
U
SA beskrivs som världens 
fetaste land – varje år passe-
rar ytterligare 1 procent av
den amerikanska befolk-

ningen BMI-gränsen 30 som anger fet-
ma med hälsovådliga konsekvenser.
Inaktivitet uppfattas ofta som en allt
viktigare förklaringsmodell till över-
vikten i ett samhälle som blivit alltmer
totalmekaniserat. I försök att hitta
förklaringsmodeller som skulle kunna
göra det möjligt att påverka denna dra-
matiska och ogynnsamma utveckling
har forskare vid National Institutes of
Health (NIH) undersökt en länge om-
huldad myt – nämligen att helgperioder
utgör högrisktillfällen för bestående
viktuppgång.

Vissa tidigare undersökningar har antytt
att man går upp i vikt under vinter-
halvåret, men orsakerna härtill är dåligt
kända. Man menar också att mörker
och s k »seasonal affective disorder«
skulle kunna påverka vårt födointag
och få oss mer benägna att tröstäta, men
det är också tänkbart att sociala faktorer
som festligheter runt jul innebär att
kontrollsystemen sätts ur spel.

I en holländsk undersökning fann
man egentligen inga större viktvaria-
tioner under hela året medan vi i en 
artikel 1992 med den i vårt tycke fyndi-
ga titeln »The Christmas factor in obe-
sity therapy« visade att det fanns en
medelviktuppgång på drygt ett halvt
kilo och att variationerna i viktutveck-
ling över helgerna var större hos feta
individer än hos normalviktiga [1]. 

Den amerikanska forskargruppen har nu
prospektivt undersökt 200 individer
som under ett års tid kom in för väg-
ning upprepade gånger utan att vara
medvetna om det egentliga syftet med
programmet [2]. Vad man huvudsak-
ligen var ute efter att ta reda på var hur
årstiden och årets högtider påverkar
kroppsvikten, men denna avsikt maske-
rade man genom att mäta andra bio-
logiska variabler som t ex kroppstem-
peratur, blodtryck och puls samt dela ut
diverse test rörande hunger- och mätt-
nadsupplevelser. Författarna konstate-
rar att de uppgifter som allmänt cirkule-
rar kring jultid om kraftiga viktupp-
gångar faktiskt inte är sanna. 

I lekmannapress beskriver man ofta

att genomsnittsamerikanen går upp 5
pund (2,3 kilo) ifrån Thanksgiving i
slutet av november till nyårsdagen.
Men fullt så stora visade sig viktök-
ningarna inte vara. Den totala viktupp-
gången var ett knappt halvkilo, vilket
inte låter särskilt alarmerande. 

När man följde upp försökspersonerna
under resten av året visade det sig dock
att denna viktuppgång aldrig efterfölj-
des av en motsvarande nedgång under
sommarmånaderna. Det innebär i 
praktiken att amerikanerna i snitt ökar
ett halvt kilo i vikt, och att denna vikt-
ökning är koncentrerad till en sex-
veckorsperiod från slutet av november
till och med nyårshelgen. Fortfarande
är det oklart om denna viktuppgång be-
ror på ett ökat energiintag eller på
minskade energiutgifter, men det är
rimligt att tro att den mörka årstiden,
sämre väder och det massiva kaloriska
överutbudet från Thanksgiving-midda-
gens stora kalkon till julmiddagens
bufféutbud sätter aptitregleringen ur
spel.

Ett halvt kilos viktökning per år verkar
inte särskilt mycket och går därför lätt
oupptäckt förbi. Det innebär dock en
ökning med 5 kilo på ett decennium

och 20 kilo under vuxenlivet, från
studentperiodens början till pensionen.
Uppenbart kan en sådan smygande
viktökning, huvudsakligen koncentre-
rad kring helgperioder, förklara den
dramatiska fetmaepidemin i USA med
åtföljande hälsokonsekvenser. Om man
sedan kan finna effektiva preventiva
strategier återstår att se.

Nyligen beskrevs ifrån New York att
man lyckats kontrollera vikten på en
grupp överviktiga barn genom att
bygga TV-apparater som bara fungera-
de så länge som barnen trampade cykel
för att generera energi motsvarande
TV-tittartiden. Något liknande ar-
betspass för att jobba för kalkonfrossa
och julbord borde väl rimligen kunna
utvecklas?
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PS. allehanda om varjehanda

Helger som högriskperiod för viktökning


