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Under perioden 1980 till 2000 skedde 
en påtaglig ökning i förekomst av barn-
fetma, såväl i Sverige [1, 2] som globalt 
[3]. 

I dag lider ungefär 3 procent av alla 
svenska barn i lågstadiet av fetma [4]. 
Denna förekomst är relativt låg jämfört 
med södra Europa, där motsvarande 
andel är 15–20 procent [5]. Efter millen-
nieskiftet har förekomsten globalt varit 
oförändrad, men på en mycket högre 
nivå än tidigare [6, 7]. 

Ett barn i tioårsåldern med fetma 
kommer sannolikt också som vuxen att 
lida av fetma [8-10]. 

Fetma är en sjukdom med risk för ti-
dig utveckling av typ 2-diabetes, hjärt–
kärlsjukdomar, cancer och en rad andra 
sjukdomar [11, 12]. Andra konsekvenser 
är sociala svårigheter [13] och kortare 
livslängd [14]. 

Fetma – en livsstilssjukdom
Fetma ingår i och är en viktig markör för 
»non-communicable diseases«, dvs sjuk-
domar där samhälls- och lev-
nadsmiljö har stor inverkan. 
WHO betonar att dessa livs-
stilssjukdomar kommer att 
öka i framtiden och dominera 
över de traditionella smitt-
samma sjukdomarna [15]. 

En skrämmande nyhet är 
att typ 2-diabetes vid fetma 
hos ungdomar nu finns även i 
Sverige. Under de senaste 2 
åren har ca 10 ungdomar un-
der 18 år vårdats för typ 2-diabetes och 
svår fetma vid Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus i Göteborg [Tho-

mas Kintis, Göteborg, pers medd; 2013]. 
Detta är helt nytt för Sverige. 

Politik och fetma hänger ihop
Att fetma har med politik och samhälle 
att göra framgår tydligt av att länder i 
den »rika världen« med stora inkomst-
skillnader har högre förekomst av fetma 
än länder med mindre skillnader [16]. 
Även inom enskilda länder finns en stor 
variation i förekomst av fetma hos barn. 

Skillnader i familjers inkomster, ut-
bildningsnivå och födelseland spelar in. 
Låga inkomster kan öka risken för fet-
ma genom mekanismer både när det 
gäller intag och förbrukning. Mat som 
har lågt energiinnehåll och är rik på vi-
taminer, mineraler och fibrer är dyr 
[17]. Medlemsavgifter i olika idrottsför-
eningar är kostsamma. Sportutrust-
ning kan medföra kännbara utgifter, 
liksom inträdesavgifter till t ex sim- och 

ishallar. 
Kunskaper har också bety-

delse. Föräldrar som genom-
gått högskoleutbildning har 
troligen bättre förutsätt-
ningar att stödja sina barn till 
att utveckla ett kritiskt för-
hållningssätt till reklam – en 
viktig aspekt med tanke på 
det massiva reklamtryck som 
drabbar barn genom bl a tv. 

Att flytta till Sverige från 
ett annat land kan medföra ökad risk för 
fetma, bl a genom kostförändringar. 
Flytten medför ofta låga och osäkra in-

komster. Detta samt relativt höga priser 
på grönsaker och frukt jämfört med i 
det forna landet kan begränsa inköp av 
dessa livsmedel. Osäkra levnadsförhål-
landen, isolering och diskriminering 
skapar stress och ökar risken för fetma. 
Det kallare och mörkare klimatet kan 
göra att man inte rör sig utomhus så 
mycket. Den som upplevt svält är troli-
gen mind re benägen att lyssna på barn- 
och skolhälsovårdens eventuella signa-
ler om överviktsproblem [1]. 

Samhället i dag är fetmaframkallande 
Samhället har genomgått stora föränd-
ringar sedan 1980-talets början, dvs un-
der samma tidsperiod som förekomst av 
fetma ökade så markant. Denna nya lev-
nadsmiljö har förändrat barns vanor ra-
dikalt. Persondator var ett främmande 
begrepp 1980, mobiltelefon fanns inte 
och oftast bara en tv-apparat med ett få-
tal kanaler. 

I dag har många barn/ungdomar egen 
dator, mobiltelefon med spännande spel 
samt ett stort tv-utbud, ibland via egen 
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Figur 1. Möjliga ingångar till miljöer för att främja hälsa och hindra barnfetma [1].
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tv [18]. Innehållet i dessa apparater fa-
scinerar och binder unga, det »stjäl tid«, 
påverkar mentalt och leder till fysisk in-
aktivitet [19]. 

Biltätheten har ökat; 1980 fanns 2,8 
miljoner registrerade bilar mot 4,6 mil-
joner 2012 [20]. Barn skjutsas numera 
och mister nyttig vardagsmotion, exem-
pelvis på vägen till skolan. Föräldrar 
skjutsar för att de är oroliga att barnet 
ska ofredas eller har svårt att klara tra-
fiken [21, 22]. 

Ständigt utbud av godis och drycker
En annan samhällsförändring under de 
senaste årtiondena är den ständiga till-
gången till mat, godis och drycker. Affä-
rer är öppna dygnet runt och lockar med 
lättköpt tröst, snabba energikickar, bil-
lig förströelse och guldkant på varda-
gen. Utbudet har också förändrats. Stor-
pack och stora portioner är ett lönsamt 
sätt att konkurrera om kunderna, efter-
som råvarukostnaden utgör en liten del 
av priset. 

Det är troligen en av anledningarna 
till att portionerna nu blivit större både 
hemma och ute. Portionsstorlekarna 
för hamburgare, pommes frites och läsk 
är två till fem gånger större än för 50 år 
sedan, vilket medför att man får i sig en 
stor del av energibehovet i en enda ham-
burgermåltid. Större portioner lurar oss 
att äta mer och leder till ett större intag 
av kalorier [23]. 

Trenden är också att en allt större del 
av kosten består av sådant som ger ener-
gi utan att bidra i så stor utsträckning 
till vare sig mättnad eller intag av vita-
miner och mineraler. En bidragande or-
sak kan vara att det är dyrare att äta en 
varierad kost, som inte är så energität 
[17]. Cirka en fjärdedel av energiintaget 
hos dagens barn kommer från godis, 
glass, läsk och snacks [24]. 

Jämfört med 1980-talet har konsum-
tionen av godis i Sverige ökat med mer 
än 50 procent och åtgången av läsk tre-
dubblats [25]. Det innebär att vi ökat 
läskkonsumtionen med ett glas om da-
gen i genomsnitt. Troligen är ökningen 
störst i den unga generationen. 

Lägg inte hela bördan på familjen
Familjen är givetvis oerhört viktig för 
barnens kost och fysiska aktivitet. För 
att familjerna ska kunna hålla en hälso-
sam livsstil krävs ett samhälle som gör 
detta möjligt. Det är exempelvis inte 
lätt att begränsa barnens tid framför 
bildskärm i en miljö där så mycket kret-
sar kring tv, datorer och surfplattor. 

Åtgärder för förändrade vanor skulle 
dock ha betydelse, eftersom exponering 
för tv-reklam, antalet timmar framför 
bildskärm och huruvida barnet äter 
framför tv:n är associerat med högre 
läsk- och sötsaksintag. 

Tv- och bildskärmsvanor kan alltså, 
förutom att medverka till inaktivitet, 
även påverka matvanorna [1]. 

Föräldrars dilemman  
Sammantaget lever unga individer i dag 
i en fetmaframkallande miljö, som gör 
det svårt att hitta balansen mellan ener-
giintag och -förbrukning. Om föräldrar 
ska kunna stödja sina barn till hälso-
främjande vanor krävs ett omgivande 
samhälle som möjliggör och underlättar 
detta. För att främja hälsosam vikt och 
jämlikhet i hälsa krävs därför samver-
kan mellan många aktörer på flera nivå-
er – från familj till omgivande samhälle 
(Figur 1). 

Forskning visar på föräldrars dilem-
man när olika hälsoaspekter ska för-
enas. För att våga släppa ut sitt barn att 
leka eller cykla måste föräldern vara 
trygg beträffande barnets säkerhet. 
Trafikpolitik och planläggning av den 
yttre, fysiska miljön är därför viktig [1]. 

Ett annat område med liknande kon-
flikt för föräldrarna är att se till att bar-
nen får i sig näringsriktig mat och sam-
tidigt ta hänsyn till smakpreferenser 
och social samvaro kring måltiderna. 

Därtill ska man tänka på matvanor-
nas betydelse för miljön. Flera av de åt-
gärder som underlättar goda matvanor 
och ökad fysisk aktivitet är klimat-
smarta, och därför verkligt viktiga för 
barnens hälsa och framtid. Ett exempel 
på detta är att konsumtion av vegetabi-
lier ökar på bekostnad av kött, charku-
terier och feta mejeriprodukter. 

Forskning visar att politiska beslut 
kan underlätta hälsofrämjande val av 
mat men att det behövs bättre och mer 
systematiska utvärderingar av effekter-
na av olika typer av rekommendationer 
för att främja hälsosamt ätande [26]. 

Mindre ojämlikhet – bättre vanor
Åtgärder på en samhällelig nivå kan 
minska de stora skillnaderna mellan 
olika socioekonomiska gruppers möjlig-
heter att stödja barn till att utveckla 
hälsosamma vanor. Inkomstnivåns be-
tydelse minskar om nyttig mat är billig 
och omkostnader i samband med 
idrotts utövande subventioneras. Be-
gränsning av reklam gör att förmågan 
att hantera den inte blir lika viktig. 

Att skapa goda utemiljöer så att alla 
bostadsområden har bra belysning och 
trygga lekplatser är andra viktiga åtgär-
der för att minska ojämlikheten. 

Agera nu!
Framtida läkemedel mot fetma liksom 
fetmakirurgi är en hjälp för dem som li-
der av fetma. Det hållbara alternativet 
på sikt är dock förebyggande insatser, 
speciellt för barn och unga. Åtgärder 
krävs såväl inom hälso- och sjukvården 

som inom en rad andra arenor i samhäl-
let. Nuvarande insatser på nationell 
nivå för att skydda barn och verka för en 
hälsosam uppväxtmiljö är långt ifrån 
tillräckliga. Alla barn har enligt FN:s 
barnkonvention lika rätt till hälsa. 

Det är dags att ledande politiker, 
framför allt på nationell nivå, men även 
i kommuner och landsting, förstår att 
det finns mycket mer att göra och att de 
har ett stort ansvar i detta [1]. 

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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