
Kolesterol – boven i dramat? 

Kolesterol i dagens samhälle är en allt mer omdebatterad sak. Förhöjda kolesterolvärden blir allt 

vanligare och orsakar årligen flera hundra människors död. Anledningen? För mycket fett i maten, 

speciellt mättat fett, det är det som är den stora boven! säger forskarna. Men stämmer det 

verkligen? Ny forskning och nya rön visar på motsatsen, att fett tvärtom skulle kunna sänka höga 

kolesterolvärden.  

Då undrar du förmodligen – vad är kolesterol då egentligen? För det har du förmodligen aldrig fått 

förklarat för dig, bara att det är dåligt med för mycket av det. Kolesterol är förvånansvärt nog ett 

väldigt bra ämne, utan kolesterolet skulle du inte finnas. För varje cell som du har i kroppen omges av 

ett membran som skyddar det och förser cellen med vad den behöver. Membranet som 

huvudsakligen är uppbyggt av lipidskikt innehåller kolesterol som fungerar som stabiliserande 

material, precis som dina muskler stöttar upp dig.    

 

De lila pilarna visar var kolesterolet sitter i cellmembranet. Membranet skyddar cellen och förser den med näring. Därför 
är membranet en mycket viktig förutsättning för liv.  

 

Kolesterol används också till att bilda D-vitamin, ett ämne som är livsviktigt för oss, och dessutom så 

består våra könshormon testosteron och östrogen till viss del av kolesterol. Hjärnan består också till 

större delen av kolesterol och kan inte kommunicera utan det (1). En annan sak man måste veta 

innan man tacklar det här med höga kolesterolvärden är att det finns olika sorters kolesterol, 

vanligen refererat till som det onda kolesteroler och det goda kolesterolet. Det finns två eller tre 

typer av kolesterol beroende på hur man väljer att se på det.  

 HDL – High Density Proteins 

 LDL – Low Density Proteins 

 VLDL – Very Low Density Proteins (kallas också triglycerider) 



LDL och HDL har olika arbetsuppgifter, LDL transporterar kolesterol från levern och ut i kroppen och 

HDL transporterar kolesterol från kroppen och till levern. VLDL är föregångaren till LDL och finns i 

levern där det packas med kolesterol och fetter för att sen när kroppen behöver näringen skickas ut i 

blodomloppet. Allt eftersom VLDL avger sin packning så krymper det och till slut när den nått en viss 

storlek så kallas den LDL istället. LDL konsumeras förmodligen förr eller senare av en cell som är i 

behov av kolesterolet.  

 

Det är i levern som allt kolesterol bildas och produktionen beror på hur mycket kolesterol vi får i oss via födan, ju mer 
kolesterol som vi intar i matväg desto mindre kommer levern att producera och tvärtom. Kroppen kan ungefär producera 
80% själv.  

Det onda och det goda kolesterolet 

Som jag nämnde innan så finns det två sorters kolesterol – det onda och det goda. LDL räknas som 

det onda kolesterolet och HDL som det goda. När VLDL omvandlas till LDL så kommer LDL: et att 

fortsätta att krympa och bli tätare innan det konsumeras av en cell. Ju längre tid det går desto 

farligare blir LDL: et. Det beror på att det blir lättare för LDL: et att härskna och fastna i en skadad 

kärlvägg och det är denna process som ger upphov till åderförkalkning. HDLs uppgift är att ta med 

överskotts kolesterol tillbaka till levern. Höga nivåer av HDL har visat sig sänka risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar ganska dramatiskt (2).  

 

                                                               

LDL – det onda kolesterolet                                                           HDL – det goda kolesterolet 

                           

Höga kolesterolvärden – vad är orsaken? 

Länge har forskarna sagt att fet- och kolesterolrik mat är dåligt för hälsan och kommer förr eller 

senare att höja dina kolesterolvärden. Detta var baserat på att det gick att hitta stora mängder 



kolesterol i skadade blodkärl och därför trodde man skadorna var orsakade av kolesterolet. Men ny 

forskning menar motsatsen – att kolesterolet fanns där för att fixa skadan. Skadan kan, enligt nya 

rön, ha orsakats av inflammation. Inflammation uppstår genom skador på kärlväggen som kommer 

av diverse anledningar bl.a. toxiner, bakterier, virus och genom att förse kroppen med livsmedel som 

den aldrig varit ämnad att hantera. 

Följande livsmedel kan enligt forskarna orsaka inflammation: 

 Olika sorters ocker 

 Raffinerade kolhydrater ex. vitt mjöl 

 Transfetter 

 Omega-6 fetter  

Transfetter löser upp cellens skyddande membran och gör så att virus och bakterier kan ta sig in och 

livsviktiga näringsämnen kan ta sig ut. Det har också visat sig att ett högt kolesterolvärde 

nödvändigtvis inte är dåligt. Forskarna har nämligen hittat en typ av LDL, det vill säga att det finns två 

typer av LDL, men det är bara ett av dem som utgör ett direkt hot. Man skiljer på dessa två LDL 

genom partikelstorleken. Stora, fluffiga LDLs är ofarliga och det är sådana som är bra men sen finns 

det de illasinnade små, täta LDL partiklarna – de som fastnar i skadade kärl och orsakar 

åderförkalkning. Dessa små LDL partiklar ökar vid inflammation, d.v.s. de ökar av livsmedel som 

socker, transfetter och omega-6.  

Kolesterol är uppbyggt av glukos som är en sorts enkel sockerart och bildas av ämnet HMG-CoA-

reduktas. När blodsockret är högt är även hormonet insulin det. En hög nivå av insulin ger signaler till 

HMG-CoA-reduktas att det är dags att bilda kolesterol eftersom det finns gott om byggstenar. Detta 

gör att kroppen får ett överskott på kolesterol. Detta gör att cellerna inte behöver ta upp lika mycket 

kolesterol från LDL: erna vilket leder till att LDL partiklarna får kretsa omkring en längre tid i 

blodomloppet. LDL: et hinner då krympa och bli tätare och förvandlas till det onda kolesterolet.  

Naturliga fetter så som omega-3 och mättade fetter sänker värdena av de små LDL: n och höjer det 

goda kolesterolet, HDL (3).  

 

Idag äter vi mer socker än någonsin och med det har flera sjukdomar kommit. 



Sammanfattningsvis så säger ny forskning att den kost som så länge har varit rekommenderad kanske 

inte är den optimala utan nästan tvärtom då det ingår en stor del raffinerade kolhydrater (vitt mjöl, 

ris, socker etc.).  
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(1) http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolesterol 

(2) http://www.kostdoktorn.se/kolesterol/ 

(3) http://www.youtube.com/watch?v=AwkBB2Z6914&feature=player_embedded 

 


