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Abstract 

Andersson, L. 2017. Stenålderskost: en kritisk granskning av metod, teori och tolkning. 

Andersson, L. 2017. Paleodiet: a critical review of method, theory and interpretation. 

 

In recent years there has been discussion of the many health benefits of the paleodiet, a diet 
that consist of food that we are evolutionary and genetically adapted to consume. The 
agricultural revolution introduced mankind to dietary changes that did not suit our biology, 
and is now the main reason for the nutrition-based diseases in developed countries.  
 The purpose of this paper is to review both the archaeological methods used to explain the 
paleodiet and the knowledge we have about our hunter-gatherer ancestors and to see if there is 
any evidence to claim that the paleodiet could be an answer to food-health related diseases. 
This paper will also discuss the different perspectives behind the many dietary changes in 
human evolution and how they reflect on man’s dietary conditions today. 
 The material used for this research is based on studies in anthropology, biology, genetics 
and epidemiology. The theory behind this paper is based on the positivism knowledge 
founded on properties and relations between measurable studies. Based on interpretations by 
reason and logic this paper is concluded through deductive reasoning. 
 The results show that food-related diseases and syndromes are absent from traditional 
hunter-gatherer societies and that they first start to manifest if a western-based diet is adopted. 
According to our evolutionary and biological structure, man is not adapted to consuming 
dairy or agricultural products and we are, in fact, genetically identical to our Paleolithic 
ancestors. Therefore, because we have the same dietary conditions as the paleo hunter-
gatherer, we would be considerably more healthy if we adopted a Paleolithic based diet.  
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1. Inledning 

På senare år har vi människor utvecklat en medvetenhet för hälsa och ohälsa i förhållande till 

mat. Frivilligt eller inte så vi möts nästan dagligen av tecken på att människan utökat sina 

kunskaper om vad hon konsumerar. I butiken går det att handla ekologiska eller fettsnåla 

produkter, på restaurangen kan du beställa vegetariskt eller glutenfritt. Valet är ditt och du 

bestämmer själv vilken mat du avser att äta! 

 Stenålderskosten bygger på teorin att människan är särskild anpassad till att äta en viss 

sorts kost och att avvikelserna från detta lett till många av de folksjukdomar som påverkar 

västvärldens populationer. Grundläggande och god forskningsvetenskap krävs för att stödja 

ett sådant påstående, vilket denna uppsats avser att undersöka och analysera. 

1.1. Problemformulering 

Många av samtidens matföreskrifter och dieter utgår från den moderna människans 
förhållande till nutida mattraditioner. Stenålderskosten är en dietär metod vilken baseras på 
arkeologisk forskning och kunskaper om våra ursprungsförfäder. Stenålderskosten bygger på 
antagandet att människan biologiskt är anpassad till att äta samma kost som våra paleolitiska 
jägar-samlarförfäder gjorde innan jordbrukssamhället utvecklades. 
Problematiken kring stenålderskosten är att det finns flera olika tolkningar och teorier kring 
de paleolitiska jägarna-samlarnas kostvanor och näringsutveckling. De olika synsätten är 
motstridiga vilket gör det svårt att förklara stenålderskostens innebörd och ursprung. Om vi 
saknar förklaringar till människans näringsutveckling och dietära beteende problematiserar 
det vår förståelse och kunskaper om oss själva. Har vi under evolutionens gång utvecklats till 
att äta en viss sorts föda? Är vi kulturella varelser vars kostvanor bestämts av en utvecklad 
intelligens och hjärnkapacitet? Eller har vi helt enkelt valt den föda vår omgivande miljö 
försett oss med? 
 Eftersom jägar-samlarnas dietära traditioner och beteenden ligger till grund för hela 
paleokosten är det viktigt att förstå dess olika dimensioner när ämnet diskuteras i dagsläget. 
Vare sig det rör sig om evolutionsbiologiska, kulturella, sociala eller geografiska förklaringar 
finns det en forskningsbakgrund som stödjer de olika perspektiven om hur och varför 
människan utvecklat sina matvanor under evolutionens gång. Uppsatsen är grundad i ett 
intresse av förhistoriska kostvanor och beteenden, samt hur kost förhåller sig till den 
biologiska människan i fråga om hälsa. 
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1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en kritisk granskning av de olika perspektiven och den 
forskning som ligger till grund för stenålderskosten. Syftet är också att undersöka vilka olika 
forskningsperspektiv och argument som framträder vid diskussion kring paleodieten. Vidare 
är syftet att granska de olika arkeologiska metoderna som används för näringsevolutionära 
analyser samt vilken problematik de medför.  
 Syftet är såväl att testa metoder och kunskaper från det arkeologiska kunskapsområdet 
och tillämpa dessa på ett problemområde som kan upplevas vara perifert i arkeologiska 
sammanhang. Uppsatsen menar emellertid att arkeologiska metoder är centrala för den 
framtida kunskapsuppbyggnaden. 

1.3. Frågeställningar 

 Med vilka belägg har forskningen skaffat sig en uppfattning om paleokosten och 
jägarna-samlarnas näringsförhållanden? 

 Vilka arkeologiska metoder har använts för att förklara dem? 

 Vad finns det för olika perspektiv som förklarar människans näringsutveckling genom 
evolutionen? 

 Är paleokost en möjlig lösning på nutida näringsrelaterade hälsoproblem? 

1.4. Metod 

Inledningsvis kommer uppsatsen att belysa stenålderskosten utifrån ett modernt perspektiv 
och förklara paleokost och paleodiet samt dess innebörd i samtida diskussioner. De olika 
arkeologiska tillvägagångssätten och återskapningsmetoderna som används för att hävda 
paleokosten kommer vidare att redogöras för, samt den problematik som följer av detta. De 
ledande perspektiven och argumenten för paleokosten, det evolutionsbiologiska och det 
genetiska, kommer att granskas och även här kommer eventuell problematik att utvecklas. 
Därefter förklaras de olika faktorer som antas ha legat bakom valet av föda under människans 
evolutionära utveckling. Avslutningsvis kommer moderna närings- och hälsoförhållanden att 
diskuteras samt, genom att analysera traditionella jägar-samlarsamhällen, redogöra för hur 
välfärdssjukdomar direkt relaterar till dietära vanor. 

1.5. Teori 

Uppsatsen utgår från en positivistisk kunskapsteori med naturvetenskapliga kunskaper från 
mätbara studier. Observation i samband med logiskt resonemang samt utgående från allmänna 
principer och existerande teorier resulterar i en deduktiv uppsatsteori med fokus på kvantitativ 
och mätbar data. Uppsatsen bygger även på den induktiva teorin att observation av 
verkligheten leder till en empiri vilken används för att dra en slutsats. Slutsatsen är dock inte 
en absolut sanning, utan en sannolikhet baserad på premisser och iakttagelser. 

1.6. Avgränsning 

Uppsatsen är inte begränsad till ett särskilt geografiskt område utan behandlar 
stenålderskosten tematiskt utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare är uppsatsen avgränsad till att 
beröra frågor om kost och kostorsakade sjukdomar i förhållande till paleolitiska samt nutida 
jägarsamlarsamhällen och västvärldsländer. 
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2. Tidigare forskning 

 

Den första akademiska artikel som undersökte människans näringsutveckling utifrån ett 

evolutionärt perspektiv författades av läkaren S. Boyd Eaton och antropologen M. Konner år 

1985 och publicerades i New England Journal of Medicine. Med titeln “Paleolithic nutrition. 

A consideration of its nature and current implications” spekulerar den kring människans 

dietära behov och näringskrav genom att studera paleoantropologiska (fossila och 

arkeologiska) material och även genom att studera moderna jägare-samlarsamhällen (Boyd 

Eaton & Konner 1985). Genom att studera deras näringsmönster konstaterade Boyd Eaton och 

Konner att de samhällen som levde efter paleolitiskliknande förutsättningar, t.ex. avseende 

verktygsanvändning, matinsamlingsmönster och boplatsförflyttning, konsumerade en stor 

variation av olika sorters föda från både djur och växter och att de fick i sig de 

mikronäringsämnen som alla människor behöver, men som går förlorade i den moderna 

matproduktionen. Samtidigt menar de att den förhistoriska dieten inte på egen hand fungerar 

som en generell lösning för mänskliga hälsoproblem, men att den bör fungera som en 

standardmodell för den kost som är nyttigast för människan. 

 Ett viktigt tema inom stenålderdieten är det så kallade Metabola Syndromet, vilket är ett 

samlingsnamn för de sjukdomar och syndrom som i grunden beror på störningar i människans 

ämnesomsättning. Biologen Lars Wilsson argumenterar för naturlig mat som botemedel för de 

välfärdssjukdomar, även kallade vällevnadssjukdomar, som drabbar främst industriellt 

utvecklade länder. Han menar bland annat att cancer, diabetes, allergier, övervikt och 

kardiovaskulära sjukdomar direkt orsakas av bristande kosthållning och låg fysisk aktivitet 

och att en stenåldersliknande kost och livsstil skulle kunna lösa många av dessa sjukdomar 

(Wilsson 2006). Det metaboliska syndromet diskuteras även av Wikramanayake, som i sin 

artikel “A Paleolithic Prescription” beskriver hur det knappt har skett någon genotypisk 

förändring hos människan under de senaste 10 000 åren, vilket gör oss nästintill identiska med 

den paleolitiske jägaren-samlaren, och att vi därför bör eftersträva att följa deras kostvanor 

(Wikramanayake 2001). 

 Enligt Staffan Lindeberg är fördelarna med stenåldersdieten betydligt större än de 

eventuella nackdelarna. Han menar att den näring som människan behöver för att överleva går 

att få i sig genom kött, fisk, vegetabilier, frukter och nötter. Det som paleodieten avstår från 

t.ex. spannmål och mejeriprodukter, innehåller inga näringsämnen som inte går att få tag på i 

andra födoämnen (Lindeberg 2010). I boken ”Vikten av gener” argumenterar Karin Bojs och 

Anna Bratt för hur alla människor har olika genetiska förutsättningar när det gäller kost och 

näringsanpassning. De menar på att det inte finns en kost som är anpassad för alla människor, 

utan att vi alla har olika genetiska förutsättningar vilket gör oss mottagliga för olika sorters 

födointag. Det förklarar varför det finns så många olika dietära rekommendationer, med 

legitim forskning bakom, men även varför dessa inte kan tillämpas på mänskligheten som 

helhet (Bojs & Bratt 2011). 

 Förespråkarna för paleodieten verkar vara gemensamt övertygade om att jordbruket 

innebar en negativ utveckling som kom att ha olika förödande konsekvenser för människans 

hälsoutveckling. I en undersökning om sjukdomsevolution menar författarna att jägarna-

samlarna undvikit större epidemier och smittor genom att leva i mindre grupper och förflytta 

sig. Den ökade densiteten och populationen till följd av jordbruket förvärrade folkhälsan 
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genom dålig hygien, smittspridning och näringsfattig kost (Armelagos, Barnes & Lin 1996). I 

artikeln “Biological changes in human populations with agriculture” argumenterar Clark 

Spencer Larsen hur jordbruket kom att påverka landskaps- och samhällsutvecklingen både 

positivt och negativt (Larsen 1995). Populationerna ökade, nya samhälleliga arbetsuppgifter 

uppstod och nya teknologiska metoder utvecklades vilket, utifrån ett samhällsfunktionellt 

perspektiv, var positiva förändringar. Han menar dock att människans hälsotillstånd 

försämrades i och med jordbruket, bland annat med ökad psykologisk stress, näringsbrist och 

en generellt försämrad hygien. Skelett- och tandväxtmönstret visar på hur dietära (och 

fysiska) förändringar lett till biologiska och morfologiska förändringar hos människan. Dessa 

biologiska förändringar varierar dock generellt över världen och Larsen menar därför att både 

dietära och fysiologiska förändringar beror på lokala omständigheter.    

 Arkeologen Göran Burenhult redogör för sin övertygelse om att människan evolutionärt 

är anpassad till en viss sorts föda och en paleolitisk livsstil. Han påpekar konsekvenserna av 

jordbruket och hur den introducerat människan för en artfrämmande och farlig föda. Vidare 

diskuterar han människans utveckling från ett evolutionärt perspektiv, de morfologiska 

förändringar vi genomgått och hur vi är anpassade till den livsstil och föda som funnits 

tillgänglig under människan evolutionära utveckling (Burenhult 2004). 

 Gunilla Eriksson kritiserar de generaliseringar som ofta görs av neolitisk och mesolitisk 

stenåldersforskning och kostutveckling. Visst är vi biologiskt beroende av både miljön och en 

variation av näringsämnen för att överleva, men hon menar istället att de val vi gör när det 

gäller mat är kulturellt och socialt betingade, något som gäller för både den moderna 

människan och för stenålderns jägare-samlare. Hon menar att kulturella och sociala aspekter 

bestämmer både vad som konsumeras och när, och att den sociala identiteten och positionen i 

ett samhälle påverkar både mängden och tillgången till olika födoämnen, vilket därmed gör 

den till en viktig faktor när det gäller kostvariation (Eriksson 2003). 
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3. Källmaterial och analys 

3.1. Stenålderskost ur ett modernt perspektiv 

Paleodieten (även kallad grottmänniskodieten, primaldieten och stenåldersdieten) är en 
modern hälsokost- och livvstilsrörelse med fokus på mat, med riktlinjer och ramverk för vad 
som är tillåtet att äta eller inte. Paleodietens grundprincip är att du ska äta samma mat som 
grottmänniskorna och jägar-samlarna gjorde under stenåldersperioden (Schlinger 2005). Våra 
paleolitiska förfäder livnärde sig på hög fiber- och proteinrik föda, utan raffinerat socker och 
bearbetade livsmedel, vilket är bland det viktigaste som den moderna paleodieten tar avstånd 
från. Paleodieten kombineras även med hög nivå av fysiskt aktivitet med avsikten att 
ytterligare efterlikna jägar-samlarnas livsstilssvanor (Schlinger 2005). De generella 
riktlinjerna för paleodieten är att avstå sädesslag, mejeriprodukter och raffinerat socker och 
istället fokusera på magert kött, ägg, fisk, skaldjur, nötter, grönsaker och frukt (Burenhult 
2004: 96ff). Så ser paleodieten ut idag, dragen till sin yttersta spets och grovt generaliserad. 
Problemet med att generalisera paleodieten är att den inte ensam kan representera vad 
stenålderns jägare-samlare faktiskt åt för föda, d.v.s. paleokosten.  
 Paleokosten, den mat som våra paleolitiska förfäder livnärde sig på, beror till stor del på 
tillgänglighet i både kronologisk och geografisk utsträckning. Födan som funnits tillgänglig i 
den hominida evolutionsutvecklingen varierar stort och beror bland annat på när den förekom 
under den paleolitiska tidsperioden, inom vilket specifikt geografiskt landskapsområde den 
fanns tillgänglig, samt säsongernas olika växt- och skördeförutsättningar (Cordain et al. 2005: 
342).  

3.2. Hur kan vi veta vad våra förfäder åt? Återskapningsmetodik och 

problematik. 

Ett flertal metoder finns för att reda på och återskapa den kost som våra paleolitiska förfäder 
livnärde sig av. Valet av metodik beror ofta på vilket perspektiv och vilken infallsvinkel 
forskaren i fråga själv har t.ex. antroplogiskt, genetiskt eller biologiskt. Oavsett vilket 
perspektivområde forskaren väljer att tolka materialet från finns det ett flertal olika 
arkeologiska metoder som används för att återskapa dietära vanor och beteenden genom 
historien, och i det här fallet specifikt stenålderskosten (jägar-samlarkosten). 

3.2.1. Studier av moderna jägare-samlare 

Samtidens jägar-samlare lever i stort sett i samma miljöer som de tidigaste hominiderna och 
deras omgivande miljö har inte påverkats av vare sig urbanisering eller industrialisering. 
Moderna jägare-samlare lever efter samma traditioner som sina paleolitiska förfäder, båda vad 
gäller födointag och generell levnadsstil. Båda samhällsgrupper lever efter samma 
förutsättningar när det gäller mat (Boyd Eaton & Konner 1985: 284). Jägar-samlarkulturer 
från olika geografiska delar av världen har studerats för att möjliggöra vissa näringsbaserade 
generalisationer. Utifrån dessa kan förstås både hur de paleolitiska jägar-samlarnas kost såg ut 
och hur den varierar beroende på det geografiska läget. 
Bland jägar-samlarsamhällen, både paleolitiska och samtida, har fördelningen mellan 
exempelvis kött- och växtätande helt berott på den omgivande miljön och har alltid gjort det. 
Australiens aboriginer bor nära vattenrika områden och konsumerar därför en mycket större 
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procentandel av fisk och skaldjur än vad de gör växter. Hadzafolket i Tanzania och 
Bushfolket i Namibia lever i semitropiska klimat och livnär sig på en relativt jämn fördelning 
mellan viltjakt och vegetabilier. Grönlands eskimåer lever i hårda klimat med extremt 
begränsade odlingsmöjligheter. De livnär sig nästan uteslutande på jakt av olika slag och 
konsumerar därmed stora mängder kött (Boyd Eaton & Konner 1985: 284). 
 Vi finner en enorm kostvariation bland samtidens moderna jägar-samlare. Eftersom de 
lever efter samma geografiska förutsättningar och kosttraditioner som sina förfäder vet vi 
alltså vilken kost den paleolitiske jägaren-samlaren livnärde sig av. Vi kan dock inte med 
visshet hävda vilken specifik föda som varit den dominerande bland jägar-samlarsamhällen, 
inte heller fördelningen mellan proteiner och kolhydrater. Laborativa metoder i form av 
kemiska analyser kan ge oss mer exakta svar på näringsinnehållet och värdet av den 
paleolitiska kosten. 

3.2.2. Kemiska analyser och stabila isotoper 

Benrester från tidiga hominider är ovanliga, men när de väl upptäcks ger de oss värdefulla 
kunskaper om våra förfäders kosthållning och dietära vanor. Kemiska analyser bestående av 
stabila isotoper av elementen kol och kväve i benkollagen reflekterar värdet av dietära 
proteiner. Mätning av dessa visar både det genomsnittliga intaget av protein, samt om det 
kommer från marina eller landgående djur. Kemiska analyser av tandemaljen reflekterar 
blodbikarbonaten och visar på den totala dieten, både mängden proteiner och kolhydrater 
(Richards 2002: 4). 

De äldsta hominider som undersökts med kemiska metoder kommer från neandertalarsläktet, 
och fem individer har analyserats: Två funna i Frankrike som uppskattas vara ca 40 000 – 
45 000 år gamla, en från Belgien som är ca 80 00 - 130 000 år gammal och en från Kroatien 
som är ca 28 000 år gammal (Richards 2002: 5). Resultaten från de kemiska analyserna visar 
att neandertalarna har näringsvärden som liknar många av våra samtida köttätardjurarter. 
Vidare noterades det att de fem neandertalarna, från spridda delar av Europa, under en 
tidsperiod av 28 000 - 100 000 år genomgått en liknande näringsanpassningsprocess 
(Richards 2002: 5). Ytterligare undersökningar visar näringsevolutionens utveckling och 
innehåll. Kemiska analyser på ca 20 000 - 30 000 år gamla hominider visar i likhet med den 
köttätande neandertalaren en huvuddel av animaliska proteiner, dock med bredare variation. 
En individ, ca 13 000 år gammal, från senpaleolitikum analyserades och även här bestod 
majoriteten av näringsprotein från landgående djur. Vid mesolitisk tid (ca 10 000 – 5000 B.P. 
beroende på område) visar isotopiska analyser hur näringsproteinet i sydöstraeuropa nu 
domineras av marinbaserad föda. Resultaten stämmer överens med de arkeologiska fynd som 
gjorts av både fiskeutrustning samt fiskben (Richards 2002: 5). 
 Vi ser alltså att kemiska analyser reflekterar en näringsutveckling som stämmer överens 
med arkeologiska material och artefakter. Följaktligen kan vi då utgå ifrån att den materiella 
kulturen med en viss rimlighet påvisar våra jägar-samlar förfäders näringsförhållanden och 
dietära beteenden.  

3.2.3. Den materiella kulturen – stenverktygsanalys och artefakter 

Olika arkeologiskt material kan användas för att för att svara på frågor om stenålderskost. 

Problemet är att material sällan överlever en sådan lång tidsrymd. Organiskt material, bortsett 

från fossila benrester, överlever sällan långa tidsperioder och idag har vi knappt några växt- 

eller benrester bevarade från majoriteten av hominidens 4 000 000-åriga evolutionsperiod 

(Richards 2002: 4). 

Vi kan dock analysera de stenverktyg som återfunnits från människans evolutionära 

tidsperiod. I takt med hominidernas utveckling har verktygstekniken förändrats och vi kan 

rekonstruera den primitiva människans matvanor genom att undersöka artefakter från olika 

kulturevolutionella faser. Genom att datera verktygen samt använda experimentella 
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arkeologiska metoder får vi en möjlig bild av vilken kost människan ätit under olika 

tidsperioder, samt om växt-, kött- eller marinbaserad föda var det dominanta. Voegtlin menar 

att de artefakter som hittats i närheten av plant-och benrester troligtvis tillhör samma 

tidsperiod, men att detta inte är en definitiv dateringsmetod (Voegtlin 1975: 56).  

 Ytterligare återskapningsmetoder krävs för att komplettera den materiella kulturen. 

Stenverktygens användningsutsträckning kan kompletteras genom att undersöka de 

morfologiska och kraniala förändringar som sker i människans evolutionära utveckling. 

3.2.4. Morfologiska och dietära förändringarna i den hominida utvecklingen. 

Genom att studera människans närmaste primatsläktingar, schimpansen och gorillan, kan vi 
dra analogiska slutsatser om våra förfäders levnadssätt och kostvariation. De största 
morfologiska och fysiologiska förändringar som sker i den hominida evolutionen är 
käkbenens utveckling, de kraniala särdragen och den utökade hjärnkapaciteten. Dessa drag 
avspeglar vilken sorts föda både primater och hominider livnärt sig på (Richards 2002: 2f). 
 Tidiga hominider som Australopithecus delar karaktäriserande drag med den nästan helt 
vegetariskt ätande gorillan. Tillsammans har de stora käkpartier och starka kraniala muskler 
vilket krävs för att kunna tugga plantbaserad föda. Dessa särdrag utvecklas och förfinas med 
tiden hos Homo habilis, som istället delar karaktäristiska drag med den insekts- och 
smådjursätande schimpansen (Richards 2002: 2f). Ett flertal forskare har tolkat den 
morfologiska utvecklingen som ett resultat av en ökad köttkonsumtion, vilket är en mindre 
fiberrikare föda än rötter och växter och kräver mindre tuggmotstånd (Richards 2002: 3). 
 Utgår vi från att morfologiska särdrag hos primater och hominider utvecklas och anpassas 
efter näringsevolutionära förhållanden kan vi alltså förklara vilken storts föda hominiderna 
livnärt dig på beroende på hur de själva har sett ut fysiologiskt. Problematiken kring denna 
metodik är att den verkar vara en tolkningsfråga. Forskare har använt sig av samma 
analogiska metoder för att förklara hur människans förfinade käkpartier och kraniala drag 
istället var ett evolutionärt svar på hur kosten övergick från hårdtuggade vegetabilier till 
energirika frukter och växter, inte nödvändigtvis kött. De komplexa kunskaper som i sådana 
fall behövdes för att samla in den nya födan skulle då förklara hur hjärnkapaciteten 
utvecklades och intelligensen ökade (Richards 2002: 3).  
 Jämförelser av primater är otillräckliga metoder för att besvara vilken föda våra 
paleolitiska förfäder livnärde sig på. Eftersom samma metodik kan användas får att ge stöd åt 
två olika hypoteser är det tydligt att ytterligare bevismaterial och tillvägagångssätt krävs för 
att stärka de olika tolkningarna. 

3.3. Näringsevolution – vad har vi ätit och när? 

Återskapningsmetoderna för människans näringsutveckling verkar övergripande vara överens 
om hur människans näringsevolution sett ut. Våra ursprungliga däggdjursförfäder levde i en 
miljö med riklig tillgång till olika födor. Under de 50 miljoner år innan vi blev upprättgående 
är det mycket troligt att våra förfäder regelbundet konsumerade stora mängder frukt och 
vegetabilier (Lindeberg 2010: 30). Boyd Eaton och Konner menar även att våra 
ursprungsförfäder under denna period, precis som schimpansen, kombinerat sin vegetabiliska 
föda med en liten del insekts- och småkrypsföda (Boyd Eaton och Konner 1997:208). 
Övergången till bipedal tvåbenthet var, från ett evolutionärt tidsperspektiv, en ganska snabb 
process vilket antas vara resultatet av en förändrand miljö (Burenhult 2004: 35). Förutom den 
hominida utvecklingen ökade även antalet djurarter och de antropoida apornas hem i Afrika 
kom att övergå från djungel till gräsland. Vid den här tiden ökade köttkonsumtionen och det 
debatteras om huruvida detta är ett resultat av jägarbeteende, asätarbeteende eller en 
kombination av båda (Boyd Eaton och Konner 1997: 208). Enligt Burenhult är det dock inte 
troligt att jakt förekommit vid den här tidpunkten i människans evolution. Avsaknaden av 
jaktvapen, och redskap för övrigt, gör att många forskare ställer sig avvisande till tanken att 
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de tidiga hominiderna ägnat sig åt jakt. Urmänniskans intellektuella kapacitet talar även emot 
jaktmetoder eftersom sådant kräver avancerad social organisering och 
kommunikationsförmåga, något som uppstod mycket senare (Burenhult 2004:44). 
 För ca 2 miljoner år sedan tillverkar Homo habilis de första primitiva stenverktygen och 
köttkonsumtionen ökar ytterligare, nu antagligen till följd av den teknologiska utvecklingen. 
Bevis på detta ser vi i att stora mängder animaliska rester återfunnits vid boplatser och att 
boplatsområdena selektivt placerades i landskapsområden där betande djur dominerande. 
Tillsammans stödjer detta teorin att det var först nu som den intellektuella kapaciteten 
utvecklats till att skaffa föda genom jakt. Utsträckningen av vegetabilisk konsumtion är 
svårare att bedöma eftersom arkeologiska växtmaterial inte bevaras väl och det saknas 
plantverktyg i jämförelse med mängden köttverktyg (Boyd Eaton och Konner 1997: 208).   

3.4. Valet bakom maten – vilka faktorer har påverkat valet av föda? 

Västvärlden är ett utpräglat välfärdssamhälle med tillgång till en stor variation av födoämnen. 
Olika trender och rekommendationer cirkulerar kring hur vi bör äta och leva för att må bra, 
men det är upp till oss själva om vi avser att följa några dietära restriktioner eller regelverk. 
Vi har helt enkelt möjligheten att varje dag välja hur vårt födointag skall se ut, en 
bekvämlighet som inte var aktuell för stenåldersmänniskan eftersom deras kostvanor i stor del 
bestämdes av tillgänglighet.  
 Oavsett om det är av hälsoskäl, etiska orsaker eller religiösa trosuppfattningar så har den 
moderna människan möjlighet att idag styra över sina egna kostvanor och beteenden. I en 
diskussion rörande näringsutveckling är det av intresse att förstå vilka möjliga faktorer som 
kan ha legat bakom valet av föda. 

3.4.1. Kultur och val av mat 

Gunilla Eriksson hävdar att det finns en kulturell orsak till de många dietära förändringar som 
skedde under stenåldersperioden. Hon menar att det ger otillräcklig information att enbart 
undersöka människans totala födointag d.v.s. vad de har ätit, vilken näringstyp som dominerat 
och hur länge de åt en viss sorts föda. Sådana metoder ger oss inga kunskaper om besluten 
bakom kostvanor och näringsutveckling (Eriksson 2003: 7). 
 Eriksson är även kritisk till de metoder som används vid kostforskning och menar att 
artefakter och djurbensfynd inte själva kan läsas av och representera ett samhälles födointag 
eftersom de både ger bristande svar och kan tolkas på mer än ett sätt (Eriksson 2003: 7). Hon 
påpekar även problematiken kring att arkeologer har en tendens att tolka arkeologiska 
material genom att placera det i en rituell kontext och i det här fallet, felet i att tolka 
stenåldersmänniskornas kosttraditioner genom att granska aspekter som gravar och 
monument. I frågor om födointag är dessa andrahandsbetydelser och visar den paleolitiska 
människans symboliska världsbild mer än deras vardagliga liv. Gravfynd som 
djurtandshalsband kan knappast själva påvisa att djuret i fråga varit en del av 
stenåldersmänniskornas kostmönster eller dietära vanor. På samma vis, menar Eriksson, kan 
inte heller ben från boskapsdjur påvisa att ett visst samhälle brukat boskap för mat (Eriksson 
2003: 7f). 
 Vi människor har ett starkt förhållande till mat och den inställningen är inte enbart 
biologiskt eller evolutionärt grundad. Betydelsen av olika dietära vanor är enligt Eriksson 
kraftfullt kulturellt betingade fenomen (Eriksson 2003: 26). Kulturella och sociala faktorer 
bestämmer vad som anses vara ätligt inom ett givet samhälle och de avgör både när vissa 
födoämnen ska konsumeras och av vem. Erikssons argument förklarar hur social identitet och 
position inom ett givet samhälle bestämmer mängden och tillgången av olika födoämnen, 
samt hur dessa ska användas. Samhällsstrukturen är därmed en viktig faktor vid studier av 
kostvariation och olika dietära vanor (Eriksson 2003: 26). 
 Eriksson påpekar även att människan under den evolutionära utvecklingen endast 
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konsumerat en liten del av de födoämnen som funnits tillgängliga, ett faktum som gäller för 
både den moderna människan och för stenåldersmänniskan. Vi kan alltså inte koppla ett 
samhälles födointag helt till den närliggande miljöns resurser. Vidare menar Eriksson att 
själva konceptet med vad som anses vara ätligt eller inte ligger till grund för att förstå ett 
samhälles formation och kulturella identitet. Om avsmakskänslor för en viss sorts föda är 
kulturellt betingade, och födointaget varierar beroende på olika samhällen, blir resultatet att 
det skapas ett ”vi” och ”dem” perspektiv och en känsla av grupptillhörighet. Likaså är 
attraktionen för en viss sorts mat drivkraften för att både konflikter uppstår och för att 
förändringar och utveckling sker (Eriksson 2003: 26).  
 Att näringsutveckling orsakats av kulturella och sociala konstruktioner är en teori som 
möjligen förklarar hur födointaget förändrats under hominidens senare utvecklingsperiod. 
Utgår vi från att kulturell och social identitet även förekom hos våra primatförfäder kan 
näringsutvecklingen likaså förklaras från tidigare utveklingsperioder. Likväl bör denna teori 
kompletteras med andra faktorer som kan ha haft betydelse för näringsevolutionens 
utveckling. 

3.4.2. Klimatförändring och tillgänglighet avgör matvalet 

Ett annat perspektiv belyser hur människans näringsutveckling bestämts av faktorer hon inte 
själv haft kontroll över. Klimat- och landskapsförändringar är yttre omständigheter som 
definitivt orsakat förändring och utveckling vad gäller valet av föda. 
 Under den miocenska perioden för ca 20-30 miljoner år sedan skedde en klimatförändring 
som förändrade de antropoida apornas hem. Afrika övergick från djungel till gräsland. Frukter 
och vegetabilier minskade i tillgänglighet, antalet landgående bytesdjur ökade och 
konsumtionen ökade till följd av detta (Boyd Eaton och Konner 1997: 208). Likaså 
argumenterar Voegtlin för de svårigheter som sannolikt uppstod vid den här tiden i och med 
att födan blev svåråtkomlig. Han menar att landskapsförändringarna tvingade hominiderna till 
att uppta en kost bestående av smådjur, sniglar, insekter och de kött-och benmärgsrester 
rovdjur lämnat efter sig (Voegtlin 1975: 56). 
 Perioden innan jordbruksskiftet präglades av konsekvenser från överjakt, 
populationstillväxt och klimatförändringar. Till följd av detta skiftade födan från stor- och 
småviltsjakt och jägarna-samlarna sökte nu av nödvändighet efter ett bredare utbud av 
näringsresurser i form av mindre djur, fisk och skaldjur (Boyd Eaton och Konner 1997: 208). 
Enligt Burehult blev de nybildade vatten- och träskmiljöer som uppstod under den här 
perioden avgörande faktorer för människan näringsutveckling och överlevnad (Burenhult 
2004: 56). 
 För bara några tusen år sedan övergick våra förfäder från en kött-fett baserad kost till 
jordbruk och boskapsdomesticering. Voegtlin menar att detta har två orsaker: dels hade 
klimatförändringar återigen försvårat storviltsjakten och dels hade populationen ökat vilket 
krävde en kontinuerlig födokälla. Han argumenterar för hur både klimat- och 
populationsutvecklingar tvingat människan till att av hungerskäl vända sig till fröbaserade 
ämnen (Voegtlin 1975: 7).  
 Klimatförändringar påverkar den omgivande miljön, det är en uppenbar konsekvens. 
Utgår vi från den vetskapen är det lika uppenbart att den tillgängliga födan förändrats och 
utvecklats parallellt. Enligt Lindeberg är det självklart vad våra förfäder ätit för föda i sina 
ursprungliga miljöer och vilka faktorer som varit avgörande. Födan bestod av det som fanns 
tillgängligt, gav tillräckligt med näringsrik energi och kunde införskaffas med begränsad 
ansträngning, t.ex. frukt, vegetabilier, nötter, insekter, vildjaktbyten, fisk, skaldjur och 
rotfrukter (Lindeberg 2010: 30).  
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3.5. Det evolutionsbiologiska perspektivet 

I människans evolutionära utveckling har vi som hominider genomgått ett antal olika 
förändringar när det gäller födointag och kostvanor. Den moderna människas grundläggande 
fysiologi och biologiska behov är ett direkt resultat av omfattande klimat- och 
landskapsförändringar (Burenhult 2004: 24) och dessa biologiska funktioner reflekterar både 
den miljö de utvecklats i samt vilken föda som funnits tillgänglig under samma tidsperiod 
(Burenhult 2004: 28). Det evolutionsbiologiska perspektivet tolkar stenålderskosten genom att 
både granska människans olika fysiologiska och biologiska egenheter i förhållande till 
födotillgångar och vilka biologiska liknelser vi har till vår närmaste primat släkting: 
schimpansen. Genom att granska samspelet mellan människans evolutionära utveckling och 
födointag menar det evolutionsbiologiska perspektivet att människan är biologiskt anpassad 
till en viss sorts föda och att vi INTE är anpassade till att konsumera spannmålsprodukter, 
mejerier eller socker. 

3.5.1. Vår närmaste släkting 

Vi delar en lång rad egenheter med schimpansen, bland annat har vi en närbesläktad 
matsmältningsapparat, liknande sociala system och beteendemönster. Stora biomolekylära 
liknelser förekommer även i DNA-strukturer, aminosyrasekvenser, blodgrupper och 
kromosomer (Burenhult 2004: 27). 90 % av schimpansens föda består av vegetabilier och det 
ingår i deras födobeteende att aktivt söka efter särskilt favoriserade frukter, nötter, rötter och 
plantor (Burenhult 2004: 14). Varken schimpans eller människa har förmågan att själva 
producera de livsviktiga aminosyror som finns i proteiner, vilket innebär att schimpansens 
nästan uteslutande vegetariska kost måste kompletteras med föda bestående av andra djur, 
t.ex. larver, myror, termiter och insekter (Burenhult 2004: 14). 
 Schimpansen äter inte uteslutande frukt och småvilt, de är även förtjusa i rått kött. Och till 
skillnad från människan och hominiderna äter de inte rå fisk, ostron, skaldjur eller annan 
havsmat. Enligt Wilsson tål förmodligen inte schimpansen det marina ekosystemets fettsyror 
och han menar att vi människor anpassats till havsföda först efter det att vi separerades från 
schimpanssläkten (Wilsson 2002: 32f). 

3.5.2. Biokulturella processer – Allätarens dilemma  

Allätarens dilemma är ett biokulturellt perspektiv som lyfter fram samevolutionära processer 
vilka förklarar människans dietära näringsanpassning till förändrade sociala och fysiska 
miljöer. Det biokulturella tillvägagångsättet utgår från att olika organismer gemensamt 
utvecklat särskilda karaktäristiska drag till följd av effekterna från kulturella och biologiska 
processer (Armelagos 2010: 163).  
 Enligt Armelagos har samevolutionen av kulturella och biologiska processer format 
människans dietära näringsevolution. Kulturella faktorer har påverkat födointaget och 
konsumtionen har lett till biologiska konsekvenser. Exempelvis så är, för vissa individer, 
oförmågan att bryta ner laktos resultatet av ett flertal samevolutionära biologiska 
konsekvenser (Armelagos 2010: 163). Likaså bör en tolerans för laktos ses som en positiv 
samevolutionär konsekvens. Med liknande argumentation kan vi tolka den utvecklade 
människans intelligens som en biologisk konsekvens, eftersom hjärnkapaciteten tros ha 
utvecklats som resultat av valet att konsumera kött. 
 Baserat på två av evolutionsbiologins väldokumenterade principer ser vi hur biologiska 
drivkrafter format människans evolutionära näringsutveckling: (1) Människan är genetiskt 
bäst lämpad att äta den föda som funnits tillgänglig i området där hon utvecklades och 
genomgick evolutionära förändringar. (2) Alla växt- och djurarter har effektivt utvecklade 
system för att skydda sig själva, med syftet att sprida sina gener vidare genom evolutionen 
(Lindeberg 2010: 221). Regnskogsmiljön bestod av obegränsade mängder fiber- och 
näringsrika växter som kommer bra överens med vårt matsmältningssystem, men som med 
sina egenutvecklade försvarsmekanismer försvårar att de plockas och äts upp. Därför, menar 
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Armelagos, har våra förfäder varit tvungna att välja vilken föda som varit värd att samla in, 
och även säker att samla in, inom en begränsad miljö (Armelagos 2010: 165). 
 Utvecklingen av människans matsmältnings- och metaboliska system ägde rum långt 
innan vi började gå på två ben. Med förutsättningarna att människan är biologiskt anpassad till 
en kost som passar matsmältningsapparaten, samt att denna apparat utvecklats innan vi 
utvecklade tvåbenthet, menar Lindeberg att den miocen-vegetariska miljön skildrar de bäst 
lämpade näringsreferenserna för den biologiska människan (Lindeberg 2010: 30).  
 I kontrast finns det andra som argumenterar för hur senare habitat-och miljöförändringar 
utsatte människan för en stark naturlig urvalspress vilket ledde till en anpassning av 
högköttrik föda, och att detta är den optimala födan för människan. Enligt Lindeberg behöver 
det ena tolkningen inte utesluta det andra eftersom människan har förmågan att anpassa sig till 
olika sorters näringsmönster utan att bli beroende av den för sin fortsatta överlevnad 
(Lindeberg 2010: 30).     

3.6. Det genetiska perspektivet 

Många forskare väljer att studera människans genuppsättning för att få svar på frågor om 
människans biologiska näringshistoria samt folkhälsans relation till kostvanor. 
Stenålderskosten diskuteras med naturlig anpassning och urval och utgår från det faktum att 
människan inte ännu har genetiskt anpassats till jordbruksfödor eftersom vi genetiskt är 
identiska med våra paleolitiska jägar-samlarförfäder. 

3.6.1. Naturligt urval och anpassning 

Som biologiska varelser är vi försedda med ett flertal genetiska attribut. Vårt sätt att röra på 
kroppen, förmågan att kommunicera med hjälp av ljud och det faktum att vi liknar våra 
föräldrar är genetiskt betingade egenskaper (Burenhult 2002: 35f). Men mellan dessa 
ytterligheter finns en oändlig uppsättning genetiska egenheter vilka är resultatet av samspel 
mellan både vår genuppsättning och den omgivning vi växer upp i. Ett exempel är hur 
människor i arktiska områden har mindre näsor än människor från varma miljöer. 
Utvecklingen har i kalla områden har gynnat korta näsor som värmer den kalla 
inandningsluften bättre. Fysiologiska, och även biologiska egenheter, är resultatet av en arv-
miljö-interaktion (Burenhult 2002: 36).  

Bojs och Bratt diskuterar genetik och arvsmassa utifrån ett modernt näringsperspektiv och 
menar att alla levande människor har olika genetiska förutsättningar när det gäller kost och 
hälsa. Existerande forskning visar hur olika kostmönster (både fettsnåla och kolhydratssnåla) 
kan användas för att uppnå hälsa på ett framgångsrikt sätt. Sådan forskning baseras dock på 
genomsnittlig data från hundratals människor, och representerar inte en ensam människa med 
en egen, unik, genuppsättning (Bojs & Bratt 2011: 10). 
 Men även om vi är genetiskt olika har vi samtidigt gemensamma genetiska förutsättningar 
till att utveckla folkhälsosjukdomar. Vissa av oss har exempelvis ökade anlag för att utveckla 
diabetes, men alla människor riskerar att drabbas (Bojs & Bratt 2011: 50). Icke europeiska 
etniska grupper har en särskild låg tolerans för en ohälsosam västerländsk kost. Jämfört med 
Skandinaviska människor har de mycket större risk för att utveckla både typ-2 diabetes och 
närsynthet (myopi). Vad detta indikerar är att kosten som europeiska populationer regelbundet 
konsumerar är en bidragande faktor till både insulinintolerans, diabetes och problem med 
synen (Lindeberg 2010: 223). I Sverige har fetman mer än fördubblats sedan början av 1980-
talet, och enligt Bojs och Bratt beror det knappast på att svenska folket utvecklat nya gener. 
Det är miljön som har förändrats och innebär större risker att drabbas av exempelvis fetma 
och diabetes. Hur stor risken är beror på vilka gener vi är födda med (Bojs & Bratt 2011: 46). 
Kostorsakade sjukhälsotillstånd verkar dock manifesteras i samhällen där konsumtionen av 
spannmål, mejeriprodukter och högfetthaltigt kött är vanligt förekommande (Burenhult 2004: 
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96) och påträffas nästan aldrig i jägar-samlar samhällen (Wilsson 2002: 7, Lindeberg 2010: 
222). 
 Näringsbehovet hos den moderna människan är resultatet av en flera miljoner år lång 
evolutionär process där så gott som all genetisk förändring skett som svar på våra förfäders 
omställning till ändrade levnadsförutsättningar. Det naturliga urvalet har gett oss förmågan att 
anpassa oss efter olika näringsmönster, något vi ser eftersom paleokosten (den kost våra 
stenåldersförfäder livnärde sig på) var så otroligt varierande. Men idag möter vi kostrelaterade 
hälsoproblem eftersom vi på ett genetiskt plan är dåligt förberedda på den kost vi äter idag 
(Boyd Eaton & Konner 1997: 207). 

3.6.2. Vi är fortfarande jägare-samlare genetiskt 

Genetisk förändring och anpassning sker till följd av evolutionära förändringar. Miljö och 
landskapsförändring i den aktuella miljön är den vanligaste förklaringen till att evolutionära 
förändringar uppstår. När en viss miljö förblir oförändrad sker evolutionära förändringar 
extremt långsamt och kan sträcka sig över flera miljoner år. I motsats till detta så sker 
evolutionära förändringar mycket snabbare i en kontinuerligt förändrande miljö (Voegtlin 
1975: 130f). 
 Som biologiska varelser har vi utvecklats under årmiljoner och vi bär med oss gener som 
är flera miljarder år gamla (Burenhult 2002: 15). Människans genetiska konstitution har 
nästintill inte alls förändrats sedan den moderna människan, Homo sapiens sapiens, uppstod 
för ca 40 000 år sedan. Mindre än 0,005 % av vårt genotyp har förändrats, vilket betyder att 
våra genetiska strukturer och biologiska funktioner är desamma som hos paleolitikums jägare-
samlare. Eftersom det naturliga urvalet likväl orsakat knappa förändringar i människans 
genuppsättning sedan jordbrusrevolutionen för ca 10 000 år sedan är vi inte genetiskt 
anpassade till vare sig jordbruksfödor eller mejeriprodukter (Boyd Eaton & Konner 1997: 
207f). Boyd Eaton och Konner menar att dessa matprodukter är för oss artfrämmande och att 
den moderna tidens dietära vanor och kostmönster relativt nya fenomen. Både 
jordbruksrevolutionen och den industriella revolutionen har introducerat människan för en 
genetiskt opassande och artfrämmande föda vilket har resulterat i negativa evolutionära 
effekter. Vidare argumenterar Boyd Eaton och Konner för hur vi inte längre hinner anpassa 
oss genetiskt efter de kost- och kulturella förändringar som sker i allt snabbare takt (Boyd 
Eaton & Konner 1997: 207).  

Utifrån det faktum att vi västerländska människor lever i industrialiserade välfärdssamhällen 
med överflöd och att vi genetiskt fortfarande är jägare-samlare argumenterar Wikramanayake 
för att vi befinner oss i en biologiskt fientlig miljö. Resultatet är att vi konstant utsätts för 
psykologisk, fysiologisk, och framförallt, näringsstress (Wikramanayake 2001: 70f). 
 För att ytterligare förklara hur utvecklings- och välfärdsländers levnadsförutsättningar 
inte stämmer överens människans genetiska villkor hänvisar Wikramanayake till James 
Veel’s teori The Thrifty Genotype Hypothesis (den sparsamma genotyphypotesen). Hypotesen 
innebär att människor som lever i hårda miljöer med instabila födoresurser genetiskt ökar sina 
chanser att överleva eftersom de lagrar mer energi än vad de gör av med, något som gällde för 
stenålderns jägare-samlare. Hårda miljövillkor och ett beständigt sökande efter föda resulterar 
i en genotypisk förändring där energiåtgången blir mindre än energiintaget. Det genetiska 
urvalet har genom historien upprepade gånger gynnat de genotyper som visat sig vara 
energibesparande (Wikramanayake 2001: 69f). Hypotesen är grundad i teorin att människans 
genotyp uppstått ur en tillvaro bestående av fysisk aktivitet och regelbundna perioder med 
brist på föda. Eftersom vi är genetiskt identiska med våra paleolitiska jägar-samlar förfäder 
har vi även samma överlevnads- och hälsoförutsättningar som hypotesen presenterar. Vi 
skulle alltså enligt den sparsamma genotyphypotesen frodas genetiskt i en miljö utan överflöd 
och med hårdare livsvillkor (Wikramanayake 2001: 69f). 
 Att vi idag lever i ett överflöds- och välfärdssamhälle beror mycket på att vi övergick till 
jordbrukssamhälle för ca 8 000 -10 000 år sedan. Kost- och hälsorelaterade konsekvenser från 
denna näringsevolution påverkar den moderna människan än idag. 
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3.7. Jordbrukets konsekvenser 

Människan kan livnära sig på födoämnen med en skiftande näringsfördelning. I 
Stillahavsområdet består kosten av varierande mängder vegetabilier och fisk, och i arktiska 
områden kan människan alldeles förträffligt livnära på en extremt köttrik föda. Dock kan 
varken människa eller djur överleva på en kost bestående uteslutande av sädesslag utan att 
riskera allvarliga vitamin- och näringsbrister. Även vid en diet som består till hälften av 
spannmålsprodukter finns det risk att utveckla brister på viktiga näringsämnen (Lindeberg 
2010: 225). 
 Även mejeriprodukter är en riskbetraktad föda. Att nyfödda barn dricker modersmjölk är 
lika naturligt som att den nyfödda kalven dricker komjölk. Men den moderna människan är 
det enda frigående däggdjuret som fortsätter att dricka mjölk i vuxen ålder och en livslång 
konsumtion av mejeriprodukter är starkt förknippat med hälso- och näringsrisker (Lindeberg 
2010: 226).  

Kombinationen av mejeri och spannmålskonsumtion utgör vanliga stapelvaror i västvärlden. I 
populationer och samhällen där näringsrelaterade sjukdomar är sällsynta finns det varken 
mejeri- eller spannmålsprodukter. Många av förespråkarna för paleokosten är därför överens 
om att jordbruksrevolutionen var en negativ händelse i människans evolution och att negativa 
konsekvenser skett inom olika hälso- och utvecklingsområden som resultat av detta. 

3.7.1. Morfologiska förändringar 

När jordbruket introducerades förändrades människans näringsmönster dramatiskt. På bara 
några tusen år kom kosten att bestå till 90 % av odlade vegetabilier. Enligt Boyd Eaton och 
Konner kom denna övergång att resultera i en prominent morfologisk förändring av 
människans skelettuppbyggnad. Genom att granska människans evolutionsmorfologi finns det 
en indikation på att jägar-samlarna varit längre till växten och att de som livnärde sig på 
jordbruk varit betydligt kortare. Homo sapiens sapiens levde och livnärde sig för 30 000 år 
sedan som storviltsjägare och var lite över 15 cm längre än sina jordbrukande ättlingar (Boyd 
Eaton & Konner 1985: 284). I Grekland och Turkiet finns det exempel som visar att de 
paleolitiska jägarna-samlarna hade en genomsnittlig längd på 180 cm hos männen och 160 cm 
hos kvinnorna. Jordbruket kom att ändra dessa siffror till 168 cm för männen och 152 cm för 
kvinnorna (Burenhult 2004: 64). Liknande mönster gällande kroppslängd i förhållande till 
kost går att se under den första europeiska kontakten. Ursprungsbefolkningen i Amerika hade 
paleolitiskliknande jägar-samlar traditioner, men livnärde sig främst tack vare sina effektiva 
jordbruks- och odlingskunskaper. Förutom att vara betydligt kortare än européerna visar även 
deras skeletala manifestation på suboptimal och bristande näringstillgång, något som enligt 
Boyd Eaton och Konner reflekterar de negativa effekterna av en proteinfattig kost och en 
samverkande effekt av både undernäring och infektion (Boyd Eaton & Konner 1985: 284). 

3.7.2. Näringsbrist 

Övergången till jordbruk kom att medföra många näringsrelaterade sjukdomar. Från att under 
årmiljoner anpassats till en varierad föda bestående av bland annat fisk, skaldjur, kött, 
vegetabilier, frukter och nötter blev människan istället begränsad till, och beroende av, ett 
fåtal produkter. Enligt Burenhult innehåller visserligen jordbruksfödan (kött från boskap och 
spannmål från odling) både proteiner och kalorier, men den saknar i stor utsträckning de 
mineral- och näringsämnen som jägaren-samlarens kost omfattade, t.ex. kalium, magnesium, 
kalcium, järn och zink (Burenhult 2004: 63f). 

Genom att studera och jämföra skelettmaterial från de paleolitiska jägarna-samlarna och de 
neolitiska jordbrukarna kan vi även se hur sjukdom och hälsotillstånd förändrats i och med de 
förändrade kostvanorna. I USA har arkeologer grävt upp tusentals skelett från olika 
tidsperioder vid floddalarna i Illinois och Ohio. Från dessa undersökningar har det framgått att 



 

18 

det paleolitiska ursprungsfolket varit friska och i stort sett sjukdomsbefriade. Men så fort 
jordbruket tog fart och majsodlingen ökade drabbas människorna av både karies och 
tandlossning. Defekter i tandemaljen hos barn visar hur mödrarna varit undernärda och gått 
miste om viktiga mikronäringsämnen. Blodbrist blev vanligare och två tredjedelar av 
befolkningen antas ha lidit av osteoporosis och andra degenerativa skelettsjukdomar (Wilsson 
2002: 49). Likaså menar Burenhult att näringsbristande sjukdomar som åderförkalkning, 
skörbjugg, benskörhet, beriberi (brist på vitamin B1), pellagra (brist på vitamin B3) inte 
förekommit eller varit aktuella innan jordbruksintroduktionen (Burenhult 2004: 64). 
 Förekomst eller avsaknad av sjukdomar som anses vara kostrelaterade visar alltså när och 
hur sjukdomar uppstått, samt vilken koppling de har till den dietära näringsutvecklingen. 
Vidare menar Wilsson att näringsbristsjukdomar och kostorsakade infektioner var vanligt 
förekommande i tätbefolkade områden (Wilsson 2002: 49). 

3.7.3. Sjukdom och smitta 

Under större delen av vår 4 000 000-åriga evolution levde människan som nomader, d.v.s. 
utspridda små grupper av jägare-samlare som aldrig bosatte sig på en bestämd plats. Tack 
vare att hela tiden förflytta sig, och hålla sig i mindre grupper, har människan lyckats hålla sig 
undan större epidemier. Armelagos, Barnes och Lin argumenterar för hur sjukdom och 
smittspridning kom att öka när människan bosatte sig och övergick till jordbruk och boskap. 
De menar att jordbruksrevolutionen resulterade i en ökad population och densitet vilket 
medförde negativa konsekvenser för människornas hälsa (Armelagos, Barnes & Lin 1996: 1).  
 I de nya tätbefolkade områdena kom boplats- och avfallsplatser att hamna i närhet till 
varandra. Tillsammans låg dessa nära vattenkällorna vilket ytterligare ökade risken för 
kontaminering och smittspridning. Även boskapsdomesticeringen bidrog till att olika smittor 
och patogener lättare kunde spridas. Restprodukter från djur, t.ex. hår och hud ledde till att 
nya former av allergier kunde utvecklas och spridas (Armelagos, Barnes & Lin 1996: 2f). 
Wilsson menar att infektionssjukdomar bara kan förekomma inom tillräckligt täta 
populationer. Han argumenterar för hur hus- och boskapsdjur fungerat som mellanvärdar för 
sjukdomsrelaterade organismer och att smittor lättare överförs när människor lever i 
närkontakt med varandra. Till följd av den näringsbristande kosten försämrades även 
människornas immunförsvar vilket ökade mottagligheten för epidemier som t.ex. tuberkulos 
(Wilsson 2006: 19).  

 

3.8. Välfärdssjukdomar - Det Metabola Syndromet 

Mycket av den argumentation och forskning som kretsar kring stenålderskosten är baserad på 
samtida kostvanor i relation till folkhälsosjukdomar. Större delen av västvärldens 
välfärdssamhällen lider av sjukdomar och åkommor som inte förekom under paleolitisk tid 
och som nästan inte alls existerar bland moderna jägar-samlarsamhällen. Välfärdssjukdomar, 
även kallade vällevnadssjukdomar och livsstilssjukdomar, är ett samlingsnamn på de 
sjukdomar och syndrom som i grund och botten beror på störningar i ämnesomsättningen 
(Wilsson 2006: 52) samt kostrelaterad ohälsa och för lite fysisk aktivitet (Wikramanayake 
2001: 69). Det metabola syndromet är en samling av olika näringsorsakade 
välfärdssjukdomar. Manheimer et al. beskriver det metaboliska syndromet som ett kluster av 
fem specifika riskfaktorer: (1) midjemått, (2) blodtryck, (3) blodsocker, (4) triglycerid 
(fettsyror) och (5) HDL-kolesterol. Epidemiologiska studier visar att alla fem riskfaktorer 
ökar chansen att drabbas av typ-2 diabetes och kardiovaskulära sjukdomar, och en individ 
som har tre eller fler av ovanstående riskfaktorer i en patologiskt abnormal utsträckning kan 
därmed diagnoseras med metaboliskt syndrom (Manheimer et al. 2015: 922). 
 Även välfärdssjukdomar som cancer, diabetes, laktos- och insulintolerans, övervikt, 
karies, hjärt- och kärlsjukdomar samt kardiovaskulära sjukdomar anses generellt tillhöra det 
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metabola syndromet eftersom de i huvudsak är resultatet av kostrelaterade orsaker. Vid 
jämförelser mellan västländer, traditionella jägare-samlare och paleolitiska jägar-samlare 
ligger fokus ofta på hur västvärldsmänniskan konsumerar livsförödande och artfrämmande 
födor. 

3.8.1. Västvärlden och välfärdssjukdomar 

I dagens Europa och Amerika omfattar den evolutionära kosten (paleokost) knappt en 
fjärdedel av människans kaloriintag och vi får vår huvudsakliga energi från spannmål, 
mejerier, baljväxter och raffinerat fett och socker (Lindeberg 2010: 31). Utgår vi från det 
faktum att dessa födoämnen är för människan artfrämmande så kan vi konstatera att de 
sjukdomarna som ofta följer är näring- och kostorsakade. 

I Amerika utgör kostrelaterade sjukdomar den största hälsofaran. 65 % av vuxna över tjugo år 
är överviktiga, mer än 64 miljoner lider av kardiovaskulära sjukdomar och 11 miljoner har 
typ-2 diabetes. Kroniska hjärtsjukdomar är den ledande dödsorsaken i USA (38.5 %), tätt följt 
av cancer (25 %). Enligt Cordain är en tredjedal av alla cancerdödsfall resultatet av 
kostrelaterade faktorer samt övervikt (Cordain 2005: 341f). 
 Liknande mönster går även att avläsa i Europa där den ledande dödsorsaken är 
kardiovaskulära sjukdomar. Enligt World Health Organisation Europe kan 80 % av de 
kardiovaskulära förtidsdödsfallen undvikas om de tre största orsakande faktorerna 
kontrolleras: (1) tobak, (2) kost och (3) bristande fysisk aktivitet (WHO Europe 2017: 
Cardiovascular diseases). 
 Enligt Lindeberg antyder välfärdsländernas sjukdomsstatistik tydligt hur livsstil och 
kostvanor är stora bidragande faktorer för våra allvarligaste och dödligaste sjukdomar. Vidare 
argumenterar Lindeberg att det går att både förhindra och motverka välfärdssjukdomar genom 
att välja en kost som liknar våra jägar-samlar förfäders (Lindeberg 2010: 56). I Amerika och 
Europa, där socker-och fettbaserade matvaror är en stapelvara, finns det en stor risk för 
mikronäringsbrist. Paleokosten är rik på mineraler, vitaminer och mikronäringsämnen (t.ex. 
järn, koppar, jod och zink). Den är även rik på folsyra, vatten, fiber och protein och 
avsaknaden av raffinerat socker och fett samt sädesslag gör paleodieten extremt hög på 
mikronäringsämnen (Lindeberg 2010: 34). En logisk följd är alltså att en näringsfattig kost 
enkelt kan kompenseras med en mer näringsrik kost. 

Ytterligare exempel på kostorsakade välfärdssjukdomar och syndrom finner vi genom att 
granska den allvarliga näringsutveckling som skett i Japan under bara ett fåtal generationer. 
Under 1950-talet ökade forskningsintresset för en fettsnål kost, efter att man observerat hur 
övervikt var sällsynt bland japanerna. Man drog slutsatsen att japanernas traditionella och 
fettsnåla kost bestående av fisk, ris och grönsaker var orsaken till avsaknaden av överviktiga 
(Bojs & Bratt 2011: 74f). Idag har dock Japan tagit efter många västerländska matvanor, 
bland annat den fett- och kolhydratrika snabbmaten. Under de senaste tjugofem åren har 
konsumtionen av mättat animaliskt fett åttafaldigats och övervikt och hjärtsjukdomar är idag 
ett växande problem. De unga pojkarna i Japan hade tidigare några av de bästa 
blodfettshalterna i världen men idag har de ett kolesterolvärde som är högre än hos jämnåriga 
pojkar i USA (Bojs & Bratt: 75).  

Utöver själva kosten finns det ytterligare faktorer som bidrar till välfärdssjukdomar. I en 
studie över konsumtionsmönster och avfallsrester visar resultaten att välfärdsmänniskan har 
en tendens till att inte planera sina matinköp, samt att de ofta drivs till att köpa för stora 
förpackningar, vilket leder till överkonsumtion (Lehmann 2015: 7004). Likaså finns en 
tendens att basera köpvanor och konsumtionsbeteenden efter tillgänglighet och bekvämlighet 
(Lehmann 2015: 7008). 
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3.8.2. Traditionella populationer och välfärdssjukdomar 

Ursprungspopulationer som lever efter jägar-samlar liknande förhållanden konsumerar inte 
den mat som vi inte är anpassade till och de har helt andra sjukdomar än den i västvärlden 
(Lindeberg 2010: 222). Hjärtinfarkter och diabetes är ytterst ovanliga eller saknas helt och 
hållet. Blodtrycket är lågt och ökar inte med åldern så som det vanligtvis gör i västvärlden. 
Övervikt är ovanligt och typ-2 diabetes, samt insulinresistens, är inte heller närvarande i 
moderna jägar-samlarsamhällen. Enligt Lindeberg beror avsaknaden av välfärdssjukdomar 
bland ursprungspopulationer främst på deras kostvanor och att de har dietära traditioner som 
skiljer sig från västvärlden (Lindeberg 2010: 222).  
 Samtida undersökningar och jämförelser av olika ursprungsbefolkningar verkar 
ytterligare påvisa hur kostvanor är den främsta orsaken till välfärdssjukdomar. Traditionella 
populationer som introducerats för eller övergått till västvärldsliknande livsstilsvanor drabbas 
ganska snabbt av bukfetma, diabetes, högt blodtryck och kardiovaskulära sjukdomar 
(metaboliska syndrom). Ett tydligt exempel ser vi i länder som Sri Lanka där människor som 
migrerar från rurala till urbana miljöer snabbt drabbas av västvärldsliknande folksjukdomar. 
Ytterligare exempel är hur människor från Sri Lanka som arbetat utomlands några år antar 
nya livsstilssvanor och återvänder med välfärdsliknande syndrom (Wikramanayake 2001: 74). 
 Även Lindeberg förklarar hur traditionella etniska grupper som tar efter västerländska 
kostvanor också drabbas av samma sjukdomar som västvärlden. Som exempel nämner han 
både Afrika och Papua New Guinea och hur stroke kom att bli vanligare till följd av 
urbanisering (Lindeberg 2010: 222). 
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4. Diskussion 

Återskapningsmetoderna som används för att rekonstruera människans näringshistoriska 
evolution är både humanistiskt och naturvetenskapligt grundande vilket är positivt eftersom 
frågeställningen då hamnar inom flera vetenskapsområden. Att stenålderskosten bearbetas och 
undersöks utifrån flera perspektiv gör att den öppnas upp och kan diskuteras av flera olika 
forskningsdiscipliner. Ju mer fakta och kunskap som kommer fram, desto trovärdigare blir 
resultatet samtidigt som eventuella problem eller bristande kunskaper förtydligas.  
 De ledande vetenskaperna som förespråkar stenålderskosten är evolutionsbiologi och 
genetik. I våra gener kan vi se att en minimal förändring skett sedan paleolitikums sista skede, 
och att vår genetiska struktur överensstämmer nästan helt med våra paleolitiska jägar-samlar 
förfäder. Den moderna människans kost- och hälsoförutsättningar är därmed delvis genetiskt 
betingade, samtidigt som vi påverkas av den samtida miljön och dess beskaffenhet. Utgår vi 
från teorin att biologiska varelser kontinuerligt utvecklats och anpassas efter miljöns 
näringsförutsättningar, och att människans matsmältningsapparat är resultatet av en 
mångmiljon-årig evolutionsprocess, tycks det som om människan främst är mottaglig för den 
kost våra primat- och jägar-samlarförfäder livnärde sig på. Utifrån detta resonemang kan vi 
konstatera att majoriteten av den föda västvärlden livnär sig på är artfrämmande, och 
följaktligen skadlig för människan. 
 Att granska stenålderskosten ut ett evolutionsbiologiskt perspektiv öppnar dock upp för 
viss problematik. Den moderna människan är inte färdigutvecklad. Vi är absolut inte någon 
fulländad slutprodukt och evolutionen är fortfarande en fullt pågående process. Men om vi nu 
är genetiskt anpassningsbara varelser, varför har vi inte rättat oss efter de moderna 
näringsförhållandena? Hur kan en föda anses vara artfrämmande om vi som biologisk art 
kontinuerligt utvecklas och förändras? Vi vet att när dramatiska och stora miljöförändringar 
sker så påskyndas den genetiska anpassningsprocessen. Likaså, i oförändrade miljöer, är 
processen utdragen och kan sträcka sig över flera miljoner år eftersom det helt enkelt inte 
finns anledning till förändring. Det kan ju tyckas som att genetisk anpassning nu om någonsin 
är nödvändigt, eftersom vi lever i en så näringsdramatisk miljö. Förmodligen ligger svaret i att 
har gått en alldeles för kort sedan vi introducerades till den artfrämmande födan och att vi 
därmed befinner oss i ett tidigt stadium i den genetiska förändringsprocessen. Vi är säkerligen 
mitt inne i en anpassningsprocess, men behöver långt mer tid för att kunna manifestera några 
tydliga resultat. 

Studier av moderna jägar-samlar populationer visar den omfattande negativa påverkan 
västvärldskosten har på vår hälsa. Nästan alla sjukdomar och åkommor som präglar 
välfärdsländerna är kostrelaterade. Från de mest påtagliga och allvarliga sjukdomstillstånden 
som cancer och hjärtsjukdomar till vardagliga olägenheter som närsynthet och 
laktosintolerans är de bakomliggande orsakerna näringsrelaterade. Vi ser att dessa tillstånd 
saknas i traditionella jägar-samlarsamhällen och att de endast framträder när västerländska 
kostvanor introduceras. Ju mer den industrialistiska och fabricerade västvärldsfödan sprider 
sig i världen desto tydligare är problematiken som medföljer. Vi exporterar våra hälsoeländen 
till rurala utvecklingsländer och samhällen när vi istället borde ta till oss den näringskunskap 
vi ser genom att observera och jämföra industrialiserade länder mot jägar-samlarsamhällen. 
 Utifrån genetiska kunskaper vet vi att alla människor är genetiskt olika, men att vi har 
samma genotypiska anlag att utveckla olika sjukdomar. I västvärldsmiljöer är risken större att 
utveckla t.ex. diabetes och insulinintolerans på grund av näringsförhållandena.  Dock bör vi 
komma ihåg att västvärldsmänniskan kommer från generationer som utvecklats i 
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industrialiserade miljöer under en längre tid och att etniska icke-västerländska populationer är 
mycket mer mottagliga för den bristande välfärdsskosten och dess konsekvenser. 

Den moderna stenåldersdieten är en kombination av paleokost och fysisk aktivitet. Till jägar-
samlarsamhällen hör en hög nivå av fysisk aktivitet eftersom det krävs för att införskaffa föda. 
Statistiken över välfärdsliknande sjukdomar visar att en brist på fysisk aktivitet är en 
bidragande till orsak till den försämrade folkhälsan, och en minst lika viktig faktor som 
kosten. Eftersom jägar-samlaras kosttradition är baserad på fysisk aktivitet bör vi således se 
både kost och fysisk motion som en helhet och förutsätta att de i samspel gynnar varandra. 
Vidare är bidragande faktorer som mängden mat vi konsumerar, samt det faktiska nöjet vi 
upplever i respons av mat, viktiga beståndsdelar i den kostorsakade västvärlds-
sjukdomsfrågan.   

Ska vi bli stenåldersmänniskor igen? Nej, det ska vi inte och det kan vi inte. Vad vi kan göra 
är att våga ta lärdom av traditionella samhällen och tillämpa deras kunskaper på oss själva och 
våra samhällen. Välfärdsmänniskan har tillgång till en stor variation av olika födoämnen och i 
slutändan avgör vi som individer själva vad vi stoppar i oss. Att själv kunna bestämma över 
födointaget är en bekvämlighet som inte existerade under stenåldern. Och av mycket att döma 
präglas den moderna västvärldskosten av en rad felaktiga beslut, antagligen på grund av både 
okunskap eller tradition. 
 Frågor om kost och matvanor verkar vara ett känsligt samtalsämne och anses vara ett 
kontroversiellt forskningsområde. Vid diskussioner av paleokost är det lätt att hamna i en 
debatt om huruvida människan är köttätare eller växtätare. Problemet är att vi således går 
miste om paleokostens huvudpoäng: västvärldsmänniskan konsumerar idag en föda som inte 
fanns tidigare under människans evolution och som vi inte är anpassade till att livnära oss på. 
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5. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att granska de perspektiv och forskning som ligger till grund för 
stenålderskosten samt vilka arkeologiskka metoder som använts vid näringsevolutionära 
analyser samt om de medför en problematik. Genom att granska tidigare forskning utifrån en 
naturvetenskaplig kunskapsteori har det analyserade materialet observerats och diskuterats 

Forskningen bakom paleokosten är grundad i både samhälls- och naturvetenskaper. De belägg 
som ligger till grund för stenålderskosten är funna i antropologiska, epidemiologiska, 
genetiska och evolutionsbiologiska studier och forskning. Kunskaper om våra paleolitiska 
förfäder och deras dietära vanor finner vi genom att undersöka samtida jägar-samlar 
populationer eftersom de lever efter samma traditioner och kontexter som den paleolitiske 
jägaren-samlaren. Vidare används kemiska analyser och stabila isotoper för att undersöka 
paleokostens utsträckning och specifika näringsinnehåll. Den materiella kulturen visar vilken 
typ av föda som varit aktuell under en viss tid. Artefakter i form av stenverktyg och 
fiskeredskap reflekterar fångstmetoder och den generella födan. Analogiska jämförelser av 
människans närmste primatsläktingar och hominider antyder hur morfologisk och fysiologisk 
förändring skett beroende på de varierande näringsförutsättningarna. 

Människans näringsutveckling förklaras genom ett flertal olika perspektiv. Miljö- och 
klimatförändringar har haft en stor påverkan på näringsevolutionen och påverkat vilken föda 
som funnits tillgänglig. Av hungerskäl samt bristande tillgång på födoämnen har människan 
under evolutionen sökt efter nya näringsämnen, vilket systematiskt lett till den 
jordbruksrevolution som kom att ske under neolitikum. I kontrast finns det teorier som 
beskriver människans näringsutveckling och varierande födointag som ett kulturellt betingat 
resultat.  

Majoriteten av den kost som konsumeras i västvärlden är från ett evolutionsbiologiskt och 
genetiskt perspektiv för människan artfrämmande. Jordbruket resulterade i kost- och 
hälsokonsekvenser samt en näringsbristande föda. Utifrån kunskaper om västvärldens 
näringsfattiga kost och de sjukdomar som medföljer, samt det faktum att jägar-
samlarsamhällen i stort sett är helt sjukdomsbefriade, vill jag påstå att det finns skälig evidens 
att hävda paleokosten som en möjlig lösning på många av samtidens näringsrelaterade 
hälsoproblem som i mångt och mycket verkar ha kostrelaterade orsaker. 
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