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En förändrad attityd gentemot över-
viktiga barn är nödvändig för att kunna
optimera vår behandling och hjälpa de 5
procent av svenska 10–11-åriga barn
som är överviktiga [1]. I ett internatio-
nellt perspektiv är detta en låg siffra. I
USA var frekvensen densamma under
1960-talet, men nu 30 år senare har den
stigit till 11 procent [2]. I Italien är up-
pemot 15 procent av barnen överviktiga
[3].

Övervikt kan klassificeras med hjälp
av kroppsmasseindex (BMI, body mass
index; vikten i kilogram dividerad med
kvadraten på längden mätt i meter,
kg/m2). Normalt ligger detta index mel-
lan 19 och 25 för både vuxna män och
kvinnor. Hos barn är gränsen för över-
vikt åldersberoende. Normalkurvor för
BMI har konstruerats i t ex Storbritan-
nien (se Figur 1) och kan bli aktuella
även i Sverige i framtiden [4]. De tradi-
tionella vikt- och längdkurvorna inom
barn- och skolhälsovården är också an-
vändbara.

Det är möjligt att identifiera framti-

da ohälsa hos vuxna genom att identifi-
era övervikt hos barn [5]. Prevention är
således möjlig, och ett flertal studier har
belyst hur insatser i barnaåren är mer ef-
fektiva än hos vuxna [6-9]. En av dessa
studier är kontrollerad och visar upp-
muntrande resultat [8].

Vad vi idag vet om
orsakerna till övervikt
Danska adoptionsstudier visade ti-

digt att övervikt hos vuxna till minst 35
procent kan förklaras av ärftliga orsaker
[10-12]. Om man tar hänsyn till alla fak-
torer är den allmänna uppfattningen att
arvet hos vuxna står för ca 50 procent av
förklaringen. Hos barn och ungdomar
upp till 16–18 års ålder är mitt personli-
ga intryck att arvet står för en ännu stör-
re del av förklaringen till varför över-
vikt utvecklas.

Nyligen har möjliga genetiska pato-
fysiologiska mekanismer hittats som är
kopplade till mättnadssignalerna ente-
rostatin [13] och leptin [14-17]. Leptin-
halten är dock hög hos människa och ta-
lar för en annan patofysiologi än hos
försöksdjur [18]. En liten grupp över-
viktiga (ca 10 procent) har en mutation
rörande ββ3-adrenoreceptorgenen med
koppling till åldersdiabetes och viktök-
ning [19]. Dessa fakta ger en möjlighet
att förstå på vilket sätt man kan tänka
sig att de ärftliga faktorerna spelar in.
Detta får ytterligare stöd i andra under-
sökningar.

Engelska studier har nämligen visat
att en ökning av fetthalten i kosten hos
normalviktiga leder till att mängden in-
tagen föda minskar [20]. Trots detta
ökar det totala kaloriintaget, tydande på
att återkopplingen inte är så effektiv.
Hos överviktiga synes den än mer inef-
fektiv, eftersom inte ens mängden föda
minskar. Detta kan tyda på att dietärt
fett hos överviktiga individer ger en
lägre mättnadssignal.

Svenska studier har vidare visat att
överviktiga barn inte minskar sin äthas-
tighet i slutet av en måltid, vilket nor-
malviktiga barn gör [21]. Således har vi
ytterligare tecken på att skillnader i
mättnadssignaler kan ha betydelse rö-
rande patofysiologin.

En fransk studie har nyligen ytterli-
gare belyst risken för övervikt. Studien

antyder att ett högt proteinintag i små-
barnsåldern ökar risken för övervikt för
alla – medan ett högt intag av fett ökar
risken endast för vissa [22]. Sannolikt
är fettet farligt för dem med anlag, me-
dan kanske det ökade proteinintaget i
samhället står för den allmänna ökning-
en av kroppsvikten i hela befolkningen.

Övervikt är sannolikt en multifakto-
riell sjukdom med ett flertal gener in-
volverade, vilka ökar risken för att ut-
veckla obesitas utan att vara nödvändi-
ga för sjukdomen. Detta till skillnad
från sjukdomar som ej kan utvecklas
utan att mutationen finns, t ex familjär
hyperkolesterolemi. 

Inom gruppen överviktiga finns san-
nolikt de som saknar ärftlig predisposi-
tion, men förmår äta sig till måttlig
övervikt, medan andra med kraftig ärft-
lig belastning kan bli överviktiga fastän
de äter mindre än normalviktiga. Vid
måttlig övervikt är således bilden san-
nolikt blandad och betydelsen av arvet
svårvärderad i det enskilda fallet, till
skillnad från extrempunkterna.

Således ger vår ökande kunskap om
patogenesen till fetma stöd för en annan
attityd gentemot den överviktige, så att
vi intar en lika neutral attityd gentemot
den överviktige som gentemot andra
patientgrupper.

Överviktiga klassar, åtminstone del-
vis på grund av våra attityder, sin livs-
kvalitet som likvärdig eller sämre än de
som har metastaserande cancer, kronis-
ka smärtor eller tetraplegi efter nack-
skador [23].

Diagnostik
Hos barn diagnostiseras övervikt lät-

tast med hjälp av vikt- och längdkurvan
på barnavårdscentralerna eller i skolan.
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Om vikten ligger mer än två kanaler
över längden bör åtgärder övervägas.
Åtgärder rekommenderas ej före 10 års
ålder annat än vid kraftig övervikt, och
då endast efter bedömning av en barnlä-
kare. Under spädbarnsåret är åtgärder
knappast aktuella överhuvudtaget. 

De barn som valdes ut i Malmöun-
dersökningen hade ett BMI över 23,0
vid 10–11 års ålder, vilket innebär att de
utgjorde en grupp som till 75 procent
fortsätter vara överviktiga i vuxen ålder
[24, 25]. Naturalförloppet vid barnfet-
ma är beroende av överviktsgraden och
innebär enligt en äldre svensk under-
sökning (med hänvisning till en svensk
referenspopulation) att ingen 7-åring
med 180 procents övervikt blir normal-
viktig som vuxen, 25 procent blir nor-
malviktiga vid överviktsgraden
155–180 procent och 50 procent vid
120–150 procent av referensvikten
[26].

Eftersom viktbehandling hos vuxna

är svår, samtidigt som nyare rön visat att
prevention i barnaåren är effektivare [6,
8], bör problemet uppmärksammas för-
slagsvis i 10–11-årsåldern, eftersom
övervikt hos barn oftast debuterar mel-
lan 5 och 10 års ålder. Kontrollerade
studier har vidare visat att familjeterapi
är effektivt i denna ålder för att förebyg-
ga svår övervikt under senare delen av
tonåren [24, 25]. 

Livsstilsförändringar
Målet är att finna livsstilsförändring-

ar som utövar sin effekt varje dag. Det
är bäst att börja med det som är enklast,
följt av ytterligare förändringar efter
några veckor, när den första förändring-
en arbetats in i livsstilen. De som lyck-

ats tycker inte att de behöver »banta all-
tid», även om livsstilen innebär en an-
passning i denna riktning. I och med att
förändringen arbetas in under barna-
åren, blir den mycket lättare en del av de
dagliga vanorna [25].

Vad skiljer då vår behandling från
andras? Nedan följer en kortare be-
skrivning av strategier som många
barn- och ungdomar framförallt i övre
tonåren kan tänkas pröva. Därefter be-
skrivs den modell vi tillämpat på barn
och tonåringar som kanske också kan
vara till nytta vid behandling av vuxen-
fetma, dvs efter 16–18 års ålder.

Viktväktarna
Viktväktarnas behandling rekom-

menderas inte före 15–16 års ålder.
Många har haft nytta av Viktväktarna
och det stöd som erhålls i grupp. Kosten
är kalorisnål, ca 800 kcal per dag, och
innehåller mycket grönsaker och fiber.
Detta är givetvis bra, men ger problem
då man skall återgå till kost med mer
normal energitäthet. Om man då inte
samtidigt minskar på portionsstorlekar-
na finns risk för återfall. Vidare kan
målvikterna ibland vara väl låga.
Många överviktiga utvecklar under pu-
berteten ett kraftigt skelett och torde ha
en högre »lean body mass» än genom-
snittet.

Enligt våra erfarenheter har övervik-
tiga barn stor nytta av att lära sig att
minska portionsstorleken. På detta sätt
minskar sannolikt risken för återfall,
samtidigt som någon övergång från en
»hårdbantningsfas» jämförbar med
viktväktarnas aldrig blir aktuell.

Bantningspulver
Bantningspulver ger ca 400 kcal per

dag (VLCD, very low calorie diet). De
bör aldrig användas till barn, dels på
grund av risken att äventyra normal till-
växt och utveckling på grund av låg ka-
loritillförsel, dels av psykologiska skäl.
Många överviktiga barn vill nämligen
inte avvika från sina kamrater i en mål-
tidssituation. 

En studie nyligen har vidare visat att
kroppen kraftigt motverkar viktänd-
ringsförsök [27]. Kortsiktiga kraftiga
förändringar startar en motreglering
som gör återfall till en naturlig följd av
bantningen, snarare än något man borde
bli förvånad över.

Ett argument för dessa pulver är att
den initiala viktnedgången ger en så stor
uppmuntran att man sedan fortsätter gå
ned även i framtiden. Det finns bättre
strategier för att bibehålla en långsiktig
livsstilsförändring (se faktarutorna).

Veckotidningsbantning
Denna bygger på diverse mirakelku-

rer och misslyckas i regel av samma or-
sak som lågkaloripulvren. De flesta vet
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Figur 1. Normalkurva för kroppsmasse-
index, BMI, för flickor upp till 20 års ålder
(även kurva för pojkar finns). Går att
rekvirera från Harlow Printing, Maxwell
St, South Shields, Tyne & Wear NE 33
4PU, England. Copyright: Child Growth
Foundation.
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om detta, men lockas ändå ofta till läs-
ning på grund av löften om snabba re-
sultat. Detta är förståeligt, eftersom den
traditionella medicinska behandlingen
eller program av Viktväktarnas typ krä-
ver en långsiktig och ofta mödosam för-
ändring av livsstilen. Vår behandling
innebär en inlärning under barnaåren
och synes inte vara lika mödosam som
att ändra livsstil i vuxen ålder.

Beteendeterapi
Beteendeterapi bygger på idén att or-

saken till övervikt är ett felaktigt inlärt
beteende, som kan påverkas genom en
korrekt inlärning. Denna behandlings-
form vinner på att kompletteras med
andra strategier, eftersom övervikt visat
sig vara ett genetiskt tillstånd där »fel-
inlärningen överätning» inte är orsaken
hos mer än kanske 50 procent av vuxna,
samtidigt som det sannolikt är ovanligt
hos barn. Kombinationen av beteende-
terapi med lågkaloridiet har dock inte
givit bättre resultat på lång sikt [28].

Effekterna av beteendeterapi i sig är
växlande och oftast erhålls inga drama-
tiska resultat [29]. En undersökning av
Stephan Rössners grupp visade dock att
vikten kunde hållas stabil under en
tioårsperiod. Detta resultat får betraktas
som bra, eftersom viktökning annars är
regel. Stora insatser krävdes med regel-
bundna träffar i grupp i upp till fyra år
[30].

Familjeterapi
När det gäller barn har vi visat att fa-

miljeterapi vid sex tillfällen, med start i
10–11-årsåldern, förhindrade utveck-
lingen av svår fetma i 14-årsåldern bätt-
re än traditionella läkar- och dietistkon-
takter [24]. Långtidsuppföljning pågår.
Även andra studier har visat att behand-
ling av överviktiga barn är mera hopp-
full än behandling av överviktiga vuxna
[6-9].

Våra praktiska erfarenheter, som re-

dovisas nedan, finns även i bokform för
dem som önskar tillägna sig den famil-
jeterapeutiska modellen [25]. I sina hu-
vuddrag kan den tillämpas i de flesta fa-
miljer enligt riktlinjerna i denna artikel.
En god introduktion erhålls genom stu-
dium av de alternativ som finns till läka-
rens traditionella linjära frågor i den
anamnestiska intervjun [31]. 

Där betonas vikten av att förmedla
även sina behandlingsråd i form av frå-
gor. På så sätt ges patienten större möj-
ligheter att själv hitta nya lösningar när
det gäller kost och motion.

De linjära frågorna vi traditionellt
behöver i en anamnessituation kan upp-
fattas som skuldbelastande och bör by-
tas ut mot andra frågeformer, såsom cir-
kulära. 

Linjära frågor är av typen: »När går
du mest upp i vikt, på sommaren eller
vintern? Rör du dig mindre då?» Cirku-
lära frågor blir i stället: »Hur märker ni
lättast att vikten är på väg åt fel håll?
Vem brukar först upptäcka detta?» 

Detta sätt att fråga ger således lätta-
re utrymme för en nyorientering hos fa-
miljen.

Förutom cirkulära frågor finns re-
flexiva som kan vara mycket kreativa.
En sorts reflexiv fråga är den s k mira-
kelfrågan [32]:

»Tänk dig att när du går och lägger
dig i kväll sker det ett mirakel under nat-
ten. Då du vaknar upp i morgon bitti är
ditt problem löst. Vad skulle vara annor-
lunda?»

Detta arbetssätt innebär ett originellt

sätt att närma sig lösningen snarare än
problemet.

En annan fördel med den familjete-
rapeutiska modellen är att familjeterapi
framgångsrikt använts vid behandling
av anorexia nervosa. Genom kunskaper
i familjeterapi är det lättare att i tid mo-
difiera ett viktregleringsprogram som
riskerar att övergå i ett anorektiskt bete-
ende. En aktuell översikt om familjete-
rapi och anorexia har nyligen publice-
rats som ett kapitel i samma bok som re-
ferens 25 [33].

En av de viktigaste faktorerna för att
ändra attityd inom hälso- och sjukvår-
den blir sannolikt inte familjeterapeu-
tiska insikter och metodik, utan geneti-
kens landvinningar som visar att många
överviktiga har rätt då de säger att de
förblir överviktiga, trots att de äter
mindre än normalviktiga och inte
smygäter medvetet eller omedvetet.

Brukar vi anklaga hypertonipatien-
ter för att i smyg, medvetet eller omed-
vetet, äta salt om de inte har effekt av sin
medicinering? Sällan har en patient-
grupp utsatts för så mycket misstroende
från sjukvården som de överviktiga.

I faktarutorna finns ett kortare utdrag
hur kost- och motionsråden kan läggas
upp samt allmänna tips.

Kost
Vi rekommenderar i huvudsak ett

normalt kaloriintag, med en reduktion
på 200–300 kcal per dag jämfört med
basbehovet. Detta betyder att en tonå-
ring oftast går ned i vikt på 1 500 kcal
per dag. Således är det möjligt att lång-
siktigt gå ned i vikt utan att äta extrema
dieter under 1 000 kcal per dag.

Det gäller således att hitta de livs-
stilsförändringar som har effekt varje
dag. En sådan är att lägga fokus på hur
många färre smörgåsar man kan äta per
dag. Om man reducerar kosten med en
smörgås per dag går man ned 0,5 kg i
månaden (ca 120 kcal × 30 = 3 600 kcal;

Motionsråd
• Klubbidrott en gång per vecka räck-

er för de flesta. Det brukar vara svårt
att hinna med mer.

• Du äter inte mer efter ett hårt trä-
ningspass. I stället ökar Din förbrän-
ning flera timmar efteråt.

• Vardagsmotion är mycket effektiv.
Om Du går 4 km extra varje dag för-
lorar Du nästan ett kg fettväv i må-
naden.

• Det är viktigt att alltid komplettera
kostreduktion med motion. I annat
fall riskerar man att minska muskel-
massan. Det är mycket hälsosamt att
byta fett mot muskler även om vik-
ten ej går ned lika mycket.

Kosttips
• Byt vanlig glass mot yoghurtglass.

Varje dl glass Du inte äter sparar
många kalorier. En dl vanlig glass
mindre per dag ger en viktminsk-
ning på ett kg på en månad! Yog-
hurtglass innehåller något mer än
hälften av kaloritalet i vanlig glass.

• Byt choklad och annat godis mot
popcorn. Kaloriinnehållet är lika
stort men det är svårare att överäta
popcorn.

• Byt vanlig korv och ost till sådan
som är märkt med gröna nyckelhå-
let. Det går i regel också bra med de
flesta mjukostar!

• Lägg upp pastan på en fjärdedel av
tallriken. Du låter ju inte potatis fyl-
la tallriken som när Du lägger upp
pasta.

• Drycken är viktig. Vatten är bäst
och kan smaksättas med en citron-
skiva. Byt läskedrycker och saft till
s k light-drycker. Byt standard-
mjölk till lättmjölk. Drick högst 3
glas lättmjölk per dag och högst 1
glas juice.

• Frukt är nyttigt men ta ej mer än tre
frukter per dag.

Allmänna tips till patienten
• Ge inte upp! Många barn blir av med

sin övervikt, i synnerhet yngre barn
och om det inte finns i släkten.

• Den naturliga viktpuckeln i puberte-
ten kan lura en att ge upp. Fortsatt
kamp lönar sig dock på några års
sikt.

• Familjeterapi hjälper under barnaå-
ren och är en hjälp till självhjälp.

• Om Du undrar om Ditt barn är över-
viktigt, vänd Dig till barnhälsovår-
den eller skolhälsovården.

• Se till att Ditt barn fortsätter vara fy-
siskt aktivt även efter 10-årsåldern
och låt gärna barnet prova olika ak-
tiviteter. Vid kraftig övervikt är sim-
ning en speciellt bra motionsform.
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1 kg fettväv ger 7 000 kcal). Observera
att vid samma kalorital ger formfranska
sämre mättnad än t ex rågbröd (se Ta-
bell I). Försök framför allt att få patien-
ten att minska på portionerna och hålla
en konstant och lagom portionsstorlek.
Enligt våra erfarenheter är detta råd till
nytta främst om man undviker perioder
med överätning. Om man överäter finns
risk för att magsäcken spänns ut och att
man äter mer följande måltider. Det är
inte heller bra att hoppa över en måltid.
Risken är stor att man överäter nästa
mål.

Den klassiska måltidsordningen för
överviktiga är obetydlig frukost, liten
lunch och sedan mycket mat framåt
kvällen. Denna förmåga att kunna vara
utan mat länge och att sedan kunna äta
snabbt och mycket när tillfälle gavs, var
av mycket stort värde för att överleva i
kulturer utan överskott på föda. Vi lever
dock i en kultur där denna förmåga är
till nackdel.

Motion
Alla viktprogram bör kombineras

med motion för att undvika att muskel-
massan reduceras [34]. Detta är inte
nödvändigt före 10 års ålder då i regel
de flesta barn är tillräckligt spontant ak-
tiva. Under puberteten ökar risken för
ett stillasittande liv, och speciellt TV-tit-
tande sänker ämnesomsättningen. Som
ett kuriosum kan nämnas att data- och
videospel ökar ämnesomsättningen
[35] och motsvarar ett lättare motions-
pass.

Således är goda motionsvanor vä-
sentliga livet igenom. All motion be-
höver dock inte ske i form av klubbak-
tiviteter, utan vardagsmotionen är lika
viktig. All rörelse skall uppmuntras,
och det man gör regelbundet varje dag
har bäst effekt, t ex att alltid gå i trappor
i stället för att åka hiss.

Slutord att förmedla till patienten:
Ge aldrig upp! Om du har anlag för
övervikt måste du tänka på detta fram-
över, men om du gradvis ändrar livsstil
blir detta en del av dig själv och du slip-
per att tänka mer på att banta.
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Tabell I. Skillnader i kaloriintag vid val av olika bröd och pålägg.

Margarin Lättmargarin Helfet ost Halvfet ost Summa,
Brödsort 5 g 5 g 28 procent, 10 g 17 procent, 10 g kcal

Rågsikt x x 157
Rågsikt x x 132
Formfranska x x 127
Formfranska x x 102
Knäckebröd x x 118
Knäckebröd x x 93

Frågan om man blir fet av att
äta fett kan ställas på ett annat
sätt: Blir man mätt av att äta
kolhydrater? Fettet och kolhy-
draternas inverkan på ätbeteen-
de och födoval sammanfattas
här.

De flesta vanligen förekommande
koster är utformade så att man får en
»gungbrädeeffekt». Minskar man fett-
innehållet i kosten kommer kolhydrat-
andelen automatiskt att öka. Eftersom
kolhydrater i allmänhet också innebär
fiber får vi större volymer på portioner-
na och möjligheter att uppnå en mätt-

nadseffekt genom den påverkan som
kostfiber kan ha på födointaget.

I en nyutkommen översikt fastslår
Rolls att intaget av socker inte är kopp-
lat till sannolikheten att utveckla fetma
[1]. Men sötman och sockerhalten i kos-
ten kan på flera andra sätt vara indirek-
ta faktorer som förmedlar ett sådant in-

Socker förstärker fettets smaklighet

Bara sött gör ingen fet SERIE

Övervikt


