
Merdeka & ÖsttimorInformation nr 70— 2016 

7 

Världens hittills största studie kring utvecklingen av 
människors längd presenterades vid vetenskapskon-
ferensen ESOF i Manchester. 

Forskare vid Imperial College i London har i sam-
arbete med kollegor världen över sammanställt utveck-
lingen av människors längd under de senaste 100 åren. 
Uppgifterna kommer från bland annat militära mönst-
ringar och epidemiologiska studier. 

Längst av alla är i dag män från Nederländerna, med 
en medellängd bland 18-åringar på 182,5 cm. De längsta 
kvinnorna är från Lettland, med medellängden 170 cm. 

Längst bland oss i Norden, både vad gäller kvinnor 
och män, är numera danskarna. För hundra år sedan var 
både svenska män och svenska kvinnor de längsta i 
världen. Nu finns ingetdera könet kvar på topp tio-listan 
i längd, men Europa som världsdel är totalt domine-
rande bland världens längsta befolkningar. 

Världens kortaste män finns på Östtimor, och de 
kortaste kvinnorna i Guatemala. 

Utvecklingen av människors medellängd ser väldigt 
olika ut. Den fortsätter att öka i en del länder, som 

Italien, Spanien och många länder i Sydamerika och 
södra Asien, medan den har planat ut i en del andra, 
som Finland, USA och Japan. 

Men det finns också många länder, främst i Afrika 
och Mellanöstern, där befolkningens medellängd har 
sjunkit de senaste 30-40 åren. 

Det är mycket allvarligt menar forskarna, eftersom 
medellängd inte bara avspeglar en befolknings genetiska 
arv. Till stor del handlar det också handlar om tillgång 
eller brist på mat, rent vatten och goda sanitära för-
hållanden. 
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Östtimoresiska män är kortast i världen 
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