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Månadens tema  
Se upp för onödigt socker! 

• Kolhydrater är 
    kroppens favoritbränsle
• Vår medfödda dragning till
   sött och fett
• Hitta sockerbomberna
• Det vita sockret - 
   ren energi utan näring
• Välj ”rätt” kolhydrater 
• Sockersmart i vardagen
• Sockrer och skräpmat
   kopplas till adhd

En hel del av den ohälsa som vi västerlänningar drabbas av har sin grund i att vi äter 
och dricker för mycket av vitt socker och andra snabba raffinerade kolhydrater. 

Enligt de Nordiska näringsrekommendationerna och Världshälsoorganisationen 
(WHO) bör mindre än 10 procent av energin från maten komma från tillsatt socker, 
dvs av rent socker som tillsätts för att göra något sötare än vad det redan är.  
WHO anser dessutom att rekommendationen ska inkludera sockret som finns naturligt 
i honung, sockerlag, fruktjucie och fruktjuicekoncentrat. För vuxna motsvarar detta 
ungefär 50-75 gram tillsatt socker per dag, beroende på energibehovet. Enligt Livs-
medelsverkets undersökningar av svenskarnas matvanor äter fyra av tio vuxna mer 
socker än så. Hälften av de studerade ungdomarna får i sig för mycket tillsatt socker. 

Kroppen behöver kolhydrater som energi, eftersom de snabbt kan omvandlas till 
glukos och förse oss med nödvändig energi. Glukos förs via blodet till musklerna, 
hjärnan och andra organ där vi använder energin för att tänka, andas och röra på oss.

Blodsockret påverkar på så vis hälsan, då hjärnan och musklerna trivs bäst när det 
finns tillräckligt med glukos i blodbanan. Då kan organen plocka ut sockermole- 
kyler och förbränna dem efter behov Många av de problem med dåliga kostvanor  
som man ser hos människor, har nämligen just med blodsockret att göra. Genom att 
vara medveten om vad man stoppar i sig, kan man själv kontrollera sitt blodsocker.

Dilemmat är att vi människor älskar den söta smaken och har svårt att vara utan den. 
Det beror på nedärvda instinkter från våra förfäder, som överlevde på grund av för-
kärleken till de söta och energirika frukterna, nötterna och bären.

Vår livsstil bidrar till en skräpmatskultur, samtidigt som det anses lite syndigt att 
frossa i sötsaker. Konsumtionsmönstret har emellertid förändrats de senaste tjugo 
åren - användningen av socker i hemmen har minskat kraftigt medan konsumtionen 
av socker från industritillverkade livsmedel har ökat. Här döljer sig sockret och fettet 
i halvfabrikat, färdigmat, sötade mejeriprodukter och i olika typer av charkuterivaror.

Att helt välja bort livsmedel som innehåller för mycket socker eller kalorier är inte 
alltid det bästa. Risken är då att man missar vitaminer och andra viktiga näringsäm-
nen som kroppen behöver. Därför bör man se till hela näringsinnehållet i den mat  
man väljer.

Kolhydrater anses bättre ju mer fiberrika de är. Dessa så kallade ”långsamma” eller 
”hårda” kolhydrater har goda effekter på såväl blodfetter som glukosnivåer.

I detta nummer får du praktiska tips på hur du kan välja bort mindre bra sockrade 
livsmedel genom att vara sockersmart i vardagen.

Trevlig läsning!
Susanne Colliander
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Socker och fett aktiverar hjärnans
belöningssystem och lustcentra.
Det är ett arv från våra förfäder,
som på den tiden behövde mycket 
och snabb energi. Idag längtar vi 
fortfarande efter socker och fett, 
trots att vi lever under helt andra 
omständigheter. Problemet är att  
ju mer vi äter, desto mer vill vi ha.

Vår förkärlek för söt smak är medfödd.
Redan som nyfödda reagerar vi positivt  
på söt smak, då modersmjölken är söt.

Söt smak har alltid uppfattats och för- 
knippats med något positivt och aptitlig. 
Det håller hjärnan alert, muntrar upp oss 
och triggar vårt belöningssystem i stressa-
de situationer.

Våra gener hjälper oss 
Människan har utvecklats i en miljö där 
brist på energi var det centrala hotet.  
Ett starkt sug efter energi och söta smaker, 
ökade våra förfäders chanser att överleva. 
De visste nämligen att frukter och bär var 
giftfria energikällor som gav snabb energi. 
Vi har därför en genetisk dragning till 
sött, fett och salt.  

På samma sätt hjälper våra gener oss att 
undvika de beska/bittra smaker som finns 
i naturen. Dessa är många gånger giftiga 
i för höga doser och det är därför vi har 
svårare att vänja oss vid den smaken. 
Utan denna egenskap hos människan, 
hade vi inte överlevt genom tidevarven, 
även om det idag inte längre är använd-
bart för oss på samma sätt.

ännu jämnare blodsocker. Stärkelserika 
produkter gör att vi håller oss mätta länge 
och minskar vårt småätande. Stärkelse 
finns i havregryn, potatis och banan.

Kroppens upptag och reglering
Att kroppen tar upp kolhydrater olika 
snabbt, beror på den kemiska uppbygg-
naden. Snabba kolhydrater (mjöl, godis, 
glass, strösocker), som ofta är bearbetade, 
går snabbt ut i blodbanan och får blod- 
sockret att rusa i kroppen.

Långsamma kolhydrater, som främst finns 
naturligt i grönsaker och frukt, tas inte  
upp lika snabbt i blodet, vilket håller  
blodsockret på en jämnare nivå.

Kroppen har mekanismer för att hålla 
blodsockret på en jämn nivå. När blod-
sockret stiger, utsöndas ett hormon som 
heter insulin. Insulin ”säger åt” cellerna  
att ta upp socker från blodet.

Källa: https://www.livsmedelsverket.
se/livsmedel-och-innehall/naringsam-
ne/kolhydrater

Kroppen behöver kolhydrater som energi. Anledningen är att dessa 
snabbt kan omvandlas till glukos, och förse oss med nödvändig energi. 
Glukos förs via blodet till musklerna, hjärnan och andra organ där vi 
använder energin till att tänka, andas och röra på oss.

Kolhydrater delas in i kostfibrer, sockerar-
ter och stärkelse. Den största och viktigas-
te delen av kolhydraterna vi äter kommer 
från växtriket (bl a bröd, grönsaker, frukt). 
Från djurriket får vi främst kolhydrater
i form av laktos (mjölksocker).

Kostfibrer kan inte brytas ned av tarmens 
enzymer och passerar från tunntarmen till 
tjocktarmen utan att avge någon energi. 
Däremot ger de mättnadskänsla och är 
bra för matsmältningen. De vanligaste är 
fibertyperna cellulosa, hemicellulosa, pek-
tin och lignin. Exempel på livsmedel som 
innehåller kostfibrer är frukt, grönsaker, 
ärtor, bönor, bröd, flingor och pasta.

Sockerarter ger kroppen snabbt energi. 
Hur snabbt det går för kroppen att ta upp 
energi från dessa beror på vilken sorts 
kolhydrat det är. Snabbast tar kroppen upp 
energi från rent socker (se sid 6-7).

Stärkelse är den mest ”kontrollerade” for-
men av kolhydrater och som vi vet mest 
om. Nedbrytningsprocessen från stärkelse 
till energi tar lång tid och ger därför ett 

Kolhydrater är  
kroppen favoritbränsle

Vår medfödda 
dragning till 
sött och fett

Forts nästa sida >
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tas från skelettet) och järn (som hämtas 
från tarmen). I längden kan det medföra att 
vi blir undernärda, eller i alla fall felnärda.

Deklaration av socker
Det är alltså inte konstigt att livsmedels-
tillverkare på olika sätt gärna berättar om 
hur lite socker som finns i deras produkter. 
Men vad betyder egentligen att de är  
”osötade”, ”sockerfria” eller när det står 
”varav sockerarter”?

Utan tillsatt socker, osötad, osockrat
Dessa begrepp betyder att inget extra 
socker har tillsats. Men socker kan fort- 
farande finnas naturligt i form av t ex 
fruktsocker eller laktos. Juice, per defini- 
tion, ska innehålla 100 procent saft av 
frukt, bär eller grönsaker. Att man inte till- 
satt socker är alltså en självklarhet.

Sockerfri
Om det står att livsmedet är ”Sockerfri” 
betyder det att livsmedlet inte innehåller 
något socker (mindre än 0,5 gram per 100 
gram eller 100 ml), som varken är tillfört 
eller finns naturligt. Däremot kan andra 
sötningsmedel förekomma.

Varav sockerarter”
Anges ”varav sockerarter” betyder inte det 
automatiskt att socker är tillsatt. Här menas 
summan av små sockerarter (mono- och 
disackarider) som bland annat druvsocker 
(glukos), fruktsocker (fruktos), vanligt 
strösocker (sackaros) och mjölksocker 
(laktos). Alla kolhydrater i t ex mjölk är 
i form av laktos (mjölksocker) och finns 
naturligt i mjölken. 

Källa: Guyenet S. Hungry brain.  
Vermilion. 2017; https://www.livsmed-
elsverket.se/matvanor-halsa--miljo/
matvanor---undersokningar/riksma-
ten-ungdom/godis-och-lask

Naturens smaker är uppdelade 
I naturliga råvaror förekommer smakerna 
nästan bara var för sig. I processade livs- 
medel har de blandats, som t ex socker 
och fett. För hjärnans belöningssystem 
blir resultatet att ett plus ett är lika med 
tre. Det gör det svårare för oss att stå emot 
frestelser och hålla vikten.

Om vi istället äter lagad mat baserad på 
hela råvaror, så kommer belöningseffek-
ten inte att bli lika stark. Bästa sättet att 
göra det är genom att

- låta bli att äta processad mat

- mätta alla smaksinnen (genom att lägga 
något sött på tallriken vid huvudrätten)

- äta mat som är mättande (kolhydrater 
med fibrer t ex).

Källa: Guyenet S. Hungry brain.  
Vermilion. 2017.

Vår medfödda 
dragning till 
sött och fett

< Forts från föreg. sida

Det vita sockret -   
ren energi utan näring

En hel del av den ohälsa som vi
västerlänningar drabbas av har sin
grund i att vi äter och dricker för
mycket av vitt socker och andra
snabba raffinerade kolhydrater.

En anledning till att vi inte bör äta så myc-
ket socker, är att det består av ren energi 
- 100 gram ger 400 kilokalorier - utan att 
vi får i oss någon näring. Det vita sockret, 
råsocker och sirap består alltså av tomma 
kalorier. Även honung (som innehåller 
små mängder av vitaminer och mineraler) 
består till 80 procent av socker.

Det vita raffinerade sockret är en kemisk 
produkt där man tagit bort vitaminer, 
mineraler, spårämnen, antioxidanter, fibrer 
och vatten som finns naturligt i socker-
betan och sockerröret. Kvar finns endast 
tomma kalorier, dvs energi, men ingen 
eller ytterst lite näring.

Tomma kalorier stjäl plats 
Om man äter och dricker mycket livs-
medel med socker, blir det många kalorier 
som ”stjäl” plats från mat som ger näring. 
Dessutom blir man inte heller mätt av 
sötade drycker och det är därför lättare att 
öka i vikt av dem.

Energin från socker är alltså helt onödig 
och ger ett ökat energiintag som, om det 
inte förbrukas, omvandlas till fett. Dessa 
tomma kolhydrater hittar man till största 
delen i läsk, saft, godis och kakor.

Sockret utarmar kroppen
Förutom att tillföra kroppen onödig ener-
gi, kan en lång tids sockerätande leda till 
att vi dräneras på viktiga näringsämnen.

Det beror på att kroppen använder sina 
egna näringsämnen för att kunna bryta  
ner sockret. Bland annat krävs B-vitamin 
(som tas från blodet och hjärnan), kalci-
um, magnesium och andra mineraler (som 
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Hitta sockerbomberna

För att minska sockerintaget behöver vi lära oss hur innehållsförteckningarna är uppbyggda.  
Alla livsmedel i Sverige är uppmärkta med ingredienser i storleksordning - det som innehåller  
mest socker kommer först och det som är minst kommer sist.

I praktiken innebär det att om socker står 
långt bak på listan, så är det ett livsmedel 
som är relativt sockerfattigt. Idag så kring- 
gås detta av flera producenter genom att  
de delar upp sockerarterna i olika grupper.

Gör detektivarbetet hemma
Vi kan börja med att titta på den mat som 
finns hemma i kylskåpet och i skafferiet. 
Börja med de dagliga livsmedlen som till 
exempel frukostflingor, müsli, mjölkpro-
dukter i form av fil och yoghurt och bröd. 
Titta noga igenom innehållsförteckningen 
och se vad de olika livsmedlen är tillver-
kade av.

Nu måste vi fråga oss själva om vi är be-
redda att byta ut sockerrika livsmedel mot 
andra mindre sötade. Finns det liknande 
produkter som vi istället kan komplettera 
med russin, riven frukt eller bär? Tänk på 
att största faran med att äta för mycket 
socker är att vi inte blir mätta lika lätt och 
samtidigt glömmer att äta av andra pro- 
dukter som ger oss näring i form av vita-
miner och mineraler.

Alla tjänar hälsomässigt på att öka sin 
medvetenhet om att det finns socker där 
man minst anar det och att välja bort de 
sötade matvarorna.

1. Müsli och flingor. Vissa fling- och 
müslisorter innehåller så mycket som  
20-30 procent socker. Även frukostflingor 
som säljs som hälsoalternativ innehåller  
12 procent socker. 

2. Mjölk och yogurt har ofta tillsatt soc- 
ker som gör dem till ”flytande sötsaker”.  
Vi får därför i oss för mycket kalorier. 
Vanlig fruktyoghurt marknadsförs ofta som 
nyttigt för att en del av fettet tagits bort 
vid tillverkningen, men i stället har en stor 
mängd socker tillförts. I en deciliter frukt- 
yoghurt ingår i snitt 2–3 sockerbitar.

3. Halvfabrikat, färdiga såser  
och dressingar innehåller ofta sötnings- 
medel eller socker och kan lättare undvi- 
kas genom att maten lagas från grunden 
med bra råvaror. 

Sockerfällor i maten 
4. Juice. Forskning har visat att många 
juicer knappast är nyttigare än läsk och 
de kan till och med innehålla mer socker 
än många läskedrycker. Ett vanligt glas 
med apelsinjuice på 2,5 dl innehåller 
cirka 25 gram socker.

6. Fruktsoppor. Det kan låta nyttigt 
med nypon- och blåbärssopp,a men den 
absolut största ingrediensen i pulvret är 
dessvärre socker. Vanligt nyponsoppe- 
pulver innehåller hela 68 procent socker. 

7. Torkad frukt kan ibland vara sockrad 
och då blir sockerinnehållet ofta ännu 
högre än i godis.  

Källa: https://www.livsmedelsverket.se/
livsmedel-och-innehall/text-pa-forpack-
ning-markning/naturligt-och-tillsatt-sock-
er-hur-ser-du-skillnad#Exempel_-_yog-
hurt,_br%C3%B6d_och_mj%C3%B6lk

Källa: Poulsen C och Sandin F.  
Lär dig leva sockerfri. Vulkan. 2020;  
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Minskat kolhydratintag minskar 
kaloriintaget 
Kolhydrater innehåller i sig energi och 
triggar dessutom insulinproduktionen. 
Insulin behövs för att lagra fett i kroppens 
vävnad. Därför skulle ett minskat kolhy-
dratintag kunna vara ett sätt att minska 
energiintaget och kroppsvikten. En sådan 
kost leder dock till en drastisk minskning 
av kaloriintaget.

Vetenskapliga bevis
De långsiktiga hälsoeffekterna med en 
diet som består av en högre andel mättat 
fett och lite kostfibrer, är oklara. Det finns 
däremot vetenskapliga bevis för att en 
måttlig minskning av kolhydrater kan ge 
en hälsosäker viktminskning som består 
på lång sikt, i alla fall så länge andelen 
omättat fett är hög.

Källa: https://www.vardfokus.se/
omvardnad/snabba-kolhydra-
ter-gor-oss-feta-och-sjuka/

Välj ”rätt” kolhydrater

Kolhydrater anses bättre ju mer fiberrika de är. Dessa så kallade
”långsamma” eller ”hårda” kolhydrater har goda effekter på såväl
blodfetter som glukosnivåer.

Fiberrika kolhydrater tas inte upp lika 
snabbt av kroppen och ger därför ett lägre 
glykemiskt index, en så kallad GI-effekt. 
Eftersom sockret i de fiberrika kolhydra-
terna tar längre tid på sig att gå ut i blodet, 
behöver bukspottskörteln inte arbeta lika 
hårt för att producera insulin. Dessutom 
bidrar fiberrika kolhydrater till att sänka 
det onda LDL-kolesterolet i blodet genom 
att de binder fett och tar med sig det ut 
genom mag-tarmkanalen.

Kolhydrater som mättar
Fiberrika kolhydrater har stor volym och 
kan höja mättnadskänslan. Det underlättar 
för oss att hålla vikten och minskar risken 
att få bukfetma. Däremot kan snabba kol- 
hydrater leda till övervikt på grund av 
ökat energiintag. 

Att kolhydrater generellt skulle leda till 
övervikt finns inte några starka vetenskap-
liga bevis för. Flera studier visar däremot 
att kolhydrater från fullkorn och fibrer, 
associeras med lägre risk för diabetes. 
Därför kan vi med gott samvete äta till 
exempel bönor, linser, grönsaker, frukt 
och helkornsprodukter.

Syftet avgör valet av kolhydrater
Vad som är ”rätt” kolhydrater beror på 
vilket syfte vi har med vår mat. Vill vi 
bara gå ner i vikt, är det avgörande alltid 
kostens energiinnehåll, kaloribalansen, 
medan kvaliteten på kolhydrater eller 
fett har störst betydelse för att långsiktigt 
förebygga olika sjukdomstillstånd.
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Sockersmart i vardagen

Det är lätt att vi blir fartblinda och väljer bort livsmedel som innehåller 
för mycket socker eller kalorier. Risken är då att vi glömmer bort  
vitaminer och andra viktiga näringsämnen som kroppen behöver.  
Därför bör vi se till hela näringsinnehållet i den mat vi väljer.

Tittar vi t ex på sötad fil ger den en viss 
del tillsatt socker, men den innehåller ock-
så en stor del av de viktigaste näringsäm-
nen som kroppen behöver och ger dessut-
om mättnadskänsla. Väljer vi bort filen,  
får vi inte i oss tillräcklig näring som vi  
då måste kompensera på annat håll.

Därför är det klokast att börja inrikta oss 
på att minska de livsmedel som bara inne- 
håller socker om vi vill begränsa hela vårt 
sockerintag.

Så påverkas kroppen av sockret
Kroppen påverkas av socker på olika sätt. 
Här visas hur man kan anpassa sin livsstil 
för att inte hamna i en sockerfälla.

MAGEN: MÄTTNADSKÄNSLAN 
Kroppen reglerar hur mycket mat vi behö- 
ver äta genom att vi känner oss mätta 
eller hungriga. När vi äter livsmedel med 
tillsatt socker (till skillnad från naturli-
ga kolhydrater) så blir vi inte mätta och 
därför riskerar vi att äta mer än vad vi 
behöver. Vi lägger på oss övervikt.

Tänk därför på detta 
Undvik att dricka läsk och andra drycker 
som endast innehåller tillsatt socker. Välj 
istället t ex mjölk eftersom fett och prote-
in ger större mättnadskänsla. Vid sötsug, 
så smaksätt mjölken med bär eller frukt. 
Förutom att vi blir mättare får vi samtidigt 
i oss viktiga mineraler och vitaminer.

MUNNEN: SMAKSINNET 
Tänk på att vi kan vänja oss vid att äta söt 
mat precis som vi kan vänja oss vid att 
äta för mycket salt. Vad som är lagom sött 
regleras utifrån hur mycket sött vi äter.

Tänk därför på detta 
Låt bli att äta för söt mat. Hoppa till ex- 
empel över fikabrödet och glassen till 
efterrätt på vardagarna.

BLODET: BLODSOCKRET OCH GI 
Olika kolhydrater inverkar olika på krop-
pens blodsockernivå. Livsmedel med högt 
GI höjer blodsockernivån snabbt medan 
de med lågt GI håller blodsockret jämnare 
över längre tid.

Svårigheten med GI är att värdena endast 
gäller för enskilda livsmedel. Äter vi en 
sammansatt måltid av olika livsmedel, 
ändras balansen och då påverkas blodsock-
ret på ett annorlunda sätt.

Forts nästa sida >
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vi gör av med går vi upp i vikt. Då socker 
innehåller mycket energi, är det lätt att få  
ett för högt energiinnehåll. Det märks 
speciellt när vi t ex dricker mycket läsk, 
eftersom socker i flytande form ger min-
dre mättnad än i fasta produkter.

Tänk därför på detta 
Det är stor skillnad på att få i sig tillsatt 
socker och naturliga kolhydrater dvs kol- 
hydrater som ingår i t ex frukt. Det tar 
längre tid för kroppen att ta upp de natur-
liga kolhydraterna och det är mindre risk 
att äta för mycket, eftersom kolhydrater i 
naturlig form ger bättre mättnadskänsla. 
Välj hellre en apelsin än en apelsinläsk 
vid hunger, apelsinen mättar mer.
 
Källa: Poulsen C och Sandin F. 
Lär dig leva sockerfri. Vulkan. 2020

< Forts från föreg. sida

Därför är det tveksamt om GI är en bra 
metod för att beräkna måltider, när man 
vill gå ner i vikt. Däremot är det så att 
fibrer, protein och fett drar ner GI-nivån 
och därför ger längre mättnadskänsla.

Tänk därför på detta 
Livsmedel med lågt GI mättar längre.  
Välj därför bort vitt bröd till förmån för 
bröd bakat på fiber. Förblindas inte heller 
av tabellerna utan se till att måltiderna är  
väl sammansatta och rika på vitaminer  
och mineraler.

Snabba kolhydrater - högt GI 
Vitt bröd 
Sötade flingor 
Kokt vitt ris 
Läsk

Långsamma kolhydrater - lågt GI 
Fullkornsbröd 
Frukt och grönsaker 
Bönor och linser

TÄNDERNA: KARIES 
De flesta i Sverige har en god tandhygien 
idag men äter vi mycket socker, riskerar vi 
en sämre tandhälsa och hål i tänderna.

Tänk därför på detta 
Försök låta bli att äta för mycket socker 
och/eller att småäta mellan måltiderna.  
Se istället till äta bra mellanmål för att 
hålla blodsockret på en jämn nivå och 
därmed bli mätt.

FETMA: SOCKRET BIDRAR 
Ett högt sockerintag i sig leder inte till 
fetma eller övervikt, utan avgörs av hela 
vårt energiintag. Får vi i oss mer energi än 

Sockersmart i vardagen
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Socker och skräpmat  
kopplas till adhd

Det finns ett genetiskt samband mellan att utveckla adhd och att vara 
sugen på socker och skräpmat, enligt en svensk studie. Upptäckten kan 
hjälpa till att svara på varför adhd uppstår.

mer socker och mättat fett samtidigt som 
de äter mindre frukt och grönt än personer 
utan adhd-symtom. 

Sambandet verkar, till viss del, bero på 
genetiska faktorer som dels ökar risken 
för adhd, dels ökar risken att föredra 
skräpmat framför mat med mindre socker 
och mättat fett.

Genetiska faktorer, som är viktiga för 
adhd, är i viss utsträckning också viktiga 
för ohälsosamma matvanor. En hypotes är 
därför att den bakomliggande känsligheten 
handlar om en slags beroendepersonlighet, 
som dels är vanlig bland personer med 
adhd och dels är viktig för personer som 
har ett sug efter ohälsosam kost.

Råd om matvanor kan  
minska hälsoproblem 
ADHD är en neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning och kan inte i sig orsaka 
dåliga matvanor. Däremot är maten en 
viktig komponent för det generella väl-

Forskarna ser en koppling mellan adhd 
och att äta mer socker och mättat fett och 
mindre frukt och grönt. 

Det har framkommit i en studie, där näs-
tan 18 000 vuxna tvillingar mellan 20 och 
47 år i Sverige intervjuades om kostvanor 
och adhd-symtom. Syftet med studen var 
att bättre förstå varför personer med adhd 
löper högre risk att drabbas av sjukdomar.

Studien visar att det går att koppla såväl 
koncentrationssvårigheter som hyperakti- 
vitet och impulsivitet till matvanor. Resul-
tatet ligger fast oberoende av ålder, kön 
och socioekonomisk bakgrund. Tack vare 
tvillingregistret kunde forskarna också 
för första gången visa att dessa ärftliga 
egenskaper kan dela vissa gener.

Genetiskt påbrå både för adhd och 
ohälsosamma matvanor
Det finns en koppling mellan adhd-sym-
tom och matvanor. Det betyder bland 
annat att personer med adhd-symtom äter 

måendet för personer med adhd. Med råd 
om bra matvanor och kost så skulle man 
kunna minska andra hälsoproblem som är 
vanliga för gruppen.

Ungefär 5 procent av barn och 2,5 procent 
av vuxna beräknas ha ADHD och det är 
till 70 procent medfött. Det är inte klarlagt 
vilka mekanismer som ligger bakom 
ADHD och det är därför svårt att ställa 
diagnos och behandla. 
 
Källa: Li L och medarbetare. Atten-
tion-deficit/hyperactivity disorder 
symptoms and dietary habits in adult-
hood: A large population-based twin 
study in Sweden, American Journal of 
Medical Genetics. 2020; 183: 475-485 


