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Det omedvetna ätandet

Vi äter ofta för mycket utan att vara medvetna om det –
”Mindless Eating” – och våra matvanor styrs också i hög grad
av kulturella och sociala normer, där framför allt kvinnans roll
har varit och är central.

Av Christina Fjellström, prof. i hushållsvetenskap, 

ssk måltidsforskning vid Institutionen för kostvetenskap,

Uppsala universitet. 4

Norden under kniven

Det ökande antalet fetmaoperationer i de nordiska länderna
kan vara ett effektivt sätt att åtgärda fetmaproblematiken,
men det är också dyrt och inte riskfritt. Mer tvärvetenskaplig
behandling kan vara en möjlighet.

Av Annie Paabøl, seniorkonsulent, Mannov, Århus. 12

Därför äter vi för mycket 

Varför vi äter utan att vi är hungriga är en komplicerad fråga.
För många med verkliga ätstörningar kan det finnas en lång rad
predisponerande, utlösande och upprätthållande faktorer.

Av Inge Vinding, psykolog och klinisk dietist i Ry och Århus. 8
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Den höga förekomsten av övervikt
beror helt enkelt på att vi intar fler
kalorier än vi förbränner. Men om det
nu är så enkelt, varför rättar folk inte
till den sneda energibalansen själva?
Det saknas ju varken information
eller kunskap i samhället. 

Budskapen upprepas om och om igen
i officiella kampanjer och hälsofräm-
jande initiativ från myndigheter, orga-
nisationer och företag. Övervikt för
inte bara med sig en rad följdsjuk-
domar, utan i motsats till andra
hälsorisker, medför övervikt – i syn-
nerhet svår övervikt – också en rad
kosmetiska och sociala problem, som
försämrar livskvaliteten avsevärt.

Därför har vi i det här numret av
Perspektiv valt att fokusera på vad det
egentligen är som ligger bakom våra
matvanor, varför det är svårt för vissa
att ändra sina mat(o)vanor och vilka
insatser som görs för att bekämpa
övervikt. Insatser som inom Norden 
i dag omfattar allt från drastisk fetma-
kirurgi, diverse avgifter på och
märkning av livsmedel, till tvärveten-
skapliga, enskilda insatser. 

Uppenbarligen utan att resultaten all-
tid står i proportion till de investerade
resurserna.

Vi kan inte vara utan mat, men som
framgår av det här numret använder
många människor mat för att uppfylla

fler än enbart de fysiska behov som
regleras av hunger och törst. 

Kulturella, sociala och psykologiska
förhållanden formar och påverkar
våra matvanor.  Hela vår moderna
livsstil liksom utbudet av och tillgång-
en på mat spelar en roll. Det är kom-
plicerat – och det är nog därför det
inte riktigt har gått att vända den
uppåtgående överviktskurvan. Ännu.

Vi hoppas att artiklarna på de kom-
mande sidorna ska bidra till att ge en
bild av detta komplexa område. Och
därmed innebära ett steg på vägen
mot att skapa kunskap och förståelse,
så att man kan hitta den rätta lös-
ningen för var och en.

Varför ändrar vi 
inte på dåliga vanor?

Trevlig läsning!

Nordic Sugar 

 



Christina Fjellström, prof. i hushålls-
vetenskap, ssk måltidsforskning vid
Institutionen för kostvetenskap,
Uppsala universitet.

Grundläggande 

orsaker till en nations

eller regions specifika 

”cuisine”, dvs. dess

kök och matvanor, är

tillgången till vissa

livsmedel och kulturen

med dess värdenormer.

Men även samhälls-

klass är en viktig

aspekt som styr mat-

valet och ätbeteendet. 

Kvinnor är 
traditionellt 
”gate keepers” 
vid middagsbordet.
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Det har forskats om människors matva-
nor och livsmedelsval hela 1900-talet
och det finns oändligt många studier
som visar hur mat- och måltidsvanor
särskiljer sig i olika delar av världen, i
olika kulturer, bland olika grupper och
individer1. 

Den mest grundläggande orsaken till
en nations eller regions specifika ”cuisi-
ne”, dvs. dess kök och matvanor, är till-
gången till vissa livsmedel2. Denna för-
klaring räcker dock inte långt utan
måste inbegripa kulturen och dess vär-
denormer och hur detta formar de
matvanor vi finner inom ett område.
Detta innebär att de inneboende
normsystemen för  vad som anses som
accepterad mat, hur maten ska kombi-
neras och tillagas i typiska rätter, men
även serveras och konsumeras i en
social situation, styr våra matvanor2. 

Matvanor kan också tolkas utifrån ett
klassperspektiv, vilket medför att livs-
medelsvalen anses styrda av det livs-
stilsrum och de ekonomiska förutsätt-
ningar individen har sitt ursprung i och
att dessa val och individens s.k. habitus
dessutom är cementerade under livs-
loppet3,4. En annan strukturell förkla-
ring till våra matvanor är det sociala
förhållandet mellan kön och mat, dvs.
genusaspekter på mat. 

Kvinnor lär sig tidigt att vissa livsmedel
och beteenden vid matbordet  är
förknippade med en kvinnlig identitet
till skillnad från mäns ätande och som
ett vanligt exempel i detta samman-
hang nämns ofta att rött kött anses vara
manlig mat medan grönsaker förknip-
pas med kvinnor5. 

Kvinnor som gate keepers 
för matbordet?

Eftersom kvinnor mestadels haft
huvudansvaret för maten i hemmen
har kvinnan ansetts utgöra en s.k. gate
keeper för vad som hamnar på matbor-
det4. Å andra sidan har många forskare
visat att kvinnan anpassar sina matin-

köp och sin matlagning efter barnens
och mannens matpreferenser6,7. Matens
socialisering har diskuterats intensivt
under senare decennier och speciellt
när det gäller barn. 

En allmän uppfattning är exempelvis
att det som barn lär sig vara nyttig
respektive onyttig mat enligt de norm-
system som råder inom den kultur och
den familj de växer upp i kommer att
prägla dem för resten av livet8,9. 

Barnens roll för familjens matvanor
och den förhandlingsordning som
föregår den moderna familjens matva-
nor har påvisats i allt fler studier under
senare tid10, vilket visar på hur indivi-
den i det moderna konsumtionssam-
hället alltmer avgör gruppens matva-
nor men även hur vi som konsumenter
ställs inför valsituationer som gäller
mat flera gånger om dagen.

Dessa val kan också bero på känslo-
mässiga aspekter kopplade till den
enskilde personens förutsättningar och
livssituation. Psykologiska förklarings-
modeller visar att individer äter för att
exempelvis dämpa oro, ångest, dålig
självkänsla, ensamhet eller skuldkäns-
lor men att mat även kan användas
som instrument för att få sin vilja ige-
nom, exempelvis hos barn som matvä-
grar1,11. 

Inte sällan förklaras den moderna
tidens gissel i form av ätstörningar uti-
från de känslomässiga förhållanden
som människor utvecklar till mat,
men givetvis även utifrån kulturens
påverkan, i form av normer om vad
som är det ideala ätandet och
den ideala kroppen. Livsmedelsval och
värderingar om mat som förr ansågs
vara både förutsägbara och styrda av
exempelvis klass och kultur sägs i dag
ha ersatts av ett zappande mellan iden-
titeter och ideologier som visar vem
man vill vara och hur man vill presen-
tera och representera sig själv12. Trots
detta finns det två målsättningar som

de flesta individer oavsett identitet eller
grupptillhörighet i dag anser sig vilja
uppnå i relation till matvanor, nämli-
gen hälsa och gemenskap.  

Mindless eating i stället 
för medvetenhet

Frågan är dock om individen alltid är
medveten om vad, hur och varför han
eller hon äter vissa livsmedel och om
hälsoaspekten är i centrum på ett med-
vetet sätt. Brian Wansink, forskare inom
marknadsföring, nutrition och konsu-
mentekonomi, har intresserat sig för
den omgivande närmiljön inom vilken
vi som individer avnjuter mat och mål-
tider och på vilket sätt denna närmiljö
påverkar våra matvanor, särskilt mäng-
den mat vi stoppar i oss13. Han argu-
menterar för människors obenägenhet
att identifiera sina egna tillkortakom-
manden avseende ätbeteenden, dvs. att

vi inte tror att vi påverkas av omgiv-
ningen, medan andra däremot lätt fal-
ler i fällan. 

Som ett exempel anför han en studie
där gäster på en italiensk restaurang
trodde att de minskade sitt energiintag
genom att doppa bröd i olivolja i stället
för att breda smör på. Vad de inte var
medvetna om var att de kompenserade
sitt energiintag genom att äta mer bröd! 

När Wansink 2006 för första gången
myntade begreppet ”mindless eating”
sammanfattade han det som många
misstänkt i ett samhälle präglat av
övervikt och ätstörningar: vi äter och
stoppar i oss mat utan att egentligen
tänka oss för14. Vi äter omedvetet och
obetänksamt, men inte bara det: vi är

Det omedvetna ätandet 

Vi fattar över 
200 beslut om 
mat varje dag.
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omedvetna om alla de val och beslut
kring mat vi tvingas att göra varje dag
för att livnära oss själva och närstående.
Wansink och Sobal15 fann att i genom-
snitt tas cirka 220 beslut om mat varje
dag; flest hos obesa och normalviktiga,
minst hos överviktiga. 

Forskarna tror att detta kan spegla en
medvetenhet hos normalviktiga som
oftare säger nej, medan obesa ofta
engageras i matbeslut men resultatet
blir mindre fördelaktigt. De fann också
att när människor serveras mat i större
skålar (t.ex. skålar med popcorn) än de
normalt äter ur, äter de också mer och
får i sig mer energi. 

Det intressanta är dock, enligt för-
fattarna, att människor inte vill kännas
vid att de ”luras” att äta mer. Endast 
4 % av de cirka 375 personerna som
deltog i studien trodde att miljön hade
effekt på deras matvanor. Det stora fler-
talet ansåg för det första att de inte kon-
sumerat mer popcorn, och om de gjort
det berodde detta på en ökad hunger –
inte på serveringen. 

Problemet med detta förhållningssätt
är enligt Wansink och medarbetare16 att
beslut om livsmedelsval inte är detsam-
ma som beslut om hur mycket man vill
stoppa i sig. Att äta för mycket har att
göra med den miljö och den kontext
individen befinner sig i, och vilka kon-
sumtionsnormer som associeras med
denna miljö eller kontext. Amerikaner
anger att de slutar äta när TV-program-
met är slut eller tallriken är tom, medan
fransmän förklarar sin nedläggning av
gaffeln med att de inte är hungriga eller
att det inte smakar gott längre. 

Trots denna kulturella skillnad uppen-
barades att miljöaspekter hade än stör-
re betydelse för människors kontroll av
matintag och resulterande övervikt.
Som exempel på förändringar i miljön
för att bättre kontrollera vad en person
konsumerar fann Wansink och medar-
betare exempelvis följande: använd
mindre storlek på tallriken och gör det
till en regel att äta i köket, ät inte fram-
för TV:n, ät en varm frukost snarare än
att äta exempelvis havregrynsgröt varje
dag. 

Obegränsad tillgång till
mat dygnet runt bidrar
till att vi överäter.
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Miljön kan hjälpa människor på traven
eller stjälpa dem i deras försök att kon-
trollera sina matintag. Men för att över-
huvudtaget inse detta måste individen
vara medveten om att faktorer som för-
packningsstorlekar, ljussättning i buti-
ken eller restaurangen, ett ändlöst
utbud och en variation av produkter,
tallriksstorleken och middags-
sällskapet, har betydelse för hur mycket
– dvs. hur stor mängd mat – vi konsu-
merar. Ju trevligare middagssällskap,
desto mer äter vi, vilket kan vara ett
problem för dem som vill hålla igen
och äta mindre mängd mat11. 

Det är lättare att förändra miljön än att
ändra medvetandet, säger Wansink16.
Kanske är det så om vi vill uppnå ett
hälsosammare ätande. Hur miljön där
vi köper och äter vår mat är utformad
kan betyda mer än de livsmedelsval vi
gör. 

Slutsatsen av den nya forskningen är
således: människor utövar ett ”mind-
less eating” – ett obetänksamt ätande –
och oberoende av kultur, klass och kön,
lyckas vi inte göra medvetna, individu-

ella val utan fortfarande finns det struk-
turella faktorer som styr vårt ätande.

Hälsa och gemenskap
är för många de vikti-
gaste faktorerna när 
vi äter.

1. Paul Fieldhouse 1996. Food and Nutrition.
Customs and Culture. London, Nelson
Thorne.

2. Claude Fischler 1988. Cuisines and Food
Selection. I David MH Thomson (ed.), Food 
Acceptability. New York, 193-206.

3. Pierre Bourdieu 1984. Distinction: a social
critique of the judgement of taste. London,
Routledge.

Artikeln finns med full referenslista på
www.perspektiv.nu.

REFERENSER



Av Inge Vinding, psykolog och klinisk
dietist i Ry och Århus.

Väldigt många äter utan

att de är hungriga,

något som är avgörande

för att utveckla över-

vikt. Övervikt orsakas

av att man intar fler

kalorier än man förbru-

kar. Med andra ord:

man äter för mycket

och rör på sig för lite.

Men varför vi äter utan

att vi är hungriga är en

komplicerad fråga med

många möjliga svar.

Framförallt negativa
känslor kan kopplas
samman med att man
äter stora mängder
mat. 
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Den vanligaste formen av överätande,
som leder till övervikt, är utan tvekan
vanlig vällevnad, där det centrala är
trivsel och njutning samt djupt rotade
vanor som påverkas av sociala rela-
tioner, dagligt aktivitetsmönster och
inte minst påverkan från omgivning-
en. Sådan påverkan kan vara ständiga
frestelser, obegränsad tillgång på mat
alla tider på dygnet, erbjudanden på
matvaror i storlek XL och godispåsar,
läskflaskor och chipspåsar som blir
allt större. 

Njutning och välbehag

Mat är inte bara näring för kroppen
utan också i hög grad förknippat med
njutning, välbehag och välmående.
När vi äter det vi tycker mycket om
frigörs signalsubstanser som opioider
och dopamin från hjärnans belö-
ningssystem. De får oss att njuta och
känna välmående, att slappna av och
känna oss lugna. Vi blir med andra
ord belönade för att äta1,2,3. Sett ur ett
evolutionsperspektiv är det faktiskt
genialt av naturen att utrusta oss med
mekanismer som ger oss tillfreds-
ställelse när vi ”arbetar” för något
som är avgörande för vår överlevnad. 

Samtidigt är vi av naturen program-
merade att kunna äta mer än vi har
användning för här och nu. Det var
helt logiskt när vi levde på stenåldern
och aldrig visste när vi skulle hitta
mat nästa gång, men inte särskilt
klokt i dagens samhälle. Detta kan
vara en förklaring till att många män-
niskor har svårt att hitta balansen
mellan hunger och sug och att skilja
mellan att vara mätt och att vara
övermätt. För många har begreppet
mätt likställts med att inte få ner en
enda bit till – inte att man inte längre
är hungrig.

Att äta efter känsla

Våra matvanor påverkas av vårt
humör och känslomässiga tillstånd.
Positiva känslor kan leda till att vi äter
mer på grund av sug, njutning och

välmående, medan negativa känslor
kan leda till att vi äter mer för att
dämpa eller få bort det negativa
känslotillståndet. Det gäller till exem-
pel om man är ledsen, på dåligt
humör, tycker synd om sig själv, är
bekymrad, frustrerad eller arg eller
känner sig avvisad. Det är i synnerhet
de negativa känslorna som kan kopp-
las samman med att man äter stora
mängder mat på en gång4,5.

De flesta känner till fenomenet tröst-
ätande, liksom de flesta av oss är
uppväxta med att mat används som
tröst och belöning. Det handlar näs-
tan alltid om sötsaker som kakor,
godis, glass och choklad. Tröstätande
kan uppträda under problemfyllda
perioder, och det kan sluta med att
det blir ett dagligt problem om det
blir till en dålig vana. 

Mat kan också användas som presta-
tionshöjande medel när man har
mycket att göra och är trött, och
egentligen borde ta en paus och
koppla av. Många av oss är uppfostra-
de enligt devisen: ”Den som inte
arbetar ska heller inte äta”. Och
många använder ordet ”blodsocker-
fall”, även om det inte handlar om en
farligt låg blodsockernivå, utan snara-
re om att vi är småsugna för att det är
länge sedan vi åt frukost och vi är
trötta och behöver en paus. Ofta är vi
inte medvetna om mekanismerna – vi
går på autopilot.

Stress kan få oss att äta mer

Vi kan också äta för att dämpa stress.
Det gäller långvarig stress samt den
form av stress som utlöses av en hän-
delse som uppfattas som ohanterlig,
eller som är sammankopplad med
känslomässig stress som man inte vet
hur man ska tackla. Det sistnämnda
gäller särskilt problem som man upp-
lever som riktade mot en själv – mot
ens självkänsla. Det aktiverar den så
kallade hypotalamus-hypofys-bi-
njurebark-axeln (HPA-axeln), vilket

gör att mer kortisol frigörs från binju-
rarna. Kortisol har en rad ohälsosam-
ma effekter på kroppen. Det minskar
bland annat insulinets effekt i krop-
pen och ökar risken för typ 2-diabe-
tes. Samtidigt ökar kortisol aptiten
och preferensen för feta och söta livs-
medel samt tendensen till övervikt, i
synnerhet på magen (visceral ansam-
ling av fett). God mat ger en ökad
utsöndring av opioider, som sänker
aktiviteten i HPA-axeln och därmed
dämpar stressreaktionen6,7,8.

Vissa människor är känsligare för
stress än andra. De har en lägre
stresströskel och/eller reagerar krafti-
gare på stress. Det gäller bland annat
människor med ätstörnings-
syndromet Binge Eating Disorder
som dessutom antingen verkar ha en
högre grundnivå av kortisol eller ver-
kar reagera på stress med högre

utsöndring av kortisol9. Samtidigt
upplever de här personerna stressan-
de händelser som mer stressande än
vad andra personer gör, på grund av
sin kognitiva stil (sättet de uppfattar
och tolkar information på). Och de
använder i högre utsträckning undvi-
kandestrategier som att överäta, i
stället för att lösa problemet som
orsakar stressen10,11.

Två huvudgrupper av 
känslomässiga överätare

”Emotional eaters”
De flesta känner till hur det är att ”äta
efter känsla”, men det är vanligtvis
bara ett mindre eller övergående pro-
blem. För några människor spelar det
emellertid en stor roll. Så stor att det

Därför äter vi för mycket 

Några känner sig bero-
ende av mat, men till
skillnad från t.ex. berus-
ningsmedel kan vi inte
vara utan mat.



leder till övervikt och försämrad livs-
kvalitet på grund av bristande kon-
troll över vad och hur mycket man
äter. Nyare forskning tyder på att man
kan skilja mellan två huvudgrupper
av människor som överäter när de
upplever negativa känslor: ”emotio-
nal eaters” och ”restrained eaters”12.
”Emotional eaters” använder ätandet
som en strategi i samband med käns-
lomässig stress, till exempel känslan
av otillräcklighet, problem i sam-
spelet med andra människor och låg
självkänsla. De använder mat som ett
medel för att reglera sina negativa
känslor och sin låga självkänsla och
som tröst och kompensation för till
exempel känslan av brist på omtanke.
De väljer något som de tycker mycket

om och är sugna på – vanligtvis söt-
saker12.

”Restrained eaters”
”Restrained eaters” fokuserar mycket
på att hela tiden kontrollera vad och
hur mycket de äter i syfte att antingen
gå ner i vikt eller hålla vikten. De har
en massa regler och förbud kring mat
och vikt och är storkonsumenter av
information om näring och hälsa,
men kan sällan skilja mellan fantasi
och fakta. De har strikt kontroll över
maten och vikten och allting är van-
ligtvis svart eller vitt: antingen har de
full kontroll eller så har de ingen kon-
troll alls. Det finns ingen gyllene med-
elväg för dem. Antingen bantar de
eller så överäter de. 

Vikten går upp och ner – så kallad jo-
jovikt. Precis som ”emotional eaters”
äter de mer när de har negativa käns-

lor, men i lika stor utsträckning när de
blir frestade, umgås socialt eller har
druckit alkohol. Överätande kan
också utlösas av uppfattningen att
man har ätit för mycket (även om så
inte är fallet) eller när man har över-
skridit sina egna regler. Vid dessa till-
fällen väljer de att äta mer av sådant
som de själva eller en viss bantnings-
kur har bestämt är förbjudet eller som
de anser vara ohälsosamt. Detta är
nödvändigtvis inte sötsaker12. 

Man skulle kanske tro att de här män-
niskorna skulle uppleva god mat som
något mycket positivt, men så är fak-
tiskt inte fallet. Till skillnad från
”emotional eaters” fokuserar de tvär-
tom på de mest negativa aspekterna
av god mat, till exempel mycket fett,
mycket socker och många kalorier13.
Samtidigt är de mycket mottagliga för
signaler om det de kallar ohälsosam
och förbjuden mat i form av doften
och synen av mat eller reklam om
mat14. Den konstanta kognitiva kon-
trollen över ätandet, i kombination
med stränga regler, förbud och upple-
velsen av försakelse, ökar risken för
överätande15,16.

Beroende eller ätstörning?

Vissa människor upplever ett starkt
behov av att äta – ett behov som inte
är sammankopplat med varken hung-
er eller njutning. Vad beror det på?
Man skiljer på tillfällig njutning och
att tycka om något (”liking”) och ett
starkt behov av att äta något (”wan-
ting”). Det verkar som att det är flera
olika system inblandade.
Opioidsystemet spelar en roll för
upplevelsen av god smak och njut-
ning (”liking”) medan dopaminsyste-
met svarar för upplevelsen av ett
starkt behov (”wanting”)17.

Just detta behov ger vissa människor
en känsla av att de är beroende av
mat, kanske i synnerhet av sötsaker,
och de jämför sig ofta med alkoholis-
ter och narkomaner. I medierna

skrivs det mer och mer om så kallat
sockerberoende och sockernarkoma-
ner. Men är det frågan om missbruk
och beroende? Eller lider de här män-
niskorna av en ätstörning, av en
Binge Eating Disorder?

Hypotesen om sockerberoende här-
rör bland annat från en rad djurför-
sök som visar att råttor under vissa
omständigheter kan bli beroende av
socker. Deras intag av socker stiger
under försöksperioden och de får
abstinenssymtom när socker-
lösningen tas bort18. 

Data från djurförsök kan verka ganska
övertygande, men de är inte direkt
överförbara på människor. Det beror
bland annat på att en lång rad soci-
ala, kulturella och psykologiska fakto-
rer måste tas med i beräkningen när
det handlar om människor.
Djurförsök kan ”bara” användas för
att bilda hypoteser som senare kan
testas i kliniska försök med männis-
kor.

Mot hypotesen om sockerberoende
talar också att forskningen kring 
överätande (binge eating) har visat att
det inte bara är socker som man
överäter. Människor som kallar sig
sockerberoende äter vanligtvis sötsa-
ker som tårta, småkakor, choklad och
glass. Det totala intaget av kolhydra-
ter, fett och protein ökar i samband
med överätande, men den procentu-
ella fördelningen mellan de energi-
givande näringsämnena förändras
inte nämnvärt, och om den gör det är
det fettet i kosten som ökar. Över-
ätande handlar alltså inte om över-
ätande av socker, utan om överätande
av god mat, vanligtvis en kombina-
tion av fett och socker18.

Vid ett symposium 2009 om männis-
kans beroende av mat är slutsatsen
att: ”… inte ens mycket välsmakande
matvaror är beroendeframkallande i
sig. Det är snarare sätten som dessa
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Faktaruta med orsaker
till ätstörningar finns i
denna artikel på
www.perspektiv.nu
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matvaror presenteras på, och sätten
som de äts på (intermitterande, dvs. i
stora mängder då och då som hetsät-
ning), som verkar leda till en beroen-
deliknande process” (författarens
översättning)19. I en senare över-
siktsartikel drar man slutsatsen att
humanforskningen inte stöder hypo-
tesen att socker kan vara fysiskt bero-
endeframkallande eller att sockerbe-
roende spelar en roll för ätstörning-
ar18.

Det finns således inget stöd i human-
studier för att tala om exempelvis
sockernarkomani och därmed jäm-
ställa socker med berusningsmedel.
Även om det kan finnas paralleller
mellan missbruk av berusningsmedel
och överätande, finns det också en
rad skillnader. Bland annat finns det
inga belägg för abstinenssymtom när
man slutar äta socker eller sötsaker,
och inte heller någon toleransökning
– dvs. att man behöver mer och mer
godis eller tårta för att få samma
effekt, på det sätt som berusningsme-
del fungerar. En annan skillnad är att
intaget av mat är livsnödvändigt20. 

Det handlar därför inte om avhåll-
samhet – och absolut inte med tanke
på att förbud och avhållsamhet ver-
kar öka risken för överätande hos i
synnerhet ”restrained eaters”. Mycket
tyder på att det handlar om ett psy-
kiskt beroende av den belöningseffekt
man får av att äta, nämligen psykiskt
lugn och frihet från obehag och nega-
tiva känslor. Detta beroende kan ses
som en beteendestörning i likhet med
till exempel spelberoende, shopping-
beroende och sexmissbruk. 

Ätstörning

Inställningen hos flera forskare är att
överätande är alldeles för komplext
för att kunna reduceras till att handla
om beroende, och att mycket talar för
att vissa former av överätande och
övervikt ska betraktas som ett resultat
av stört ätbeteende eller en ätstör-

ning (Binge Eating Disorder, BED)21,22.
En ätstörning är resultatet av en rad
biologiska, psykologiska, sociala och
familjerelaterade faktorer. Man arbe-
tar med både predisponerande, utlö-
sande och upprätthållande faktorer.
Det är viktigt att betona att ingen av
de här faktorerna i sig gör att man får
en ätstörning21,23. 

Att förekomsten av missbruk av
berusningsmedel ofta sammanfaller
med ätstörningar som bulimia nervo-
sa och Binge Eating Disorder kan
enligt nyare utvecklingspsykologiska
teorier ses som ett uttryck för en
gemensam grundläggande svårighet
att hantera känslor på ett lämpligt
sätt, där symtomen, till exempel
överätande, kan betraktas som försök
att lindra de här känslorna. Det gäller
den tidigare nämnda undergruppen
av överätare, ”emotional eaters”.
Gemensamt för ätstörningar och
missbruksproblematik är också bri-
stande impulskontroll21.

Ätstörningen Binge Eating Disorder
kallas också för den tredje ätstör-
ningen. Diagnosen  kommer från det
amerikanska diagnossystemet inom
psykiatrin, DSM-IV från 1994, men är
ännu inte officiellt erkänd i Danmark,
som följer det europeiska diagnos-
systemet ICD-10. Diagnosen används
dock bland annat av Sundheds-
styrelsen (danska Socialstyrelsen),
som bedömer att ca 47 500 danskar
lider av denna ätstörning. Alltså
betydligt fler än personer med ano-
rexi och bulimi23.

Sammanfattning

Det finns många orsaker till att vi äter
för mycket och därför blir överviktiga.
Dessa sträcker sig från obetänk-

samma vanor och trivsel- och tröst-
ätande till störda ätbeteenden och
verkliga ätstörningar. Därför ska det
finnas ett brett utbud av behand-
lingsalternativ som innefattar en
kombination av livsstilsförändringar
och psykologisk behandling.
Slutsatsen i en Cochrane-studie från
2005 är att överviktiga har nytta av
psykologisk behandling, i synnerhet
kognitiv beteendeterapi. Den ökar
viktminskningen och gör det lättare
att hålla den uppnådda vikten.

Psykologisk behandling är särskilt
effektiv i kombination med interven-
tion på kost- och motionsområdet24.
Även om det ännu inte har gjorts så
många studier där man tar med både
livsstilsrelaterade och psykologiska
aspekter i behandlingen av övervikt,
finns det grund för en viss optimism.

1. Mathes WF et al.The biology of binge
eating.Appetite 2009;52(3):545-553.

2. Drewnowski A, Bellisle F. Is sweetness addic-
tive? British Nutrition Foundation Nutrition
Bulletin 2007; 32(suppl 1): 52-60.

3. Rogers PJ, Smit HJ. Food craving and food
”addiction”:A critical review of the evidence
from a biopsychosocial perspective.
Pharmacology, Biochemistry and Behavior
2000; 66(1): 3-14.

Artikeln finns med full referenslista på
www.perspektiv.nu.

REFERENSER

”Restrained Eaters”
sätter upp många
regler, men kan sällan
skilja mellan fantasi
och fakta.



Antalet svårt över-

viktiga ökar i hela

Norden, och fler och

fler av dem behandlas

med kirurgiska

ingrepp. Det ger till-

fälligt de bästa resul-

taten, men är kanske

ändå inte den bästa

lösningen. 

Om det finns flera
behandlingsalternativ
väljer varannan bort
operation.

Av Annie Paabøl, seniorkonsulent,
Mannov, Århus.
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Antalet överviktiga har stigit kraftigt
under de senaste 20 åren, och i dag är
fler än 1,3 miljoner danskar över-
viktiga. Cirka 400 000 danskar kan
kategoriseras som svårt överviktiga,
och nästan 100 000 danskar väger så
mycket att det ger dem hälsoproblem. 

Sundhedsstyrelsen har inga siffror på
hur många av dessa som i dag uppfyl-
ler kriterierna för kirurgisk behand-
ling, men de senaste åren har antalet
fetmaoperationer i Danmark ökat
kraftigt och det finns inget i dagsläget
som tyder på att den här trenden
kommer att vända.

I dag är operation den mest fram-
gångsrika åtgärden för svårt övervikti-
ga med ett BMI på över 40, eftersom
man inte uppnår samma stora vikt-
minskning med traditionella behand-
lingar, och det  är också mycket svårt
att få patienterna att upprätthålla
viktminskningen. Å andra sidan med-
för operationerna stora risker. 

– Dödligheten är 1 % och det kan
uppstå en lång rad allvarliga kompli-
kationer efter operationen, säger
Bjørn Richelsen, professor och överlä-
kare på Århus Universitetshospital.
Trots operationernas positiva resultat
vad gäller viktminskning anser han
inte att operation bör vara den enda
möjligheten för svårt överviktiga. 
– I Danmark har insatserna gått från
ingenting till ren kirurgi under de
senaste åren, trots att det inte är ett
passande behandlingsalternativ för
alla, säger han. 

Fokus på de sjuka

Bjørn Richelsen menar att fokus i allt
större utsträckning bör ligga på att det
är de sjuka överviktiga som ska opere-
ras, och inte de unga, friska övervikti-
ga, som främst opereras av kosme-
tiska skäl. 

– Den gruppen kan vara bättre på att
få igenom en behandling, och i dag är

operation det enda alternativet som
erbjuds, säger Richelsen, som anser
att det behövs alternativa behand-
lingsformer för svårt överviktiga. 

I Norge har sjukligt överviktiga ett
större behandlingsutbud att välja mel-
lan. 2004 ändrade man patienträtts-
lagen, så att sjukligt överviktiga fick
rätt till behandling och rätt till att få en
bedömning av om de är lämpliga för
operation. På centret för sjukligt över-
viktiga i Norge möts de överviktiga av
ett tvärvetenskapligt team av psykolo-
ger, läkare, dietister, sjukgymnaster
och sjuksköterskor, som tillsammans
med patienten gör en bedömning av
vilken behandling som lönar sig bäst
för den enskilda patienten. 

– Vi provar allt annat än kirurgi först,
säger Jøran Hjelmesæth, överläkare
och chef vid Centrum för sjuklig över-
vikt i Vestfold. 

Möjligheterna i Norge innebär att
hälften av de remitterade överviktiga
väljer en annan behandlingsform än
operation. De som väljer bort opera-
tion väljer i stället en process där hela
livsföringen ändras genom varaktiga
förändringar i livsstilen. Mindre mat
och mer motion kompletteras med
motiverande samtal och kognitiva
behandlingsmetoder. 

– Utbudet ger patienterna verkliga
valmöjligheter. Samtidigt måste sam-
hället i stort erkänna att vi inte kan
operera oss ur fetmaepidemin. En
operation är inte en quickfix, säger
Jøran Helmesæth. 

Han erkänner samtidigt att många
överviktiga faktiskt får högre livskvali-
tet genom en operation, bland annat
för att den stora viktminskningen
leder till färre sjukdomar.
– Fetmakirurgi är mer effektivt men
också farligare än annan behandling.
Risken för biverkningar vid operatio-
nerna är stor. 

Resultaten man kommit fram till hit-
tills på centren i Norge ligger helt i
linje med andra internationella erfa-
renheter, där fettminskningen är
störst efter operation (30 procent),
medan man med livsstilsbehandlingar
i genomsnitt uppnår en minskning på
10 procent.  

Dyr lösning

Förutom att fetmakirurgi inte är en
garanti för högre livskvalitet är opera-
tionerna dessutom en dyr lösning. I
Norge säger Jøran Hjelmesæth direkt
att det inte finns pengar till att opere-
ra alla. 

– I Norge är cirka 2 procent av
befolkningen sjukligt överviktiga, så
det skulle bli alldeles för dyrt att
operera alla. Det behövs alternativa
behandlingsformer, understryker han. 
Bjørn Richelsen i Danmark håller med
och stöder därmed förslaget om att
operation inte ska vara det enda alter-
nativet för överviktiga. Inte på grund
av kostnaden, utan för att det helt
enkelt är orealistiskt och riskabelt att
tänka sig att alla svårt överviktiga ska
opereras. Han vill också gärna att
resurserna omfördelas, så att det sat-
sas på förebyggande insatser i större
utsträckning. 

– Vi ser en fortsatt stigande förekomst
av fetma hos barn och unga, och den
kurvan måste vändas. Därför bör den
stora satsningen ligga på förebyggan-
de insatser, anser Bjørn Richelsen.

Ingen mirakelkur

Även i Sverige är problemet med över-

Norden under kniven

Fetmakirurgi har 
särskilt goda resultat 
vid BMI > 40, men är 
inte riskfritt.
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Övervikt kostar 
miljarder – och 
leder till försämrad 
livskvalitet.

vikt stort. Hälften av den vuxna
befolkningen är överviktig och var
tionde är svårt överviktig. Även här är
lösningen kirurgiska ingrepp. 2009
genomgick fler än 7 000 svenskar en
gastric bypass och enligt Ingrid
Larsson, dietist och läkare på obesi-
tasmottagningen på Sahlgrenska uni-
versitetssjukhus i Göteborg, är beho-
vet dubbelt så stort. 

– Följderna av övervikt är ödesdigra
för såväl individen som samhället.
Antalet människor som insjuknar i
typ 2-diabetes ökar, och detsamma
gäller för människor med sömnapné,
samtidigt som det finns en rad andra
sjukdomar som är kopplade till över-
vikt. Det personliga lidandet är
enormt och i reda pengar kostar det
samhället mer än sex miljarder kronor
om året. 

Ingrid Larsson jämför fetmakirurgi
med andra viktminskningsmetoder.
– Det finns ingen mirakelkur och du
kan gå ned lika mycket med andra
metoder. Problemet med de andra
metoderna är inte graden av vikt-
minskning, utan att patienten har
svårt att följa behandlingen konse-

kvent och hålla viktminskningen över
tid. 

Sverige är en av världens ledande
nationer inom fetmakirurgi, och tack
vare SOS-projektet (Swedish Obese
Subjects Study) som inleddes 1987,
kan man följa utvecklingen vid kirur-
giska ingrepp 15–20 år efter operatio-
nen. Det är fantastiskt. 

– Den vetenskapliga forskningsnivån
är kanske inte lika hög vad gäller diet-
kost, läkemedel och viktminsk-
ningspulver. Det finns det bland
annat ekonomiska orsaker till, men
det har också betydelse att den tidiga-
re forskningen inte var tillräckligt
lovande. 

Övervikt hos kvinnor

I genomsnitt lider tio procent av den
svenska befolkningen av svår övervikt
– något fler kvinnor än män. I vissa
regioner och stadsområden kan det
vara dubbelt så många. Ingrid
Larsson påpekar att fetma framförallt
är kopplat till utbildning och inkomst. 
Samtidigt märker man att fördelning-
en av övervikt håller på att förändras.
Just nu är tendensen att fetma och

 



övervikt ökar bland unga vuxna,
medan det minskar bland äldre kvin-
nor. Vad beror det på?

– Jag tror att det beror på hur samhäl-
let har förändrats under de senaste
tjugo åren. Tillgången på kaloririk mat
är stor, vi har mer pengar än tidigare
och vi spenderar mer på feelgood-
kost samtidigt som vi dricker mer öl
och vin. Utan att lägga några moralis-
ka aspekter i detta kan man bara kon-
statera att alkohol sätter fart på vikten
i nästan lika hög grad som fett. 

I Sverige finns det för närvarande inga
nationella riktlinjer för behandling av
övervikt och fetma, men enligt Ingrid
Larsson arbetar man på många ställen
i tvärvetenskapliga team, där sjuk-
gymnaster, näringsexperter, läkare,
psykologer osv. ingår. 

– En mer korrekt rapportering av fet-
maproblemet har också inneburit att
sjukdomen tas på större allvar än tidi-
gare. Detsamma gäller behandlingen
och det är självklart positivt. 

Satsa på uppföljning

När det gäller framtida behandling

och forskning ser Ingrid Larsson
gärna en större investering i behand-
ling och uppföljning av patienterna
efter operationen. 

– De flesta mår utmärkt efter opera-
tionen, men det gäller att hitta de
patienter som behöver extra upp-
märksamhet efter operationen. Detta
gäller till exempel patientgrupper
med ätstörningar. Trots goda vikt-
minskningsresultat mår många av de
här patienterna dåligt efter operatio-
nen och det finns en ökad risk för att
ätstörningen förvärras efter operatio-
nen. 

Ingrid Larsson anser att många av
dem som vill gå ned i vikt går vilse i
djungeln av kostråd. Det är ingen per-
manent lösning att svälta sig för att bli
smalare. 

– Det finns en absolut sanning om
man vill gå ned i vikt. Den är varken
ny eller glamorös, men den fungerar.
Förbränn mer än du får i dig.
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Exempel på allvarliga biverkning-

ar efter fetmakirurgi: Blodpropp,

hjärtinfarkt, blödningar, buk-

håleinflammation, tarmvred,

dödsfall.

I Danmark är priset för fetmaki-

rurgi (gastric bypass) under det

utökade danska sjukhusvalet som

avtalats mellan Danske Regioner

och de privata sjukhusen 65 000

danska kronor – inklusive inle-

dande undersökning och kontroll

efter operationen. 

Utvecklingen inom fetmaoperationer i Danmark  2007–2010

Sjukhustyp 2007 2008 2009 2010*

Offentligt 228 203 341 434

Privat 685 1 545 2 235 3 346

Totalt 913 1 748 2 576 3 780

Källa: Landspatientregisteret (LPR).

* Siffrorna för 2010 är beräknade till årsnivå efter antal operationer för de
första sex månaderna.



I flera år har de nordiska länderna
gemensamt arbetat med att ta
fram rekommendationer för
näringsmässigt bra kost. De första
officiella Nordiska Näringsrekom-
mendationerna (NNR) gavs ut
1980. Näringsrekommendation-
erna revideras var åttonde år och
den senaste versionen kom ut
2004. Rekommendationerna utar-
betas mot bakgrund av aktuell
vetenskaplig forskning och tar
hänsyn till matvanor och hälsoför-
hållanden i de nordiska länderna.
En ny revision pågår och förväntas
bli klar 2012. 

I media – och i fackkretsar – debat-
terar man huruvida socker och
produkter som sötats med socker
kan ge en sorts beroende i klass
med det beroende man kan få av
exempelvis nikotin och narkotika. 
En översiktsartikel har nyligen
publicerats i näringstidskriften
Clinical Nutrition (juni 2010): ”The
plausibility of sugar addiction and
its role in obesity and eating disor-
ders” av David Benton vid Depart-
ment of Psychology på Swansea
University i Storbritannien. Här
diskuteras den vetenskapliga litte-
raturen i ämnet. Författaren anser
inte att man kan se samma beroen-

deframkallande effekt som den
som beskrivs ovan, men betonar
att det hela är mycket komplicerat.
Enbart att definiera och fastställa
gränser för beroende (addiction,
dependence) vad gäller behov, sug
etc. är problematiskt. Det är fortfa-
rande ett område där det behövs
forskning på människor, eftersom
de djurförsök som gjorts inte kan
appliceras på människor utan
enbart användas för att ställa upp
hypoteser. 
Källa: D. Benton. The plausibility of
sugar addiction and its role in obe-
sity and eating disorders. Clinical
Nutrition 2010,29:288-303.

Konsumenter i Danmark och i syn-
nerhet i Sverige blir mer och mer
skeptiska mot konstgjorda söt-
ningsmedel. Av svenska konsu-
menter försöker 57 % undvika pro-
dukter med konstgjorda sötnings-
medel medan 36 % försöker und-
vika produkter som sötats med
socker. I Danmark är skillnaden
inte så stor: 38 % respektive 36 %. 

Detta visar en helt ny under-
sökning, som gjorts av The Nielsen
Company bland mer än 10 000 per-
soner i Norden på uppdrag av
Nordic Sugar. Undersökningen
bekräftar också en trend som blivit
allt tydligare under de senaste åren:
Det är främst överviktiga och svårt
överviktiga som försöker undvika
produkter som sötats med socker,

medan under- och normalviktiga
fokuserar mer på att undvika pro-
dukter med konstgjorda sötnings-
medel.

Undersökningen, vars resultat
finns på www.perspektiv.nu, visar
även att de senaste årens ekono-
miska kris avsevärt har påverkat
hur konsumenter i 28 europeiska
länder rangordnar samhällspro-
blem. 2007 toppade hälsoproblem
listan hos 39 % av de tillfrågade,
före terrorism (27 %) och ekonomi
(24 %). Nu är siffrorna helt omvän-
da: Under 2010 ligger ekonomin i
topp (29 %), följt av kriminalitet (24
%) och jobbtrygghet (18 %), medan
hälsan hamnar långt ner med sina
12 %.

Översiktsartikel om socker och beroende

Ökad misstro mot konstgjorda sötningsmedel

Nya Nordiska Närings-
rekommendationer (NNR)

Teknologirådet och de danska
regionerna anordnade den 1 sep-
tember ett seminarium om över-
vikt och fetma, som bland annat
berörde om det finns ett behov av
andra behandlingsmetoder än fet-
makirurgi (gastric bypass). Under
den avslutande paneldebatten
enades man om att det ska finnas
alternativ till fetmakirurgi. Fet-
makirurgi är en relevant behand-
lingsmetod för vissa svårt övervik-
tiga med högriskprofil, men opera-
tionen i sig medför en rad risker.
Dessutom är antalet svårt övervik-
tiga mycket stort, så man kan inte
operera sig bort från problemet.
Läs mer och se presentationer från
seminariet på Danske Regioner:
www.regioner.dk. Klicka på ”arran-
gementer” och ”afholdte arrange-
menter”.

Seminarium om behandling
av övervikt och fetma

Returadress:

Nordic Sugar AB
205 04 Malmö
Sverige


