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Allt fler barn i världen har under de senaste decennierna blivit överviktiga och feta. 
Världshälsoorganisationen (WHO) klassar övervikt och fetma som en global epidemi. Barn 
som insjuknar i diabetes typ 1 har också blivit fler och det finns en del hypoteser som 
argumenterar för att det finns en koppling mellan övervikt/fetma och den ökade incidensen av 
typ 1 diabetes.  
 
Syftet med avhandlingen var att studera faktorer som bidrar till utvecklingen av övervikt och 
fetma hos barn och att studera om det möjligen finns samband mellan fetma och mekanismer 
som kan bidra till utveckling av typ 1 diabetes. 

Arbetet är en del i ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige) som är ett världsunikt projekt där    
17 000 barn födda i Blekinge, Småland, Öland och Östergötland under tiden 1 okt 1997-  1 
okt 1999 har följts. Familjerna har besvarat frågeformulär och biologiska prover har samlats 
in från barnen vid födelsen, 1, 2.5 , 5 och 8-9 års ålder och fortsatt insamling av data och 
prover är planerad.   

I en av studierna studerade vi barnens viktutveckling i förhållande till en rad olika faktorer 
(föräldrarnas vikt, familjesituation, föräldrarnas ålder, syskon och föräldrarnas 
utbildningsnivå). Av de barn som ingår i ABIS-studien var 12,9 % överviktiga vid 5 års ålder 
och 4.3 % var feta. Av betydelse för utveckling av övervikt och fetma hos 5 år gamla barn var 
barnets eget BMI vid tidig ålder samt ärftlighet för övervikt/fetma och ärftlighet för typ 2 
diabetes. Om föräldrarna, framförallt pappan, läst på högskola eller universitet utvecklade 
barnen inte lika ofta övervikt eller fetma. Redan tidigt inom BHV bör det förebyggande 
arbetet börja för att förhindra att barn utvecklar övervikt och fetma. 

 
Tidig uppfödning har också studerats. Vi fann inget samband mellan kort amning (mindre än 
4 månader), och utvecklingen av övervikt/ fetma hos 5 år gamla barn. Föräldrarna har också 
fått svara på hur frekvent barnet äter olika livsmedel vid 2.5 år och vid 5 år.  Saft var det enda 
livsmedel som enskilt hade ett samband med utvecklingen av övervikt och fetma vid 5 år, 
medan gröt verkar ha en skyddande effekt.  
 
I en delstudie av ABIS har fysisk aktivitet mätts med stegräknare. Ju färre steg ett barn tog, 
desto större risk förelåg för övervikt och fetma. Låg fysisk aktivitet var associerat till att 
barnen producerade mer insulin och något högre blodsockernivåer, dvs. de hade en minskad 
insulinkänslighet. Barn som tittade mycket på TV/video hade ett högre fasteblodsocker.  
 
  
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-16608


Sammanfattningsvis ser vi att övervikt och fetma är vanligt redan bland förskolebarn i 
sydöstra Sverige. Viss ärftlighet spelar roll, liksom låg fysisk aktivitet, medan sambanden 
med kost är svårare att urskilja. Låg fysisk aktivitet tycks också bidra till minskad 
insulinkänslighet, vilket skulle kunna bidra till utveckling av diabetes.  
 


