per dag mellan oktober och april för att
1. återställa normala nivåer av vitamin D. Ett alternativ är att ta 
1. glesare, men högre stötdoser, men då rekommenderar jag att 
1. du gör det i samråd med välutbildad vårdpersonal eller kost-
1. rådgivare. Överväg ett kombinationspreparat där också vita-
1. min K2 ingår.

3. Mät vitamin D i blodet två gånger per år, gärna i december och 
1. maj.

4. Se till att anpassa din livsstil så du erhåller ett blodvärde mellan 
1. 75–150 nmol/l.

En studie som undersökte blodnivåer på 35 massajer och 25 personer
i Hadzafolket i Tanzania visade att deras genomsnittliga värde upp-
gick till 115 nmol/l20. Värdena spretade dock på individnivå och vär-
den mellan 59–171 nmol/l uppmättes. Dessa människor lever
utomhus som jägare och samlare, bär måttligt med kläder och försö-
ker undvika sol när chansen ges. Åtminstone på en populationsnivå
kan därför 115 nmol/l vara ett riktmärke. 
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Hur du mäter vitamin D i ditt blod kan du läsa mer om senare i
boken.

Bild 4: Vitamin D

2.11.2 Omega-3
Fettsyrefamiljerna omega-3 och omega-6 reglerar många processer i
dina celler. De är varandras motsatser och människan är genetiskt
anpassad efter en ungefärlig balans mellan omega-3 och omega-6 på
1:1–1:4, det vill säga maximalt 4 gånger mer omega-6 i blodet än
omega-321, 22. 

Omega-3 minskar inflammationer, kronisk smärta, insulinresistens
och blodets koagulering. Omega-6 driver istället inflammationer i
kroppen. När det gäller inflammationer så är det framför allt EPA (en
omega-3) och arakidonsyra (en omega-6) som avses. Den normala
kvoten som jag nämnde ovan gäller mellan just dessa två fettsyror.
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En snedfördelning mellan dessa riskerar att öka dina kroniska in-
flammationer i kroppen, och jag kommer genom boken ge flera ex-
empel på betydelsen av detta. 

Grundsubstansen inom omega-3-familjen heter ALA (18:3), alfa-li-
nolensyra. Parentesen anger att det är en 18 kolatomer lång kedja med
3 dubbelbindningar mellan kolatomerna. ALA finns i vegetabiliska
källor. ALA omvandlas till ett antal mellanformer och så småningom
till EPA (20:5) och DHA (22:6). Omvandlingen innebär att fler kol-
atomer läggs till kedjan samt att antalet dubbelbindningar ökar. Det
är EPA och DHA som är essentiella för din kropp. DHA är mycket
viktig för en välmående hjärna och utgör 20 procent av hela hjärnans
vikt. 

Din kropp har en otillräcklig förmåga att effektivt omvandla ALA
till de essentiella omega-3-varianterna EPA och DHA. I vetenskap-
liga studier har en omvandlingsgrad på 5–15 procent uppmätts23.
Omvandlingsgraden är något bättre hos kvinnor, framför allt gravida
kvinnor, hos de som äter mättat fett samt hos de som minskar sitt
intag av omega-6-fettsyror. Den evolutionära orsaken till att om-
vandlingsgraden är bättre hos gravida kvinnor kan vara behovet av att
tillgodose fostrets tillväxt av hjärnan. Under graviditet minskar mam-
mans hjärna cirka 5 procent, vilket man tror vara normalt. Men frå-
gan är om detta är ett resultat av att fettsyror i mammans hjärna flyttas
över till fostret i en situation när mamman inte äter tillräckligt med
omega-3. Det är därför av största vikt att mamman tillgodoser hen-
nes och fostrets behov av omega-3. Det finns till och med hypoteser
om att graviditetsdepressioner kan kopplas till urlakning av mam-
mans eget förråd av omega-3. 

Omega-3 finns i kött och inälvsmat från gräsbetande djur, mejeri-
produkter från gräsbetande kor och i ägg från frigående höns. De
största mängderna hittar du i fet fisk som exempelvis lax, men det är
ett krav att den är vildfångad och inte odlad. 
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Är du frisk kan du sikta på en kvot i blodet mellan 1:1–1:4. Har du
däremot en inflammatorisk, metabol eller neuropsykiatrisk sjukdom
kan målet vara 1:1. De flesta av mina klienter som är friska och nor-
malviktiga ligger runt 1:5–1:10. Många med neuropsykiatriska eller
inflammatoriska symtom ligger över 1:10, ofta uppåt 1:20. 

En standarddos omega-3 är på 2 gram per dag. Se till att det är 2
gram rena omega-3-fettsyror. Många tillskott innehåller andra fett-
syror så räkna om efter innehållsförteckningen. Se till att ta naturlig
fiskolja eller fiskleverolja, men inget koncentrat. Fiskleverolja inne-
håller förutom omega-3 också vitamin A och D, vilket gör det till ett
bra kombinationstillskott för dig som enkelt vill få i dig samtliga dessa
ämnen. Idag varnas gravida kvinnor för att äta inälvsmat och fiskle-
verolja på grund av högt innehåll av vitamin A. Studier av tidigare
ursprungsbefolkningar visar dock att inälvsmat med högt innehåll av
vitamin A, D och K snarare ansågs extra värdefullt för gravida kvin-
nor. För att komma upp i 1:1 kan högre doser än 2 gram krävas, men
då bör du ta dessa i samråd med välutbildad vårdpersonal eller ko-
strådgivare. Konsultera din läkare om du vill ta omega-3-tillskott och
samtidigt äter blodförtunnande läkemedel. 

Hur du mäter din omega-3/omega-6-kvot kan du läsa mer om se-
nare i boken. 

Gör så här:

1. Ta tillskott om 2 gram rena omega-3-fettsyror per dag i form 
1. av fiskolja. Överväg fiskleverolja som alternativ då du där ock- 
1. så får i dig de fettlösliga vitaminerna.

2. Mät omega-3 i blodet två gånger per år.

3. Se till att anpassa din livsstil så att du erhåller en kvot på 1:1–1:4.
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2.11.3 Magnesium
Magnesium är ett av dina viktigaste mineraler och ingår i runt 300
enzymer. Det betyder att lågt magnesium kan påverka kroppen på
alla möjliga sätt. De främsta effekterna av brister är emellertid en
sämre skeletthälsa, muskelfunktion, hjärt-kärlhälsa och hjärnhälsa.  

Magnesium, likt andra mineraler, finns främst inne i cellerna. Un-
gefär 50 procent av detta magnesium finns i skelettet och resten i
muskler och mjukvävnader. Upptaget i tarmen uppgår till cirka 30–
50 procent. En anledning till att magnesiumbrist är vanlig är att
många äter en spannmålsbaserad kost där fytinsyra binder magne-
sium och andra mineraler. Dessutom är maten generellt sett urlakad
på magnesium och många andra mineraler. Balansen mellan magne-
sium och kalcium styr många processer i kroppen, bland annat an-
spänningsgraden i musklerna. Många har fem–tio gånger mer
kalcium än magnesium, medan det optimala vore lika mycket eller
till och med uppåt tre gånger så mycket magnesium som kalcium. 

Magnesium finns naturligt i benbuljong, kött och inälvor,
gröna bladgrönsaker, nötter, frön, mörk choklad och kronärtskocka.
När det gäller tillskott så bör du ta magnesiumcitrat och magnesi-
umglycinat för bästa upptag i tarmen, men det går också bra med -
acetat, -laktat, -sulfat och -klorid, men undvik magnesiumoxid,
-hydroxid, -aspartat och -karbonat.

Vanliga symtom på magnesiumbrister är muskelkramper, depres-
siva besvär, förstoppning, anspänning, högt blodtryck, sömnsvårig-
heter och oro. Vid svår brist kan det leda till hjärtarytmier. Ta därför
en standarddos på 400 milligram magnesium kvällstid några timmar
före sänggåendet. Du kan öka dosen till det dubbla för att se om sym-
tomen påverkas ytterligare. Det finns inga biverkningar med för
mycket magnesium mer än att du kan bli lös i magen. Urmänniskans
kost tros ha gett minst 600 milligram magnesium om dagen, vilket få
kommer upp till idag med hjälp av enbart kost.
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Gör så här:

1. Ät en näringsriktig Paleokost.

2. Ät fet, animalisk mat och övriga bra magnesiumkällor för ett 
1. så bra intag som möjligt via maten.

3. Ta tillskott om 400 milligram om dagen. Vid symtom på brister
1. kan du dubblera dosen under någon månad för att utvärdera 
1. effekten. 

2.12 Är Paleo lågkolhydratkost?
Paleokost är per definition ingen kosthållning med fast fördelning
mellan kolhydrater, fetter och proteiner. Paleokost är därför inte hel-
ler i grunden någon lågkolhydratkost då den kan innehålla frukter,
rotfrukter, nötter och honung som driver upp kolhydratinnehållet.
Du som är frisk och tränar regelbundet behöver i regel inte fokusera
på antalet gram kolhydrater, fetter eller proteiner när du äter Paleo-
kost. 

Det finns emellertid ett antal tillstånd och situationer när lågkol-
hydratkost är eftersträvansvärt. Lågkolhydratkost kan ha en terapeu-
tisk (läkande) verkan vid såväl övervikt och metabol ohälsa som vid
vissa inflammatoriska tillstånd. Även vid många neuropsykiatriska
och neurodegenerativa diagnoser är lågkolhydratkost att föredra fram-
för annan kosthållning. Det finns också skäl att hålla nere kolhydrat-
intaget vid sockerberoende och sockersug. Även du som uthållig-
hetsidrottar och du som vill deffa kroppen maximalt har nytta av en
lågkolhydratkost.  

Du kan enkelt anpassa Paleokosten till att bli kolhydratsnål. Genom
att undvika frukter, rotfrukter och honung och äta bär med måtta så
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minskar du kolhydratintaget effektivt. Fortsätt äta grönsaker som
växer ovan jord (samt lök) så hamnar du på ett maximalt kolhydrat-
intag om 20 gram per dag vilket definieras som en strikt lågkolhyd-
ratkost. Ersätt tappet av kolhydraterna med mer naturliga fetter som
smör, kokosolja, olivolja, avokado, ägg och fet fisk.  

Många människor mår i praktiken bäst av en Paleokost som görs
kolhydratsnål. Orsaken brukar vara att mättnaden blir större och jäm-
nare, att vardagsenergin ökar ytterligare och att humöret stabiliseras
mer. Framför allt upplever många att sötsuget minskar ännu mer. Det
blir helt enkelt lättare att stå emot alla socker- och skräpmatsfällor.
Anledningen till dessa maximerade hälsovinster är att man med max-
imalt 20 gram kolhydrater per dygn skapar en unik metabol miljö i
kroppen. Bland annat nedregleras hjärnans belöningssystem och ke-
toner tillverkas i levern. Ketoner är ett samlingsnamn för tre olika
syror (beta-hydroxybutyrat, acetoacetat och aceton). Dessa bildas av
fettsyror. Ketoner avlastar hjärnans glukosbehov och förser också
muskler och andra vävnader med energi. Det metabola tillståndet
med förhöjda nivåer av ketoner i blodet kallas ketos och en kosthåll-
ning som framkallar ketos kallas ketogen kost. 

Betrakta således Paleokost som en hälsosam kosthållning, och en
strikt lågkolhydratkost som en högre växel för den som vill maximera
funktionsmedicinsk läkning vid 

• metabol sjukdom 
• stor övervikt
• vissa inflammatoriska sjukdomar
• neuropsykiatrisk eller neurodegenerativ sjukdom
• sockerberoende
• sötsug

eller maximera fitness vid 
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• uthållighetsidrott 
• maximal deff och fettförbränning 

En del argumenterar för en strikt lågkolhydratkost (även kallad
LCHF-kost) genom att hävda att en sådan kolhydratsnål och fettrik
kosthållning varit vanligt förekommande under människans evolu-
tion. Men argumenten för det är faktiskt få. Studerar man ur-
sprungskulturer som äter en lågkolhydratkost så har det i de allra
flesta fall handlat om en högproteinkost – inte en högfettskost. När
kolhydraterna ersätts av protein så bildas inte lika mycket ketoner
som när de ersätts av fett. Den unika ketogena miljön infinner sig inte
i en högproteinkost. De stora argumenten för fettrik lågkolhydratkost
(LCHF-kost) är istället att det finns vetenskapligt stöd för dess meta-
bolt terapeutiska effekt, men också att det finns överväldigande po-
sitiva erfarenheter av många som har provat i praktiken. Många har
nämligen ätit sig friska genom en fettrik lågkolhydratkost. Genom
resten av boken kommer jag kalla en fettrik lågkolhydratkost för en
lågkolhydrat-Paleo. 

Jag hoppas att du vid det här laget har fått med dig grunderna i Pa-
leokosten. Dessa behöver du nämligen för att förstå kostens magni-
fikt läkande effekter. Närmast ska du få en ordentlig genomgång för
hur du effektivt kan läka metabol ohälsa – den formen av ohälsa som
utan tvekan skördar flest liv i västvärlden idag. 
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