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Sverige är ett av de länder i världen där barn mår väldigt bra och överlag får mycket bra stöd 
både från familjen och från hälso- och sjukvården. Ändå finns det en del att förbättra. Stress i 
familjen, till exempel, kan ge barn en sämre uppväxtmiljö och skulle kunna bidra till 
utveckling av fetma och diabetes.  
 
Psykologisk stress handlar om en känsla av att vara under press och att ens eget eller ens 
närmastes välbefinnande hotas. Föräldrar kan vara överdrivet oroliga för sina barn och känna 
sig otillräckliga som föräldrar. Svåra livshändelser, som en skilsmässa eller att en nära 
anhörig dör, kan bygga på stressen genom sorg och svårigheter att hantera den nya 
situationen. Visserligen kan en skilsmässa leda till en förbättring för de berörda, men tiden 
innan och under skilsmässan kan ha varit mycket stressande. I våra studier har vi främst tittat 
på upplevd föräldrastress, svåra livshändelser, oro för barnet och brist på socialt stöd. Dessa 
faktorer korrelerar med varandra och därför mäter de var och en för sig och tillsammans 
”stress i familjen”.  
 
I våra studier har vi sett att stress i familjen, är kopplat till sämre självförtroende hos barnen. 
Vi ställde frågor till barnen om hur de uppfattade sig själv och fann att ju mer stress det fanns 
i familjen ju mer svarade barnen på ett negativt sätt om sig själva. Dessutom fann vi att barn 
hade högre nivåer av kortisol i saliv om deras föräldrar kände sig stressade. Kortisol är ett 
hormon som ökar i samband med stress. Det är en naturlig och välanpassad reaktion från 
kroppen att producera kortisol i en stressfull situation, däremot kan det vara ett problem om 
nivån inte bara är en reaktion på en enstaka stressfull situation utan är förhöjd under lång tid.  
 
Fetma har enligt WHO utvecklats till en global epidemi. Allt fler barn är feta samtidigt som 
genomsnittsvikten för hela befolkningen ökar både i Sverige och i övriga delar av världen. 
Övervikt och särskilt fetma ställer högre krav på ämnesomsättningen och är en hälsofara 
särskilt på lång sikt. I våra studier fann vi ett samband mellan stress och risken för fetma hos 
barn. Vi jämförde familjer där det fanns mycket stress med familjer där det fanns relativt låg 
stress och fann att i stressade familjer var risken för fetma hos barnen dubbelt så hög. När vi 
jämförde familjer där stress förekommit de senaste tre åren med familjer med relativt låg 
stress var risken för fetma hos barnen tre gånger högre i de stressade familjerna.  
 
Vi var också intresserade av hur barn uppfattar sin egen kropp. För att mäta detta fick barnen 
när de var 8 år gamla se bilder av nio olika figurer som varierade från mycket smala till  
mycket feta. Barnen pekade ut hur de tyckte att de själva såg ut respektive hur de skulle vilja 
se ut. Barnen var bra på att uppskatta hur de såg ut i relation till sin egen vikt. Men bara 70 
procent av barnen var också nöjda med sin kropp, det vill säga de valde samma figur för hur 
de såg ut som hur de ville se ut. De barn som inte var nöjda och antingen ville vara kraftigare 
eller smalare hade signifikant sämre självförtroende än de barn som var nöjda. Ju mer 
missnöjda barnen var, ju sämre var deras självförtroende. 
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Alla analyserna är baserade på det pågående projektet Alla Barn i sydöstra Sverige (ABIS). 
ABIS följer närmare 17 000 barn i sydöstra Sverige som är födda mellan 1997 och 1999. 
Föräldrar och barn har fyllt i enkäter och barn har lämnat olika biologiska prover. Med den 
stora insatsen barn och föräldrar har gjort sedan ABIS har börjat kan vi undersöka hur 
utvecklingen ser ut för dessa barn och hur de mår. Eftersom det är ett representativt urval från 
Sverige hoppas vi kunna få en bättre förståelse för hur barn i Sverige utvecklar olika kroniska 
sjukdomar, som till exempel typ 1 diabetes.  
 
I hela världen ökar för varje år antalet barn som får diagnosen typ 1 diabetes och trenden, 
tycks vara att barn insjuknar i allt yngre ålder. Genetiska förändringar kan med stor 
sannolikhet inte förklara denna trend, utan den  har samband med förändringar av miljö och 
livsstil och bland annat studerar vi därför psykologisk stress och fetma. Förhoppningsvis kan 
forskning med ABIS som grund ge kunskap som på sikt ökar våra möjligheter att motverka 
stress och minska risken både för fetma och diabetes.  


