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Överviktiga barn speglar samhället i stort 

 
Mänskligheten står idag inför många utmaningar ifråga om vår hälsa och vad vi äter. Vi måste 
lösa problemet med det faktum att vi har en kropp som fortfarande är anpassad efter att jaga 
och samla vår föda det vill säga fysiska ansträngningar men få mentala. 
Det samhälle vi skapat är en produkt av flera stora revolutioner som har säkrat överlevnaden 
hos fler och fler individer. Jordbruket, industrin och sjukvården är några av de avgörande 
faktorer som har gjort det möjligt för 6,7miljarder människor att samsas om resurserna. 
Medan det för ca 10 000 år sedan endast fanns några miljoner människor glest spridda över 
jordklotet. 
Den maten vi äter idag är inte densamma som man åt innan jordbruket försåg oss med bröd 
och spannmål. Energirika nötter, frön och rötter har bytts ut mot ris, majs och andra 
stärkelserika produkter. Med det har tandhälsan försämrats och bukspottkörteln hänger inte 
med att producera all insulin som krävs för att bryta ned alla snabba kolhydrater. Övervikt och 
med den följande sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärtkärl sjukdomar är nu folksjukdomar i 
hela västvärlden och dessa ökar även i utvecklingsländerna och Asien. Vuxenvärlden måste 
göra medvetna val för att deras barn som växer upp i det här samhället ska få en god start på 
vägen. Valen måste baseras på den kunskap som finns kring vad våra kroppar behöver och 
vart vi evolutionärt är på väg i samhället. 
 
Det här arbetet fokuserades kring en grupp överviktiga barns energiomsättning och vad som 
faktiskt förelåg gällande deras energiintag och fysiska aktivitet. De har genomgått en grundlig 
undersökning i fråga om deras kroppssammansättning och energiomsättning. De metoder som  
tillämpades var mätningar av basalmetabolismen med indirekt respiratorisk kalorimetri. 
Kroppssammansättningen mättes med hjälp utav bioimpedans och kalipermätning. 
Energiintaget registrerades med hjälp av en matdagbok samt den fysiska aktiviteten 
registrerades med en rörelsemätare och en aktivitetsdagbok. 
All data kunde sammantaget ge en uppskattning om barnets energibalans, d.v.s. om 
energiintaget överensstämmer med energiutgifterna. Data jämfördes därefter med en grupp 
friska kontrollbarn.   
All grundforskning är viktig för skapandet av metoder, mediciner och vidare forskning, i det 
här fallet, de överviktiga och obesa barnens hälsa.  
Resultatet var inte helt oväntat att de överviktiga barnen rörde på sig alldeles för lite med 
hänsyn till ålder, vikt och kön samt i förhållande till vad de åt. De obesa barnen hade en 
energibalans som var ca 20% lägre än kontrollbarnens och då hade inte heller kontrollbarnen 
en helt optimal energibalans. De överviktiga barn som var involverade i vårdprogrammet vid 
överviktsenheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala och som medverkade i studien, fick en 
genomgripande undersökning av deras fysiska tillstånd och därmed kunskap kring deras 
individuella energiomsättning och fysiska behov. Undersökningarna gav involverad personal 
en bra plattform för att informera barnen om vad som krävs från individen för att kunna leva 
ett hälsosamt och aktivt liv i framtiden. 
 
Det är en utmaning som ligger framför mänskligheten idag, att leva i ett samhälle som göder 
oss med alltför energirik mat och samtidigt skonar oss från fysisk ansträngning. Där har vi 
trots allt en stor hjälp av våra kroppar som ger oss tydliga signaler på att en fortsatt utveckling 
i den här riktningen inte är hållbar. Det ger hopp om att det är möjligt att med kunskap och 
teknik, lösa de obesa barnens dilemma. 
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