
I de experimentella studierna 
är det forskare som bestäm
mer vad deltagarna ska ut
sättas för, t.ex. att äta ett visst 
livsmedel eller en speciellt 
sammansatt kost.

I observationsstudier är m
an 

intresserad av att undersöka 
vilka faktorer i kosten som

 bäst 
förklarar det hälsom

ässiga 
utfallet för att sedan kunna ge 
kostråd.

Ursprungligen utvecklades 

begreppet glykemiskt index, GI, 

som ett rangordningssystem för 

kolhydratkällor i diabeteskosten 

baserat på deras omedelbara 

effekt på blodsockernivåerna.

Kategoriska variabler är 
sådana som i sig själva är 
en kategori, t.ex. rökare 
eller ickerökare. Men 
kontinuerliga variabler kan 
också kategoriseras. Ett sätt 
att kategorisera är att dela 
in alla deltagarna i grupper 
efter storleken på deras intag 
av ett visst livsmedel eller 
näringsämne.

Det är viktigt vilka faktorer man 

väljer att ju
stera för. Väljer man 

fel kan man justera bort effekten 

av just det man vill undersöka.

Kvalitetsindex går ut på att 
man skapar poängsystem 
och vilka livsmedelsintag 
som får poäng beror på 
kunskap om vad som 
är hälsosamt i enlighet 
med tidigare kostråd och 
näringsrekommendationer, 
dvs. i någon mening ”vad vi 
redan vet”.

Det största problemet med 

kostregistreringsmetoderna 

verkar vara underrappor

tering, dvs. att allt deltag

arna äter och dricker inte 

registreras.

Den största risken med dåliga 
kostundersökningar är att samband 
som finns mellan kostfaktorer och 
hälsa underskattas eller förblir 
osynliga.

Standardmetoden (eng. standard multivariat 
model) innebär att man i beräkningarna 
av relativ risk (RR) av t.ex. fettintag på 
insjuknande i bröstcancer, lägger till totala 
energiintaget som en andra förklarande 
variabel.
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eller sjä
lva insju
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dödligheten.

.

Kontinuerliga variabler 
är sådana som kan anta 
vilket värde som helst, 
exempelvis proteinintag, 
energiprocent fett eller 
intag av kött i gram.

Konfidensintervallen 
beräknas från samma 
data som pvärdena, 
men ger mer information 
då de beskriver både 
effektens storlek och vilken 
osäkerhet som omger 
effekten
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1 Ett dilemma 

"Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra på allting -  
och de kloka så fulla av tvivel." 

Bertrand Russell, 
 filosof och matematiker,  

Storbritannien 
 
 
 

Man kan ställa sig frågan – varför har vi i vår tid fortfarande inte klarlagt exakt 
vad som är hälsosam mat för oss? Varför dras en slutsats om t.ex. mättat fett 
eller socker i en studie och en helt annan slutsats i en annan studie? Ett syfte 
med den här boken är att bidra till förståelsen för varför det ser ut som det 
gör.  

När människor diskuterar och argumenterar kring kostbudskap kommer de 
ofta in på det vetenskapliga. Är råden vetenskapliga belagda? Om de inte är 
det – vad grundar de sig då på? För många känns det självklart att kostråd ska 
vara vetenskapligt underbyggda, för andra verkar personliga erfarenheter som 
vänner och bekanta gjort viktigare. Den uppsjö av kostbudskap som omger oss 
blir lätt ett smörgåsbord att välja sina favoriter ifrån, det man gillar eller väljer 
att tro är bra för en. 

Läsarintresset är stort för frågor om kost och hälsa, ett engagemang som är 
väl värt att ta tillvara. Folkhälsan har mycket att vinna på relevant kostinform-
ation. Hur ska larmrapporter i media egentligen tolkas? Skräms vi upp i 
onödan? Eller tvärtom – får vi falskt lugnande besked. Det går inte att gene-
ralisera. Ibland är medias kostbudskap helt relevant, ibland inte och ibland 
direkt felaktigt (feltolkat?) och emellanåt ohälsosamt i den mån råden 
tillämpas.  

Jag skriver den här boken därför att jag tror det behövs mer insikter om 
vetenskapen bakom de budskap om samband mellan kost och hälsa som 
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omger oss. Det är inte alls så enkelt och okomplicerat som det kan te sig när 
kostbudskap ropas ut på löpsedlar och i rubriker. De vetenskapliga 
publikationerna är skrivna för experter av experter inom området. De är inte 
lätta att ta del av. Men gör man det öppnar sig en spännande värld. Att det är 
otroligt intressant har många upptäckt, även långt utanför näringsexperternas 
och kostvetarnas kretsar. Kritik mot forskningen om kost och hälsa kan 
förekomma i bloggar, plockas upp i medierna och hamna i böcker av olika slag. 
Inte sällan avfärdas studier som dåligt gjorda när resultaten inte passar 
skribenten medan studier gjorda på samma sätt används som bevis när 
resultaten stämmer överens med egna åsikter.  

Forskning om sambanden mellan kost och hälsa (nutritionsepidemiologi) 
brottas med metodologiska problem, som är knutna till att veta vad deltagarna 
i studierna verkligen ätit. I regel är forskarna helt beroende av vad deltagarna 
själva lyckas förmedla med hjälp av olika kostundersökningsmetoder. Vi äter 
sällan enskilda livsmedel utan oftast färdiga maträtter som innehåller en 
mängd olika livsmedel, och vi kan äta olika under olika veckodagar och tider 
på året. Intagen av mat har av tradition ofta räknats om till intag av 
näringsämnen: i första hand fetter, proteiner, kolhydrater, kostfiber, 
vitaminer och mineraler. Diskussioner om vad som är hälsosam mat har som 
en konsekvens ofta handlat om dessa näringsämnen istället för om själva 
maten. Forskning bedrivs numera där man både undersöker effekter av olika 
kostsammansättningar, av olika livsmedel och försöker analysera fram 
effekter av olika enskilda näringsämnen.  

På senare år har jag intresserat mig för mediernas roll i kommunikationen av 
kostbudskap. När världens största kostinterventionsstudie Women’s Health 
Initiative (WHI) slogs upp i svenska medier 2006 påbörjade jag en analys av 
mediebevakningen. Ambitionen i WHI-interventionen var att drastiskt 
minska fettintaget och byta fettet mot frukt, grönsaker och spannmål i syfte 
att minska risken för cancer och hjärt-kärlsjukdomar. I samband med min 
medieanalys förstpd jag att en stor del av de felaktigheter som förekommer 
beror på att man inte förstått forskningen bakom, inte läst de vetenskapliga 
rapporterna utan mer spridit vidare andras tolkningar. För att 
kommunikationen kring forskningens resultat i någon mening ska bli ”sann” 
förutsätts kunskap och förståelse för hur nutritionsepidemiologiska 
forskningsartiklar kan tolkas. I Forskning om kost hälsa analyserar jag 
vetenskapliga originalartiklar från WHI, som får utgöra konkreta exempel.  

Alla som deltar i den massmediala kommunikationen påverkar kostbud-
skapen till allmänheten. Forskarna och andra experter har ett ansvar att 
beskriva och förklara svårigheter, problem, osäkerheter och begränsningar 
som finns med att kontrollera, mäta, följa, registrera eller styra människors 
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kostintag och hur det i sin tur kan påverka resultat och slutsatser gällande 
hälsan. Men vill allmänheten ta del av detta i medierna? Går det att förstå? Att 
kommunicera hälsorisker så att beteenden påverkas är svårt. Allmänheten vill 
inte höra om statistiska sannolikheter eller risker uttryckta som abstrakta 
procentsatser, utan vill ha konkreta besked så de kan fatta beslut om sina liv 
[1]. För mycket av nyanseringar och om-och-men-resonemang kan göra att 
allmänheten tvivlar på de vetenskapliga rönen, eftersom de kan förefalla vila 
på osäker grund. Om forskarna verkar tvivla så finns risken att medierna 
tolkar det som att forskningen inte varit bra nog. Detta kan i sin tur leda till 
olika konsekvenser för hur budskapet presenteras, om det nu alls sker någon 
publicering.  

Numera är forskarna (och deras pressinformatörer) väl medvetna om detta, 
så man presenterar sina resultat och slutsatser förenklade och gärna till-
spetsade med säker ton - så här är det. Medierna nappar, nu kullkastas tidi-
gare forskning, det här måste vi skriva om. Budskapen kommer ut. Men vad 
händer nästa vecka eller nästa månad? Det kommer andra studier, som ger 
upphov till andra slutsatser. Olika studier visar på olika resultat och allmän-
heten förstår inte att det kan bero på metodvalen om man inte belyst begräns-
ningarna. Vad ska allmänheten tro? Att forskning om kost och hälsa är ett 
gungfly eftersom det ena till synes tvärsäkra resultatet efter det andra går stick 
i stäv med varandra. Lika bra att strunta i råd och rekommendationer som blir 
följden av sådan forskning, för den kan vi inte lita på.  

Hur kan man då komma till rätta med detta dilemma? Jag tror att om alla som 
är aktiva med att förmedla kostbudskap har mer kunskap och förståelse för de 
problem som föreligger med forskning om sambanden mellan kost och hälsa, 
men också de möjligheter som finns i forskningsmetoderna, så skulle vi alla 
bli bättre på att göra tolkningar, dra slutsatser och sätta ny forskning i ett folk-
hälsosammanhang.  

Kostvetare, dietister och nutritionister är yrkesgrupper som har att omsätta 
forskningens slutsatser till mat, eller råd om mat, till friska eller sjuka männi-
skor. I sitt arbete möter de också människors frågor om kost och hälsa, allti-
från patienter och kunder till beslutsfattare och journalister. Det gäller även 
annan personal inom vård och omsorg. Inte sällan hänvisar patienterna till att 
forskning har visat det ena eller det andra. En del vill påverka och förändra 
vården, medan andra vill veta vad de ska tro på och därmed vilka råd de gör 
bäst i att följa. 

De vetenskapliga artiklarnas tillgänglighet för allmänheten har ökat. Det 
innebär att det inte bara är akademiker som läser dem utan också många 
andra intresserade, inte minst journalister. Boken vänder sig sålunda till alla 
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som engagerar sig för vetenskapen som en grund för bra råd om mat och 
livsmedel. 

Denna bok är inte en handbok i hur man genomför olika sorters studier utan 
för läsare som vill kunna tolka och förstå vetenskapliga originalartiklar eller 
översikter om samband mellan kost och hälsa.  

Denna bok har en systerbok som kan läsas helt fristående. Mat och media. En 
bok med analys av Women’s Health Initiative i svensk massmedia. I Mat och 
media analyseras hur processen från forskningsresultat till färdig tidnings-
artikel eller TV-inslag riskerar att förvanska och förenkla budskapet tills det 
inte längre går att känna igen. Båda böckerna finns i elektronisk version till-
gänglig på http://umu.diva-portal.org/ 

Bokens fortsatta disposition 

I denna boks följande kapitel följer en genomgång av forskningsmetoder och 
forskningsstudier från olika vinklar, i syfte att belysa, analysera och diskutera 
forskning om kost och hälsa.  

I kapitel två ges en bakgrund om cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som är 
de sjukdomar studierna i bokens senare kapitel främst handlar om. 

I kapitel tre vill jag beskriva, förklara och diskutera de vanligaste forsknings-
metoderna som används när man undersöker samband mellan kost och hälsa. 
Det är tänkt som ett verktyg för att förstå den bakomliggande forskningen – 
dess möjligheter och styrkor men också svårigheter och svagheter. Det finns 
problem med att mäta vad människor faktiskt äter, eftersom den delen van-
ligtvis bygger på självrapportering med bristfälliga mätinstrument, medan 
utfallet mäts med laboratoriemässig precision och via dödsfallsregister. Ju 
mer man kan om studiedesign och kostundersökningsmetoder samt hur de 
statistiska analyserna görs, desto bättre insikt får man i hur resultaten kan 
tolkas och förstås.  

I kapitel fyra tar jag upp observationsstudier på kvinnor i Sverige och i USA 
som pågick samtidigt med kostinterventionsstudien i Women’s Health 
Initiativ (WHI). Resultaten skiljde sig åt mellan svenska och amerikanska 
studier, men också mellan de svenska studierna. 

I kapitel fem försöker jag begripliggöra, konkretisera och kommentera de 
vetenskapliga originalrapporterna från WHI:s kostinterventionsstudie där ca 
20 000 kvinnor fick råd om en fettfattig kost och jämfördes med ca 30 000 i 
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en kontrollgrupp. Interventionen var ett försök att implementera resultat 
ifrån tidigare observationsstudier.  

Kapitel sex tar upp kritiken mot WHI-studien. Där följs också ytterligare 
WHI-studier upp med relevans till hur resultat kan tolkas och slutsatserna 
förändras fundamentalt.  

I kapitel sju går jag igenom flera exempel på hur olika metodval ger upphov 
till olika resultat till och med på samma forskningsunderlag. Val som gäller 
kostundersökningsmetod, energijusteringsmetod och vilka livsmedel man 
ställt frågor om i frekvensformulären, men också betydelsen av ålder och 
generation för kvinnorna som undersökts. Matvanorna i olika delar av världen 
kan också i sig ge upphov till olika slutsatser om vad som är mer eller mindre 
hälsosamt. 

Slutligen vill jag tacka Ingela Bohm, Linda Hagfors Agneta Hörnell, Ethel 
Kautto, Cecilia Olsson och Petra Rydén på Institutionen för kostvetenskap för 
synpunkter under skrivandet och Marie Lindkvist, Institutionen för folkhälsa 
och medicin för hjälp med statistiken i de vetenskapliga originalartiklarna.  

Referenser 
1. Jarlbro, G., Hälsokommunikation : en introduktion. 3., [omarb.] uppl. ed. 2010, Lund: 

Studentlitteratur AB. . 
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2 Cancer och hjärt- och kärlsjukdomar 

Cancer och hjärt-och kärlsjukdomar hör till de vanligaste orsakerna till insjuk-
nanden och dödlighet i de flesta länder. Forskning har länge bedrivits i syfte 
att förebygga och behandla dessa sjukdomar. Kostens roll i förebyggandet 
undersöks både i observationsstudier och interventionsstudier. I kapitlet ges 
en del bakgrundsfakta om sjukdomarna, som kan vara bra att känna till vid 
läsningen av bokens senare kapitel.  

Både cancer och hjärt-kärlsjukdomar tar i regel lång tid att utvecklas i kroppen 
och insjuknande sker företrädesvis i de högre åldrarna. Statistik förs över hur 
många som dör i sjukdomarna i olika länder och regioner. För att siffrorna ska 
vara jämförbara mellan länderna räknas dödligheten om till ålders-
standardiserad dödlighet per 100 000 innevånare och år. Med ålders-
standardiserad menas att man tar hänsyn till att olika befolkningars samman-
sättning av åldrar kan skilja sig åt. Vissa länder har en hög andel äldre medan 
andra länder har stor andel unga människor, vilket justeras för. Tidig diagnos 
och avancerad behandling av både cancer och hjärt-kärlsjukdomar skapar 
skillnader i dödlighet mellan olika länder, men också över tid inom länder som 
Sverige och USA. Dödligheten kan minska i ett land samtidigt som insjuk-
nandet ökar. Ofta mäts både insjuknande och död i samma studie.  

Cancer 

Lungcancer är den vanligaste cancerformen i världen och har hög dödlighet 
[1]. Bröstcancer är den näst vanligaste, men rankas bara på femte plats när det 
gäller dödligheten. Dödligheten på grund av cancer i mage, lever, tjocktarm 
och ändtarm är högre än för bröstcancer, trots att insjuknandefrekvensen är 
lägre. I Västeuropa var överlevnaden hos kvinnor med tjock- och änd-
tarmscancer drygt 50 % och med bröstcancer omkring 75 %. Som överlevnad 
räknas de som levt längre än 5 år efter cancerdiagnosen. Cancer är alltid för-
knippad med förändringar i cellernas arvsmassa, så kallade mutationer. 
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Tumörer uppstår vanligen efter att en hel serie skadliga förändringar har ägt 
rum, se faktaruta tumörer.  

Faktaruta tumörer 
Godartade (benigna) tumörer sprider sig inte, utan håller sig till en och 
samma plats, medan elakartade (maligna) tumörer kan växa in i vävnader 
omkring och i nästa steg sprida sig till andra delar av kroppen. Det stadium i 
cancerutvecklingen som innebär att cancercellerna kan röra sig och invadera 
kallas för invasiv eller aggressiv cancer.  

Lika vanligt med invasiv bröstcancer i Sverige som USA 
Nordamerika, Nordeuropa, Västeuropa och Australien/Nya Zeeland är de 
regioner som ligger i världstoppen när det gällde insjuknanden i bröstcancer 
(Tabell 2.1) [1, 2]. I de flesta regioner har insjuknandena ökat mellan 2002 och 
2012, medan dödligheten har minskat under samma period. Dödligheten är 
dock fortfarande högst i Nordeuropa. Mätningen är åldersstandardiserad och 
det är International Agency for research on cancer (IARC) som sammanställt 
i sin GLOBOCAN serie. För män är det samma fyra regioner i världen som 
toppar insjuknandet i prostatacancer [2] 

Tabell 2.1. Ålderstandardiserade insjuknanden och dödlighet i bröstcancer 
per 100 000 innevånare 2002 respektive 2012 

 Insjuknanden Dödlighet 

 2002 2012 2002 2012 
Nordeuropa 82,5 88,4 22,6 16,4 
Nordamerika 99,4 91,6 19,2 14,8 
Västeuropa 84,6 96,0 22,3 16,2 
Australien/Nya Zeeland 84,6 85,8 19,4 14,5 

Källa: Global cancer statistics, 2002 [1] och 2012 [2] 

OECD har 2011 sammanställt både insjuknandefrekvensen och dödligheten i 
bröstcancer hos kvinnor i olika länder [3]. I Sverige och USA låg dödligheten 
i bröstcancer på ungefär samma nivå (Tabell 2.2). Datat från 2008/2009 visar 
bland annat på betydelsen av livsstil men också på diagnos och vård. Trots 
nästan dubbelt så hög insjuknandefrekvens i Sverige som i Grekland var 
dödligheten ungefär densamma, vilket kan bero på skillnader i tidig diagnos 
och vård, men också på typen av bröstcancer. I Danmark var dödligheten 
nästan 50 % högre än i Sverige trots rätt lika insjuknandefrekvens. Skillnaden 
kan bero på högre alkoholkonsumtion, men också andra livsstilsfaktorer. 
Danmark hade den högsta dödligheten av alla OECD-länderna.  



2 Cancer och hjärt- och kärlsjukdomar 

15 

Tabell 2.2. Insjuknande och dödlighet i bröstcancer för kvinnor, 
åldersstandardiserat per 100 000 invånare inom OECD. 

 Insjuknande år 2008 Dödlighet år 2009 
USA 76,0 19,8 
Sverige 82,7 19,1 
Danmark 89,1 28,6 
Grekland 44,9 19,3 

Källa: Health at a glance [3] 

Bröstcancer drabbar kvinnor förhållandevis tidigt i livet. Medianåldern i 
Sverige var i genomsnitt 62 år för åren 2000–2006, vilket innebär att hälften 
av alla som fått bröstcancer var 62 år eller yngre [4]. Insjuknandet i bröst-
cancer har ökat stadigt de sista 50 åren, från ca 70 insjuknade per 100000 
kvinnor till mer än 140 per år [5].  

Bröstcancer utvecklas sannolikt genom ett komplicerat samspel mellan olika 
faktorer som arvsanlag, hormonell påverkan på bröstkörtlarna och olika 
livsstilsfaktorer [6]. Hormonerna som påverkar bröstkörteln är de kvinnliga 
könshormonerna östrogen och progesteron. Hormonerna stimulerar 
tumörernas tillväxt. I forskning har man sett att risken för bröstcancer ökar ju 
längre tid kroppen levt med höga östrogennivåer. Omkring 70 procent av all 
bröstcancer är beroende av kvinnliga könshormoner, främst östrogen men 
även progesteron [7]. Insjuknade kvinnor behandlas med läkemedel som 
minskar hormonproduktionen. Kostfaktorer påverkar hormonkänsliga 
tumörer på olika sätt, vilket jag tar upp i flera kapitel längre fram (se faktaruta 
om hormonkänsliga tumörer,). 

Faktaruta: Hormonkänsliga tumörer  
Den fysiologiska effekten av östrogen och progesteron förmedlas via 
östrogenreceptorn (ER) respektive progesteronreceptorn (PR). Tumörer kan 
vara av i princip fyra olika typer, ER+/PR+, ER+/PR-, ER-/PR+ och ER-/PR.  
Tumörer av typen ER+ och PR+ är känsliga för hormonpåverkan [8]. ER+ 
tumörer kan behandlas med antiöstrogena mediciner. ER+ tumörer är 
vanligare hos kvinnor efter menopausen och har en relativt god prognos att 
överleva 5 år, men har en stor risk att tumören kommer tillbaka efter den 
perioden. 
ER- tumörer påverkas inte av hormoner. De är vanligare hos yngre kvinnor 
(<45 år) och har sämre prognos att överleva 5 år än de med ER+ tumörer, 
men å andra sidan är sannolikheten att tumören ska komma tillbaka efter 5 
år liten. Bland ER- tumörer finns flera olika typer. ER-/PR- tumörer är 
aggressiva.  
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Som riskfaktorer för bröstcancer nämns tidig pubertet, sent klimakterium, 
hormonersättningsterapi i och efter klimakteriet, tidigare generationers p-
piller, fetma efter klimakteriet, alkohol samt mycket bröstkörtelvävnad. Flera 
fullgångna graviditeter före 25 års ålder, liksom fysisk aktivitet, anses däremot 
minska risken för bröstcancer [6].  

Bröstcancer är en epitelcellscancer som uppstår i körtelvävnader 
(adenocarcinomas). Omkring 95 % av all tjock- och ändtarmscancer är också 
adenocarcinomas.  

Minskad dödlighet i tjock- och ändtarmscancer i Sverige 
Det är stor variation i insjuknandefrekvens när det gäller tjock-och änd-
tarmscancer i världen. Nordeuropa hör till de regioner i världen som har högst 
insjuknandefrekvens för både män och kvinnor, även om det är vanligare 
bland män än kvinnor [1] (Tabell 2.3).  

Tabell 2.3. Ålderstandardiserade insjuknanden i tjock- och ändtarmscancer 
per 100 000 innevånare år 2002 och 2012 

 Kvinnor  Män  

 2002 2012 2002 2012 
Australien/Nya 
Zeeland 

36,9 32,2 48,2 44,8 

Nordamerika 32,8 22,7 44,4 30,1 
Västeuropa 29,8 24,9 42,9 39,1 
Nordeuropa 26,4 25,3 37,5 36,5 

Källa: Global cancer statistics, 2002 [1] och 2012 [2] 

Tjock- och ändtarmscancer har blivit vanligare hos kvinnor i Sverige. Cancer 
i tjocktarmen har ökat under de sista 50 åren från ca 26 insjuknanden per 
100000 till ca 38, där ökningen varit snabbast under det sista årtiondet [5]. 
Cancer i ändtarmen är mindre vanligt och har ökat från ca 12 till 18 per 100 
000, men ingen ökning har skett sedan 80-talet. Däremot minskar dödlig-
heten, troligen på grund av på tidigare diagnos och förbättrad behandling.  

Tjocktarmscancer utvecklas i 90-95 % av fallen från polyper i tarmväggen [6]. 
Ärftliga faktorer, som gör att ett stort antal polyper bildas, är bakomliggande 
orsak till mellan 3 och 15 procent av alla fall. Enligt Cancerfondens rapport 
2009 har förekomsten av tjocktarmscancer kopplats till högt intag av fet, rökt 
och fiberfattig mat. Tobakens och alkoholens roll är inte helt klarlagd. Kaffe 
liksom motion har en skyddande effekt, medan övervikt kan öka risken för 
tjocktarmscancer. Riskfaktorerna för ändtarmscancer var inte klarlagda men 
troligen likartade dem för tjocktarmscancer. 
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Hjärt- och kärlsjukdomar 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken globalt sett [9]. Fler 
människor dör årligen av hjärt-kärlsjukdomar än av någon annan orsak. Till 
hjärt-kärlsjukdomarna (eng. CVD= coronary vascular disease) räknas 
framför allt sjukdom i hjärtats kranskärl (eng. CHD =coronary heart disease), 
i hjärnans kranskärl (cerebrovaskulär)(stroke) och ute i kroppens perifera 
blodkärl. Åderförkalkning (ateroskleros) är den viktigaste bakomliggande 
orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. Ateroskleros uppstår när fett, kalk och 
bindväv lagras i blodkärlens väggar, vilket leder till förträngningar och svårig-
heter för blodet att passera. Hjärtinfarkt orsakas av en blodpropp som täppt 
till i något av hjärtats kranskärl. Stroke (slaganfall) kan uppstå om fett som 
lagrats i blodkärlet eller en blodpropp täpper till ett blodkärl till en del av 
hjärnan så syrebrist uppstår (ischemisk stroke). Stroke kan också orsakas av 
att blodkärl går sönder och orsakar en blödning i hjärnan.  

Den risk för hjärt-kärlsjukdomar som hör ihop med stigande ålder, kön och 
ärftlighet kan vi inte påverka. Vad vi kan göra något åt är livsstilen. De 
viktigaste riskfaktorerna för hjärtsjukdom och stroke är ohälsosam kost, fysisk 
inaktivitet, användning av tobak och ett skadligt bruk av alkohol [9]. Enligt 
WHO står dessa faktorer för omkring 80 % av sjukdomar i hjärtats kranskärl 
och hjärnans blodkärl. Effekterna av en ohälsosam kost och fysisk inaktivitet 
visar sig i förhöjt blodtryck, högre blodsocker, högre blodfetter, samt övervikt 
och fetma. Det finns också en rad underliggande faktorer som så att säga är 
”orsakerna till orsakerna”. Hit hör ökad globalisering, urbanisering och en 
åldrande befolkning. 

Det är främst den för tidiga döden i hjärt-kärlsjukdomar som det finns anled-
ning att försöka minska. Därför ges statistik över dödligheten i åldrarna 35-74 
per 100000 invånare. För kvinnor var dödligheten högre i USA än i Sverige år 
2005 [10] (Tabell 2.4). Den totala dödligheten oavsett orsak var också lägre i 
Sverige. Skillnaden mellan män och kvinnor ligger i att kvinnor insjuknar 
senare i livet än män.  

Under de senaste tjugo åren har dödligheten i hjärtinfarkt i det närmaste 
halverats i Sverige och dödligheten i stroke minskat med en tredjedel bland 
både kvinnor och män. Trots detta var hjärt-, kärlsjukdomar den vanligaste 
dödsorsaken i Sverige och stod för drygt 40 % av all dödlighet [4].  
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Tabell 2.4. Dödligheten hos kvinnor 35-74 år per 100 000 innevånare. 

 USA Sverige 
Hjärt-kärlsjukdomar, alla 
sammanlagt 

158 111 

   Hjärtsjukdom 77 52 
   Stroke 28 29 
Dödlighet av alla orsaker 593 430 

Källa: Heart disease and stroke statistics - an update 2006[10]  
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3 Att förstå forskning om kost och hälsa  

Att livsstil och hälsa skulle ha samband med varandra har varit känt sedan 
Hippokrates dagar flera hundra år före Kristi födelse. Sambanden mellan vad 
vi äter och dricker och de stora folksjukdomarna är i våra dagar föremål för 
vetenskapligt baserad forskning. Metoderna för att undersöka dessa samband 
är i princip desamma som för annan medicinsk forskning. Det finns dock en 
väsentlig skillnad och den handlar om svårigheterna att mäta kostintagen, 
dvs. hur mycket av olika livsmedel och näringsämnen och därmed också 
energi som deltagarna faktiskt konsumerar. Problemen blir större ju längre 
tid studien pågår samtidigt som långtidseffekterna är de mest intressanta. 
Resultat måste alltid tolkas i ljuset av hur studien genomförts. Även om vi 
talar om kost och hälsa, så är det egentligen oftast ohälsan vi mäter. Vi 
studerar kosten samband med uppkomst och utveckling av olika sjukdomar.  

I rapporterna 2006 från WHI (Women’s Health Initiative) undersöktes om ett 
minskat fettintag i utbyte mot ett ökat intag av frukt, grönsaker och spannmål 
kunde minska risken för bröst- och tjock-och ändtarmscancer och hjärt-kärl-
sjukdomar hos äldre kvinnor. Före WHI fanns ingen omfattande kostinter-
vention gjord med kvinnor. Däremot flera stora studier som observerat kost-
vanorna hos kvinnor från Sverige, Europa och USA. Ända sedan 90-talet och 
fortfarande publiceras resultat ifrån dessa studier. Till skillnad från i WHI 
mäter dessa studier hälsoeffekterna av hur vanliga kvinnor brukar äta när de 
själva väljer sina matvanor. I fortsättningen kommer jag att diskutera studie-
design och kostundersökningsmetoder med bärighet främst i samband med 
de näringsämnen, livsmedel och sjukdomsrisker som förekommer i WHI och 
i dessa observationsstudier. 

De samband man finner i forskningen kan vara orsakssamband, men det kan 
sällan säkert fastställas. Storkarna försvann i Skåne samtidigt som barna-
födandet minskade kraftigt, men det betyder förstås inte att det var storkarna 
som kom med barnen. Även om man finner ett samband så måste det också 
finnas en biologisk förklaring till hur det hela kan gå till. Och den förklaringen 
saknas förstås helt i fallet med storkarna. Inte sällan letar man efter själva 
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sambanden i forskningen på människor, medan man söker efter de fysiolo-
giska förklaringarna i forskningen med försöksdjur eller celler.. 

När forskarna analyserat fram ett samband mellan ett näringsämne och/eller 
ett livsmedel och insjuknande och/eller dödlighet i en sjukdom kan de inte 
säkert veta om är frågan om orsak och verkar. Istället för att tala om att ett 
livsmedel orsakar en sjukdom, talar man hellre om risker..Risken att insjukna 
kan öka eller minska eller inte förändras alls. 

I forskningslitteraturen och i massmedias rapportering därifrån möts vi av 
motstridiga slutsatser om matens och näringsämnenas betydelse för hälsan. 
Hur studierna är genomförda har betydelse för vilka slutsatser som kan dras. 
Metoderna för genomförandet kan i princip delas på tre områden: studie-
designen, kostundersökningsmetoden och de statistiska analyserna som 
används.  

Forskningen om sambanden mellan kost och hälsa görs med en mängd olika 
metoder, som alla har fördelar och nackdelar. Olikheterna bidrar också till att 
olika studier ger upphov till olika resultat. T.ex. visar en del studier på sam-
band mellan fettintag och cancer medan andra inte gör det. Forskning om kost 
och hälsa kan vara något av en hinderbana, många svårigheter att bemästra 
på vägen och många felkällor att försöka hantera på bästa sätt. Min avsikt med 
det här kapitlet är att skapa förståelse för forskningsprocessen och därmed för 
hur vi kan tolka och använda resultaten. Inte minst för att förstå mer av det 
som ligger bakom råd om mat som förekommer både i massmedia och i 
officiella kostrekommendationer.  

Studiedesign 

I huvudsak kan näringsepidemiologiska studier delas in i olika typer av upp-
lägg. Ekologiska, fall-kontroll-, tvärsnitts- och kohortstudier kallas också 
observationsstudier därför att forskarna bara kan försöka mäta (observera) 
matvanorna hos deltagarna och relatera det till sjukdomen man är intresserad 
av. I experimentella studier så bestämmer däremot forskarna vilken mat som 
ska ätas. Nåja, försöker i alla fall. Det går inte fullt ut om deltagarna lever sitt 
vanliga liv på arbete och fritid [1].  

Observationsstudier 
Den allra första starten på ett forskningsområde om kost och hälsa kan vara 
en ekologisk studie. När man jämförde olika länder med varandra fann 



3 Att förstå forskning om kost och hälsa 

21 

man t.ex. att där fettintaget var högt var också dödligheten i hjärt-kärlsjuk-
domar, bröstcancer och tjocktarmscancer högre. Men då hade man ingen 
information om matvanorna på individnivå, utan fick utgå ifrån genomsnitts-
värden på konsumtion i en befolkningsgrupp, ofta ett helt lands befolkning. 
Här kan man förstås inte kontrollera för olika andra faktorer som också 
påverkar dödligheten. Ekologiska studier kan fungera som utgångspunkt för 
att skapa hypoteser, men bevisar ingenting. Hypotesen om fett har sedan 
testats med andra studiedesigner med blandat resultat. En sådan studiedesign 
har varit fall-kontrollstudier. 

Många fall-kontrollstudier har visat på samband mellan fettintag och 
bröst- och tjock- och ändtarmscancer. I fall-kontroll studierna utgår man ifrån 
människor som fått bröst- eller tjock- och ändtarmscancer, de utgör fallen. 
Deras matvanor många år tillbaka i tiden undersöks (retrospektivt). Fallen 
matchas sedan med friska människor, som får fungera som kontroller. De här 
kontrollerna ska väljas slumpmässigt ur befolkningen, men ska vara lika fallen 
åtminstone med avseende på ålder, kön och geografiskt område. Problemet 
med att undersöka matvanor långt tillbaka i tiden är att deltagarna inte längre 
minns hur de brukade äta för 10-20 år sedan. De som fått cancer kan ha 
påverkats av sin sjukdom och ändrat sina matvanor. Då kan det vara svårt att 
skilja på hur man åt tidigare och senare. De kanske själva tror att de ätit mer 
fett tidigare än de gjort eftersom de hört att det kan finnas ett samband mellan 
fett och cancer, medan kontrollerna minns sina tidigare matvanor utan just 
den här typen av inverkan. En annan svårighet kan vara att välja kontrollerna 
rätt. 

Istället för att titta bakåt i tiden (som i fall-kontrollstudierna) finns forsk-
ningsmetoder som undersöker läget här och nu samtidigt för både sjukdom 
och kostintag, så kallade tvärsnittsstudier. Ett problem med dessa är att 
metoden inte mäter insjuknande utan bara om man har sjukdomen eller inte. 
Ett annat problem är att metoden inte heller kan säga något om hur tidigare 
matval kan ha bidragit till uppkomsten av sjukdomen. Tvärsnittsstudier 
används därför sällan när det handlar om att undersöka sjukdomsrisker före-
nade med matvanor. Det händer att forskarna i sådana studier ändå drar slut-
satser av karaktären orsak och verkan. Det bör man se upp med. 

I en del observationsstudier följer man deltagarna framåt i tiden. De kallas 
ofta också för prospektiva (framåtblickande) observationsstudier. I 
en sådan studie behövs många fler deltagare från början, eftersom bara en 
mindre andel kommer att insjukna med tiden. Man kan inte ha med hela 
befolkningen i en studie. Istället gör man ett slumpmässigt urval från en del 
av befolkningen. De bjuds in att delta. Det kan vara t.ex. kvinnor i en viss ålder 
som då kommer att utgöra den kohort forskarna kommer att följa. En kohort 
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är en grupp människor som delar en eller flera egenskaper. Deltagarna är i 
regel friska vid starten, dvs. att de inte redan har den sjukdom forskarna vill 
undersöka utfallet av. De vägs och mäts och får ofta också lämna blodprov, 
medan kostvanorna registreras med någon kostundersökningsmetod. I övrigt 
krävs inget särskilt engagemang av deltagarna. När det gått en viss tid, 
vanligen efter flera år, kallas deltagare till en kontroll där deras hälsa under-
söks. Kostvanorna hos de som insjuknat jämförs sedan med kostvanorna hos 
de som inte insjuknat för att se hur de skiljer sig åt. 

I dessa prospektiva studier har forskarna inte funnit samma samband mellan 
fettintag och cancer som i fall-kontrollstudierna. Även för andra kostfaktorer 
som frukt och grönsaker har resultaten varit blandade. 

Den här sortens kohortstudier är av stort intresse när det gäller samband 
mellan kost och hälsa. Exempel på stora sådana är Nurses’ Health Study I och 
II (NHS) som pågår i USA och The European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition (EPIC) i Europa. Från Sverige ingår orterna Umeå och 
Malmö i EPIC. En helt svensk studie är den svenska mammografikohorten 
(SMC) och i Malmö pågår Malmö kost och cancer (MDC). I nästa kapitel, 4 
kommer NHS, MDC och SMC att presenteras. Ledande forskare i dessa 
kohortstudier citeras ofta i svensk massmedia. Under 2000-talet har det 
kommit mycket data ifrån dessa studier, som påbörjats långt tidigare.  

Det är inte bara kostvanorna som kommer att skilja sig åt mellan deltagarna i 
en kohortstudie. Olikheter mellan deltagarna vara förklaring till skillnader i 
effekter snarare än vad de ätit. Det finns många andra faktorer som forskarna 
behöver ta hänsyn till när de analyserar sina data. Ålder är en sådan faktor. 
Äldre kvinnor insjuknar i högre utsträckning i bröst- och tjocktarmscancer än 
yngre, detsamma gäller hjärt-kärlsjukdomar. Alltså måste forskarna i 
analyserna justera för ålder. Vad man väljer att justera för och hur man gör 
det kommer att påverka resultatet. Livsstilsfaktorer kan hänga ihop med kost-
vanor, så att t.ex. de som äter lite mättat fett och mycket kostfiber samtidigt 
kan vara de som är mer fysiskt aktiva. Beror då utfallet på hälsan på kosten 
eller den fysiska aktiviteten? Hur detta hanteras i analyserna av data kommer 
jag in på längre fram i detta kapitel.Dessa problem med störande faktorer när 
man undersöker kostfaktorer finns inte på samma sätt i de experimentella 
studierna. 

Experimentella studier  
I de experimentella studierna är det forskare som bestämmer vad delta-
garna ska utsättas för, t.ex. att äta ett visst livsmedel eller en speciellt 
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sammansatt kost. Forskaren har inte något sådant inflytande i fall-kontroll 
eller kohortstudierna.  

Experimentella studier kan vara både korttidsstudier och interventioner som 
går över flera månader eller år. De kan vara ägnade att förebygga sjukdomar 
eller att behandla sjukdomar. 

Korttidsstudierna har karaktären av vad vi i dagligt tal menar med experi-
ment. Den här typen av forskning är viktig eftersom forskarna då kan ha mer 
eller mindre full kontroll över vad deltagarna äter. Oftast är det kostens effekt 
på olika riskfaktorer som undersöks, t.ex. vad som händer med kroppsvikt, 
blodtryck, kolesterolvärden och blodsocker hos deltagarna. Dessa faktorer är 
kända för att påverka risken att insjukna i hjärt-och kärlsjukdomar. Delta-
garna kan få äta en testmåltid på laboratoriet och blodprover tas t.ex. under 
en förmiddag för att analysera blodsocker. För att undersöka effekten på vikt 
eller kolesterolvärden i bloden måste studien pågå lite längre tid. Forskarna 
kan ändå styra kosten genom att t.ex. servera måltider eller skicka hem färdiga 
måltider till deltagarna. Ibland kan deltagarna vara sina egna kontroller. Det 
vill säga under en tid äter de en kost och under annan period kontrollkosten 
eller jämförelsekosten Då behöver man inte så många deltagare eftersom 
allting annat hålls konstant. Men det är klart att den metoden inte fungerar 
om man forskar på viktnedgång. Går man ner mycket i vikt på första kosten 
är utgångläget ett helt annat när man startar med nästa kost, och effekterna 
blir inte jämförbara.  

Fördelen med experimentella korttidsstudier är att resultaten visar på 
effekterna av försökskosten. Nackdelar, eller i varje fall problem, är att studien 
inte kan hålla på särskilt länge när vanliga människor ska delta. Försöks-
situationen skiljer sig ifrån hur människor skulle klara att följa kosten under 
normala levnadsförhållanden.  

För att undersöka långtidseffekterna behövs andra metoder, och då vi talar 
om interventionsstudier. Interventionsstudierna kan antingen studera 
effekterna av kostfaktorer på riskfaktorer för insjuknande eller själva insjuk-
nandet och dödligheten. För att studera insjuknande och dödlighet i hjärt-
kärlsjukdomar måste man följa deltagarna under lång tid eftersom det kan ta 
20-50 år eller mer innan insjuknande eller död inträffar. När det gäller 
cancersjukdomar finns inte riskmarkörer som t.ex. kolesterol eller blodtryck 
att mäta, utan där måste man vänta ut cellförändringar, vilket gör att 
studierna måste pågå under mycket lång tid och är helt omöjliga att genom-
föra med samtidig strikt kontroll av vilken kost deltagarna äter. 

Kraven på deltagarna i en interventionsstudie är mycket större än i en obser-
vationsstudie. När forskarna söker deltagare att bjuda in så brukar de först 
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ställa upp vissa grundkriterier beroende på vad de vill undersöka. Det kan 
gälla kön och ålder och att deltagarna inte redan har den sjukdom som 
forskarna vill studera risken att insjukna i. När man har en grupp som är villig 
vara med så samlas ytterligare information om dessa. Om studien är krävande 
så måste deltagarna ha förutsättningar att genomföra studien, t.ex. inte vara 
alkoholister eller dementa – om det nu inte är just det man vill studera. För 
deltagarna kan det handla om att de ska komma på regelbundna kontroller 
och fylla i frågeformulär, lämna blodprover, mätas och vägas och förstås i sin 
vardag i övrigt klara av att leva i enlighet med studiens intentioner.  

Experimentella studier, korttids såväl som interventionsstudier, kan indelas i 
randomiserade och icke-randomiserade. Med randomiserad menas att 
deltagarna som gått med på att delta i studien slumpmässigt fördelas mellan 
två eller flera försöksgrupper. Varken forskarna eller deltagarna själva får 
bestämma vilken kostgrupp de ska ingå i. Sådana randomiserade kontrol-
lerade studier (RCT) rankas högt när det gäller bevisvärde. Man undviker 
de systematiska fel som annars kan uppstå ifall grupperna som ska jämföras 
är alltför olika varandra. Så kan det bli om deltagarna får välja själva vilken 
grupp de ska vara med i. En del vill inte ändra kostvanor och väljer 
kontrollgruppen, medan andra gärna vill prova på den nya kosten som de för-
står att forskarna tror är den bästa. Att individer väljer det ena eller det andra 
alternativet kan hänga ihop med utbildningsnivå, hur fritiden ser ut, rökning, 
alkoholintag m.m. En experimentell studie som saknar jämförelsegrupp 
saknar bevisvärde 

RCT-studier kan ofta vara statistiskt effektiva och om allt annat skötts rätt så 
finns det förutsättningar att utvärdera också små och medelstora effekter. 
Men RCT-studier har nackdelar också. De är ofta pålitliga när det gäller att 
utvärdera skillnaderna mellan grupperna, men de är inte alltid representativa 
för den ursprungliga population de valdes ut ifrån [2]. Det gör att forskaren 
inte alltid kan generalisera resultaten till att gälla alla andra. I 
interventionsstudier som sträcker sig över flera år kan de inte ha samma 
kontroll över vad deltagarna verkligen äter som i korta experimentella studier. 
De är helt hänvisade till vad deltagarna väljer att rapportera att de ätit. 
Deltagandet är frivilligt och man har rätt att hoppa av när som helst. Det görs 
också. Ytterligare ett problem är att om antalet deltagare inte är tillräckligt 
många för den sjukdom de vill mäta effekten på kommer forskarna inte 
statistiskt kunna säkerställa skillnader, även om de finns där. En annan 
nackdel är att RCT-studier ofta blir avskräckande dyra. 

Randomiserade kontrollerade studier kan i sin tur indelas i behandlings-
studier och preventionsstudier. Behandlingsstudierna handlar om att 
bota eller lindra en sjukdom eller ett symtom som redan finns, ofta med 
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mediciner eller med andra metoder som t.ex. kirurgiska ingrepp, men också 
med olika kostbehandlingar. Studierna är ofta korta och kräver få deltagare 
för signifikanta effekter i jämförelse med preventionsstudierna. Misslyckas 
studien har forskarna råd att göra om studien också. Den korta studietiden 
gör dock att man inte kan se vilka effekter behandlingen kan få på längre sikt. 
Man kanske lyckas behandla den sjukdom man forskat på, men samtidigt ökar 
kanske risken för att en annan sjukdom ska uppstå längre fram. 

Även om det finns många likheter mellan att behandla med medicin och 
behandla med kost, så finns det också väsentliga skillnader. I en medicin-
studie får deltagarna inte veta om de slumpats till att tillhöra interventions-
gruppen, som får den nya medicinen som ska testas, eller om de slumpas till 
kontrollgruppen, som kan få placebo eller den gamla vanliga medicinen. Det 
kallas för en blind-studie. När inte heller de som utvärderar resultaten vet i 
vilken grupp deltagaren ingått kallas studien för dubbelblind studie. Den här 
ovetskapen om vilken behandling man faktiskt får är förstås helt omöjlig om 
man ingår i en kostintervention som bygger på mat och inte på kosttillskott. 

Preventionsstudierna handlar om att förebygga sjukdom. De kan i sin tur 
indelas i primär respektive sekundär prevention.  

I de primärpreventiva interventionerna är deltagarna friska i så måtto att de i 
inte redan har insjuknat i den eller de sjukdomar man önskar studera. 
Eftersom de inte är sjuka vid starten kan de komma att drabbas av en mängd 
olika sjukdomar, inte bara den som studien i första hand är upplagd för att 
studera. Samtidigt är risken rätt liten för att alls insjukna i just den sjukdom 
studien designats för. Annan sjuklighet kan överskugga effekten, särskilt som 
interventionen måste pågå under lång tid. Risken för vissa sjukdomar kan 
minska medan risken för andra kan öka. Det kan vara så att en kost tidigt ökar 
risken för en sjukdom samtidigt som samma kost längre fram i tiden minskar 
risken för en annan sjukdom. Den andra sjukdomen kan vara den som det 
egentligen är betydligt viktigare att minska risken av [3]. Då kanske man 
avbryter studien alldeles för tidigt. Primärpreventiva interventionsstudier är 
så dyra att om interventionen inte fungerar så har man knappast råd att göra 
om den.  

Exempel på sekundär prevention är t.ex. när man vill se om en kostförändring 
kan minska risken för återfall i bröstcancer eller förhindra en andra 
hjärtinfarkt. Deltagarna i dessa studier är troligen motiverade för de ser att de 
kan ha något att vinna för egen del.  

Kostinterventionen i WHI var en primärpreventiv RCT. I Kapitel 5 och 7 
analyseras studien och dess resultat. 
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Kostundersökningsmetoder 

Hur kostintaget mäts i en studie beror av själva frågeställningen som ska 
besvaras och av studiedesignen. Idealet är att ha full kontroll över 
exponeringen, alltså veta exakt vad deltagarna äter. Men det kan sällan 
uppnås.  

I en randomiserad experimentell studie vore idealet att servera både delta-
garna i kostinterventionen och jämförelsegruppen alla måltiderna och mäta 
vad de lämnat på tallriken eller i glasen. På så sätt skulle forskarna ha kontroll 
över vad och hur mycket som ätits. Detta kan man bara göra under kortare 
tidsperioder. Kortare tidsperioder innebär samtidigt att forskarna inte kan 
mäta utfallet i form av insjuknande eller dödlighet, men däremot i olika 
fysiologiska riskfaktorer, om det finns sådana. I regel görs dessa studier på 
mindre grupper. Den här typen av studier kommer nära orsak och verkan. 
Men människorna i studien skulle kanske ha svårt att i sitt vanliga liv följa den 
speciella kosten i det långa loppet. Kan man inte servera maten till deltagarna 
får man på olika sätt försöka ta reda på vad de ätit eller äter istället.  

I interventionsstudier som sträcker sig över lång tid används samma metoder 
som i prospektiva observationsstudier för att undersöka intagen. I både fallen 
tar forskarna reda på vad deltagarna äter vid starten och följer dem sedan vad 
gäller riskfaktorer och insjuknande under flera år framåt i tiden. Kostunder-
sökningen kan upprepas under tiden man följer deltagarna i observations-
studien på likartat sätt som forskarna behöver följa hur deltagarna äter i en 
intervention. Det kan ske med olika metoder. Här ska jag beröra några över-
siktligt, främst avseende hur kostdata samlas in, för sedan längre fram i 
kapitlet komma in på hur forskarna sedan räknar på kostdata och vilka 
problem som finns. 

De kostregistreringsmetoder som står till buds bygger på att deltagarna själva 
rapporterar sina intag. Kulturella, psykologiska och sociologiska faktorer 
påverkar beteenden vid självrapportering. Olika metoder ställer olika krav på 
deltagarna.  

Kosthistorisk intervju 
Den kosthistoriska intervjun avser att täcka in en längre period bakåt i tiden 
och strävar efter att fånga matvanor (eng. Dietary history). Med längre period 
kan avses senaste månaderna eller sista året. Den är tidskrävande både i form 
av själva intervjun men också i bearbetningen av insamlade data. Det krävs en 
kompetent intervjuare som ställer kompletteringsfrågor vid behov. 
Livsmedelsval, mängder, hur ofta och matlagningsmetoder ska fångas upp. 
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Metoden används därför mest när det är viktigt att täcka in individernas 
kostintag och när deltagarna inte är alltför många. Rapporterat energiintag 
brukar bli högre med denna metod än med de andra mer förekommande. Det 
är möjligt att den fångar in en större del av det faktiska intaget än andra 
metoder. Metoden har använts i den stora kohortstudien Malmö kost och 
cancer (MDC) vars resultat jag återkommer till i kapitel 4 och 7.  

24 timmars intervju 
24-timmarsintervjun innebär att deltagarna intervjuas noggrant om bland 
annat sina livsmedelsval, hur de lagat sin mat och hur stora portioner de ätit 
de senaste 24 timmarna (eng. 24 h recall). Eftersom man äter olika livsmedel 
olika dagar behöver forskarna upprepa intervjun för att få med dag-till-dag-
variationen i individers intag. Om man bara gör en 24-timmarsintervju per 
person kan resultatet bara användas till att beräkna intaget i grupper, t.ex. i 
stora populationer av befolkningen i olika länder. Upprepade 24 timmars 
intervjuer däremot anses numera ge riktigare kostdata än livsmedelsfrekvens-
formulär (se nedan). Deltagarna behöver inte minnas och beskriva hur de 
brukar äta, utan bara hur de ätit senaste dygnet, vilket inte ställer samma krav 
på minnet. 

Fyra dagars vägd kostregistrering 
Deltagarna väger och skriver upp vad de äter och dricker. Fyra dagar brukar 
vara en lagom tidsperiod för att deltagarna inte ska tröttna samtidigt som det 
är tillräckligt lång tid för att täcka in en viss dag-till-dag-variation (eng. 4-day 
food record) Metoden är krävande för både deltagarna och forskarna som ska 
utvärdera resultatet av den. Deltagarna behöver utbildas i hur de ska gå 
tillväga för att registreringen ska bli så fullständig som möjligt. Eftersom 
deltagarna väger måltid för måltid är de inte beroende av minnet och själva 
portionsstorleken bestäms vid vägningen. Å andra sidan kan deltagarna ändra 
matvanor när allt man äter ska vägas och registreras. Man kan välja att låta bli 
äta sådant som man annars skulle ätit för det är för besvärligt att väga. Eller 
att man äter men väljer att inte registrera det. Eftersom vägning är en 
krävande metod blir det med nödvändighet bara tillräckligt motiverade 
individer som genomför det, och därmed är de inte alltid representativa för 
befolkningen i övrigt. I WHI:s kostintervention har den använts på under-
grupper som studerats mer ingående. 

Livsmedelsfrekvensformulär  
Frågeformulär för deltagarna att själva fylla i är den vanligast förekommande 
metoden för kostregistrering (eng. FFQ = food frequency questionaire). 
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Deltagarna får kryssa för hur ofta och ibland hur mycket de äter av olika livs-
medel/maträtter som finns upptagna i formuläret. Formulären brukar 
designas efter den befolkningsgrupp och de specifika frågeställningar som 
forskarna avser studera. Är forskarna intresserade av hälsoeffekter av fett så 
ställs många frågor kring feta livsmedel, matlagningsmetoder och matfetter.  

Alla livsmedel kan inte finnas med i formuläret, utan de måste grupperas på 
olika sätt. En enkät med 64 livsmedel att kryssa för ger inte samma underlag 
för vidare analyser som en enkät med dubbelt så många livsmedel att välja på. 
När deltagarna fyller i får de välja det frekvensintervall som passar bäst in på 
den egna konsumtionen. Det kan vara Aldrig, Någon gång per år, 1-3 ggr per 
månad, 1 gång per vecka, 2-3 ggr per vecka, 4-6 ggr per vecka, en gång per dag, 
2-3 ggr per dag eller 4 ggr per dag eller mer. När deltagarna ska fylla i ett livs-
medelsfrekvensformulär behöver de inte bara ett gott minne för vad de brukar 
äta, utan även en god kalkyleringsförmåga i huvudet, särskilt för livsmedel 
som äts oregelbundet eller efter säsong.  

Ibland finns tre olika portionsstorlekar att välja på för vissa livs-
medel/maträtter. I andra fall är portionsstorleken bara i form av ett stycke, en 
bit, ett glas etc. Portionsstorlekar kan vara svåra att uppfatta rätt eftersom mat 
på tallrik är tredimensionellt och här kan de i bästa fall bara anges i bilder. I 
en del enkäter finns inte portionsstorlekar med. Då används schabloner för 
portionsstorlekar i den efterföljande näringsvärdesberäkningen.  

Metoden som bygger på livsmedelsfrekvensformulär är billig och enkel att 
genomföra för deltagarna och analysera för forskarna. Det är den mest 
använda metoden i stora nutritionsepidemiologiska studier. De har använts i 
SMC, EPIC, NHS I och II samt i WHI, som var en RCT-studie.  

7-dagars kostregistrering  
Det finns också en tillbakablickande metod som på engelska brukar det 
förkortas 7DDR (7 Day Dietary Recall). Deltagarna se tillbaka på sistlidna 
vecka och för varje dag fylla i ett frågeformulär liknande livsmedelsfrekvens-
formuläret. Här behöver de inte tänka i banor ”hur brukar jag äta”, utan precis 
som med 24 timmarsintervjun – hur såg det ut (som man minns det).  

Exemplet ”chips, popcorn och salta nötter m.m.” 
Jag ska ge ett exempel på hur olika metoder kan fånga upp främst lite ovanli-
gare matvanor i Sverige. När livsmedelsfrekvensformulären skapades på 80-
talet förekom inte den stora variation av nötter i livsmedelsbutikerna som 
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senare. Snacksätande var dock viktigt att fånga upp i livsmedelsfrekvens-
formulären. Där ska deltagaren ange hur ofta som ”chips, popcorn och salta 
nötter m.m.” äts. Troligen är forskarna här ute efter det intag av fett och salt 
som dessa livsmedel kan föra med sig. Konsumtionen av mandel, hassel-
nötter, cashew, valnötter m fl. har ökat påtagligt på senare år, men det finns 
ingen egen plats för dessa i frågeformulären. När deltagaren, som äter dessa 
mandlar och nötter, då kryssar i rutan om intag av t.ex. en portion av snacks 
per dag, så kommer troligen näringsintagsanalysen bli helt felaktig för 
saltintag, hyfsat relevant för fettintag, och trots allt komma ganska rätt på 
energiintag. Väljer deltagaren att inte kryssa därför att intaget inte alls 
stämmer med popcorn och chips så kommer resultatet att bli ett för lågt fett- 
och energiintag jämfört med verkliga intaget. Men om det istället är en 
intervjusituation så får intervjuaren veta vad det är för slags nötter och hur 
stor konsumtionen är. Med kosthistorisk intervju erhålls en uppskattning av 
hur ofta nötterna äts och deltagare kan berätta ungefär hur mycket varje gång. 
I 24 h intervjun framkommer ifall nötterna ätits just den dagen, och äts de 
varje dag så har intaget fångats upp. I 4-dagars vägda registreringen kommer 
nötterna också med i sort och mängd i gram ifall de ätits någon gång under de 
fyra dagarna. Det är bara om intaget är tillräckligt frekvent eller stor mängd 
som det har någon hälsomässig betydelse.  

Beskriva kost- och näringsintag 

När nyheter om kost och hälsa presenteras – är då innebörden av begreppen 
självklara? Hur tänker man när man ser rubriken Fet mat gör oss inte 
sjukare? På kosten som helhet eller på feta maträtter som pizza kan vara eller 
feta livsmedel som t.ex. smör och grädde eller på hög energiprocent fett, alltså 
andel fett av totala energin i maten? Å andra sidan rubriken Fettsnål diet gav 
få hälsovinster Vad lägger vi in i det? Tänker vi mängder eller maträtter och 
livsmedel eller andelar av energiintaget (energiprocent) då? Det är inte säkert 
att allmänheten lägger in samma betydelse som forskarna använt sig av i sin 
forskning. Protein, fett och kolhydrater är de näringsämnen som huvudsakliga 
täcker vårt energibehov. Fett ger mest energi med 9 kcal per gram medan 
protein och kolhydrater ger mindre än häften, 4 kcal per gram (mer om 
omvandling till energi längre fram i kapitlet). När råd ges till större grupper 
av människor brukar de inte anges i gram av näringsämnet, utan istället i 
energiprocent. För fettintag visar fettenergiprocenten hur stor andel av 
energiintaget som kommer ifrån fett. Olika individer har olika energiintag och 
väljer att äta olika mycket fett, vilket i sin tur påverkar energiprocenten ifrån 
fett. Det är inte självklart att en fet kost sett till energiprocent behöver betyda 
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högt fettintag och tvärtom, som framgår av följande fyra exempel (samman-
ställt i Tabell 3.1) 

Hur 30 energiprocent fett kan innebära olika intag i gram fett 
Om vi antar att Anna behöver 2200 kcal per dag och 75 gram fett så blir 
hennes fettenergiprocent 30 (Tabell 3.1). Britta bor tillsammans med Anna 
och de äter samma mat, men Britta behöver bara 1800 kcal per dag och då blir 
fettintaget 61 gram fett. Energiprocent fett blir då 30 även för Britta fastän 
fettintaget är lägre.  

Tabell 3.1. Exempel på effekterna energiintag och intag av fett, kolhydrat 
och protein på energiprocenten, E%. 

 Energi Fett Kolhydrat Protein 

 kcal gram E%  gram E% gram E% 

Anna 2200 74 30 275 50 110 20 
Britta 1800 61 30 225 50 90 20 
Anna väljer bort 
kolhydrater i sin 
viktminskningsdiet 

1100 74 60 20 7 90 33 

Anna byter kolhydrater 
mot mer fett i sin kost 

2200 148 60 40 7 180 33 

 
Vad kan hända med fettenergiprocenten vid kolhydratbantning?  
Ännu mer drastisk skillnad kan det bli om Anna i exemplet bestämmer sig för 
att gå ner i vikt genom kraftigt minska på kolhydraterna i sin kost och bara 
behålla 20 gram, vilket ger en kost med 7 energiprocent kolhydrater (Tabell 
3.1). Hon halverar sitt energiintag i och med att hon drar ner på kolhydraterna 
men också lite grann på protein intaget, som på grund av det låga energi-
intaget ökar från 20 till 33 energiprocent protein. Utan att ha ändrat fett-
intaget i gram har fettenergiprocenten fördubblats från 30 till 60.  

Vad händer om kolhydrater ersätts med fett och protein utan att 
energiintaget dras ner? 
Låt oss anta att Anna i stället för att minska energiintaget till 1100 kcal 
behåller energiintaget på 2200 kcal, men väljer samma sorts kost med samma 
energifördelning som i viktnedgångskosten. Då blir intaget av fett 148 gram, 
protein 180 gram och kolhydraterna 40 gram (Tabell 3.1). Den metabola 
situationen är en helt annan än när hon försökte gå ner i vikt genom att 
minimera kolhydraterna.  
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Sammanfattningsvis så ger energiprocenten ett slags mått på kostens kvalita-
tiva sammansättning, men är inte ett mått på hur mycket av de olika energi-
givande näringsämnen som människorna faktiskt ätit. Men det är just därför 
att människor har olika energiintag som man räknar energiprocent. Det är ett 
sätt att ”ta bort” hälsoeffekten av själva energiintaget. Mer om detta kommer 
jag att berätta om längre fram.  

I forskningsrapporter där man jämför effekterna av olika fettenergiprocent 
kan koster med lägre energiprocent betecknas low-fat diet och den med högre 
för high-fat diet, helt enkelt för att den senare innehåller mer fett. Därmed 
inte sagt att det behöver betyda att kosten innehåller mycket fett. Låt oss anta 
att ena kosten höll 25 energiprocent fett och den andra 35 i en studie. Då kallas 
kosten med 35 för high-fat. Detta hindrar inte att i en helt annan studie kan 
den kost som kallades high-fat tidigare nu kallas för low-fat - det är fortfa-
rande 35 energiprocent från fett, men i den här studien innehåller jämförelse-
kosten ännu mer fett, låt säga 50 energiprocent. Det gör inte saken lättare när 
media sedan ska rapportera från studien ifråga och inte anger fettenergi-
procenten utan bara talar om effekten av att äta mycket eller lite fett. Söker 
man i medicinska databaser på low-fat diet får man studier med 30 energi-
procent eller mindre fett. I vårt svenska språkbruk kallas de kosterna för 
fettsnåla eller fettfattiga. I vetenskapliga sammanhang finns dock verkligt fett-
fattiga koster som t.ex. Ornish-dieten med bara 10 energiprocent fett. Den 
kosten är i praktiken mer eller mindre vegetarisk. Men också i många asiatiska 
länder är kosten fettsnål. I t.ex. Japan är rådet att äta max 20-25 energi-
procent fett. Atkinskosten, som används vid bantning, har å andra sidan 
extremt hög andel energi från fett i början av viktnedgången för att sedan 
tillåta en ökande andel komma ifrån kolhydrater. Kosterna brukar kallas low-
carbohydrate snarare än high-fat. Söker man i medicinska databaser är 
terminologin carbohydrate restricted. Det finns inget egentligt svensk ord. 
Low-carbohydrate kan innebära att kosten är fetare än normalt, men de kan 
också istället vara proteinrikare eller både fetare och proteinrikare.  

I det följande kommer jag att fördjupa mig i exponeringen, dvs. kost-
faktorerna, de som ger upphov till utfall i form av riskfaktorer och 
insjuknanden. Resultaten kan bli olika beroende på hur forskarna hanterat 
sina data  

Kostdata kan presenteras på i princip två olika sätt beroende på vad de ska 
användas till. En sammanställning kan ha som syfte att visa hur deltagarna 
ätit, och ofta också vad som karaktäriserat deltagarna, som deras kön, ålder, 
BMI (se faktaruta), tobaksbruk, alkohol och andra livsstilsfaktorer som kan 
ha betydelse. Ett annat syfte gäller sammanställningar där man vill kunna dra 
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slutsatser om hur olika kostintag kan ha påverkat utfallet i form av risk-
faktorer, som t.ex. blodtryck och blodfetter, men också insjuknande eller död-
lighet i olika sjukdomar. Oavsett syfte så används olika statistiska metoder och 
därmed också olika begrepp som det kan vara bra att känna till.  

Faktaruta BMI (kroppsmasseindex = body mass index) 
Istället för att enbart ange en kroppsvikt så tar BMI hänsyn till att 
kroppsvikten också är beroende av kroppslängden. Däremot säger BMI inget 
om fördelningen mellan muskler och fettmassa i kroppen. 
BMI = vikten (kg)/kroppslängden (m) x kroppslängden(m) 
Om vikten är 60 kg och kroppslängden 1,65 m blir BMI = 60/1,65x1,65= 22 
 

Faktaruta Klassificering efter BMI för vuxna: 
Undervikt <18,5 
Normalvikt 18,5 till <25 
Övervikt 25 eller mer 
Fetma 30 eller mer 
Extrem fetma 35 eller mer 

 
Jag kommer att hålla mig till de metoder och begrepp som användes inom 
WHI och de stora observationsstudierna NHS, SMC, MDC och EPIC, vars 
resultat kommer att förekomma längre fram i kapitel 5-7. Men vi börjar med 
den statistik som kan användas för att beskriva kostintag [4].  

Räkna på kostdata  
När kostdata samlats in via de olika kostundersökningsmetoderna ska de sam-
manställas och näringsintagen beräknas. Gemensamt för alla metoderna är 
att för varje livsmedel måste ett genomsnittligt intag i gram per dag beräknas 
för varje deltagare. För att kunna göra det behövs uppgifter om både 
frekvenser och mängder för varje individ. Näringsvärden för livsmedlen finns 
i livsmedelsdatabaser, som oftast är nationella. Alla tänkbara nya produkter 
finns inte alltid tillgängliga i livsmedelsdatabaserna. Livsmedels närings-
innehåll kan också förändras och nya analyser av dem behöver genomföras. 
Ibland blir det fel i analysvärden. Värdena som finns är i sin tur medelvärden 
av t.ex. olika äppelsorter eller morötter skördade på olika platser (i bästa fall). 
Kort sagt, livsmedelsdatabaserna är inte felfria, men har blivit allt bättre med 
åren. Utan livsmedelsdatabaserna skulle det vara omöjligt att ta reda på om 
befolkningen får sitt näringsbehov tillgodosett eller ta reda på samband 
mellan kost och hälsa. Alla livsmedel som finns i näringsdatabaserna är 
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försedda med en egen kod. Om ett livsmedel som deltagare brukar äta saknas 
i livsmedelsdatabasen måste den som kodar välja en kod från en närings-
mässig likvärdig produkt. Först efter kodning kan näringsvärdesberäkningen 
av kostregistreringarna genomföras. Beroende av vilken kostundersöknings-
metod som använts ser problem och möjligheter olika ut.  

Intervjumetodernas styrka ligger i att vid intervjun kan i bästa fall fram-
komma exakt vilka livsmedel som ätits, vilket underlättar att sätta rätt kod, 
och en hyfsat bra uppskattning av mängderna. 

I en vägd registrering blir mängdangivelserna exakta för t.ex. en skiva bröd, 
däremot kan det hända att deltagaren har svårt ange precis vilket bröd som 
ätits. Alla deltagare vet inte alltid av vilket märke brödet är, eller om det lätt 
brunfärgade brödet är att klassa som fullkorn eller inte, eller om det är bakat 
på rågsikt eller bara vetemjöl. Då blir det svårare för personen som sedan 
kodar att bedöma vilken kod brödet ska få.  

I livsmedelsfrekvensformulären finns bara de grupper av livsmedel att välja 
på som forskarna valt ha med. Vad gäller exempelvis bröd kan det finnas en 
grupp som heter ”grovt mjukt fullkornsbröd” och en annan som heter ”vitt 
bröd, limpa” m fl sorter uppräknas för att den som fyller i ska hitta det som 
brukar ätas. När det gäller hur ofta livsmedlen äts så måste deltagaren välja 
ett intervall att kryssa i. Om t.ex. Kalle äter korv två gånger i veckan så kryssar 
han i frekvensen 2-3 ggr/vecka, medan Pelle äter korv 6 ggr/vecka kryssar i 4-
6 ggr/vecka. Pelle äter då i tre gånger så ofta korv som Kalle, men den 
skillnaden kan inte fångas upp, utan när frekvenserna ska räknas om till 
dagligt intag blir Kalles intag räknat som 2,5 ggr/vecka, dvs. 0,36 ggr/dag, och 
Pelles intag till 5 ggr/vecka, dvs. dubbelt så ofta per dag. Det här gör att 
intagsdata passar bäst för att rangordna eller kategorisera individerna i 
studien.  

Beskrivande statistik för kost- och näringsintag 
När kost- och näringsintag intag ska presenteras används beskrivande 
statistik. De intagsvärden som erhålls på individnivå summeras och delas 
sedan med antalet deltagare och man får ett medelvärde. Alla i en grupp äter 
förstås inte lika och det uppstår spridning mellan de som äter mest och de som 
äter minst, medan de flesta samlar sig kring just medelvärdet. Man brukar tala 
om normalfördelning. För att tala om hur spridningen ser ut anger man 
standardavvikelsen (SD= standard deviation). En standardavvikelse rymmer 
68 % av erhållna värden fördelade omkring medelvärdet. Om vi antar att 
medelvärdet för energiintaget blev 1800 kcal och SD blev ±700, så innebär det 
att 68 % av deltagarna har energiintag som ligger mellan 1100 kcal och 2500 
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kcal. 16 % av deltagarna kan ha legat lägre än 1100 kcal och 16 % har legat 
högre än 2500. Genom att titta på SD-värdena kan man få en bild av hur 
mycket intagen sprider sig inom gruppen för majoriteten av deltagarna (alltså 
de 68 % -en). 

Presenteras data å andra sidan i form av intag av livsmedel istället för närings-
ämnen brukar spridningen bli mycket större och det är inte säkert att intagen 
är normalfördelade. En del deltagare äter t.ex. inte alls fullkornsbröd medan 
andra kan äta det flera gånger om dagen. När intagen inte är normalfördelade 
räknar man istället ut medianvärdet. Det baseras på en rangordning av 
intagen. Man kan arrangera observationerna från den lägsta till den högsta, 
det värde som ligger mitt i blir medianvärdet. Se räkneexemplet i faktaruta 
Median och dess spridningsmått. I exemplet äter de flesta inget eller mycket 
sällan fullkornsbröd, medan en person äter 3 skivor per dag, alltså 21 per 
vecka. Medianvärdet blev 2 skivor per dag. Det medianen på 2 säger är också 
att hälften av deltagarna åt mindre ofta fullkorn än 2 gånger per veckan och 
den andra hälften åt oftare än två gånger per vecka. Även här behövs ett sprid-
ningsmått för att vi ska veta hur intagen fördelade sig i gruppen. Vanligt är att 
dela in personerna i fjärdedelar, där de lägsta 25 % ligger under 25:e per-
centilen och de högsta intagen 25 % intagen ligger över 75:e percentilen (själva 
medianvärdet = 50:e percentilen). I vårt exempel skulle det bli 1 och 6. Intaget 
av fullkornsbröd skulle då kunna presenteras som 2 (1 till 6) ggr/vecka.  

Faktaruta Exempel på median och dess spridningsmått 
 Antal skivor fullkornsbröd per 

vecka 
Median och percentilerna 

Person 1 0  
Person 2 1 25:e percentilen 
Person 3 2  
Person 4 2 Median hamnar här, dvs. på 

mittersta mätvärdet i serien 
Person 5 4  
Person 6 6 75:e percentilen 
Person 7 21 (dvs. 3 per dag)   

 
Hade vi istället räknat medelvärde hade det blivit 5,1 skivor per dag. Medel-
intaget ger en falsk bild som visar att flesta äter fullkornsbröd varje dag, när 
det i vårt exempel bara är en deltagare som faktiskt äter så. Sett till hur de 
flesta åt i exemplet så är medianvärdet ett bättre mått i det här fallet.  

Ju fler deltagare som finns med i en studie desto större är sannolikheten att 
medelvärdet och medianvärdet blir rätt lika varandra. Med fler menas tio-
tusentals deltagare.  
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Senare i kapitlet kommer jag tillbaka till kostintagen och hur de kan bearbetas 
och justeras på olika sätt för att bättre kunna ge signifikanta utslag i statistiska 
test när kosten ställs mot utfall i form av t.ex. insjuknande i olika sjukdomar. 
Utan att gå in på den statistiska definitionen kan vi säga att signifikant innebär 
säkerställt och att vi i statistisk bemärkelse anser att resultatet är tillförlitligt.  

Beskriva utfallet  

När man mäter effekterna av den ena eller andra kosten eller kostfaktorerna 
talar man om utfallet. Det kan gälla insjuknande eller förändringar i olika 
fysiologiska faktorer som bukfetma, blodsocker, blodtryck, kolesterolnivåer i 
blodet m.m. Högst rankade är studier där utfallet mäts i form av insjuknande 
i de sjukdomar man är intresserad av. Det brukar ofta handla om hjärt-kärl-
sjukdomar, cancer och diabetes. Det gör att de stora prospektiva observations-
studierna såväl som RCT-studier om kost och hälsa är studier som får stor 
betydelse för hur kostråd sedan utformas. Dödligheten är också intressant, 
men numera finns så många möjligheter till tidig diagnos och olika 
behandlingsmetoder både för cancer och hjärt-kärlsjukdomar att dödlighets-
siffrorna inte säger lika mycket om effekterna av kost och livsstil som insjuk-
nandesiffrorna gör.  

Utfallet i form av insjuknande (eller dödlighet) kan anges på olika sätt. När vi 
talar om incidens finns en tidsfaktor med. Incidens anges ofta i form av antalet 
insjuknade per år, vilket kan räknas om till procent per år. I begreppet 
prevalens menar vi hur många som är sjuka vid en viss tidpunkt, t.ex. hur 
många som är sjuka i bröstcancer i Sverige idag, och detta kan anges som en 
procentsiffra.  

Risk, risktal, riskkvoter och riskreduktion 
Kostintagen i sig vore förstås inte intressanta om man inte kunde undersöka 
vilka samband som kan finnas med människors hälsa. I grunden är det förstås 
orsak och verkan man vill veta mera om. Men vägen dit är inte rak och enkel, 
och istället för orsaker talar man om risk att insjukna eller risk för t.ex. högt 
blodtryck.  

Ordet risk talar ju om att något är farligt. I medicinsk forskning handlar risk 
om sannolikheten för att det ska inträffa en viss händelse av negativ karaktär, 
t.ex. att insjukna i en viss sjukdom. Risken kan öka eller minska beroende av 
vad människor utsätts för (exponeras för). Risken kan beräknas och uttryckas 
på olika sätt. Här kommer jag ta upp några centrala begrepp att känna till 
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innebörden av. Det är risktalet, riskkvoten (=relativa risken) och relativa risk-
reduktionen. Relativa riskreduktionen brukar förekomma i massmedias 
artiklar om kost och hälsa. Alla de här talen är relaterade till varandra och 
samma mätvärden används i beräkningarna.  

I en studie är risktalet (eng. risk rate) antalet personer som drabbas av 
händelsen dividerat med totala antalet personer i gruppen. Om studien går ut 
på att jämföra effekten av två koster med varandra på insjuknande så räknas 
risktalen ut i vardera gruppen (se faktaruta Risktal, riskkvot och relativ risk 
med räkneexempel). Risktalen blir i regel rätt små när deltagarna följs under 
kortare tid, kanske bara ett tiotal år. Olika studier pågår olika länge. För att 
kunna jämföra risktal mellan olika studier är det praktiskt att räkna om till 
procent insjuknade per år. Med kost A i vårt exempel insjuknar 0,3 % av 
deltagarna och med kost B 0,7 % per år. När man betraktar dess siffror verkar 
det inte vara så stor risk att insjukna. De här siffrorna finns med i forsknings-
rapporterna, men brukar sällan eller aldrig komma med i pressmeddelanden 
och medias rapportering. För den enskilde individen förefaller risken förstås 
liten. Att ändra matvanor från kost B till kost A för att minska risken till från 
0,7 % till 0,3 % verkar inte lockande, särskilt om man inte gillar den nya 
maten. Vi ska strax återkomma till vad de här siffrorna kan innebära ur ett 
samhällsperspektiv. Men på vägen dit ska vi titta på nästa begrepp, risk-
kvoten. Ett vanligt sätt är att beskriva riskförändringen i relativa termer, i en 
riskkvot (eng. risk ratio), oftare benämnd relativ risk. Då dividerar man 
risktalen vi hade, i vårt exempel mellan 0,3 % risk att insjukna och 0,7 % som 
då blir 0,428. Den här siffran presenteras i regel som RR 0,428. Om risken att 
insjukna varit lika stor i båda grupperna, dvs. risktalen identiska hade RR 
blivit 1,0. Eftersom 0,428 är lägre än 1 så förstår vi att risken att insjukna med 
kost A är mindre än med kost B. Men hur mycket har egentligen risken 
minskat? Det är den förändringen som blir det centrala i kostbudskapet. 
Också det är förstås ett relativt mått, och betecknas som relativa risk-
reduktionen och kan beräknas på två sätt med samma resultat. Genvägen 
för att räkna ut relativa risken för kost A i jämförelse med kost B är att ta 1,0 
minskat med 0,428 som blir 0,571, som i sin tur kan räknas om till procent, 
och uttryckas som att risken med kost A är 57 % mindre än med kost B att 
insjukna. Den här riskminskningen låter förstås betydligt mer påtaglig än om 
vi bara fått risktalen presenterade för oss. Mer än en halverad risk! Vi kan 
också vända på jämförelsen, jämföra risken med kost B med kost A istället, då 
blir allt omvänt så risken att insjukna med kost B blir 133 % större än med 
kost A.  

Vad skulle det här kunna innebära i ett samhällsperspektiv? Först återgår vi 
till vårt exempel. Om skillnaden i insjuknanden var 0,7 minus 0,3 dvs. 0,4 % 
och vi antar att i en befolkning kan det finnas en miljon individer som skulle 
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kunna drabbas (t.ex. kvinnor i en åldersgrupp som studien omfattat) så blir 
0,4 % av en miljon 4000 individer, som alltså skulle kunna räddas ifrån att 
insjukna om de ändrade från kost B till kost A. En del skulle kanske fort-
farande tycka att 4000 är få individer. För att få proportion på siffrorna kan 
nämnas att drygt 8000 bröstcancerfall upptäcks årligen hos kvinnor i Sverige. 

Faktaruta: risktal, relativ risk, relativ riskreduktion med räkneexempel 
och oddskvot 
Risktalet för kost A = Antalet insjuknade på kost A / antalet deltagare på kost 
A = 30/10000= 0,003; omräknat till procent = 0,3 
Risktalet för kost B = Antalet insjuknade på kost B / antalet deltagare på kost 
B = 70/10000 = 0,007; omräknat till procent = 0,7 
Riskkvot (relativ risk RR) = Risktalet för kost A/ risktalet för kost B =0,3/0,7 = 
0,428 
Riskreduktionen beräknas som 0,003-0,007=-0,004, och presenteras som 
0,004, men för att bli begriplig brukar den räkas om i utfall per 10 000 
personer, dvs. att risken är 3 för kost A och 7 för kost B och riskreduktionen 
blir 4 för 10000 personer, eller anges i procent 0,4 %  
Relativa riskreduktionen (RRR) blir 0,004/0,007= 0,571 
Risken att insjukna kan också räknas så här 1,0 - 0,428 = 0,571 eller 57 % , dvs 
kost A har minskat risken med 57 % jämför med kost B 
Eller omvänt risken att insjukna har ökat med kost B i jämförelse med kost A 
där riskkvoten blir 0,7/0,3 =2,33, och riskökningen blir 2,33 - 1,0 =1,33 och 
kan uttryckas i procent 133 % ökad risk med kost B.  
När riskerna är små eller den undersökta populationen mycket stor, blir 
oddskvoten nästan lika stor som riskkvoten. Skillnaden ligger i att medan 
man i risktalen räknar på samtliga deltagare i studien, så för oddstalen 
återfinns antalet insjuknade i täljaren medan endast antalet fortfarande 
friska finns med i nämnaren. I vårt exempel skulle det bli för kost A 10000 
deltagare minus de 30 som insjuknat, alltså 99970. 

När skillnader i kost- och näringsintag undersöks 

Skillnader i intag mellan interventionsgrupp och kontroller  
I RCT-studier, som t.ex. WHI, kan kostregistreringsdata användas som 
kontrollfunktion för att se om deltagarna följt kostråden de fått. När deltagar-
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antalet är tiotusentals individer antar man att kostintagen är normal-
fördelade, räknar medelvärden och standardavvikelse för intag av energi och 
alla andra näringsämnen forskarna är intresserade av. Sedan testar forskarna 
skillnaderna med en statistisk metod som heter oparat t-test. Ett test görs för 
varje näringsämne. Med stort antal deltagare brukar skillnaderna i intag bli 
statistiskt signifikanta även om de i reella tal är mycket små. Det beror på att 
det statistiska testet bygger på att standardavvikelsen divideras med antalet 
deltagare och då blir spridningen extremt liten och p-värden <0,05 blir mer 
regel än undantag. I en interventionsstudie är det hela interventionsgruppen 
som jämförs mot kontrollgruppen.  

Observationsstudier – olikheterna i individernas intag 
I observationsstudier (som NHS, MDC, EPIC och SMC) äter alla deltagare var 
sitt eget sätt. Det är deras vanliga kostvanor som undersöks till skillnad från i 
interventionsstudierna. I observationsstudierna kan forskarna ställa intag av 
olika näringsämnen eller livsmedel mot insjuknande i analyserna. Hur det 
sker kommer jag till i avsnittet om statistiska metoder som ger möjlighet att 
dra slutsatser om samband mellan kost och hälsa. 

Det finns två sätt att analysera kostdata på beror på vilka frågeställningar 
forskarna har. De kan räkna med kostdata som kontinuerliga variabler 
och/eller kategorisera variablerna. 

Kontinuerliga variabler är sådana som kan anta vilket värde som helst, 
exempelvis proteinintag, energiprocent fett eller intag av kött i gram. 
Forskarna kan vilja undersöka om en ökning av t.ex. energiprocent fett i 
kosten ökar risken för insjuknande i en viss sjukdom. Det görs genom att alla 
värden för varje deltagare läggs in i en statistisk modell, som jag återkommer 
till längre fram. Med hjälp av den statistiska analysen kan forskarna ställa 
prognoser; om intaget av fett ökar med t.ex. 5 energiprocent så kan de ange 
hur stor ökningen i risk att insjukna kommer att bli (eller tvärtom minska). 
Det handlar alltså om beräknade prognoser, inte att olika individer undersöks 
när de ökar eller minskar sina intag.  

Kategoriska variabler är sådana som i sig själva är en kategori, t.ex. rökare 
eller icke-rökare. Men kontinuerliga variabler kan också kategoriseras. Ett sätt 
att kategorisera är att dela in alla deltagarna i grupper efter storleken på deras 
intag av ett visst livsmedel eller näringsämne. Vanligt är att dela in deltagarna 
i femtedelar. De 20 % av deltagarna som ätit mest placeras i den översta 
femtedelen och de 20 % som ätit minst i den lägsta, och resten fördelas i de 
tre mittersta femtedelarna. Varje femtedel blir då en egen kategori. Inom varje 
femtedel kan forskarna räkna ut medel- eller medianintaget och spridningen. 
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Ibland kan det vara stor skillnad i intag mellan de som hamnat i högsta 
femtedelen jämfört med lägsta, ibland är det marginell skillnad. Skillnadens 
storlek har förstås betydelse för vilka effekter skillnaderna rimligen kan ge 
upphov till. Intagen i de olika femtedelarna är därför viktiga att känna till. I 
regel görs jämförelsen sedan mellan den högsta och lägsta femtedelen. Hur 
stora intagen varit i respektive femtedel brukar presenteras i en egen tabell.  

Risken att insjukna, dvs. risktalen, räknas sedan ut i varje kategori för sig 
genom att antalet deltagare som insjuknade divideras med totalantalet inom 
varje femtedel. Sedan räknas riskkvoterna för varje femtedel. Oftast brukar 
man låta lägsta intagsfemtedelen bilda referenspunkt. Den femtedelen 
divideras med sitt eget risktal och riskkvoten (RR) blir då 1,0. Kostintag som 
har samband med högre risk får då värden över 1,0 och kostintag som ger lägre 
risk värden under 1,0. Är ett näringsämne eller livsmedel särskilt hälsosamt, 
ja då borde RR minska med ökande intag. Är det å andra sidan ohälsosamt, ja 
då ökar istället RR. RR för utfallet brukar presenteras i en separat tabell. Om 
RR mellan det högsta och det lägsta intaget är statistisk signifikant testas med 
särskilda statistiska metoder jag kommer att beskriva. Trenden över dessa 
femtedelar av intag från lägsta till högsta kan också testas statistiskt och ett p-
värde anges (se faktarutan för exempel och förklaring).  

Faktaruta Principen för hur resultat kan tänkas visas i en tabell.  
 Lägsta 

femte-
delen 

Näst  
lägsta 
femte-
delen 

Mittersta 
femte-
delen 

 Näst 
högsta 
femte-
delen 

Högsta 
femte-
delen 

p-värde 
för 
trenden 

Intag/vecka < 2 5 10  15 >20  
Ex. 1 RR 1,0 1,1 1,3  1,6 2,0 P< 0,05 
Ex. 2 RR 1,0 1,1 1,4  1,1 2,0 NS 

I Ex 1 så finns en riskökning med ökande intag och därmed blir trenden 
statistisk signifikant. Medan i Ex 2 så ökar risken i början med ökande intag 
för sedan i näst högsta femtedelen bli lägre igen och först i högsta 
femtedelen bli hög och därmed kommer trenden inte att bli statistiskt 
signifikant. I båda exemplen kan fördubblingen av risk bli statistiskt 
signifikant när risken i högsta och lägsta femtedelen jämförs. Det uppstår 
lättare felklassificeringar av deltagares kostintag mellan närliggande 
femtedelar i intervallen än mellan högsta och lägsta.  
 
Om risken inte ökar eller minskar med förändrade intag av ett näringsämne 
eller ett livsmedel så kan det bero på flera olika omständigheter:  

• Det kan vara så att mängden saknar betydelse.  
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• Det kan också vara så att skillnaderna mellan låga och höga intag är för 
små för att en skillnad i effekt ska kunna mätas. Det i sin tur kan ha två 
olika orsaker. Den ena är att samtliga deltagare äter för lite för att effekt 
ska uppstå, det andra är att samtliga deltagare har tillräckligt höga intag 
så att alla har lika god effekt av intagen, variationen är alltså för liten.  

• Ytterligare en förklaring till utebliven effekt kan vara för få deltagare i 
studien för att skillnaderna ska bli statistiskt signifikanta.  

 

I en prospektiv observationsstudie följs en grupp människor, en kohort, 
framåt i tiden. Effekter av kosten på hälsan kan undersökas vid upprepade 
tillfällen. Många kohorter startades i mitten av 80-talet, medan nya kohorter 
startades på 90-talet, och resultaten av dem kommer fortlöpande. Varje 
observationsstudie leder till flera hundra, kanske tusentals vetenskapliga 
originalartiklar. Ett eller några få näringsämnen utgör huvudtemat i 
respektive artikel. Om fett är av intresse, så är det fettintaget som katego-
riseras i femtedelar. Ofta blir fettintaget endast presenterat som energi-
procent. En annan artikel kan fokusera på de olika ingående typerna av fetter, 
som mättat, enkelomättat, fleromättat och transfetter. En tredje artikel kan 
undersöka olika sorters fleromättade fetter, som linolsyra, alfa-linolensyra, 
arachidonsyra, eicospentaensyra (EPA) och docosahexaensyra (DHA). Tänk 
vilken mängd artiklar kolhydrater, proteiner, kostfiber också kan generera och 
hur dessa näringsämnen på likartat sätt kan indelas i olika subgrupper. Till 
det kommer minst ett 20-tal vitaminer och mineraler. Olika antioxidanter har 
också rönt allt större intresse. På samma kohort kan också en artikel handla 
om mejeriprodukter, en annan om frukt och grönsaker, en tredje om kött, en 
fjärde om spannmål. Och precis som med näringsämnen så finns det olika 
undergrupper att studera. Mjölk, fil, ost, smör behöver analyseras var för sig. 
Kött indelas i rött kött, vitt kött, processat (charkuterier), rökt etc. Fisk i feta 
fiskar, magra fiskar, saltade och/eller rökta fiskar. Grönsakslistan kan göras 
hur lång som helst, och olika grupperingar görs där, t.ex. kan bladgrönsaker 
bilda en kategori, kålväxter en annan osv. Jag kan hålla på hur länge som helst 
för att beskriva alla olika sorters livsmedel som kan utgöra en artikel. För varje 
näringsämne och livsmedel vill forskarna förstås studera effekten på dels olika 
riskfaktorer där sådana finns, t.ex. blodfetter, blodsocker, blodtryck, dels på 
insjuknande och/eller förtida död i en mängd olika sjukdomar. Insjuknande i 
cancer, vilken cancer som helst kan studeras, men också olika cancerformer 
var för sig. Ta t.ex. bröstcancer, som inte är en enda cancerform, utan många. 
För tjock- och ändtarmscancer finns det flera olika ställen i tarmen där cancer 
kan uppträda, och olika kostfaktorer kan påverka de olika ställena på olika 
sätt. För hjärt-kärlsjukdomar är det skillnad på risken att på grund av blod-
propp i hjärtats kranskärl eller drabbas av en hjärnblödning (stroke). Lägg då 
till denna matris av kostfaktorer och riskfaktorer/insjuknanden till att 
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sambanden kan se olika ut för män och kvinnor och under olika åldrar i livet. 
Det som är en riskfaktor för yngre kvinnor behöver inte vara det för äldre 
kvinnor och tvärtom.  

Statistiska metoder som ger möjlighet att dra 
slutsatser om samband 

Metoder för att studera samband mellan två variabler 
Korrelationer 
Vi kan vilja få kunskap om samband mellan olika livsmedelsintag. Är det så 
att det finns ett samband mellan att dricka mjölk och äta smörgås? Med hjälp 
av statistik kan vi beräkna sådana samband, korrelationer. I ett diagram med 
en x- och en y-axel kan man sätta in varje individs värde för mjölk- respektive 
smörgåsintag (se Figur 3.1).  

 

Figur 3.1. Exempel på en korrelation mellan sju individers intag av smörgås 
(x-axeln) och mjölkglas (y-axeln). Här blir korrelationskoefficienten 0,75. 
När man satt in alla individer i sin studie kan man studera diagrammet och se 
hur punkterna fördelar sig. Samlar de sig till en någorlunda rät linje kan man 
låta ett statistikprogram räkna ut lutningen på den här linjen. Lutningen får 
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ett värde, kallas korrelationskoefficient, r. Den går alltid från -1 till + 1. Där -1 
beskriver ett perfekt negativt samband och +1 ett perfekt positivt samband, 
medan värdet 0 visar att det inte finns något som helst samband mellan de två 
variablerna, i vårt fall mjölk och smörgås. Om vi antar att korrelationskoeffi-
cienten blev t.ex. 0,75 som i exemplet i figur 3.1. – hur ska vi tolka det? Ju mer 
smörgås desto mer mjölk konsumeras. Men det kan lika gärna vara så att ju 
mer mjölk desto fler smörgåsar. Med hjälp av korrelationen kan vi bara se om 
finns ett samband mellan intaget av mjölk och smörgås och hur starkt det 
sambandet är. Vi kan alltså inte se vad som påverkar vad. Valet av mängden 
mjölk behöver inte ha något samband med valet av mängden smörgås. Det 
kan vara någon helt annan faktor som är orsaken till både intaget av mjölk och 
av smörgås. Kanske en förälder som serverar mellanmålet snarare än barnet 
som väljer?  

Mycket av intresset kring forskning om kost och hälsa handlar om att utifrån 
studiernas resultat kunna göra kalkylerbara förutsägelser. En sådan metod är 
linjär regression, som har mycket gemensamt med räknandet på korre-
lationer.  

Linjär regression 
Vi kan vilja undersöka effekten av en variabel på en annan variabel. Vi tar 
samma exempel som ovan om smörgåsar och mjölk. Vår hypotes är att ju fler 
smörgåsar barnen äter desto mer mjölk vill de ha för att skölja ner dem med. 
Eftersom vi undrar om antalet smörgåsar kan förutsäga förändring av mjölk-
drickandet så betecknas smörgåsarna här som oberoende variabel, medan 
mjölken, som antas bero av smörgåsantalet, kallas därför beroende variabel. 
Med hjälp av linjär regression kan man bestämma en ekvation utifrån vilken 
man sedan kan förutsäga hur mjölkintaget blir om vi känner till smörgås-
antalet (se Figur 3.2). Också här kan vi sätta in punkter i ett diagram, där vi 
har smörgåsarna på x-axeln och mjölken på y-axeln. Som vi kan se av 
diagrammet i Figur 3.2 så är det inte så att alla barn ligger efter linjen. En del 
barn dricker t.ex. inte alls mjölk fastän de äter smörgås och tvärtom. Om ökat 
smörgåsintag är korrelerat till en ökning av mjölkintaget kommer vi att få en 
positiv lutning på linjen. Med regressionsmetodiken får vi i exemplet en 
regressionskoefficient som är ett positivt tal (plustal). Linjens lutning visar 
hur mycket mjölkintaget kommer att öka varje gång smörgåsintaget ökar med 
en enhet. Om istället lutningen varit negativ, då blir regressionskoefficienten 
ett negativt tal (minustal). Negativ lutning innebär motsatsen, dvs. att ju fler 
smörgåsar desto lägre mjölkintag. Det kan förstås också hända att det inte blir 
någon lutning alls. Det innebär att ändringar i smörgåsintaget inte kan 
förutsäga ändringar i mjölkintaget. Formel för linjär regression är: Y= a+bX. 
Där a är stället där linjen korsar Y-axeln och b motsvarar regressions-
koefficienten. I Figur 3.2, som är rent hypotetiskt exempel, så blev b=0,49. 
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Det skulle innebära att för varje smörgås som barnen tar så vill de dricka ett 
halvt glas mjölk. Vi kan förutsäga att det kommer att bli så, men vi vet ändå 
inte om det är antalet smörgåsar som är orsaken till mjölkkonsumtionen.  

 

Figur 3.2. Geometrisk tolkning av en linjär regressionslinje baserad på ett 
hypotetiskt exempel där 18 skolbarn fått ange sin konsumtion av smörgåsar 
och mjölk under en skolvecka.  
 
Gemensamt för både korrelation och regression är att de enbart beskriver 
linjära samband. Om sambandet inte är linjärt, men man ändå räknar som om 
det vore det, då kan forskarna missa mycket starka samband som finns i 
verkligheten, men som alltså inte kommer att framträda. Det finns metoder 
att utvärdera hur regression passar in, men också metoder att justera vissa 
data så att regressionstekniken går att använda.  

Statistiska metoder för flera oberoende och/eller 
beroende variabler (multivariata) 
Metoder och resultat från de stora svenska observationsstudierna MDC, SMC 
och amerikanska NHS I och II förekommer i kapitel 4 och 7 och den 
europeiska motsvarigheten EPIC i kapitel 7. Women’s Health Initiative (WHI) 
som är en RCT-studie förekommer i kapitel 5 och 7. I samtliga dessa studier 
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används multivariata analysmetoder. Här kommer jag att ge en del 
information om vad de metoderna kan göra och hur resultaten kan tolkas. 

Multipel regression 
När man inte bara har en oberoende variabel X som man vill studera på 
utfallet av en beroende variabel Y, utan det finns flera andra variabler som 
skulle kunna påverka utfallet – då kan man använda sig av multipel 
regression. I arbetet med sådana förutsägelser behövs avancerade statistiska 
beräkningar, som moderna kraftfulla datorer kan hantera.  

I stället för ett exempel med smörgåsar och mjölk kunde jag visat på linjär 
regression med fettintag och risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom där i så 
fall linjens lutning (regressionskoefficienten) skulle visat hur mycket insjuk-
nandet skulle kunna öka varje gång fettintaget ökar med en enhet. Men sådana 
enkla regressioner görs inte. Förutom fetter kan en mängd andra faktorer i 
kosten påverka kolesterolnivåerna i blodet. Det kan vara intaget av energi, 
kolhydrater, protein, alkohol, men också t.ex. antioxidanter. I multipel 
regression kan också dessa faktorer tas med som variabler i formeln. Men man 
vill fortfarande veta fettets betydelse för utfallet, dvs. hur mycket fettintaget 
kan förklara risken att insjukna. Därför håller man värden på alla andra 
variabler än fettet i regressionsekvationen konstant – som om alla individer 
hade samma värde på de andra kostvariablerna. Men det finns också andra 
faktorer än de i kosten som kan tänkas påverka och som man behöver 
kontrollera för. Det är vanligt att man alltid justerar för ålder genom att lägga 
in ålder som en oberoende variabel. Beroende på vilka faktorer man har 
anledning att tro kan påverka utfallet kan man lägga in sådana. Den här 
egenskapen hos multipel regression gör det möjligt att kontrollera för 
skillnader som fanns mellan deltagarna redan när de gick in i studien och för 
kostfaktorer, fysisk aktivitet, utbildning, tobak, m.m. som kan tänkas påverka 
utfallet.  

Att kontrollera för eller justera för skulle kunna förklaras som att man i de 
statistiska räkneoperationerna ”tagit bort” de justerade faktorerna som 
förklaringar till utfallet. Man kan förstås bara justera för faktorer man känner 
till och som man har mätt/frågat om i studien. Om man inte gör det kan dessa 
andra faktorer störa resultaten så att man drar felaktiga slutsatser om 
effekterna av just den kostfaktor man vill studera effekten av. Vi återkommer 
till detta med störfaktorer i observationsstudier längre fram när felkällor tas 
upp. Sedan kan det förstås alltid finnas faktorer som ingen tänkt på att mäta. 
I modernare studier tas i regel fler möjliga störfaktorer med i mätningarna än 
i äldre studier, helt enkelt för att man känner till fler. 
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Logistisk regression 
I multipel regression så förutsätts att både X och Y är siffror i någon form, t.ex. 
fett som energiprocent och blodfetter i mg/dl. Men när det gäller insjuknande 
i t.ex. bröstcancer så är det aldrig en siffra, utan ett antingen eller: fortfarande 
frisk eller sjuk. Då behöver man använda en annan regressionsmetod, 
logistisk regression. Den logistiska ekvationen kan användas för att hitta 
sannolikheten för varje given individ, t.ex. hur stor risken att insjukna blir vid 
ett givet kostintag. Regressionskoefficienten tolkas i termer av riskkvoter 
(relativ risk, RR) i kohortstudier och oddskvoter i fall-kontrollstudier.  

När tiden spelar roll – time to event 
En medicin eller en kostregim som skjuter upp insjuknande och död i tid och 
som minskar antalet deltagare som insjuknar eller avlider är förstås efter-
strävansvärt. Vi gör antagandet att en studie pågår 10 år där effekter av olika 
koster ska jämföras mellan två grupper. Man kan räkna ut relativ risk (RR) 
efter 10 år. Lika många insjuknade i bägge grupperna, RR=1,0. Men visst är 
det av intresse om deltagarna på den ena kosten insjuknar redan första året 
medan de på den andra kosten inte insjuknar förrän efter 8 och 9 år? Vilken 
kost tycker man verkar bäst? Det verkar rimligt att den kost man lever längre 
friskt på är den bästa kosten. Hur kan forskarna räkna på det här? Först av allt 
måste de beakta att alla inte kommer att insjukna under studietiden. Tvärtom 
kommer en överväldigande majoritet i koststudier att fortfarande leva friska 
när studien avslutas. Troligen kommer de allra flesta insjuknanden att inträffa 
först efter studiens avslut. Men om det vet man ingenting när resultaten 
publiceras. Utfallen för dessa som vi inte vet hur det kommer att gå för sedan, 
kallas ”censored”. I regel är det också så att alla deltagare inte går in i studien 
precis samtidigt. Det kan skilja månader och år ibland. När studien avslutas 
kommer de att ha deltagit olika länge. Ett mått som då räknas fram är person-
år. Det är tiden varje deltagare varit med i studien som räknas om till antal år 
för den personen. Sedan läggs all tid för alla personer ihop och används i 
statistiken istället för att räkna på antalet deltagare från starten. Genom att 
räkna person-år får man ett mått på hur många som varit utsatta för risken 
att insjukna sett över tiden som studien pågått. 

Tänk dock på att i ett land eller region eller samhällsklass med tillgång till 
sjukvård med tidig diagnostik kan det se ut som om invånarna blir sjukare än 
för de med sämre förhållanden, eftersom person-tiden blir kortare vid tidig 
diagnos än när diagnosen sker långt efter att sjukdomen brutit ut. 

Deltagare i en studie kan insjukna när som helst under hela studietiden. 
Forskarna behöver mäta tiden som går fram till att insjuknandet inträffar. Då 
använder man sig av vad som kallas för time to event i analysen.  
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Kaplan-Meier kurvor 
Om vi antar att vi vill undersöka om en speciellt sammansatt kost skulle kunna 
skjuta upp insjuknande och död i en sjukdom. Då behöver vi jämföra med vad 
som händer i en motsvarande grupp som inte ändrar sin kost eller ändrar till 
en annan jämförelsekost. Varje grupp kommer att ge upphov till en egen kurva 
för insjuknande över tid. Dessa två kurvor kan sedan jämföras med varandra, 
så kallade Kaplan-Meier kurvor.  

Svårigheten ligger i att kunna använda sig av data ifrån både de som överlever 
och de som dör inom den tidsrymd de deltar i studien. Kaplan-Meier kurvor 
tar med den tidsomfattning deltagarna överlevt fram till den tidpunkt när data 
analyseras. Den här metoden används också för att analysera insjuknanden, 
t.ex. i bröstcancer eller hjärtinfarkt. I början finns många deltagare med, men 
ju längre in i studien desto färre finns kvar. Man brukar rita upp kurvor för 
t.ex. interventionsgruppen och jämföra mot kurvorna för kontrollgruppen. 
Ofta följer de varandra i början, men om interventionen har effekt så kommer 
de att gå isär. Men vi kan inte bara genom att titta på kurvorna veta om de 
skiljer sig åt signifikant. Mycket små skillnader kan vara statistiskt 
signifikanta om det finns tillräckligt många deltagare i varje grupp. Är det för 
få deltagare å andra sidan kan man inte få statistiskt signifikanta skillnader 
trots att det uppstått stora skillnader mellan grupperna. Om man nu inte kan 
nöja sig med att visuellt jämföra kurvorna - vad gör man då? Det finns olika 
testmetoder. Ett är log-rank test. När log-rank statistik räknas så kan också 
hazard ratio (HR) räknas ut från samma information. 

Hazard ratio (HR) 
Ordet hazard betyder risk och brukar gälla att dö eller insjukna. Hazard är risk 
uttryckt som antalet händelser (event) per enhet persontid. Hazard rate tar i 
beräkningen hänsyn till tiden deltagare befunnit sig i studien och därmed varit 
utsatta för risken att dö eller insjukna. Istället för att räkna ut risk rate i 
procent av deltagarna, så räknar hazard rate med antalet deltagare som 
insjuknat i förhållande till antalet person-år de befunnit sig i studien. Risken 
att insjukna eller dö borde öka med tiden oavsett grupp man är med i. Ju 
längre tid en studie pågår desto färre deltagare blir kvar och därmed utsatta 
för risken. Ju lägre hazard rate desto längre tid att vara frisk utan att insjukna 
(överleva utan att dö).  

Hazard ratio (HR) kan räknas ut ifrån hazard rates på ett likartat sätt som risk 
ratio (RR). Hazard rate för en interventionsgrupp divideras med hazard rate 
för kontrollgruppen. Om vi antar att HR då blev 0,80, så kan det tolkas som 
att risken att insjukna blivit 20 % lägre med interventionskosten (räknas på 
motsvarande sätt som RR). Den här lägre risken att insjukna gäller när som 
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helst under tiden studien pågår. Genom att använda HR utgår man ifrån att 
risken är likadan under hela studieperioden.  

Hazard rates kan beräknas med olika statistiska metoder, vilket förstås 
indirekt påverkar HR (hazard rates beräknas på motsvarande sätt som risk 
rates). En numera mycket vanligt förekommande, men som också består av 
mycket matematiskt komplicerade ekvationer är Cox- modellen. 

Cox proportional hazard modell 
Tidigare i kapitlet har statistiska metoder tagits upp där man kan dra slut-
satser om i vilken utsträckning en kostfaktor kan förväntas påverka risken för 
att t.ex. drabbas av höga kolesterolvärden (linjär regression). Behöver man 
samtidigt i beräkningarna ta med fler kostfaktorer eller andra faktorer (t.ex. 
vikt, rökning m.m.) som kan tänkas påverka kolesterolvärden använder man 
multipel regression och är man ute efter insjuknande eller död t.ex. i hjärt-
kärlsjukdom passar logistisk regression. Behöver vi dessutom ta hänsyn till 
hur länge deltagare befinner sig i studien, vilket blir aktuellt när det handlar 
om insjuknande eller död, då brukar Cox proportional hazard regression vara 
den mest använda modellen. Det är en statistisk modell som tar hänsyn till att 
utfallet ännu inte inträffat för alla deltagare inom studietiden.  

• Den möjliggör att man i kliniska studier och kohortstudier tittar på 
samtidiga effekter av flera olika variabler på insjuknande eller död.  

• Med metoden kan man justera för andra variabler som kan störa och 
därmed ge upphov till att felaktiga slutsatser dras om samband. 

• Metoden kan justera för variabler både i kontinuerlig form (t.ex. intag i 
gram av näringsämnen eller portioner av livsmedel) och i kategorier (t.ex. 
uppdelning i män och kvinnor, rökare och icke rökare), men också 
kategorisera kontinuerliga variabler till grupper som t.ex. olika BMI-
klasser (underviktig, normalviktig, överviktig, fet, sjukligt fet).  

Det väsentliga med den här modellen är att den tillåter oberoende 
(förklarande) variabler i regressionsekvationen att variera med tid.  

I kohortstudier kan man med hjälp av Cox regressionskoefficient bestämma 
den relativa risken för varje oberoende variabel och utfallsvariabel, justerat 
för effekten av alla andra variabler i ekvationen. Med den här metoden kan 
man alltså t.ex. välja att justera intaget av mättat fett för intaget av totalfett 
och för intaget av alla andra fettyper t.ex. fleromättat fett, enkelomättat fett, 
transfett. Metoden är mycket använd eftersom forskare numera har tillgång 
till den datorkraft som krävs för de mycket komplicerade statistiska 
räkneoperationerna.  



FORSKNING OM KOST OCH HÄLSA 

48 

Kan vi lita på resultaten? – om felkällor och 
statistisk signifikans  

Det är viktigt att i alla statistiska beräkningar kunna minska risken för möjlig-
heterna att dra felaktiga slutsatser. När jag läser forskningsrapporter om sam-
band mellan olika kostfaktorer och insjuknande eller dödlighet i olika 
sjukdomar ställer jag mig två frågor: är studien trovärdig och om den är det – 
borde den påverka de kostråd som ges? I det här sammanhanget talar man om 
validitet. Det finns två typer av validitet.  

Med intern validitet menas att studien mäter det som den avser att mäta. 
Det kan låta självklart, men är lättare sagt än gjort i koststudier. Vi ska strax 
titta på felkällor av olika slag.  

Den andra typen är extern validitet. Med det menas ifall resultaten ifrån 
studien kan generaliseras till att också gälla andra än deltagarna i studien. 
Kostsamband som erhållits i t.ex. en studie med äldre kvinnor och hjärt-kärl-
sjukdom – kan de generaliseras till att gälla alla äldre kvinnor i det land där 
studien genomfördes? Det är viktigt för hur kostråd påverkas. Är det rätt att 
också låta studieresultaten från äldre kvinnor påverka kostråd till unga 
kvinnor? Eller att generaliseras till andra länder med andra kostvanor? Eller 
även till att gälla män?  

De felkällor som beskrivs i det följande är inte specifika för koststudier, utan 
gäller observations- och interventionsstudier generellt, medan jag byggt på 
med exempel ifrån koststudier.  

Felkällor 
I observationsstudier har man flera olika felkällor. Det är viktigt att känna till 
möjliga felkällor när man läser och tolkar resultaten i olika studier [5]. I de 
vetenskapliga artiklarna på engelska nämns främst två huvudtyper av fel. 
Bias, som egentligen betyder rätt och slätt fel, men felen kan vara av olika slag, 
och confounding, som på svenska kallas störfaktorer eller förväxlingsfaktorer.  

Fel i urval och informationsinhämtning 
Fel i urvalet och fel i informationsinhämtningen underminerar den interna 
validiteten på så sätt att resultaten avviker från sanningen. Den här sortens fel 
vill man förstås minimera. Men när den förekommer måste man ta med det 
när resultaten utvärderas. 

Många studier (även en del RCT) har inbyggda urvalsfel. Det kan handla om 
att grupperna som ska jämförs skiljer sig åt på väsentliga områden. Forskarna 
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kan vilja undersöka effekten av fettintag på insjuknande i cancer, men 
deltagare som äter mycket respektive lite fett kan dessutom skilja sig åt i ålder, 
kroppsvikt, rökning eller fysisk aktivitet m.m. För att kunna lita på resultatet 
behöver grupperna vara lika i alla avseenden utom den faktor man under-
söker.  

Det kan också handla om systematiska fel vid datainsamlingen. T.ex. en kost-
enkät som ger för låga intag av energi och viktiga näringsämnen hos samtliga 
deltagare – alla ligger för lågt jämfört med verkligheten. Relativa risken kan 
visserligen bli rätt, men hur ska resultaten tolkas i form av kostråd? De fett-
intag som i studien visat samband med ökad risk är inte de fettintag som 
egentligen intagits. Om vi antar att resultaten visar på ökad risk med 80 gram 
fett per dag, medan deltagarna i själva verket åt 120 g, så blir slutsatsen rådet 
att äta mindre än 80 gram för att minska risken. Men i själva verket är det från 
den högre nivån som neddragningen borde ske om mätningarna varit korrekta 
från början. I verkligheten kan 80 gram ha varit en lämplig nivå.  

Personspecifika fel är sådana som uppstår hos enskilda individer och där 
samma fel inte uppstår hos de andra deltagarna. Om man t.ex. använder en 
enkät som främst är skapad för att fånga upp blandkostarnas intag av mjölk-
produkter och köttvaror, men inte baljväxter och nötter, ja då kommer 
troligen de rapporterade näringsintagen att bli alldeles för låga för vege-
tarianen jämfört med det faktiska intaget.  

Individen kan också fylla i livsmedelsfrekvensformuläret på slumpartat fel-
aktiga sätt, som inte går att förutsäga och därmed inte går att justera för.  

Med 24 timmars intervju-metoden kommer förstås det faktum att vi inte äter 
på samma sätt varje dag att ge upphov till stora variationer inom individen. 
Just dagen innan intervjun kan det varit födelsedagskalas med helt annat 
intag än i vanliga fall. Men genom att göra upprepade intervjuer med samma 
individ kan de slumpmässiga avvikelserna från de vanliga matvanorna 
minskas.  

Den största risken med dåliga kostundersökningar är att samband som finns 
mellan kostfaktorer och hälsa underskattas eller förblir osynliga. När kritik 
mot studier som visar på signifikanta samband framförs är det inte ovanligt 
att resultaten kritiseras med motiveringen att ett enda frågetillfälle dåligt 
speglar tio-tjugo års efterföljande matvanor. Vilken effekt på riskbedöm-
ningen kan felklassificering av intagen få? Vi ska titta på ett exempel med 24 
timmars intervju-metoden. När den metoden används så rangordnas 
deltagarnas intag och de placeras i kategorier. Vi antar att forskare velat 
undersöka intaget av protein på risken att insjukna i cancer. Deltagarna 
kommer att sorteras efter deras proteinintag, mätt som energiprocent protein 
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och delas i två kategorier, mer eller mindre än 15 energiprocent protein (Tabell 
3.2). Vi antar också att vi har validerat proteinintaget med en biomarkör, så vi 
vet det sanna intaget (mer om biomarkörer längre fram i kapitlet). I studien 
visade det sig då att det högre proteinintaget gav upphov till 4 gånger så 
många cancerfall som det lägre proteinintaget (Tabell 3.2).  

Tabell 3.2. Ett exempel som visar hur risken i förhållande till proteinintaget 
skulle kunna se ut i en fiktiv verklighet där kostregistreringen fångat det 
sanna intaget. 

 Antal deltagare Insjuknar i cancer HR 

< 15 E% protein 5000 100/5000  1/50 1,0 
>15 E% protein 5000 400/5000  4/50 4,0 

 
Vi fortsätter med att anta med 24 timmarsintervjumetoden har 20 % av 
deltagarna felklassificerats av olika skäl. En del har ätit ovanligt lite proteinrik 
mat den dagen de intervjuades, medan andra ätit mycket mer än de brukar. 
De som rapporterat mindre protein än de brukar äta klassificeras felaktigt 
som lågkonsumenter (Tabell 3.3). Effekten blir då att cancerfall som 
egentligen tillhör gruppen högkonsumenter kommer att tillfalla gruppen låg-
konsumenter, vilket gör att antalet cancerfall kommer att se högre ut bland 
lågkonsumenterna. Medan de som ätit mer protein än de brukar klassificeras 
som högkonsumenter. Effekten blir då på motsvarande sätt att cancerfall som 
egentligen tillhör gruppen lågkonsumenter kommer att tillfalla gruppen hög-
konsumenter, vilket gör att antalet cancerfall kommer att se lägre ut bland 
högkonsumenterna. Istället för en reell riskökning på HR 4,0 med en protein-
rik kost så kommer riskökningen att se ut att bara vara omkring hälften så 
stor.  
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Slutsatsen blir att ju sämre precision i kostregistreringen, som leder till att 
deltagarna placeras i fel kategori visavi de faktiska matvanorna, desto lägre 
ser risken ut att vara. Om risken varit låg redan från början är det möjligt den 
helt raderas ut. Det är alltså viktigt med hög kvalitet i kostintagsmätningarna 
för att vi ska kunna få säkra besked om vilka samband mellan kost och hälsa 
som är väsentliga. 

Om vi istället antar att det inte finns något samband mellan proteinintag och 
cancerrisk, HR skulle bli 1,0 både med högt och lågt proteinintag. Då skulle 
samma 20 %-iga felklassificeringar inte ändra utfallet alls. Det skulle ändå ge 
HR 1,0 med både högt och lågt proteinintag.  

Felens förvrängning av resultaten kan minskas om forskarna justerar för 
energiintagen (vilket redan gjorts i exemplen i tabellerna ovan). Hur forskarna 
justerar för energi återkommer jag till längre fram i kapitlet. Ju fler deltagare 
i studierna desto större är möjligheten att de olika individuella felen tar ut 
varandra på gruppnivå.  

Problemet med personspecifika fel och slumpartade fel som olika individer 
gör kan röra till det i analyserna. Samband mellan kostfaktorer och hälso-
mässiga utfall som finns i verkligheten kommer inte att framträda. Resultaten 
blir inte statistiskt signifikanta. Slutsatsen kan bli att den eller de kostfaktorer 
som undersökts saknar effekt. När det i själva verket varit så att studien på 
grund av felkällor inte haft kraft nog att visa på de effekter som faktiskt finns. 
Därför kan man inte alltid vara säker på att bara för att effekter inte kan visas 
så saknas de.  

Ju fler förklarande variabler (oberoende) som förs in i regressionsmodellen 
desto mer problem ger felkällorna upphov till. Men felaktiga mätvärden kan 
inte bara leda till dämpning av relativa risken utan kan också blåsa upp den 
relativa risken.  

Störfaktorer  
En störfaktor är en faktor som har samband med både exponering och utfallet, 
men som inte är direkt involverad i leden mellan orsak och verkan. I obser-
vationsstudier är man intresserad av att undersöka vilka faktorer i kosten som 
bäst förklarar det hälsomässiga utfallet för att sedan kunna ge kostråd. I 
observationsstudier är störfaktorer ett stort problem. Problemet ligger i att 
andra kostfaktorer än de man är ute efter att studera och livsstilsfaktorer 
också kan påverka utfallet. Livsstilen som individen har kan bero på inkomst 
och utbildningsnivå och sätta spår i hur fysiskt aktiv man är, om man röker 
eller inte, vilka alkoholvanor man har, vad man äter och hur mycket man 
väger. En forskare kan vilja mäta sjukdomsutfallet efter intag av en kostfaktor 
t.ex. kostfiber. I analysen ser det ut som om kostfiber minskat risken, men i 
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själva verket kan orsaken till riskminskningen vara en annan. De personer 
som äter mycket kostfiber kanske är precis de individer som också har hög 
fysisk aktivitet. Fysiska aktiviteten stör alltså resultatet av kostfiber. 
Förväxlingen kan man säga sker mellan den kostfaktor som man tror orsakat 
effekten – kostfiber - och den faktorn som i själva verket orsakat den – fysiska 
aktiviteten.  

Att kontrollera för störfaktorer 
Medan systematiska fel (bias) förstör resultaten på ett bestående sätt och 
alltså är rena dödsstöten för den interna validiteten så kan forskare däremot 
på olika sätt korrigera för störfaktorerna (confounding). Det förutsätter 
förstås att man känner till vilka de kan vara. De måste också ha uppmätts. Ett 
sätt är att sätta begränsningar för vilka som får delta i studien. Det kan gälla 
t.ex. kön, ålder, vilka sjukdomar man får ha eller inte, eller BMI-nivåer. Listan 
kan göras mycket lång, men ju fler krav som ställs upp, desto färre klarar 
kraven och det kan bli svårt att rekrytera tillräckligt många deltagare. Den 
interna validiteten blir bättre, men den externa validiteten blir sämre, dvs. 
deltagarna liknar inte alls längre den population de är hämtade ifrån. Istället 
kan forskarna välja att kontrollera för störfaktorerna efter att studien 
avslutats.  

En annan metod är stratifiering. Då grupperar man deltagarna efter en 
egenskap. Det kan vara efter kön, ålder, rökning m.fl. faktorer. Om vi antar att 
man stratifierar efter kön så testar man sambanden mellan kosten och 
insjuknande indelade i män och kvinnor var för sig. Skulle resultaten för män 
bli desamma som för kvinnorna kan man slå ihop resultaten och redovisa för 
män och kvinnor som en grupp deltagare. Om resultaten däremot blir olika, 
ja då bör resultaten presenteras i män och kvinnor var för sig.  

Istället för stratifiering i observationsstudier kan man använda multivariata 
metoder. Fördelen är att forskarna kan kontrollera för flera faktorer samtidigt. 
I kohortstudier är det vanligt med Cox proportional hazard regression 
metodik. Vi ska här se på två exempel vad det kan innebära. 

Människor som äter mycket fullkorn, frukt och grönsaker brukar också ofta 
ha en hälsosammare livsstil i övrigt. Relativa risken att insjukna i hjärtsjuk-
dom var lägre hos fullkornsätarna i en studie [6]. Det visade sig att kvinnor 
med höga intag av fullkornsprodukter rökte mindre, tränade mer och åt mer 
hormonersättningsmedel och tog mer multivitamintillskott än de som hade 
låga intag av fullkorn. Deras kostintag för övrigt såg också annorlunda ut. De 
med höga fullkornsintag åt mer kolhydrater, protein och fiber och hade lägre 
intag av fett och alkohol. Då är det viktigt att justera för alla dessa andra 
livsstilsfaktorer inklusive ålder och för energiintaget. Efter justeringarna 
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ändrade sig risken från RR 0,67 till 0,75. Skillnaden visar hur stor betydelse 
fullkornsätarnas livsstilsfaktorer hade på utfallet. Livsstilen kunde förklara 
mellanskillnaden på 8 %. En del av den lägre risken berodde alltså på en 
sundare livsstil. 

Det är viktigt vilka faktorer man väljer att justera för. Väljer man fel kan man 
justera bort effekten av just det man vill undersöka. Högt intag av fullkorn ger 
lägre relativ risk att insjukna i hjärtsjukdom (RR 0,75) [6]. Om det t.ex. är 
kostfiber som är det hälsosamma med att äta fullkorn så är det olämpligt att 
justera för kostfiber. Det kan medföra att man gör fullkornseffekten osynlig. 
Å andra sidan kan man vilja veta ifall det finns något annat än kostfiber i 
fullkorn som åstadkommer den hälsosamma effekten – då kan det vara värt 
att testa att se vad som händer med relativa risken om man så att säga räknar 
bort kostfibereffekten.  

När man i ett forskningsprojekt gjort sitt bästa för justera för olika kända 
störfaktorer så kan det ändå finnas fler sådana kvarvarande störfaktorer 
(residual confounding) som man inte justerat för. Antingen har man mätt 
störfaktorer för dåligt, t.ex. bara mätt om man rökt eller inte, men inte hur 
länge eller hur mycket. Eller att det finns faktorer man borde frågat om i fråge-
formulären men som man inte kände till och som man därför inte heller hade 
med.  

När resultaten kan bero på slumpen 
Innan man tar till sig resultaten i en studie och tror på dem bör man ha letat 
efter möjliga felkällor. Om man som läsare inte kan förklara resultat utifrån 
felaktigheter i hur urvalet gjorts, eller fel i hur data samlats in eller på grund 
av närvarande störfaktorer, ja då kan resultaten bero på slumpens inverkan 
[5]. Skälet till att man ska titta på felkällorna först, innan man tittar på 
slumpens inverkan är att felkällorna kan ge upphov till starkt signifikanta 
resultat, som dock är rena skensamband.  

Slump används för att beskriva en oförutsägbarhet som vanligen beror på en 
eller flera okända orsaker. P-värdet är ett mått på slumpens inverkan. P-
värdet ger läsaren råd om sannolikheten av att dra en falskt positiv slutsats: 
att skillnaden som ses i studien inte existerar i den större populationen. Om 
vi antar att en fettfattig kost hos en utvald grupp kvinnor skulle ge upphov till 
lägre bröstcancerinsjuknande och p-värdet skulle bli 0,05, då är risken att det 
här resultatet inte skulle gälla för den population ur vilken försöksdeltagarna 
är hämtade 5 %. Om p-värdet är mindre än 0,001, ja då ligger risken till fel-
aktig slutsats på promillenivån. Om p-värdet t.ex. skulle hamna på 0,65, ja då 
är det 65 % chans att det funna resultatet inte alls gäller populationen i stort. 
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Om p-värdet inte når åtminstone 0,05 måste man se efter om studien över-
huvudtaget varit upplagd och genomförd på ett sådant sätt att det varit möjligt 
att hitta en betydelsefull skillnad. Ett p-värde på 0,05 brukar vara den gräns 
man kommit överens om att sätta för att kunna säga att resultatet är statistiskt 
signifikant.  

P-värdet säger i sig ingenting om storleken på effekten. Även små skillnader 
som saknar praktisk betydelse kan ge upphov till riktigt låga p-värden när 
antalet deltagare i studien är mycket stora. Därför rekommenderas forskare 
numera att rapportera konfidensintervall.  

Konfidensintervall 
Hur vet man ifall den riskkvot man fått fram är signifikant, dvs. säkerställd 
och betydelsefull? Konfidensintervallen beräknas från samma data som p-
värdena, men ger mer information då de beskriver både effektens storlek och 
vilken osäkerhet som omger effekten. Ordet konfidens betyder förtroende. 
Konfidensintervallet ger viktig information om storleksordningen på 
skillnaden i effekt mellan t.ex. en interventionskost och en kontrollkost. Det 
vanligaste är att ange ett 95 %-igt konfidens intervall. Man får veta de nedre 
och övre gränserna inom vilka den sanna skillnaden ligger 95 gånger av 100. 
Om det i ett resultat står: RR 0,75 (95 % CI 0,60, 0,95), så innebär det att det 
är säkerställd minskad risk eftersom både nedre gränsen 0,60 och den övre på 
0,95 ligger under 1,0. Om det i ett resultat istället stått t.ex. RR 1,25 (CI 1,05, 
1,40) så innebär det en visad säkerställd ökad risk, därför att både nedre 
gränsen 1,05 och övre på 1,4 ligger över 1,0. Om det 95 %-iga konfidens-
intervallet inkluderar värden både över 1 och under 1 blir däremot den obser-
verade skillnaden i behandlingseffekt inte statistiskt signifikant, som t.ex. i 
fallet med RR 0,75 (95% CI 0,6, 1,05). Om värden går över 1 tyder det på ökad 
risk hos en del deltagare i en grupp medan värden under 1 tyder på att 
minskad risk hos andra deltagare. Att det bland deltagarna förekommer både 
ökad och minskad risk samtidigt är förstås inget bra underlag för att ge råd 
ifrån. Det betyder att om de får samma råd så kommer en del bli friskare 
medan andra kan bli sjukare. 

 Ju fler deltagare som finns i en studie och ju fler insjuknanden som inträffar 
i ena eller andra gruppen, desto snävare kan konfidensintervallen bli och 
därmed säkrare resultat. Det kan vara så att varken män eller kvinnor var för 
sig ger upphov till säkerställda konfidensintervall, men när man slår ihop dem 
så blir det säkerställd ökad eller minskad risk.  
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Det finns statistikprogram som kan beräkna hazardfunktionen och dess 95 %-
iga konfidensintervall som ett led i Kaplan-Meier-analysen i överlevnads-
studier. HR och RR med konfidensintervall kan också beräknas med Cox 
regression.  

Har vi nu tagit hänsyn till ovanstående felkällor och de inte kan bortförklara 
resultaten i studierna vi läst, ja då är det kanske så att resultaten är riktiga och 
värda att ta hänsyn till.  

RCT och observationsstudier – en jämförelse 
RCT-studier (som WHI-studien är ett exempel på) har oftare än observations-
studierna problem med externa validiteten. Deltagarna i interventionsstudier 
är inte som ”alla andra”. De är ofta friskare än de som väljer att inte delta. Det 
försämrar möjligheterna att generalisera resultaten i form av kostråd till 
allmänheten. Observationsstudier har istället andra problem, och det är med 
den interna validiteten, där å andra sidan RCT-studierna har mycket mindre 
problem. I RCT-studier kan man redan vid studieupplägg kontrollerat för 
många störfaktorer. De två grupper som ska jämföras sätts samman så att de 
är så lika varandra i så många avseenden som möjligt utom just den faktor 
man vill undersöka effekten av. I observationsstudier kan man inte göra det, 
utan där måste man i ännu högre grad kontrollera för störfaktorerna i sam-
band med de statistiska analyserna i efterhand.  

Intention to treat i RCT-studier 
När man läser kostinterventionsstudier och observationsstudier kan det vara 
bra att tänka på hur de skiljer sig åt. I observationsstudierna grupperas 
deltagarna efter vad de registrerat att de åt. Intagen av näringsämnen och 
ibland livsmedel kategoriseras ofta i grupper efter intagens storlek. I kost-
interventionsstudier däremot grupperas de efter hur forskarna planerat att de 
ska äta, inte efter hur de faktiskt kom att äta eller rapporterat att de ätit. En 
studies tillförlitlighet blir inte automatiskt bäst därför att den genomförts som 
RCT och kostat hundratals miljoner kronor. Man måste alltid bedöma 
studiens genomförande i alla delar först [7].  

Intention to treat betyder ”avsikten att behandla”. Intention to treat har två 
syften [8]. Den ena är att hålla grupperna så lika varandra som möjligt, vilket 
eftersträvades vid randomiseringen. Ändras den i efterhand är det ingen ran-
domiserad studie längre. Det andra är att metoden tillåter förekomsten av del-
tagare som inte gör som de blir tillsagda, vilket förekommer i den praktiska 
kliniska verkligheten där resultaten av studien senare är tänkta att tillämpas.  



3 Att förstå forskning om kost och hälsa 

57 

Vad kan bli följden om inte intention to treat följs i analysen? Risken är att 
effekten av behandlingen övervärderas. Det ser bättre ut än det är i verklig-
heten. Låt oss anta t.ex. att deltagarna ska äta en viss medicin, men en del får 
biverkningar och slutar ta medicinen eller hoppar av helt. De som fortsatt äta 
medicinen tills studien är slut är kanske bara de deltagare som mått bra av 
medicinen. De andra drabbades av olika biverkningar eller att medicinen inte 
alls hjälpte dem. Om de som slutat ta medicinen tas bort i utfallsanalysen så 
kommer bara de deltagare som mått bra på den att finnas kvar. I resultaten 
kommer medicinen att förefalla mycket bättre än den egentligen är. En 
medicin som bara vissa har nytta av medan andra kanske rent av skadas av 
den är förstås inte bra. Det kommer att visa sig när läkare ska börja skriva ut 
den till sina patienter.  

Interventionsstudier av RCT-kvalitet brukar analyseras efter intention to 
treat. När forskarna slumpat ut (randomiserat) sina deltagare till antingen 
interventionsgruppen eller kontrollgruppen så ska ingen ändra på detta 
senare. I analysen av utfallet ska dessa två grupper jämföras med varandra. 
Vad som hänt med hälsan hos de som hoppat av studien kan forskarna inte 
känna till. Resultat från studier med stora avhopp måste förstås tolkas med 
försiktighet. Med intention to treat så kommer alla som en gång startat i 
studien räknas med i utfallet, dvs. insjuknande och för tidig död. Har 200 
insjuknat av 10 000 som startade blir insjuknandefrekvensen 2 %. Deltagarna 
som finns kvar i studien, men som inte följt kostråden, kommer också att 
räknas i den grupp de en gång placerats i. Skulle forskarna istället sortera om 
deltagarna efter hur deltagarna ätit uppstår andra problem. Det är svårt att 
säkert särskilja vilka som ska ”sorteras bort” om man skulle välja den vägen. 
Ett sätt är att, förutom att presentera resultaten intention to treat, också 
presentera resultaten för de som verkligen följt kostråden de fått. 

När deltagare inte kommer till alla uppföljningar – vad gör man 
då? 
Det är en sak att hantera utfallet i form av insjuknande och död enligt 
intention to treat. Också bortfall som gäller data som ska samlas in före och 
under studiens gång kan hanteras enligt en intention to treat metod. En 
utfallsvariabel kan vara t.ex. kolesterolvärden i blodet som mäts flera gånger 
under studiens gång. Om ett sådant värde saknas vid ett uppföljningstillfälle 
kan ”hålet” fyllas igen genom använda värden på den deltagaren från ett 
tidigare mättillfälle. Man väljer då närmast föregående värde för deltagaren 
ifråga. Det kan betyda att för en del deltagare som randomiserats till studien 
men hoppar av redan första året så kommer värdena de hade då att användas 
också som resultatvärden av interventionen. Det är ett sätt att hantera bortfall 
av mätdata vid intention to treat. Men så sker inte alltid. Lika vanligt är att om 
deltagare inte deltagit i alla uppföljningar så räknar man kort sagt bara på de 
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som man fått mätdata på, vilket kallas per protokoll. Då kommer antalet 
deltagare vid varje mättillfälle att vara olika, och det antalet bör då förstås 
anges. Genom att man ser att N (=antalet deltagare) varierar i tabellerna så 
förstår läsaren hur forskarna hanterat sina rådata. Det kan också hända att 
deltagare inte fyller i sina livsmedelsfrekvensformulär. Det kommer då att 
saknas kostdata från dem. Dessa saknade värden kan hanteras på likartat sätt, 
dvs. antingen räknar man bara på de deltagare som lämnat in eller så 
använder man tidigare inlämnade data från dem.  

Det finns alltså olika sätt att hantera det faktum att det saknas utfallsdata på 
deltagare som av olika skäl lämnat studien under dess gång. Ett annat problem 
är hur man ska göra med de deltagare som inte följer instruktionerna men 
ändå är kvar i studien. De kan komma på uppföljningarna, men dessemellan 
gör de inte som de ska. Det kan handla om att de inte följt de kostråd och 
uppnått de mål i kostförändring som planerats. Kan forskarna lita på vad 
deltagarna säger när de frågar? Att fylla i ett livsmedelsfrekvensformulär är 
ett sätt att svara. Men forskarna vet inte om deltagarnas svar är i överens-
stämmelse med verkligheten eller inte. Om de inte använder sig av bio-
markörer, men sådana finns ännu inte för vare sig kolhydrater eller fetter (se 
avsnitt längre fram i kapitlet), 

Det finns ingen perfekt studie – inte så länge det har med fritt levande män-
niskor att göra – men det är viktigt att läsaren av rapporterna får veta hur 
forskarna har gjort för att därifrån kunna dra sina slutsatser från resultaten.  

Kostmönster – ett annat sätt att studera 
sambanden mellan kost och hälsa 

 Samband mellan kost och hälsa har oftast beskrivits i termer av livsmedels-
grupper, enstaka livsmedel eller näringsämnen. Att undersöka enstaka livs-
medel eller näringsämnens samband med sjukdomar kan vara otillräckligt av 
flera skäl. I våra måltider ingår en komplex kombination av olika närings-
ämnen som kan interagera med varandra. Effekten av enstaka näringsämnen 
kan också vara för liten för att upptäckas. Därför kan det vara värdefullt att 
studera kostmönster. Med kostmönster kan svagheten med andra metoder 
istället bli en fördel.  

Det finns olika sätt att konstruera kostmönstren. De vanligaste metoderna är 
kvalitetsindex, klusteranalys och faktoranalys [9].  
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Kvalitetsindex går ut på att man skapar poängsystem och vilka livsmedels-
intag som får poäng beror på kunskap om vad som är hälsosamt i enlighet med 
tidigare kostråd och näringsrekommendationer, dvs. i någon mening ”vad vi 
redan vet”. Kvalitetsindexet ger därmed en indikation på i vilken utsträckning 
en individs eller populations intag stämmer överens med särskilda kost-
rekommendationer. Utformningen av kvalitetsindex kan förändras över tid, 
dvs. allt eftersom som ny information ändrar rekommendationerna om vad 
som är hälsosamt och inte. I studierna utvärderar forskarna sedan i vad mån 
höga eller låga poäng visar samband med insjuknande eller dödlighet, dvs. i 
praktiken i vad mån följsamhet till kostrekommendationer minskar risken för 
att insjukna och dö i förtid. 

Klusteranalyser och faktoranalyser går från andra hållet, dvs. de 
försöker undersöka hur kostmönstren ser ut hos de som insjuknar i jämförelse 
med de som inte insjuknar [10]. Metoderna bygger på en ”utforskande” 
ansats. I klusteranalyser är det individer med snarlika kostvanor som samlas 
ihop till relativt homogena undergrupper. I faktoranalyser samlar forskarna 
ihop livsmedel eller livsmedelsgrupper som ofta äts tillsammans på grundval 
av i vilken utsträckning livsmedlen i datasetet korrelerar med varandra. I 
kapitel 4 kommer studier ifrån NHS och SMC att beskrivas där kostmönster 
är framtagna med faktoranalys. En poängsumma beräknas för varje mönster 
och används i korrelations- eller regressionsanalyser för att utvärdera 
sambanden mellan de erhållna ätmönstren och utfallet av det man är 
intresserad av, t.ex. insjuknande i en viss sjukdom. Faktoranalys är den 
vanligaste metoden för att ta fram kostmönster, där en särskilt metod som 
heter PCA (principal component analysis) används [9]. 

Metoden reduced rank regression kombinerar den ”utforskande” 
ansatsen i faktoranalysen med ”vad vi redan vet” ansatsen i kvalitetsindex-
metoden [11]. Här är dock inte ”vad vi redan vet” baserat på kostrekommen-
dationer utan på kända riskfaktorer och biomarkörer, både kostdito och andra 
framtagna i andra studier. Genom att kombinera kunskapen om tidigare 
kända riskfaktorer med kostdata ifrån en studie kan forskarna utröna vilka 
kostmönster som har samband med risken för insjuknande i en sjukdom. 

Kan vi lita på kostundersökningsmetoderna? 

Kostregistreringsmetoderna har olika styrkor och svagheter i sig. Forskarna 
brukar i de vetenskapliga rapporterna visa att de validerat den valda kost-
undersökningsmetoden genom att jämföra den mot en metod som anses vara 
bättre. Den bättre metoden är i regel för arbetskrävande och därmed för dyr 
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för att använda på stora studier med hundratusentals deltagare. Kan den 
billiga vara lika bra eller i varje fall tillräckligt bra, dvs. ger de samma 
information om kostintag? 4-dagars vägd kostregistrering anses som rätt väl 
överensstämmande med verkliga intag och har därför ofta använts som en 
validering av livsmedelsfrekvensformulär. För varje näringsämne kan 
forskarna räkna på korrelationen mellan de två metoderna och korrelations-
koefficienten talar då om hur pass lika värden de ger. Nära 1 betyder det att de 
rapporterade intagen blir likadana med bägge metoderna. Nära 0 så ger de 
inte alls samma värden. Istället för att rita upp diagrammen i de vetenskapliga 
rapporterna behöver forskarna bara presentera värdet på korrelations-
koefficienten. Men om bägge metoderna har samma problem, samma fel 
inbyggda i sig så hjälper det inte att korrelationskoefficienten är bra. Bilden 
av intaget kan ändå vara felaktigt. Det behövs bättre sätt att validera kost-
undersökningsmetoderna.  

Ett sätt är att ta reda på om kostregistreringen fångat kostintaget rätt är att 
jämföra energiintaget med deltagarnas energiutgifter. Därför kommer jag i 
följande avsnitt att gå igenom en del energiberäkningar:  

• I ett första led måste kosterns energigivande näringsämnen räknas om till 
energi, för att kunna beräkna energiintaget.  

• Därefter kan näringsämnena energijusteras med olika metoder.  

• För att bestämma energiutgifterna i sin tur finns också ett antal metoder 
tillgängliga.  

I alla dessa beräkningar finns felkällor och problem att beakta. Hur resultaten 
och därmed slutsatserna som dras påverkas är beroende av hur forskarna gått 
till väga. 

Energiberäkningar 
Livsmedlens innehåll av de energigivande näringsämnena har analyserats 
fram och beräknats på olika sätt över åren. Protein och kolhydrater ger 4 
kcal/g, medan fett ger mer än dubbelt så mycket, 9 kcal/g, och alkohol 7 kcal/g 
(se Faktaruta Omvandling av gram näringsämnen till energienheter). Kost-
fiber kan bidra med mer eller mindre energi. För närvarande räknar man med 
2 kcal/g i Sverige. Men under en period har man räknat på 0 kcal för kostfiber. 
I de allra äldsta studierna har kostfiber ingått i kolhydratsiffran med 4 kcal/ 
gram och aldrig redovisats separat. Det är möjligt att det fortfarande förekom-
mer att kostfiber ingår i kolhydratvärdet och därmed som energigivare, även 
om kostfibervärdet också redovisas separat. Tyvärr framgår det sällan hur 
värdena räknats fram. Kolhydratvärdena i den svenska livsmedelsdatabasen 
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är vanligen beräknade som rest med enheten gram/100 g livsmedel enligt 
följande: 

100 - (vatten + aska + protein + fett + kostfibrer + alkohol) = kolhydrat 

Lägger man ihop energin från de energigivande näringsämnena i mat och 
dryck för en individ så får man totala energiintaget. Sedan kan man räkna 
vidare och i energiprocent ange hur stor andel av energin som kommer ifrån 
de olika energigivande näringsämnena (se Faktaruta Exempel att räkna 
energiprocent och Tabell 3.4 Beräkning av energifördelning under en dag). 
Ofta tas inte alkoholens bidrag till energiintaget med när energiprocenten 
fördelas mellan näringsämnena. Ibland anges det i studier hur man gjort, 
ibland inte. De här beräkningarna tar inte hänsyn till hur mycket av t.ex. fett 
ifrån nötter eller kolhydrater ifrån t.ex. linser absorberas i kroppen. 

Faktaruta Omvandling av gram näringsämnen till energienheter 
Energi kan redovisas i kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal).  
1 gram protein = 17 kJ = 4,1 kcal (4 kcal) 
1 gram fett =29 kJ = 8,8 kcal (9 kcal) 
1 gram kolhydrater = 17 kJ = 4,1 kcal (4 kcal)  
1 gram kostfiber = 8 kJ = 1,92 kcal (2 kcal) (numera) 
1 gram alkohol =29 kJ = 6,9 kcal (7 kcal) 

 
Faktaruta: Exempel att räkna energiprocent  
Antag att energiintaget under en dag är 1720 kcal och kolhydratintaget är 
188 gram.  
Först måste kolhydrater i gram räknas om till energi, dvs. multipliceras med 
omräkningsfaktorn 4 kcal: 188x4 = 752 kcal.  
För att få andelen energi från kolhydrater dividera 752 kcal med dagsintaget 
1720 kcal = 0,437, och för att omvandla till procent multiplicera med 100, 
vilket ger 43,7 energiprocent.  
På samma sätt kan man räkna ut energiprocenten för alla de andra 
energigivande näringsämnena. 
Det går också bra att räkna ut energiprocenten för t.ex. mättade fettsyror 
eller andra fettsyror i kosten eller räkna ut energiprocenten animaliskt 
protein visavi vegetabiliskt protein.  
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Tabell 3.4. Beräkning av energifördelningen under en dag, ett exempel 

Energigivande 
näringsämnen 

Energi 
kcal/ 
gram  

Exempel 
intag under 
en dag  

Energi  
kcal/ dag 

Energiprocent av 
dagens 
energiintag 

Kolhydrat 4 188 752 43,7 
Fett 9 70 630 36,2 
protein 4 70 280 16,3 
Kostfiber 2 15 30 1,7 
Alkohol 7 4 28 1,6 

Summa   1720 100 

Att justera för energiintaget 
Med högt energiintag följer också högt intag av de energigivande närings-
ämnena och i de flesta fall också av vitaminer och mineraler, och vise versa. 
När man söker samband mellan näringsämnen och hälsa är frågan om det är 
intaget av näringsämnet i absoluta mått mätt, gram per dag, som har betydelse 
eller om det är mängden i relation till totala energiintaget som är mest 
relevant, dvs. kostens sammansättning.  

När det i media står ”totala fettintaget” så menas inte i gram utan just i 
andelen av totala energiintaget. Det är lätt att blanda ihop betydelsen av detta 
och dra felaktiga slutsatser. 

Det är möjligt att äta för mycket energi, som kan leda till fetma och sjukdom, 
oavsett var den kommer ifrån. I råd som ges med avsikten att minska energi-
intaget brukar fett och socker nämnas eftersom de tillsammans ofta ger 
energitäta livsmedel med lågt näringsinnehåll. När råd ges om att minska på 
fettintaget så behöver det inte automatiskt innebära att man också ska minska 
på energiintaget och därmed gå ner i vikt. Effekten av fetterna i sig vill forskare 
särskilja ifrån effekten av energitillskottet från fetterna. Energijusterings-
metoderna är tänkta att göra just det.  

Innan forskarna skjuter skulden för ohälsa på något enskilt energigivande 
näringsämne vill de först undersöka om effekten av näringsämnet är 
oberoende av energiintaget. De kan också vilja undersöka vad som händer om 
man byter fett mot kolhydrater – utan att samtidigt ändra energiintaget. Eller 
om man byter mättat fett mot fleromättat fett. Eller kolhydrater med högt GI 
mot lågt GI. Dessa exempel visar på behovet av att på något sätt kontrollera 
för effekten av totala energiintaget.  
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Alla energigivande näringsämnen kan justeras för energiintaget, men också 
vitaminer, mineraler, kostfiber, och antioxidanter. Att det kan göras betyder 
dock inte alltid att det görs.  

Metoder att justera för energiintaget i de statistiska 
analyserna.  
Det finns flera olika metoder för att justera för energiintaget. Här presenteras 
de fyra vanligast förekommande [12]. Vi antar att forskarna är intresserade av 
att undersöka fettintagets betydelse och ser hur de olika modellerna skulle 
kunna användas. 

Standardmetoden (eng. standard multivariat model) innebär att man i 
beräkningarna av relativ risk (RR) av t.ex. fettintag på insjuknande i bröst-
cancer, lägger till totala energiintaget som en andra förklarande variabel. 
(Fettintaget är den första förklarande variabeln). Vad man sedan får fram är 
en relativ risk som visar vad som händer när man byter ut en energiandel fett 
mot motsvarande mängd energi från andra energigivande näringsämnen. 
Energiintaget är alltså konstant i modellen, isokalorisk. Metoden innebär ett 
antagande om att näringsämnet påverkar relativa risken oavsett totala 
energiintaget, om det är högt eller lågt spelar ingen roll.  

I partitionsmetoden däremot använder man inte totala energiintaget utan 
(som framgår av namnet) istället den del (partition) av energiintaget som 
kommer från alla andra källor utom från fett i vårt exempel. Den andra 
variabeln är näringsämnet omräknat till energi. Detta medför att det inte blir 
isokaloriska jämförelser när mängden av näringsämnet ändras. Metoden 
passar inte för icke-energigivande näringsämnen som vitaminer och 
mineraler. 

Ett alternativ är att energijustera fettintaget innan det tas in i en multivariat 
modell. Det gör man med residualmetoden. Residual betyder rest. Den 
beräknas på följande sätt: Vi antar att en individs fettintag är 60 gram och 
energiintaget är 2000 kcal. Medelintaget hos hela gruppen är 1800 kcal. Då 
börjar man med att räkna ut hur stort fettintaget skulle varit hos vår individ 
om dennes energiintag varit 1800 kcal. Det blir då 54 gram fett. Residualen 
räknas sedan ut: 60-54 =6 gram fett, som sedan används i de statistiska 
analyserna för fettintagets samband med insjuknande. Residualen kan bli så 
väl positiva som negativa tal. Metoden tar bort sambanden mellan fettintaget 
och energiintaget hos individen. Värdena blir skeva och för att få dem normal-
fördelade så är det vanligt att först logaritmera värdena, för att sedan göra en 
tillbakatransformering genom att lägga till en konstant (i regel 2000 kcal) och 
slutligen göra en antilog [13]. Varför berättar jag detta? Jo, för att man ska 
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förstå att de data på näringsintag som tas fram kan genomgå omfattande, 
komplicerade räkneoperationer, som vi som läsare inte ”ser” annat än att 
energijusteringsmetodens namn anges. Residualmetoden är skapad och 
används av professor Willett i NHS I och II [14]. Den metoden används även 
i den svenska mammografikohorten (SMC). Precis som i standardmetoden 
blir relativa risken med residualmetoden effekten av en förändring i både fett-
intag och intag av de andra energigivande näringsämnena, alltså isokalorisk. 
Ett minskat fettintag innebär alltså att energin måste komma från något annat 
näringsämne istället i modellen. Om resultatet i en studie presenteras som att 
fettintaget inte ökade risken för t.ex. bröstcancer, så handlar det om ett byte 
från fett till kolhydrater. Risken påverkas inte av det bytet. Det ska inte tolkas 
som att totalmängden fett saknar betydelse i gram räknat (som alltså skulle 
öka energiintaget). En annan likhet med standardmetoden är att fettmängden 
påverkar relativa risken på samma sätt oavsett om totala energiintaget är högt 
eller lågt. 

Ytterligare en metod är att räkna ut näringstätheter, densitetsmetoden. 
Beräkningen är enkel: dividera intaget av näringsämnet med energiintaget. 
När det gäller de energigivande näringsämnena brukar man i regel istället 
först räkna om till energi från näringsämnet, sedan dividera med energi-
intaget och genom att multiplicera med 100 få en hanterbar procentsiffra, som 
vi väl känner till som energiprocent (se faktaruta ovan). Energiprocent är 
också det begrepp som används i kostrekommendationer. Näringstätheten för 
vitaminer och mineraler kan förstås inte anges i energiprocent eftersom de 
inte ger någon energi. Istället brukar de räknas om till mängd per 1000 kcal 
eller gram per MJ. Mängden kan vara i gram, mg eller mikrogram beroende 
på vilket näringsämne det är frågan om. Det här är också en isokalorisk metod 
genom att gram näringsämne per energienhet utgör en variabel och energi-
intaget den andra variabeln. När kroppsvikten varierar mycket mellan 
deltagarna i en studie är den här metoden att föredra framför standard- och 
residualmetoderna. 

Metoden för energijustering påverkar sedan i sin tur utfallet i de statistiska 
analyserna, vilket gör att slutsatserna om kostens samband med olika sjuk-
domar kan bli helt olika i olika studier. Hur det kan slå när det gäller mättat 
fett i kosten och risken för bröstcancer kommer jag att ta upp i kapitel 7.  

Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att använda residualmetoden eller 
näringstäthetsmetoden (densitets-) när man undersöker effekten av energi-
givande näringsämnen [12]. Delar man in deltagarna i femtedelar av närings-
intagen som vi gått igenom ovan, så kommer relativa risken med dessa två 
metoder att bli likartad när man jämför den högsta med den lägsta kategorin. 
Den enklare standardmetoden passar bäst för näringsämnen som har låg 
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korrelation med energi, som t.ex. vitaminer och mineraler. I alla händelser bör 
författarna av forskningsrapporterna presentera vilket omfång i intag som den 
rapporterade relativa risken gäller.  

Energiutgifter som ett mått på energiintaget 
När man talar om kost- och näringsintag är energiintaget grunden för allt-
sammans [15]. Alla näringsämnen måste finnas i den mängd mat som behövs 
för att tillfredsställa energibehovet. Rapporterat energiintag är därför ett ställ-
företrädande mått på totala mängden mat och dryck som konsumerats. Om 
man underskattar energiintaget så kommer intaget av näringsämnen som hör 
samman med energiintaget (främst protein, fett, kolhydrater, mineraler och 
B-vitaminer) också troligen att bli underskattade. Det innebär att det kan se 
ut som om många fler i en population riskerar näringsbrist än vad som är 
fallet. Det kan också leda till att sambanden mellan näringsintag och 
insjuknanden blir förvrängda. Genom att värdera sanningshalten (validiteten) 
hos rapporterade energiintag så får man ett kvalitetsmått på kostdata i 
studierna.  

Hur kan man då värdera sanningshalten? I regel görs det genom att mäta och 
jämföra med energiutgifterna. Om energiintaget är lika stort som energi-
utgifterna och kroppsvikten inte ändras – då kan energiutgifterna ses som ett 
mått på energiintaget. Om de uppmätta eller beräknade energiutgifterna är 
högre än det rapporterade energiintaget (från kostregistreringen) så är det ett 
tecken på att allt som deltagaren ätit eller druckit inte registrerats. Och där-
med är inte de värden på protein, fett, kolhydrater m.m. som räknats fram 
heller trovärdiga. Om frågeställningen då handlar om vilken betydelse fördel-
ningen av fett kontra kolhydrater har för hälsan får man lindrigt sagt problem.  

Det finns flera olika sätt att mäta eller beräkna energiutgifterna på. En metod 
är att räkna fram utgifterna baserat på tabeller över basalmetabolism och 
fysiska aktivitetsnivåer. Istället för schabloner över fysisk aktivitet kan den 
mätas med hjälp av t.ex. pulsmätning, accelerometer (hjärtfrekvens och 
rörelsemätare) och enkäter om fysisk aktivitet. Men absolut bästa metoden är 
dubbelmärkt vatten, som bygger på samma principer som indirekt kalori-
metri, som i sin tur bygger på att man mäter individens syreförbrukning och 
koldioxidproduktion i kroppen (se Faktaruta Indirekt kalorimetri). 
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Faktaruta Indirekt kalorimetri 
Indirekt kalorimetri bygger på sambandet mellan energiomsättning och 
syreförbrukning. Mätningen där görs med hjälp av en respirometer som 
analyserar syre- och koldioxidmängden i in- och utandningsluften hos en 
person. Respiratoriska kvoten är en fysiologisk term som anger förhållandet 
mellan den volym koldioxid som bildas och den volym syre som förbrukas i 
samband med förbränning av näringsämnen i kroppen. Fett ger lägre 
respiratorisk kvot (0,7) än kolhydrater (1,0), medan protein ger mitt emellan 
mellan (0,8-0,9). En vanlig blandad kost ligger omkring 0,85. 

Energiutgifter baserade på basalmetabolism och fysisk 
aktivitet 
Energiutgifterna hos individer hör ihop med främst fyra faktorer: kroppsvikt, 
fysisk aktivitet, metabolisk effektivitet och nettoenergibalans (dvs. föränd-
ringar i mängden kroppsfett eller muskelmassa).  

Att via en beräkning uppskatta energiutgifterna är den enklaste och billigaste 
metoden. Det blir ofta nödvändigt i stora studier eftersom dubbelmärkt vatten 
är extremt dyrt. Energiutgifterna beräknas ifrån basalomsättningen (BMR = 
basal metabolic rate) som multipliceras med en faktor för fysiska aktivitets-
nivån (PAL =physical activity level) (eg. livsstilen). PAL definieras som totala 
energiintaget dividerat med BMR. Individens BMR bestäms i sin tur av kön, 
ålder, kroppsvikt och kroppssammansättning. Tabellerna tar hänsyn till kön 
och ålder (kvinnor och äldre har lägre energibehov på grund av lägre muskel-
massa). De tabeller som finns gäller normalviktiga.  

Det kan finnas två felkällor när man räknar fram energiutgifter. Den ena kan 
ligga i BMR-beräkningen och den andra i valet av PAL-värden. 

Vi ska jämföra beräkningar på nordiska referenskvinnor med WHI-kvinnorna 
i samma åldersgrupp och med samma medellängd. Som framgår av kalkylerna 
i Tabell 3.5. så blev BMR för de nordiska kvinnorna som väger 63 kg 1276 kcal, 
medan när vi lägger in 76 kg för WHI kvinnorna i formeln blir BMR 1395. Men 
det senare är troligen inte ett sant värde, för skillnaden i kroppsvikt beror 
framför allt på fettväv, och fettväv förbrukar inte lika mycket energi som 
muskler gör.  

Den andra felkällan i beräkningen av energiutgifter handlar om den fysiska 
aktivitetsnivåns roll, Tabell 3.5 för beräkningen. Ett PAL-värde på 1,6 gäller 
för stillasittande jobb med begränsad fysisk aktivitetsgrad på fritiden. Räknar 
vi med detta PAL-värde hos de nordiska kvinnorna blir energiutgifterna 2040 
kcal, medan det hos WHI-kvinnorna blir 2232 kcal. Skillnaden beror förstås 
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på WH- kvinnornas framräknade högre BMR. Men det hade vi konstaterat var 
troligen för högt beräknat. Ändå kan energiutgifterna vara högre hos WHI-
kvinnorna, för det går åt mer energi att förflytta en tyngre kropp än en lättare. 
Egentligen är WHI-kvinnornas PAL värde troligen lite högre än de nordiska 
kvinnorna vid samma aktivitetsgrad.  

Tabell 3.5. Formler för beräkning av energiutgifter ifrån BMR och PAL 

 Nordiska kvinnor i åldern 
61-75 år räknas för en 
vikt på 63 kg och ett 
normalt BMI (18,5-25) 
[17]. 

WHI kvinnan i åldern 50-
79 vägde i genomsnitt 76 
kg och hade ett BMI på i 
medel 29 

BMR* (basalmetabolism) 0,0386x63 kg +2,88= 
5,3MJ (=1275 kcal) 

0,0386x76 kg +2,88= 5,8 
MJ (=1395 kcal) 

PAL (fysisk aktivitet) 1,6 1,6 
Energiutgifter=BMRxPAL 1275x1,6 = 2040 kcal 1395x1,6 = 2232 kcal 

* Formlerna hämtade från [18]  
 

Om nu beräknat BMR blir för högt hos en överviktig person så blir å andra 
sidan PAL för lågt. Genom att räkna med den faktiska kroppsvikten så kan det 
i slutänden ändå bli så att de två felkällorna tar ut varandra [16].  

Även med bättre metoder för att bestämma den individuella fysiska 
aktiviteten, som pulsmätning, accelerometrar eller enkäter om fysisk aktivitet 
så kvarstår problem vid beräkningarna. För att kunna fastställa om de 
beräknade energiutgifterna är för höga eller för låga förutsätts att det finns en 
metod som säkert kan bestämma individens energibehov. Dubbelmärkt 
vatten anses vara den bästa metoden, men även den har sina begränsningar. 

Dubbelmärkt vatten – biomarkör för energiutgifter 
Genom att använda dubbelmärkt vatten (DLW = doubly labeled water) kan 
man få ett mått på energiutgifterna under normala levnadsförhållanden. 
Dubbelmärkt vatten består av de stabila isotoperna 2H och 18O2. Det är alltså 
inte frågan om radioaktiva isotoper. Försökspersonerna får lämna ett urin-
prov som underlag för att bestämma bakgrundsvärdena eftersom isotoperna 
finns naturligt i dricksvattnet. Sedan dricker man det dubbelmärkta vattnet. 
Efter intag fördelar sig isotoperna jämt i kroppsvattnet. Isotoperna utsöndras 
via urinen som 2H2O och C18O2 i proportion till nivån på energiförbrukningen. 
Efteråt samlas urin vid ett flertal tillfällen under en till två veckor. Med hjälp 
av matematiska formler räknas energiutgifterna fram från koldioxid-
produktionen, där samma samband som vid indirekt kalorimetri används (se 
faktaruta Indirekt kalorimetri). Beräkningsformlerna för dubbelmärkt vatten 
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är beroende av att forskarna rätt skattat fördelningen mellan fett och kolhyd-
rater i kosten för att respiratoriska kvoten i formeln vid energiberäkningen 
ska bli rätt.  

Dubbelmärkt vatten räknas som en guldstandard, men är tyvärr också synner-
ligen dyr och kan därför bara användas på mindre deltagargrupper. Metoden 
bygger på att om deltagarna inte ändrat kroppsvikt under mätperioden så är 
energiutgifterna lika stora som energiintaget. Metoden kan användas för 
validera andra metoder att beräkna energiutgifterna på.  

Vad är underrapportering?  
Det största problemet med kostregistreringsmetoderna verkar vara under-
rapportering, dvs. att allt deltagarna äter och dricker inte registreras. Det 
gäller alla kostregistreringsmetoder, men problemet är mer eller mindre om-
fattande. Det finns sätt att försöka beräkna underrapporteringens storlek hos 
de enskilda individerna i en studie. För att kunna göra det på ett bra sätt krävs 
kännedom om individernas fysiska aktivitetsgrad, PAL-värde, som sedan jäm-
förs med vilket värde man skulle få om man räknade fram motsvarande värde 
genom att dividera individens rapporterade energiintag med BMR. WHI-
kvinnorna hade ett rapporterat energiintag om 1500 kcal under studiens gång. 
Därför väljer jag att räkna på 1500 kcal också för den nordiska referens-
kvinnan (Tabell 3.6). Om intagsregistreringen och BMR är korrekt, så betyder 
det att kvoten och därmed PAL skulle vara 1,2, för den nordiska kvinnan. Det 
innebär i praktiken inte bara stillasittande arbete på dagen utan också stilla-
sittande på fritiden utom 3 timmars lätt hushållsarbete om dagen inklusive 
transporter. Så lågt som 1,07 för WHI-kvinnan skulle betyda i stort sett säng-
läge och det är långt ifrån rimligt. Det tyder på att energiintagen i registre-
ringen är underrapporterad. 

Tabell 3.6. Exempel på beräkning av underrapportering (värden hämtade 
från Tabell 3.5.) 

 Nordisk referenskvinna WHI kvinna, medel 
Rapporterat energiintag, kcal 1500* 1500 
Beräknad BMR, kcal  1275 1395 
Energiintag/ BMR 1500/1275= 1,2 1500/1395=1,075 
Med normalt PAL på 1,6 blir 
beräknade energiutgifter, kcal  

1275x1,6 = 2040 1395x1,6 = 2232 

* ett antagande baserat på WHI kvinnornas intag av energi under studiens gång 

 
Hur många som klassificeras som underrapporterare i en studie beror alltså 
på vilket PAL-värde som används. Ju bättre man kan bedöma individernas 
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fysiska aktivitet desto lättare är det att göra en korrekt bedömning av under-
rapporteringens omfattning. Det förutsätter förstås att man i koststudier 
också undersöker deltagarnas fysiska aktivitetsgrad. Även om 1,6 anses som 
normal fysisk aktivitet kanske det inte är fallet för majoriteten av äldre 
kvinnor längre. I räkneexemplet blir underrapporteringen 26 % för nordiska 
kvinnan, men så hög som 34 % för WHI-kvinnan. De här framräknade 
siffrorna kan vi sedan jämföra med de som presenteras av WHI:s forskarna i 
kapitel 5 och kapitel 6.  

För att identifiera under- och överrapporterare används Goldbergs cutoff-
teknik [19]. Jag ska inte här närmare gå in på beräkningsformlerna. Hur 
många underrapporterare man identifierar beror på vilken PAL-nivå man 
jämför med. Med ett PAL på 1,6 fångar man bara ungefär hälften av de som 
underrapporterar. Alla de som har högre fysisk aktivitet i verkliga livet, 
kommer man inte heller att upptäcka ifall de underrapporterar. Olika värden 
för fysiska aktiviteter behöver användas för att andelen felklassificerade ska 
sjunka från ca 50 % till 13-17 % [15]. Att det rapporterade intaget ligger för lågt 
kan bero på underrapportering, men också på att deltagaren valt att gå ner i 
vikt under perioden eller ökat den fysiska aktiviteten. Rimlighets-
bedömningen förutsätter att deltagaren inte går ner i vikt. Det krävs alltså 
individuella bedömningar. Därför kan man ibland tala om lågenergirappor-
terare istället för underrapporterare. 

Har man uppgifter om deltagare i en studie så kan man själv som läsare 
beräkna vilka energiutgifterna kan ha varit och därmed göra en grov uppskatt-
ning av om de angivna energiintagen varit rimliga. De kostregistreringsme-
toder som står till buds ger ofta upphov till underrapportering. Metoderna 
som går ut på att räkna fram energiutgifterna är mycket sämre än dubbel-
märkt vatten när det gäller att upptäcka förekomsten av underrapporterare 
[15]. Mer än en tredjedel av individerna underrapporterar energiintaget med 
mer än 25 % mätt med dubbelmärkt vatten [20]. Tyvärr går det inte att bara 
räkna upp energi och näringsämnen i motsvarande omfattning. Varför man 
inte kan göra det ska vi titta närmare på. 

Underrapportering ökar när BMI ökar 
Redan 1986 kunde man med hjälp av dubbelmärkt vatten konstatera att 
kvinnor med fetma underrapporterade sitt energiintag från maten [21]. De 
normalviktigas självrapporterade energiintag stämde rätt väl med 
energiutgifterna mätta med dubbelmärkt vatten medan de feta deltagarna 
underskattade sitt energiintag med 837 kcal/dag. De feta kvinnorna i studien 
hade högre energiutgifter 2445 kcal/dag jämfört med de normalviktigas 1911 
kcal/dag mätt med dubbelmärkt vatten.  
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Sedan 1986 har åtskilliga studier genomförts där dubbelmärkt vatten använts 
för att validera kostundersökningsmetoder. Kostregistreringar på yngre barn 
görs av föräldrarna och där är förekomsten av underrapportering låg, men ju 
äldre barnen blir och ju mer de själva har inflytande både över vad de äter och 
vad som registreras desto mer ökar frekvensen underrapportering [15]. Precis 
som hos vuxna feta så underrapporterar också feta barn mer än normalviktiga, 
och fenomenet ökar med stigande ålder.  

I en sammanställning över 21 studier med DLW-metod visade det sig att bland 
kvinnor underrapporterade 38 %, acceptabla värden erhölls från 59 % medan 
bara 4 % överrapporterade [15] (baserat på gränserna för Goldbergs cutoff-
teknik). Män skiljde sig inte signifikant ifrån kvinnor. 

Det gäller också att skilja på underrapportering och de som äter för lite i för-
hållande till sitt normala energibehov. De senare går ner i vikt under kost-
registreringsperioden. De låga energiintagsvärdena kan alltså bero dels på att 
vederbörande underrapporterat men också på att de minskat sitt ätande. Ska 
man väga eller mäta sin mat i en kostdagbok kan det påverka själva ätandet 
hos alla deltagare oavsett kön eller kroppsvikt [15].  

Individens kroppsvikt har samband med underrapportering. Ju högre BMI 
desto mer underrapportering. Men alla feta underrapporterar inte och alla 
normalviktiga rapporterar inte korrekta intag. Tyvärr finns det få validerings-
studier gällande livsmedelsfrekvensformulär med dubbelmärkt vatten.  

Intag av fett och socker underrapporteras 
Om det var så att allt som åts underrapporterades lika mycket kunde man med 
en faktor räkna upp alla energiintagen och därmed alla näringsämnena. Men 
så verkar inte vara fallet, utan underrapporteringen är selektiv och verkar 
gälla livsmedel som är rika på fett och socker, men inte på protein [15]. 
Energiintaget ifrån protein brukar rapporteras högre medan energin ifrån fett 
rapporteras för lågt. Det föreligger en lägre rapportering för socker än för 
stärkelse. Totala intagen av vitaminer och mineraler låg lägre hos under-
rapporterare. Men när man räknade om till näringstäthet (näringsämne per 
energienhet) så hade underrapporterna högre näringstäthet än de som inte 
var underrapporterare. Betyder det att underrapporterare äter närings-
riktigare mat? Nej, det beror troligen på en generell tendens att rapportera 
mer proteinrik mat som kött och fisk, men också grönsaker, sallader och frukt 
och men mindre av socker, sötsaker, tårta, kakor och fett. Deras kost förefaller 
alltså kvalitetsmässigt vara hälsosammare än vad den i verkligheten är. Vad 
gäller måltidsmönster verkar underrapporterare utelämna hela livsmedel 
eller måltider eller ange för lite mat per tillfälle. Den här snedvridna 
rapporteringen kan påverka de statistiskt framräknade sambanden mellan 
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livsmedel, näringsämnen och hälsa på ett olyckligt sätt. Samband som finns 
kan bli osynliga. Problemet är förstås störst i populationer där övervikt och 
fetma är vanligt förekommande eftersom graden och frekvens av 
underrapportering ökar med ökande kroppsvikt.  

Längtan efter beröm och rädslan för kritik 
Underrapportering har ofta kopplats samman med minnesfunktionen, att 
deltagarna glömmer bort eller minns fel. Många andra faktorer kan också 
spela roll i sammanhanget. Olika personer påverkas av olika saker när de 
själva ska rapportera sitt intag. Exempel på vad som kan påverka är vad som 
anses nyttigt och onyttigt för tillfället, hur man uppfattar syftet med studien 
man deltar i, vilken bild av sig själv man vill ge och vilka outtalade budskap 
som forskarna kan ha förmedlat [15]. Individens hälsomedvetande verkar 
spela in. Det är vanligare med underrapportering i samband med att man 
försöker gå ner i vikt, att man tidigare försökt gå ner och nu försöker bevara 
kroppsvikten, att man rapporterat viktförändringar de sista fem åren och att 
man själv upplever sig för tung och har gått på diet minst en gång. Kulturella 
faktorer spelar också roll. Äldre afroamerikaner underrapporterar mindre än 
andra grupper, vilket tillskrivits deras mer avslappnade attityd till kroppsbild 
och kroppsvikt. Underrapportering verkar vara ett genomgående fenomen i 
västerländska kulturer.  

Deltagare i studier har en tendens att överrapportera det som de själva 
uppfattar som bra beteende medan de underrapporterar dåligt beteende. 
Hebert et al. skiljer mellan social önskvärdhet (desirability) och socialt 
gillande när det gäller kostundersökningar. Social önskvärdhet handlar om en 
försvarsmekanism hos människor att svara i enlighet med sociala normer och 
för att undvika kritik, medan socialt gillande handlar om att en individ 
eftersträvar någon form av beröm och bekräftelse i studiesituationen [22-24].  

Fler biomarkörer behövs 
En biomarkör är en biologisk variabel som speglar en fysiologisk förändring 
till följd av sjukdom, läkemedelsbehandling eller vad man ätit. Men inte heller 
biomarkörer är utan felkällor. De kan ligga dels i den mänskliga biologin, dels 
i själva analyserna på laboratorierna. Man måste förstå hur markörer förhåller 
sig till kostintagen och hur de påverkas både i och utanför kroppen. Olika sjuk-
domstillstånd kan också påverka markören [25]. 

Dubbelmärkt vatten är en biomarkör för energiutgifter. När protein bryts ner 
i kroppen utsöndrar njurarna kvävedelen. Genom att mäta kväveut-
söndringen i urinen under ett dygn kan man få ett mått på proteinintaget. 
Natriumutsöndringen ger också information om saltintag. Diskussionerna om 
kost och hälsa handlar ofta om just andelen fett och kolhydrater. Därför skulle 
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det vara intressant med biomarkörer som kunde visa på det faktiska intaget 
av fett och kolhydrater, så att man inte behöver luta sig enbart mot vad kost-
registreringarna visar. Tyvärr saknas sådana metoder idag. Bortsett från 
problemen med underrapportering är det svårigheter att via olika kostregi-
streringar fånga intag av fetter och olika fettsyror i kosten [26]. Fettsyror i 
fettväven eller fettpartiklar i blodet kan ibland vara biomarkörer för intag av 
fettsyror. Innehållet av två sorters fettsyror i fettväven var t.ex. en god markör 
för en längre tids intag av mejeriprodukter i en svensk studie [27]. Vad gäller 
kolhydratintag finns motsvarande svårigheter, inte minst för att mäta om 
spannmålen intas som fullkorn eller raffinerade produkter. Först på senare tid 
har en metod tagits fram för råg och vete. Alkylresorsinoler kan mätas i blodet 
och är biomarkör för korttidsintag av fullkorn av råg och vete [28]. Halterna i 
fettväven ger ett mått på långtidsintaget [29].  

Biomarkörer för alkoholintag gäller främst för att detektera missbruksnivåer.  

Antioxidanter och vissa vitaminer i blodet kan vara markörer för intag av frukt 
och grönsaker. Men vitaminer och mineraler i form av kosttillskott kommer 
också att finnas i blodet och det blir svårt att ha blodnivåer som markör för 
livsmedelsintagen, annat än om deltagaren tydligt markerat att kosttillskott 
inte används.  

Än så länge finns alltså inga metoder som ersätter kostundersöknings-
metoderna. Däremot är biomarkörer viktiga för att ge signaler om vilken till-
tro vi kan ha till att resultat på näringsämnesnivå.  

Det minsta man kan förvänta sig 
Det minsta man kan begära av en vetenskaplig artikel, som inkluderar kost-
undersökningar, är att författarna åtminstone jämför rapporterat intag med 
beräknade energiutgifter och reflekterat över eventuell underrapportering och 
inte bara tar för givet att rapporterat intag är detsamma som sant intag.  

Glykemiskt index och glykemisk belastning i 
forskningen 

I ett interventionsprojekt som WHI lades tyngdpunkten på att minska fett-
intaget genom att byta mot kolhydrater. Precis som olika sorters fettsyror från 
olika livsmedelskällor kan ha olika fysiologiska effekter så gäller det också för 
olika sorters kolhydrater. Det här avsnittet beskriver och problematiserar 
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begreppen GI och GL, som handlar om kolhydraters effekter på blodsocker-
nivåerna. Likaväl som samband mellan olika fetter och hälsa studeras, så har 
forskare på samma deltagare också undersökt samband mellan GI och GL på 
hälsan. Hälsoeffekter av olika GI och GL i forskningsstudier belyses i kapitel 
4, 6 och 7.  

Glykemiskt index, GI 
Ursprungligen utvecklades begreppet glykemiskt index, GI, som ett rangord-
ningssystem för kolhydratkällor i diabeteskosten baserat på deras omedelbara 
effekt på blodsockernivåerna. Forskningen under sent 70-tal innebar en bryt-
ning mot de föregående decenniernas utbyteslistor gällande kolhydrater i livs-
medel som användes i diabeteskosten. I dessa listor hade man huvudsakligen 
tagit hänsyn till kolhydratmängden. Indelningen av kolhydraterna skedde 
mellan komplexa och enkla kolhydrater. Föreställningen var att komplexa kol-
hydrater som stärkelse skulle ta längre tid att brytas ner i mag-tarmkanalen 
och därför ge lägre blodsockernivåer än sockerarter som glukos, fruktos, 
sackaros och laktos. Men denna indelning stämde inte överens med hur livs-
medlen påverkade blodsocker nivåer vid direkta mätningar på försöks-
personer.  

GI baseras på skillnader i blodsockersvar efter intag av lika mängd tillgäng-
liga kolhydrater från olika livsmedel. Initialt genomfördes experimenten på 
friska unga försökspersoner. För att bestämma ett livsmedels GI-värde låter 
man försökspersoner äta en så stor mängd av livsmedlet att det ger 50 g till-
gängliga kolhydrater. Därefter mäter man försökspersonernas blodsocker 
med jämna mellanrum under de följande två timmarna. Från dessa mätvär-
den kan man sedan rita upp en kurva som beskriver blodsockerstegringen och 
man kan beräkna ytan under kurvan som ligger ovanför fastevärdet (Figur 
3.3). Den ytan representerar då ökningen av glukos i blodbanan efter testmål-
tiden.  
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Figur 3.3. Schabloniserad blodsockerkurva efter intag av 50 g kolhydrater.  
 
För att kunna jämföra olika livsmedels effekter med varandra behöver man 
därför använda sig av någon slags referens. Samma person som testat ett 
livsmedel får också testas med referensen. Ytan under referenskurvan mäts på 
samma sätt. Antingen vitt bröd eller glukos motsvarande 50 g kolhydrat har 
varit referenslivsmedlet. För livsmedel med naturligt lågt kolhydratinnehåll, 
som rotfrukter och en del frukter och nötter genomförs testerna istället med 
25 g tillgängliga kolhydrater eftersom testportionerna blir orimligt stora med 
50 g (Tabell 3.7). Första blodprovet tas efter 15 minuter, då ska deltagarna ha 
hunnit äta upp sin portion. 

GI räknas ut som ytan under blodsockerkurvan för livsmedlet dividerad med 
ytan under kurvan som referensen gav upphov till. För att få ett index 
multipliceras sedan med 100. 

Formel för GI hos ett livsmedel:  

GI= Ytan under blodsockerkurvan för livsmedlet/ ytan under 
blodsockerkurvan för referensen (glukos eller vitt bröd) x 100  

Det är viktigt att alla mätningarna görs under standardiserade förhållanden 
[30]. Tiden ska vara två timmar, blodsockermätningarna ska göras vid samma 
tidsintervall och genomföras fastande på morgonen. Om blodsockernivån blir 
lägre än fastevärdet så får det inte räknas av från ytan och det ska gå ett dygn 
mellan varje test för försökspersonen. GI-värdet påverkas av om testet görs 
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vid annan tidpunkt t.ex. lunch eller middag, och påverkas också av vad 
försökspersonen ätit vid tidigare måltid. 

Numera rekommenderas att använda 50 g glukos som referens. Olika sorters 
vitt bröd kan ge olika blodsockerkurvor, därför är det inte någon säker 
referens. Om man istället för glukos använder vitt bröd som referens så 
kommer ytan under blodsockerkurvan att bli lägre, och därmed blir indexet 
högre. Man bör veta hur GI-värdet är framtaget så man inte jämför ett livs-
medels GI beräknat på glukos som referens med att annat livsmedel vars GI 
bygger på vitt bröd. När röda linser testats med glukos som referens blev GI 
21±7 (medel±SD). När det räknas om till brödreferensvärdet blir det istället 
30. Vitt bröd ger i genomsnitt 1,4 gånger högre index än glukos.  

Blodsockerkurvorna kan se olika ut för olika individer som äter samma livs-
medel, men också för samma individ vid olika mättillfällen. Det gör att man 
måste testa flera individer och sedan räkna ut medel-GI för livsmedlet. Av 
standardavvikelsen på 7 för röda linser förstår vi att de flesta testpersonerna 
låg mellan 14 till 28 i GI för linser. Men också den enskilda testpersonen måste 
upprepa testet av ett enskilt livsmedel och av referensen för att få någorlunda 
pålitliga värden. 

GI ger besked om blodsockerökningen ifrån fastevärdet under 2 timmar. Om 
blodsockret före 2 timmar går under fastevärdet så avräknas inte den ytan. GI 
tar alltså inte hänsyn till den totala blodsockernivån i blodet under dessa två 
timmar. Det kan också ta längre tid än 2 timmar att gå tillbaka till faste-
värdena, särskilt för personer med nedsatt glukostolerans eller typ 2 diabetes. 
Om GI hade beräknats på hela blodsockerytan och under 4 timmar hade 
skillnaderna mellan GI för olika kolhydratrika livsmedel krympt väsentligt 
[31].  

Eftersom det enbart är glukos som mäts i blodet kommer vanligt vitt socker få 
GI på 65 av glukos på grund av att hälften av sockret består av fruktos. Honung 
får ungefär samma GI som socker av samma skäl. 

Syftet med standardiserade GI-bestämningar för olika livsmedel är att kunna 
rangordna dem sinsemellan och mellan olika livsmedelskategorier. Bröd är en 
kategori med högt GI medan frukt och mjölkprodukter har lågt GI. GI under 
55 anses vara lågt GI, 56-69 anses medel och högre än 70 anses vara högt 
värde när glukos använts som referens.  

Problemet med GI-tabellerna är att de inte är så tillämpbara i det vardagliga 
livet. Jämförelserna byggde på mängder av livsmedlet som gav 50 gram 
tillgängliga kolhydrater. Det fungerar vid val av samma slags typ av livsmedel, 
t.ex. för val av bröd, men inte för andra livsmedel. T.ex. har vattenmelon lika 
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högt GI som bröden (Tabell 3.7). Men för att få 50 gram kolhydrater ligger 
mängden vattenmelon på ett kilo, vilket inte kan anses som normalportion, 
medan det inte alls blir orimliga mängder bröd, ca 2 skivor mjukt bröd. 
Morötter och gräddglass har likartat GI, men mängden morötter blir mer än 
ett halvt kilo, medan mängden gräddglass inte blir orimligt hög. 

Tabell 3.7. Exempel på GI i några livsmedel och hur stor portionen blir för att 
ge 50 g tillgängliga kolhydrater. GI-värden med glukos som referens, 
underlaget hämtat ifrån [32]. 

 Kolhydrater 
g/100 g 

Mängd av 
livsmedlet, g 

Kolhydrater, g GI-värde, 
medel±SD 

Fullkornsbröd av vete** 40 125 50 74±2 
Vitt matbröd av vete** 50 100 50 75±2 
Vattenmelon* 5 1000 50 72±13 
Morötter*, kokta 7,5 668 50 39±4 
Gräddglass med choklad, 
15 % fett 

18 278 50 37±3 

* Volymerna att äta blir för stora vilket gör att testningen måste göras med halva mängden 
kolhydrater, alltså 25 g, men här omräknat till 50 gram vilket görs i alla tabellverk. ** GI-
värdena är medelvärden för 10 studier på fullkornsbröd och 16 studier på vitt bröd 
 

Faktorer i livsmedel och måltider som påverkar GI 
Det finns en mängd faktorer som påverkar blodsockerstegringen och därmed 
GI hos ett livsmedel [31]. GI är beroende av hur livsmedlet hanterats i form av 
lagring, mognad, fördelning och tillagning. GI kan öka eller minska beroende 
på vilket livsmedel det handlar om. Några exempel: När frukt mognar ökar 
sockerhalten. För bananer betyder det att GI sjunker, medan GI ökar för 
persikor. Olika sorters ris kan ha helt olika GI beroende av stärkelse-
strukturen, så det går inte uttala sig om ris generellt. Olika sorters pasta har 
olika GI, även samma sort beroende om den är gjord tunn eller tjockare. Om 
pastan kokas för mjuk så ökar GI. I stärkelserika produkter, t.ex. potatis som 
först kokas och sedan får svalna, bildas retrograd stärkelse som inte är till-
gänglig, men som räknas som tillgänglig när en portion som ger 50 g kolhyd-
rater mäts upp. Det gör att den kalla potatisen som äts dagen därpå i salladen 
har helt annan GI än när den åts nykokt dagen innan. Retrograd stärkelse är 
inte tillgänglig stärkelse, men eftersom kolhydratinnehållet i livsmedel i regel 
räknas ut som rest så rent matematiskt ingår även den stärkelsen vid beräk-
ning av portionsstorlek vid GI försöken (se avsnittet Energiberäkningar tidi-
gare i detta kapitel). Inte heller organiska syror som finns i frukt och bär ger 
blodsockerstegring men ingår i kolhydratsumman. Har man pressat potatisen 
till mos ökar GI med finfördelningen. Men om smör tillsätts moset kan fettet 
förlångsamma magsäckstömningen och GI blir lägre. 
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Tusentals GI-bestämningar har gjorts sedan 1981. Samtidigt visar det sig att 
när flera testlaboratorier testade samma potatissort så fick potatisen så skilda 
genomsnittliga GI-värden som 56, 78, 94 och 111, vilka finns tabellerade i 
Internationella tabeller 2002 [33]. I samma tabellverk finns tre olika värden 
för kokta morötter 92, 49 and 32, där 92 är det första uppmätta av Jenkins 
1981, där forskarna själva kommenterar och menar att värdet var en artefakt. 
Senare tester har också som synes visat på betydligt lägre värden. Men det 
höga värdet på 92 återfinns fortfarande i populärmedierna och har även legat 
till grund för föreställningen i vissa kosttrender att morötter skulle undvikas i 
en låg-GI-kost.  

Glykemisk belastning, GL 
Ett nytt begrepp kom att födas knappt 20 år efter GI i en Harvardstudie om 
risken för att utveckla typ 2 diabetes [34, 35]. Glykemisk belastning, GL, 
(glycemic load) tar hänsyn till både GI och totalmängden tillgängliga kolhyd-
rater. När GL-tabeller skapades gjordes det för att uppskatta den faktiska 
blodsockerbelastningen vid intaget av en normalportion av livsmedlet.  

GL = GI x tillgängliga kolhydrater i en normalportion av livsmedlet/100  

GL för vattenmelon = 72 x 6 = 4 (avrundade siffror) (Tabell 3.8) 

Även ett mått som GL behöver valideras vilket gjorts i en australiensisk studie 
[36]. I det ena försöket visade forskarna att när de testade 10 olika livsmedel 
med olika GI-värde i doser som gav upphov till samma beräknade GL-värde 
så blev också blodsockerresponsen lika för alla livsmedlen. Det fanns dock 
undantag från regeln. För basmatiris och röda linser blev blodsockret väsent-
ligt lägre än förväntat. Därmed menar man sig ha visat att det är GL och inte 
GI som har betydelse. I det andra försöket gav de ett och samma bröd, men i 
olika mängder för att få olika GL-nivåer. Där fann de att blodsockerresponsen 
stämde väl överens med vad man förväntade sig. Ju högre GL desto större 
blodsockerrespons. De här effekterna av GI och GL handlar alltså enbart om 
blodsockerresponsen, inte om insulinresponsen eller om effekten på en 
mängd andra fysiologiska faktorer av betydelse för hälsan på kort eller lång 
sikt. 

I en annan studie har forskare visat att GL bättre än kolhydratintaget kunde 
förutsäga blodsocker- och insulinresponsen efter intag av enskilda livsmedel 
[37]. När det däremot gällde blandade måltider kunde enbart GL förutsäga 
responsen.  

Sambandet mellan GI och GL är inte okomplicerat. Ett livsmedel med högt GI 
kan ha ett lågt GL om det äts i små mängder, och tvärtom, ett livsmedel med 
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lågt GI kan ha ett högt GL om portionsstorleken är stor. Effekten kan ses i 
Tabell 3.8 där ett urval livsmedel från Internationella tabeller 2008 har valts 
ut [32]. Livsmedel med GL <10 kan klassificeras som lågt GL, mellan >10 till 
<20 som medel och > 20 som högt GL per normalportion. 

Tabell 3.8. Exempel på GL baserade på internationella tabeller 2008 [32] 

Livsmedel GI Portions- 
storlek, g 

Tillgängliga 
kolhydrater, g 

GL 

Vattenmelon 72 120 6 4 
Gräddglass med choklad 15 % fett 37 50 9 4 
Spagetti, vit 46 180 47 22 
Potatismos, från pulver 87 150 20 17 
Coca cola (USA) 63 250 26 16 
Banan (Canada) 62 120 25 16 
Söt majs, kokt 52 80 17 9 
Linser, röda, kokta 21 150 18 4 

 
En serveringsportion av vattenmelon, ett livsmedel med högt GI, kan ha 
samma GL som en portion av gräddglass, ett livsmedel med lågt GI (Tabell 
3.8). Trots att GI är nästan dubbelt så högt för potatismos tillagat från pulver 
jämfört med vanlig vit spagetti så blir ändå GL något lägre med potatismoset 
på grund av högre kolhydratinnehåll i en normal pastaportion. Livsmedel kan 
också ha samma GI och GL men helt olika näringsinnehåll. Coca cola och 
banan kan ha samma GI, samma kolhydratinnehåll och få samma GL-värde. 
De är däremot inte utbytbara mot varandra ur näringssynpunkt. GI kan också 
överensstämma väl med GL. T.ex. Majs har dubbelt så högt GI som röda 
linser, normalportionerna av båda livsmedlen ger lika mycket kolhydrater, 
och GL är dubbelt så högt för majsportionen som för linsportionen.  

Matvanor skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper och länder och 
därmed troligen också portionsstorlekar av olika livsmedel, vilket gör att olika 
länder i sina tabeller kan klassificera samma livsmedel i olika kategorier. 

I tabeller för GI eller GL tas inte livsmedlens bidrag till energi med. Mörk 
choklad, äpplen och kokta kidneybönor kan ha samma låga GL på 6 per 
portion. Chokladen och bönorna har samma GI medan äpplet har nästan 
dubbelt upp. En portion av den mörka chokladen (>70 % kakao) ger dock 
nästan fyra gånger så mycket energi som äpplet (Tabell 3.9). 
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Tabell 3.9. Jämförelse mellan några livsmedels GI, GL och energi per portion 

Livsmedel GI Portions-
storlek, g 

Tillgängliga 
kolhydrater, g 

GL Energi/portion, 
kcal** 

Mörk choklad 23 50 26 6 286 
Kidneybönor* 25 150 25 6 165 
Äpple 39 120 16 6 75,6 

* GI bestämningen gjord i Sverige **Energivärdet hämtat från SLVs näringsdatabas 2013-12-
03, gäller mörk choklad >70 % kakao 
 

När de första försöken att bestämma GI gjordes så togs resultaten för absoluta. 
När nu flera tusen råvaror och livsmedelsprodukter är testade i olika länder 
visar det sig att variationen mellan olika livsmedel av samma typ kan vara rätt 
stor. Baserat på en normalportion av 150 g kokt potatis ligger lägsta genom-
snittliga GL i test på 9 och det högsta på 24. I samma 2008 års Internationella 
tabell finns 100 olika sorters ris testade med GL från lägsta på i medeltal 14 
till högsta på 39 med portionsstorleken 150 g kokt ris. Skillnaderna i GL för 
olika sorters vitt bröd ligger mellan i genomsnitt 8 till 18 för en skiva på 30 g. 
Genomsnittet i de 16 studierna blev GL 11. Varken livsmedelsfrekvens-
formulären eller äldre GI tabeller kan fånga upp dessa skillnader. GI och GL-
värdena har blivit fler, men enkäterna har för få livsmedel/livsmedelsgrupper 
för att kunna räkna på de mer märkesspecifika livsmedelsprodukterna. I 
experimentella studier under kontrollerade förhållanden kan försökskoster 
sättas samman där ingående livsmedels GL är kända.  

Genomsnittlig daglig glykemisk belastning och 
genomsnittligt GI per dag 
En individs genomsnittliga GL-värde per dag ger ett mått på den totala 
glykemiska belastningen som matvanorna gett upphov till. GL värden per 
normalportion finns numera i tabellverk. GL-värdena läggs in databaserna 
precis som kolhydrater, fett och andra variabler. Se Faktaruta Beräknings-
metod för dagligt genomsnittligt GL och Tabell 3.10 för ett räkneexempel med 
dagligt intag av olika livsmedel. I exemplet blev kolhydratintaget 197 g, 
genomsnittligt daglig GL 113, och GI 57.  

Hälsoinriktade personer kan ha en kost med mjölkprodukter, baljväxter, 
fullkorn och frukt som kolhydratkällor och kan ha samma GI som en annan 
kost med mycket läsk, kakor, choklad, vitt bröd och pasta. Om portionerna är 
stora hos de hälsoinriktade, så kan GL bli högre än hos läsk-, bröd- och 
pastaätarna. Men om intagen är små hos de hälsoinriktade kan GL bli lägre.  
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Faktaruta: Beräkningsmetod för dagligt genomsnittligt GL och GI  
Steg 1: GL för varje livsmedel/livsmedelsgrupp för individen beräknas 
GL (enskilda livsmedlet) = antal portioner av livsmedlet/dag x livsmedlets GL 
värde för en normalportion  
Steg 2: Alla GL för enskilda livsmedel summeras ihop till ett dagligt GL.  
En individs genomsnittliga GI-värde per dag kan ge ett mått på kostens 
kvalitet vad gäller kolhydrater.  
Dagligt GI = Summan av dagligt GL/ summan av kolhydratintaget per dag 
x100 
 
Tabell 3.10 Räkneexempel på dagligt genomsnittligt GL och GI. GL och 
normalportionsstorleken hämtad ifrån Internationella tabeller 2008 [32]. 

Livsmedel Antal 
portioner
/dag 

GL 
/normal 
portion 

GL/dag Tillgängliga 
kolhydrater
/portion 

Kolhyd-
rater 
/dag 

Dag-
ligt GI 

Gräddglass 15 % m 
choklad två ggr/v 

0,29 4 1,1 9 3  

Mörk choklad en gång 
per vecka 

0,14 6 0,8 26 4   

Potatischips 1 ggr/v 0,14 12 1,7 21 3  
Spagetti, vit, 2 ggr 
vecka 

0,28 22 6,2 47 13   

Potatismos, fr pulver, 2 
ggr/vecka 

0,28 17 4,8 20 6   

Basmatiris 2 ggr/mån 0,29 22 6,3 38 11  
Coca cola 3 ggr/vecka 0,43 16 6,9 26 11   
Standard mjölk, 3 %, 
UK. 

1,00 5 5,0 12 12  

All-Bran flingor 1 
ggr/dag 

1,00 9 9,0 20 20  

Äpple, 1 ggr/dag 1,00 6 6,0 16 16   
Banan, en halv om 
dagen 

0,50 16 8,0 25 13   

Apelsin, 2 ggr/v 0,28 3 0,8 10 3  
Söt majs, 2 ggr/vecka 0,28 9 2,5 17 5  
Gröna ärter, 1 
ggr/vecka 

0,14 4 0,6 7 1   

Morötter, 1 ggr/vecka 0,14 2 0,3 6 1  
Linser, röda 2 
ggr/månad 

0,07 4 0,3 18 1   
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Livsmedel Antal 
portioner
/dag 

GL 
/normal 
portion 

GL/dag Tillgängliga 
kolhydrater
/portion 

Kolhyd-
rater 
/dag 

Dag-
ligt GI 

Vitt bröd av vete, 2 
skivor per dag 

2,00 11 22,0 15 30  

Fullkorn av vete, 2 
skivor per dag 

2,00 9 18,0 12 24  

Kidneybönor, 2 
ggr/mån 

0,07 6 0,4 25 2   

Socker, 2 ggr/dag 2,00 6 12,0 10 20   

Summa   112,7  197 57 

 
I EPIC-studien har GI och GL beräknats för de europeiska kvinnorna [38]. GI-
värdena är baseras på glukos som referens. Kostintagen är från 24 tim-
marsintervjuer och har justerats för ålder, längd och vikt, totalt energiintag 
samt för årstid och vilken veckodag som kostdata samlats in på. Dagligt GI 
skiljer sig inte nämnvärt åt inom Europa (Tabell 3.11). Kvinnorna i Florens, 
Italien, hade högst GL, medan kvinnorna i Grekland lägst.  

Tabell 3.11 GL och GI hos några europeiska populationer. 

Kvinnor i EPIC-studien Daglig GL, medelvärden Daglig GI, medelvärden 
Europa, medel 114,0 55,2 
Umeå 118,8 54,5 
Malmö 109,6 54,4 
Florens, Italien 123,2 55,6 
Grekland 105,7 56,2 

 
Av EPIC-rapporten kan utläsas att ca 40 % av glykemiska belastningen för 
kvinnorna i Malmö och Umeå kom ifrån spannmålsprodukter (flingor, gröt, 
pasta, bröd etc.). Frukten bidrog med ca 10 % och ungefär lika mycket från 
socker och konfektyr, något mer ifrån potatis och potatisprodukter och ännu 
något mer ifrån tårtor, pajer och söta kex/kakor. Tillsammans står dessa livs-
medelsgrupper för drygt 80 % av GL. Resten fördelas på mjölkprodukter, icke 
alkoholhaltiga drycker, grönsaker, soppor och såser och ett par procent på 
övrigt. 

Problem med GI och GL i observationsstudier och RCT-
studier 
När de stora observationsstudierna drogs igång i mitten av 80-talet skapades 
livsmedelsfrekvensformulären främst för att kunna mäta fettintag. Senare har 
forskarna också velat beräkna också GI och GL för att studera hälsoeffekterna. 
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För att kunna göra det måste olika kolhydratkällor med olika GI vara urskilj-
bara i frågeformulären. I regel klumpas olika livsmedel ihop i grupper, som 
t.ex. att alla fullkornsbröd klumpas ihop oavsett GI-värde. Detsamma gäller 
för bröd som inte är fullkornsbröd. Gränsdragningen är ofta godtycklig och 
inte redovisad. Precisionen när man sedan försöker beräkna dagligt GI blir 
långt ifrån av den kvaliteten som man skulle kunna få med 24-timmars-
registrering eller 4-dagars vägd registrering. Ju äldre studierna är desto 
mindre säkra GI-värden används, eftersom bara en bråkdel av alla livsmedels-
produkter som finns i världen hunnit testas. De flesta livsmedlen som testats 
är amerikanska, australiensiska eller brittiska. 

I observationsstudier och RCT-studier kan GI och GL ställas mot riskfaktorer 
och insjuknanden på samma sätt som görs med fettenergiprocent eller livs-
medelsintag. För att kunna göra det måste GI och GL beräknas för individer-
nas kostintag utifrån livsmedelsfrekvensformulären. De osäkerheter som var 
förenade med livsmedelsfrekvensformulären och som jag tidigare tagit upp i 
detta kapitel finns förstås kvar här såsom antal portioner, portionsstorlekar 
och tillgängliga kolhydrater. Dessutom tillkommer osäkerheterna i GI- och 
GL-tabellvärden. Det faktum att flera osäkra siffror i ekvationerna multiplice-
ras och divideras med varandra ökar osäkerheten i ytterligare [39].  

När forskarna i observationsstudier delar in deltagarna i femtedelar efter dag-
ligt GI- eller GL-värde kan osäkerheterna i beräkningarna medföra att delta-
garna placeras i fel kategori. Effekten kan bli att skillnader i risk för sjukdom 
som eventuellt kan finnas mellan deltagare med låga och höga GI och/eller GL 
inte framträder och slutsatsen blir att GI och/eller GL saknar betydelse. 
Risken är större att missa effekter som finns än att det framträder effekter som 
inte finns. 

Problem med GI och GL och sambanden med sjukdomar har varit föremål för 
både forskning och kritik av forskningen [31, 40, 41] 

Varför har jag berättat allt detta?  

De forskningsresultat som hamnar i massmedia med rubriker som ” fett är 
farligt” ena veckan för att andra veckan basuneras ut som ” fett är ofarligt” – 
är inte alls så enkla och självklara att dra slutsatser ifrån som det framställs. 
Det ligger en hel uppsjö av ”om” och ”men” lagrade inte minst i alla fotnoter 
under resultattabeller. De statistiska beräkningarna är lite av forskningens 
”svarta låda”. Att tala om energijusterade värden, om spridningsmått och p-
värden och riskkvoter och Cox regressioner m.m. finns det inte utrymme för i 
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kommunikationen med media, än mindre om underrapportering. På så sätt 
får vi sällan kännedom om hur komplicerad forskningen är och hur ödmjuk 
man egentligen borde vara när resultaten av en studie presenteras.  

Jag har också berättat detta för att skapa förståelse för resultaten i de stora 
svenska, europeiska och amerikanska observationsstudierna som ofta presen-
terats i svensk massmedia och för själva WHI-studierna, men också förståelse 
för de svårigheter som journalister möter när de försöker rapportera från 
dessa forskningsstudier.  
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4 Svenska och amerikanska 
observationsstudier 

Medan WHI-studien pågick och analyserades publicerades resultat från flera 
stora svenska och amerikanska observationsstudier. Dessa observations-
studier startade från mitten av 80-talet till mitten av 90-talet. Företrädare för 
svenska och amerikanska studier intervjuades eller hänvisades till i samband 
med den svenska medierapporteringen ifrån WHI. Det är av intresse att se 
närmare på vilka resultat dessa forskargrupper kommit fram till, främst 
gällande kvinnor förstås, som utgjorde WHI-projektets målgrupp. Här ges 
möjlighet att se om de svenska studierna kommer fram till samma resultat 
som de amerikanska, men också om det skiljer mellan svenska studier.  

Äldre kvinnors risk för olika former av cancer var ett primärt forsknings-
område för WHI-projektet, inte minst för att bröstcancer är den vanligaste 
cancerformen för kvinnor. Den andra cancerformen som WHI-studien 
designats för var tjock- och ändtarmscancer. En WHI-rapport handlade också 
om insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke. Därför 
riktar jag i det följande in mig på vilka samband mellan kost och dessa insjuk-
nanden som de olika prospektiva observationsstudierna kommit fram till med 
sin forskningsmetodik. Eftersom kostförändringen i WHI-interventionen 
handlade om feta livsmedel som byttes mot mer spannmål, frukt och grönt är 
det hälsoeffekterna av dessa som jag i första hand tar upp.  

Svenska mammografikohorten (SMC) 

Den svenska mammografikohorten (SMC-Swedish Mammography Cohort) 
omfattar drygt 60 000 kvinnor från Västmanlands och Uppsala län. 
Kvinnorna erbjöds att komma på gratis mammografi (1987-1990) och fick 
samtidigt svara på ett frågeformulär. En andra frågeomgång genomfördes 
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1997. Styrkan med dessa studier är att man inkluderar och följer en hel popu-
lation i stället för att välja ut en speciell grupp, som kanske inte representerar 
hela spektret av olika livsstilsfaktorer.  

Bröstcancer och cancer i tjock- och ändtarmen 
Minskad risk för bröstcancer med enkelomättat fett, men ökad 
risk med fleromättat fett  
Kvinnorna var vid starten mellan 40 och 76 år (medel 53,7 år) och sambanden 
med fettintag följdes upp efter 4,2 år. Livsmedelsfrekvensformulären innehöll 
67 livsmedel. Kvinnor med extrema energiintag uteslöts tillsammans med 
enkäter som saknade data, så nästan 61500 fanns med vid uppföljningen. Det 
fanns en minskad relativ risk för bröstcancer med enkelomättade fetter och 
en ökad risk med fleromättade, medan det inte fanns några samband mellan 
mättat fett och bröstcancer [1]. Energijusteringsmetoden var residualmetoden 
(se Kapitel 3). Men även med partitionsmetoden blev resultatet likadant. I en 
beräkning justerades för kostvariabler som energiintag, alkohol, fiber och 
kolesterol, men också antal graviditeter, ålder vid första barnets födelse, BMI, 
utbildning och familjehistorik med bröstcancer (se Kapitel 3 för betydelsen av 
justeringsförfarandet). Med den metoden uppstod inga signifikanta samband 
med vare sig totalt fettintag eller typer av fett. Men nu förhåller det sig så att 
de olika fettyperna förekommer mer eller mindre i samma livsmedel, så äter 
man mycket av ena fettypen så äter man oftast också mycket av de andra. 
Därför behöver man i statistiska metoden ta hänsyn till detta genom att 
justera fettyperna för varandra. Då visade det sig att för varje 10 gram ökat 
intag av mättat fett per dag så ökade risken med 26 %, men inte statistiskt 
signifikant. Med motsvarande ökning av enkelomättat fett så minskade risken 
med 55 %, p=0,04. En helt motsatt effekt uppstod däremot med fleromättat 
fett, där en ökning med 5 g per dag ökade risken med 69 %, p=0,04. Vilka var 
då fettkällorna? Av mättat fett kom 52 % från mjölkprodukter inkl. smör, 22 
% från kött inklusive kyckling och 7 % från margarin. I Sverige var olivolja inte 
en vanligt förekommande källa, som det är runt medelhavet. Istället kom 26 
% av det enkelomättade fettet ifrån mjölkprodukter, 29 % ifrån kött och 20 % 
ifrån margarin. Av det fleromättade fettet stod mjölkprodukterna för 11 %, 
kött för 17 % och margarin för 33 %, medan bröd och spannmålsprodukter 
stod för 23 %. Fiskintaget var antagligen så lågt att det inte hade genomslag 
på intaget av fleromättat fett. I värdena för enkelomättat fett och fleromättat 
fett ingår transfettsyrorna, som det vid tidpunkten inte fanns svenska 
analysdata för. 
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Alkohol större risk än matvanor 
Forskarna följde efter 9,6 år upp betydelsen av olika matvanor i SMC-
kohorten hos 61463 kvinnor där 1328 fall av bröstcancer inträffade. Tre olika 
kostmönster kunde urskiljas genom så kallad faktoranalys [2]. 
Livsmedelsfrekvensformuläret innehöll 67 livsmedel och drycker. Det 
”västerländska” mönstret kännetecknades av processat kött (t.ex. 
charkuterier), vitt bröd, potatis, feta mejeriprodukter, läsk och sötsaker 
medan det som betecknades som ”hälsosamma” innehöll mer frukt och 
grönsaker, fisk och kyckling, magra mjölkprodukter, spannmålsprodukter och 
fullkornsbröd. Ett dryckesmönster identifierades som det tredje mönstret 
eftersom det speglade starka samband med intag av vin, sprit och öl. Varje 
individ fick en poäng efter i hur stor utsträckning hennes intag bidrog till 
respektive kostmönster.  

Inom varje kostmönster delades kvinnorna in i femtedelar efter sina poäng. 
Jämförelse gjordes mellan högsta och lägsta femtedelen inom varje 
kostmönster. Varken det ”västerländska” kostmönstret eller det 
”hälsosamma” visade några samband med risk för bröstcancer. Däremot fann 
forskarna att de kvinnor som använde mest alkohol hade en ökad risk på 27 % 
efter att ha justerats för ålder, energiintag, BMI, utbildning, familjehistorik 
med bröstcancer, antal barn och ålder vid första barnets födelse. Sambandet 
var starkast för de kvinnor som var 50 år eller äldre vid starten av studien. 
Bland de äldre kvinnorna var risken 31 % högre i den högsta femtedelen av 
alkoholintag jämfört med den lägsta. Motsvarande riskökning för kvinnor 
mellan 40 och 49 år var 12 % och inte alls signifikant.  

Redan tidigare hade forskarna i en fall-kontroll studie inom SMC-kohorten 
funnit att alkoholintaget påverkade bröstcancerrisken hos deltagare över 50 
år, men däremot inte under 50 år [3]. Intagsnivåerna delades i fyra där ”Aldrig 
använt alkohol” användes som referens (RR=1,0), andra nivån var ≤ 0,75 
g/dag, tredje var 0,76-2 g/dag och högsta nivån var ≥2 g/dag. Som jämförelse 
kan sägas att 33 cl lättöl innehåller högst 5,9 g alkohol. Det handlar alltså inte 
om stora registrerade mängder. Underrapportering på alkoholdelen sker nog 
i ännu större utsträckning än på kostdelen. I den fjärdedel som konsumerade 
0,76-2 g/dag ökade risken med 101 % hos kvinnorna över 50 år.  

När forskarna lade ihop alla kvinnor som använde alkohol så fanns en ökad 
risk på 80 % jämfört med de kvinnor som aldrig använt alkohol. De som 
tidigare hade använt alkohol men upphört hade samma ökade risk som dem 
som fortfarande använde alkohol.  

I ytterligare en analys som omfattade enbart postmenopausala kvinnor (drygt 
51800) undersöktes även risken för olika hormonkänsliga tumörtyper [4]. 
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Kvinnorna följdes upp i genomsnitt 8,3 år. Indelningen gjordes i 4 nivåer: de 
som aldrig använde alkohol, de som drack mindre än medianintaget på 3,4 
g/dag, de som låg över detta och sista nivå utgjordes av intag ≥10. Relativa 
risken att insjukna i bröstcancer var 43 % större vid intag av ≥10 g alkohol per 
dag jämfört med ingen konsumtion alls. Här fanns en ökad risk för att utveckla 
östrogen positiv (ER+) bröstcancer. Risken var stor för ER+/PR+, men ännu 
större för ER+/PR- typen vid de högsta intagen, där risken ökade med 136 % 
Särskilt bland kvinnor som använde hormonersättningsmedel var risken ännu 
större vid dessa intag. För ER+/PR- blev den 251 % jämfört med att varken 
använda alkohol eller hormonersättningsmedel.  

Det är den påtagliga riskökningen som ses med alkoholkonsumtion som gör 
att forskare i koststudier behöver justera för alkoholintagen när de studerar 
effekten av olika kostfaktorer. Därmed krävs också att registreringen av 
alkoholkonsumtionen görs adekvat. Det är också i observationsstudier man 
justerar för alkoholintaget i analyserna, medan det är något som inte görs/inte 
kan göras i interventionsstudier. 

Fett spelade ingen roll för tjock- och ändtarmscancer medan frukt 
och grönsaker minskade risken 
SMC-kohortens kvinnor undersöktes också gällande risken för tjock- och 
ändtarmscancer. Knappt 61500 kvinnor fick fylla i enkäter omfattande 67 
vanligt förekommande livsmedel vid ett tillfälle. Cox proportional hazards 
modeller användes för att beräkna relativa risken med 95 % CI. 
Residualmetoden används för att energijustera intag av näringsämnen. 
Uppföljningen genomfördes efter 9,6 år. 

Det fanns inga samband mellan intag av fett och tjock- och ändtarmscancer, 
vare sig för totalfett, mättat, enkelomättat eller fleromättat fett [5]. Inte heller 
för kvoten mellan mättat och fleromättat fett, eller för kvoten mellan omega-
3 och omega-6. Justering för energiintag och BMI ändrade inte resultaten. Det 
skedde ingen justering för fysisk aktivitet (som kan minska risken för tjock- 
och ändtarmscancer) eftersom dessa uppgifter inte samlats in. 

Däremot fann forskarna att ju större konsumtion av frukt och grönsaker, desto 
mindre risk för tjock- och ändtarmscancer [6]. Intagen delades in i 
fjärdedelar. De som åt mer än 5 portioner per dag hade en minskad risk på 23 
% jämfört med dem som åt mindre än 2,5. Det här kunde huvudsakligen 
förklaras av fruktkonsumtionen. Frukten verkade främst skydda mot 
ändtarmscancer. Det kan finnas något av en tröskel när det gäller frukt och 
grönt. Äter man tillräckligt mycket påverkas inte risken av att äta ännu mer. 
Däremot kan intagen ha stor betydelse inom de låga intervallen. De kvinnor 
som åt minst frukt och grönsaker, dvs. mindre än 1,5 portion per dag hade en 
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ökad risk att få ändtarmscancer på 65 %, jämfört med dem som åt mer än 2,5 
portion per dag. Sverige tillhör de länder i världen som har mycket lågt intag 
av frukt och grönsaker. Vid de statistiska testerna hade man justerat för ålder 
och intag av både rött kött och mjölkprodukter och totala energiintaget.  

Spannmålsfiber minskade inte risken för tjock- och 
ändtarmscancer, men det gjorde fullkorn  
I samma rapport undersöktes också energijusterat spannmålsfiberintag [6]. 
Det fanns inget samband mellan spannmålsfiber och risken för tjock- och 
ändtarmscancer (medianintag på 16,0 g/dag i den högsta fjärdedelen jämfört 
med den lägsta fjärdedelen på 4,3 g). Det kan vara lämpligt påminna sig att 
även om intag av fullkornsprodukter raskt ökar spannmålsfiberintaget så 
innehåller i stort sett alla spannmålsprodukter fiber, även det vita mjölets 
produkter.  

Efter ytterligare ett antal år, i medeltal 14,8 år, undersöktes risken för tjock- 
och ändtarmscancer igen den här gången gällande specifikt intaget av fullkorn 
[7]. 1997 års kostenkät, som utökats till 96 livsmedel, ingick i analysen. De 
kvinnor som hade ett högt fullkornsintag kännetecknades av att de var äldre, 
hade lägre BMI, åt mer frukt och grönsaker men mindre mättat fett. Till 
fullkorn räknas hårt rågbröd, mjuka fullkornsbröd, gröt och frukostflingor av 
fullkorn. Risken för cancer i tjocktarmen, men inte för ändtarmen, minskade 
med högre intag. Risken minskade med 23 % i den femtedel som åt ≥ 4,5 
portioner per dag jämfört med dem som åt <1,5 portion per dag. Relativa 
risken ändrades inte efter ytterligare justeringar för utbildning, BMI, intag av 
total energi, mättat fett, kalcium, rött kött, frukt och grönsaker, dvs. för de 
faktorer som kännetecknade fullkornsätarna i övrigt. Risken minskade i både 
övre och nedre delen av tjocktarmen. Hårt rågbröd verkade vara den 
fullkornskälla som skyddade bäst. Raffinerade spannmålsprodukter hade inte 
den här skyddande effekten som fullkorn visade.  

Rött kött ökade risken medan feta mjölkprodukter minskade 
risken för tjock- och ändtarmscancer 
Även animaliska livsmedel undersöktes i en uppföljning efter 13,9 år. Då hade 
det uppstått 619 cancerfall i olika delar av tjocktarmen. Intag av rött kött (nöt, 
gris, lamm) visade sig öka risken för cancer främst i nedre delen av 
tjocktarmen men inte i andra delar av tjocktarmen [8]. Kvinnor som åt ≥ 94 
gram rött kött per dag ökade risken med 122 % jämfört med dem som åt ≤ 50 
gram per dag. Forskarna fann ingen ökad risk med att äta mycket fisk (≥ 2 
gånger per vecka) jämfört med sällan (<0,5 gång per vecka). 
Kycklingkonsumtionen var låg hos svenskorna. De som åt mest hade ett intag 
på ≥0,5 gång per vecka, vilket minskade risken för cancer i hela tjocktarmen 
jämfört med ingen konsumtion alls. 
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Medan kött innehåller potentiellt cancerframkallande ämnen, verkar det vara 
tvärtom med mjölkprodukterna. Jämförelserna gjordes mellan de olika 
konsumtionsfrekvenserna av feta mejeriprodukter, alltså höga intag jämförs 
med låga. På samma sätt har olika intag av magra mejeriprodukter jämförts. 
Feta mejeriprodukter har alltså inte ställts mot magra mejeriprodukter. I en 
uppföljning efter 14,8 år fann forskarna att kvinnor som åt mer än 4 portioner 
feta mjölkprodukter per dag minskade risken med 41 % jämfört med den 
femtedel som åt mindre än en portion per dag [9]. Varje ökning med 2 
portioner minskade risken med 13 % och specifikt i nedre delen av 
tjocktarmen med 34 %. Till summan av feta mjölkprodukter räknades 
standardmjölk och motsvarande filmjölksprodukter, ost (mest 28 %), grädde 
(40 %), syrade gräddprodukter med 38 eller 17 % fetthalt och smör (80 %). Av 
de feta livsmedlen var det osten som visade samband med lägsta risken. Det 
fanns inget samband mellan intag av de magra mjölkprodukterna och risken 
för tjock- och ändtarmscancer. I summan av magra mjölkprodukter ingick 
portioner av lättmjölk (0,5 %), mellanmjölk (1,5 %) och lättfilsprodukter (0,5 
%). Som en portion ost räknades 20 gram.  

Hälsosamt kostmönster i Sverige gav lägre dödlighet 
När SMC-forskarna undersökte effekten av två olika kostmönster utgick de 
ifrån data från 59 000 kvinnor från SMC-kohorten, födda mellan 1914 och 
1948, där 3710 dödsfall inträffat vid uppföljningen efter knappt tio år [10]. 
Forskarna bestämde vilka livsmedel som skulle räknas som hälsosamma 
respektive ohälsosamma. Kvinnorna klassificerades efter intagsfrekvensen, 
men inte mängder. För att få en poäng måste livsmedlet ha ätits åtminstone 
1-3 gånger i månaden. Maximal poäng var 25. Varje kvinna kom att få poäng 
både på sitt intag av hälsosamma livsmedel och av dem som klassats som 
ohälsosamma. Sedan delades kvinnorna in i fem grupper efter deras intag av 
de hälsosamma livsmedlen. Om deltagarna i enkäten regelbundet åt ett visst 
livsmedel visade det också på en preferens för det livsmedlet. De kvinnor som 
regelbundet åt 16-17 olika hälsosamma livsmedel hade 42 % lägre total 
dödlighet (dvs. dödlighet av alla orsaker sammanslagna) jämfört med de 
kvinnor som bara åt 0-8 av olika hälsosamma livsmedel. De hälsosamma 
livsmedlen var en blandning av frukt, grönsaker, fullkornsbröd, spannmål, 
fisk, och magra mjölkprodukter. För varje utökning av antalet hälsosamma 
livsmedel som konsumerades minskade risken att dö med 5 %. På 
motsvarande sätt delades kvinnorna i fem grupper efter hur mycket de ätit av 
de ohälsosamma livsmedlen. Till dessa räknades kött, charkuteriprodukter 
och inälvsmat, stekt potatis, pommes frites, chips, ost, smör, margarin, vitt 
bröd, pannkaka, kakor, glass, godis, socker. Här kunde man förvänta sig 
motsatt resultat, alltså att ju mer av de ohälsosamma livsmedlen desto högre 
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dödlighet. Men så blev det inte. Fler livsmedel från den kategorin förändrade 
inte risken.  

När forskarna undersökte dödligheten fördelad på olika sjukdomar kunde de 
se följande: Särskilt dödligheten i hjärtsjukdomar var låg bland de kvinnor 
som många olika sorters (16-17) hälsosamma livsmedel, 53 % minskad risk 
jämfört med dem som rapporterat bara 0-8. Motsvarande riskminskning för 
stroke blev 60 %. Risken att dö i någon form av cancer minskade med 34 %. 
Om intaget av många olika sorters ohälsosamma livsmedel var stort (18-21) så 
ökade risken att dö i cancer med 52 % jämfört med få sorter (0-8). 

Resultaten kan förstås tolkas på olika sätt. Men ett sätt som forskarna föreslår 
är att det är viktigare att äta av de hälsosamma livsmedlen än att låta bli att 
äta av de ohälsosamma. Det finns få personer som hundraprocentigt äter 
enligt det ena eller andra mönstret, utan alla representerar en blandning av 
båda mönstren där ”slagsidan” kan variera. Utfallet beror förstås också på 
vilka livsmedel som klassificerats som hälsosamma eller ohälsosamma av 
forskarna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att SMC visat att  
för bröstcancer gällde:  

• Ökad risk med fleromättat fett  

• Ökad risk med alkohol, särskilt för postmenopausala kvinnor och de som 
använde hormonersättningsmedel 

• Ingen riskökning med totalfett eller mättat fett  

• Minskad risk med enkelomättat fett 

 
För tjock- och ändtarmscancer gällde 

• Ökad risk med rött kött  

• Ingen ökad risk med totalfett, mättat fett eller andra fettsyror 

• Ingen minskad risk med spannmålsfiber utom vid nivåer som tydde på 
ökat intag av fullkornsprodukter 

• Minskad risk med fullkornsprodukter  

• Minskad risk med frukt och grönt med tonvikt på frukt  

• Minskad risk med feta mjölkprodukter 

För risken att dö gällde 

• att det var viktigare att öka intaget av ”hälsosamma” livsmedel än att 
minska intaget av ”ohälsosamma”, särskilt för hjärt-kärlsjukdomar 
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Malmö Kost och cancer  

Malmö kost och cancer (MDC - Malmö Diet and Cancer) är en stor pågående 
prospektiv kohortstudie med Malmöbor varav endast ett fåtal är invandrare. 
I MDC studeras inte bara relationen mellan kost och cancer, utan även andra 
sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar [11]. Det förs också register över alla 
dödsfall. Mellan 1991 och 1996 rekryterades 17 000 kvinnor (födda 1923-
1950) och 11 000 män (födda 1926-1945). Kostintaget undersöktes med en 
kosthistorisk intervjumetod. Deltagarna fick föra dagbok under en vecka och 
skriva ned vad de åt, sedan gjordes kompletterande individuella intervjuer 
med var och en. Metoden brukar anses som en av de bättre, kanske den bästa, 
men kräver stor personalinsats och drar därmed höga kostnader. Energi-
intagen blir som regel högre än i studier med livsmedelsfrekvensformulär och 
enstaka 24 timmars intervjuer eftersom en större del av intagen fångas upp. 
Energiintagen har också i regel relativt god överenstämmelse med beräknat 
energibehov (EI/BMR =1,5). 

Bröstcancer och cancer i tjock- och ändtarmen 
Inom MDC har flera studier genomförts gällande kvinnor och bröstcancer, 
främst postmenopausala kvinnor, som utgör den mest drabbade gruppen.  

Totalt fettintag och vin ökade risken för bröstcancer hos 
postmenopausala kvinnor 
En undergrupp av MDC-kohorten bestående av omkring 11726 
postmenopausala kvinnor har ingått i kost- och bröstcancerstudier. 
Kvinnorna var 50 år eller äldre när de startade mellan 1991 till 1996 och följdes 
upp 2001 då 342 insjuknat. I ett arbete undersöktes om det fanns ett samband 
mellan fettintag, alkoholintag och postmenopausal bröstcancer [12]. När 
forskarna justerade för kända riskfaktorer för bröstcancer (t.ex. längd, 
midjeomfång, hormonanvändning, fysisk aktivitet, ålder vid första barnets 
födelse) fann de en ökad risk förknippad med högt fettintag och också en ökad 
risk med främst högt vinintag. Kostvariablerna log-transformerades för att 
normalisera fördelningen på grund av att viktiga statistiska test kräver 
normalfördelade data för att kunna användas. Både fett och alkohol bidrog till 
totala energiintaget. Fettintaget energijusterades på två olika sätt, men 
slutsatserna blev densamma, dvs. ökad risk. Fettintaget låg på drygt 45 
energiprocent i den högsta femtedelen medan den lägsta låg på nästan 30 
energiprocent. Enligt forskarna stämmer sambandet mellan högt alkoholintag 
och bröstcancerrisk med resultaten från många andra studier. Däremot var 
sambandet mellan högt totalt fettintag och bröstcancer oväntat och 
kontroversiellt. Den noggranna mätningen av matvanor i Malmö Kost Cancer-
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studien, skrev forskarna, kan vara en orsak till att de hittar samband som 
andra studier inte finner.  

Fiberrikt och fettsnålt gav lägsta risken för bröstcancer 
I ett annat arbete på samma grupp kvinnor undersöktes intag av 16 olika 
vegetabiliska livsmedelsgrupper, kostfiber- och relativt fettintag (dvs. 
energiprocent fett) [13]. De delade in deltagarna i femtedelar efter 
intagsnivåer. Här fann forskarna att fiber skyddade mot bröstcancer. Risken 
minskade med 40 % när högsta femtedelen jämfördes med den lägsta 
femtedelen av intagen. Medianintaget av kostfiber i gruppen som åt mest 
kostfiber var 25,9 g per dag, vilket motsvaras av den lägre nivån i nordiska 
näringsrekommendationerna. Medianintaget hos jämförelsegruppen var bara 
12,5 g. Den här lägre risken var oberoende av intaget av totalmängden fett, n-
6 fleromättade fetter, fermenterad mjölk och vin.  

Forskarna hittade inget samband mellan intag av frukt och grönsaker och 
bröstcancerrisk. Den femtedel som hade högsta intaget låg på 600 gram 
medan de med lägst intag låg på 210 g. När forskarna korsklassificerade tre 
intag av fett och fiber blev det tydligt att de som åt en kost som utmärktes av 
lite fiber och mycket fett hade signifikant ökad risk jämfört med dem som åt 
mycket fiber och lite fett. Kombinationen av fiberrik och fettsnål kost var 
förenad med den lägsta bröstcancerrisken.  

Omega 6 och transfetter ökade risken för bröstcancer 
Redan två år tidigare hade man från MDC rapporterat att man hos 
postmenopausala kvinnor funnit att framför allt omega-6 fettsyror i större 
mängder var korrelerat till ökad risk för bröstcancer [14]. Detta gjordes på en 
undergrupp av MDC-kvinnor, där bröstcancerfallen jämfördes med 
åldersmatchade kontroller. Varken mättat fett eller kvoten omega-3/omega-6 
fettsyror visade samband med ökad risk. Däremot fanns en trend för ökad risk 
med totalfettet, enkelomättat fett, och fleromättat fett, särskilt kvoten omega-
6/mättat fett. Också här var fettintagen energijusterade. Eftersom många 
fettkällor innehåller en mix av flera olika fettyper justerades fettyperna 
ömsesidigt för varandra, och då kvarstod enbart en ökad risk (108 %) för den 
högsta femtedelen av omega-6 intag. Intaget varierade mellan 9,3 g i den 
lägsta femtedelen till 19 g i den högsta. Omega-3-intaget var mycket lågt i 
gruppen. 

Varierande resultat från olika studier gällande fettkvalitetens betydelse för 
bröstcancer har väckt frågan om betydelse av fettkällorna. Forskarna tittade 
därför på fettvariabler från 24 olika livsmedelsgrupper hos kvinnorna i fall-
kontrollkohorten ovan [15]. Intagen energijusterades med residualmetoden. 
Det förelåg en ökad risk med margariner baserade på vegetabiliska oljor. Hur 
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ska det resultatet tolkas? Jo, att risken ökar när man förflyttar sig från den 
lägsta fjärdedelen av intag till den högsta fjärdedelen av dessa margariner 
genom att minska andra källor av fett, protein och/eller kolhydratintag 
samtidigt som intaget av energi hålls konstant. På ett motsvarande sätt ökade 
också risken med ökat intag av torkade pulversoppor. Vad detta beror på är 
oklart, men de föreslog själva förekomsten av transfettsyror i pulversopporna. 
Huvudkällorna i Sverige till transfettsyror var vid den tiden industriellt 
bakade produkter, friterad potatis, chips, pulversåser och pulversoppor [16]. 
Enligt forskarna tyder detta på att man behöver inte bara undersöka vilka 
olika fettyper som förekommer utan även specifika livsmedelskällor. Ett annat 
resultat var att risken minskade med ökat intag av fermenterade 
mjölkprodukter. Intagen delades här i bara tre kategorier, 0, 1,2 g fett och 4,6 
g fett, dvs. låga intag, så det är knappast mjölkfettet i sig som skyddar. Det 
borde vara något annat i de fermenterade mjölkprodukterna eftersom varken 
ost eller mjölk hade den effekten.  

Ännu inga rapporter om tjock- och ändtarmscancer 
Rapporter gällande samband mellan kostfaktorer och tjock- och 
ändtarmscancer från enbart Malmö fanns inte före 2006. Däremot ingick 
Malmö i EPICs tjock- och ändtarmscancerstudier (se Kapitel 7). 

Hjärt-kärlsjukdomar 
Redan tidigt utökades Malmö Kost och cancer med fler frågeställningar. I en 
kardiovaskulär del undersöktes ca 6000 män och kvinnor. Det är först på 
senare år (2007-2012) som återundersökning av den kardiovaskulära delen i 
MDC genomförts. 

Dödlighet i cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar 
Dödligheten, till skillnad från insjuknandet, påverkas i hög grad av 
diagnosmetodik och utvecklingen av behandlingsmetoder. Dödligheten är 
därför inte ett lika bra mått på kostens inverkan. 28 000 individer (män och 
kvinnor) med en ålder av i medeltal 58 år följdes upp under 6,6 år, varav 
knappt 61 % var kvinnor [17]. I MDC undersöktes dödligheten i 
cancersjukdomar, utan uppdelning för cancer i olika organ, och i hjärt-
kärlsjukdomar. De kvinnor som tillhörde den fjärdedel som åt mest fett hade 
en signifikant högre relativ risk för cancer. De åt i medeltal 46,1 energiprocent 
fett och hade ett energiintag på 2163 kcal, som jämfördes mot sjunkande 
energiandel ifrån fett. Den fjärdedel som åt minst fett fick i medeltal 30,8 
energiprocent ifrån fett och hade ett energiintag på 1832 kcal. Risken med 
högt fettintag ökade med 46 %, med p<0,03 för trenden. Det var 
huvudsakligen enkelomättat fett som bidrog till fettintaget i högfettgruppen. 
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Fettintaget hade alltså statistiskt signifikant samband med cancer hos 
kvinnor. Den här ökade risken fanns inte hos män. Skillnaden förklarades 
bero på att kvinnors bröstcancer, äggstocks- och livmodercancer stod för 38 
% av dödligheten i cancer, vilket forskarna menade drog upp 
dödlighetssiffrorna vid högt fettintag. När det gäller dödligheten i hjärt-
kärlsjukdomar sågs ingen ökad risk med högre fettintag varken hos män eller 
kvinnor. I rapportens slutsats menade författarna att det inte fanns stöd för 
gällande svenska fettrekommendationer utifrån på deras resultat, eftersom 
nackdelarna med högt fettintag endast gällde kvinnor.  

Sammanfattningsvis kan sägas att MDC visat att  
för bröstcancer gällde 

• ökad risk med högt totalt fettintag oberoende av energiintaget 

• att fettkvaliteten kan spela roll, för man har sett ökad risk med både 
fleromättat såväl som enkelomättat fett, däremot inte för mättat fett. 
Transfettsyror kan vara en risk som döljer sig i intagen av enkelomättat 
fett  

• ökad risk med ökat vinintag  

• minskad risk med kombinationen högt fiberintag och lågt fettintag  

• att frukt och grönsaker inte minskade risken 

 
Inget samband med dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar med 

• fettintag eller typ av fettsyror 

Nurses’ Health Studies i USA 

De omfattade studierna på amerikanska sjuksköterskor från Harvard Medical 
School har länge varit omtalade.Sjuksköterskestudien, Nurses’ Health Study, 
startade 1976 av Dr Speizer [18]. 121 700 gifta registrerade sjuksköterskor i 
åldrarna 30 till 55 år från 11 olika delstater i USA deltog. Information om 
kostintaget samlades in via ett livsmedelsfrekvensformulär som skapats för 
att beräkna medelintaget av livsmedel under det föregående året. En 
standardportionsstorlek var given för varje livsmedel. De deltagande 
kvinnorna uppmanades att välja från 9 olika möjliga frekvenser som sträckte 
sig från att aldrig äta något till att äta livsmedlet mer än 6 gånger per dag. 
Totala energiintaget beräknades sedan genom att summera energiintaget från 
alla livsmedel. I NHS registrerades kostintagen första gången 1980 med ett 
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livsmedelsfrekvensformulär omfattande 61 livsmedel. Sedan har de samlat in 
nya data med fyraårs-intervaller, och då med utökat antal livsmedel till 116 
1984. 

Nurses’ Health Study II startades 1989 av professor Willett. Man ville studera 
p-piller, kost och livsstilsfaktorer i en yngre befolkning än den ursprungliga 
kohorten. Åldersspannet var 25 till 42 år vid starten och forskarna önskade 
rekrytera de mest entusiastiska kvinnorna som kunde förväntas delta under 
hela uppföljningsperioden. I NHS II var antalet livsmedel i frekvens-
formuläret 133 redan vid starten och utökades sedan till 142 1995. Också här 
samlades livsmedelsfrekvensformuläret in vid starten och sedan vart fjärde år.  

Dessa två studier utgör bland de största prospektiva undersökningar som 
gjorts gällande riskfaktorer för kroniska sjukdomar hos kvinnor och pågår 
fortfarande. Kvinnorna i NHS-studierna har alltså varit betydligt yngre vid 
starten än WHI kvinnorna, vars medelålder låg över högsta ålderskategorin i 
NHS.  

Bröstcancer och cancer i tjock- och ändtarmen 
Lägre fettintag minskade inte risken för bröstcancer i hos 
postmenopausala kvinnor  
I en tidig NHS-studie följdes nästan 89 000 kvinnor, som inte hade cancer vid 
starten 1980 [19]. Nästan 3000 kvinnor diagnostiserades med bröstcancer 
under uppföljningstiden på 14 år. Resultaten stratifierades i premenopausala 
och postmenopausala varav övervägande delen bröstcancerfall återfanns 
bland de postmenopausala. Sambanden med fett i kosten analyserades 
statistiskt på olika sätt för att täcka in så många omständigheter som möjligt. 
Justeringar gjordes för energiintaget, men också för en lång rad faktorer som 
kan ha betydelse för uppkomsten av bröstcancer som, kvinnans egen ålder, 
antal födda barn, ålder vid första barnets födelse, åldern när 
menstruationerna startade, ålder vid menopausens inträdande, menopausalt 
läge, användning av hormonersättningsmedel, familjehistorik vad gäller 
bröstcancer, förekomst av benign bröstcancer, energijusterat vitamin A-intag, 
alkoholintag, längd, BMI vid 18 års ålder och viktändring sedan 18 års ålder. 

Kvinnorna fick fylla i livsmedelsfrekvensformulär 1980, 1984, 1986 och 1990. 
Kostintagen lades ihop över åren, vilket gör att eventuella förändringar i 
matvanor täckts in i beräknade medelvärden. Energiandelen fett sjönk mellan 
1980 och 1990. Fettintaget beräknades som fettenergiprocent, efter 
energijustering enligt Willetts residualmetod (se Kapitel 3). Med hjälp av 
logistisk regression beräknades relativa risken för sambanden.  
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I regel brukar man utgå ifrån det lägsta fettintaget som sätts som referens 
(RR=1,0) och sedan se hur risken ändrar sig i förhållande till ökade fettintag. 
Men inte här, istället använde forskarna kvinnorna som åt 30,1-35 
energiprocent fett som jämförelsereferens. I artikelns sammanfattning skrev 
forskarna att jämfört med detta fettintag så hade kvinnorna som rapporterat 
det lägsta fettintaget (< 20 energiprocent fett) 15 procent ökad risk för 
bröstcancer. Detta resultat var dock inte statistiskt säkerställt eftersom det 95 
%-iga konfidensintervallet sträckte sig mellan 27 % minskad risk till 80 % 
ökad risk.  

Forskarna beräknade också relativa bröstcancerrisken för olika sorter 
fettkällor och fettsyror. Analyserna gjordes på olika sätt och presenterades i 
tre olika tabeller. I en analys räknade de ut vad en stegvis ökning med 5 
energiprocent av respektive fettkälla eller fettsyra skulle innebära. De fann 
inget samband mellan totalt fettintag, mättat fett eller fleromättat fett och 
bröstcancer. Inte heller för vare sig animaliskt eller vegetabiliskt fett. Ett 
oväntat fynd var att omega-3 fettsyror ifrån fisk gav en ökad risk (här 0,1 
energiprocents stegvisa ökningstakt istället för 5). Endast för de 
postmenopausala kvinnorna fanns en 9 % minskad risk med enkelomättat 
fett, men överraskade nog också en 9 % minskad risk med transfettsyror (med 
1 energiprocents ökningssteg).  

I deras nästa tabell var kostdata ifrån 1980 inte längre med (innehöll mycket 
färre livsmedel på den tiden), men resultaten blev desamma så när som på att 
vegetabiliskt fett, enkelomättat och fleromättat fett minskade risken för hela 
gruppen. I ytterligare en tabell analyserades effekten av 5 energiprocent från 
fett som nu ska tolkas som ett utbyte av fett mot motsvarande energimängd 
kolhydrater. Man har i modellen räknat på en sorts fettsyra i taget och i den 
modellen ingick totalenergi, energiprocent från protein, från totalt fett eller 
från olika typer av fett beroende på vad man analyserar. När man analyserat 
relativa risken för t.ex. animaliskt fett har man justerat för vegetabiliskt fett 
och tvärtom. När 5 energiprocent totalt fettintag ersatte motsvarande 
energimängd ifrån kolhydrater minskade risken med 4 %. Motsvarande 
analyser av fettkällor och fettsyror hamnade då på mellan 7 % minskad risk 
till 3 % ökad risk, men konfidensintervallen visade att riskerna inte var 
signifikanta.  

Med tanke på underrapporteringsproblematiken testade forskarna vad som 
hände om de tog bort de 20 % deltagare som rapporterat lägsta energiintagen 
ur analyserna, men resultaten ändrades inte påtagligt. Med denna 
analysmodell drog forskarna slutsatsen att ett minskat intag av fett eller 
speciella typer av fett inte minskade risken för bröstcancer. 
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Två månader efter att WHI-rapporterna publicerades kom en 20 års-
uppföljning av kvinnorna från den första NHS-studien, dvs. mellan åren 1980 
och 2000. Det var den längsta och mest omfattande prospektiva studien 
hittills med drygt 80 000 kvinnor där 3500 postmenopausala bröstcancerfall 
inträffade [20]. De tidigare resultaten bekräftades. Ett högt intag av fett, mätt 
som energiandel ifrån fett, var inte förenat med ökad risk för bröstcancer hos 
kvinnor i medelåldern och äldre. Inte heller fördelningen av olika typer av 
fetter var signifikant förenad med ökad risk. De såg heller inga samband 
mellan fettintag och hormonreceptorstatus. En nyhet var dock att hos kvinnor 
med ett midjemått över eller lika med 88,9 cm hade en ökad risk med 
minskande fettintag (p för trenden =0,04). Observera att denna riskökning 
skedde när forskarna i analyserna bytte ut fett mot motsvarande mängd energi 
ifrån kolhydrater. Ett annat fynd var att om kvinnorna före menopausen ätit 
mer transfettsyror så ökade risken för bröstcancer efter menopausen. 
Slutsatsen forskarna drog var att en begränsning av fettintaget eller av 
speciella fettyper under och efter menopausen knappast är ett effektivt sätt att 
förebygga bröstcancer.  

Inte i någon av studierna om fetter och bröstcancer angavs fettintag i gram, 
och heller inte energiintag, så den intresserade läsaren kan inte ens själv räkna 
om till gram fett. Även om statistiken görs på energijusterade energiprocent 
fett så skulle mängd fett i gram ge en mer påtaglig bild av hur mycket fett 
kvinnorna ätit. Forskarna menade antagligen att gram fett är ointressant, eller 
av utrymmesskäl inte får plats i artikeln. Av någon anledning tyckte de 
däremot att mängden kolhydrater i gram var mer intressant, för i deras studier 
av effekten av kolhydrater angavs gramintagen, som vi ska se härnäst. 

Inte heller kolhydrater, GI, GL eller kostfiber påverkade risken 
för bröstcancer  
I en annan rapport från forskargruppen följdes kvinnorna i upp till 18 år, och 
då hade det hunnit diagnostiseras över 4000 bröstcancerfall. Kvinnorna var 
mellan 34 och 59 år när studien startade och de hann fylla i fem 
livsmedelsfrekvensformulär under den tiden. Kvinnorna indelades i 
femtedelar efter intagens storlek av kolhydrater, kostfiber, GI och GL. Intagen 
är energijusterade med residualmetoden i analyserna. Vidare delades 
kvinnorna i pre- och postmenopausala, men också efter BMI (<25 respektive 
≥25). 

Forskarna kunde inte visa på något samband med bröstcancer för vare sig 
kolhydrat- eller kostfiberintag i gram per dag, inte heller mätt i form av GI 
(glykemiskt index) och GL (glykemisk belastning) [21]. Energijusterat 
kostfiberintag sträckte sig mellan i medeltal 12 g bland den femtedel som åt 
minst till nästan 25 g i den grupp som åt mest. Fiberintagen var alltså låga och 
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under rekommendationen för praktiskt taget alla deltagare, vilket också ger 
en vink om vilka kolhydratkällorna kan ha varit eller snarare inte varit. 
Kolhydratintaget sträckte sig på motsvarande sätt från 159 till 240 g/dag. I de 
statistiska analyserna användes energijusterade kolhydratintag. I studien kom 
GL på motsvarande sätt att ligga från 116 till 186. GL beräknades genom att 
multiplicera livsmedlets GI-värde från tabeller med mängden kolhydrater i 
respektive livsmedel som deltagaren registrerat att hon ätit av. Summeras 
sedan hela registreringens GL erhålls ett dagligt GL-intag, ett mått att räkna 
relativa risken på.  

I rapporten fick läsaren enbart uppgifter om kolhydratintag i gram, men inte 
i energiprocent, alltså precis tvärtom som i fettrapporten. Inte i någon av 
rapporterna gavs information om energiintagen.  

Kött, fågel, fisk och ägg påverkade inte bröstcancerrisken  
På samma population undersökte NHS-forskare också sambanden med 
livsmedelsgrupper som kött, fisk och ägg [22]. De räknade på 15 olika 
animaliska livsmedelstyper. De delade in kvinnorna i femtedelar efter antalet 
portioner av respektive livsmedel. Observera att jämförelserna inte sker med 
grupper som inte alls äter kött, fisk eller ägg utan mellan de som äter mycket 
och de som äter lite. Forskarna analyserade rött kött för sig (nöt-, gris- och 
lammkött) och vitt kött (fågel och fisk) för sig. De kunde inte påvisa risk med 
något av livsmedlen oavsett hur de grupperats.  

I dessa studier ingick kvinnor så unga som 34 år vid starten. I studien delades 
kvinnorna därför upp i premenopausala och postmenopausala för att se om 
det förelåg skillnader. Det gjorde det inte för intag av kött, fågel, fisk eller ägg.  

Mjölkprodukter gav olika riskbild före och efter menopausen 
Intaget av mjölkprodukter, kalcium och vitamin D visade inget samband med 
bröstcancerrisken hos de postmenopausala kvinnorna [23]. Hos de 
premenopausala kvinnorna däremot minskade risken och då specifikt med 
magra mejeriprodukter. När forskarna jämförde det högsta intaget av magra 
mejeriprodukter (minst en portion per dag) med det lägsta intaget (≤3 
portioner per månad) minskade risken med 32 % i multivariat test. 
Skum/lättmjölk stod för hälften av de magra mejeriprodukterna. Även högre 
intag av kalcium, vitamin D och laktos minskade signifikant risken för 
bröstcancer. Kalcium och vitamin D kan också tas som kosttillskott vilket 
gjorde att forskarna behövde gå vidare i analyserna för att särskilja effekterna 
från kosten. Det var kalciumintaget ifrån mjölkprodukterna som 
huvudsakligen bidrog till det skyddande sambandet, medan vitamin D också 
kunde ge skydd som kosttillskott.  
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Hälsosamt kostmönster gav inte bättre skydd än västerländskt 
mot bröstcancer efter menopausen 
Sambanden mellan individuella livsmedel och bröstcancer har varit 
motsägelsefulla i tidigare forskning. Forskarna har därför valt att också 
undersöka sina data genom att identifiera två olika kostmönster hos 
postmenopausala kvinnor inom sin kohort från NHS I. I analysen ingick 
71 000 kvinnor som följdes upp efter 16 år [24]. Kostmönstren i NHS-
baserades på livsmedelsfrekvensformuläret från 1984 som innehöll 116 
livsmedel. Dessa livsmedel fördes ihop till 38 fördefinierade 
livsmedelsgrupper som analyserades med faktoranalys (se Kapitel 3). De kom 
fram till två olika kostmönster. Det hälsosamma kostmönstret 
kännetecknades av högre intag av frukt, grönsaker, fullkorn, magra 
mjölkprodukter, fisk och kyckling, och det andra mer västerländska av högre 
intag av rött kött och charkuteriprodukter, raffinerade spannmålsprodukter, 
sötsaker och desserter samt feta mjölkprodukter. 

Varje individ gavs ett poängvärde, som räknades ut efter i vilken utsträckning 
deras livsmedelsval överensstämde med ena eller andra kostmönstret. 
Kvinnorna delades sedan in i femtedelar efter sina poäng. Inom varje 
kostmönster beräknades relativa risken. Ingetdera av kostmönstren visade 
samband med övergripande bröstcancerrisk efter att forskarna justerat för 
ålder, rökning, BMI, multivitamintillskott, energiintag, fysisk aktivitet, 
familjehistorik av bröstcancer, tidigare historik med benign bröstcancer, hur 
länge kvinnorna varit i menopaus, användning av hormonersättningsmedel, 
antal barn, ålder vid första barnets födelse, 18-års-BMI, viktförändring efter 
18 år, längd som vuxen och alkoholintag. Däremot fanns ett samband för ökad 
risk hos rökare med det västerländska kostmönstret. Det hälsosammare 
kostmönstret visade samband med lägre risk för östrogenreceptor-negativ 
(ER-) bröstcancer. Det var frukt- och grönsaksintaget som var signifikant 
associerat med den lägre risken. 

Animaliskt fett och kött ökade risken för bröstcancer före 
menopausen 
Risken för bröstcancer före menopausen, alltså hos yngre kvinnor, beror på 
andra faktorer än hos kvinnor efter menopausen, och det är också mer 
ovanligt med bröstcancer hos yngre. Forskarna undersökte nästan 100 000 
kvinnor i åldern 26 till 46 år som ingick i NHS II. Deras kostintag mättes 1991 
och 1995 med hjälp av livmedelsfrekvensformulär. Under den 8 år långa 
uppföljningstiden fick 714 kvinnor invasiv bröstcancer. Forskarnas slutsats 
blev att intag av animaliskt fett, huvudsakligen ifrån rött kött och feta 
mjölkprodukter, i dessa åldrar visade på samband med ökad risk för 
bröstcancer [25]. Intagen delades in i femtedelar. Redan i andra femtedelen 
förelåg en signifikant riskökning. Risken ökade med ökande intag (p för 
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trenden 0,002). I den högsta femdelen ökade risken med 33 %. Den här 
riskökningen berodde huvudsakligen på de feta mjölkprodukterna.  

I november 2006 kom forskargruppens rapport om ett starkt samband mellan 
köttintag och ökad risk för invasiv bröstcancer av en form som är östrogen och 
progesteron receptorpositiv (ER+/PR+) [26]. Nu hade det gått ytterligare fyra 
år och antalet bröstcancerfall ökat till 1021. Kvinnorna som åt mer än i 
medeltal 1,5 portioner rött kött per dag hade 97 % ökad risk jämfört med dem 
som åt i medeltal ≤ 3 portioner per vecka. Högsta risken på 134 % var förenad 
med ett intag av korv, salami och liknande processade köttvaror med mer än 
3 portioner i veckan. 

Högre andel kolhydrater, men inte kostfiber, minskade 
bröstcancerrisken före menopausen 
Kolhydrater, kostfiber, GI och GL och risken för bröstcancer följdes upp efter 
8 år hos nästan 91000 kvinnor i NHS II [27]. Kolhydrater verkade skyddande 
hos normalviktiga (BMI mindre än 25). Den femtedel kvinnor som fanns i 
gruppen med högsta energiprocenten kolhydrater hade minskat sin risk med 
38 %. Risken blev den motsatta hos överviktiga kvinnor, där de med högsta 
intagen hade en ökad risk på 47 %, men den riskökningen var däremot inte 
signifikant. Motsvarande samband sågs med glykemisk belastning, men inte 
med glykemiskt index. Det fanns inte några starka skyddande samband 
mellan fiberintag och bröstcancer. Kostregistreringsformuläret innehöll fler 
livsmedelsgrupper än i NHS I och här uteslöts kvinnor som hade orimliga 
energiintag eller som lämnade mer än 70 av de 133 livsmedelsfrekvenserna ej 
ifyllda. 

Matvanor under tonårstiden kan påverka risken för bröstcancer 
senare i livet 
Forskargruppen försökte undersöka betydelsen av vad kvinnor ätit under 
tonårstiden. De studerade nästan 30 000 kvinnor som var 33-53 år 1998 och 
frågade dem om kostvanorna i tonåren [28]. Bland deltagarna identifierades 
470 nya fall av proliferativ benign bröst cancer. Den typen av bröstcancer är 
en markör för bröstcancer eftersom man vet att risken att senare utveckla 
malign bröstcancer ökar. Energiandelen från fetter i deltagarnas kost delades 
in i fjärdedelar. I den lägsta fjärdedelen var medianintaget 35,6 energiprocent 
fett och den högsta fjärdedelen låg på 45,5. Energiandelen ifrån fett visade 
inget samband med risken att utveckla proliferativ benign bröstcancer. 
Däremot fann forskarna att ett högre intag av animaliskt fett och av 
enkelomättat fett ökade risken, medan intaget av vegetabiliskt fett och 
fleromättat fett minskade risken. Det enkelomättade fettet kom främst ifrån 
nötkött, mjölk och fläskkött. Det vegetabiliska fettet utgjordes främst av 
fleromättat fett och medförde ett högre intag av vitamin E. Risken minskade 
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även med ökat fiberintag. I en sådan här studie påpekade dock forskarna att 
det finns en risk att minnas fel om hur man åt för länge sedan, särskilt om 
man under mellantiden fått diagnosen benign bröstcancer.  

Fettkällorna kan spela roll för risken att utveckla cancer i tjock- 
och ändtarm 
Redan 1990 rapporterade Willett och medarbetare om samband mellan kött, 
fett- och kostfiberintag och tjocktarmscancer i den första NHS-studien (NHS 
I) [29]. De hade då följt nästan 89 000 kvinnor i åldrarna 34 till 59 år. De var 
vid starten friska i tjocktarmen och besvarade en kostenkät 1980. Efter 6 år 
hade 150 fall av tjocktarmscancer dokumenterats. Resultaten visade att risken 
för tjocktarmscancer ökade med 89 % med intag av animaliskt fett när den 
femtedel som hade högst fettintag (≥65 g/dag) jämfördes med dem som hade 
lägsta (≤ 39 g/dag), men inget samband med vegetabiliskt fett. Risken var 
högre med mättat och enkelomättat fett, vilka båda två är huvudkällor i 
animaliskt fett. Däremot ökade inte risken med animaliskt fett ifrån 
mjölkprodukter. Trots sambandet med animaliskt fett sågs inte motsvarande 
samband med animaliskt protein. Risken med högt animaliskt fettintag ökade 
ytterligare om kvinnorna samtidigt åt mycket lite kostfiber.  

Den relativa risken att utveckla tjocktarmscancer hos kvinnor som åt nötkött, 
griskött eller lamm som huvudrätt varje dag var149 % högre ämfört med dem 
som rapporterat att de åt kött mindre än en gång i månaden. Charkuterier och 
lever var också signifikant kopplat till ökad risk. Kyckling utan skinn från ≥2 
portioner/vecka visade däremot på minskad risk med 53% jämför med < 1 
portion/månad. Fisk, mjölk, ost och glass, som är andra källor till animaliskt 
fett, visade inte på något samband med tjocktarmscancer. Det fanns en 
minskad risk med högt fruktintag, men den risken var inte oberoende av 
köttintaget.  

Riskfaktorerna kan ha olika stor betydelse även om det är samma sjukdom 
som drabbar båda könen. I en motsvarande studie med män inom 
hälsoyrken fann samma forskargrupp att varken totalfett, animaliskt fett eller 
mättat fett var relaterat till tjocktarmscancer [30]. Däremot fanns det en ökad 
risk på 257 % med intag av rött kött mer än 5 gånger i veckan jämfört med 
män som åt rött kött mindre än en gång i månaden. De här 
tjocktarmscancerstudierna visar att det kan finnas anledning att forska på 
män och kvinnor var för sig.  

Inget samband mellan kostfiber och risken för tjock- och 
ändtarmscancer 
Nästan 10 år senare rapporterades igen från samma kvinnokohort i NHS om 
sambanden mellan kostfiber och risken för tjock- och ändtarmscancer och 
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adenom [31]. Nu hade forskarna följt kvinnorna under 16 år. Efter att ha 
justerat för etablerade riskfaktorer och totalt energiintag fann de inget 
samband mellan intaget av kostfiber och risken för tjock- och ändtarmscancer 
eller för risken att utveckla adenom. Jag kommer att beskriva den här och en 
senare studie från NHS i sista kapitlet där jag diskuterar varför det kan bli så 
olika resultat mellan studier i USA och Europa.  

Hjärt-och kärlsjukdomar 
Fetter och kranskärlssjukdom  
Betydelsen av fettintag har följts upp vid ett flertal tillfällen i NHS. En första 
uppföljning av 80082 kvinnor gjordes efter 14 år, då 939 fall av akut 
hjärtinfarkt eller död i kranskärlsjukdom inträffat 1997 [32]. Energiintagen 
framkom inte av rapporten. Kvinnorna delades in i femtedelar efter 
fettintagen i energiprocent. Den femtedel som åt mest låg på i genomsnitt 46,1 
energiprocent totalfett och de lägsta på 29,1. När forskarna bara justerade för 
ålder ökade relativa risken med 30 % för kvinnorna med högre fettintag. I en 
multivariat analys justerade forskarna dessutom för sådant som BMI, 
rökning, menopausalt läge, tidigare eller nuvarande användning av 
hormonersättningsmedel, om föräldrarna fått infarkt före 65 års ålder, 
multivitamintillskott, E-vitamintillskott, alkoholintag, förekomst av högt 
blodtryck, aspirinbruk (acetylsalicylsyra), fysisk träning, energi från protein 
och totalt energiintag. Även kostens bidrag med kolesterol inkluderades i 
modellen för totalfett och specifika fetter. Efter denna omfattande justering 
försvann riskökningen med totalfett. På samma sätt blev inte längre 
riskökningen signifikant för intag av animaliskt fett, mättat fett och 
enkelomättat fett efter justering. Att det blev så förklarades till stor del av 
justeringen för rökning, dvs. att de som hade hög energiandel fett i kosten och 
åt dessa fettyper ofta var rökare.  

Intagen av mättat fett i form av energiprocent var 18,8 i högsta femtedelen och 
10,7 i lägsta. Officiella rekommendationer brukar ligga på 10 energiprocent. 
Intagen av enkelomättade fetter låg i samma storleksordning. Mättat fett och 
enkelomättat fett följs i regel åt i amerikansk kost (nötkött, mejerifett och 
delvis härdade vegetabiliska oljor), därför justerades de olika fettyperna för 
varandra. Före justeringen ökade risken med enkelomättat fett, efter 
justeringen snarare minskade risken.  

Transfettsyror har i amerikansk kost tidigare kommit till stor del ifrån 
margariner och olika bakverk som t.ex. kakor, kex, tårtor och vitt bröd [33]. 
Risken med transfetter var 53 % högre hos kvinnorna i femtedelen med de 
högsta intagen jämfört med lägsta intagen, efter både multivariatjustering och 
ytterligare justering för de andra fettsyrorna  
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Fleromättade fetter minskade risken före justering för de andra fettsyrorna. 
Efter justering inte bara kvarstod riskminskningen utan den förstärktes, så 
risken var 47 % lägre hos kvinnorna med de högsta intagen av fleromättat fett 
jämfört med de lägsta intagen. Det återspeglas också i intagen av vegetabiliskt 
fett där en riskminskning på 33 % blev signifikant (trenden p=0,009 över 
stigande intag).  

Både fleromättade fettsyror och transfetter kan dock förekomma i samma 
livsmedelskällor. Därför har forskarna analyserat betydelsen av olika 
kombinationer. Högst var risken med låga intag av fleromättat fett och höga 
intag av transfettsyror och lägsta risken med höga intag av fleromättat fett och 
låga intag av transfettsyror. Det kan tolkas som att det är de naturliga 
vegetabiliska oljorna och livsmedlen de förekommer i (t.ex. nötter och frön) 
som är skyddande.  

Slutsatserna av beräkningarna på effekterna av olika byten mellan fetter och 
kolhydrater kan bli följande: Att dra ner på fleromättade fetter för att istället 
välja kolhydrater visade sig inte vara någon bra idé. Risken ökade. Att dra ner 
på mättade fetter för att istället välja kolhydrater var det heller ingen nytta 
med. Däremot minskade risken när man valde både enkelomättat och 
fleromättat istället för mättat fett. Att byta bort transfettsyror gav största 
riskminskningen. 

På precis samma kohort har forskarna fortsatt analysera sina data med fokus 
på mättade fetter [34]. Mellan 1980 och 1990 hade intaget av mättade 
fettsyror minskad med ca 50 %. Här har de sammanställt de fem största 
källorna till mättat fett; störst var nötkött som huvudrätt (13 E% 
(=energiprocent)), följt av hård ost (11 E%), nötkött som smörgåspålägg (5 
E%), hamburgare (5 E%) och lättmjölksprodukter (4 E%). De fann att det var 
de långkedjiga mättade fettsyrorna som laurinsyra, myristinsyra, palmitinsyra 
och stearinsyra som ökade risken för kranskärlsjukdom, medan de korta eller 
medellånga fettsyrorna inte gjorde det. Hög konsumtion av rött kött och feta 
mjölkprodukter ökade risken medan högre intag av kyckling och fisk och 
magra mjölkprodukter istället minskade risken.  

En 20-årsuppföljning av NHS har även publicerats gällande fettintag och 
risken för kranskärlsjukdom hos kvinnor [35]. De dokumenterade mellan 
åren 1980 till 2000 att 1241 drabbades av hjärtinfarkt utan att avlida medan 
525 avled. Kostregistreringarna visade att energiintaget ifrån fett minskat från 
nästan 40 energiprocent till knappt 30 under uppföljningstiden, en minskning 
som främst berodde på ett minskat intag av mättade och enkelomättade fetter. 
Forskarna har i den här uppföljningen utökat justeringarna till att också 
omfatta spannmålsfiber och frukt- och grönsaksintagen. I stort sett 
bekräftades resultaten från studien 1997, men med fler insjuknanden under 
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en längre uppföljning och fler inlämnade kostregistreringar har forskarna inte 
bara säkrare resultat utan har också kunnat utöka analyserna. Genom att 
stratifiera efter ålder respektive BMI kunde de få fram ytterligare information. 
Det föreföll som om de yngre och de med övervikt (BMI > 25) hade störst nytta 
av de fleromättade fetterna, medan förekomsten av transfettsyror var till 
störst nackdel för de yngre kvinnorna. Bland annat på grund av att fleromättat 
fett hade en motsatt effekt mot mättade fetter och transfetter fanns inget 
samband mellan totalfett och risken för kranskärlsjukdom.  

GI och GL, men inte kolhydratintag, ökade risken för 
kranskärlsjukdom 
I en tioårsuppföljning omfattande 75 521 kvinnor, där 761 kvinnor drabbades 
av hjärtinfarkt, undersöktes sambanden mellan GL, GI och kolhydratintag och 
risken för kranskärlsjukdom(CHD) [36]. Deltagarna delades in i femtedelar 
efter sina genomsnittliga GL-värden, så femtedelen med högst GL hade ett 
värde på 206 i medeltal och femtedelen med lägst GL hade 117. Forskarna fann 
ett signifikant samband mellan högt GL-värde och 56 % högre risk för 
kranskärlsjukdom, som var oberoende av kända riskfaktorer för 
kranskärlsjukdom. När de justerat även för alla sorters fetter ökade risken 
ännu mer, till 98 %. Efter att ha stratifierat för tre olika BMI-kategorier fanns 
den ökade risken bara hos kvinnorna med BMI på 23 eller högre.  

Totala kolhydratintaget (energijusterat) i sig ökade däremot inte risken när de 
jämförde lägsta femtedelen med i medeltal 144 g/dag med högsta 226. Risken 
påverkades inte heller när de analyserade effekten av kolhydrater med olika 
kemisk struktur (stärkelse, sackaros, fruktsocker och mjölksocker). När de 
istället analyserade kolhydraterna klassificerade efter deras förmåga att höja 
blodsockret så var GI ett bättre mått på att förutsäga risken för hjärtsjukdom. 
I femtedelen med högsta GI-värdet (medel 80) ökade risken med 31 % jämfört 
med lägsta GI-värdet (medel 72).  

Spannmålsfiber och fullkorn gav lägre risk för 
kranskärlssjukdom  
Knappt 68800 NHS-kvinnor följdes från 1984 under 10 år där forskarna 
dokumenterade 429 hjärtinfarkter och 162 dödsfall i hjärtinfarkt [37]. 
Fiberintaget mättes som kvinnornas genomsnittliga intag åren 1984-1990, 
och delades in i femtedelar. Femtedelen med högsta fiberintaget (22,9 g/dag) 
hade 47 % lägre risk för hjärtinfarkt än kvinnorna med lägsta intaget (11,5 
g/dag). När forskarna justerat för ålder, riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, 
kostfaktorer och multivitamintillskott krympte riskminskningen och trenden 
över stigande intag blev inte längre signifikant (p<0,07). Rökning förklarade 
effekten av justeringen, dvs. de som åt mer kostfiber rökte i mindre 
utsträckning.  
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När forskarna testade fiberintaget som kontinuerlig variabel medförde en 
ökning med 10 g fiber/dag att risken minskade med 11 %. För att ta reda på 
om det var skillnad mellan olika kostfiberkällor analyserades spannmålsfiber, 
grönsaksfiber och fruktfiber var för sig. En ökning med 5 g spannmålsfiber per 
dag minskade risken med 37 % efter att dessutom justerat för andra 
fiberkällor, kolhydrater, folater, vitamin B6, vitamin E och magnesium, 
vitamin C och betakaroten. För grönsaks- och fruktfiber sågs däremot ingen 
riskminskning. Trots att spannmålsfiber bara stod för en tredjedel av 
fiberintaget i högsta femtedelen var det ändå främst spannmålsfiber som visat 
på starkast samband med riskminskningen.  

Betydelsen av fullkorn för risken att insjukna i hjärtsjukdom undersöktes på 
samma kohort. Av ca 75500 kvinnor dokumenterades 553 fall av hjärtinfarkt 
(utan dödlig utgång) och 208 med dödlig utgång [38]. Med ökande intag av 
fullkorn minskade risken. Som fullkorn räknades mörkt bröd, frukostflingor 
av fullkorn, popcorn, havregrynsgröt, vetegroddar, brunt ris, kli och andra 
gryn t.ex. bulgur och couscous. Till raffinerat räknades vetebröd, kakor och 
desserter, vitt bröd, pasta, engelska muffins, muffins eller kex, frukostflingor 
av raffinerad typ, vitt ris, pannkakor eller våfflor och pizza. Den femtedel som 
åt mest fullkorn låg på i median 2,7 portioner per dag jämfört med den 
femtedel som åt minst med bara 0,13. Medianintaget i hela kohorten låg på 1 
portion per dag. Som exempel kan nämnas att en skiva fullkornsbröd räknas 
som en portion. Det gör att inte ens den femtedel som åt mest fullkorn nått 
målet i de amerikanska kostrekommendationerna, 3 portioner fullkorn per 
dag. Kvinnor som valde fullkornsprodukter hade också hälsosammare livsstil 
och kostvanor i övrigt, vilket medförde att forskarna i analyserna justerade för 
denna skillnad. Hos den femtedel kvinnor som åt mest fullkorn minskade 
risken med 33 % jämfört med dem som åt minst justerat enbart för ålder och 
rökning, med ytterligare multivariat justering minskade risken med 26 %. Hos 
icke-rökare minskade risken ännu mer, med 53 %, (efter justering av 19 olika 
riskfaktorer inkl. kostfaktorer som t.ex. olika sorters fettyper), vilket säger 
mer om hur stora rökningens skadeverkningar är än om brist på nytta med 
fullkorn hos rökare. Skyddseffekten verkade starkast för frukostflingor av 
fullkornstyp (trenden p<0,007), men också råris, popcorn och kli skyddade. 
Däremot sågs inte motsatsen, att högt intag av raffinerade 
spannmålsprodukter skulle öka risken för hjärtinfarkt.  

Fullkorn skyddade också mot stroke 
NHS-kvinnor mellan 38 och 63 år vid starten följdes under 12 år med 
avseende på samband mellan intag av fullkorn och förekomsten stroke 
(slaganfall) till följd av propp i hjärnan (ischemisk stroke) [39]. Av drygt 
75500 kvinnor insjuknade 352. Här fann forskarna en signifikant lägre risk 
för stroke med högre intag av fullkornsprodukter. Efter enbart åldersjustering 
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minskade risken med 43 % med intagen i den högsta femtedelen jämfört med 
den lägsta. Efter justering även för rökning och tolv kända riskfaktorer och tre 
fettfaktorer för hjärt-kärlsjukdom blev riskminskningen istället 31 %. 
Eftersom forskarna i en annan NHS-studie funnit att frukt och grönsaker 
minskade risken justerades också för det, men riskminskningen förändrades 
inte nämnvärt. En undergrupp av icke-rökare verkade ha mer nytta av full-
korn, för där minskade risken med 50 % i den högsta femtedelen jämfört med 
den lägsta, men redan i näst lägsta femtedelen (0,43 portioner per dag) var 
riskminskningen 27 %. När fullkorn och de raffinerade spannmålsproduk-
terna räknades ihop till ett totalt spannmålsintag fanns ingen minskad risk 
med spannmål, men inte heller en ökad risk. 

C-vitaminrika frukter och grönsaker minskade risken för både 
stroke och hjärtsjukdom 
I studien ingick både män och kvinnor, varav ca 75 600 var kvinnor och 366 
drabbades av ischemisk stroke (infarkt i hjärnan, inte hjärnblödning) som 
följdes upp efter 14 år [40]. Kostintagen beräknades från kostenkäter som 
använts under flera år och även förändrats. I enkäten från 1984 ingick 15 
frukter och 28 sorters grönsaker. Intagen för varje individ räknades om till ett 
medelintag av portioner per dag. Som portion räknas ”naturliga” portioner 
som t.ex. en banan eller ett glas juice. Potatis räknas som en grönsak i USA. 
Efter att ha justerat för kardiovaskulära riskfaktorer fann forskarna att för 
varje portion som intaget ökade minskade risken med 7 %. Vid intag över 6 
portioner per dag planade relativa risken ut. Enkelt uttryck kan man säga att 
det lönade sig inte att äta mer ur strokesynpunkt. För att veta vilka frukter och 
grönsaker som kunde tänkas minska risken eller rent av öka risken 
grupperades intagen på olika sätt. De lägsta riskerna sågs med citrusfrukter 
och gruppen C-vitaminrika frukt och grönsaker hos kvinnorna. Det förelåg 
ingen riskminskning med vare sig potatis eller torkade baljväxter. 
Medianintaget av alla sorters frukt och grönsaker låg på 5,82 hos kvinnorna 
och potatis låg på 0,43 portioner per dag, medan intaget av torkade baljväxter 
låg på 0,16 portioner per dag.  

När forskarna slog samman kvinnor och män blev det signifikant lägre 
strokerisker även för enskilda grönsaker; kålväxter, som vitkål, blomkål, 
broccoli och brysselkål, för gruppen gröna bladgrönsaker, samt även för 
gruppen alla sorters frukter inklusive juice. Att det blir signifikanta 
riskminskningar när män och kvinnor slås ihop kan bero på att antalet 
individer i de statistiska beräkningarna då blir tillräckligt stort. Frukt och 
grönsaker minskade risken för ischemisk stroke vid en uppföljning efter 14 år 
hos både män och kvinnor. 
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NHS-kvinnornas intag av frukt och grönsaker analyserades också med 
avseende på risken för hjärtsjukdomar. Här ingick drygt 84200 kvinnor varav 
1127 drabbades av antingen hjärtinfarkt eller att de avled av en hjärtsjukdom 
[41]. Även här justerades för kardiovaskulära riskfaktorer. Det visade sig att 
för varje portion ökat intag av frukt och grönsaker (inkl. potatis och torkade 
baljväxter) minskade risken med 3 %. Riskminskningen berodde också här 
framför allt av C-vitaminrika frukter och grönsaker. Inte heller här minskade 
vare sig potatis eller torkade baljväxter risken för insjuknande.  

Mindre kolhydrater ingen nackdel om kosten är vegetarisk  
NHS-forskare ville undersöka hälsoeffekter av koster med lågt kolhydratintag. 
Av 82802 kvinnor insjuknade 1994 i sjukdomar i hjärtats kranskärl vid en 
uppföljning efter 20 år [42]. Baserat på energifördelningen mellan fett, 
protein och kolhydrat i kosten räknades lågkolhydratpoäng. Den tiondel som 
åt mest fett och protein fick de högsta lågkolhydratpoängen, median 26 poäng. 
30 poäng var max. De med lägsta lågkolhydratpoängen hade en median på 5. 
Högsta poängen gav ingen ökad risk jämfört med lägsta poängen, efter 
justering för kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. När de istället räknade 
poäng med enbart vegetabiliskt fett och protein så blev det istället en 
riskminskning för de med lågt kolhydratintag, risken minskade med 30 % . En 
vegetarisk lågkolhydratkost verkade alltså bättre ur hjärtsynpunkt. Någon 
viktminskning blev det inte tal om, utan en viktökning under de 20 åren såväl 
med hög som låg lågkolhydratpoäng. En hög lågkolhydratpoäng visade inte 
samband med LDL-kolesterolnivåer, däremot med lägre nivåer av 
triglycerider i blodet.  

Hälsosamt kostmönster skyddade hjärtat 
Betydelsen av två olika kostmönster studerades gällande risken för 
kranskärlsjukdom [43]. De följde 69 017 kvinnor som var mellan 38 och 63 år 
1984. Fram till 1996 hade de dokumenterat 821 fall av kranskärlsjukdom. Ena 
kosten som identifierades betecknades som västerländsk och det andra som 
hälsosam med faktoranalys (samma metod som i motsvarande NHS studie om 
bröstcancer). Resultaten av den statistiska analysen visade att de kvinnor som 
hade högsta poängen från det hälsosamma kostmönstret hade 39 % lägre risk 
för kranskärlsjukdom jämfört med dem som fanns i den femtedel som hade 
lägsta poängen. På ett likartat sätt kunde man se att de kvinnor som låg i den 
högsta femtedelen av västerländskt kostmönster hade en 44 % högre risk än 
de som låg i den lägsta femtedelen. Forskarnas slutsats blev att en kost rik på 
frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, kyckling och fisk och fattig på rött och 
processat kött (charkuterier) och raffinerade spannmålsprodukter kunde 
sänka risken för kranskärlsjukdom hos kvinnor. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att NHS I och II visat att  
För bröstcancer, främst efter menopausen gällde: 

• ökad risk med omega 3 fettsyror från fisk 

• Ingen risk med totalfett eller mättat fett eller fleromättat fett 

• Ingen risk med kolhydrater, GI, GL eller kostfiber 

• Ingen risk med rött kött, fågel, fisk eller ägg, fet mjölk eller feta 
mejeriprodukter 

• Samma risk med ett hälsosamt kostmönster som ett typiskt västerländskt 

• Något minskad risk med enkelomättat fett och transfett 

• Minskad risk med lättmjölksprodukter och fettsnåla mejeriprodukter  
 

För bröstcancer före menopausen gällde: 

• Ökad risk med intag av animaliskt fett ifrån rött kött och feta 
mjölkprodukter 

• Ingen riskminskning med kostfiber 

• Minskad risk med ökande kolhydratintag eller GL för normalviktiga  
 

Risken för bröstcancer beroende på intagen under tonårstiden: 

• Ökad risk med högre intag av animaliskt fett och enkelomättat fett 

• Ingen ökad risk med totala fettintaget 

• Minskad risk med intag av vegetabiliskt fett och fleromättat fett 

• Minskad risk med ökat fiberintag 

 
För tjocktarmscancer gällde: 

• Ökad risk med animaliskt fett, mättat fett och omättat fett 

• Ökad risk med rött kött (nöt, gris, lamm) 

• Ingen riskökning med mejerifett eller fisk 

• Ingen minskad risk med kostfiber 

• Minskad risk med kyckling 

 
För kranskärlssjukdom gällde: 

• Ökad risk med transfett 

• Ökad risk med hög glykemisk belastning (GL)  
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• Ingen riskökning med total fett, mättat fett eller enkelomättat fett 

• Ingen risk med lågkolhydratkost 

• Minskad risk med fleromättat fett 

• Minskad risk med kostfiber 

• Minskad risk med frukt och grönsaker 

• Minskad risk med fullkorn 

• Minskad risk med spannmålsfibrer 

• Minskad risk med hälsosamt kostmönster jämfört med ett typiskt 
västerländskt 

 
För stroke (ischemisk, inte blödning) gällde: 

• Minskad risk med frukt och grönsaker 

Forskningsresultat förvirrar 

Vi kan konstatera att studierna kommer fram till olika slutsatser om 
risksambanden mellan kosten (näringsämnen och livsmedel) och insjuknande 
och död i bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och hjärt-kärlsjukdomar 
hos postmenopausala kvinnor.  

 

Splittrad bild när det gäller fetter i kosten 
Vi kan se av NHS-rapporterna att resultaten gällande olika typer av fett (som 
förstås kommer från olika slags livsmedel) inte alltid är som förväntat. Och då 
tänker jag inte på att totala fettintaget skulle sakna betydelse utan på oväntade 
fynd som att omega-3 fiskfettsyror ökade risken medan transfettsyror 
minskade risken för bröstcancer. Risken med transfetter var större för hjärt-
kärlsjukdom än riskminskningen för bröstcancer och på motsvarande sätt var 
nyttan med omega-3 fiskfett större för hjärt-kärlsjukdom än risken för 
bröstcancer. Vad gäller fiskfettet så kan det finnas miljögifter i fet fisk som 
ökar risken snarare än fettet i sig. 

Fetters samband med olika sjukdomar varierade också mellan de olika 
studierna. I NHS fanns minskad risk för bröstcancer hos kvinnor med 
enkelomättat fett. Det såg man också i SMC medan man i MDC istället sett en 
ökad risk – båda gällde svenska kvinnor. I SMC och MDC sågs en ökad risk 
med fleromättat fett, vilket däremot inte sågs i NHS. Inte någon av studierna 
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har visat på samband med mättat fett. Det är enbart i MDC man visat på ökad 
risk med totala fettintaget och bröstcancer. Bilden för hjärt-kärlsjukdomar såg 
i sin tur helt annorlunda ut. I NHS ökade risken med mättat fett samtidigt som 
den minskade med fleromättat fett.  

Mer entydigt om animaliska livsmedel i kosten 
Hur såg riskbilden ut med de livsmedelsgrupper som bland annat bidrar med 
animaliskt fett och protein? I NHS sågs ingen ökad risk för bröstcancer med 
kött, fisk eller ägg eller fet mjölk och feta mjölkprodukter hos 
postmenopausala kvinnor, däremot hos kvinnorna före menopausen. 
Fettsnåla mejeriprodukter och lättmjölksprodukter minskade å andra sidan 
risken hos postmenopausala kvinnor. För tjock- och ändtarmscancer ökade 
däremot risken med rött kött och charkuterier i NHS, och så även visat i SMC. 
Här verkade läget mer entydigt i de studier som undersökt frågan.  

Motsägande bild när det gäller spannmål, frukt och 
grönsaker  
Kolhydrater, GI och GL eller kostfiber påverkade inte risken för bröstcancer i 
NHS. Precis som i NHS minskade inte risken med frukt och grönsaker heller 
i MDC. Samtidigt skyddade fullkorn, frukt och grönsaker både i NHS och SMC 
mot hjärt-kärlsjukdomar. Kostfiber minskade inte risken för tjock- och 
ändtarmscancer i NHS. I SMC minskade däremot frukt, grönsaker och 
fullkorn risken.  

För den som är intresserad av hur medierna valt att presentera det här 
kunskapsläget i krönikor och debattartiklar i februari 2006 hänvisas till 
systerboken Mat och media. En bok med analys av Women’s Health 
Initiative. 

Som vi sett undersöker inte alla forskargrupper samma samband. Olika 
forskargrupper ställer olika forskningsfrågor, prioriterar vad de tycker är 
intressant eller viktigt att utreda. I bokens sista kapitel kommer jag att 
diskutera varför det kan bli så olika resultat i olika studier beroende på vilka 
metoder som använts.  
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5 Världens största kostintervention - 
Women’s Health Initiative (WHI)  

I det följande kommer artiklarna om WHI att beskrivas och i görligaste mån 
förklaras och kommenteras. Jag vet inte hur forskarna har tänkt, varför de valt 
den ena statistiska analysmetoden framför en annan. Jag ser inte deras rådata 
och vilka andra möjligheter som stått till buds, utan bara vad de presenterar i 
text och tabeller. Jag kommer att försöka beskriva studierna på det sätt jag 
tror mig förstå dem.  

Women’s health Initiative (WHI) 

WHI står för ”The Women’s health initiative”, vilket är en nationell 
hälsostudie i USA som riktar in sig på strategier för att förebygga 
hjärtsjukdomar, bröst- och tjock- och ändtarmscancer samt osteoporos 
(frakturer beroende på skelettskörhet) hos kvinnor efter menopausen. Dessa 
sjukdomar är de största anledningarna till död, handikapp och bräcklighet hos 
äldre kvinnor av alla raser och socioekonomiska bakgrunder. [1]. Detta 15-
åriga projekt startade 1992 och sponsras bland annat av National Institute of 
Health (NIH). Budgeten är på flera hundratusentals miljoner dollar. WHI:s 
kliniska försök och observationsstudier riktade in sig på kvinnor eftersom de 
hade varit underrepresenterade i tidigare forskning kring hälsa. I tidigare 
studier hade dessutom olika minoritetsgrupper varit än mer 
underrepresenterade och därför tog man med en större andel kvinnor från 
minoritetsgrupperna än vad som motsvarade deras andel av USA:s kvinnliga 
befolkning. I de kliniska studierna ville man ta fram underlag för rådgivning 
till kvinnor och deras läkare angående hormonersättningsterapi (HRT), 
tillskott av kalcium och vitamin D samt kostvanor. De kvinnor som inte ville 
delta i de tre kliniska studierna erbjöds att istället vara med i 
observationsstudierna. De tre kliniska studierna överlappade varandra så att 
de kvinnor som randomiserades till de olika delarna kunde delta i en, två eller 
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alla tre interventionerna samtidigt. Det ställer särskilda krav på analyserna 
som görs eftersom forskarna då måste kontrollera för de effekter som HRT 
eller kalcium och vitamin D tillskott kan få på kostinterventionen, något som 
görs i de statistiska analyserna i efterhand.  

Vilka kvinnor fick vara med i studien? 

Ett krav för deltagande var att kvinnorna skulle vara postmenopausala. 
Definitionen innebär att de skulle ha passerat menopausen och 
menstruationerna helt upphört. Det kan ha naturliga orsaker eller därför att 
livmodern opererats bort av något skäl. Man eftersträvade också en 
åldersfördelning, så att 10 % skulle finnas i åldersgruppen 50-54 år, 20 % i 
åldrarna 55-59 år, 45 % i åldrarna 60-69 och 25 % i åldrarna 70-79 år. Riktigt 
så blev det nu inte. Det blev 16 % i åldrarna 70-79 år. Målsättningen var att 20 
% skulle komma ifrån minoritetsgrupper, främst afro-amerikaner och latino-
amerikaner. Det blev 18,6 %. 

Ursprungligen inbjöds via brev 373 092 kvinnor att delta i screeningen som 
syftade till att välja ut de som var lämpliga att delta i kostinterventionsstudien. 
Nästan 60 % svarade överhuvudtaget inte på inbjudan medan 8 % svarade att 
de inte ville vara med. De som svarade ja på inbjudan fick i screeningen bland 
annat fylla i ett livsmedelsfrekvensformulär som skulle visa på deras 
matvanor. 107210 uteslöts därför att de enligt formuläret åt för lite fett, 
mindre än 32 energiprocent. Till slut återstod 56 139 kvinnor som åt mer än 
32 energi procent fett och som lämnat sitt medgivande att de ville vara med. 
Av dessa uteslöts 229 på grund av en förhistoria med bröstcancer, 453 av 
andra hälsoskäl och 278 för att de åt mer än 10 måltider utanför hemmet per 
vecka. Ytterligare 3831 uteslöts efter att nutritionist gjort en bedömning eller 
av administrativa skäl. Deltagande i studien ställde stora krav på medverkan 
som dessa inte bedömdes klara av.  

Till slut blev det 48 835 kvinnor som kom att starta. Först nu lottades 
deltagarna ut till att hamna i antingen gruppen som skulle ändra sina 
matvanor eller i gruppen som skulle fortsätta äta som tidigare. Grupperna var 
matchade mot varandra vad gäller ålder, ras/etnicitet, förekomsten av ärftlig 
cancer, BMI, användning av hormonersättningsmedel, mammografiscreening 
sista två åren, behandlat högt blodtryck och diabetes typ 2 samt mängden vita 
blodkroppar. 70 % av kvinnorna var överviktiga med BMI över 25 och 38 % 
var feta (BMI över 30). Mellan 1993 och 1998 slumpades kvinnorna till de två 
grupperna, drygt 19500 till interventionsgruppen och 29300 till 
kontrollgruppen. Det innebär att den äldsta deltagaren kan vara född någon 
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gång mellan 1914 och 1919, dvs. under första världskriget, medan de yngsta 
kan vara födda mellan 1943 och 1949, också i anslutning till ett krig, andra 
världskriget. Uppföljningstiden blev i genomsnitt 8,1 år. Ambitionen hade 
varit 9 år. Längst uppföljningstid var drygt 11 år. Under dessa år som studien 
pågick avled 950 kvinnor i kostinterventionsgruppen och 1454 i 
kontrollgruppen. 9 -9,5 % drog sig ur studien av olika skäl. Baslinjedata är 
räknat på det antal som startade. 

Drygt 13 % av de kvinnor som fått en inbjudan kom alltså i slutänden att vara 
med. De kännetecknades av att de inte redan hade bröst- eller tjock- och 
ändtarmscancer eller särskilda anlag för dessa sjukdomar, och att de verkligen 
var villiga att delta i en kostintervention med allt vad det innebär av att ändra 
och följa de nya kostvanorna under många år. Däremot var varken fetma, typ 
2 diabetes eller dess förstadium något som uteslöt dem. Bara detta i sig visar 
att det inte är frågan om något slumpvis urval bland amerikanska kvinnor. 
Slumpmässigheten (randomiseringen) ligger istället i att kvinnorna fördelas 
till de två grupperna på ett sätt som gör dem helt likvärdiga (så gott det går) 
när interventionen startar. Detta för att minska risken för att t.ex. ena gruppen 
ska innehålla fler överviktiga, rökare eller äldre än i den andra gruppen.  

Anledningen till studien var att forskarna trodde att lägre fettintag skulle 
skydda mot sjukdomar, och här gavs deltagarna en möjlighet att få gå på kost-
träffar och lära sig det fettfattiga kosthållet. Av dessa 13 % utvalda hoppades 
troligen en stor andel på att få komma med just i kostinterventionsgruppen. 
Majoriteten som hamnade i kontrollgruppen kan man säga gick miste om den 
chansen. Är man med i t.ex. kalcium och vitamin D studien vet man inte om 
man får placebotabletterna eller det riktiga kosttillskottet. Men när man i 
kostinterventionen lottas till kontrollgruppen vet man redan att man får den 
behandling som forskarna tror är värdelös. Samtidigt har man förstås som 
deltagare ändå möjlighet att på en egen hand skaffa sig ”den verksamma 
medicinen”. En kostintervention av det här slaget kan aldrig genomföras blint, 
det vill säga att deltagarna inte vet vilken kost de äter.  

Med de specifika krav som ställdes på urvalet av kvinnor till WHI-studien kan 
man inte längre säga att de var ett representativt urval av den äldre kvinnliga 
befolkningen i USA. Väl medvetna om detta har forskarna jämfört med studier 
med ett mer representativt urval och funnit att färre WHI-kvinnor hade högt 
blodtryck eller var rökare, men samtidigt att fler var överviktiga än normal-
befolkningen i samma åldersgrupp [14]. Det är inte helt ointressant eftersom 
fetma i sig är en välkänd och mycket stark riskfaktor för bröstcancer på grund 
av östrogenproduktionen i fettväven. Det självrapporterade energiintaget var 
också lägre än hos motsvarande kvinnliga normalbefolkning.  
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Om kostinterventionen i WHI-studien 

I det följande kommer jag att berätta om målsättningen med kostinter-
ventionen och hur deltagarna förändrade sin kost jämfört med innan och i 
vilken mån de nådde forskarnas målsättning. Jag börjar med fettintagen 
eftersom det är den målsättningen som framgår av titeln på samtliga forsk-
ningsrapporter. Först efter att ha gått igenom kosten, (exponeringen), så 
kommer jag att gå in på insjuknandet (utfallet) i de tre sjukdomsgrupperna. 

Målsättningen med fettfattig kost hos 
interventionsgruppen  
Målsättningen var att interventionsgruppen skulle minska sitt fettintag till 20 
energiprocent eftersom forskarna utgick ifrån att det skulle skydda mot i 
första hand bröstcancer och andra cancerformer. Men tanken var också att om 
totala fettintaget sänktes så skulle också mängden mättat fett sjunka 
automatiskt till 7 energi % mättat fett och det skulle kunna minska risken för 
hjärt-kärlsjukdom [14]. 

Deltagarna skulle också öka intaget av frukt och grönsaker till minst 5 
portioner per dag och av spannmål till minst 6 portioner. I USA:s matpyramid 
ingår potatis i grönsaksgruppen. Om man just i WHI-studien brutit ut potatis 
ur målsättningen framgår inte, så det är möjligt att potatis räknas som 
grönsak. Vad gällde spannmål så gjordes ingen uttalad åtskillnad mellan 
fullkorn och raffinerade produkter. Det var inte meningen att någon skulle 
minska sitt energiintag eller gå ner i vikt, utan bara byta fett mot kolhydrater. 

Tabell 5.1. Planerad fördelning av kvinnors deltagande i kost- respektive 
hormonterapistudien (HRT)* 

Koststudien totalt Varav även i  
HRT-intervention 

Varav även i 
HRT- kontroll 

Antal kvinnor som deltog i 
kostinterventionen,  
men inte i HRT-studien 

Intervention 19200 2200 2200 14800 
Kontrollgrupp 28800 3300 3300 22200 
Summa 48000 5500 5500 37000 

* 70 % av kvinnorna i respektive grupp deltog också i kalcium + vitamin D-tillskottsstudien. 
Källa: Design paper [2] 

I kostinterventionsstudien deltog 40 olika amerikanska kliniska centra från 
1993 till 2005. 48000 kvinnor planerades ingå i kostinterventionsstudien [2]. 
Syftet med kostinterventionsstudien var att utvärdera effekten av en fettfattig 
kost som samtidigt är rik på frukt, grönsaker och spannmål. Forskarna ville se 
om denna kost kunde skydda mot bröst- och tjock- och ändtarmscancer samt 
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mot hjärt-kärlsjukdomar (CVD). Deltagarna lottades så att 40 % hamnade i 
interventionsgruppen medan 60 % fick fortsätta äta som vanligt och därmed 
utgöra kontrollgruppen. Högre kostnader med kostrådgivningen till 
interventionsgruppen är förklaringen till att det inte blev 50-50. 11000 av dem 
planerades också delta i HRT-studien (Tabell 5.1). En kvinna kan utgöra 
kontrollgruppen i kostinterventionen samtidigt som hon får HRT, medan en 
annan är kontroll i bägge studierna, en tredje kvinna kan både äta 
interventionskosten och få HRT, medan en fjärde äter interventionskosten 
men ingår i kontrollgruppen i HRT-studien.  

I HRT-studien ville forskarna undersöka om tillskott av östrogen (för kvinnor 
med bortopererad livmoder) respektive östrogen i kombination med 
progesteron (för kvinnor med intakt livmoder) kunde minska risken för hjärt-
kärlsjukdom och minska risken för höft- och andra benfrakturer samtidigt 
som man undersökte ifall risken för bröstcancer skulle öka. 
Bröstcancerinsjuknandet ökade så HRT-studien där man gav östrogen 
tillsammans med progesteron fick avbrytas i förtid 2002 [3]. Inte bara 
bröstcancer utan även hjärt-och kärlsjukdomarna ökade, medan risken för 
höftfrakturer och tjock- och ändtarmscancer minskade. 27500 kvinnor 
planerades delta, varav hälften utgjorde kontrollgrupp. Eftersom 11000 av 
dessa kvinnor också deltog i kostinterventionen återstod 16500 som enbart 
var med i HRT-studien. I både kostinterventionsstudien och HRT-studien 
fanns alltså en stor mängd kvinnor som deltog i bägge studierna samtidigt. 
Men inte nog med det. Ytterligare en studie var på gång för dessa kvinnor. 

Interventionen med tillskott av kalcium och D-vitamin startades ett år senare 
än kostinterventionen och HRT-studien eftersom forskarna räknade med att 
det blev för ansträngande för kvinnorna att starta i tre olika interventions-
studier samtidigt. 70 % av kvinnorna som deltog i var och en av de sex grup-
perna i Tabell 5.1 deltog också i kalcium-vitamin D- interventionen. Den 
planerades för 36000 kvinnor. I första hand ville man studera om tillskotten 
skulle minska risken för höftfrakturer och i andra hand andra frakturer och 
tjock- och ändtarmscancer. Resultaten härifrån rapporterades i februari 2006 
och resultaten får man säga var nedslående i det att signifikanta effekter inte 
kunde visas vare sig på frakturer [4] eller på risken för tjock- och änd-
tarmscancer [5].  

Omkring 100 000 kvinnor, som inte ville eller av andra skäl inte kunde delta 
i de kliniska försöken, kom att ingå i observationsstudierna. I dessa studier 
undersöks betydelsen av livsstil, hälso- och riskfaktorer på utfallet av specifika 
sjukdomar. Uppföljningar av olika slag pågår fortfarande.  

Sammanlagt har knappt 162 000 amerikanska kvinnor deltagit i någon av 
dessa studier. 
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Den intervention som i det följande kommer att refereras till är kostinter-
ventionen (The Women’s health initiative randomized controlled dietary mo-
dification trial). I februari 2006 publicerades resultaten från kostinter-
ventionen i tre olika artiklar som behandlade invasiv bröstcancer [6], tjock- 
och ändtarmscancer [7] respektive hjärt-kärlsjukdom [8] hos postmeno-
pausala kvinnor. De publicerades i amerikanska läkarsällskapets tidskrift 
JAMA (Journal of American Medical Association). Det är 47-48 medförfat-
tare i varje studie, varav 37 finns med på alla tre rapporterna. Studien var den 
hittills mest omfattande, randomiserade och kontrollerade kostintervention 
som genomförts. Förväntningarna var stora på resultaten. Nu skulle man få 
se om de kostsamband som man tyckt sig finna i olika tidigare koststudier som 
gjorts kunde förändra riskerna när de omsattes i kostråd till fritt levande 
kvinnor.  

De här rapporterna var dock inte de första som publicerats från WHI:s kost-
intervention. I första numret av JAMA samma år kom resultaten av effekterna 
på kroppsvikten [9]. Under åren 1999 - 2004 publicerades i andra tidskrifter 
rapporter om kostundersökningsmetoden ([10], om underrapportering [11] 
och följsamheten till kosten [12] och om betydelse av fysisk och emotionell 
status för följsamheten [13].  

Hur gick kostinterventionen till? 
För att klara av att förändra sina kostvanor fick deltagarna i interventions-
gruppen genomgå ett beteendeförändringsprogram som bestod av 18 grupp-
träffar det första året och sedan fyra gånger per år. Det var 8-15 kvinnor i varje 
grupp. Träffarna leddes av särskilt tränade och utbildade nutritionister. För 
varje deltagare bestämdes mängden fett hon fick äta baserat på hennes längd. 
De fick inga anvisningar gällande kosttillskott, varken att ta eller låta bli. 
Kontrollgruppen fick de amerikanska kost- och näringsrekommendationerna 
i tryckt form, men inga gruppträffar. Eftersom de officiella rekommen-
dationerna ändrats under studiens gång torde deltagare i kontrollgruppen fått 
olika informationsmaterial eftersom de gått in i studien vid olika tidpunkter 
mellan 1993 - 1996.  

Forskarna har separat studerat effekterna av fysisk och emotionell status på 
förmågan att följa den fettfattiga kostregimen [13]. I den studien kunde de se 
hur viktigt det var att deltagarna verkligen deltog i träffarna för att få kraften 
att i sin vardag hålla sin kostregim. Man kunde där t.ex. se att en tioprocentig 
ökning i deltagandet i programträffarna kunde förutsäga en minskning på 1,2 
% energiprocent ifrån fett i kosten.  
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Interventionen låg alltså inte på familjenivå eller samhällsnivå, utan individ-
nivå. Här handlade det om äldre kvinnor som skulle ändra matvanor i före-
byggande syfte. De var alltså inte motiverade av sjukdom att ändra sitt 
beteende. Koständringen gällde inte den övriga familjen. Forskarna har 
identifierat faktorer hos deltagare som medförde att de följde kosten sämre. 
De som var äldre, var afroamerikaner eller latinamerikaner (i jämförelse med 
vita), hade lägre inkomst eller var feta hade svårare hålla den fettfattiga kosten 
[12].  

Hur registrerades och beräknades kost- och 
näringsintaget? 
Utvärderingsinstrumentet för kostintagen var ett livsmedelsfrekvens-
formulär. Det är ett relativt grovt mätinstrument, men kostnadseffektivt i så 
stora studier som WHI-studien. Alla WHI-deltagare fyllde i formuläret vid 
starten (baslinjen) och vid tre uppföljningstillfällen. Det första kom efter ett 
år. Sedan kom en tredjedel av deltagarna att årligen fylla i formulären i ett 
roterande schema, eftersom de hade så många deltagare att hantera att alla 
inte kunde följas upp efter exakt 3 respektive 6 år. Det innebär att det som 
presenteras som ”treårsdata” är insamlade år 2, 3 och 4 medan ”sexårsdata” 
är från år 5,6 och 7. Rapporterade värden år 3 respektive 6 baserar sig på det 
treårsintervall i vilket alla deltagare utvärderats. Eftersom deltagare startade 
i studien mellan 1993 till 1998 kan startdata vara spritt över 6 år och uppfölj-
ningarna över 8 år.  

Forskarna strävade efter att göra frekvensformuläret känsligt för att mäta fett-
intag, vilket innebar att de lade till många frågor om fettreducerade livsmedel 
och fettsnåla matlagningsmetoder [10]. Dessutom försökte de ta hänsyn till 
olika regionala och etniska kostmönster i USA. Livsmedelsfrekvensformuläret 
i WHI är en bearbetad version av det som användes i Women’s health trial 
feasibility study in minority populations [15]. Livsmedelsfrekvensformuläret 
jämfördes med en 4-dagars kostregistrering och 4 stycken 24-timmars-
intervjuer [10]. Deras slutsats blev att det rapporterade näringsintaget blev 
ungefär likvärdigt oavsett metod.  

Deltagarna kryssade själva i formuläret hemma, och en dietist kollade upp det 
för eventuell komplettering i samband med besök. I WHI:s livsmedels-
frekvensformulär frågades efter matvanorna de närmast föregående tre 
månaderna och innehöll tre sektioner [16]. Sektion 1 innehöll 19 justerings-
frågor som användes i mjukdataanalysen för att beräkna näringsinnehållet i 
specifika livsmedel. Frågorna hade samband med inköp och tillagning (t.ex. 
fett som användes i matlagning eller på bordet). Sektion 2 innehöll en lista 
med 122 livsmedel eller livsmedelsgrupper där deltagarna skulle kryssa för 
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hur ofta de brukade äta dem. De nio frekvenserna löpte från ”aldrig eller 
mindre än en gång per månad” till ”2+ per dag” för livsmedel och ”6+ per dag” 
för drycker. Portioner angavs i form av liten, medium eller stor att jämföra 
med en angiven medelportion. 78 av de 122 livsmedlen eller livsmedels-
grupperna innehöll livsmedel som stod för 84,6 % av totala fettintaget hos 
deltagarna vid starten av studien. Sektion tre innehöll sammanfattande frågor 
om hur mycket frukt och grönsaker deltagarna brukade äta och om fett som 
de tillsatt maten och använt i matlagning. Syftet med dessa frågor var att 
stämma av mot hur de svarat i sektion 1 och 2. Med 22 sorters grönsaker och 
10 frukter i frekvensformuläret kan intagen lätt överskattas, en möjlig felskatt-
ning som kan upptäckas med hjälp av sammanfattningsfrågorna. Omkring 
350 olika livsmedel fanns med i någon form i WHI:s livsmedelsfrekvens-
formulär.  

När kostintagen beräknas kan de redovisas på två olika sätt, per protokoll eller 
med intention to treat (se Kapitel 3). I WHI har medelvärden för näringsintag 
och frekvenser av olika livsmedel bara beräknats per protokoll, dvs. 
beräkningarna bygger enbart på de livsmedelsfrekvensformulär som lämnats 
in. Anledningen till att vissa inte lämnats in kan vara att deltagare missat ett 
uppföljningstillfälle eller att de inte längre är med i studien. Studien beskrivs 
som en intention to treat studie, men det har alltså bara gällt 
utfallsvariablerna (insjuknanden) och inte exponeringsvariablerna 
(kostintagen). Men eftersom bortfallen är relativt små torde valet av metod i 
fallet WHI ha mindre betydelse (Tabell 5.2) [8].  

Tabell 5.2. Antal kvinnor i WHI-studien som lämnat in ifyllda 
kostregistreringsformulär. 

 Startade i 
studien 

Startdata År 1 År 6 

Interventionsgrupp 19541 19470 14885 14774 
Kontrollgrupp 29294 29216 26743 22958 

Källa: [8] 

Utgångsläget – hur såg matvanorna ut hos kvinnorna vid 
starten 
I stort sett all statistik i de tre artiklarna är beräknad enbart på skillnaderna i 
energiprocent av näringsämnen eller intagsfrekvenser av livsmedel mellan de 
två grupperna. Undantag utgörs av en artikel om viktförändring [9]. För att 
konkretisera vad det kan handla om i praktiken har jag i förekommande fall 
valt att räkna om till mängder i gram.  
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I alla tre rapporterna finns startdata med när det gäller kosten. Tabellerna 
visar att innan studien drog igång så åt kvinnorna som hamnade i inter-
ventionsgruppen på samma sätt som kvinnorna i kontrollgruppen. Det var 
alltså ingen skillnad mellan dem. Energiintaget låg på i medeltal knappt 1800 
kcal, fettenergiprocenten på knappt 38 med ett totalt fettintag på knappt 76 
gram per dag och alkoholintaget på drygt 4 gram (Tabell 5.3). Detta kunde 
utläsas i bröstcancerrapporten [6]. För att få veta mer går jag till hjärt-kärl-
rapporten där det framgår att proteinintaget var drygt 16 energiprocent och 
kolhydratintaget nästan 46 energiprocent [8]. En sammanräkning visar att 
alkoholintaget inte finns med i energiberäkningen. Utifrån detta kan jag då 
själv räkna ut att de åt i genomsnitt 200 gram kolhydrater per dag och 72 gram 
protein. De verkar ha haft ganska bra kostvanor eftersom de hade ett intag på 
3,6 portioner frukt och grönsaker per dag och 4,7 portioner spannmåls-
produkter varav 1,1 portioner utgjordes av fullkorn. Dessutom åt de fisk två 
gånger i veckan och 1,5 portioner nötter. Det här gav ett fiberintag på drygt 15 
gram per dag. Om vi tittar närmare på vilken sort fetter som ingick, så låg 
mängden mättat fett på 12,7 energiprocent, enkelomättat på 14,4 och flero-
mättat på 7,8 medan förekomsten av transfettsyror låg på 2,7. Av rapporten 
om tjock-och ändtarmscancer framgår att de åt 0,9 portioner rött kött per dag 
[7]. Kostvanorna hos dessa kvinnor påminner om de siffror som erhålls för 
Riksmatens kvinnor för motsvarande åldersgrupp i Sverige. Det som skiljer är 
att de svenska kvinnorna troligen åt mindre nötter och mer spannmålproduk-
ter med högre kostfiberhalt. 

Nåddes målen för interventionen? 

Frågorna man ställer sig är följande: klarade kvinnorna av att uppnå målen 
att minska ner till 20 energiprocent fett och de andra två målen om minst 5 
portioner frukt och grönsaker respektive minst 6 portioner från spannmåls-
produkter?  

Energiintaget 
Målsättningen var att deltagarna skulle byta energikällor ifrån fett till kolhyd-
rater utan att minska energiintaget. Vad hände när studien drog igång? 
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Tabell 5.3. Näringsintagen före och efter sex år i interventions respektive 
kontrollgruppen, medelvärden ± standardavvikelse (SD).  

Energi och 
näring per 
dag 

Vid starten Efter 6 år Skillnad 
mellan 
grupperna 
efter 6 år 
Medel  
(95 % CI) 

Intervention Kontroll Intervention Kontroll 

Energi, kcal 1790 (±710) 1789 (±703) 1432 (±552) 1546 (±640) -114 (-127 
till-102) 

Energi, MJ 7,489 7,485 5,991 6,469  
Fett, g 75,7±34,1 75,7 ±33,6 45,8 63,5 -17,7 
Fett, E%  37,8±5,1 37,8±5,0 28,8±8,4 37,0±7,3 -8,2 (-8,3 

till-8,0) 
Kolhydrater, g 199 199 188,2 173,1 15,1 
Kolhydrater, 
E% 

45,6±6,3 45,6±6,2 53,9±9,9 45,9±8,8 8,1 (7,9 till 
8,3) 

Protein, g 72 71,5 61,8 65,5 -3,7 
Protein, E% 16,5±3,0 16,4±3,0 17,7±3,4 17,1±3,3 0,6 (0,5 till 

0,6) 
Kostfiber, g 15,4±6,4 15,4±6,4 16,9±7,5 14,4±6,4 2,5 
Kostfiber, 
g/MJ 

2,06 2,06 2,82 2,23 0,6/MJ 

Alkohol*, 
g/dag  

4,4 ±8,4 4,4±8,6     -0,1 (±7,4) 

Uppgifterna är hämtade ur hjärtkärlrapporten. Där det i ovanstående tabell inte finns 
standardavvikelse eller konfidensintervall angivet beror det på att dessa värden inte finns i 
originalrapporten utan är omräknade ifrån värden i rapporten. Antalet deltagare är inte 
desamma före som efter sex år eftersom forskarna enbart räknat med värden från det 
antalet deltagare som finns kvar i studien och som lämnat in kostregistreringsformuläret 
ifyllt. *Alkoholvärdena är hämtade ifrån bröstcancerrapporten  
 

Det som är slående är att både interventionsgruppen och kontrollgruppen ser 
ut att ändra sig drastiskt. Energiintaget minskar med 290 kcal för 
interventionsgruppen och med 196 kcal för kontrollgruppen vid 
uppföljningen efter ett år. Minskningen fortsätter och efter sex år är 
minskningen 358 kcal respektive 243 kcal (Tabell 5.3). En skillnad mellan 
grupperna på 114 kcal. Det här påverkar förstås förhållandet mellan intag i 
gram av näringsämnen och energiprocenten. 

Energiintaget vid ingången till studien var ca 1790. Deltagarna vägde i 
medeltal 77 kg (SD±17) vid starten. Framräknat energibehov för kvinnor äldre 
än 60 år och med stillasittande arbete och låg fysisk aktivitet på fritiden blir 
1770 kcal/dag. Det energibehovet stämmer bättre överens med energiintagen 
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på 1790 kcal när de startade studien än ett medeltal på 1432 kcal respektive 
1546 kcal som blev fallet vid sexårsuppföljningen (Tabell 5.3). 

Att alla livsmedelsfrekvensformulär inte blir korrekt ifyllda kan ha olika 
orsaker. Viktigt är dock att de som uppenbart är orimliga tas bort. Ett sätt att 
göra det på är att använda sig av Goldbergs cut off-teknik (se Kapitel 3). Det 
framgår inte av rapporterna om någon sådan metod använts för att ta bort 
orimliga registreringar. Med en standardavvikelse på 551 kcal, så tyder det på 
att 68 % av deltagarna ligger mellan 881 kcal och 1983 kcal i 
interventionsgruppen vid sexårsuppföljningen. Övriga har lägre intag än 881 
eller högre intag än 1983. 

Interventionsmålet om 20 energiprocent fett  
I bröstcancer- och hjärtkärl-rapporternas sammanfattningar anger man 
målsättningen, dvs. 20 energiprocent fett, medan ingen siffra skrivs ut i 
rapporten om tjock- och ändtarmscancer. Inte i någon sammanfattning 
kommenteras hur nära eller långt ifrån målsättningen deltagarna varit – dvs. 
de 20 energiprocenten. Att de inte når målsättningen ställer till problem för 
forskarna när det gäller studiens power, det vill säga, vilka förutsättningar 
man har att överhuvudtaget kunna visa på en skillnad i insjuknande om någon 
sådan finns. Jag återkommer till det i samband med diskussionen av 
sjukdomsutfallen längre fram.  

Däremot, inne i artikeln om tjock- och ändtarmscancer under rubriken 
”förändring i kostbeteende” kan man läsa att efter första året klarade 31,4 % 
av målet med 20 energiprocent fett, medan det endast var 14,4 % som gjorde 
det vid sjätte årets uppföljning. Målet nåddes alltså inte. Det är viktigt när man 
sedan diskuterar effekterna på hälsan. 

Energiprocent fett 
Ner till 20 energiprocent kom man alltså inte, vilket inte heller var förväntat. 
Men hur blev det då? Det får man veta inne i själva rapporterna. Under första 
året var ambitionen stor och interventionsgruppen låg i medeltal på 24,3 
energiprocent (SD±7,5). Det innebär här att 68 % av deltagarna låg mellan 
16,8 och 31,8 energiprocent fett. Det innebär att 16 % av deltagarna kan ligga 
lägre än 16,8 energiprocent och 16 % kan ligga högre än 31,8. Med tiden blev 
det allt svårare att hålla lågt fettintag. Intagen ökade sedan successivt under 
åren till 28,8 (SD±8,4) efter sex år. Vi ser att spridningen ökar med åren, dvs. 
det finns kvinnor som ligger lågt, nere på 20 men de flesta har dragit sig mot 
intagen de hade innan de gick med i studien. De högre intagen i 
interventionsgruppen kan ligga på 37. Det är jämförbart med 
kontrollgruppen, som i medeltal ligger kvar på 37 (±7,3). Spridningen inom 
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kontrollgruppen innebär att det finns många kvinnor som ligger på samma 
lägre nivå som är genomsnittet för interventionsgruppen. Men också många 
kvinnor i interventionsgruppen med samma höga fettenergiprocent som i 
kontrollgruppen. Det finns alltså en stor överlappning mellan grupperna i 
fettintag, men inte större än att skillnaderna blir signifikanta med vanligt 
oparat t-test, eftersom antalet deltagare är så oerhört stort.  

Den energijusteringsmetod som verkar ha använts är densitetsmetoden (se 
Kapitel 3) så till vida att alla resultat räknas på energiprocentsiffror, skillnader 
också. 

Skillnaden mellan intervention och kontrollgrupp i energiprocent 
Forskarna valde alltså bort att i rapportens sammanfattning tala om för 
läsaren vilken energiprocentsats man nådde istället för 20-målet. Vad 
berättade de istället? De talar enbart om skillnader och då i energiprocent. I 
bröstcancerrapporten skriver man att fettintaget var signifikant lägre i 
interventionsgruppen än kontrollgruppen och att ”energiprocent ifrån fett 
varierade från 10,7 % efter ett år till 8,1 efter 6 år”. Skrivningen gällande 
förändringen är likartad i artikeln om tjock- och ändtarmscancer, men där 
skriver man att skillnaden på 10,7 % ”mellan grupperna huvudsakligen 
behölls (8,1 % vid år 6)”. Med det här skrivsättet har man tonat ner betydelsen 
av att deltagarna allt mer avlägsnar sig ifrån målsättningen. I hjärtkärlarbetet 
däremot går man rakt på kostdata ”efter år 6 hade medelfettintaget minskat 
med 8,2 energiprocent i interventionsgruppen” I texten följs detta sedan av 
hur denna fettintagsminskning fördelat sig på olika fettyper. Mättat fett hade 
minskat med 2,9 energi%, enkelomättat med 3,3 och fleromättat med 1, 5. 

Fettsammansättning 
Betydelsen av fettsammansättningen är störst i fråga om risken för hjärt-
kärlsjukdomar. Därför återfinns siffror gällande dessa intag i den rapporten 
[8]. Intagen av alla sorters fetter hade gått ner i interventionsgruppen. Att 
mättat fett och transfett skulle minska var eftersträvansvärt, men effekten blev 
också att enkelomättat och fleromättat fett minskade, vilket knappast kunde 
ses som önskvärt (Tabell 5.4).  

Fettintag i gram 
I rapporterna från 2006 är man snål med att tala om fett i gram-mängder, och 
det är inte så konstigt. Hela energiprocentsprincipen handlar om hur stor 
andel av energiintaget som kommer ifrån fett. En person med högt 
energibehov kan ha samma kostsammansättning som en med lågt 
energibehov, vilket innebär båda har samma energiprocent fett, men det blir 
olika mycket fett man äter (se Kapitel 3). Alltså vill man hellre jämföra 
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energiprocenten. Men det är trots allt i gram som intagen blir konkreta och 
man kan reflektera över vad det kan innebära i tillämpad matförändring.  

Interventionsgruppen hade en genomsnittskost med 28,8 energiprocent fett 
vid 6 år. Det betyder 47 g fett per dag i intag (Tabell 5.3). Den siffran ges inte 
i originalarbetena utan den har jag räknat ut baserat på medelenergiintaget. 
Kontrollgruppen med 37 energiprocent fett åt motsvarande 65 g. Skillnaden 
blir knappt 18 gram fett. Inte en obetydlig mängd, men heller inte så svår att 
uppnå. Hur förändringen skulle kunna se ut i matintag ger jag exempel på 
längre fram i Tabell 5.8.  

Skulle vi jämföra fettintagen hos de två grupperna med vad de åt innan 
studien så ser vi följande: medverkan i studien har medfört att 
interventionsgruppen dragit ner på i genomsnitt 30 gram fett per dag, men 
också att kontrollgruppen minskat sitt fettintag och då med 12 gram per dag.  

Tabell 5.4. Fettintag och fettsammansättning hos de kvinnor som fanns kvar 
i studien efter 6 år*, baserat på livsmedelsfrekvensformulär, 
medelintag±SD.  

 Interventionsgrupp 
efter 6 år 

Kontrollgrupp 
efter 6 år 

Skillnad mellan 
grupperna 
Medel (95 % CI) 

Energiintag, kcal  1431,8 (551,7) 1546,2 (639,5) -114 (-127till -102 
Totalfett, g /dag 45,8 63,5 -17,7 
Total fett, E% 28,8 (8,4) 37,0 (7,3) -8,2 (-8,3 till -8,0) 
Mättat fett, g/dag 15,1 21,3 -6,2 
Mättat fett, E% 9,5 (3,2) 12,4(3,1) -2,9 (-3,0 till -2,8) 
Enkelomättat fett, g/dag 17,2 24,4 -7,2 
Enkelomättat fett, E% 10,8 (3,5) 14,2 (3,1) -3,3 8-3,4 till -3,3) 
Fleromättat fett, g/dag 9,7 12,9 -3,2 
Fleromättat fett, E% 6,1 (2,1) 7,5 (2,1) -1,5 (-1,5 till -1,4) 
Transfett, g/dag 2,8 4,1 -1,3 
Transfett, E% 1,8 (0,9) 2,4 (1,1) -0,6 (-0,6 till -0,6) 

Skillnaderna mellan grupperna är statistiskt signifikanta.  
*Där inga spridningsmått finns utsatta har omräkningen gjorts baserat på medelvärden från 
originaltabellen i hjärtkärlrapporten [8] 
 

Fettkällor i studien 
WHI:s kostintervention har fokuserat på fettintag och fettkällor. Därför är det 
också viktigt att på ett tidigt stadium undersöka vilka förändringar i 
livsmedelsval kvinnorna lyckas göra när det gäller just fettintaget. För att få 
veta det måste vi gå till en tidigare publicerad studie av forskarna [16]. Vid 
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starten av kostinterventionen bestod huvuddelen av fettkällorna av tillsatt 
fett, som smör, oljor och salladsdressingar för 25 % medan kött stod för 21 % 
och desserter för 13 %. Rapporten tar bara upp förändringen under det första 
året. Deltagarna minskade då huvudsakligen fett ifrån tillsatta fetter (9,1 
g/dag). Det kan handla om matfett och oljor som deltagarna själva styr över 
vid matlagning, på bröd, på sallader osv. Andra fettkällor som minskade var 
ifrån desserter (3,9 g/dag) och kött (4,6 g/dag) t.ex. genom att deltagarna 
valde magra produkter eller skar bort fett.  

Följsamhet till kosten 
Det är klart att forskarna är bekymrade över att följsamheten inte alls blivit 
som de förväntat sig. Att nå målet 20 energiprocent fett för alla hade man 
visserligen inte trott sig klara. Men man hade räknat med åtminstone en 
skillnad på 13 energiprocent fett mellan grupperna efter första året för att 
sedan sjunka till inte mindre än 11 % efter 9 år. Så blev det inte. Skillnaden 
blev bara 8,2 procent redan efter 6 år. De har därför velat titta extra på de 
kvinnor som bäst klarat följa kostråden. Hur mäter man då det? Själva skriver 
de i bröstcancerrapporten att de inte kan lita på kostregistreringen som ett 
mått på om deltagarna följt kosten. Istället definierar man följsamheten i 
termer av hur ofta de deltagit i interventionens aktiviteter. Kom de inte till den 
årliga uppföljningen ströks de och för interventionsgruppen krävdes 
dessutom att de varit med i 9 eller fler träffar och i minst 2 uppföljningsträffar. 
Efter sex år uppfyllde 75 % i kontrollgruppen kraven och 31 % i 
interventionsgruppen. Använde de sig av bara dessa kvinnor som varit aktiva 
så blev skillnaderna i fettintag 11,1 % efter sex år istället för 8,1 %.  

När kvinnorna i interventionskosten minskar på fettet så måste de öka på 
intaget av annat som ger energi. Hur gick det? 

Interventionsmålet om ökad mängd spannmål till 6 
portioner per dag  
Målsättningen var 6 eller fler portioner spannmål per dag. Inte ens under det 
mest ambitiösa första året kom kostinterventionsgruppen upp till 6, utan bara 
i medeltal 5,1 portioner/dag. När studien startade låg båda grupperna på ca 
4,7 (SD±2,5). Efter sjätte året låg kostinterventionsgruppen på 4,3 (SD±2,4) 
portioner/dag medan kontrollgruppen låg på 3,8 (SD±1,7) (Tabell 5.5). 
Räknar man rakt av har kostinterventionsgruppen minskat intaget med 0,4 
portioner per dag och kontrollgruppen med 0,9 portioner, vilket ger en 
skillnad på 0,5 portioner per dag. Hur har forskarna i de olika rapporterna 
presenterat detta?  



5 Världens största kostintervention - Women’s Health Initiative (WHI) 

131 

I de tre rapporternas sammanfattningar vill forskarna framhäva att 
interventionsgruppen ätit mer spannmål än kontrollgruppen, men man 
nämner inte ifall de nått målet om 6 portioner per dag eller ens hur nära de 
kommit.  

I bröstcancerrapportens sammanfattning skriver de om ”en mindre 
övergående skillnad för spannmålsintaget” [6]. Det är egentligen ett annat 
sätt att säga att skillnaden mellan grupperna efter första året minskade allt 
eftersom studien fortskred. Inne i rapporten får läsaren inte veta hur intaget 
såg ut år 3 eller år 6 utan bara före och år 1. Läsaren får heller inte veta hur 
mycket intaget ökat eller minskat från starten år 3 eller 6. Istället får läsaren 
veta hur stor skillnaden i förändrat intag mellan grupperna är vid varje 
uppföljning. Den skillnaden blir i medeltal 0,7 (SD±2,6) portioner år 3 och 0,4 
(SD±2,6) portioner år 6.  

I tjock- och ändtarm-rapporten skriver man endast att man funnit 
signifikanta ökningar i spannmålsintaget. Här redovisas intag i gram från 3-
årsuppföljningen, som forskarna sedan räknar om till förändring, men nu 
redovisas förändringen inte i gram utan i procent. Tittar man i tabellen på 
siffrorna där så får man intrycket att interventionsgruppen ökat sitt intag 
medan kontrollgruppen minskat sitt och skillnaden är 17,6 % högre intag hos 
interventionsgruppen (Tabell 5.6). Men vilken bild av verkligheten ger 
egentligen detta? Nog undrar jag varför de valt att räkna på detta 
komplicerade sätt. En tänkbar anledning är att de för andra mätvariabler varit 
önskvärt och då fick spannmålsportionerna hanteras på samma sätt. 

I hjärtkärlartikelns sammanfattning skriver forskarna om ökat intag av 
spannmål (0,5 portioner/dag) i kostinterventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen under sexårsuppföljningen. Men inte var det väl frågan om 
ett ökat intag? Handlar det inte om en skillnad här också precis som i 
bröstcancerrapporten där skillnaden blev 0,7 portioner/dag.  

Det finns ytterligare en rapport som publicerades månaden innan om viktför-
ändringen hos dessa WHI-kvinnor [9]. Där är spannmålsintaget detsamma 
som rapporterats ovan (och som finns i Tabell 5.5), intagen skiljer sig en aning 
vad gäller uppföljningsdata så att interventionsgruppens intag är då 4,1 och i 
kontrollgruppen 3,8. I stort sett samma som år sex alltså. Här redovisas för-
ändringen före och efter, som blir en minskning med 0,7 portioner per dag i 
interventionsgruppen och en minskning med 1,1 portioner i kontrollgruppen. 
De har sedan räknat ut skillnaden med formeln: Minskningen i kontroll-
gruppen minus minskningen hos interventionsgruppen. Då blir det -1,1 minus 
-0,7 och därmed blir skillnaden mellan grupperna minus 0,4, vilket blev 
statistiskt signifikant. Med andra ord hade interventionsgruppen minskat sitt 
intag av spannmål mindre än kontrollgruppen gjort. Men minskat hade de.  
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Vad var det för slags spannmålsprodukter de åt? Det får vi inte veta. Men 
interventionsgruppen kanske ökade sitt intag av fiberrika spannmåls-
produkter, alltså mer fullkorn? I hjärtkärlarbetet finns intaget av spannmål 
redovisat före och på treårsuppföljningen. De har redovisat både antalet 
spannmålsportioner och antalet portioner fullkorn. Vad som inte framgår är 
om fullkornsintaget ingår i spannmålsportionerna eller om man ska lägga 
ihop spannmål och fullkorn. Enda chansen att reda ut den saken är att gå till 
rapporten om ändringar i kroppsvikten under sju år [9]. Där har forskarna 
separerat även i fullkorn och i spannmål som inte är fullkorn i sin tabell. Del-
tagarna har fortsatt äta ca en portion fullkorn om dagen som de gjorde redan 
tidigare, medan minskningen legat på raffinerade spannmålsprodukter 
(Tabell 5.5). Intaget av fullkorn är 0,2 portioner högre i interventionsgruppen 
än i kontrollgruppen. 

Tabell 5.5. Intagsfrekvenser av livsmedel presenterade i originalartiklarna, 
medelintag ±SD.  

Livsmedel, 
portioner 
per dag 

Vid starten 
medel±SD 

3 årsuppföljning* 
medel±SD 

6 års uppföljning** 
medel±SD 

Inter-
vention 

Kontroll Inter-
vention 

Kontroll Inter-
vention 

Kontroll 

Rött kött 0,9 (±0,6) 0,9 (±0,6) 0,6 (±0,4)  0,8 (±0,6)     
Fisk 0,3 (±0,3) 0,3 (±0,2) 0,3 (±0,2) 0,3 (±0,2)     
Kyckling 0,4 (±0,3) 0,4 (±0,3) 0,4 (±0,3) 0,4 (±0,3)     
Frukt och 
grönt  

3,6 (±1,8) 3,6 (±1,8) 5,2 (±2,5) 3,9 (±2,0) 4,9 (±2,4) 3,8 (±2,0) 

Varav  
Frukt 

1,6 (±1,0) 1,6 (±1,1) 2,6 (±1,1) 1,8 (±1,2)     

Varav 
Grönsaker 

2,0 (±1,1) 2,0 (±1,1) 2,6 (±1,5) 2,1 (±1,2)     

Spannmål 4,7 (±2,5) 4,8 (±2,5) 4,6 (±2,5) 4,0 (±2,2)  4,3 (±2,4) 3,8 (±2,2) 
Varav 
fullkorn 

1,1 (±0,8) 1,1 (±0,8)     1,2 (±0,9) 1,0 (±0,7) 

Soja 
intag/vecka 

0,1 (±0,7) 0,1 (±0,7)     0,3 (±1,0) 0,2 (±0,9) 

Nötter 
intag/vecka 1,5 (±2,3) 1,5 (±2,3)     1,0 (±1,7) 1,8 (±2,5) 

* värden från tjock- och ändtarmrapporten [7] ** värden ifrån hjärtkärlrapporten [8]  
 

Jag har valt att gå in på hur forskarna räknat fram och presenterat sina resul-
tat därför att det spelar roll hur sedan media kommer att framställa resultaten 
och vilken uppfattning allmänheten kan komma att få. Jag förstår forskarnas 
ambition att trycka på skillnaden mellan grupperna, men då ska de inte skriva 
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om ”ökat intag”. Är skillnadsräknandet ett sätt att komma ifrån att båda 
grupperna minskat sina intag och inte alls kompenserat det minskade fett-
intaget med ökat spannmålsintag? Att beräkningarna och redovisningen är 
minst sagt snårig underlättar inte förståelsen.  

Hur som helst har målsättningen med minst 6 portioner/dag inte uppnåtts 
någon gång under studiens gång och skillnaden mellan grupperna motsvarar 
efter sex år t.ex. en halv skiva franskbröd (20 g bröd) som ger 8,4 g kolhydrater 
och 1 g kostfiber (Tabell 5.8). 

Tabell 5.6 Förändringar i intag av spannmålsprodukter från starten till 3-
årsuppföljningen 

 Interventionsgrupp 
Medel ±SD 

Kontrollgrupp 
Medel ±SD 

Skillnad efter 3 år 

Vid starten,portioner per 
dag  

4,7 (2,5) 4,8 (2,5)  

3 årsuppföljningen, 
portioner per dag  

4,6 (2,5) 4,0 (2,2)  

Procentuell förändring vid 
3 årsuppföljningen,  

15,5 (80,6) -2,0 (123,5)  

Skillnad i procent,  
medel (95 % CI) 

  17,6 (12,7 till 22,4) 

Källa: [7] 

Interventionsmålet om ökad mängd frukt och grönt till 
minst 5 portioner per dag  
I bröstcancerartikelns sammanfattning deklareras att grönsaks- och frukt-
intaget var högre i interventionsgruppen med åtminstone en portion per dag. 
Motsvarande text i rapporten om tjock- och ändtarmscancer anger ”signifi-
kant ökning i grönsaks- och fruktintaget”, medan hjärtkärlartikeln är mer 
specifik och där står det att efter sex år sågs en ökning av grönsaker och frukt 
med 1,1 portion per dag i interventionsgruppen i jämförelse med kontroll-
gruppen.  

Båda grupperna ökade sitt rapporterade intag från startens 3,6 portioner, men 
interventionsgruppen låg fortfarande högre efter 6 år (4,9±2,4) (Tabell 5.5). 
Det innebär i snitt 1,3 portioner högre än vid starten och 1,1 portioner mer än 
i kontrollgruppen. Men även kontrollgruppen hade ökat sitt intag, om än till 
bara till 3,8 portioner per dag. Fruktintagen stod för en större del av ökningen 
i skillnad mellan grupperna. Därför konkretiseras skillnaden bäst med ett 
fruktexempel, t.ex. en clementin på 75 g som skulle kunna ge 6,7 gram kolhyd-
rater och 1,4 g kostfiber (Tabell 5.8).  
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Till skillnad från rapportering om spannmålsintagen så kan man här tala om 
en faktisk ökning. 4,9 portioner tangerar målet om 5 portioner per dag även 
om spridningen är stor. Men eftersom målet var minst 5 portioner, så måste 
man inse att inte heller på den punkten nåddes målsättningen ens i medeltal. 
Man kan fråga sig vilken skillnad på insjuknande en ökning på motsvarande 
en frukt om dagen kan förväntas göra när intaget redan är relativt högt även i 
kontrollgruppen?  

Kolhydrater 
Om avsikten är att minska på vissa näringsämnen eller livsmedel så betyder 
det ökning av andra näringsämnen eller livsmedel, under förutsättning att 
målsättningen är oförändrat energiintag. I WHI hade man tänkt sig en ökning 
av frukt, grönsaker och spannmål som ersätter energin ifrån fett. Blev det så? 
Nej, inte riktigt. Energiprocenten kolhydrater var vid starten 46 hos båda 
grupperna och var vid sexårsuppföljningen 54 hos interventionsgruppen och 
46 hos kontrollgruppen (Tabell 5.3). Så till vida föreligger en skillnad och 
energiprocenten var alltså oförändrad hos kontrollgruppen jämfört med tidi-
gare. Men som tidigare nämnts så minskade båda grupperna sina rapporte-
rade energiintag under studiens gång. Det innebär att även om energiprocen-
ten kolhydrater ökar så minskar mängden i gram. Interventionsgruppen har 
minskat med 11 gram och kontrollgruppen med 26 gram. Under omkring 
sjätte året får interventionsgruppen 15 gram mer kolhydrater än kontrollgrup-
pen.  

Interventionsgruppen åt 18 g mindre fett och 15 g mer kolhydrater, vilket 
betyder att kolhydratökningen inte kompenserade för fettminskningen 
eftersom fett dessutom ger 9 kcal per gram medan kolhydrater och protein 
bara ger 4 kcal. Enligt hjärt-kärlrapporten var energiintaget 114 kcal mindre i 
interventionsgruppen efter 6:e året (men 120 kcal enligt bröstcancerrappor-
ten) och enligt kostregistreringarna så är det neddragningen av fett som 
huvudsakligen står för energiminskningen.  

Om intag av raffinerat vitt socker får vi inte veta något alls. Vad det är för slags 
kolhydrater man ändrat intaget av kan kostfiberintaget ge en vink om. 

Kostfiber 
Kostfiber antas inte bidra med energi i beräkningarna (se kapitel 3 om föränd-
ringar över tid energiberäkningar från kolhydrater och kostfiber). Före inter-
ventionen låg kostfiberintaget på 15,4 gram per dag, för att efter sex år ha 
minskat hos kontrollgruppen till 14,4 men ökat hos interventionsgruppen till 
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16,9 (Tabell 5.3). Räknar vi om det per energienhet (motsvarande energi-
procenten för de andra näringsämnena) så kommer både kontrollgruppen och 
interventionsgruppen att ha ökat intaget från 2,1 gram per MJ till 2,2 för kon-
trollgruppen och 2,8 för interventionsgruppen. De nordiska näringsrekom-
mendationerna anger ett intag på minst 3 gram kostfiber per MJ. Inte ens 
interventionsgruppen når den svenska rekommendationen.  

Eftersom vi vet att fruktintaget ökat så kan vi anta att det inte är fullkorns-
produkter deltagarna i kostinterventionsgruppen äter så mycket mer av när 
de bytt från fett till spannmål. Skillnaden i gram mellan interventionsgrupp 
och kontrollgrupp motsvarar 2,4 g kostfiber, vilket man får genom att äta en 
clementin och en halv franskbrödskiva, som sammanlagt kan ge 2,4 g kost-
fiber (Tabell 5.8).  

Protein 
Proteinintaget vid starten låg på drygt 16 energiprocent (Tabell 5.3). Det mot-
svarar ca 72 gram protein/dag. Proteinintaget minskade hos interventions-
gruppen till 61,8 g/ dag och till 64,5 i kontrollgruppen. Kött, kyckling, fisk och 
nötter är exempel på proteinkällor som kan förändras när man drar ner på 
fettintaget.  

Kött, fisk och nötter 
Olika livsmedelsgrupper har olika betydelse för risken för olika sjukdomar. I 
hjärtkärlrapporten ges information om livsmedel man antar kan ha betydelse 
för hjärt-kärlsjukdom. Fiskintaget var nästan 2 portioner per vecka för båda 
grupperna vid starten och oförändrat till 6 års-uppföljningen. Det är mer än 
genomsnittskvinnan i USA äter. Intressant är att intaget av nötter förändrats 
från att i början ha varit 1,5 portion per vecka till att sedan minska kraftigt i 
interventionsgruppen efter ett år. Vid 6 års- registreringen låg interventions-
gruppen på 1 portion medan kontrollgruppen låg högre än tidigare, 1,8 
portioner per vecka. Nötter är en källa till fleromättade fetter, vegetabiliskt 
protein och energi.  

Rapporten om tjock- och ändtarmscancer ger oss treårsvärden på hur ofta del-
tagarna åt rött kött, fisk och kyckling. Intaget av rött kött minskar från 0,9 
portioner/dag till 0,6 i interventionsgruppen och från 0,9 till 0,8 i kontroll-
gruppen (Tabell 5.5). Skillnaderna mellan grupperna är signifikanta år 3. Fisk- 
och kycklingintagen är oförändrade. Kyckling åts 0,4 gånger per vecka.  
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Alkohol 
Eftersom alkoholintag och fetma är de enda säkerställda riskfaktorerna för 
bröstcancer är det intressant att se intagsdata för alkohol i WHI. Intaget låg 
på 4,4 g/ dag innan studien startade. Vad gäller 6 årsuppföljningen får vi bara 
veta att interventionsgruppen intar 0,1 g mindre per dag än kontrollgruppen 
(Tabell 5.3). Spridningen är dock rätt stor, 7,4 g. Alkoholen räknades inte in i 
energiintagen. 4,4 g alkohol finns i ca ½ dl rödvin.  

Folat 
Under pågående intervention införde amerikanska myndigheter en folat-
berikning av spannmålsprodukter, vilket ökade folatintagen hos både inter-
ventionsgrupp och kontrollgrupp med ca 30 % fram till 3-årsuppföljningen. 
Folatvärden ges i tjock- och ändtarmrapporten eftersom folat antas kunna 
minska risken för tjock- och ändtarmscancer. 

Biomarkörer – som mått på intaget av frukt och grönsaker 
och fett 
Genom att mäta olika faktorer i blodet kan man få en vink om huruvida kost-
registreringsmetoden har överensstämmelse med verkligheten. En under-
grupp av kvinnorna (5,8 %) fick lämna serumprov efter 1, 3 och 6 år. Serumet 
analyserades senare för biomarkörer i bröstcancerrapporten för tredje året. 
Gamma-tokoferol är ett E-vitamin som finns i matfett och oljor. Nivåerna 
minskade för både kontroll och interventionsgruppen till år tre. Minskningen 
var dock större för interventionsgruppen, vilket tyder på att de faktiskt dragit 
ner sina fettintag. Men också att neddragningen gäller vegetabiliska fetter, för 
det är där E-vitaminet i fråga förekommer. Karotenoiderna som finns i röda, 
gula och gröna grönsaker och frukt var lägre i kontrollgruppen jämfört med 
interventionsgruppen, vilket tyder på att kontrollgruppen ätit mindre frukt 
och grönt.  

Det finns dock en annan källa till antioxidanter och vitaminer och det är kost-
tillskotten. Användandet har undersökts bland mer än 68 000 kvinnor i de 
kliniska försöken dit kostinterventionen hör och bland nästan 94000 kvinnor 
i observationsstudierna [17]. Information om kosttillskotten inhämtades åren 
1993 till 1998 vid insamlandet av startdata. Sådana kosttillskott var vanligt 
förekommande bland WHI-kvinnorna. 55,5 % av deltagarna tog C-vitamin-
tillskott i någon form. Tillskotten var vanligare bland de med högre ålder, 
högre utbildning och fysiskt aktiva. De flesta antioxidanterna intogs i form av 
multivitamintabletter. Men det var också vanligt med höga doser i form av C-
vitamin på mer än 500 mg hos 43,9 %, medan så många som 86,1 % tog doser 
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om mer än 200 IE E-vitamin dagligen. Förutom för betakaroten ökade intagen 
mellan 1993 till 1998.  

Begränsningar i kostregistreringsmetoden  
Alla kostundersökningsmetoder har sina begränsningar. En del metoder 
håller för att jämföra medelvärden på gruppnivå medan andra fungerar bättre 
för att rangordna individerna (se kapitel 3). Vilka begränsningar väljer fors-
karna att ta upp? 

I diskussionen i bröstcancerrapporten tar man upp att det är en begränsning 
att behöva lita till enbart självrapporterade kostintagsmetoder. I rapporten för 
tjock- och ändtarmscancer sägs ingenting, medan det i den för hjärt-kärlsjuk-
domar nämns att det kan finnas systematiska fel orsakade av att deltagarna 
på egen hand fyllt i livsmedelsfrekvensformulären och att de behövde komma 
ihåg vad de ätit under en hel tremånadersperiod. Slutligen tar forskarna upp 
att energiintaget från fett kan ha varit övervärderat med 2-3 % innan studien 
startade. Det är allt.  

Låt oss se närmare på vad begränsningarna de tagit upp egentligen innebär 
och därefter vilka begränsningar forskarna väl kände till från egna tidigare 
publicerade resultat men av någon anledning valt att inte nämna.  

Man kan fråga sig varför man inte gör jämförelser inom respektive grupp (som 
jag gjort ovan). Har interventionsgruppen signifikant ändrat sina matvanor, 
t.ex. minskat sitt fettintag? (Jag återkommer längre fram i samband med 
effekten på bröstcancer hur forskarna löst den saken.) Och har kontrollgrup-
pen verkligen inte ändrat sina matvanor alls? Varför koncentrerar forskarna 
sig enbart på skillnader i medelvärden mellan de två olika grupperna? Skälet 
till detta kan ligga i det som uttrycks som 2-3 % övervärdering av fettintagen 
med frekvensformuläret ovan. Forskarna skriver själva att man inte kan lita 
på livsmedelsfrekvensformulärens resultat. När urvalet baserat sig på att bara 
de som rapporterat att de åt mer än 32 energiprocent fett togs med i studien 
uppstår med nödvändighet ett slags fel som kallas ”regression to the 
mean”[14]. Med en annan metod, en fyra dagars kostregistrering som gjordes 
samtidigt, har de visat att egentligen så fanns det många kvinnor som åt 
mycket mindre fett än de 32 procenten, men som ändå kom med i studien. 
Livsmedelsfrekvensmetoden hade överskattat fettintaget med 3 % jämfört 
med 4-dagarsregistreringen. När man delat in kvinnorna i fjärdedelar, så låg 
en fjärdedel under 27,9 energiprocent fett redan vid starten i både kontroll- 
och interventionsgruppen. Hälften av kvinnorna kom att ligga under gränsen 
på 32 energiprocent, vilket må sägas vara stor skillnad mot att man planerat 
för att alla skulle ligga över och att man var ute efter en minskning från 38 till 
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20 energiprocent fett. Meningen var att starta med en grupp där alla åt relativt 
mycket fett från början. Men så blev det alltså inte. Att minska fettintagen från 
relativt låga nivåer till ännu lägre kan inte förväntas ha samma effekt som att 
gå ifrån höga till låga. Lika betydelsefullt för utfallet senare är förstås att även 
kontrollgruppen innehåller deltagare där hälften låg under 32 energiprocent 
vid starten.  

Att grupperna varit oerhört lika varandra vid studiens start är en stor styrka 
för studien. Men om nu samma livsmedelsfrekvensformulär används även 
fortsättningsvis kan vi lita på den då? Nästan alla påståenden om skillnader i 
kostintagen bygger på den. Hur ska vi då ställa oss till skillnaderna i energiin-
tag före och under studiens gång? En överskattning på 3 energi% fett är inte 
ens i närheten av en skillnad på 300 kcal per dag. Det får vi inget svar på 
egentligen. Beror de höga initiala värdena på att deltagarna så gärna velat 
komma med att de vid ifyllandet varit lite väl generösa med att kryssa fettin-
tag? Eller är det så att deltagandet i studien medför att de blivit mer kost- och 
hälsomedvetna och därför dragit ner på intagen även i kontrollgruppen? Båda 
grupperna gick på uppföljning var sjätte månad där vikt, midjemått och blod-
tryck mättes vilket kan medföra ökad medvetenhet. Och var det inte därför 
kvinnorna gick med i studien – för att förbättra sin hälsa?  

I regel ökar kvinnors kroppsvikt för varje decennium som går. Att bryta 
viktökning och få den att stanna upp kan vara viktigt för att undvika övergång 
från normalvikt till övervikt, och från övervikt till fetma. Kvinnorna hade i 
medeltal ett BMI på 29,1. Avsikten med interventionen var dock inte att någon 
skulle gå ner i vikt. Något som kan tyda på att deltagarna ändå försökt hålla 
igen på maten framgår av rapporten om kroppsvikt och BMI [9]. Där har 
forskarna jämfört före och efter 7 år, både gällande intag beräknade ifrån 
livsmedelsfrekvensformuläret och kroppsviktsmått. Båda grupperna får lägre 
kroppsvikt i medeltal, men minskningen har varit störst hos interventions-
gruppen. Skillnaden i kg mellan grupperna blir 0,4 kg efter 7 år, medan skill-
naden i viktförändring blir att interventionsgruppen minskat 0,7 kg mer 
(Tabell 5.4). Här kan vi också se att forskarna räknat på viktdata från 83 % av 
interventionsgruppen och 86 % ifrån kontrollgruppen, dvs. enbart på de 
deltagare som de har viktdata på. Lägre kroppsvikt kan ge ett lägre energi-
behov, men den skillnaden motsvaras inte på något sätt av den uppmätta skill-
naden i energiintag.  

När man tittar i Tabell 5.7 kan man slås av varför skillnaden före och efter i 
varje grupp inte stämmer om man rakt av minskar vikten före med vikten 
efter. Det beror på att de redovisar vikten hos alla kvinnor vid varje tillfälle 
och de är flera tusen färre efter de sju åren. Men de har räknat skillnaden i 
förändring för varje kvinna som är kvar i studien, alltså per protokoll.  
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Tabell 5.7 Viktförändring före och efter 7 år med kostintervention. 

  Intervention 
medel ±SD 

Kontroll 
medel ±SD 

Skillnad ±SE 

Vikt före i kg 76,8 ±16,6 76,7 ±16,5 -0,1 ±0,2 
Vikt efter 7 år i kg 75,7 ±17,1 76,1 ±16,9 0,4 ±0,2 
Förändring - 0,8 ±10,1 -0,1 ±10,1 0,7 ±0,1 

Skillnaden i förändring p<0,001. Värdena hämtade ur viktrapporten [9].  
 

Finns det ytterligare skäl till de lägre energiintagen mätta under studiens gång 
och även till skillnaden mellan grupperna? Forskarna kunde i någon mening 
ha hänvisat till egna tidigare publicerade studier där de särskilt undersökt hur 
nära verkligheten de kom med just deras livsmedelsfrekvensformulär. De 
visste att de hade en underrapportering, dvs. att kvinnorna hade ätit mer än 
som framgick av kostregistreringen [11]. I genomsnitt var energiintaget cirka 
25 % lägre än beräknad energiförbrukning. Beräkningen för energiutgifterna 
utgick ifrån kvinnornas viloomsättning, födans termogena effekt och fysiska 
aktivitet. Vad de ätit mer av i verkligheten kan dock inte utläsas, om det var 
t.ex. fett eller kolhydrater. Det är inte oväsentligt med tanke på att studiens 
frågeställning handlar om effekterna av lågt fettintag och högt kolhydratintag. 
Det går heller inte att bara räkna upp energiintagen med 25 % för det ser olika 
ut hos olika individer. Forskarna kunde se en större underrapportering hos 
kvinnor med lägre utbildning jämfört med högre, vid högre kroppsvikt jämfört 
med lägre och hos de yngre kvinnorna jämfört med de äldre.  

Livsmedelsfrekvensformulärets pålitlighet är även undersökt på en grupp på 
102 kvinnor, som inte deltog i någon WHI-studie men i övrigt motsvarar dem 
i ålder m.m. Här har man mätt vilometabolismen med indirekt kalorimetri 
och mätt fysiska aktiviteten med accelerometer under tre dagar, dvs. energi-
utgifterna baserar sig på mätningar och inte beräkningar. Även här förelåg en 
underrapportering av energiintaget baserat på livsmedelsfrekvensformuläret 
jämfört med energiutgifterna. Medianen låg på 20,8 % underrapportering 
[18]. Det förelåg ett intressant samband mellan energiintag och underrappor-
tering. Ju högre energiintag som rapporterats desto mindre var underrappor-
teringen. Motsatsen gäller förstås därmed också, att ju lägre energiintag som 
rapporteras desto större fel. De kvinnor som socialt sett vill göra det man upp-
fattar att andra anser är ”det rätta” underrapporterar mer än de som inte bryr 
sig lika mycket om det som är socialt önskvärt. I WHI-studien kan detta inne-
bära att överviktiga deltagare som gärna vill ”äta rätt och nyttigt” i större 
utsträckning än andra sätter kryssen mer som de förväntas sätta dem än som 
de faktiskt har ätit. I studien var 70 % överviktiga (BMI över 25).  
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Är det säkert att deltagarna i kostinterventionen, som ska äta mindre fett, 
rapporterar fettintag på exakt samma sätt som de i kontrollgruppen? Är det 
säkert att de livsmedel som deltagarna ska äta istället för de feta livsmedlen 
verkligen täcks in på ett bra sätt i registreringsformulären, som special-
designats för att mäta just fett? Interventionsgruppen har troligen under-
rapporterat i större utsträckning än kontrollgruppen, vilket skulle kunna för-
klara en del av deras lägre energiintag. Interventionskvinnan har noga fått 
veta vad hon får äta och hur mycket fett. Man vet att man förväntas göra som 
man är fått lära sig på träffarna och det är lätt att i formulären kryssa för intag 
på 5 portioner frukt och grönsaker nära målsättningen, särskilt som man låg 
relativt nära redan innan. Kontrollgruppen kan vara besviken över att inte 
lottats till interventionsgruppen. Och nu är det alltså meningen att man ska 
fortsätta som förut, trots att man själv velat få hjälp med att försöka minska 
fettet genom att vara med i studien. Kontrollgruppen har fått veta att de inte 
ska ändra sina matvanor, men de har knappast förbjudits ändra vanor. De har 
också fått informationsmaterial gällande de generella amerikanska kostråden. 
Under pågående studie kom också nya amerikanska kostrekommendationer 
som marknadsfördes i media. Där tryckte man på ett ökat spannmålsintag. 
Risken finns alltså att interventionsgruppen kryssar i så det verkar som om de 
äter mindre fett än de faktiskt gör, medan kontrollgruppen kryssar i så det 
verkar som om de äter mer fett än de gör eftersom förväntningarna på dem är 
att de inte ska ha ändrat sig alls.  

Skillnaden mellan grupperna översatt i mat 
Siffror i gram eller energiprocent i all ära, men rent konkret hur stora skillna-
der i mat kan de här skillnaderna i näringsintag egentligen innebära? Först 
kan vi konstatera att när kvinnorna fick äta hur mycket de ville, men med 
begränsat intag av fett, så kom deras energiintag att ligga lägre än kontroll-
gruppen, och att det troligtvis är så framgår av att kroppsvikten minskade mer 
hos interventionsgruppen. Neddragningen av fett har alltså inte fullt ut kom-
penserats med motsvarande ökning av framför allt kolhydrater. Tittar man på 
energiprocenten fett som dragits ner så motsvarar den ökningen i energi-
procent kolhydrater. Men vi har också en skillnad i energiintag att ta hänsyn 
till när vi ska prata mat. Vad skulle den här skillnaden i näringsintag, mätt i 
gram, vid sexårsuppföljningen kunna motsvara i förändrat livsmedelsintag? 
Se Tabell 5.8 för sammanställning jag gjort. 

Om vi antar att kvinnorna i interventionsgruppen skulle ta bort 1,5 dl stan-
dardmjölk (3 % fett), 1 msk mellangrädde (27 % fett) och 2 tsk rapsolja 
motsvarar det 17,6 g fett, vilket är skillnaden i fettintag mellan grupperna vid 
sexårsuppföljningen. Mjölk och grädde i mitt exempel får representera fett-
källorna i mejerivaror och nötkött medan oljan får representera fett ifrån 
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främst salladsdressingar och vegetabiliska margariner. Kvinnorna skulle byta 
fett mot kolhydrater ifrån spannmål, frukt och grönsaker i första hand. De 
kom att öka intagen med 15,1 g kolhydrater och 2,5 g kostfiber. En clementin 
på 75 g, ½ skiva vitt bröd (Jättefranska 5 % kostfiber) på 20 g och 1 dl mål-
tidsdryck äpple, lingon motsvarar denna mängd kolhydrat och fiber. Det över-
ensstämmer med ökningen av en halv portion spannmålsprodukter och en 
frukt om dagen, som resultatet visat i själva studien. Sockret i måltidsdrycken 
i min uträkning kan lika gärna komma ifrån sötsaker istället. Om jag i 
exemplet valt mer frukt eller spannmål hade fiberintaget blivit för högt, 
medan söt dryck inte ger några kostfiber alls. I WHI-rapporterna nämns 
sockerintag överhuvudtaget inte. Minskar man på fettkällor och ökar på 
kolhydratkällorna enligt antagandet ovan så kommer förändringen i 
näringsintag även på andra energigivande näringsämnen och energi att 
hyggligt väl motsvara den rapporterade förändring WHI-kvinnorna i 
interventionsgruppen gjorde (Tabell 5.8). När man ser skillnaderna i 
kostintag på det här sättet förefaller de inte så stora. De skulle ändå kunna ha 
hälsomässig betydelse när de är genomsnittsvärden för stora grupper. Om 
skillnaderna är med verkligheten överensstämmande vill säga, något jag 
återkommer till i Kapitel 6.  

Tabell 5.8. Skillnaden i näringsintag vid sexårsuppföljningen mellan 
kostinterventionsgruppen och kontrollgruppen i jämförelse med hur 
näringsintaget skulle förändras i ett exempel.  

Energi och näring 
per dag 

Skillnad efter 6 år 
mellan 
kostinterventions-
gruppen och 
kontrollgruppen, 
Medel (95 % CI) 

Effekten om 1,5 dl standardmjölk (3 % fett), 
1 msk mellangrädde (27 % fett) och 2 tsk 
rapsolja tas bort ur kosten och ersättas av en 
clementin på 75 g, ½ skiva vitt bröd 
Jättefranska (5 % kostfiber) på 20 g och 1 dl 
måltidsdryck äpple, lingon*.  

Energi, kcal -114 (-127 till-102) -104 
Fett, g -17,7 -17,6 
Mättat fett, g -6,2 -6,3 
Enkelomättat fett, g -7,2 -7,5 
Fleromättat, g -3,2 -3,0 
Transfetter, g -1,3 Saknas uppgift 
Kolhydrater, g 15,1 15,2 
Protein, g -3,7 -3,6 
Kostfiber, g 2,5 2,4 

* Näringsvärdena är hämtade ur Livsmedelsverkets databas. 

 
Vilka blir konsekvenserna om man bortser helt ifrån energiintag och därmed 
de livsmedel som bidragit med både energi och näringsämnen och istället 
enbart fokuserar på skillnader mellan två grupper? Genom att hela tiden 
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räkna på och rapportera enbart om skillnader blir resultatet att forskarna 
skriver om ökat intag av spannmål, när man egentligen borde tala om att ena 
gruppen äter mer än den andra. Skillnader kan vara statistiskt signifikanta 
och blir det lätt med stora grupper utan att därmed vara kliniskt relevanta. 
Vilka effekter på bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och hjärt-
kärlsjukdom kan de i medeltal små, men signifikanta, skillnaderna i kost och 
näringsintag ha fått under de i genomsnitt 8 år studien pågick? Det ska vi titta 
på härnäst. 

Studiedesign och analyser av utfallet på sjuklighet 

I WHI-rapporterna ville man undersöka om man med en kostintervention 
skulle kunna minska risken för insjuknande i cancer och hjärt-kärl-
sjukdomar. Studier som mäter det faktiska utfallet på sjukligheten eller 
dödligheten värderas högre än när man enbart mäter effekten på riskfaktorer. 
Men eftersom det är färre som insjuknar än som bär på riskfaktorerna så 
måste man ha många fler deltagare, och man måste också hålla på i många år.  

Studiens förmåga att visa signifikanta skillnader 
När studier planeras är det många faktorer att ta med i beräkningen. 
Forskarna vill förstås att resultaten ska bli statistiskt signifikanta. Först om en 
skillnad blir signifikant kan resultatet tas med när nya kostrekommendationer 
ska utformas. Det finns statistikprogram som kan beräkna en studies styrka 
eng. power, i det avseendet (se Fakta om power). Powerberäkningarna i sin 
tur byggde på en rad antaganden forskarna gjort.  

Fakta om power  
power, statistiskt begrepp som anger den beräknade sannolikheten för att 
en undersökning med viss statistisk signifikansnivå ska kunna påvisa en 
skillnad mellan grupperna, om en sådan skillnad verkligen existerar. Vid 
planeringen av en studie görs en beräkning av vad som krävs för att önskad 
styrka (vanligen minst 80 procent) ska förväntas bli uppnådd. I beräkningen 
ingår, förutom powervärdet, önskad signifikansnivå, resultatens förmodade 
variabilitet och ett antagande om hur stor skillnaden mellan grupperna blir 
(eller ett val av den skillnad som är den minsta man anser relevant att påvisa). 
Kalkylen visar hur många deltagare studien behöver för att uppnå statistisk 
signifikans. 
I ett särskilt design paper redovisar forskarna sina antaganden och 
powerberäkningar [2].  
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För att kunna beräkna power måste forskarna för det första känna till eller 
kunna beräkna hur stor risken normalt sett är för att sjukdomen ifråga ska 
uppstå om man inte gör någonting alls i den aktuella gruppen, i detta fall 
postmenopausala kvinnor. Sådana uppgifter kan hämtas ifrån hälso- och 
sjukvårdsstatistik och ifrån andra studiers resultat.  

Det andra forskarna måste känna till är vilken effekt på insjuknanden den 
planerade kostförändringen, i det här fallet en tänkt minskning från 40 till 20 
energiprocent fett, kan ge upphov till. Där bildar resultat från tidigare studier 
underlag.  

Att alla deltagare inte kommer att följa den nya kosten är sådant man måste 
räkna med i en interventionsstudie. Man vet av erfarenhet att det inte är så 
lätt för alla deltagare att hålla en strikt fettfattig kost. Man har gjort studier 
med avsikten att undersöka just genomförbarheten av att sänka energiintaget 
till 20 energiprocent fett. Baserat på dessa studier räknar forskarna med att 
det borde kunna bli en skillnad på 13 energiprocent fett efter ett år men att 
skillnaden sedan skulle minska till 11 energiprocent mellan kvinnorna på 
fettfattig kost och de på kontrollkosten.  

När det gäller bröstcancer räknade forskarna med att denna skillnad på 11 
energiprocent skulle räcka för ge 14 % lägre risk för bröstcancer i 
interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Det ger en power på 86 
% för ett test på signifikansnivån 0,05 om man fick med 48000 kvinnor under 
en uppföljningsperiod på 9 år. När WHI-studien väl genomfördes kom 
skillnaden i fettintag att krympa ner till bara drygt 8 energiprocent fett mellan 
grupperna istället för minst 11 efter 4-6 år. Det sänkte förstås starkt studiens 
power, dvs. förmåga att bli statistiskt signifikant.  

Studiens power för tjock- och ändtarmscancer beräknades till 90 % för att 
upptäcka en 20 % relativ minskning i insjuknande i tjock- och ändtarms-
cancer. Här räknade man alltså med en större effekt på insjuknandet än för 
bröstcancer. Studiens power sjönk förstås för tjock- och ändtarmscancer 
också eftersom den eftersträvade skillnaden i fettenergiprocent sedan inte 
nåddes. 

Studien designades inte i första hand för att studera effekten på hjärt-kärl-
sjukdomar. Då skulle kostsammansättningen sett annorlunda ut, med mer 
fokus på fettkvalitet. Men precis som med cancerinsjuknanden försämrades i 
praktiken powern i och med att skillnaden i fettintag mellan grupperna inte 
blev som planerat. I fallet med hjärtkärlinsjuknande tillstötte i verkligheten 
ytterligare en komplikation. Insjuknandet i kontrollgruppen blev bara två 
tredjedelar av vad forskarna förväntade sig baserat på motsvarande normal-
population i USA. Det innebar att powern för kranskärlsdelen sjönk från 
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planerade 86 % till bara 40 % med uppföljningstiden 8,1 år. Med så låg power 
har man ännu mindre möjligheter att statistiskt kunna påvisa skillnader, även 
om de skulle finnas. WHI-kvinnorna är inte representativa och därmed blir 
resultaten inte heller generaliserbara. 

Intention to treat principen med time to event metoder 
Hur har forskarna analyserat resultaten? Man har databehandlat utfallet på 
sjukdomarna i enlighet med intention to treat-principen (se Kapitel 3). Det 
betyder ”avsikt att behandla”. Detta innebär att data om insjuknande från alla 
deltagare tas med, alltså även resultat från deltagare som inte följt kostråden, 
inte deltagit i informationsträffarna eller hoppat av studien helt. För kostdata 
tillämpades dock inte intention-to treat i analysen, utan där användes bara 
data från deltagare som lämnat in sin kostregistrering. 

Intention to treat principen användes ihop med ”time to event” metoder (se 
Kapitel 3). Det innebär att man mäter tidsrymden till en viss händelse 
inträffar. Dagarna räknades i WHI-studien från randomiseringen till dess att 
en kvinna insjuknat i någon av sjukdomarna. Analysen tar hänsyn till att 
deltagarna studerats olika lång tid och till att det vid studiens slut finns 
deltagare som inte hunnit insjukna eller avlida i någon av de sjukdomar som 
studeras, vilket faktiskt gäller de allra flesta. Uppföljningar gjordes två gånger 
per år. Som uppföljningstid räknades tidpunkten vid sista dokumenterade 
uppföljningskontakten eller då deltagaren avlidit.  

Hur gick det då? 
I de tre rapporterna finns många analyser gjorda både i enlighet med time to 
event metod och med andra metoder på undergrupper. Här presenteras bara 
de resultat som är av intresse för rapporteringen senare i svensk massmedia. 
I övrigt hänvisas till originalartiklarna för fördjupad läsning.  

Bröstcancerresultaten 
För att veta vilka som fick bröstcancer fick kvinnorna genomgå mammografi, 
dels vid starten och dels vartannat år under de åtta åren. Prover på tumörer 
togs och fastställdes och kodades histologiskt och graden av bröstcancer fast-
ställdes. Även receptorstatus för östrogen respektive progesteron bestämdes.  

Forskargruppens egna slutsatser kan vara av intresse när man jämför med vad 
massmedia i Sverige skrev i frågan. Sättet att uttrycka sig på utgår ifrån vilken 
hypotes man haft. I det här fallet har man velat undersöka om en sänkning av 
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andelen fett i kosten jämfört med hur kvinnor vanligen äter kunde minska ris-
ken för bröstcancer. Forskarna skrev (min översättning): ”En fettfattig kost 
resulterade inte i signifikant sänkt risk för invasiv bröstcancer hos postmeno-
pausala kvinnor under en uppföljningsperiod på i medeltal 8,1 år. Emellertid 
sågs en icke-signifikant trend för en minskad risk med en fettfattig kost vilket 
antyder att en längre planerad uppföljning utan intervention kan ge mer 
definitiva jämförelser” [6]. Det är väl ett sätt att tala om att man ämnar 
fortsätta följa upp dessa kvinnor på fettfattig kost för att se vad som händer 
med deras bröstcancerrisk även efter att studien avslutats. Men nu håller vi 
oss till vilka faktiska resultat som erhölls på insjuknandet i invasiv 
bröstcancer. 

I interventionsgruppen var det 655 kvinnor som fick bröstcancer under hela 
studietiden, i genomsnitt 8,1 år (Tabell 5.9). Om 655 divideras med 19541 och 
multipliceras med 100 ser vi att 3,35 % av kvinnorna insjuknade. 19541 är det 
antal kvinnor som startade studien, oavsett om de genomförde hela 
studietiden eller inte. Det är det som ligger i intention to treat principen. Den 
planerade studietiden var 9 år, men det var bara ett fåtal som var med så länge. 
Man har också räknat ut hur många procent som insjuknat per år. Det blev 
0,42 %. I kontrollgruppen insjuknade 0,45 %.  

Tabell 5.9. Bröstcancerinsjuknande i WHI-studien  

 Antalet fall 
under 8 år  

Procent av 
kvinnorna  

Årligt insjuknande i 
procent av kvinnorna 

Kostintervention 
N=19541 

655 3,35 0,42 

Kontrollgrupp 
N= 29294 

1072 3,66 0,45 

HR (95 %)CI = 0,91(0,83–1.01) P-värde 0,07. 
 

Risken att insjukna var alltså 3,35 % för interventionsgruppen och blev 3,66 
% för kontrollgruppen under studietiden. För att kunna tala om skillnaden 
mellan grupperna räknar forskarna sedan ut riskkvoten, på engelska hazard 
ratio som förkortas HR. HR är 3,35/3,66 dvs. 0,91. Om HR blir 1 så är riskerna 
lika stora, alltså ingen skillnad, men är HR mindre än 1 så är risken mindre 
att insjukna för deltagarna i interventionsgruppen, i det här fallet 0,91. Om vi 
då räknar 1 minus 0,91 så får vi 0,09, dvs. det är 9 % mindre risk att insjukna 
i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Är det nu okay att säga att risken 
är 9 % lägre? De hade räknat med att om risken blev 14 % lägre så skulle de 
kunna påvisa den skillnaden statistiskt säkerställt. Hur blev det nu? Det är här 
de statistiska beräkningsmodellerna kommer in. Man talar om hazard när 
risken uttrycks som antalet händelser (insjuknanden) per enhet persontid. 
Man tar alltså hänsyn till tiden som försöksdeltagarna deltagit i studien i de 
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statistiska analyserna. En metod som kan användas är Cox proportional 
hazards regression med time to event-teknik. Tiden det tar från 
randomiseringen till insjuknandet inträffar läggs in i formeln. När HR = 0,91 
presenteras så ger forskarna samtidigt ett konfidensintervall. 
Konfidensintervallet ger viktig information om storleksordningen på 
skillnaden mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen (se Kapitel 3). I 
WHI-studien har man bestämt sig för att ange ett 95 %-igt konfidensintervall. 
Det ger två upplysningar. Man får veta de nedre och övre gränserna inom vilka 
den sanna skillnaden ligger 95 gånger av 100, och i det här fallet är nedre 
gränsen för HR 0,83 och den övre gränsen för HR 1,01. Man får veta den 
skillnad som uppmätts i effekt, 1,01-0,83= 0,18. Den statistiska beräkningen 
visar två saker i WHI. För det första i och med att den övre gränsen på 
konfidensintervallet passerar 1, om än så lite som med 0,01, då kan effekten 
inte bli statistiskt signifikant, även om en minskad risk på 17 % (1-0,83) var 
nedre gränsen för insjuknande. För det andra blev P-värdet blev 0,07. 
Konventionen säger att p-värdet bör vara mindre än 0,05 för att man ska 
kunna säga att resultatet är statistiskt signifikant. Det innebär att man kan 
säga att det är 7 % sannolikhet att den här minskningen i 
bröstcancerinsjuknande kan bero på slumpen istället för på kosten de ätit. 
Man kan också uttrycka det tvärtom, det är 93 % sannolikhet att kosten 
minskar risken för bröstcancer, men det räcker alltså inte. 

Stratifiering används vid urval då forskarna vill säkra god jämförbarhet 
mellan grupperna. Deltagarna delas i strata (grupperas) efter vissa 
prognospåverkande faktorer. I det här fallet är ålder en sådan faktor. Att man 
stratifierat innebär att man tagit hänsyn till och kontrollerat för de effekter 
som ålder skulle kunna ha. HRT-studien hade visat sig öka risken för 
bröstcancer och kunde alltså påverka utfallet även i koststudien. Därför 
stratifierar man även för HRT-användning. Detsamma gäller för kalcium och 
vitamin D-studien, där tidigare studier visat på kopplingar till skydd mot 
tjock- och ändtarmscancer. Det blev mycket forskarna behövde stratifiera för 
när det gäller utvärderingen i och med att så många kvinnor deltagit i flera 
olika studier samtidigt.  

Forskarna hade räknat med att om deltagarna ätit som planerat och om 
insjuknandet sjönk med minst 14 % i interventionsgruppen så skulle de kunna 
få p-värde mindre än 0,05, och därmed skulle resultatet vara statistiskt 
signifikant. Nu blev det alltså inte så.  

Vad gäller dödligheten i bröstcancer blev resultaten lite annorlunda mot för 
insjuknandet. För risken att dö i bröstcancer blev p-värdet 0,26 medan HR 
var 0,77 (95 % CI, 0,48–1,22 ). Här kan man lugnt säga att när det gällde 
dödligheten så förelåg ingen skillnad, trots att HR i sig var betydligt lägre än 



5 Världens största kostintervention - Women’s Health Initiative (WHI) 

147 

för insjuknandet i bröstcancer som var 0,91. Det ser man bland annat på att 
konfidensintervallets övre gräns var så hög som 1,22. 

Effekten av en kostförändring på cancerinsjuknande kan inte förväntas dyka 
upp på en gång. Risken att insjukna borde minska för interventionsgruppen 
med ökande antal år som studien pågår. De kumulativa Kaplan Meier-
kurvorna går isär till förmån för interventionsgruppen efter omkring 4 år, 
vilket skulle kunna tyda på att studien pågått för kort tid för att statistiskt 
säkerställa skillnaderna mellan grupperna. Forskarna menar att det är möjligt 
att trenden mot minskad risk skulle kunna bli signifikant om de följt 
kvinnorna längre tid.  

Andrahandsanalyserna 
I andrahandsanalyserna kan man säga att forskarna gör studier inom studien. 
Dessa är inte längre randomiserade utan mer likt observationsstudier i ett 
försök att undersöka om de som bäst följde kostråden i interventionsgruppen 
hade någon nytta av det.  

Riskkvoter (HR) för kvinnor som varit följsamma 
Målsättningen med kostinterventionen nåddes inte. Bland deltagarna fanns 
de som följde interventionskosten och de som inte gjorde det. Detsamma i 
kontrollgruppen. Forskarna skriver själva att livsmedelsfrekvensformuläret 
inte var ett bra mått på om de följt kosten eller inte. För att analysera 
betydelsen av att följa kosten har de gjort ytterligare analyser baserade på 
andra mått på följsamheten. Dessa mått var deltagarnas närvaro vid de 
informationsträffar som pågått under åren och om de kommit till 
uppföljningarna. För kontrollgruppen gäller förstås bara om de kommit till 
uppföljningarna som skedde två gånger per år. Följsamheten minskade med 
åren, så att i kontrollgruppen har 75 % varit följsamma fram till sjätte året 
medan det i kostinterventionsgruppen varit 31 % (för de senare gällde då 
förstås också närvaro vid informationsträffarna) [6]. Räknar man HR enbart 
på dessa aktivt medverkande kvinnor så blev HR 0,85 (95 % CI, 0,71–1,02) för 
risken att insjukna i bröstcancer istället för 0,91 när alla räknades med. 
Skillnaden i fettenergiprocent mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 
blev då också större, 11,1 %.  

Riskkvoten i relation till kosten innan studien startade 
Uppenbarligen åt inte alla deltagarna i kostinterventionen i enlighet med 
anvisningarna för kostinterventionen, men samtidigt fanns det deltagare som 
faktiskt åt som de skulle. Inte heller hade alla deltagare höga fettintag från 
början. Och eftersom målsättningen med studien varit att undersöka om en 
minskning från 40 till 20 energiprocent hade effekt, så vore det förstås 
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intressant att se om just de individer som tidigare ätit en fetare kost, alltså 
närmare 40 energiprocent fett, var de som kunde tänkas ha störst nytta av att 
minska fettintaget.  

Men återigen misstror forskarna sina kostregistreringar ifrån livsmedels-
frekvensformulären som mått på kostintagen. Skälet uppges i bröstcancer-
rapporten vara att livsmedelsfrekvensformuläret överskattade energiintaget 
från fett med ca 3 %, den gav alltså inte korrekta uppgifter om fettintag och 
därmed inte heller om energiintaget. Istället ville de använda sig av de 4-
dagarsregistreringar som genomförts. Samtliga kvinnor fick göra en 4-dagars-
registrering innan de startade i studien. Nu hade forskarna behövt 4-dagars 
registreringar också från ett-års, tre- och eller sex-årsuppföljningen för att 
kunna se vilka individer som ändrat sitt kostintag mest, dvs. från höga intag 
till låga intag. Men nu hade de inga sådana data. En 4-dagars kostregistrering 
kostar 10-25 gånger mer att hantera än ett livsmedelsfrekvensformulär [19]. 
En mindre utvald undergrupp om 4,6 % med en överrepresentation av 
minoritetskvinnor fick dock genomföra en 4-dagarsregistring vid ett-årsupp-
följningen.  

När man utvärderat risken för bröstcancer baserat på kostintagen före starten 
av studien gör forskarna enbart analysen på bröstcancerfallen, och jämför då 
interventionsgruppens bröstcancerfall med kontrollgruppens. Cancerfallens 
4-dagarsregistreringar från före studien startade näringsvärdesberäknades. 
De var omkring 1700 så kostnaden var helt överkomlig. Sedan delades 
kvinnorna in i fjärdedelar efter sina fettintag. En fjärdedel låg under 27,9 
energiprocent fett, en fjärdedel mellan 27,9 och 32,3, en fjärdedel mellan 32,3 
och 36,8 och sista fjärdedelen låg på 36,8 eller mer [6]. Det innebar att hälften 
av kvinnorna redan före startpunkten legat under 32,3 energiprocent fett, i 
både interventionsgruppen och kontrollgruppen. Det uppstod lika många 
cancerfall i interventionsgruppen och kontrollgruppen bland de kvinnor som 
gått in i studien med mindre än 27,9 energiprocent fett (21 % respektive 22 %) 
i kosten. Skillnaderna dök däremot upp vid fettintag på 36,8 energiprocent 
eller mer. Där fanns 23 % av fallen i interventionsgruppen medan 27 % av 
fallen i kontrollgruppen. Det gav ett HR på 0,78, som motsvarar en minskad 
risk på 22 % i interventionsgruppen. Konfidensintervallet för de som minskat 
mest från högt till lågt fettintag låg på 0,64–0,95, alltså kan man säga att 
insjuknandet minskade mellan 5-36 %. P-värdet för interaktionen över de fyra 
fjärdedelarna i fettintag blev 0,04, en signifikant minskad risk.  

Men hur vet man då att den lägre risken hos kvinnorna i interventionsgruppen 
som startade på högt fettintag berodde på att de minskat sitt fettintag? 
Forskarna kunde inte följa individerna för det fanns ingen upprepad 4-
dagarsregistrering senare. Istället fick den 4,6 % stora undergruppen kvinnor 



5 Världens största kostintervention - Women’s Health Initiative (WHI) 

149 

representera den kostförändring som troligen skett för alla inom respektive 
intagsfjärdedel under första året. Minskningen i fettintag var störst i 
interventionsgruppen som startade med högsta fettintagen. De drog ner i 
medeltal 12,2 (SD±7,0) energiprocent fett mer än vad de gjorde i kontroll-
gruppen [6]. De kvinnor som redan från början hade ett lågt fettintag 
minskade sina fettintag mindre, här blev skillnaden 9,7 (SD±6,2), dessa kom 
förstås att fortsättningsvis ligga mycket lägre i intag än de som startat med 
högre intag. Märk väl mätt som energiprocent fett, för när HR på motsvarande 
sätt beräknades baserat på totalintaget fett mätt i gram eller på totala energi-
intaget i kcal så förelåg inte motsvarande skillnader i bröstcancerinsjuknande. 
Forskarnas slutsats blev att det är möjligt att om fler kvinnor startat med 
högre fettenergiprocent i kosten och dragit ner enligt intentionerna så hade 
målen om minskad cancerrisk kunnat uppnås.  

På motsvarande sätt delades frukt och grönsaksintaget respektive spannmåls-
intaget in i fjärdedelar. Nu använde de sig av livsmedelsfrekvensformulären, 
alltså inte 4-dagarsformulär på en undergrupp. En ökning av frukt och grön-
saksintagen från låga till högre nivåer minskade bröstcancerrisken mer (p = 
0,07) än när de som redan åt rätt mycket ökade lite till. För spannmål sågs 
inga motsvarande tendenser.  

Tumörtyper av bröstcancer 
Bröstcancer är en komplex sjukdom och kan delas i två undergrupper. Ena 
gruppen är känslig för hormoner som östrogen eller progesteron. I fallet 
östrogen talar man då om estrogenreceptor positiv bröstcancer (ER+). Den 
andra gruppen är de som inte reagerar på hormonerna, och då talar man om 
estrogenreceptor negativ bröstcancer (ER-). Motsvarande gäller för 
progesteron (se Kapitel 2). Under och efter menopausen kan kvinnor med 
övergångsbesvär behandlas med hormoner i tablettform. Som tidigare nämns 
ingick delvis samma kvinnor i WHI:s HRT-studie som i 
kostinterventionsstudien.  

Kvinnorna i interventionsgruppen hade en signifikant minskad risk att få 
tumörer av typen PR- jämfört med PR+. Däremot var det ingen skillnad 
mellan ER+ jämfört med ER-. Man tittade också på kombinerade östrogen 
och progesteronreceptorerna och fann då en tydlig minskning av förekomsten 
av tumörer som var ER+/PR-.  

Ledarartikeln till rapporten om bröstcancer 
Aman Buzdar har skrivit ledarartikeln i JAMA till bröstcancerrapporten [20]. 
Han arbetar på institutionen för Breast Medical Oncology. Buzar fann att den 
trend till lägre risk som ses i WHI-studien är i överensstämmelse med flera 
andra studier. Där tar han särskilt fram WINS-projektet där kvinnorna som 
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fick fettfattig kost hade signifikant färre återfall av bröstcancer. WINS var en 
studie med kvinnor som hade diagnostiserad bröstcancer som botats och de 
deltog i studien för att minska risken för återfall. Deras motivation att följa 
kosten kan vara mycket större än hos de äldre kvinnorna i WHI-studien (se 
Kapitel 7 för mer om WINS). 

Tjock- och ändtarmscancerstudien 
Kvinnorna fick själva berätta vid återbesöken om de insjuknat i tjock- och änd-
tarmscancer. Deras uppgifter kontrollerades sedan. Cancerförekomsten 
mättes i olika delar av tjocktarm och ändtarm, och förekomsten lades ihop. 
Även dödligheten i tjock- och ändtarmscancer registrerades via dödsattester 
medan förekomsten av polyper och adenom i tarmen var enbart själv-
rapporterade.  

I sammanfattningen till rapporten om tjock- och ändtarmscancerstudien 
skriver forskarna att trots signifikant ändrade kostvanor hos interventions-
gruppen så förelåg inga bevis för en minskad risk för tjock- och ändtarms-
cancer [7].  

Vilka faktiska resultat erhölls gällande tjock- och ändtarmscancer? HR, dvs. 
riskkvoten blir här 1,08 baserat på 0,13 dividerat med 0,12 (Tabell 5.10). Till 
skillnad från bröstcancer ser vi här ett HR över 1. Hur ska vi se på den riskök-
ningen? Vi tittar då på konfidensintervallet. Det är brett, mellan 0,90 till 1,29, 
och visar att det finns tecken som tyder både på ökad och minskad risk. Den 
här skillnaden kan aldrig bli signifikant, dvs. p mindre än 0,05. I det här fallet 
landar den 0,29. Här kan man konstatera att det inte är någon skillnad mellan 
grupperna.  

Tabell 5.10. Totalinsjuknande i invasiv tjock- och ändtarmscancer i WHI. 

 Antalet fall under 
8 år  

Procent av 
kvinnorna* 

Årligt insjuknande i 
procent av kvinnorna 

Kostintervention 
N=19541 

201 1,03 0,13 

Kontrollgrupp 
N=29294 

279 0,95 0,12 

HR 1,08 (95 % CI, 0,90–1,29) och p-värdet är 0,29.  
*beräknat ifrån uppgifterna i originaltabellen.  
 

Om man tittar på dödligheten i tjock- och ändtarmscancer, så ser man heller 
ingen skillnad. HR 1,26 med ett brett konfidensintervall (CI 0,85–1,85). När 
det uppstår polyper och adenom i tarmen kan det vara tecken på förstadium 
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till cancer. Risken att få polyper och ademon minskade i interventions-
gruppen, HR 0,91 (CI 0,87–0,95). Av konfidensintervallen att döma kan vi dra 
slutsatsen att det är en reell minskning som skett. Om all dödlighet i alla 
sorters cancer tas med i analyserna blev HR 0,97 (CI 0,89–1,05). 

Den statistiska beräkningen är gjord med samma modell som i bröstcancer-
rapporten, dvs. med Cox regressionsmodell, här stratifierad för åldersgrupp, 
tidigare förekomst av tjock- och ändtarmscancer och deltagande i HRT-
studien. I stora drag var grupperna lika innan studien startade utom på tre 
punkter där de skiljde sig åt. Fler kvinnor i kontrollgruppen använde 
acetylsalicylsyra och deltog i kalcium- och D-vitaminstudien. Det fanns också 
skillnader i hur de randomiserats till de olika grupperna i HRT-studien 
(p<0,05). 

Att göra analysen baserad på följsamhetskriterier ändrade inte resultatet. När 
forskarna gjorde en fall-kontoll-analys (liknande andrahandsanalysen i 
bröstcancerartikeln) med fettenergiprocenten i fjärdedelar så spelade det 
ingen roll om deltagarna startat med lågt eller högt fettintag.  

Någon kommenterande ledarartikel åtföljde inte tjock-och ändtarmsartikeln. 

Hjärt-kärlstudien 
När man ändå genomför en så här stor kostinterventionsstudie vill man 
förstås undersöka vilken effekten blev också på hjärt-kärlsjukdomar. Det vore 
inte så lyckat om man minskar risken för cancer men ökar risken för hjärtkärl-
insjuknande istället.  

Den aterosklerotiska sjukdomsprocessen börjar tidigt och pågår länge, för att 
först i medelåldern börja visa symtom. Aterosklerotiska förträngningar sker i 
både hjärtats och hjärnans blodkärl. Eftersom många kvinnor var äldre i WHI 
var det också många som avled till följd av antingen hjärtinfarkt eller av stroke 
mellan uppföljningarna. Insjuknande registrerades i form av klinisk hjärt-
infarkt och tyst hjärtinfarkt. Man talar om tyst infarkt om man insjuknar helt 
utan smärta eller med mycket vaga symtom. De upptäcks ofta långt efteråt vid 
undersökningar med EKG. Men också förekomsten av så kallade 
revaskulariseringsåtgärder är ett tecken på att insjuknandet gått så långt att 
man måste tillgripa kirurgi för att förhindra en infarkt. Ingreppen kan handla 
om en bypass-operation där man byter ut kranskärl i hjärtat (CABG) eller ett 
kateteringrepp av typen stentar och/eller ballongsprängning där avsikten är 
att vidga hjärtats kranskärl. Stroke är den gemensamma beteckningen både 
för när det fastnar en blodpropp i hjärnans blodkärl och när ett blodkärl 
brister (hjärnblödning).  
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I sammanfattningen till hjärtkärlrapporten drar forskarna slutsatsen att 
interventionen som reducerat totalmängden fett och ökat intaget av 
grönsaker, frukt och spannmål inte signifikant minskat risken för vare sig 
kranskärlsjukdom eller stroke eller sammantaget hjärt-kärlsjukdomar hos 
postmenopausala kvinnor [8]. Bara modesta effekter på riskfaktorerna för 
hjärt-kärlsjukdom uppnåddes vilket tyder på att det krävs en mer fokuserad 
kost- och livsstilsintervention för att minimera riskfaktorerna och därmed 
minska risken för hjärt-kärlsjukdom enligt forskarna.  

Forskarna visste att interventionskosten inte var optimal för att minska risken 
för hjärt-kärlsjukdomar. Men eftersom totalfettet skulle sänkas så räknade de 
med att intaget av mättat fett också skulle minska. Så blev det också, men bara 
med 2,9 energiprocent vilket är långt under målsättningen de haft. Samtidigt 
minskade även intaget av vegetabiliska omättade och fleromättade fetter, 
bland annat ifrån nötter, som i tidigare studier visat sig minska risken för 
hjärt-kärlsjukdomar.  

Vilka faktiska resultat erhölls på insjuknandefrekvensen av sammanlagda 
hjärt-kärlsjukdomar? Årligen insjuknade 0,86 % av kvinnorna i inter-
ventionsgruppen och lite fler i kontrollgruppen, 0,88 %. HR (riskkvoten) blir 
0,98 dvs. nära 1 (Tabell 5.11). Det 95 %-iga konfidensintervallet visar att 
medan 8 % skulle kunna dra nytta av interventionskosten så kan 5 % för-
sämras av den.  

Tabell 5.11. Insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar inklusive klinisk hjärtinfarkt, 
tyst hjärtinfarkt, död till följd av hjärtinfarkt, CABG/PCI (bypass 
operation/kateteringrepp typ stentar och/eller ballongsprängning) och 
stroke (både blodpropp och blödning). 

 Antalet fall 
under 8 år 

Procent av 
kvinnorna 

Årligt insjuknande/död i 
procent av kvinnorna 

Kostintervention 
n=19541 

1357 6,94 0,86 

Kontrollgrupp 
n=29294 

2088 7,13 0,88 

HR = 0,98 (95 % CI, 0,92–1,05) p värde anges inte. Resultaten var heller inte på något sätt 
nära signifikans. 
 

Ett mindre antal kvinnor hade redan före studien en tidigare historik med 
hjärt-kärlsjukdomar. När de ströks ur analyserna så blev HR 0,96 istället. Att 
de fanns med från början kan bero på att man designat studien för cancer i 
första hand. Jag kan inte göra annat än anta att de värden som forskarna 
presenterar i rapporterna är tillförlitliga. När jag i deras text läser vilka 
slutsatser de drar så vill jag dock samtidigt i tabeller och figurer se om jag 
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skulle dra samma slutsats. Jag fick problem när jag läste att interventionen 
visade samband med ökad risk för kranskärlsjukdomar för de 3,4 % som hade 
olika slags hjärt-kärlsjukdomar redan innan studien, för jag såg inte på en 
gång att de i originalrapportens figur 3 sid 663 hade tappat bort en rad med 
siffror. De har inte med de kvinnor som insjuknade i kranskärlsjukdom och 
som tidigare hade en förhistoria med hjärt-kärlsjukdomar. Däremot får man 
kompletta uppgifter om de som insjuknat, men inte tidigare haft 
hjärtsjukdomar. Hur fördelar sig de här 3,4 % kvinnorna? Eftersom p = 0,006 
finns utsatt för interaktionen verkar den vara av betydelse. Uppenbarligen har 
ingen upptäckt att det fattas data i redovisningen för det finns inte någon 
rättelse publicerad, vilket annars är vanligt. Därmed saknas uppgifter om vad 
som hände kvinnorna som tidigare hade kranskärlssjukdom. Det finns inga 
siffror om vare sig hur många som insjuknade i kranskärlsjukdom i 
interventionsgruppen eller kontrollgruppen, däremot kan man utläsa att 
kontrollkosten var gynnsammare för dessa kvinnor. Utifrån en annan tabell 
där de presenterar deltagare utan tidigare historia av kranskärlssjukdom 
skulle det kunna röra sig om 194 kvinnor i interventionsgruppen och 257 
kvinnor i kontrollgruppen som insjuknat. Men för att kunna räkna ut risktalen 
måste totalantalet kvinnor som riskerade att insjukna också finnas med.  

Att trenden för interventionskostens skyddande effekter mot kranskärlsjuk-
dom enbart gällde de kvinnor som inte redan var hjärtsjuka när studien 
startade kommenterar forskarna som att skälen till detta behöver övervägas 
ytterligare. Hur dessa kvinnors kostintag såg ut är helt obekant. De kan ha 
följt råden, men lika gärna inte alls följt råden. 

När forskarna utvärderar trenderna i Kaplan-Meier-kurvor över de nio år 
studien omfattat ser de ingen effekt av kosten på stroke över tiden. Däremot 
ser de en icke-signifikant trend mot minskad kranskärlsjukdom i inter-
ventionsgruppen under de senare åren och den effekten var mer uttalad för de 
kvinnor som inte hade någon hjärt-kärlsjukdom vid starten.  

En analys baserad på följsamhetskriteriet ändrade inte HR. 

En stor del av förklaringen till den uteblivna förväntade effekten av inter-
ventionskosten kan ligga i vad som hände med riskfaktorerna som mättes i 
blodet. Tyvärr hade man inte ha råd att genomföra laboratorieanalyser på 
blodet hos alla deltagare. Vid treårsuppföljningen lämnade 5,8 % (2816 
kvinnor) blodprov för analys av olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar i 
hjärtkärlrapporten. Gruppen bestod av en utvald undergrupp om 4,6 % med 
en överrepresentation av minoritetskvinnor tillsammans med ytterligare en 
grupp kvinnor som samtidigt deltog i HRT-studien. 



FORSKNING OM KOST OCH HÄLSA 

154 

Totalkolesterolet och särskilt det ”onda” kolesterolet, LDL-kolesterolet, har 
ett känt samband med utvecklandet av ateroskleros. Hos WHI-kvinnorna låg 
totalkolesterolet för båda grupperna på i medeltal 224 mg/dl) före studien 
startade. För interventionsgruppen sjunker det till 214 (SD±35), men det 
sjunker också för kontrollgruppen, till 217 (SD±36) vid 3 års-uppföljningen. 
Den här skillnaden, trots att den inte är stor (-3,55 mg/dl), är signifikant på 
0,05-nivån. Det är det betydelsefulla LDL-kolesterolet som har sjunkit mest, 
till 123 mg/dl för interventionsgruppen och 127 hos kontrollgruppen från 
startvärden på 133 respektive 134. Värt att notera är att båda gruppernas 
värden sjunker. Bägge gruppernas risker minskar genom att gå från att ligga 
på gränsen till för höga totalkolesterol till att ligga ”nära optimalt” enligt AHA 
(American Heart Association) [21]. (För den som vill räkna om till SI-enheter 
är omräkningsfaktor 0,00259 från mg/dl till mmol/l). 

Det ”goda” kolesterolet, HDL-kolesterolet, finns det väsentligt mindre av i 
blodet. Det som gör det ”gott” är att den partikeln transporterar bort överskott 
av kolesterol. HDL ändrades inte signifikant. Låga HDL-kolesterolvärden och 
höga triglycerider brukar höra samman med bukfetma, förhöjt blodsocker och 
förhöjda insulinnivåer i fasta. Tillsammans med högt blodtryck ingår de i det 
metabola syndromet, som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Triglycerider 
är fetter i blodet av samma slag vi har i maten. Triglyceriderna, glukos och 
insulin förändrade sig på samma sätt oavsett intervention eller kontroll. 
Insulinets uppgift är att föra in glukosen i cellerna och därmed sänka nivåerna 
i blodet. Om det behövs mycket insulin för uppgiften tyder det på 
insulinresistens. Genom att multiplicera glukosvärdet med insulinvärdet som 
divideras med en faktor, så får man ett mått som heter HOMA-
insulinresistens. Inte heller HOMA-förändringen skiljde sig åt mellan 
grupperna. AHA har inget behandlingsmål för triglycerider, men eftersom 
>150 mg/dl räknas som ett av kriterierna för metabolt syndrom kan det ses 
om en referenspunkt i sammanhanget. Triglyceriderna ökade med 1 mg/dl för 
båda grupperna, och båda gruppernas medeltal låg en bit under 150 vid 
starten. Normala fasteglukosnivåer ligger < 100 mg/dl, medan gränsen för 
diabetes ligger på > 126 mg/dl. I WHI-studien låg kvinnorna i båda grupperna 
vid 100 (SD±27) vid starten och lite lägre efter 3 år. Detta kan tolkas som att 
både interventionsgruppen och kontrollgruppen förändrat sina kostvanor 
något till det bättre.  

Blodtrycket mättes på samtliga deltagare. Det systoliska trycket är normalt 
sett högre och varierar mer än det diastoliska trycket. För personer över 50 år 
sjunker det diastoliska trycket. Risken för hjärt-kärlsjukdomar ligger främst i 
det systoliska trycket. Vad gäller blodtrycket anses ett normalt systoliskt 
blodtryck ligga på <120 mm Hg och diastoliskt på <80 mm Hg. Hypertoni 
räknas som blodtryck >130 mm Hg respektive > 90 mm Hg [21]. Det finns 
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inget tröskelvärde där risken ökar dramatiskt, utan den ökar progressivt med 
ökande blodtryck. WHI-kvinnorna låg på omkring 127 (SD±17) mm Hg före 
och hade minskat 2 mm Hg vid treårsuppföljningen för båda grupperna. Vad 
gällde det diastoliska trycket så låg det under 80 för bägge grupperna, och 
minskade en aning, men signifikant mer för interventionsgruppen.  

Hur gick för de deltagare som bäst följde kostråden? 
Utan att gå in på detaljerna om hur de gått till väga så beskriver forskarna de 
resultat de kommit fram till efter att ha gått in och analyserat undergrupper 
[8]. Vid ettårsuppföljningen har de delat in deltagarna i fjärdedelar efter intag 
av vissa nyckelnäringsämnen som har betydelse för kranskärlsjukdom. Det är 
en analys med likartat syfte som den som gjordes i bröstcancerrapporten. De 
fann en trend mot minskad risk bland dem i interventionsgruppen som efter 
första året nått de lägsta nivåerna av mättat fett, 6,1 energiprocent (HR 0,81; 
95% CI 0,69-0,96 p<0,001). När forskarna stratifierade och justerade för en 
mängd andra faktorer kända för att påverka hjärt-kärlsjukdom så blev HR 
0,82 och p=0,05. Motsvarande analys gällande intag av transfettsyror, i 
fjärdedelen som åt minst dvs. mindre än 1,1 av energiintaget, så blev HR 0,81 
och p< 0,001, men efter justering på motsvarande sätt som för mättat fett så 
ökade HR till 0,84 och var inte längre signifikant. För de med det högsta 
intaget av frukt och grönsaker, mer än 6,5 portioner per dag gavs initialt ett 
HR på 0,88 med p-värde mindre än 0,001. Även här uteblev signifikansen 
efter justering av de olika riskfaktorerna. Det är inte kristallklart beskrivet hur 
de egentligen gått tillväga, men jag uppfattar det som att när det gäller 
näringsintagen baserar de sig på ettårsdata troligen från 4-
dagarsregistreringen, medan de för livsmedelsintagen har räknat på alla 
deltagares livsmedelsfrekvensformulär. Forskarna inser att det finns brister i 
de här analyserna. Att det skulle ligga något i effekterna menar forskarna ändå 
stöds av att ett parallellt mönster ses när LDL-kolesterolnivån sjönk 10.1 
mg/dl i fjärdedelen med största minskningen av mättat fett (p<0,005 för 
trenden) och sjönk med 9,0 mg/dl i fjärdedelen med störst minskning av 
transfetter (p=0,03). I sammanfattningen tar de med dessa resultat och 
skriver i översättning: ”Trend mot större minskning i hjärtsjukdom sågs hos 
de med lägre intag av mättat fett eller transfett och hos de med högre intag av 
frukt och grönsaker”.  

Förändring i fettsyramönster påverkar kolesterol i blodet 
I artikeln nämns på två ställen att efter 6 år låg LDL-kolesterolet 2,7 mg/dl 
(0,07 mmol/l) lägre i interventionsgruppen [8]. Den siffran motsvarar de 2,3 
mg/dl som kan förutsägas när man använder sig av ekvationer som baseras 
på skillnader i fettsyraintag, se faktaruta för formeln. Baserat på kunskap från 
andra studier skulle den här förändringen på 2,7 mg/dl bara kunna ge en liten, 
2-4 %, minskning i hjärt-kärlsjukdomar. Den riskminskningen ligger under 
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powern för att kunna ses i den här studien. Men så är den fettfattiga kost som 
rekommenderats i WHI inte heller den kost som rekommenderas för att 
förebygga hjärt-kärlsjukdomar i USA. 

Faktaruta Beräkning av hur ändrat fettintag kan tänkas påverka LDL-
kolesterolnivån i blodet 
Baserat på kunskap om hur förändring i intaget av mättat, enkelomättat och 
fleromättat fett kan förändring i LDL-kolesterolet förutsägas enligt formler av 
[22]. 
∆LDL-C = 1,28 (∆mättat fett) -0,24 (∆enkelomättat fett)-0,55 (∆fleromättat 
fett) 
∆ betyder förändring.  
 
Att man inte ser någon påtagligt effekt på hjärt-kärlsjukdomarna, skriver 
forskarna, beror på att det var alldeles för liten sänkning av intaget av mättat 
fett och transfetter samtidigt som också intagen av omättade och fleromättade 
fettsyror minskade (Tabell 5.4). Att de två grupperna har likartade värden före 
ingången till studien är en styrka. Att laboratorievärdena förändras i stort sett 
likartat och knappast så mycket att de blir kliniskt relevanta gör att man också 
funderar på om deltagarna verkligen äter så olika som forskarna i sina 
slutsatser vill göra gällande. De små förändringarna i kostintagen verkar 
avspegla sig i marginella förändringar i blodtryck och värden på riskfaktorer 
mätta i blodet. Överlag kan man säga att förändringarna var så små i 
riskfaktormönstret att de knappast kan förväntas ha någon klinisk påverkan, 
dvs. man kan inte förvänta sig att de ska påverka sjukdomsrisken. Om man 
tidigare befarat att ett byte från fett till kolhydrater i kosten skulle öka 
triglycerider, glukos, insulin eller HOMA-insulinresistens så avfärdas det av 
forskarna som skriver att inga ogynnsamma långtidseffekter kunde ses. Om 
nu riskfaktorerna inte ändras och är så pass lika mellan interventionsgrupp 
och kontrollgrupp – ja då måste man ställa sig frågan om de egentligen ätit 
särskilt olika.  

Ledarartikeln till hjärtkärlrapporten 
I den åtföljande ledarartikeln konstateras att liksom i de flesta interventions-
studier som bygger på beteendeförändring så misslyckades man med att nå 
målen för kostförändringen [23]. Som ett resultat av detta blev också 
effekterna på riskfaktorerna minimala. I ledarartikeln diskuteras anledningar 
till varför effekten uteblev. Deltagarna var friskare från början än allmänheten 
i stort, vilket är vanligt i interventionsstudier. Ett annat skäl som anförs är att 
interventionskosten inte var gjord för att minska risken. Den borde ha inriktat 
sig på att minska saltintaget och öka kaliumintaget för att minska risken för 
stroke och minska kroppsvikten, i synnerhet hos denna grupp kvinnor där 
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medel-BMI visar på övervikt och fetma. Även om mättat fett och transfett 
minskade, så reducerades också de fetter som kan minska risken för hjärt-
kärlsjukdomar. Visserligen sågs signifikanta skillnader i kostintag, men ändå 
för små för de faktorer som hade störst chans att påverka hjärt-kärlsjukdomar. 
Man anser att det också borde genomföras samma typ av analyser som görs i 
observationsstudier, dvs. att man analyserar vilka samband som finns mellan 
vad deltagarna faktiskt intagit av olika kostfaktorer och utfallet på risken för 
hjärt-kärlsjukdom. Ledarartikeln avslutas med råden att bevara en hälsosam 
kroppsvikt, vara fysiskt aktiv, undvika tobak och äta i enlighet med nationella 
kostråd.  

Sammanfattande kommentar till alla tre studierna 
Skulle WHI-kvinnorna kunna vara representativa för svenska kvinnor? Det 
vill säga, kan slutsatserna om vad som varit bra eller dåligt för dessa kvinnor 
också gälla svenska kvinnor? Det är tveksamt, med tanke på att en stor andel 
i WHI tillhört för Sverige ovanliga minoritetsgrupper och andelen överviktiga 
och feta kvinnor varit mycket högre än som förekommer i Sverige. Med 
intention to treat metoden kan dock slutsatsen dras att kostintervention till 
stora grupper av äldre kvinnor med etablerade kostvanor kanske inte är 
meningsfullt att genomföra. I WHI-rapporterna får man däremot inte veta 
vilken effekt en minskning från höga fettintag (40 energiprocent fett) till en 
fettfattig kost (20 energiprocent fett) med mer frukt, grönsaker och spannmål 
skulle kunna ha om man verkligen följer den kosten. Vidare gav studien heller 
inte information om hälsoeffekten av den fettfattiga kosten om den ätits under 
lika lång tid i livet som kontrollgruppen ätit sin kost. Den frågeställningen 
menar forskare i stora amerikanska och europeiska observationsstudier att 
deras studier ger bättre svar på.  

För den som är intresserad av hur medierna valt att presentera de här tre 
WHI-rapporterna hänvisas till systerboken Mat och media. En bok med 
analys av Women’s Health I nitiative. 

I nästa kapitel tar jag upp kritiken som kom mot WHI-studien. Jag beskriver 
också ytterligare forskning ifrån WHI, bland annat rapporten där kolhydater, 
GI och GL redovisats, men framför allt en biomarkörstudie som borde 
förändra slutsatserna från kostinterventionen.  
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6 Vad hände sedan?  

Rätt snart efter WHI-rapporternas publicering kom reaktioner. Kritik som 
omfattade inte bara kostinterventionen utan även de andra interventionerna 
med hormonersättningsmedel och vitamin D- och kalcium-tillskott. I det här 
kapitlet ska vi titta närmare på hur den kritiken sett ut. Vi ska också se på 
WHI-forskarnas fortsatta publiceringar från kostinterventionen på andra 
områden, som äggstocks- och livmoderhalscancer, analyser gällande olika 
lipoproteiner, triglycerider, blodsocker, insulinkänslighet, faktorer som 
påverkar blodproppsbildning och grå starr. 2008 kom en biomarkörstudie 
som borde påverka slutsatserna på ett fundamentalt sätt.  

Kritik mot multimiljondollarprojektet WHI 

I en nyhetsartikel i Journal of National Cancer Institute i april 2006 hade 
Renee Twombly intervjuat forskare för att låta dem kommentera WHI-
rapporterna [1]. Professor Walter Willett var kritisk till att man alls startade 
kostinterventionen. Han hade kritiserat planerna redan 1991. Han menade att 
det kostade för mycket att få deltagarna att uthålligt ändra matvanorna och 
att det inte skulle leda fram till det svar man hoppats få. Han ansåg att 
eftersom man redan vet att det är så svårt att få deltagarna att följa 
interventionskoster är det bättre att göra stora observationsstudier i ”verkliga 
livet”, vilket är vad han själv arbetar med.  

Men det var inte bara kostinterventionen inom WHI som inte utvecklats som 
man tänkt sig, utan även de andra interventionerna [1]. Försöket med 
östrogen och progesteron till 16 000 äldre kvinnor stoppades efter 5,2 år på 
grund av att hälsoriskerna visade sig vara större än den nytta medicinerna 
förde med sig. Studien med enbart östrogen som 10 000 kvinnor ingick i 
stoppades två år senare därför att risken ökade för stroke, demens och inget 
skydd för hjärtat kunde ses. Vidare pågick en intervention med tillskott av 
vitamin D och kalcium, där resultaten inte visade på skydd mot vare sig 



FORSKNING OM KOST OCH HÄLSA 

162 

osteoporos eller tjocktarmscancer. I placebogruppen var det tillåtet för 
deltagarna att själva ta kosttillskott om de ville, vilket faktiskt två tredjedelar 
gjorde. I gruppen som skulle äta kosttillskott var det 41 % som inte åt sina 
kosttillskott. En kritisk röst i artikeln var professor Baron som menade att det 
var mycket ovanligt att lägga upp en klinisk prövning där man inte gör någon-
ting för att förhindra kontrollgruppen att själva ge sig samma behandling som 
interventionsgruppen. Han nämner vidare att det t.ex. tar 15 år med en daglig 
dos av aspirin för att förebygga uppkomsten av polyper i tjocktarmen. WHI-
interventionen omfattade bara halva den tiden. I en ledarartikel av Karin B. 
Michels i augustinumret av International journal of epidemiology hade 
rubriken satts till The women’s health initiative – curse or blessing? (i över-
sättning: förbannelse eller välsignelse) [2]. Hon lägger också kritiska syn-
punkter på den i förtid avslutade studien med hormonersättningsterapi och 
kalcium och Vitamin D supplementeringsstudien.  

Kritik mot kostinterventionen i WHI 

Snabbt skrevs också på inbjudan en kommentar av forskare från Sverige (6 
individer), Spanien, Portugal, Australien, Brasilien, Island, Irland och Öster-
rike, sammanlagt 14 forskare i tidskriften Public Health Nutrition [3]. Deras 
kommentar tar sin utgångspunkt i massmedias slutsatser efter publiceringen 
av WHI:s kostintervention. Det vill säga att kost och näring har lite eller inget 
att göra med hälsa och sjukdom. I artikeln lyfte de fram problem med studien 
som inte framkom av NIH:s pressmeddelanden. Studien ansåg de metodolo-
giskt kontroversiell av flera skäl. 

• Att överhuvudtaget försöka mäta effekten på hjärt-kärlsjukdom av en 
reducering av totala fettintaget är dömt att misslyckas, eftersom det sedan 
decennier varit känt att det är fettkvaliteten som har betydelse, inte 
kvantiteten. Om man satsat på ökning av frukt och grönsaker, och särskilt 
fullkornsprodukter från spannmålssidan kunde resultatet möjligen blivit 
annorlunda för hjärtkärlhälsan 

• Kostinterventionen i WHI nådde inte sitt mål som var mindre eller lika 
med 20 energiprocent från fett, samtidigt som förändringarna i frukt, 
grönsaker och spannmål var marginella. Det gör att slutsatser om effekten 
av en fettfattig, frukt-, grönsaks- och spannmålsrik kost inte kan dras av 
WHI-rapporterna.  

• Det är också troligt att skillnaderna mellan kostinterventionsgrupp och 
kontrollgrupp var ännu mindre än det förefaller från registreringen. 
Kostinterventionsdeltagarna rapporterar mer som de förväntas äta och 
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det är väl känt att deltagare tenderar att underrapportera onyttig mat i 
större utsträckning än mat de upplever som nyttig. Själva 
kostregistreringsmetoden med självrapportering i form av ifyllande av en 
livsmedelsfrekvensformulär är troligen inte en så bra metod vid 
interventioner. De små skillnaderna mellan interventionsgruppen och 
kontrollgruppen kan bero på underrapportering och felrapportering 
menar de kritiska forskarna 

• Forskarna menar också att rapporteringen ifrån studien har hävdat att det 
blev nollresultat, vilket de menar leder till felaktiga slutsatser om kostens 
betydelse för hälsan. Man kan inte förvänta sig annat än marginella 
effekter på hälsan när man startar med kvinnor som är i genomsnitt 62,3 
år och följer dem endast i omkring 8 år med endast smärre förändringar i 
kostintaget 

Risken med sådana här studier och hur deras resultat förs fram i media är att 
det kan skapa en kris för folkhälsovetenskaplig nutritionsforskning, framhöll 
författarna.  

Karin B. Michels hade, som nämnts ovan, kritiserat hela WHI-projektet, men 
det intressantaste är förstås kostinterventionen [2]. Hur man överhuvudtaget 
kan tolka resultaten i kostinterventionen är Michels utgångspunkt för 
genomgången, som i stora drag överensstämde med forskarkritiken i Public 
Health Nutrition. Ett fundamentalt problem med studien var att 
undergrupper av fetter och kolhydrater inte beaktats. Deltagarna fick här 
enbart rådet att minska på totalfettet och öka på spannmålsprodukterna. Om 
kvinnorna fått rådet att välja olivolja, rapsolja och fullkorn så kunde risken för 
hjärt-kärlsjukdomar ha minskat. Hon menade att de kvinnor som minskat på 
intaget av vegetabiliska oljor och ökat på intaget av raffinerade kolhydrater 
istället kan ha ökat sin risk för kranskärlsjukdom.  

Det blev inga skillnader i insjuknande mellan grupperna, och det fanns ett 
problem med följsamheten till kosten hos deltagarna. Michels menade att det 
fanns svårigheter att tolka studiens resultat. Ska den tolkas som att en fettsnål, 
kolhydratrik kost inte påverkar insjuknande i cancer och hjärt-kärlsjukdom? 
Eller att deltagarna inte klarade av att följa kosten tillräckligt bra för att det 
skulle uppstå tillräckligt stora skillnader i intag, eller att deltagarna var för 
gamla redan vid starten eller att interventionstiden var för kort för att skillna-
der skulle hinna uppstå? Hur som helst, skrev Michels, resultaten ska inte 
tolkas som att kosten inte spelar någon roll för hälsan. Som slutsats menade 
hon att WHI inte på något påtagligt sätt har ökat vår förståelse för kostens roll 
i preventionen och att den därför inte påverkar kost- och näringsrekommen-
dationerna. För fler svar behövs observationsstudier eller kontrollerade kost-
experiment.  
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Även i tidskriften JADA (Journal of the American Dietetic Association) har 
en artikel publicerats 2006 gällande WHI-rapporterna [4]. Dietister runt om 
i världen hade hamnat i läget att de måste hantera sina patienters frågor, oro 
och missuppfattningar med anledning av medias sätt att exponera 
slutsatserna. I stora drag var det samma problem med WHI-studien som togs 
upp som i Public Health-artikeln och Michels kritik i International Journal of 
Epidemiology. I JADA tryckte man på att eftersom blodnivåerna av 
riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom ändrat sig endast lite var det i sig ett 
tecken på att skillnaderna i kostintag varit för små. Det poängterades också 
att viktförändringarna borde blivit mycket större om det självrapporterade 
kostintaget varit korrekt.  

Karin B Michaels publicerar ytterligare en genomgång av WHI:s 
kostintervention, nu tillsammans med Walter Willett [5]. Där konstaterade de 
att skillnaden på 8,2 energiprocent fett mellan grupperna var en överdrift 
eftersom det är väl känt att deltagare överrapporterar sin följsamhet till 
kosten, men också liksom i JADA att det inte fanns någon skillnad mellan 
HDL-nivåer och triglycerider i blodet vilket talade för samma sak. Då kan man 
heller inte dra några slutsatser om effekten av fettintaget menade de. NHS 
egna studier på yngre kvinnor hade visat på en 40 % ökad risk för bröstcancer 
med en kost rik på animaliska fetter. De menade att både fettkällorna och 
fasen i kvinnans livscykel kan ha betydelse. Det viktigaste kanske inte är hur 
man lever efter menopausen, utan vad som sker tidigare i livet. De skrev också 
att viktnedgången i WHI kan förklara minskningen i bröstcancer, snarare än 
minskningen i fettintag.  

Forskarna svarar på kritiska frågor 
En möjlighet för andra forskare att ifrågasätta eller lägga synpunkter på 
studiens slutsatser är genom brev (letters to editor) till den vetenskapliga 
tidskrift som publicerat originalartiklarna. Tre forskare ifrån Aten, Boston och 
Stockholm skrev i ett brev till editorn på JAMA att de beräknat att viktned-
gången på 1,43 kg hos kostinterventionsgruppen kan förklara den 9- 
procentiga riskminskningen i bröstcancerinsjuknande i WHI-studien [6]. 
Förklaringen skulle ligga i de lägre östrogennivåer i blodet som följer med 
lägre kroppsvikt. Östrogen fungerar som ett tillväxtstimulerande hormon hos 
kvinnor efter menopausen. De skrev vidare att om man ska hävda att risk-
minskningen i bröstcancer ska hänföras till minskning i fettintag då måste 
man kontrollera för viktminskningen i analyserna. WHI-forskarna svarade att 
även när de kontrollerar för viktförändringen så kvarstod resultatet, vilket 
alltså skulle betyda att viktändringen i sig inte kan förklara den lägre risken. 
De har också gjort ytterligare analyser som visade att de kvinnor som förhöll 
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sig viktstabila under första uppföljningsåret hade en lägre insjuknande-
frekvens än de som gått ner i vikt. Vidare skrev de att även om det förhåller 
sig så att de med högre BMI vid starten har högre risk för bröstcancer, så är 
måttlig viktnedgång ingenting som skyddar mot bröstcancer på kort sikt. 

I ett annat brev till tidningens editor ifrågasatte Penelope Green från Harvard 
School of Public Health följande paradox: om kostinterventionsgruppen verk-
ligen ätit 120 kcal mindre än kontrollgruppen per dag under flera år, så borde 
skillnaden i vikt bli mycket större än 0,4 kg i genomsnitt [7]. Redan efter första 
året borde skillnaden ha blivit 5,6 kg menar de, för att inte tala om effekten 
efter 6 år. I sitt svar i samma nummer skrev WHI-forskarna att skillnaden på 
120 kcal kan bero på en felaktighet i metoden med 
livsmedelsfrekvensformulären. De konstaterar slutligen att energiintagsdata 
inte är säkra nog för att tillåta att man kan förutsäga effekt på vikten. De 
nämner också att det kan förekomma en underrapportering på omkring 20 %.  

Två andra forskare menade att bristen på extern validitet i WHI-studien gör 
det mindre lämpligt att generalisera slutsatserna från WHI gällande hjärt-
kärlsjukdomar till andra amerikanska kvinnor [8]. Skälen till bristande 
validitet skulle då ligga i att endast 18 % av de screenade kvinnorna kom med 
i studien, medan majoriteten inte alls ville vara med. De som valde att delta 
var inte representativa för folkflertalet. De kan t.ex. leva hälsosammare och ha 
bättre socioekonomiska förutsättningar. Att observationsstudier gett helt 
andra resultat menade de hade sin förklaring här eftersom dessa studier i 
väsentlig grad är mer representativa för folkflertalet. Men WHI-forskarna 
svarade att de ansåg att skillnaderna mellan resultaten i RCT studier och 
observationsstudier inte låg i olika egenskaper hos deltagarna utan i 
metodologiska skillnader i design och analyser. 

Forskarna i WHI hade förklarat att den uteblivna riskminskningen i hjärt-
kärlsjukdomarna berodde på att skillnaden i kostintag blivit för liten. En av 
NHS-forskarna, Darius Mozaffarian, skrev i sitt brev att det kunde finnas en 
annan förklaring [9]. Ett minskat intag av mättat fett och transfetter 
tillsammans med ett ökat intag av frukt och grönsaker och fullkorn kan ha lett 
till en riskminskning. Den riskminskningen kan dock ha upphävts av det 
faktum att intaget av nötter, fleromättat och enkelomättat fett minskats 
tillsammans med ett ökat intag av raffinerade spannmål. Effekterna tog ut 
varandra. WHI-forskarna svarade att de fick ett samband mellan mättat fett 
och transfetter och LDL-kolesterol, men inte motsvarande samband med 
enkelomättade fettsyror eller nötter. De ämnade analysera och publicera mer 
resultat gällande glykemiskt index och kolhydratkällor. Dessa studier berättar 
jag mer om längre fram i kapitlet. 
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Mozaffarian tog också upp fyndet av en ökad risk inom den grupp som redan 
var drabbad av hjärt-kärlsjukdom vid starten av studien. Han menade att 
interventionskosten kan ha varit skadlig för dessa kvinnor. Hans egen 
forskning hade visat att högt intag av raffinerade spannmålsprodukter och 
lägre intag av mättat fett försämrade läget för postmenopausala kvinnor som 
redan hade en hjärtsjukdom. Men WHI-forskarna svarade att effekten mest 
troligt beror på att dessa kvinnor i interventionsgruppen från starten kan ha 
varit mycket olika kontrollgruppen.  

Även WHI-forskarna själva har varit kritiska till sin studie och dragit lärdomar 
[10]. Som exempel kan nämnas att de önskar att de hade haft en annan 
kostundersökningsmetod än livsmedelsfrekvensformuläret som grund för att 
välja ut kvinnor med höga fettintag. Nu kom det med alldeles för många 
kvinnor som redan från starten hade ett lågt fettintag. 

Andra hälsoeffekter rapporterade från WHI 

Förklaringen till att de förväntade effekterna på insjuknande i bröst- och 
tjock- och ändtarmscancer och hjärt-kärlsjukdomar uteblev har varit:  

• för liten skillnad mellan grupperna,  

• att det varför sent i livet att börja förändra och  

• att uppföljningen skedde under för kort tid.  

 
Det här kan förstås också förklara resultaten som publicerats året efter 
gällande äggstocks- och livmoderhalscancer [11]. Där såg man en trend 
mot minskad risk för insjuknande under de sista fyra åren för 
äggstockscancer, men ingen skillnad för livmoderhalscancer.  

Interventionskostens effekt på lipoproteinriskfaktorer presenterades på 
ett lite speciellt sätt i rapporten från 2010. [12]. Slutsatsen som dras i artikeln 
är att ”en minskning på 7-8 % fett som ersatts av komplexa kolhydrater 
under 6 år inte hade några kliniskt negativa effekter på triglycerider, HDL-
kolesterol eller olika lipoproteinklasser”. Tidigare har man uttryckt sig som 
att interventionskosten inte signifikant minskade risken, medan man nu talar 
om att man inte ser några negativa effekter. Det beror på att man nu talar om 
kolhydraterna. I den här rapporten ger forskarna mer kolhydratdata, vilket 
inte förekommit tidigare. Av språkbruket att döma verkar forskarna ha haft 
förväntningar på ökade nivåer av triglycerider och sänkta HDL-nivåer. Vita 
kvinnor med diabetes, som från början hade högre triglycerider, fick dock 
större ökningar av triglycerider än svarta kvinnor med diabetes. Av Tabell 6.1. 
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framgår att halva kolhydratintaget kom ifrån sockerarter. Det är summan av i 
huvudsak glukos, fruktos, sackaros och laktos som förekommit i kosten, 
naturligt eller tillsatt. Kostinterventionsgruppen ökade sitt intag lika mycket 
av sockerarter som av stärkelse, räknat som energiprocent. Trots det väljer 
forskarna att i sin slutsats skriva att det är komplexa kolhydrater som ökat. 
Med komplexa kolhydrater brukar man i alla andra sammanhang främst avse 
stärkelsen olika former. 7-8 energiprocent fett har inte heller ersatts av 
kolhydrater i faktiska intag eftersom energiintaget är drygt 100 kcal lägre i 
interventionsgruppen än kontrollgruppen.  

Tabell 6.1. Intagen före och efter sex år i interventions- respektive 
kontrollgruppen, medelvärden. 

Energi och näring Vid starten Efter 6 år Skillnad mellan 
grupperna efter 6 år 

per dag Inter-
vention 

Kontroll Inter-
vention 

Kontroll Medel (95% CI) 

Energi, kcal 1801 1763 1424 1526 -101,8 (-154,4 till -49,2 
Fett, E% 37,7 38,2 29,3 37,0 -7,8 (-8,4 till-7,1) 
Protein, E% 16,4 16,3 17,7 17,0 0,7 (0,4 till 1,0) 
Kolhydrater, E% 46,0 45,7 53,9 46,3 7,6 (6,8 till 8,4) 
Sockerarter, E% 21,6 21,6 26,8 22,8 4,0 (3,3 till 4,6) 
Glykemiskt index, 
GI 

53,0 53,2 51,3 51,6 -0,4 (-0,7 till 0,0) 

Glykemisk 
belastning, GL 

101 99 90 83 6,7 (3,4 till 9,9) 

Källa: [12] 
 

Det har funnits en oro för att högt GI och GL skulle vara en riskfaktor för hjärt 
kärlsjukdomar. För att kunna studera samband mellan GI och insjuknanden 
samt riskfaktorer för insjuknanden behövde WHI-forskarna upprätta en 
databas med GI- och GL-värden [13]. GI-värden fanns inte i vanliga 
livsmedelsdatabaser eftersom dessa baserades på näringsinnehåll. Det fanns 
dock tabeller med sammanställningar av uppmätta GI-värden som kunde 
användas. Alla livsmedel fanns inte med i dessa tabeller när WHI gjorde sin 
databas, vilket medförde att forskarna behövde sätta ett lämpligt avvägt GI-
värde på de livsmedel som saknades i tabellerna så att alla livsmedel i 
livsmedelsfrekvensformuläret ändå fanns representerade. WHI-forskarna 
skapade också en databas för glykemisk belastning, GL, där GI-värdet 
multiplicerats med livsmedlets kolhydratinnehåll per portion och sedan 
dividerats med 100. Av 122 livsmedel på livsmedelsfrekvensformuläret var 
kolhydratinnehållet tillräckligt stort hos 83 för att beräkna GL. Av dessa blev 
GL precis lika oavsett om forskarna beräknade GL utifrån tillgängliga 
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kolhydrater i livsmedlet eller totala kolhydratinnehållet (inklusive kostfiber). 
Det tyder på att oavsett om man använde sig av totala kolhydrater eller 
tillgängliga kolhydrater i beräkningarna så blev resultaten i stort sett 
detsamma. Undantag fanns. Det gällde fiberrika spannmålsprodukter och 
torkade baljväxter där GL kunde bli 12 - 33 % lägre när man räknade på 
tillgängliga istället för totala kolhydrater. 

Genomsnittligt dagligt GI var i stort sett detsamma hos bägge grupperna efter 
sex år och något lägre än tidigare år (Tabell 6.1) [12]. Det visar att 
kolhydratkällorna troligen varit desamma i bägge grupperna. Genomsnittliga 
dagliga GL minskade över åren hos bägge grupperna, vilket alltså är en effekt 
av att båda grupperna minskat sina kolhydratintag räknat i gram. GL blev 
något högre hos interventionsgruppen än kontrollgruppen eftersom 
kolhydratintaget var lite högre.  

Minskningen i LDL-kolesterol stämde bra med rapporterad minskning av 
mättat fett och transfett, däremot påverkades inte triglyceriderna [12]. Enligt 
Walter Willett, inbjuden att skriva ledarartikeln till studien, borde effekterna 
ha blivit större eftersom det var känt från tidigare studier att när man bytte ut 
fett mot kolhydrater så ökade triglycerider medan HDL-kolesterol sjönk. 
Eftersom nu detta inte hände så menade han att en rimlig förklaring var att 
kvinnorna i interventionsgruppen överdrivit sin följsamhet till kosten när de 
fyllde i kostenkäterna. Kort sagt, han trodde inte deltagarna i själva verket 
minskat fett och ökat kolhydrater [14].  

Numera vet man att bildning av blodpropp som täpper till kärlen är en 
väsentlig del i de flesta hjärtinfarkter. Det finns faktorer i blodet som bidrar 
till proppbildningen (koagulationsfaktorer) och det finns faktorer som bidrar 
till att lösa upp bildade proppar (fibrinolytiska faktorer). En kortfattad 
rapport kom från WHI 2012 där forskarna konstaterade att den fettfattiga 
kosten inte hade samband med någon signifikant förändring av 
hemostatiska faktorer [15]. De hade mätt koagulationsfaktorerna 
fibrinogen, faktor VII-aktivitet och faktor VII-koncentration hos 723 kvinnor 
i interventionsgruppen och 1036 kvinnor i kontrollgruppen. Hos båda 
grupperna minskade fibrinogen och faktor VII-aktiviteten. Det fanns ingen 
skillnad i minskning mellan grupperna. Den kan tolkas som att vara med i den 
här koststudien, oavsett vilken grupp man placerats i, kunde ha sina fördelar. 
I hjärtkärlrapporten hade man redan konstaterat att kvinnorna i studien hade 
2/3 av det förväntade insjuknandet [16].  

Frågan om byte av fett mot kolhydrater kan också ha betydelse för metabolt 
syndrom och diabetes typ 2. I en annan WHI-rapport visades att 
interventionskosten inte hade några signifikanta negativa effekter på vare sig 
blodsocker, insulinkoncentrationer eller insulinkänslighet hos 
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kvinnor som inte hade diabetes redan innan studien startade [17]. De kvinnor 
som bäst följde interventionskosten hade den största minskningen i insulin 
och största ökningen i insulinkänslighet, även efter justering för 
viktnedgången. Kvinnor som redan hade diabetes vid studiens start visade på 
försämringar. De hade högre blodsockervärden genom hela studien på 
interventionskosten. Motsvarande försämringar sågs däremot inte hos de 
kvinnor som från början hade försämrad glukostolerans eller de med normal 
glukostolerans. Interventionskosten och kontrollkosten hade samma GI-
värde, vilket innebar att GL-värdet blev högre med interventionskosten. 
Skillnaderna var störst vid uppföljningen efter första året för att sedan minska 
för båda grupperna. Dessutom krympte också skillnaderna för att vid 
sexårsuppföljningen inte längre vara signifikanta.  

Redan före WHI-studien startade hade 37 % av kvinnorna metabolt 
syndrom [18]. För att anses lida av syndromet ska minst 3 av följande 
kriterier uppfyllas: Midjeomkretsen ska vara mer än 88 cm, serumtri-
glyceriderna mer än 1,7 mmol/l, blodtrycket mer eller lika med 130/85 mm 
Hg, HDL kolesterolet mindre än 1,3 mmol/l och serumglukosvärdet mer eller 
lika med 5,5 mmol/l. Interventionen visade tecken på lägre risk, men 
statistiskt signifikanta skillnader fanns egentligen bara efter första året när 
också skillnaderna i kostintag var störst.  

Forskarna undersökte om det fanns någon skillnad i insjuknande i diabetes 
mellan de två grupperna, men det fanns ingen statistisk skillnad [19]. Däremot 
kunde de i analyser av undergrupper se att de kvinnor som gått ner mest i vikt 
hade signifikant lägre risk för diabetes. Det var dock viktminskningen i sig 
som var betydelsefull, inte sammansättningen av energigivande närings-
ämnen. Diabetesinsjuknande under studiens gång fick kvinnorna själva 
rapportera in. Kriterierna var att de börjat behandling med tabletter eller 
insulin.  

I samband med publiceringen av de första rapporterna om cancer och hjärt-
kärlsjukdomar framkom aldrig att så hög andel hade metabolt syndrom och 
att kvinnorna också kunde ha diabetes redan vid starten. Visserligen kunde 
man anta att så var fallet med tanke på att 38 % klassats som feta, men de 
kunde också sorterats bort eftersom det var en primärpreventiv studie. 

Tre interventioner löpte samtidigt i WHI: kosten, kalcium och D-vitamin samt 
hormonersättningsterapi. Att låta samma individer ingå i en, två eller tre 
interventioner samtidigt kan ställa till det. När det gällde förekomsten av 
frakturer och benmineraltäthet var skillnaderna små mellan 
kostinterventionsgruppen och kontrollgruppen, om än signifikanta [20]. 
Risken att falla två eller fler gånger var mindre och benmineraltätheten var 
också högre i interventionsgruppen. Däremot sågs ingen skillnad i frakturer 
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till följd av skelettskörhet. Det fanns en signifikant interaktion med de kvinnor 
i kontrollgruppen som samtidigt fick hormonersättningsterapi. De hade den 
lägsta risken för höftledsfrakturer. I den här rapporten 2009 beskrevs 
interventionskosten redan i rubriken som ett fettsnålt kostmönster med ökat 
intag av frukt, grönsaker och spannmål. Med tanke på att skillnaderna i intag 
av frukt och grönsaker var så små kan man ifrågasätta om det ska med i 
rubriken.  

Intressant nog blir de små skillnaderna i intag forskarnas förklaring till 
uteblivna effekter i en annan rapport [21]. Karotenoiderna lutein och 
zeaxantin kan skydda ögat mot vanliga åldersrelaterade synproblem som gula 
fläcken och gråstarr. I både näthinnan och linsen kan de minska oxidativ 
stress som kan bidra till ögonskadorna. Det blev inga skillnader mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen i medeltal för tätheten hos 
karotenoider i ögats näthinna. Skillnaderna i intag av frukt och grönsaker var 
inte tillräckligt stor skriver forskarna här.  

Underrapportering i WHI visad med biomarkörer 

I rapport efter rapport framgår att effekterna av kostinterventionen är små. 
Alla slutsatser som dras om bristande effekt av att byta fett mot frukt, 
grönsaker och spannmål baseras på att det fanns signifikanta skillnader i 
kostintag mellan grupperna. Efter biomarkörstudien som kom 2008 är det 
nog dags att definitivt tänka om.  

De flesta slutsatser i originalartiklarna byggde på de statistiskt signifikanta 
skillnaderna som uppmätts i kostintag mellan grupperna. Om kostintagen 
inte skilt sig åt hade det varit självklart att inte heller utfallen skulle skilja sig 
åt rent statistiskt. Men hur mycket kan man lita på kostregistreringarna? 
Redan före publiceringarna 2006 så kände forskarna till att livsmedels-
frekvensformuläret som användes gav upphov till underrapportering av 
energiintaget [22] och att underrapporteringens storlek varierade beroende 
på olika individuella faktorer hos deltagarna [23]. Detta problem är ingalunda 
unikt för WHI. 

2008 publicerades en studie där forskarna använt sig av biomarkörer som 
dubbelmärkt vatten och urinkväve för att validera kostregistreringsmetoden 
med livsmedelsfrekvensformulären i WHI-studien [24]. Dubbelmärkt vatten 
räknas som guldstandarden, men kostar mycket. 544 kvinnor ifrån kost-
interventionsstudiens båda grupper fick genomgå undersökningen. 111 
kvinnor upprepade hela proceduren efter 6 månader. Resultaten visade att det 



6 Vad hände sedan? 

171 

förelåg en underrapportering av energi på 32 % i interventionsgruppen och 27 
% i kontrollgruppen. Det innebar att nästan en tredjedel av vad kvinnorna i 
interventionsgruppen ätit inte kom med i kostregistreringen. Inte helt oväntat 
var underrapporteringen dessutom större i interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen vilket gör att den skillnad i energiintag som rapporterats 
mellan grupperna inte alls fanns där. Inte nog med det. Den enda energikälla 
som kan bestämmas separat är protein med hjälp av utsöndringen av kväve i 
urinen. Underrapporteringen här var 15 % i interventionsgruppen mot 10 % i 
kontrollgruppen. Man kan tro att nu är det bara att korrigera energiintagen 
genom att räkna om. Men så enkelt är det inte. Felet beror på egenskaper hos 
individerna. Underrapporteringen skiljde sig åt mellan olika åldersgrupper, 
BMI och etnisk tillhörighet. Yngre kvinnor underrapporterade både energi 
och protein. Med ökande BMI ökade underrapportering av energi samtidigt 
med en ökande överrapportering av protein. Underrapporteringen var också 
större bland kvinnor i vissa etniska minoriteter.  

Var 32 respektive 27 % underrapportering så svårt att förutse? I en enkel 
kalkyl baserad på framräknat BMR och PAL-värde 1,5 för stillasittande arbete 
utan möjlighet att gå omkring och låg fysisk aktivitet på fritiden så kan vi 
räkna ut energiutgifterna. De blir för genomsnittskvinnan i WHI på 76 kg 1950 
kcal/dag. Underrapporteringen med rapporterat energiintag på 1432 kcal för 
interventionsgruppen vid sexårsuppföljningen blir då 32 energiprocent och 
med 1546 kcal för kontrollgruppen blir det 27 %. Ett PAL-värde på 1,5 får 
anses normalt genomsnittsvärde för den gruppen amerikanska kvinnor. Alltså 
gav kalkyler samma genomsnittliga underrapportering som den kostsamma 
biomarkörstudien gav. 

Att de fanns en viss underrapportering var känt och publicerat redan 2003. 
Ändå nämndes underrapporteringen inte som något problem när rapporterna 
om bröstcancer, tjock-och ändtarmscancer och hjärt-kärlsjukdom kom 2006. 
Det kan bero på att forskarna nöjde sig med att jämföra grupperna. Möjligen 
resonerade de så att båda grupperna underrapporterade på samma sätt och 
därmed ändå var jämförbara. Att underrapporteringen var ännu större 
bekräftades först 2008. Problemet ligger dock i att de bara vet att deltagarna 
kraftigt underrapporterat sitt intag. Man vet inte om det är fett eller 
kolhydrater eller lika mycket av båda som underrapporteras. Det är bara 
proteinet man har koll på. Det är allvarligt eftersom det var just effekten av att 
byta fett mot kolhydrater som var själva syftet med studien.  

Högt energiintag visar samband med cancerinsjuknande 
I biomarkörstudien som WHI-forskare genomförde togs ett antal ekvationer 
fram. Med hjälp av dessa ekvationer har de sedan kunnat räkna fram nya, 
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troligen sannare intagsvärden, utifrån tidigare insamlade kostdata. Dessa nya 
kalibrerade intagsvärden har de sedan användt för att undersöka sambanden 
med cancerinsjuknanden [25]. Kvinnorna till den här studien hämtades från 
kontrollgruppen inom WHI:s kostintervention men också ifrån deras 
observationsstudie. Här har alltså inte kvinnorna ifrån den fettfattiga gruppen 
ingått. Totalt ingick nästan 81000 kvinnor i underlaget. Det som görs nu blir 
en observationsstudie, med liknande metodik som i NHS, SMC och MDC. 
Forskarna kalibrerade värden på intag av energi, protein och energiprocent 
ifrån protein utifrån livsmedelsfrekvensformulären som tillsammans med 
data ifrån andra faktorer som BMI, ålder och etnicitet används i ekvationerna. 
Energiintagen och proteinintagen blev högre efter kalibreringen, medan 
energiprocenten protein minskade efter kalibreringen. 

När forskarna räknade på samma grunddata som använts i de tidigare 
rapporterade cancerstudierna fann de inget samband mellan energiintaget 
(kcal/dag), proteinintag (g/dag) eller energiprocent ifrån protein och 
insjuknande i invasiva cancerformer. När de kalibrerat intagen efter 
biomarkörerna blev resultatet ett helt annat. En ökning av kalibrerat 
energiintag med 20 % gav upphov till 18 % ökad risk för alla cancerformer 
sammanlagt. Risken ökade med 24 % för bröstcancer, 35 % för 
tjocktarmscancer, 83 % för livmoderhalscancer och 47 % för njurcancer.  

Även en ökning med 20 % av kalibrerat proteinintag (mätt i gram per dag) 
ökade risken för alla cancerformer sammanlagt med 6 %, för cancer i bröst 
med 9 %, livmoderhalscancer med 37 % och leukemi med 39 %. När forskarna 
räknade med en 20 % ökning i energiprocent ifrån protein så sjönk däremot 
totala cancerrisken istället. De här sambanden mellan proteinintag i gram och 
cancerinsjuknande beror förmodligen på den starka korrelationen mellan 
energiintag och proteinintag, ett samband som inte finns mellan 
energiprocent protein och energiintag. En individ kan ha hög energiandel 
ifrån protein i kosten samtidigt som energiintaget är lågt. 

De starka statistiska samband som forskarna fann mellan ökad risk för cancer 
med ökat energiintag (p<0,0001) och måttligt ökad risk med ökat 
proteinintag (g/dag) (p<0,01) parat med minskad risk med ökad 
energiprocent ifrån protein (p=0,03) tyder på att det är fett, kolhydrater 
och/eller alkohol som huvudsakligen ligger bakom den ökade risken med 
ökande energiintag.  

I en diskussion visar forskarna att en stor del av de observerade sambanden 
mellan energiintag och cancerinsjuknanden kan förklaras av de kända 
samband som finns mellan BMI och sjukdomarna, dvs. att högt BMI ökar 
risken för insjuknanden. Men det kan också vara så att de risker som man 
brukar se med höga BMI istället beror på att individer med höga BMI också 
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har höga energiintag. Forskarna avslutar sin diskussion med att det behövs 
mer forskning om sambanden mellan energirika koster och ansamling av 
kroppsfett för att förstå mekanismerna som leder till ökad cancerrisk.  
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7 Som man frågar får man svar 

Nutritionsepidemiologisk forskning syftar till att förbättra kunskapen om den 
betydelse kost och levnadsvanor har för folkhälsan och för uppkomst av 
kroniska sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, osteoporos, 
gråstarr, m.fl., samt för prognosen bland dem som drabbas av dessa 
sjukdomar. Forskningsresultaten kan sedan användas i arbetet att utveckla 
kost- och näringsrekommendationer. Vilka forskningsfrågor som ställs 
kommer förstås att ha avgörande betydelse för vilka kostbudskap de ger 
upphov till. Det man inte frågor om får heller inga svar. Hur man ställer 
frågorna kan också påverka svaren. Jag ska nu återknyta till forskningen i de 
stora prospektiva projekten vi redan är bekanta med, som NHS, SMC, MDC, 
men också WHI, samt introducera EPIC (se faktaruta) och se hur 
diskussionerna går. Kapitlet kommer att behandla hur några olika val av 
frågeställningar kan påverka utfallen i studierna. Val som gäller 
kostundersökningsmetod, energijusteringsmetod, vilka livsmedel man ställt 
frågor om i frekvensformulären samt ålder och generation för kvinnorna som 
undersökts. Jag ska också reflektera kring hur matvanorna i olika delar av 
världen kan ge upphov till olika slutsatser om vad som är mer eller mindre 
hälsosamt. 

Större statistisk power med 4-dagars 
kostregistrering 

Huruvida det finns ett samband mellan bröstcancer och fett i kosten eller inte 
har varit kontroversiellt i mer än 20 år[1]. Som vi sett av studierna före 2006 
(Kapitel 4) kunde inga entydiga slutsatser dras.  

Beroende på vilken kostundersökningsmetod som används uppstår olika slags 
mätfel. Mätfelen kan leda till minskad power, dvs. förmågan hos studien att 
med statistisk signifikans visa på skillnader som kan uppstå. Relativa risken 
kan bli lägre än den skulle blivit med säkrare mätmetoder. På så sätt blir 
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skillnader mer eller mindre osynliga, och vi kan dra den felaktiga slutsatsen 
att det inte finns några effekter av en kost där det faktiskt finns. Problemet 
med självrapporterade intag är att det kan skilja sig ifrån det verkliga intaget 
på olika sätt. Medan studier som använt livsmedelsfrekvensformulär inte 
funnit samband mellan fettintag och bröstcancer så har andra studier med 
andra metoder gjort det. I MDC fanns en ökad risk för bröstcancer med intag 
av totalfett, enkelomättat och fleromättat fett i en kohort med 
postmenopausala kvinnor. Här användes en kombination av 7 dagars 
menyregistreringsbok och livsmedelsfrekvensformulär [2]. MDC ingår i EPIC, 
liksom Norfolk i Storbritannien. I Norfolk fann man ett samband mellan intag 
av mättat fett och bröstcancer räknat på en 7 dagars kostdagbok, men inte med 
ett livsmedelsfrekvensformulär som kvinnorna också fick fylla i [3].  

Faktaruta: The European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition (EPIC) 
Från Sverige deltar Malmö kost och cancer (MDC) och Västerbottens 
hälsoundersökningar (VIP = Vasterbotten Intervention Project). EPIC-
projektet omfattar 23 centra från 10 europeiska länder i en prospektiv 
kohortstudie som pågår [4]. Här finns både medelhavsländer och nordiska 
länder representerade med sina olika matvanor (Danmark, Frankrike, 
Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland). Mellan de olika länderna finns en större spännvidd i intag av olika 
sorters fetter, grönsaker m.m. än inom respektive land. 
Kostundersökningsmetoderna varierade dock mellan länderna. I de flesta 
länder, utom i MDC, användes ett semikvantitativt livsmedels-
frekvensformulär som deltagarna själva fick fylla i. Det var anpassat efter 
varje lands matvanor. För att kalibrera kostintagen så gjordes en andra 
kostundersökning på 8 % slumpvis utvalda individer (36000) från kohorten 
med 24 timmars intervjumetodik. Alla deltagare fick fylla i en livsstilsenkät 
med frågor om utbildning och socioekonomisk status, yrke, tidigare 
sjuklighet och störningar eller kirurgiska ingrepp, tobaks- och alkoholbruk 
under livet och fysisk aktivitet. Drygt en halv miljon män och kvinnor 
rekryterades åren 1992-98, fördelade på 70 % kvinnor och 30 % män, de 
flesta i åldrarna 35 till 70 år. Relativa risken och 95 %-igt konfidensintervall 
analyserades med Cox proportional hazard regressionsmetod.  
 
Resultaten från studierna i Malmö och Norfolk fick WHI-forskarna att utifrån 
sitt datamaterial göra motsvarande analyser. För att deras resultat skulle 
kunna jämföras med andra kohortstudier ingick enbart kontrollgruppens 
kvinnor. Forskarna skapade en prospektiv fall-kontrollstudie inom kontroll-
gruppen med 603 cancerfall och 1206 matchade kontroller [5]. De jämförde 
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vilket samband de fick med bröstcancer när kosten mätts med livsmedels-
frekvensformulären och med en 4-dagars kostregistrering. Vid starten av 
studien hade de samlat in kostdata med båda metoderna. I vanlig ordning 
delade forskarna in kvinnorna i femtedelar av fettintag, justerat för stör-
faktorer och energi. De justerade för 15 olika faktorer som är kända för att 
kunna påverka bröstcancerrisken. Fettintagen kom att bli högre registrerade 
med livsmedelsfrekvensformulären än med den vägda 4-dagarsregistreringen 
(Tabell 7.1). Även inom de högsta femtedelen blev det skillnader, om än inte 
lika stora.  

Tabell 7.1 Energiprocent totalt fettintag i kontrollgruppen fördelat i 
femtedelar, medianvärden 

Kostregistreringsmetod Lägsta femtedelen, 
energiprocent fett 

Högsta femtedelen, 
energiprocent fett 

4 dagars vägd registrering 24,6 41,5 
Livsmedelsfrekvensformulär 33,2 45,0 

 
Hur blev utfallet på bröstcancer? Justerat för störfaktorer och total energi blev 
riskökningen för den femtedel av kvinnorna som åt mest fett 82 % med 4-
dagarsregistreringsmetoden (Tabell 7.2). När man använde data ifrån livs-
medelsfrekvensformulären blev det istället en minskad risk på 33 % med mer 
fett (ej signifikant). Så stora kan alltså skillnaderna i utfall bli med samma 
kvinnor när kostintaget är mätt med olika metoder. 

Tabell 7.2 Relativ risk att utveckla bröstcancer i högsta respektive lägsta 
femtedelar av totalt fettintaget (redovisat i Tabell 7.1) 

Kostregistreringsmetod Lägsta 
femtedelen, 
energiprocent 

Högsta 
femtedelen, 
energiprocent 

P för trenden 
över 
femtedelarna 

4-dagars vägd registrering 1,0 1,82 0,02 
Livsmedelsfrekvensformulär 1,0 0,67 0,24 

 
WHI-forskarna har tidigare beskrivit ett problem som uppstått med den 
urvalsmetod de haft, det vill säga att de i studien tog med enbart de kvinnor 
som registrerat mer än 32 energiprocent fett med livsmedelsfrekvens-
formuläret och uteslutit alla som angett lägre intag. Det skapade ett fel som 
gav upphov till falskt förhöjda intag av energi och energigivande närings-
ämnen. När de justerat för det problemet (regression to the mean) i ny analys 
av kontrollgruppen så ökade risken för bröstcancer signifikant med 109 % när 
fettintaget mättes med 4-dagarsregistreringen (Tabell 7.3). Men nu ökade 
också risken baserad på livsmedelsfrekvensformuläret med 71 % (ej 
signifikant). 
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Tabell 7.3 Relativ risk att utveckla bröstcancer i högsta respektive lägsta 
femtedelar av totalt fettintag efter att justerat för felet som uppstod när 
enbart kvinnor med > än 32 energiprocent fett valdes ut till studien. 

Kostregistreringsmetod Lägsta 
femtedelen, 
energiprocent 

Högsta 
femtedelen, 
energiprocent 

P för 
trenden  

4-dagars vägd registrering 1,0 2,09 0,008 
Livsmedelsfrekvensformulär 1,0 1,71 0,18 

 
Det fanns ytterligare ett problem. Det saknades intagsvärden från en del 
deltagare. När forskarna korrigerat för effekterna av detta så ökade risken 
signifikant beräknat på 4-dagarsregistreringen med 154 % men bara med 24 
% med livsmedelsfrekvensformulären (ej signifikant)(Tabell 7.4).  

Tabell 7.4 Relativ risk att utveckla bröstcancer i högsta respektive lägsta 
femtedelar av totalt fettintag efter att ha justerat för felen som uppstått på 
grund av saknade kostdata hos en del deltagare 

Kostregistreringsmetod Lägsta 
femtedelen, 
energiprocent 

Högsta 
femtedelen, 
energiprocent 

P för 
trenden 

4-dagars vägd registrering 1,0 2,54 0,006 
Livsmedelsfrekvensformulär 1,0 1,24 0,41 

 
Liknande tendenser erhölls för riskberäkningarna för de olika under-
grupperna av fett, särskilt för omättade fetter. 4-dagarsregistreringen gav 
upphov till högre statistisk power, dvs. förmåga att visa statistisk signifikans 
med det deltagarantal forskarna hade än med livsmedelsfrekvensformuläret.  

Om forskargruppen hade haft råd att genomföra en 4-dagarsregistrering även 
år 3 och 6 i kostinterventionen – hur hade det kunnat påverka utfallet? I 
diskussionen gjorde forskarna vissa antaganden och tillämpade resultaten 
från modellen de fått fram med 4-dagarsregistreringen i kontrollgruppen i 
WHI. När man räknade på interventionsgruppen, att de kvinnorna intog ca 
9,5 % mindre energi per dag än kontrollgruppen kom man fram till att relativa 
risken mellan grupperna skulle bli ca 0,78. Det var en riskminskning på 22 % 
att jämföra med 9 % som erhölls när livsmedelsfrekvensformulären utgjorde 
underlaget. Men nu ska man komma ihåg att när forskarna räknade på 
kontrollgruppen och 4-dagarsregistreringen så handlade det om ett förmodat 
livslångt kostintag, medan interventionsgruppen bara följt den fettsnåla 
kosten under 8 år. Ju kortare tid en person äter kosten desto mindre hinner 
risken minska. När man räknade om med hänsyn till enbart 8 år, så kommer 
man fram till en riskreducering på 8,8 %, vilket är nära den observerade på 
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9,1 %. Vad forskarna verkade vilja komma fram till var att om de haft möjlighet 
att använda 4-dagarsregistrering istället för livsmedelsfrekvensformulär 
under hela studien var det troligt att skillnaderna blivit signifikanta. Deras 
slutsats blev att det fanns ett samband mellan fettintag och bröstcancer, där 
ökande fettintag ökade risken, och att det sambandet var känsligt för vilken 
kostregistreringsmetod som användes.  

Valet av energijusteringsmetod påverkar 
resultatet 

Inte bara kostundersökningsmetoden utan också energijusteringsmetoden 
kan tänkas ha betydelse för om man kan få signifikanta skillnader. I fall-
kontroll undersökningen inom WHI justerade forskarna även energiintagen 
på olika sätt [5]. De justerade för totalenergi, vilket kallas standardmetoden 
(se Kapitel 3 för energijusteringsmetoderna). De gjorde också en justering 
enbart för den energi som kom från alla energigivare utom just fett, som kallas 
partitionsmetoden. De räknade också med residualmetoden (Walter Willetts 
metod som används inom NHS-kohorterna i USA). Oavsett energijusterings-
metod så ökade risken med stigande fettintag signifikant med 4-dagars-
registreringen, men inte med livsmedelsfrekvensformulären. Relativa risk-
ökningen blev dock hela tiden högre med standardmetoden än med residual-
metoden, 109 % mot 58 % för totalt fettintag (Tabell 7.5).  

Tabell 7.5 Relativ risk att utveckla bröstcancer i högsta respektive lägsta 
femtedelar av totalt fettintag (efter justering för felen som uppstått på 
grund saknade kostdata hos en del deltagare) med 4-dagarskostregistrering 
och tre olika energijusteringsmetoder 

Energijusteringsmetod Lägsta 
femtedelen, 
energiprocent 

Högsta 
femtedelen, 
energiprocent 

P för trenden 

Standardmetoden 1,0 2,09 0,008 
Residualmetoden 1,0 1,58 0,007 
Partitionsmetoden 1,0 1,73 0,009 

 
NHS uppföljningstudie på postmenopausala kvinnor omfattade 20 år, vilken 
publicerades ett par månader efter WHI-rapporterna 2006. Bland 80 375 
kvinnor fann de 3537 fall av invasiv bröstcancer [6]. Med den 
energijusteringsmetod som alltid används i NHS, residualmetoden, fann 
forskarna inget samband mellan fett och bröstcancer, vare sig åldersjusterat 
eller justerat för en mängd kända påverkande störfaktorer i multivariatanalys.  
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2008 kom EPIC:s första rapport om samband mellan fettintag och 
insjuknande i bröstcancer i 23 europeiska populationer från 10 olika länder 
[7]. 319 826 kvinnor i åldrarna 20-70 år följdes under i genomsnitt 8,8 år 
varav 7119 kvinnor utvecklade invasiv bröstcancer. Intagen både av totalfett, 
men också av de olika undertyperna av fett varierade mycket mellan länderna. 
Eftersom intaget av energigivande näringsämnen korrelerar starkt med 
energiintaget valde de flera olika metoder att justera för energiintaget som 
störfaktor. Man använde standardmetoden, residualmetoden, densitets-
metoden och partitionsmetoden. Ingen riskökning kunde ses med någon av 
metoderna för totalt fettintag. Däremot blev det signifikant ökad risk för 
mättat fett med alla metoder, utom för residualmetoden. Riskökningen blev 
13 % med standardmetoden när man jämförde femtedelen som åt mest mättat 
fett med femtedelen som åt minst (p för trenden 0,038).  

Är det så att det inte går att få signifikanta skillnader när residualmetoden 
används som energijusteringsmetod? Den frågan får sitt svar i en annan stor 
amerikansk prospektiv observationsstudie, the National Institutes of Health 
(NIH) – AARP Diet and Health Study. Där ingick en kohort om 188 736 
kvinnor som passerat menopausen [8]. Av dem fick 3501 bröstcancer under 
den i genomsnitt 4,4 år långa uppföljningsperioden. De fann till skillnad från 
NHS och EPIC en ökad risk med intaget av totalfett. Detta oavsett vilken 
energijusteringsmetod som använts. Det går alltså få signifikanta skillnader 
även med residualmetoden. Kvinnorna fick fylla i ett 
livsmedelsfrekvensformulär med 124 livsmedel. De fick också besvara 21 
frågor som gällde speciella livsmedel, om de var sockerfria, fettfattiga, fullkorn 
m.m. Formulären kalibrerades sedan mot två 24 timmarsintervjuer hos en 
mindre slumpmässigt utvald grupp. När forskarna jämförde den femtedel av 
kvinnorna som fick mest energi ifrån fett (40,1 energiprocent) med de som 
fick minst (20,3) så blev riskökningen 11 % (p för trenden =0,017)(siffrorna 
beräknade med densitetsmetoden).  

Fett och kolhydrater påverkar olika typer av 
bröstcancertumörer  

Bröstcancer är inte en sjukdom, utan flera olika där t ex hormonkänsliga 
tumörer kan påverkas av andra faktorer än de tumörer som inte är hormon-
känsliga. Den vanligast förekommande bröstcancern hos postmenopausala 
kvinnor är östrogenpositiva (ER+- varianter) av hormonkänsliga receptor-
tumörer. ER+ påverkas av höga östrogennivåer i blodet. Det är först efter 
menopausen som betydande skillnader i hormonnivåer i kroppen uppträder 
mellan feta och normalviktiga kvinnor. För att kompensera för det naturliga 
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bildandet av östrogen och progesteron vid menopausen kan kvinnor få 
hormonersättningsterapi (HRT). Fetma, HRT och alkohol är faktorer som 
verkar öka östrogennivåerna.  

Bara 15-20 % av bröstcancertumörerna brukar vara östrogennegativa (ER- 
typen), men de har sämre prognos än ER+ tumörerna och drabbar främst 
yngre kvinnor. Det innebär att de tumörformerna inte är så vanliga i studier 
med postmenopausala kvinnor och det kan vara svårt att få tillräcklig power 
för att visa på statistiska samband. Däremot kan tumörerna förekomma i 
större utsträckning när kvinnorna är yngre vid starten och uppföljningen sker 
efter uppåt 20 år.  

Ny forskning visar på ökad risk för bröstcancer med högt 
fettintag 
I EPIC har forskarna efter 11,5 år gjort en förnyad uppföljning av insjuknande 
i bröstcancer 2014 och den här gången undersökt sambanden mellan fettintag 
och olika undertyper av bröstcancer. De fann att högt intag av fett ökade 
risken för ER+/PR+- tumörer med 20 % när högsta femtedelens intag (117 
g/dag) jämfördes med den lägsta (43 g/dag) [9]. Högt intag av mättat fett 
ökade risken på motsvarande sätt med 26 %. Risken för ER-/PR- tumörer 
påverkades däremot inte. Även i NHS II sågs i rapporten från 2003 en ökad 
risk hos yngre kvinnor med fett för ER+/PR+- tumörer (se Kapitel 4). I NHS 
II, där kvinnorna var mellan 26 och 45 år vid starten 1991, undersöktes 
sambanden mellan fettintag och bröstcancer vid en förnyad uppföljning 2014 
[10]. Man fann en ökad risk på 18 % med animaliskt fett för alla kvinnor. Man 
såg också en ökad risk med mättat fett och enkelomättat fett. Riskökningen av 
mättat, enkelomättat och animaliskt fett dämpades dock när de justerade för 
intaget av rött kött. Rött kött har på samma kohort visat sig öka risken för 
bröstcancer medan kyckling minskat risken [11]. I deras tidigare studier med 
äldre kvinnor vid starten (NHS I) sågs däremot varken ökad risk för fetter eller 
för rött kött (se Kapitel 4). I NHS I var de äldsta kvinnorna födda 1925, och 
därmed de som med största sannolikhet hunnit utveckla bröstcancer under 
uppföljningstiden. Deras uppväxtförhållanden och liv för övrigt var antagligen 
annorlunda mot de yngsta i NHS II som var födda 1966. Resultaten från 2014 
verkar luta mot att risken för bröstcancer med högt intag av animaliskt fett 
och rött kött kan gälla framför allt yngre kvinnor före menopausen. 
Fettkällorna, t.ex. rött kött och charkuterier (processat kött), kan vara 
viktigare än fettet i sig.  

När resultat presenteras i form av näringsämnen finns risken att slutsatserna 
på livsmedelsnivå blir felaktiga. Det är alltid livsmedelsintag som frågas efter 
i kostundersökningarna. Om ett högt intag av rött kött visar sig öka risken för 
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bröstcancer hos yngre kvinnor, och dessa resultat presenteras i form av ökad 
risk med högt intag av animaliskt fett så kan animaliskt fett sedan i sin tur 
transformeras tillbaka och leda till råd om att även minska mejerifett, därför 
att det också är ett animaliskt fett. Ett råd som kan vara helt fel om mejerifett 
inte ökar risken för bröstcancer.  

I WHI var alla deltagande kvinnor postmenopausala och rådet var att minska 
fettintaget, inte att minska intaget av rött kött.  

I MDC undersöktes betydelsen av fettkällorna mer generellt för insjuknande i 
invasiv bröstcancer hos postmenopausala kvinnor med en uppföljningstid på 
10 år [12]. Deras kostundersökningsmetod har större precision för olika 
livsmedel i och med att deltagarna intervjuas. Intagen av de olika livsmedlen 
energijusterades och presenterades i gram. Forskarna fann att standardmjölk 
minskade risken medan pulversoppor/såser ökade risken för all invasiv 
bröstcancer. Studien visade inga signifikanta samband med kött, fisk, stekt 
potatis, kakor, choklad och snacks, oljor, dressingar, vare sig för 
smörbaserade margariner eller lättmargariner och inte heller för ost eller 
grädde. För ER+/PR+ tumörer fann de att yoghurt minskade risken med 11 % 
medan ägg ökade risken med 10 %, liksom pulversoppor/såser. När det gällde 
ER-/PR-tumörer ökade risken med pulversoppor/såser med 31 %, men också 
lika mycket med vegetabiliska margariner. Resultaten stödjer att 
fettinnehållande livsmedel kan bidra till både hormonella och icke-
hormonella mekanismer i utvecklingen av brösttumörer.  

Kolhydrater som oberoende riskfaktor för olika tumörtyper 
I NHS I kunde inte forskarna visa på något samband med bröstcancer för vare 
sig kolhydrat- eller kostfiberintag i gram per dag, inte heller mätt i form av GI 
och GL [13] (se Kapitel 3 för begreppen GI och GL). Inte heller i EPIC har GI, 
GL och kolhydrater visat sig ha samband med bröstcancer rent generellt. Ett 
högt GL och kolhydratintag ökade dock risken för ER- tumörer, men enbart 
hos postmenopausala kvinnor [14]. När högsta femtedelen GL (>137,8) 
jämfördes med lägsta femtedelen (<101,8) ökade risken med 36 %. För 
kolhydrater ökade risken på motsvarande sätt med 41 %. Risken för 
bröstcancer av typen ER-/PR- ökade ännu mer, med 48 % för högt GL och 64 
% för högt kolhydratintag. Det fanns inga samband med GI i sig och 
bröstcancer av typen ER-. GI-femtedelarna sträckte sig mellan lägsta på <52,7 
till högsta >58,9. Det speciella med EPIC-studien var att de hade tillräckligt 
många yngre deltagare som utvecklat de sällsyntare ER-/PR- tumörerna, 
vilket gjorde att sambanden kunde bli statistiskt signifikanta. Vad gällde 
ER+/PR+ -tumörerna så kunde forskarna inte se några samband med varken 
GI, GL eller kolhydrater i kosten.  
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I den svenska SMC-kohorten var det andra tumörtyper än i EPIC som 
påverkades av kolhydrater. I en uppföljning efter 17,4 år i SMC kohorten fann 
forskarna en ökad risk för bröstcancer av ER+/PR- tumörer med högt intag 
av kolhydrater, högt GL och högt GI efter justering för energi, alkohol och 
sedvanliga riskfaktorer [15]. Frukt och spannmål innehåller kostfiber. Därför 
har man valt att justera bort den hälsomässiga effekt som fiber i sig skulle 
kunna ge upphov till, allt för att få fram effekten av kolhydrater som 
oberoende riskfaktor. Risken ökade med 88 % i den femtedel som hade högst 
GL (≥200) jämfört med dem som hade lägst GL (<164). Motsvarande 
riskökning med GI var 55 % för GI ≥83,4 jämfört med GI<75,8 . Däremot 
fanns inga samband för de betydligt vanligare ER+/PR+ eller sällsyntare ER-
/PR- brösttumörerna.  

Tvärt emot i SMC fann man hos WHI-kvinnorna, som minskat på fett och ökat 
på kolhydrater, en tydlig minskning av förekomsten av tumörer som var 
ER+/PR-. Men i WHI var det hela kostens effekt som utvärderades efter drygt 
åtta år, inte som i SMC enbart kolhydrater som oberoende faktor efter lång 
tids intag.  

Som synes var lägsta femtedelen GL högre i SMC-studien (<164) än GL i 
högsta femtedelen i EPIC (>137,8). GL-värdena i sin tur beror förstås av vilket 
GI-värde som använts för livsmedlen, men också hur GL beräknats. Även om 
det för de flesta livsmedel inte spelar någon roll om man räknar på kolhydrater 
inklusive kostfiber, som gjordes t.ex. i WHI, eller om man räknar på 
tillgängliga kolhydrater, alltså exklusive kostfiber, som görs i EPIC, så kan det 
ändå spela roll när man jämför resultat ifrån olika studier. Detsamma gäller 
kolhydratintagen, om de räknas som tillgängliga kolhydrater, som i EPIC, eller 
om kostfiber ingår i kolhydratsumman, något som man sällan får besked om i 
själva forskningsrapporten. Jämförelser mellan höga och låga GI och GL bör 
kanske säkrast stanna inom respektive studie som läget är idag. Men det är 
trots allt inte uteslutet att skillnaderna kan ha betydelse för de statistiska 
utfallen. Att GL och kolhydratintagen är olika i de två studierna kan vara en 
bidragande förklaring till att det är olika tumörtyper som påverkas. 
Kolhydratkällorna kan också ha varit olika. 

I WHI var ambitionen att kvinnorna skulle byta feta livsmedel mot mer 
kolhydrater i form av frukt, grönsaker och spannmål. Däremot hade forskarna 
ingen speciell inriktning mot att spannmålet skulle vara fullkorn.  

Man bör inte blanda ihop effekter av kolhydrat- och fiberinnehållande 
livsmedel med kolhydrater eller kostfiber som oberoende faktorer. Man kan 
inte äta livsmedel som ger frukt-, grönsaks- eller spannmålsfiber utan att 
samtidigt få kolhydrater, men ett högt kolhydratintag går att få med högt intag 
av socker och raffinerade spannmålsprodukter som vitt bröd, ris och pasta. 
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Vilka livsmedel som bidrar med fetter respektive kolhydrater kan vara 
avgörande för vilka samband som erhålls, men det framgår inte när resultaten 
enbart presenteras i form av samband med näringsämnen.  

Sambanden mellan vegetabilier och bröstcancer är 
beroende på precisionen i livsmedelsfrekvensformulären 
Mest intressant med tanke på att kunna ge konkreta kostråd är förstås att 
undersöka effekterna av livsmedelskällorna. Det är ändå de som efterfrågas i 
intervjuer och finns med i livsmedelsfrekvensformulären. För att kunna mäta 
effekten av frukt- och grönsaksintagen behöver man dels frågeformulär som 
fångar intaget, dels att skillnaderna i intag är tillräckligt stora mellan 
deltagarna i studien för att kunna mäta effekterna.  

I EPIC kunde man förvänta sig att se effekter av frukt och grönsaker och bröst-
cancer, men det gjorde man inte [16]. Det kan bero på att kostregistreringen 
av olika frukter och grönsaker skiljde sig så mycket åt mellan de deltagande 
länderna. I Italien äts många olika sorters frukt och grönsaker och dessutom i 
stora mängder. I en italiensk kohort inom EPIC hade man därför förutsätt-
ningar att undersöka sambanden med bröstcancer under en 11 år lång upp-
följningsperiod [17]. Deras livsmedelsfrekvensformulär innehöll 248 frågor 
gällande 188 olika livsmedel. Man räknade sedan om varje individs frukt- och 
grönsaksintag i gram per dag, och deltagarna indelades i femtedelar efter 
medelkonsumtion. Potatis och bönor hanterades separat. Man skiljde på 
bladgrönsaker, tomater, andra fruktgrönsaker (som t.ex. aubergine, squash, 
gröna bönor, selleri, fänkål), rotgrönsaker, kål (t.ex. broccoli, blomkål, 
savoykål, brysselkål), lök, vitlök, purjolök och svamp. I fruktkategorin 
analyserades färsk frukt, (men också indelat i citrusfrukter kontra andra 
frukter) nötter och frön och torkad och konserverad frukt. Frukt och 
grönsaksjuicer analyserades separat. Av de 1072 bröstcancerfallen hade drygt 
hälften redan passerat menopausen innan de startade i studien. De kvinnor 
som åt mest grönsaker (mer än 264,8 g/dag) hade också det högsta 
energiintaget och var mer överviktiga än de som åt minst (mindre än 107,8 
g/dag). Efter att ha justerat för energi, BMI m fl kända riskfaktorer för 
bröstcancer fann forskarna att efter att ha lagt ihop alla grönsakerna i en 
grupp minskade risken med 35 %. Bladgrönsaker verkade särskilt nyttiga om 
man var en regelbunden konsument, där minskade risken med 30 % när man 
jämförde intag på mer än 56,9 g per dag med intag mindre än 15,3 g per dag. 
Sett med svenska mått mätt är det en ansenlig mängd bladgrönt. Gruppen 
fruktgrönsaker minskade risken med 25 % där dosjämförelsen i gram var 
ungefär som för bladgrönsakerna. Råa tomater minskade i sig risken med 27 
%. I övrigt uppnådde inte enskilda livsmedel statistiskt signifikanta skillnader. 
För livsmedel som kål och rotsaker var intagen så små att effekter knappast 
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kan förväntas bli signifikanta. Den slutsats som forskarna drog är att det 
verkar som om just salladsätandet är gynnsamt. Att varje dag äta en stor sallad 
med bladgrönt och fruktgrönsaker, särskilt tomater, kan verka skyddande. 
Detta är inte alls lika vanligt förekommande på daglig basis i andra europeiska 
länder. Salladsätandet kan också vara ett tecken på att kostvanorna i övrigt 
också skiljer sig. Motsvarande riskminskning med kokta tomater som med råa 
tomater sågs t.ex. inte alls. Forskarna menade att det kan bero på att 
tomatsåser används i energitäta pastarätter och tillsammans med 
köttfärssåser m.m.  

När de flesta observationsstudier drogs igång var forskarna fokuserade på att 
mäta fettintag och frågorna kring frukt och grönsaker kunde vara minst sagt 
snålt tilltagna. När NHS startade 1980 fanns 6 frågor om frukt och 7 om grön-
saker, för att 1986 öka till 21 frågor om frukt och 27 om grönsaker. I den 
svenska SMC 1987 fanns 4 frågor om frukt och 5 om grönsaker. I SMC-studien 
framträdde ett samband först när frågorna blev fler 1997. Betydelsen av kost-
fiber för risken att få bröstcancer hos postmenopausala kvinnor följdes upp 
efter i genomsnitt 8,3 år då 1188 cancerfall inträffat med känd ER/PR status 
[18]. I analysen med kvinnorna från 1987 och 1997 sammanslagna blev 
resultatet att kvinnorna med högst intag av kostfiber från frukt (> 5,1 g/dag) 
hade signifikant riskreduktion på 34 % för alla invasiva tumörtyper jämfört 
med kvinnorna som hade lägst intag av fruktfiber (<1,7 g/dag). För ER+/PR+ 
var riskminskningen ännu större, 38 %. För grönsaksfiber och spannmålsfiber 
minskade också riskerna, men inte signifikant. När forskarna analyserade 
enbart gruppen som fyllt i det utökade livsmedelsfrekvensformuläret (drygt 
34 000 kvinnor) fann de en signifikant minskad risk även för både grönsaks-
fibrer med 35 % och spannmålsfibrer med 31 % för alla tumörer. Risk-
minskningarna blev ännu större för ER+/PR+ tumörerna: 42 respektive 43 %. 
Man får anta att med nästan 40 % fler livsmedel i frågeformuläret har vegeta-
biliska livsmedel fått ett större utrymme som ger större precision på fiber-
intagen. Det var för få kvinnor som hade ER- tumörer vilket gjorde att man 
inte kunde göra statistiska analyser på dem. Med livsmedelsfrekvensformulär 
som ger en representativ bild av intagen kan alltså forskare finna samband 
som inte varit möjliga att upptäcka tidigare.  

Eftersom ER- tumörerna är ovanliga i studier med postmenopausala kvinnor 
kan vara svårt att få tillräcklig power för att visa på statistiska samband med 
kostfaktorer. Därför har olika forskare slagit samman sina kohorter till en 
gemensam studie för att undersöka betydelsen av frukt och grönsaker på 
tumörer med olika hormonreceptorstatus. Deras rapport baserade sig på 
närmare en miljon deltagare fördelade på 20 kohorter från olika världsdelar, 
dock med flest ifrån USA [19]. Postmenopausala kvinnor dominerade, men 
premenopausala fanns också med. NHS kohorterna ingick liksom SMC ifrån 
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Sverige, men också en annan svensk studie Womens’s lifestyle and health 
study, där kvinnorna var mellan 30-49 år vid starten. Resultaten från den 
sammanslagna kohorten visade att frukt- och grönsaksintaget minskade 
risken signifikant för ER- tumörer1. Däremot minskade inte risken rent 
generellt för alla former av bröstcancer sammanlagda eller för ER+ tumörer. 
Det var främst grönsaksintaget som minskade risken för ER- tumörer med 18 
% när man jämförde den femtedel av kvinnorna som åt mest med de som åt 
minst. Risken minskade inte signifikant med frukt. Däremot kunde man se att 
vissa frukter och grönsaker faktiskt hade effekt. Ett äpple eller päron om 
dagen minskade risken för ER- tumörer med 8 %. Persikor, nektariner och 
aprikoser på motsvarande sätt minskade risken med 19 % medan jordgubbar 
minskade risken med 44 %. Fruktjuice hade ingen effekt alls. Bland grön-
sakerna minskade en portion risken med 9 %.  

Kostfaktorer har olika effekt beroende på om 
hormonersättningsterapi används eller inte 
Effekten av olika kostfaktorer på bröstcancer kan påverkas av om kvinnorna 
fått HRT eller inte. Att inte stratifiera för detta kan vara en anledning till att 
effekter av kosten inte blir synliga.  

I NIH – AARP Diet and Health Study, där man funnit signifikant ökad risk 
med fett i kosten, delade forskarna sedan in kvinnorna i de som inte använde 
HRT när studien startade och de som använde det [8]. Då visade det sig att en 
ökad risk med totalfett, mättat och enkelomättat fett sågs enbart hos 
kvinnorna som inte använt HRT (Tabell 7.6). Hos dessa ökade risken med 26 
% hos den femtedel som åt mest fett jämfört med de som åt minst. Hos 
kvinnorna som använde HRT ökade risken med 63 % hos dem som åt minst 
fett, och 66 % hos dem som åt mest fett jämfört med dem som inte använde 
HRT och åt minst fett. Riskökningen med HRT var alltså redan så stor att ett 
högt fettintag inte nämnvärt ökade risken ännu mer för dem.  

Den riskökning som själva hormonersättningsterapin kan ge upphov till 
bekräftas även i EPIC-studien 2008, där forskarna såg att risken för 
bröstcancer med mättat fett var mer uttalad för postmenopausala kvinnor 
som aldrig fått HRT [7]. 

                                                             

1 Inga intagssiffror gavs annat än för varje deltagande kohort för sig, det fanns alltså inga 
siffror i de olika femtedelarna i originalrapporten  
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Tabell 7.6. Energijusterade hazard ratio (HR) att utveckla bröstcancer i 
högsta respektive lägsta femtedelar av totalt fettintag hos kvinnor, med 
eller utan HRT [8] 

 HR för lägsta femtedelen 
fettintag på 20,3 
energiprocent fett 

HR för högsta femtedelen 
fettintag på 40,1 
energiprocent fett 

P för trenden 

Utan HRT 1,0 1,26 0,0005 
Med HRT 1,63 1,66 0,78 

 
Å andra sidan, när det gällde effekten av kostfiber har spannmålsfiber visat 
sig ha effekt enbart hos de kvinnor som använde HRT [18]. Hos kvinnor i 
SMC-studien som använde HRT halverades risken för bröstcancer med det 
högsta intaget jämfört med det lägsta. Det fanns inte någon riskreducering hos 
de som aldrig använt HRT. Tvärtom blev det för frukt- och grönsaksfiber. Där 
var det bara de kvinnor som inte använda HRT som minskade sin risk med 43 
respektive 35 %.  

Om de här sambanden kan bekräftas i fler studier skulle väl råden bli att om 
man inte kan sluta med HRT så har man mest nytta av att äta mer fullkorn. 
Medan kvinnor som inte använder HRT kan få rådet att minska på fettintaget 
och äta mer frukt och grönsaker. Faktorer som individens HRT-användning, 
bruk av alkohol, fetmagrad och gener kan ha betydelse för hur olika 
kostfaktorer påverkar utfallet.  

Att förebygga återfall i bröstcancer – sekundär 
prevention 

När det gäller att förebygga sjukdomar så finns det två strategier att välja på. 
Den ena handlar om att förändra en riskfaktor i hela befolkningen, primär 
prevention. WHI-studiens kostintervention var en studie i primär prevention, 
där risken att insjukna antogs vara som i den amerikanska populationen för 
övrigt. Den andra strategin handlar om att arbeta med just de individer i en 
befolkning som har en ökad risk för att insjukna och som kanske har störst 
nytta av förebyggande insatser, sekundär prevention. En grupp som har en 
ökad risk att återinsjukna är de som nyss fått och behandlats för bröstcancer. 
En kostförändring skulle i deras fall handla om sekundär prevention. Det finns 
två amerikanska sekundärpreventiva RCT-studier med fettsnåla koster i syfte 
att minska återfallen i invasiv bröstcancer, WINS och WHEL.  
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I den ena studien, WINS, Women’s Intervention Nutrition Study, startade 
kvinnorna inom ett år efter en första cancerdiagnos och behandling, och 
följdes sedan under i genomsnitt 5 år [20, 21] Målet i WINS sattes till 15 
energiprocent fett i kosten med förhoppningen att deltagarna skulle hamna 
på 20 energiprocent. Varje kvinna fick ett individuellt mål för mängden fett i 
gram. Det beräknades utifrån hennes energibehov med avsikten att behålla 
vikten. Deltagarna fick föra en särskild dagbok där de noterade sina fettintag. 
Utfallet analyserades utifrån intention to treat-metoden. Statistiskt 
analyserades återfallsfri överlevnadstid med Kaplan-Meier analys, 
stratifierade log-rank tester och Cox proportional hazard metoder, alltså 
samma metoder som i WHI. Före studien låg fettintaget i WINS på 56-57 g, 
vilket innebar 29,6 energiprocent fett i båda grupperna. Fettintaget kom att 
minska hos kontrollgruppen med 5 gram under första året, medan intaget 
minskade med 24,4 gram hos interventionsgruppen. I WINS hade 
kontrollgruppens kvinnor ett rapporterat fettintag som låg på nästan identiskt 
samma nivå som WHI-kvinnorna på den fettsnåla kosten. Risken för återfall i 
interventionsgruppen i WINS var 24 % lägre än i kontrollgruppen. Liksom i 
WHI-studien minskade vikten något hos kvinnorna på interventionskosten. 
Kvinnorna i den fettsnåla gruppen åt mer frukt, grönsaker och kostfiber trots 
att råden inte inriktat sig på annat än fettintaget. Att risken minskade med 24 
% i WINS kan förvåna. Kosten var strängare vad gällde fettintaget än i WHI 
vilket borde ge sämre följsamhet, men så blev det inte. Den viktigaste 
skillnaden kanske ligger i att motivationen att verkligen följa kosten torde 
varit mycket starkare bland kvinnorna i WINS. 

I den andra studien, WHEL (Women's Healthy Eating and Living) gavs råden 
att minska på fettintaget och öka intaget av frukt, grönsaker och fiber i kosten 
[22]. Kvinnorna här hade olika typer av bröstcancer varav 20 % hade ER-/PR- 
tumörer. Åldern vid diagnos låg mellan 18 och 70 år. Det rapporterade 
energiintaget låg på 1720 vid starten och minskade över åren till omkring 1550 
de sista åren. Trots detta minskade inte kvinnorna i vikt och det fanns inga 
samband mellan kost och återinsjuknande eller överlevnadstid under 7,3 års 
uppföljningstid. Återigen finns det anledning ifrågasätta kostregistreringar 
där det självrapporterade energiintaget minskat med nästan 200 kcal per dag 
samtidigt som vikten är oförändrad. 

Varför enighet om rött kött men inte om kostfiber? 

Varför råder det samstämmighet mellan olika studier när det gäller risken för 
tjock- och ändtarmscancer med ökande intag av rött kött men inte alls när det 
gäller minskad risk med kostfiber? Är det för att man i ena fallet undersöker 
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ett livsmedel och i det andra fallet ett ämne som kostfiber som finns i många 
olika livsmedel och i olika former? Vi ska titta närmare på framförallt hur olika 
faktorer kan leda till olika resultat och slutsatser. Men vi börjar med rött kött 
och charkuterierna.  

Som framgått av kapitel 4 så hade man i NHS-studierna visat att rött kött och 
charkuterier ökade risken för tjock- och ändtarmscancer [23]. Hypotesen att 
intaget av rött kött och charkuterier ökar risken för tjock- och ändtarmscancer 
medan intaget av fisk minskar risken fick starkt stöd också i EPIC:s 
forskningsresultat [24]. Eftersom de olika ingående centra i EPIC har sina 
egna kostregistreringsmetoder så har dessa sedan kalibrerats mot en 24 
timmars registrering för att kompensera för mätfel. I en analys har man 
justerat för ålder, kön, energi (både fettkällor och energi som inte är fett), och 
stratifierat för centra. Det brukar finnas ett samband mellan högt fettintag och 
högt intag av animalier. När forskarna justerat för energi ifrån fett har man 
”tagit bort” effekten av det fettintag som ofta hör samman med högt intag av 
kött och charkuterier. Man har då kunnat visa att det är i själva köttet 
hälsoproblemet ligger och inte i fettintaget. Risken för tjock- och 
ändtarmscancer ökade med 57 % för den femtedel som åt mer än 160 g kött 
och charkuterier per dag jämfört med dem som åt mindre än 10 g, P = 0,001 
för trenden över femtedelarna. När forskarna sedan i analysen lade till att 
dessutom justera för längd, vikt, yrkesrelaterad fysisk aktivitet, rökning, 
kostfiber-, folat- och alkoholintag så dämpades resultaten något, till 35 % ökad 
risk, men fortfarande signifikant för trenden med p=0,03. Det tyder på att 
justeringsfaktorerna också påverkar insjuknandet av tjock- och 
ändtarmscancer. Fisk däremot minskade risken med 31 % för den femtedel 
som åt mer än 80 g per dag jämfört med dem som åt mindre än 10 g, P = 0,001 
för trenden över femtedelarna. Tyvärr vet forskarna inte om det varit fet eller 
mager fisk som bidragit till riskminskningen eftersom det inte går utläsa av 
kostregistreringarna. I fallet med fisken dämpades inte effekten av utökad 
kontroll av störfaktorer. Den skyddande effekten verkar komma redan vid 40-
80 g fisk per dag, liksom motsvarande ökande risk verkar komma vid 
motsvarande mängd rött kött. I analyserna har EPIC-forskarna delat upp rött 
kött och charkuterier så att effekterna kan särskiljas. Riskökningen med 
charkuterier kräver mindre mängder, redan vid 20-40 gram per dag ökade 
risken. Intagen av kyckling var lågt jämfört med de andra animalierna. Här 
blev spännvidden mer än 40 g kyckling per dag ner till mindre än 5 g per dag, 
och inga skillnader i risk kunde heller ses. Vad som hänt vid högre intag kan 
vi inte veta något om.  

När det gäller rött kött och charkuterivaror är forskning som bedrivs i Europa 
och USA enhällig. Bevisen för ökad risk är övertygande, dvs. av högsta 
bevisgraden i studier från hela världen. Nyare studier bekräftar äldre studier 
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enligt World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research 
rapport från 2007 [25].  

Vi har också sett att det rapporterats tidigare ifrån både NHS och SMC-
kohorterna där kött ökat risken med flera hundra procent, medan 
riskökningen i EPIC varit lägre. När det gäller köttkonsumtion är den högre i 
USA än i Europa. Inom Europa ligger svenska kvinnor i den övre kanten av 
köttintag, med i genomsnitt ca 78 g rött och charkuterier per dag. Mindre än 
hälften så mycket fisk intogs. Kycklingkonsumtionen var låg i europeiskt 
perspektiv, särskilt i Umeåpopulationen. De här intagsskillnaderna kan 
möjligen bidra till att förklara skillnader i riskökning mellan de olika 
studierna.  

Det enda råd som gällde kött och charkuterier i WHI-studien var att välja 
magra produkter och skära bort fett för att minska fettintaget totalt sett. Man 
kan alltid spekulera i om detta råd i förlängningen kan ha lett till oförändrat 
eller rent av ökat intag av just de komponenter i kött och charkuterier som kan 
ha samband med tjock-och ändtarmscancer. 

Kostfiber minskar risken i Europa, men inte i USA 
När det gäller sambanden mellan kostfiber och tjock- och ändtarmscancer ser 
bilden annorlunda ut. Studier i USA gav annat resultat än de från Europa.  

En uppföljning av NHS I om sambanden mellan kostfiber och risken för tjock- 
och ändtarmscancer och adenom genomfördes 1999 [26]. Nu hade forskarna 
följt kvinnorna under 16 år. När forskarna delade in deltagarna i femtedelar 
efter fiberintag, blev intagen 25 g i den högsta femtedelen för kvinnorna och 
knappt 10 g i den lägsta femtedelen. I analyserna justerade de för en mängd 
kända riskfaktorer för tjock- och ändtarmscancer. De justerade för ålder, 
rökning, BMI, fysisk aktivitet, regelbundet bruk av aspirin (acetylsalicylsyra), 
om det förekommit tjock- och ändtarmscancer hos föräldrar eller syskon, om 
deltagarna genomgått gastroskopi under studieperioden och om de haft 
adenom tidigare, fann de inget. Vidare hade de också justerat för totala 
energiintaget, för intaget av nöt-, gris-, och lammkött som huvudrätt (hur ofta 
det förekom), alkoholkonsumtion och energijusterat intag av folater, 
metionin, kalcium och vitamin D. Efter alla dessa justeringar fanns det inget 
samband mellan insjuknanden och intaget av kostfiber. 

De första resultaten som kom från EPIC-studien gällde just kostfiber och 
tjock- och ändtarmscancer. Där kunde forskarna relativt snart få ihop 
tillräckligt stort material för att se signifikanta skillnader på grund av att 
tillräckligt många insjuknade [27]. Data om insjuknande insamlades 2002. 
Resultaten för kvinnor och män slogs samman eftersom det inte blev någon 
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könsrelaterad skillnad i risk för tjock- och ändtarmscancer. Justeringar 
gjordes för ålder, vikt, längd, kön, energi som inte är fett och energi som 
kommer ifrån fett samt stratifierat för centra. Skälet till att forskarna 
justerade för energi som inte kommer ifrån fett är att därifrån kommer 
energikällorna som ger kostfiber. Det visade sig att varken rökning eller fysisk 
aktivitet hade någon effekt så därför inkluderades de inte i 
regressionsanalysen. När forskarna delade in deltagarna i femtedelar efter 
fiberintag, blev intagen 32 g i den högsta femtedelen för kvinnorna och 36 g 
för männen, och för båda knappt 13 g i den lägsta femtedelen. Risken 
minskade signifikant med 25 % för deltagarna i den högsta femtedelen jämfört 
med dem i den lägsta. Effekten handlade om minskad risk i tjocktarmen, inte 
i ändtarmen. Risken minskade ungefär lika mycket i högra delen av 
tjocktarmen (27 %) som i vänstra delen (35 %). När fiberintaget kalibrerades 
med intag från 24-timmarsintervjun, blev det en ännu större riskreducering, 
40 % minskad risk mellan högsta och lägsta femtedelarna. Den här 
riskminskningen kvarstod även efter justering för rött kött och charkuterier. 
Det var inte nödvändigt att öka intaget till nivåerna i den högsta femtedelen, 
det räckte med 25 g, som i den näst högsta femtedelen, för att erhålla den 
riskminskningen. En fördubbling av fiberintaget hos de som åt minst skulle 
räcka för att minska risken med 40 %.  

Varför minskade kostfiber risken för tjock-och ändtarmscancer i EPIC 2003, 
men inte i NHS-studien från 1999? NHS var, liksom EPIC, en tillräckligt stor 
studie för att man skulle kunna göra separata analyser för cancer i tjocktarm 
och ändtarm, och för multivariata analyser med många störfaktorer.  

EPIC forskarna menade i diskussionen av sina resultat att skillnaderna mot 
NHS från 1999 kunde bero på att kostfiberintaget generellt sett var högre i 
EPIC än i NHS och att det dessutom var ett högre intag av spannmålsfibrer. 
Men i EPIC ingick också männen till skillnad från NHS. NHS-forskarna 
trodde dock att förklaringen var en annan, som de skrev i en ny rapport 
baserade på ytterligare analyser som kom 2005 [28]. De ville visa att det inte 
handlade om att mängden kostfiber varit generellt för låg i USA för att kunna 
visa på fibereffekter, utan att det kunde finnas andra förklaringar. Hur visar 
de det? Jo, genom att analysera sina data på samma sätt som forskarna gjort 
i EPIC 2003. Först och främst poolade de ihop sina kvinnokohorter (NHS) 
med sina manliga kohorter (HPFS). I EPIC minskade risken med 31 % för den 
femte del som åt mest kostfiber jämfört med de som åt minst. I NHS+HPFS 
blev motsvarande riskminskning som analyserats på samma sätt 25 %. Man 
kan säga att kostfiber skyddade i bägge studierna, men lite mer i EPIC än i den 
amerikanska studien. I EPIC hade forskarna bara justerat för ålder, längd, 
vikt, energiintag från fett och energiintag från andra källor än fett. De fann att 
rökning och fysisk aktivitet inte påverkade och justerade alltså inte för dessa 
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faktorer. När de i NHS+HPFS justerade för samma störfaktorer som i EPIC 
minskade risken med 9 % för 5 g ökat fiberintag/dag. Men i den här nya 
NHS+HPFS-studien ville forskarna utöka störfaktorerna att justera med till 
att även omfatta rökning, fysisk aktivitet, regelbundet bruk av aspirin, om det 
förekommit tjock- och ändtarmscancer hos föräldrar eller syskon, om de 
genomgått endoskopi under studieperioden, om de haft adenom tidigare. 
Forskarna justerade också för väl etablerade kostrelaterade riskfaktorer som 
rött kött och charkuteriprodukter, alkoholkonsumtion, men dessutom också 
för energijusterat intag av folater, metionin och kalcium. Nytt jämfört med 
tidigare egna studier var också en justering för GL. Efter justeringen med alla 
dessa störfaktorer så försvann riskminskningen med kostfiber.  

Hur kan man förstå det här? Individer med högt kostfiberintag kännetecknas 
ofta av att de äter mer frukt och grönsaker och fullkorn. Det kan vara andra 
faktorer än just kostfiber i frukt, grönt och fullkorn som är det hälsosamma 
med dessa livsmedel. Frukt, grönsaker inklusive torkade baljväxter och 
fullkorn är rika på folater, som i sig kan tänkas minska risken för tjock- och 
ändtarmscancer, även om det inte är bevisat än. Genom att justera för folat så 
menar forskarna att de därmed tagit bort folat som möjlig förklaring till 
resultaten. Vill man se om det är kostfibrerna i sig som står för effekten, dvs. 
om kostfiber är en oberoende riskfaktor, så bör man justera för faktorer man 
misstänker starkt hänger ihop med de kostfiberrika livsmedlen. Forskarna har 
också justerat för kött och charkprodukter, som de anser att det är säkerställt 
ökar risken för tjock-och ändtarmscancer. Individer med högt kostfiberintag 
kännetecknas ofta av att de äter mycket mindre kött och charkuteriprodukter 
än andra. Kan det vara så att det hälsosamma i deras matvanor inte alls är att 
maten innehåller mer kostfiber, utan det hälsosamma ligger i vad de inte äter. 
Alltså justerar man bort kött och charkuteriprodukter som möjlig förklaring 
till riskminskningen. Det spelar alltså roll vilka faktorer forskarna justerar för. 
Men justerar de för alltför mycket kan de också riskera att justera bort alla 
effekterna av en hälsosam livsstil.  

Det kan vara läge att hålla isär kostfiber som oberoende faktor och 
hälsoeffekter av livsmedel som naturligt innehåller kostfiber. Om man tolkar 
resultat, som visar att kostfiber inte minskar risken, som att det är 
meningslöst att välja de naturligt fiberrika livsmedlen är det möjligt att man 
begår ett stort misstag. Om man å andra sidan läser om kostfiber som skyddar 
och därför köper renframställda kostfiber som kosttillskott, så kanske det är 
bortkastade pengar om det är andra egenskaper än just kostfibrerna som är 
det hälsosamma hos frukt och grönt och spannmål.  

EPIC-forskarna gav sig inte, utan nu upprepade de sin kostfiber–tjock-och 
ändtarmscancer-studie [29]. Den här gången har forskarna i analyserna 
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justerat för ytterligare en mängd störfaktorer, precis som gjordes i NHS-HPFS 
2005. När man jämförde cancerrisken i den femtedel som åt mest kostfiber 
(mer eller lika med 28,5 g/dag) med den femtedel som åt minst (mindre än 
16,4 g) så minskade risken signifikant med 17 % efter multivariatanalysen. 
Både spannmålsfiber och frukt- och grönsaksfibrer (analyserade var för sig) 
minskade risken för cancer i tjocktarmen. Medan bara spannmålsfiber 
minskade risken i ändtarmen. I den här rapporten hade forskarna följt EPIC 
kohorterna i 11 år och fått ännu fler cancerfall vilket gav säkrare resultat än 
studien 2003. I den nya studien drog de slutsatsen att bevisen för sambanden 
mellan högt kostfiberintag och tjock- och ändtarmscancer stärktes.  

Trots att man använt sig av likartade metoder i EPIC och NHS+HPFS så blev 
alltså resultaten olika och förklaringen ligger troligen trots allt ändå i 
fiberkällorna. Intagen av spannmålsfiber är större i Europeiska länder än i 
USA. Raffinerat vitt mjöl och produkter som tillverkas av mjöl innehåller 
visserligen en del spannmålsfibrer, men den stora mängden finns framför allt 
i kliet och grodden, som bara förekommer i fullkorn. Där finns dessutom 
vitaminer, mineraler och andra biologiskt aktiva växtämnen. Man kan få ca 3 
gram spannmålsfibrer från en 30 grams skiva fullkornsbröd och det är lika 
mycket som finns i 90 gram vitt formbröd. Det vita formbrödet ger också 
samtidigt 3 gånger så mycket kolhydrater och därmed också mer energi. Ett 
relativt lågt intag av fullkorn kan alltså ge lika mycket fiber som högt intag av 
raffinerade spannmålsprodukter, men troligen helt olika hälsoeffekter.  

I WHI-projektet fanns ingen målsättning om ökat intag av kostfiber. En 
inriktning mot mer fullkorn istället för generellt ökat spannmålsintag skulle 
möjligen varit mer gynnsamt som skydd mot tjock- och ändtarmscancer.  

I en uppdatering 2014 av de epidemiologiska bevisen för WCRF/AICR 
livstilsrekommendatationer för cancerprevention framgår att kostfibers roll i 
skyddet mot tjock-och ändtarmscancer har uppgraderats från trolig till 
övertygande [30].  

Nutritionsepidemiologi i förändringens tid 

Visst har kostundersökningsmetoderna sina brister. Därför är det viktigt att 
förstå hur felkällorna fungerar, utveckla metoderna och dra relevanta 
slutsatser där man hela tiden har studiernas begränsningar i åtanke. 
Problemet ligger inte i den enskilda studien. Den har alltid ett resultat. 
Problemen uppstår i hur vi värderar resultaten och vilka slutsatser som dras, 
framför allt i steget mellan den enskilda studiens resultat och generaliserade 
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råd om vad vi ska välja att äta. Bristerna i kostundersökningsmetoderna kan 
göra att effekterna förblir osynliga rent statistiskt. Svaga samband kan i 
verkligheten vara starka, om vi bara haft säkrare metoder att mäta kostintag 
på. En stor risk med bristerna är alltså att vi underskattar kostens betydelse 
för hälsan, inte tvärtom. Forskning handlar inte alltid för forskarna om att 
göra det de vill göra, utan om det de kan göra.  

Näringsforskning har traditionellt eftersträvat att identifiera hälsoeffekterna 
av enstaka näringsämnen. Debatterna kring fetters eller kolhydraters 
betydelse för hälsan under ett halvt sekel bär vittne om fokuseringen på 
enskilda näringsämnen. Initialt kunde det handla om totalfett för att senare 
falla sönder i betydelsen av en mängd olika fettyper, som var och en på olika 
sätt kunde sättas i samband med en oräknelig mängd sjukdomar via en uppsjö 
av fysiologiska förklaringsmodeller. Forskning som visade på olika vitaminers 
och mineralers betydelse har också lett till marknadsföring av sådana enskilda 
näringsämnen i form av kosttillskott. Senare forskning har visat att 
kosttillskotten inte alls har den hälsobefrämjande effekt som intaget av de 
livsmedel där näringsämnet naturligt förekommer har. De samband som 
observationsstudier visar på kan behöva styrkas i mer experimentella studier 
där forskarna kan ha kontroll över kostintagen. 

Det finns många koststudier av hög kvalitet gjorda av kompetenta forskare 
och statistiker, men det finns också sådana där avsaknaden av kostkompetens 
medfört att studieuppläggning och slutsatser kan bli felaktiga. Därför är det 
viktigt att expertgrupper fortlöpande går igenom all vetenskaplig litteratur 
och kvalitetsvärderar den innan kost- och näringsrekommendationer 
förändras.  

Ny forskning kommer fortlöpande att behövas därför att befolkningarna runt 
om i världen hela tiden förändras. Bra råd på 60-talet kanske inte längre 
fungerar för befolkningen på 2010-talet. Slutsatser från forskningsresultat 
baserade på äldre generationer kanske inte blir tillämpbara för de som föds 
100 år senare. Vi ändrar livsstil med allt vad det innebär av förändrad fysisk 
aktivitet i arbete och fritid, nya livsmedelsprodukter i handeln och på 
restaurangerna, nya recept påverkade av livsstilsmagasin och resande, ändrad 
(i praktiken ökad) kroppsvikt för varje decennium som gått sedan 60-talet. 
Riskfaktorer kan behandlas med mediciner och kirurgiska ingrepp på ett 
annat sätt idag än tidigare. Tobaksbruket minskar i vissa befolkningar medan 
det ökar i andra. Enskilda kostfaktorers betydelse i en ytterst komplex mix av 
livsstilsfaktorer kan förändras över tid.  

Frågor, som visserligen kunde ställas tidigare men inte utforskas på ett bra 
sätt, kan dagens och kommande forskning ge svar på. Samtidigt blir 
forskningen alltmer komplex. Ibland är det så att ju mer kunskapen ökar desto 
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fler nya frågor väcks. Möjligheterna att kunna besvara frågor har ökat i och 
med utveckling av analysmetoder, inte minst biomarkörer. Svaren på en 
mängd olika frågor som forskare ställt sig kan var för sig bidra till kunskap om 
hur sambanden mellan kost och hälsa ser ut. Frågorna och deras svar får 
sedan vägas ihop till kost- och näringsrekommendationer.  
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Forskning om kost och hälsa 
Att tolka och förstå vetenskapen

Kan vi lita på kostundersökningar?
 
I forskningslitteraturen och i massmedias rapportering därifrån möts vi av 
motstridiga slutsatser om matens och näringsämnenas betydelse för hälsa 
och sjukdom. Inte sällan avfärdas studier som dåligt gjorda när resultaten 
inte passar skribenten, medan studier gjord på samma sätt används som 
bevis när resultaten stämmer överens med egna åsikter.

Forskning om kost och hälsa är inte en handbok i planering av koststudier, 
utan är istället tänkt som ett verktyg för att förstå den bakomliggande 
vetenskapen – dess möjligheter, men också dess problem och svårigheter. 
Hur studierna är upplagda, samt vilka kostundersökningsmetoder och 
statistiska analyser som används kan avgöra om ett livsmedel bedöms som 
en hälsorisk eller tvärt om. Genom exempel från både observationsstudier 
och världens största kostinterventionsstudie (Women’s Health Initiative) 
visar författaren hur resultat i vetenskapliga originalartiklar eller översikter 
kan tolkas. 

Boken vänder sig i första hand till dietister, kostvetare och nutritionister, 
men även till andra yrkesgrupper som i sitt arbete möter människors frågor 
om kost och hälsa. Boken kan också med fördel läsas av alla som har ett 
intresse för samspelet mellan nutritionsepidemiologi, massmedia och 
folkhälsa.

Forskning om kost och hälsa är en fristående systerbok till Mat och media. 
En bok med analys av Women’s Health Intitiative i svensk massmedia.
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