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A tt godis, läsk eller mat/efterrätter 
som innehåller mycket socker 
skulle göra barn hyperaktiva 

och uppspelta utöver det vanliga är en 
mycket långlivad myt. Sambandet mel-
lan socker och beteendestörning togs 
upp i medicinskt vetenskapliga sam-
manhang första gången redan 1922.

Sedan dess har det diskuterats och 
studerats ett stort antal gånger, nästan 
alltid med samma resultat.

– Det finns i dag inga belägg för att ett 
kraftigt sockerintag skulle ge en moto-

risk hyperaktivitet, vare sig på kort 
eller lång sikt, säger Hans Fors-
berg, professor i neurovetenskap 
vid Karolinska institutet, över-
läkare i barnneurologi vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus och förestån-
dare för Stockholm Brain Institute.

Han berättar om en stor genomgång 
av studierna som gjordes på 1990-talet.

– Forskarna granskade 23 olika 
studier, och deras slutsats är att det 
inte finns något vetenskapligt underlag 
för att säga att socker 
har någon sådan effekt, 
säger han.

I stället berättar han 
om en lite lurig ame-
rikansk undersökning 
av 35 pojkar i fem- till 
sjuårsåldern som av 
sina mammor rappor-

terades få beteendeproblem 
när de åt socker. Pojkar-
na lottades i två grupper, 
och forskarna berättade 

för mammorna i den ena 
gruppen att deras söner 

hade fått en hög dos socker medan den 
andra gruppens mammor fick veta att 
deras pojkar endast fått placebo (sock-
erfritt). I själva verket fick alla poj-
karna placebo, men de mammor som 
trodde att deras söner fått socker angav 
i mycket större utsträckning att deras 
pojkar var hyperaktiva efter försöket. 
Den påstådda hyperaktiviteten satt 
alltså helt i mammornas upplevelser av 
sina barn.

Den stora gåtan är kanske hur denna 
myt kan ha överlevt i snart 90 år trots 
att forskningen gång på gång visat 

att det inte finns något samband. En 
möjlig förklaring som ges av några 
forskare är att generationer av föräld-
rar kan ha gjort en logisk felkoppling 
eftersom barn lätt blir uppspelta och 

vildare på födelsedagar och vid olika 
högtider då de samtidigt äter mer godis 
och andra sockerinnehållande rätter. 
Sambandet kan ha tolkats som bevis 
för en sockerchock men hör i själva 

verket samman med festligheterna.
Dessutom finns det några under-

sökningar av relativt hög vetenskaplig 
kvalitet som har visat att vissa barn 
som lider av ADHD kan vara känsliga 
för färg- och konserveringsämnen som 
finns i godis och reagera med hyperak-
tivitet. Det är något som kan ha hjälpt 
till att driva på myten om sockrets 
effekter på barn.

Vad ska man då göra om man som 
förälder ändå är övertygad om att ens 
barn blir hyperaktivt av socker? Har 
man fel då?

– Upplever man en sak kan man ju 
inte säga att det är fel. Men det vi kan 
säga är att när man undersöker detta 
så har man inte kunnat visa att det 
fungerar så rent biologiskt. Däremot är 
det visat att föräldrarnas förväntningar 
påverkar upplevelsen, säger Hans 
Forssberg.

Har man de förväntningarna så upp-
lever man det så, säger han. 

fredrik hedlund

hälsomyter socker

»Sockerchock«  rena hjärnspöket
Föräldrar talar om sockerchock, eller 
»sugar rush« på engelska, när barnen 
blir sjövilda av godis, läsk eller efterrätter 
som innehåller mycket socker. Men forsk-
ningen kan visa att något sådant inte 
existerar, förutom i föräldrarnas huvuden.

Det är i föräldrarnas huvuden det spökar. Det finns i dag inga belägg för att ett stort  
sockerintag skulle ge motorisk hyperaktivitet!
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