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Sammanfattning 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur man arbetar inom kommun och landsting för att 

förebygga och behandla övervikt och fetma, men även experters tankar och åsikter kring 

fetmautvecklingen i Sverige. Studien baseras på följande frågeställningar: (1) Hur ser 

personer som jobbar inom området på övervikt- och fetmautvecklingen? (2) Vad tror 

experter inom området övervikt och fetma är de främsta orsakerna till en ökande vikt hos 

befolkningen? (3) Upplever respondenterna att det finns tillräckligt med finansiellt stöd för 

att minska övervikt och fetma? (4) Vad ser fetmaforskare som rimliga framtida åtgärder för 

att minska övervikt och fetma? 

 

Metod  

I studien användes kvalitativ metod där sex stycken yrkesverksamma respondenter inom 

området övervikt och fetma deltog. Telefonintervjuer genomfördes och därefter 

transkriberades materialet för att sedan analyseras. Vid analys användes metoden 

innehållsanalys. Därmed plockades meningsbärande enheter ut som kondenserades och 

sedan kodades.  

 

Resultat 

De ämnen som lyftes fram i resultaten var främst orsaken till övervikt och fetma, finansiellt 

stöd, övervikt och fetma: långsiktig utveckling och samhällets ansvar. Respondenterna var 

enade om att den främsta orsaken till övervikt och fetma var ohälsosamma livsstilsvanor. 

För att kunna se större skillnader krävs mer resurser och högre samhällsengagemang. Det 

rådde blandade åsikter kring övervikt- och fetmautvecklingen i framtiden    

 

Slutsats 

Dagens samhälle behöver mer resurser och högre engagemang för att stoppa övervikt- och 

fetma-trenden.  
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Inledning  

  

Under våra tre år på Gymnastik- och Idrottshögskolan som hälsopedagogstudenter så har 

arbetet mot övervikt och fetma haft en stor roll i undervisningen. Vi upplever att livsstilen 

bland Sveriges befolkning har förändrats, invånarna har blivit mindre fysiskt aktiva 

samtidigt som allt mer ohälsosamma matvanor anammats, vilket i sin tur har visat sig i en 

viktökning hos befolkningen. 

 

Enligt Livsmedelsverket är övervikt och fetma några av Sveriges största folkhälsoproblem, 

“I dag är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn 

överviktiga eller feta” (Livsmedelsverket 2018-05-30). Men det är inte enbart Sverige som 

övervikten och fetman blivit ett samhällsproblem, “Vid millennieskiftet var fler människor 

på jorden drabbade av övervikt respektive fetma och dess konsekvenser, än av undernäring 

och svält” enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (Lagerros & Rössner 2016, s. 2).  

 

Den ökade övervikts- och fetma-trenden uppmärksammades bland kommun och landsting 

runt om i Sverige. Stockholms läns landsting (SLL) tog fram sitt första handlingsprogram 

mot övervikt och fetma 2004. I den tredje och senaste upplagan av “Så kan vi vända 

trenden” från 2015 är visionen att vända trenden, och därmed minska övervikten och fetman 

i samhället. För att vända trenden anges det att man ska man jobba hälsofrämjande, 

förebyggande samt behandla de som har övervikt och fetma. (Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen 2015) Brännpunkten är ett initiativ som stöttas av Stockholms läns 

landsting och togs fram 2009, man arbetade med metoden motiverande samtal (MI) och 

fungerade som stöd för familjer med barn som hade övervikt och fetma. Utifrån 

Brännpunkten utvecklades sedan MittBpSamtal, där man fokuserar på att utbilda 

skolsköterskor till att bli bättre på att prata och informera om övervikt och fetma till barn 

och vuxna i dess närhet. (Brännpunkten 2017) Örebros län, Värmland, Sörmland, Uppsala 

län, Gävleborg, Dalarna och Västmanland tog 2004 fram ett gemensamt vårdprogram för att 
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förebygga och behandla övervikten och fetman hos barn och ungdomar i samtliga län, 

arbetet sker mot fyra olika vårdnivåer (Vårdprogram för Uppsala-Örebroregionen 2017). 

 

Som blivande hälsopedagoger tyckte vi att det skulle vara intressant att studera prevalensen 

av övervikt och fetma i Sverige, samt se hur man arbetar inom kommun och landsting för att 

minska förekomsten av detta samhällsproblem. 

Definitioner  

Det finns flera olika metoder för att mäta och klassificera övervikt och fetma, nedan 

presenteras två av dessa.  

Body- mass- index 

Body- mass- Index (BMI) är ett internationellt mått framtaget av WHO där man enkelt kan 

beräkna övervikt eller fetma hos vuxna individer. Det beräknas utifrån förhållandet mellan 

vikt och längd genom att man dividerar vikt i kilogram (kg) och längd i meter upphöjt i två 

(m2), det vill säga kg/m2.  Måttet används främst på populationsnivå, men kan även 

appliceras på individnivå. (Lagerros & Rössner 2016, s. 4) Dock bör man ha i åtanke att 

måttet inte tar hänsyn till kroppssammansättning, det vill säga hur stor del av vikten som 

består av muskelmassa respektive fettmassa utan enbart beräknar förhållandet mellan vikt 

och längd (Livsmedelsverket 2018-05-30). 

 

Ett BMI som visar ≥25 kg/m2 betyder att man klassificeras som överviktig, och ett värde på 

≥30 kg/m2 klassificeras som fetma. Kategorin fetma delas in i underkategorier: fetma klass I 

BMI ≥30–34,9 kg/m2, fetma klass II BMI ≥35–39,9 kg/m2 och fetma klass III BMI ≥ 40. På 

senare tid har man även lagt till fetma klass IV (≥50,0-59,9 kg/m2) och fetma klass V (≥60). 

I tabellen presenteras dessa gränsvärden tydligare. (Lagerros & Rössner 2016, s. 4) 
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Tabell 1. BMI- relaterade kategorier och tillhörande gränsvärden. 

Viktkategorier BMI (kg/m2) 

Underviktig <18,5 

Normalviktig 18,5–24,9 

Överviktig 25,0–29,9 

Fetma klass I 30,0–34,9 

Fetma klass II 35,0–39,9 

Fetma klass III ≥ 40 

 

Man använder sig även av BMI för barn men i dessa fall använder man sig av IsoBMI. För 

att beräkna ett barns BMI utgår man till en början på samma sätt som för vuxna, det vill 

säga kg/m2. För att sedan räkna ut IsoBMI använder man sig av tabeller som är anpassade 

efter kön och ålder som figuren nedan visar. (McGrath 2016-06-08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. IsoBMI, markerade linjer visar gränsvärden för övervikt och fetma klass 1 i åldrarna 0-18 

för flickor respektive pojkar 

Källa: Derwig (2018-03-19) 
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Bukfetma 

Var fettet är placerat på kroppen har stor betydelse, ligger fettet kring buken ökar risken 

betydligt för sjukdomar som till exempel diabetes typ II och högt blodtryck. Bukfetma kan 

beräknas på flera sätt, ett enkelt sätt är att med hjälp av ett måttband mäta midjeomfånget 

mellan nedersta revbenskammen och höftbenet. (Livsmedelsverket 2018-05-30) Midjemått 

är indelat i tre kategorier: önskvärd, begynnande risknivå och klar hälsorisk, i tabellen nedan 

presenteras riktlinjerna för midjemått. (Lagerros & Rössner 2016, s. 4) 

 

Tabell 2. Midjemått  

Kön Önskvärt midjeomfång (cm) Begynnande risknivå (cm) Klar hälsorisk (cm) 

Kvinna <80 <88 > 88  

Man  <94 <102  > 102 

Forskningsläge  

Förekomst av fetma 

Enligt statistik från WHO har fetman i världen nästan tredubblats sedan 1975, nu finns det 

fler personer som klassificeras som överviktiga eller feta än vad det finns personer som 

klassificeras som underviktiga. Mätningar från 2016 uppmätte att 39 % av världens vuxna 

befolkning levde med övervikt, detta är ett antal av 1,9 miljarder personer, samtidigt som  

13 % eller 650 miljoner personer levde med fetma. Mätningar gjorda samma år visade att 41 

miljoner barn under fem år och 340 miljoner barn/ ungdomar i åldrarna 5–19 klassificerades 

som överviktiga eller feta. (World Health Organisation 2018) 

 

Under en 20-årsperiod i USA ökade fetma bland barn och ungdomar från 10 % till 17,1 %. 

Sedan 2004 och fram till 2014 har dock trenden stagnerat och andelen barn med fetma låg 

då på 17,2 %. Även andelen med fetma bland den vuxna befolkningen (20 år och äldre) 

ökade från 22,9 % till 37,8 %. Fetmatrenden i USA har ökat i alla fetmaklasser, fetma klass 

1 ökade från 14,8 % till 20 %, klass 2 ökade från 5,2 % till 9,5 %. Den gruppen som har haft 
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störst procentuell ökning är klass 3, som ökade från 2,9 % till 7,6 %. (U.S Department of 

Health and Human Services 2016, s. 21) 

 

Enligt studien “Simulation of Growth Trajectories of Childhood Obesity into adulthood“, 

lider 17 % av barn mellan 2 och 19 år av fetma i USA. Det har beräknats att den dagen som 

dessa barn är 35 år kommer hela 57 % av dem lida av fetma. (Ward et al. 2017) 

 

Trots att fetman inte är lika utspridd i Sverige som den är i USA ser även vi en ökande trend 

av fetma bland befolkningen. I Sverige 2016 beräknades 58 % av männen och 44 % av 

kvinnorna vara överviktiga eller feta i åldrarna 16–84 år (Folkhälsomyndigheten 2018a). 

Prevalensen av fetma var högst i Gävleborgs län och lägst i Stockholms län 

(Folkhälsomyndigheten 2018-03-09). 

 

Genomsnittssvensken har vuxit med omkring 1 cm på längden sedan 80-talet, men samtidigt 

har hen även ökat i vikt med 5 kg. Det är inte enbart andelen överviktiga som har stigit i 

antal utan även de som klassificeras som feta (BMI≥30). Denna grupp har ökat från 5 % till 

11 %. Ökningen är som störst i de yngre åldersgrupperna, och andelen personer som räknas 

som överviktiga och feta i åldersgruppen 16–29 år har dubblerats. (Samuelsson & Hagman 

2012) I Sverige beräknas 200 000 barn i åldrarna 4–18 år som överviktiga eller feta (Berg & 

Ekblom 2016, s. 8). 

 

Andelen av den vuxna befolkningen i Stockholms län med övervikt uppskattas i den 

regionala folkhälsoenkäten från år 2014 till 33 % och andelen med fetma till 10 %. År 2013 

var 9 % av fyraåringar överviktiga och 2 % led av fetma. Överviktsproblematiken är ojämnt 

fördelad bland befolkningen. Personer med lägre utbildning och sämre socioekonomisk 

status är i högre utsträckning överviktiga än välutbildade eller välbärgade. (Toft, E. & Blom, 

M. 2016) Nedanstående tabell från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar skillnader i vikt hos 

män och kvinnor 1988/89 (blått) respektive 2010/11 (grönt).   
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Figur 2. Skillnader i vikt år 1988/89(blått) jämfört med 2010/11(grönt) 

Källa: Samuelsson & Hagman (2012) 

Orsaker och riskfaktorer till fetma  

Det finns många olika faktorer som kan leda till övervikt och fetma. Dessa faktorer brukar 

delas in i tre kategorier: miljömässiga, beteendemässiga och biologiska. Dessa faktorer kan 

leda till en rubbad energibalans vilket ur ett överviktsperspektiv betyder att energiintaget är 

högre än energiförbrukningen. När kroppen under en längre tid lever med ett 

energiöverskott resulterar det i att man ökar i vikt. (Lagerros & Rössner 2016) 

Biologiska faktorer 

Inom biologiska faktorer samlas de faktorer som människan inte har någon inverkan på, 

såsom kön, ålder, hormonell påverkan och genetiskt påbrå (Lagerros & Rössner 2016). 

Beteendemässiga faktorer 

Inom denna kategori tillkommer vanor, attityder och psykologiska faktorer. De flesta av 

dessa faktorer kan vi som människor påverka på ett eller annat sätt (Lagerros & Rössner 

2016). Många beteenden har vi med oss från barndomen. I Regeringens proposition 2007 

kan man läsa:  

“Föräldrarna har stor betydelse för barnens kost- och motionsvanor och de bör ha en aktiv 

roll. Det är angeläget att föräldrar kan få stöd och hjälp från barn- och skolhälsovård, 

tandvård och andra viktiga aktörer om hur man bäst kan förebygga övervikt och fetma och 

tidigt lägga grund för sunda motionsvanor hos barnen” (Regeringen 2007, s. 91) 
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I en studie har man sett ett samband mellan övervikt hos föräldrar och övervikt hos deras 

barn i vuxen ålder. Sambanden är starkare om båda föräldrarna lider av fetma än om endast 

en förälder gör det. Resultaten i studien visade att barn med en förälder med fetma hade tre 

gånger så hög risk för att lida av fetma än barn med föräldrar klassificerade som 

normalviktiga. För de barn som hade två föräldrar som led av fetma var risken tio gånger så 

hög. (Svensson et al. 2011, ss.46–52) 

 

Vanor kring fysisk aktivitet har även en inverkan på vikten hos barn och vuxna. I en studie 

har man forskat kring sambandet mellan matvanor, fysisk aktivitet och 

stillasittandebeteende med övervikt och fetma hos 1860 stycken barn. Prevalensen av 

övervikt och fetma var högre hos de barn som hade ett stillasittande beteende jämfört med 

barn som utförde någon form av fysisk aktivitet minst två gånger i veckan. Man såg ett 

samband på de flickor som inte åt frukost på morgonen och övervikt. Bland de pojkar som 

deltog i studien fanns ett samband mellan övervikt och snabbmat. (Mushtaq et al. 2011) 

Miljömässiga faktorer 

Miljömässiga faktorer kan till exempel vara kulturella vanor, boendemiljö, läkemedel och 

ekonomi (Lagerros & Rössner 2016). 

 

En stor faktor till övervikt och fetma är våra kostvanor. I en studie från Sverige har man 

forskat på hur ultra-processad mat har förändrats under 50 år relaterat till fetma. Man har 

kategoriserat maten i 4 olika grupper beroende på processningsgrad: minimalt processad 

mat (Grupp 1), mat med några processade ingredienser (Grupp 2), processad mat (Grupp 

3.1) och ultra-processad mat (Grupp 3.2). Maten som klassificerades som ultra-processad är 

till exempel godis, läsk, färdigmat och snabbmat. Genom framtagningen av ultra-processad 

mat förlorar den stora delar av näringsvärdet och istället ökar energitätheten. Man mätte att 

det skedde en procentuell ökning av konsumtionen av olika livsmedel i alla grupper, den 

första gruppen hade en ökning på 2 %, den andra gruppen hade en ökning på 34 %, tredje 

gruppen hade en ökning på 116 %. Den sista gruppen hade en ökning på 142 %, där enbart 

användningen av läsk ökade med 315 %.  Man såg även att övervikt och fetma bland 



12 

 

populationen ökade under perioden 1980–2008. Andelen överviktiga i Sverige ökade från 

35 % till 54–56 % samtidigt ökade även andelen med fetma från 4–5 % till 11 %. Figuren 

nedan presenteras ökningen av olika livsmedel mellan åren 1960- 2010. (Juul & 

Hemmingsson 2015, ss 3096–3105) 

 

 

Figur 3. Användningen av olika livsmedel mellan åren 1960- 2010 

Källa: Juul & Hemmingsson (2015) 

 

Man har sett att socioekonomi har en stor inverkan på vikten. Studier visar att uppdelningen 

av fetma är olika beroende på socioekonomisk status, detta gäller runtom i världen 

(Männistö et al. 2013).  I en australiensk litteraturöversikt har forskare granskat 

socioekonomiska riskfaktorer och sett att redan för spädbarn spelar familjens 

socioekonomiska status in på vikten (Cameron et al. 2015). Inom Stockholmsområdet finns 

det stora geografiska skillnader av övervikt och fetma, men även prevalensen av sjukdomar 

som ofta sammankopplas till övervikt och fetma som till exempel diabetes, hjärtinfarkt och 

stroke är högre i dessa områden. Generellt var förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor 

och fetma högre i de perifera delarna och lägre i de centrala delarna av länet. (Rasmussen et 
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al. 2014) Figuren nedan presenterar fördelningen av övervikt och fetma runt om i 

Stockholms län bland fyraåringar. 

 

 

Figur 4.  Fördelningen av övervikt och fetma hos fyraåringar i Stockholms län.   

 Källa: Barnhälsovårdsenheten (2016) 

 

Även utbildningsnivå har en påverkan på vikt. Utbildningsnivå och ekonomi går till viss del 

samman, men man har sett att en lägre utbildningsgrad sätter personer i högre risk för 

övervikt och fetma (Matthiessen et al. 2014). 

Riskfaktorer med fetma 

Övervikt och fetma ökar risken för en mängd olika sjukdomar; till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes typ II och en del cancerformer; exempelvis tarm-, bröst- och 

prostatacancer. I samband med en ökad kroppsvikt ser man även förslitningar i leder. I takt 

med att BMI ökar så ökar även prevalensen för någon av dessa sjukdomar (World Health 

Organisation 2018). Risken för att dö i förtid är mer än tio gånger så hög för en person med 

BMI över 40 än för en normalviktig person (Livsmedelsverket 2018-05-30). 
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Rekommendationer för Fysisk aktivitet 

“Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” (Folkhälsomyndigheten 

2018c). För vuxna rekommenderas 150 minuters fysisk aktivitet på minst måttlig nivå, eller 

75 minuter på intensiv nivå per vecka (Jansson et. al 2016). För barn som är 0–5 år gamla 

rekommenderas att man uppmuntrar till rörelse som är anpassad utefter ålder, barn och 

ungdomar i åldrarna 5–17 år rekommenderas daglig fysisk aktivitet på minst 60 minuter på 

ett måttlig till hög intensitet (Berg & Ekblom 2016). Man rekommenderar både aerob och 

muskelstärkande aktivitet minst tre gånger i veckan vardera. (Jansson et al 2016; Berg & 

Ekblom 2016) 

 

För att lyckas med viktnedgång krävs förändringar i både kost- och aktivitetsvanor. 

Personen i fråga ska börja försiktigt och sedan trappa upp den fysiska aktiviteten, både 

aerob träning samt styrketräning. För att sedan bibehålla vikten efter en viktnedgång behövs 

en kontinuerlig aerob fysisk aktivitet. (Lagerros & Rössner 2016) 

Tidigare forskning för att minska fetma 

En studie som genomfördes i Stockholm på skolbarn i åldrarna sex till tio år kom fram till 

att man kan minska övervikt och fetma med hjälp av ett skolbaserat program, som fokuserar 

på att reducera ohälsosamma matvanor och förespråka mer fysisk aktivitet. Totalt 3135 

flickor och pojkar deltog i studien som pågick under en fyra års tid. (Marcus et al. 2009) 

 

I Australien har man studerat skillnader mellan övervikt och fetma hos barn i åldrarna noll 

till två år i socioekonomiskt utsatta områden. Man jämförde barn som hade kontinuerliga 

hembesök av barnavården med den normala barnavården, och såg att de barn som fick 

hembesök hade signifikant lägre BMI än kontrollgruppen. När studien avslutades gick alla 

deltagare tillbaka till den normala barnavården, och när barnen hade fyllt fem år såg man 

inte längre någon signifikant skillnad på BMI. En reflektion av denna studie är att besök i 

hemmen under hela uppväxten förmodligen hade varit fördelaktig för att lyckas att hålla ner 

övervikt och fetma under en längre period. (Hayes et al. 2014; Wen et al. 2015)  
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Folkhälsomål 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall hälso- och sjukvården arbeta 

förebyggande mot ohälsa.  

 

Regeringen har tagit fram elva stycken folkhälsomål för att förbättra den allmänna 

folkhälsan och minska klasskillnaderna i Sverige, och deras huvudsakliga mål är att “skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är 

särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest 

utsatta för ohälsa.” (2002, s 1). Folkhälsomålen är riktade så att det övergripande målet 

skall uppnås. (Regeringens proposition 2002)  

 

Arbetet mot övervikt och fetma riktar sig mot att främja bra kostvanor och fysisk aktivitet. 

80 % av hjärt-kärlsjukdomar, 90 % av diabetes typ II och 30 % av all cancer kan förebyggas 

av goda kostvanor, tillräckligt mycket fysisk aktivitet och rökstopp enligt WHO. 

(Regeringens proposition 2007) 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad experter inom övervikt och fetma-området tyckte 

var de främsta orsakerna till övervikt och fetma, samt beskriva hur man arbetar inom 

landstingen för att förebygga och behandla patienter med denna kroniska sjukdom.   

Frågeställningar 

● Hur ser personer som jobbar inom området på övervikt- och fetmautvecklingen?  

● Vad tror experter inom området övervikt och fetma är de främsta orsakerna till en 

ökande vikt hos befolkningen?  

● Upplever respondenterna att det finns det tillräckligt med finansiellt stöd för att 

minska övervikt och fetma?  

● Vad ser experter inom området övervikt och fetma som rimliga framtida åtgärder för 

att minska övervikt och fetma? 
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Metod  

Vi började med att studera Stockholms läns landstings handlingsprogram mot övervikt och 

fetma. Utifrån den första intervjun kom vi sedan i kontakt med Brännpunkten och 

MittBpSamtal. Under tidens gång intresserade vi oss även för Uppsala-Örebros 

vårdprogram för övervikt och fetma riktat mot barn och ungdomar.  

Metoddesign 

Data samlades in genom en kvalitativ metodteori, då syftet var att se hur man inom 

Stockholms läns landsting tänker och jobbar kring övervikt och fetma. Den kvalitativa 

metoden valdes, då den ansågs vara mest lämplig för våra frågeställningar och gav möjlighet 

till mer djupgående information. Resultaten från intervjuerna är baserade på 

intervjudeltagarnas egna tankar och känslor kring ämnet (Kvale & Brinkmann 2014, s.44).  

En halvstrukturerad intervjuguide (Bilaga 2) innehållande tio frågor, utformades. Nio av 

dessa var öppna frågor, för att få bredd på respondenternas svar. En halvstrukturerad 

intervjuguide gav oss möjligheten att ställa följdfrågor om så var nödvändigt, detta för att 

inte gå miste om eventuell användbar information. (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 254–

255; Kvale & Brinkmann 2014 s. 45) 

 

Med tidens gång och efter vissa svårigheter att få tag i respondenter utvidgade vi vår arena 

och riktade våra frågeställningar mot kommun och landsting i andra delar av Sverige. Detta 

för att kunna få tag i tillräckligt många respondenter under den begränsade tid som fanns. Vi 

utformade ytterligare en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 3), som var anpassad till den 

nya målgruppen. Den nya intervjuguiden bestod av 14 frågor till respondenterna. 
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Program och projekt mot övervikt och fetma 

Stockholms läns landsting Handlingsprogram 2016–2020  

I och med att en allt större del av Stockholms befolkning blivit överviktiga eller feta behövs 

insatser för att motarbeta det växande folkhälsoproblemet. Enligt SLL stod 9 % av Sveriges 

förlorade funktionsjusterade år för högt BMI. Upp till 28 % av sjukdomsbördan i Sverige är 

relaterat till övervikt och fysisk inaktivitet. (Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 2015, s. 9) 

 

Stockholms läns landsting tog år 2004 fram ett handlingsprogram mot övervikt och fetma 

(HPÖ). Det har sedan dess reviderats två gånger. Den senaste versionen är giltig mellan 

2016–2020. I handlingsprogrammet finns en plan om hur SLL under dessa år ska arbeta för 

att minska övervikten och fetman inom Stockholmsregionen. Enligt SLL är “Visionen för 

Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ, är att de senaste decenniernas negativa trend 

ska vändas och att övervikt och fetma minskar i länet.” (Ibid, s 3). De vill även minska 

skillnader i övervikt och fetma i olika delar av länet där socioekonomi spelar roll. Det är 

också viktigt att befolkningen i länet ska kunna dra nytta av handlingsprogrammet samt av 

den information och de stödverktyg som utvecklas inom ramen för programmet. (Ibid) 

 

Planen redogör hur landstinget jobbar med olika aktörer för att främja hälsan. Utöver att 

jobba med olika aktörer så är programmet till för att stödja andra aktörer såsom elevhälsan, 

företagshälsovård och idrottsföreningar. Planen med programmet är att minska övervikten 

hos Stockholms läns vuxna befolkning från 44 % till lägre än 25 %, och sänka fetman från 

11 % till lägre än 7 %. Man siktar även på att sänka fetman hos gravida förstföderskor till 

mindre än 5 % och övervikt till mindre än 15 %. SLL hoppas på att uppnå dessa mål till 

2020. I nedanstående tabell presenteras målsättning från SLL:s handlingsprogram. (Ibid) 
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Tabell 7. Andelen överviktiga och feta i Stockholms län 2012/ 2014 och Stockholms läns landstings 

målsättning för 2020. (Ur Stockholms läns landstings handlingsprogram mot övervikt och fetma) 

 2012/2014 Målsättning 2020 

Vuxna män med övervikt 40 % 25 % 

Vuxna män med fetma 11 % 7 % 

Vuxna kvinnor med övervikt 25 % 25 % 

Vuxna kvinnor med fetma 10 % 7 % 

4-åringar med övervikt 9,4 % 7 % 

4-åringar med fetma 1,8 % 2 % 

 

     

 I handlingsprogrammet presenterar man även samhällskostnader för övervikt och fetma. 

“År 2011 uppskattades sjukvårdskostnader och indirekta kostnader, i form av 

sjukersättning, aktivitetsersättning och förtida död, till följd av övervikt och fetma till 20 

miljarder kronor.” (Ibid s.8). 

 

I programmet nämns tre strategier för att jobba med övervikt och fetma, dessa är 

hälsofrämjande, förebyggande och behandlingsstrategi.  

 

Den första strategin är hälsofrämjande strategi. Genom att använda sig av ett hälsofrämjande 

förhållningssätt menar man att individens tilltro till sig själv och dess förmåga att leva ett 

hälsosamt liv ska förbättras. Handlingsprogrammet använder sig därför av hälso- och 

sjukvården, för att ge folk de verktyg och kunskaper som kan behövas för ett hälsosamt liv. 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att i mötet stärka individens tilltro till den egna 

förmågan och ta till vara på personens egna resurser. Det innebär även att vårdpersonalen 

aktivt bereder möjlighet till delaktighet i de beslut som behöver fattas i personens egen 

vårdprocess. Utöver de åtgärder som finns inom hälso- och sjukvården finns också ett 
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ansvar att stödja individen med adekvat och anpassad information och kunskap i personens 

dagliga egenvård. 

 

Inom den hälsofrämjande strategin har SLL definierat vissa utfallsmål som de hoppas att 

uppnå från dessa åtgärder.  

Målen som SLL lagt upp är nedanstående: (ss. 16–17) 

 

●  Andelen i befolkningen som uppger att de äter frukt och grönt enligt 

Livsmedelsverkets rekommendationer (ibid ss. 33-34) ska vara minst 50 procent. 

●  Andelen av befolkningen som uppger att de sitter stilla på fritiden mer än 4 timmar 

per dag ska vara högst 10 procent.  

●  Andelen i den vuxna befolkningen som uppger att de nästan aldrig är fysiskt 

aktiva/motionerar ska vara lägre än 10 procent.  

● Andelen i befolkningen som uppger att de är fysiskt aktiva/motionerar minst två 

timmar per vecka ska vara minst 70 procent.  

 

Som andra strategi skriver SLL att de ska jobba förebyggande för att motverka sjukdomar, 

skador, psykiska eller fysiska problem eller fortsättning av dem. Landstinget jobbar aktivt 

med sjukvården och förbättringar sker frekvent, inom kategorin “förebyggande” skriver 

SLL att punkterna nedan är de som prioriteras: (ss. 18–19) 

 

● Stöd till vårdpersonal i arbetet med ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk 

aktivitet i hälso- och sjukvården och elevhälsan. Det är av stor vikt att landstinget 

och elevhälsan samverkar. 

●  Kompetensutveckling i motiverande samtalsmetoder. 

●  Kunskapsspridning och stöd för att främja fysisk aktivitet genom metoden FaR 

[Fysisk aktivitet på recept]. 

●  Utveckling av målgruppsanpassat stöd för riskgrupper utifrån behov, kultur och 

språk. 
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Den tredje strategin inom HPÖ är “behandling” för de personer som ligger i riskzonen eller 

redan drabbats av fetma. De hänvisar till att försöka basera behandlingen på 

rekommendationer för fysisk aktivitet och goda matvanor. Det skrivs att man bör påbörja 

behandlingen med måttlig fysisk aktivitet, så att individerna har en chans att vänja sig vid 

den nya livsstilen, men även för att de inte ska dra på sig några skador under aktiviteten. 

Landstinget erbjuder även kirurgisk behandling, främst för att förhindra viktrelaterade 

sjukdomar och inte endast för själva viktnedgången.  

Inom den tredje strategin prioriteras punkterna nedan: (ss. 20–21) 

 

●  Framtagande av ett regionalt vårdprogram för övervikt och fetma, med en 

sammanhållen vårdkedja. 

●  Utveckling av nya behandlingsmetoder för tonåringar med fetma.  

●  Utveckling av postoperativt stödprogram till tonåringar och vuxna som främjar 

goda levnadsvanor och förebygger senare viktökning.  

●  Förbättring av stöd för grupper med övervikt och fetma och särskilda behov  

Brännpunkten och MittBpSamtal 

Brännpunkten är en verksamhet som startades 2009 och hade stor framgång. Mellan 2009 

och 2014 utvecklades Brännpunkten med hjälp av de erfarenheter de fått av över 650 

familjer utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. De jobbade med “HURET hemma hos 

oss” och agerade stöd för barnen och familjerna. Man jobbade främst med tekniker som 

visade sig vara framgångsrika för förändringar i patientens livsstil som till exempel 

motiverande samtal (MI). (MittBp 2017) 

   

Utifrån Brännpunkten och de erfarenheter som ansvariga hade samlat på sig utvecklades 

MittBpSamtal till att bli ett spridningsprojekt. MittBpSamtal utbildar skolsköterskor inom 

ämnet och ger dem verktyg för att lättare prata om de svåra frågorna. Genom MittBpSamtal 

utbildas skolsköterskor om hur de ska ta de jobbiga konversationerna med föräldrar och 

barn och hur de senare ska jobba med att stötta de inblandade. MittBpSamtal ger även 

tillgång till stöd via nätet. (Ibid)  



22 

 

Vårdprogram för Uppsala-Örebroregionen 

Uppsala-Örebroregionen har tagit fram ett gemensamt vårdprogram riktat mot barn och 

ungdomar med övervikt och fetma. Hösten 2008 kom första versionen av programmet och 

den har sedan dess reviderats två gånger. Den senaste versionen släpptes 2017. Målet med 

vårdprogrammet är att de som arbetar inom vården skall kunna bedriva ett preventivt arbete, 

sprida kunskap om hur man bemöter och behandlar barn och ungdomar med övervikt och 

fetma. Man vill skapa ökad medvetenhet bland populationen och en bestående 

beteendeförändring, där det finns en balans mellan matvanor och fysisk aktivitet. Målet är 

att yngre barn med övervikt eller fetma stannar i vikt eller att viktökningen börjar gå 

långsammare, för tonåringar är långsam viktnedgång målet. (Vårdprogram för Uppsala-

Örebroregionen 2017, ss.1–8) 

 

Vårdprogrammet är uppdelat i fyra vårdnivåer. Första nivån är primärvård, där övervikt ska 

uppmärksammas av barn- och elevhälsan.  Man använder sig av motiverande samtal, samt 

lägger upp individuella delmål och mål, och belöning vartefter de uppnås. Den andra nivån 

sköts av primärvården och barnläkare i öppen vård och består av utredning, konsultation och 

behandling av barn och ungdomar med övervikt och fetma. Behandlingen liknar den på nivå 

ett men på en djupare nivå. Motivation är en viktig aspekt för att beteendeförändring skall 

ske. Barn och ungdomar med svår fetma eller komplikationer på grund av övervikt och 

fetma fångas upp av barnklinik med fetmateam eller regioncentrum på nivå tre. 

Grundbehandlingen är densamma som på nivå ett och två men mer ingående och flera 

prover tas. Den fjärde vårdnivån med behandling av extremt svår fetma sker på rikscentrum 

eller regioncentrum. För att man skall se en förändring på samtliga nivåer krävs det att 

barnet känner sig inkluderat i behandlingen, samt att föräldrarna är medvetna om situationen 

och delaktiga. Även andra vuxna i barnets omgivning är viktiga att inkludera. (Ibid, ss. 9–

16) 

Urval 

I kvalitativa studier är det vanligt att använda sig av 15 +/- 10 personer (Kvale & Brinkmann 

2014 s. 156). Vårt mål var att komma i kontakt med minst fem respondenter inom området 

övervikt och fetma, som var yrkesverksamma inom Stockholms läns landsting. Efter vissa 
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svårigheter att få tag i respondenter utvidgade vi vår arena, då blev även personer i andra 

landsting intressanta respondenter. Detta ledde till att vi kom i kontakt med vårdprogrammet 

för Uppsala-Örebroregionen. Totalt intervjuades sex personer som arbetar aktivt med 

övervikt och fetma, varav fyra personer var verksamma inom Uppsala-Örebroregionen och 

två från Stockholms län. I studien deltog fyra kvinnor och två män, fem av dessa sex 

studiedeltagare hade riktat in sin profession mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar. 

Alla personer som intervjuades hade varit verksamma inom övervikt och fetma i flertal år.    

Tillvägagångssätt 

Vi började med att studera programmen och verksamheten för att bilda oss en uppfattning 

om dem. Förfrågan om intervju skickades ut via mejl till potentiella respondenter, efter 

positivt gensvar bokades intervjutider in.  Eftersom att respondenterna var utspridda över 

Sverige genomfördes telefonintervjuer, detta för att förenkla för både intervjuare och 

respondenter. Intervjuerna genomfördes i lugna miljöer för att kunna prata ostört, 

intervjuernas längd varierade mellan 15–35 minuter. För att underlätta transkriberingen av 

intervjuerna användes inspelningsfunktionen på mobiltelefonen. Vi som intervjuade deltog 

båda på fyra av sex intervjutillfällen. En av oss agerade intervjuare och den andre fanns med 

som åhörare. Resterande intervjuer var utförda av endast en person. Transkribering av 

intervjuerna delades upp lika mellan intervjuarna. 

Bearbetning av data 

Efter genomförd transkribering av intervjuerna så lyssnade och läste vi varandras texter för 

att ytterligare stärka materialet, därmed ökade trovärdigheten i texten. När vi sedan läst 

igenom transkriberingarna påbörjades analysen där vi använde oss av metoden 

innehållsanalys, vilket utgår ifrån tolkning av data genom att hitta teman och mönster i 

transkriberingarna (Hassmén & Hassmén 2014, s.322). Eftersom vi använde oss av 

telefonintervjuer analyserades endast respondenternas uttalanden och inte deras 

kroppsspråk. 
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Samtliga transkriberingar lästes igenom av båda intervjuare för att få en helhetsbild av 

materialet. Utifrån materialet plockades viktiga citat ut, det vill säga meningsbärande 

enheter. Meningsbärande enheterna kondenserades så att man behöll kärnan i citatet men 

förkortade ner texten. Till slut förkortades den kondenserade meningen ytterligare till en 

kod som beskrev det huvudgripande ämnet med ett eller flera ord. Koderna var vår egen 

tolkning av den kondenserade meningen. Meningsbärande enheter, kondenserade meningar 

och koderna placerades i tabeller som presenteras i resultatdelen. Utifrån koderna kunde vi 

sedan jämföra respondenternas svar med varandra och se om det fanns likheter mellan 

svaren. (Ibid, ss. 334–337) 

Etiska förhållningssätt 

Deltagandet i studien var frivilligt, då en förfrågan om intervju skickades ut via mejl. Kort 

information om studien gavs vid varje intervjutillfälle. Varje respondent gav sitt 

godkännande om inspelning av intervju.  

Tillförlitlighet och pålitlighet 

Inom den kvalitativa metoden brukar man prata om tillförlitlighet och pålitlighet istället för 

validitet och reliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008 ss. 135,155). Med tillförlitlighet talar 

man om hur bra studien går att applicera vid ett senare tillfälle av andra forskare och få 

samma resultat. Pålitlighet förklarar om mätmetoden är anpassad efter studiens syfte och 

mäter det den avser att mäta (Kvale & Brinkmann 2014 s. 296). Eftersom att vi granskade 

varandras transkriberingar ökade trovärdigheten i materialet. Studien kan inte appliceras på 

hela populationen då en specifik urvalsgrupp användes.  
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Resultat 

Totalt sex individer deltog i studien, varav fyra var kvinnor och två var män. 

Studiedeltagarna var från olika län runtom i landet, alla var verksamma med förebyggande 

arbete eller behandling av övervikt och fetma. Fem av dessa jobbade med övervikt och 

fetma riktat mot barn och ungdomar. 

Främsta orsakerna till övervikt och fetma 

Som tidigare nämnt finns det flera olika faktorer som kan leda till övervikt och fetma. Detta 

uppmärksammas av respondenterna, och de är alla enade om att orsaker till övervikt och 

fetma är multifaktoriellt. Utifrån vår tolkning av intervjuerna var levnadsvanor en av de 

främsta orsakerna till en ökande vikt hos befolkningen. En av de orsaker som 

studiedeltagarna tog upp var ohälsosamma kostvanor. De menar att maten är mer 

lättillgänglig och energität men även att portionsstorlekar har förändrats och blivit allt 

större. Citat ur intervju:    

 

“Det är nog tillgången till mat. Energität mat dygnet runt och bristen på aktivitet, men vilket 

som har störst inverkan, det vet jag inte riktigt, men det är ju så samhället ser ut idag. Men 

bristande aktivitet och tillgången till energität mat och kost och dryck” 

 

”Vi är ju världsmästare i Sverige på att äta lösgodis” 

 

Enligt respondenterna har det blivit en annan kultur kring vardagsmotion, där skjuts till och 

från skola och fritidsaktiviteter har blivit allt vanligare. Detta har lett till en mer 

stillasittande vardag, vilket enligt respondenterna är en av orsakerna till en ökande vikt hos 

befolkningen. Som ytterligare orsak till stillasittande nämns den ökande skärmanvändningen 

som till exempel surfplattor, mobiler och tv-apparater. Skärmtiden påverkar inte bara 

andelen fysisk aktivitet negativt men det nämns även att den påverkar sömnvanor.  
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Respondenterna uppmärksammar att det finns både bra och dåliga sidor med den digitala 

revolutionen, en av deltagarna sade:   

 

 “Vi utvecklas mentalt också psykologiskt fantastiskt, men kropparna får inte det [den 

fysiska aktiviteten] den ska ha” 

 

Originaltext (från intervju) Kondenserad mening Koder 

“Jag tror att det är multifaktoriellt, jag tror att det 

är samhällstrender, jag tror att det är 

tillgängligheten på mat och sötsaker och lösgodis 

och läsk, alltså mängden av det som finns ute nu 

jämfört med vad som fanns för till exempel 30 år 

sedan” 

“Ja det är många orsaker… kombinationen av 

lättillgänglig energi, godis, läsk och mat” 

“Matrevolutionen, att försnabbad mat 24 timmar 

om dygnet i alla former alla fetter och att maten är 

ohälsosam, att det är så mycket tillsatser i den och 

att godiset liksom.” 

Kombinationen av lättillgänglig energi, 

godis, läsk och mat. 

Kostvanor 

  

“Det är väl en kombination av ökad tillgång till 

kalorier av olika slag och ökad tillgång till 

stillasittande aktivitet” 

En kombination av ökad tillgång till kalorier 

och minskad fysisk aktivitet 

Kostvanor och 

stillasittande 

“... vardagsaktiviteten har minskat dramatiskt” 

“Fysisk aktivitet spelar jättestor roll, 

vardagsmotion framför allt, att det också har blivit 

en helt annan tradition av skjutsning till och från 

skolan, skjutsning till eventuella aktiviteter” 

“... att inaktiviteten, vi kanske går ut och tränar 

mindre, åker till fotbollsträning, dansen eller 

gymnastiken “ 

Allt mer stillasittande och mindre fysisk 

aktivitet.  

Stillasittande 

“... nu så kan man ju leka med sina kompisar via 

headset och via internet och playstation, FIFA eller 

vara social via mobilen” 

“Vi sover mindre nuförtiden delvis på grund av 

mera skärmar” 

Utbudet av skärmar har bidragit till mera 

stillasittande 

Skärmtid 

“Stillasittande och skärmtid tror jag påverkar 

[vikten] jättemycket” 

Kombination av stillasittande och skärmtid Stillasittande och 

skärmtid 
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Finansiellt stöd 

Under intervjun frågades deltagarna ifall att de upplevde att det finansiella stödet var 

tillräckligt för att förebygga och behandla övervikt och fetma i dagsläget. Majoriteten av 

deltagarna i studien upplevde inte att det fanns ett tillräckligt stort finansiellt stöd för att 

minska övervikt och fetma i samhället. En av respondenterna uttryckte sig: “Vi kan inte 

jobba som vi skulle vilja, för det räcker inte till.”. Några deltagare nämnde att det finansiella 

stödet som finns i dagsläget är tillräckligt för de åtgärder som görs nu, men för att se en 

förbättring från dagsläget så krävs ytterligare resurser, ur en av intervjuerna: “Vi har ju en 

budget varje år och den räcker bra för de insatserna som vi gjort nu men skulle man jobba 

på en mer, bredare front och jobba mera med kommunerna, och då skulle det naturligtvis 

behövas mycket större resurser”. 

 

 En del studiedeltagare menar på att det krävs mer resurser för att anställa fler personer inom 

området och därmed jobba mer förebyggande mot övervikt och fetma: “Det [skulle] ju 

absolut vara bra att få mera medel och resurser, att kunna anställa fler personer som hade 

tid att jobba med det här och då tänker jag nog faktiskt mera, alltså dels hälsofrämjande... 

man skulle kunna bygga upp en större verksamhet även för mindre barn och att man skulle 

få en ganska stor del av det här föräldrastöds delen och föräldracoachingen och 

föräldrautbildning, det tror jag absolut man skulle behöva utveckla mera”. En del av 

deltagarna angav att det krävdes fler anställda för att lyckas med att uppfylla målen som har 

satts upp.”… för de åtgärder vi gör nu så har vi en bra finansiering men om man skulle 

jobba ännu mer förebyggande då krävs det [mer resurser]” en annan uttrycker: “Vi kan ju 

inte uppfylla vårdprogrammet”. 

 

Originaltext (från intervju) Kondenserad mening Koder 

“nää det tycker jag inte” 

 “ NEJ Det tycker jag inte det märker vi nu jag 

har ju inte alls tillräckligt med resurser” 

“Nej … dels så skulle det ju absolut vara bra att 

få mera medel och resurser att kunna anställa fler 

personer ” 

Det krävs mer finansiellt stöd för ökade 

resurser  

Finansiellt stöd 
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Samhällets ansvar 

Utifrån respondenternas svar krävs samhällsförändring på flera plan för att övervikts- och 

fetma-trenden skall minska, två av respondenterna uttryckte sig: “Det är liksom hela 

samhällsorganisationen som behöver stimulera till fysisk aktivitet, bättre vägar till och från 

skola, bättre bostadsområden” och “det handlar ju jättemycket om att samhället behöver 

lägga om och göra mer, så det finns ju massor med saker man kan göra”. Skolväsendet bör 

satsa på hälsosammare mat för barnen samt utöka mängden schemalagd fysisk aktivitet och 

utbilda inom hälsa ”jag tycker att det hör till vårt ansvar att inte bara ge kunskap i bara 

teoretiska ämnen utan att de färdigheter inom området att sköta om sin kropp”. Som ovan 

nämnt antydde vissa respondenter att skärmtid var en faktor till den ökande vikten hos 

befolkningen, en av respondenterna föreslog: “... sen har man ju all den här skärmtiden 

också som är väldigt svår att påverka den, men där kanske man kan då i alla fall inom 

skolmiljön pratar man om att göra mobilfria skolor”. Två av respondenterna tyckte att det 

krävdes mer forskning för att kunna sprida information och kunskap inom hälso- och 

sjukvården och till befolkningen. 

 

“Fetma är ungefär som astmaallergi för 30 år sen, då var det bara få som kunde behandla, 

nu behandlar alla läkare astma oavsett om du är barnläkare eller inte. Nu vet man ju inte 

hur man ska behandla fetma övervikt så vi kanske behöver mer kunskap och så behöver vi, 

och då måste man behandla mer och forska mer och veta när man ska ingripa och på vilket 

sätt så att fler kan behandla och upptäcka i tid.”  

 

Några av de medverkande i studien ansåg att man skulle använda sig av media för att 

marknadsföra hälsosammare alternativ samt att man kunde se över produktplaceringen av 

ohälsosamma livsmedel i affärerna. Alla deltagare ställde sig positiva till sockerskatt som 

en samhällsåtgärd för att försöka minska övervikten och fetman. 
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Originaltext (från intervju) Kondenserad mening Koder 

“Snabbmatskedjor med bra val så att det fanns bättre 

alternativ...  enklare hälsosammare mat för 

barnfamiljer” 

“... bra mat i skolan” 

”Se över skolmaten, att barnen får vällagad mat med 

mycket nyttigheter och grönsaker och sånt, det skulle 

jag göra.” 

“inom förskolan kan man ju jobba jättemycket med 

och skapa bra matvanor ” 

Erbjuda hälsosammare mat privat 

och kommunalt. 

Hälsosammare alternativ 

“... idrottsrörelsen känner sig mer manad och får 

stimulans, pengar för att ha en annan verksamhet i 

högre grad som inte bygger på prestation utan bygger 

på rörelseglädje och alla ska vara med” 

“... så skulle jag införa en timmes fysisk aktivitet i 

skolan varje dag” 

“Mer breddidrott, mer prestationsfri det ska vara 

kul” 

“... man ser till att barn och ungdomar har möjlighet 

att röra på sig man kanske kan ha uppsökande 

verksamhet i skolor och så vidare” 

“Politikerna skulle kunna fatta beslut om att det 

skulle var obligatoriskt att ha en större mängd fysisk 

aktivitet i skolan” 

Samhället behöver stimulera till 

mera lättillgänglig fysisk aktivitet 

för barnen 

Fysisk aktivitet 

 “... främja mer hälsosamma val och marknadsföra 

dem på ett helt annat sätt” 

“... var de har godiset, det behöver inte vara vid 

kassan det behöver inte vara liksom i höjd för barnen 

och det behöver inte vara extra billigt” 

“... vi skulle kunna ha hälsorekommendation på tv: 

n... som är rolig att titta på. Så att vi når barnen i 

soffan och vi att de får en chans till utbildning” 

Ändra hur man marknadsför 

ohälsosamma val 

Marknadsföring 

“Ja.. varför inte [ha sockerskatt], absolut. det kan 

jag tänka mig” 

“Man kanske ska ha extra skatt för godis och läsk” 

“[sockerskatt] Kanske kan vara ett alternativ, jag vet 

det har väl funnits, är det i Danmark det kanske har 

funnits jag vet inte riktigt men det kanske kan vara ett 

alternativ till att prova” 

”Jag tror nog att det [sockerskatt] kan vara en bra 

väg faktiskt. Jag blir mer och mer positivt inställd till 

det och jag tror att livsmedelsindustrin måste ta ett 

mycket större ansvar för det är ju väldigt många 

produkter som är sötade utan att man som konsument 

förstår det.” 

“ABSOLUT! JA om det [sockerskatt] är något som 

kan reglera [viktuppgången i samhället] 

SJÄLVKLART eftersom att det [sockret] bara väller 

in! ungarna är ju helt oskyddade” 

Positiv till att sockerskatt kan vara 

ett verktyg för att minska övervikt 

och fetma 

Positiv till sockerskatt 



30 

 

Övervikt och fetma: långsiktig utveckling 

Hur övervikts- och fetmabilden kommer att se ut om 50 år i Sverige råder olika åsikter om 

bland studiedeltagarna. Många upplevde att det var en svår fråga att besvara. Hälften av 

deltagarna uttryckte att de hade höga förhoppningar om framtiden, och trodde på en 

minskning av prevalensen av övervikt och fetma. Resterande deltagare var osäkra på om det 

kommer ske en förbättring och kunde därmed inte besvara frågan.  En av deltagarna drog 

paralleller mellan dagens viktproblem och rökning, som har varit ett samhällsproblem 

tidigare.   

 

“Vi har ju fått ner tobakskonsumtionen även om det fortfarande är ganska många som 

snusar så har ju ändå tobakskonsumtionen gått ner... det jobbades ju jättemycket på olika 

fronter med ““non smoking generation”” och med undervisning i skolan och med rökrutor 

togs bort och hela skolan blev tobaksfri och man får inte röka på krogen och man får inte 

stå utanför krogen att röka och det har ju hänt så mycket på ja två, tre decennier och de är 

så jag tror man också måste se det med det här arbetet som behövs för att minska övervikt 

och fetma. Det måste få ta tid” 
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Originaltext (från intervju) Kondenserad mening Koder 

“Det går inte att säga, man är väl rädd för att det 

[övervikt och fetma] sakta kommer att öka, andelen 

överviktiga kommer att bli fler och kanske feta också 

det är väl risk för det, svårt att säga” 

“Man hoppas ju att vi har nått toppen [av samhällets 

viktuppgång] och att det så småningom kommer gå 

neråt men jag är inte så säker på att jag riktigt kan tro 

det, men 50 år, ja vem vet vad som händer på 50 år?” 

“Jättesvårt att säga, ja jag kan nog inte uttala mig 

[om övervikt och fetma i framtiden] riktigt så att. 

Osäker då siffror visat att trenden 

stannar av men risken finns att 

andelen överviktiga kommer att 

öka 

Inte säker 

“Jag tror och hoppas att det [övervikt och fetma] 

kanske är mindre... eftersom att de flesta sjukdomar 

som har drabbat människan har vi lyckats lösa till 

slut” 

“Ja det tror jag absolut... nu börjar det ju hända bra 

saker, vi har ju arbetat nu i alla fall i Sverige med det 

[övervikt och fetma] här i 12 15 år och det ger ju 

effekt i slutet men i början går trögt” 

“Jag hoppas ju att med ett sånt långt perspektiv att vi 

har fått ner [övervikt och fetma] kanske till hälften mot 

vad vi har idag” 

Tror att det kommer att ske en 

minskning av övervikten och 

fetman 

Minskning 
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Diskussion  

Studiens resultat kommer i denna del diskuteras utifrån de frågeställningar som den är 

grundad på. Kopplingar mellan resultatdelen och bakgrunden kommer att dras och de teman 

som studien lagt fokus på kommer även att diskuteras. Förslag på vidare forskning kommer 

att presenteras. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vad experter inom övervikt och fetma tyckte var de främsta 

orsakerna till detta, samt beskriva hur man arbetar inom landstingen för att förebygga och bota 

patienter med denna kroniska sjukdom. 

Främsta orsakerna till övervikt och fetma 

Forskning pekar på tre generella orsaksfaktorer för övervikt och fetma: biologiska, 

beteendemässiga och miljömässiga (Rössner et al. 2012). Utifrån intervjuerna lade 

studiedeltagarna fokus på beteendemässiga och miljömässiga faktorer. Man tryckte på att 

det finns många orsaker som påverkar viktuppgången bland befolkningen, där i bland 

ohälsosamma matvanor, bristen på fysisk aktivitet och den ökade mängden 

skärmanvändning. Genom framtagningen av programmen och verksamheten så sker ett 

aktivt arbete mot att förebygga, upptäcka och behandla övervikten och fetman i samhället. 

(Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 2015; Vårdprogram för Uppsala- Örebroregionen 2017; 

MittBp 2017)  

 

Enligt en studie gjord på barn finns det ett signifikant samband mellan bristen av fysisk 

aktivitet och övervikt (Mushtaq et al. 2011). Detta stödjer studiedeltagarnas svar där de 

angett att bristen på fysisk aktivitet är en av de e främsta orsakerna till övervikt och fetma, 

man poängterade även de ohälsosamma matvanorna. I dagens samhälle finns det alltid 

tillgång till någon form av mat dygnet runt i butik eller restaurang. Detta har bidragit till att 

konsumtionen av den energitäta maten ökat de senaste årtiondena. (Juul & Hemmingsson 

2015) 
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Barn med högre BMI tenderar att ägna mer tid åt stillasittande aktiviteter än barn med lägre 

BMI (Vanderwater et al. 2003). Forskning kring samband mellan övervikt och 

skärmanvändning är i dagsläget otillräcklig för att kunna dra slutsatser om dess påverkan på 

varandra. Utvecklingen av multimedia ändras ständigt och i allmänhet är forskning en lång 

process. Enligt oss krävs ytterligare forskning kring just detta ämne. 

Finansiellt stöd 

En av våra frågeställningar riktades mot hur studiedeltagarna upplevde det finansiella stödet 

kring övervikt och fetma. En del påpekade att för de insatser som görs nu finns det 

tillräckligt stöd men för att det ska ske stora samhällsförändringar krävs ytterligare resurser. 

De tyckte även att det behövs mer resurser för att de skulle ha möjlighet att arbeta på en 

bredare nivå. En del av studiedeltagarna tyckte även att det var viktigt att jobba 

förebyggande och att ha en anställd som kunde arbeta aktivt med just de förebyggande 

åtgärderna. 

  

I en studie från Australien har man provat att arbeta med detta. Man studerade effekten på 

BMI på tvååringar av interventioner hemma hos socioekonomiskt utsatta familjer och 

jämfört med familjer med samma förutsättningar men som endast tagit del av den normala 

barnavården. Man fann en signifikant skillnad i BMI-enheter (0,29 kg m-2) mellan barn som 

fick ta del av hemvistelser och de som fick de normala förutsättningarna hos barnläkare. 

Man kallar detta projekt för “Healthy Beginnings”. (Hayes et al. 2014) 

 

I en uppföljning av studien ovan när barnen hade blivit 5 år såg man dessvärre ingen 

skillnad mellan gruppernas BMI. Efter interventionen de första två åren fick barnen återgå 

till det vanliga systemet och klyftan i BMI mellan de två grupperna krympte. Genom att titta 

på dessa studier kan man dra slutsatser att mer långvariga förebyggande interventioner krävs 

under en längre del av barnens uppväxt. (Wen et al. 2015)   
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Övervikt och fetma: långsiktig utveckling 

Frågan som ställdes till studiedeltagarna inom denna kategori var hur de trodde att 

fetmautvecklingen skulle se ut om 50 år. Majoriteten av deltagarna upplevde att det var 

svårt att uppskatta hur spridningen av övervikt och fetma kommer att se ut i framtiden. Tre 

av sex personer angav att de var hoppfulla men samtidigt lite tveksamma. Resterande tre 

kunde inte svara då de inte tyckte sig kunna förutse vad som skulle hända de närmsta 50 

åren. Trots höga förhoppningar fanns det viss osäkerhet kring denna fråga. Respondenterna 

som själva jobbar med behandling och till viss del prevention av övervikt och fetma har 

hopp om att deras arbete kommer att löna sig.         

 

Ingen kan förutse hur den långsiktiga utvecklingen inom övervikt och fetma kommer att se 

ut. Om man ser till utvecklingen globalt ser vi inga tendenser till stopp för uppgången, enligt 

studien “Simulation of Growth Trajectories of Childhood Obesity into Adulthood” lider 17 

% av barn i USA av fetma. I studien beräknas 57 % av barnen i USA lida av fetma dagen de 

fyller 35 (Ward et al. 2017).  Även i Sverige har man sett att övervikten och fetman ökat, 

mellan 2006–2016 såg man en generell ökning hos både män och kvinnor. 2016 var 44 % 

kvinnorna och 58 % av männen i Sverige överviktiga eller feta. (Folkhälsomyndigheten 

2018a) 

Samhällets ansvar 

Deltagarna i studien fick frågan ifall de ansåg att det gjordes tillräckligt för att minska 

övervikt och fetma i samhället, samt vilka åtgärder de skulle använda sig av om de hade 

obegränsade resurser. Majoriteten av studiedeltagarna svarade att det var viktigt att se över 

maten på skolor och förskolor. Att tolka från svaren ansåg de att det var viktigt att man 

redan i unga åldrar introducerade goda matvanor med mycket grönsaker och näringsrik mat.   

Även produktplacering var ett av de ämnen som många av deltagarna tog upp under 

intervjuerna. Med det menades hur man säljer ohälsosamma livsmedel i butiker såsom 

extrapris och produktplacering. I marknadsföringssyfte anmärkte vissa deltagare att 

marknadsföring riktat mot barn borde förändras. Att tolka från detta är att de meddelanden 

som skickas ut på till exempel flingpaket och godisförpackningar skulle kunna ses över och 
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möjligtvis ändras för att få en hälsosammare miljö. Även tankar kring sockerskatt 

efterfrågades och alla respondenter angav att det var en god idé. Ett land som nyligen infört 

sockerskatt är Storbritannien, politiker och folkhälsoexperter tror att det kommer ske en 

minskning av fetma och diabetes till följd av detta (Dewey 2018). 

 

Ytterligare åtgärder som föreslogs var mer lättillgänglig fysisk aktivitet. En del av 

deltagarna tryckte på just prestationsfri idrott där man inte lade fokus på vinster utan istället 

var noga med att alla fick möjligheten att röra sig på egna villkor. Det fanns även idéer om 

idrottsföreningar som skulle ha “inslussningsperioder” där de barn som ville lära sig en 

sport hade möjligheten att lära sig den i sin egen takt.  

 

Ovanstående åtgärder kan tyckas vara små förändringar inom fysisk aktivitet och kost men 

enligt de intervjuer som gjorts för denna studie tror man att dessa förändringar kan göra stor 

skillnad för att minska prevalensen av övervikt och fetma. Enligt Stockholms läns landsting 

kostade övervikt och fetma samhället 20 miljarder kronor år 2011 (Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen 2015). Skulle samhället applicera respondenternas åtgärder så skulle 

det troligtvis ske en långsiktig sänkning av övervikt och fetma samt en sänkning på den 

summa övervikt och fetma som det kostar samhället. Detta är generellt enkla förändringar 

som skulle kunna göra stor skillnad i samhällsbilden samtidigt som man skulle spara pengar. 

 

En deltagare uttryckte att de behövde öka medvetenheten hos läkare om just övervikt och 

fetma, så att varenda läkare kunde behandla sjukdomen. Övervikt och Fetma jämfördes med 

astmaallergi, som för 30 år sedan inte kunde behandlas av alla läkare. Idag har alla läkare 

kunskap om behandlingsmetoden kring astmaallergi, man kan hoppas på att samma 

utveckling sker inom området övervikt och fetma. 

   

Vidare åtgärder som kom på förslag var samhällsplanering, det vill säga att planera 

samhället efter cykelvägar och trottoarer och mindre utefter bilvägar, vilket i sin tur leder till 

bättre förutsättningar för barn och vuxna att kunna cykla och promenera till jobb eller skola 

på ett enkelt och säkert sätt. Man har i studier sett att genom att ta sig till jobbet genom att 

gå eller cykla, minskar man risken för fetma signifikant. I en studie såg man att förutom att 

https://www.washingtonpost.com/people/caitlin-dewey/
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minska fetman signifikant så minskade även risken för diabetes och hypertoni för de som 

cyklade till jobbet (Millett et al. 2013). 

Några respondenter tog även upp mer forskning som en ytterligare åtgärd om resurser hade 

funnits.  

Sammanfattning 

Orsakerna till övervikt och fetma är flera, men yrkesverksamma inom området tror på att de 

främsta orsakerna är livsstilsvanor bland befolkningen. De talar om ohälsosamma matvanor 

med lättillgänglig energität mat, bristen på fysisk aktivitet och skärmanvändning. För att det 

skall kunna ske en förändring bland befolkningen gällande övervikt och fetma, krävs en 

samhällsförändring där man ser över skolmaten och stimulerar till en mer fysiskt aktiv 

livsstil. Samhällspolitiskt tror respondenterna till viss del eller helt på att införa sockerskatt i 

Sverige, för att minska prevalensen av övervikt och fetma. Hur övervikt- och fetma-bilden 

kommer se ut om 50 år i Sverige råder olika åsikter bland studiedeltagarna, en del tror och 

hoppas på att det kommer att minska medan en del tror att trenden kommer att öka. Enligt 

respondenterna krävs det mer finansiellt stöd för förebyggande åtgärder och behandling av 

fetma för att en förändring ska ske. 

Metoddiskussion  

Idén till denna studie väcktes av ren nyfikenhet hos oss för att se hur man förhåller sig till 

övervikt och fetma i kommun och landsting, då vi anser att det blivit ett stort 

samhällsproblem. Ambitionen var att få tag på fem deltagare som arbetade inom 

Stockholms läns landsting med övervikt och fetma. Då vi senare stötte på problem med att 

få tillräckligt med respondenter utökade vi vår arena, detta gjorde att vi fick tag på 

ytterligare fyra stycken.  Totalt intervjuades sex personer vilket vi kände oss nöjd med, då vi 

hade ställt in oss mot fem. Eftersom majoriteten av studiedeltagarnas profession var riktad 

mot barn och ungdomar, riktades en stor del av svaren mot just den yngre åldersgruppen. 
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Vidare forskning 

Vi tycker att forskning kring fetmautveckling de närmsta åren kommer att vara väldigt 

intressant att studera då stora insatser görs och hälften av respondenterna i denna studie var 

hoppfulla om framtiden. Ytterligare forskning kring påverkan av sociala medier och 

skärmanvändning på övervikt och fetma kan rekommenderas. Även forskning kring 

marknadsföring på livsmedelsprodukter hade varit ett intressant ämne. Att se hur man inom 

kommun och landsting kommer att revidera sina handlings- och vårdprogram mot övervikt 

och fetma efter att en rapport från nuvarande program publicerats kommer att vara intressant 

att se. Hur nära kommer Stockholms län sin målsättning som man satt inför 2020 och hur 

kommer man att arbeta vidare kring dessa riktlinjer.  

 

Styrkor och svagheter 

Styrkor med studien var att alla studiedeltagare arbetar aktivt inom området och har även 

mycket erfarenhet inom övervikt och fetma. Tack vare att det sker forskning och 

folkhälsoundersökningar regelbundet inom området har det funnits material att bygga 

uppsatsen på.  

 

En svaghet med denna studie kan vara användningen av två olika intervjuguider då vi 

behövde rikta in oss mot en ny målgrupp och utforma en ny intervjuguide. 

För att studera hela befolkningen hade en bredare grupp av deltagare varit att föredra.  

Vidare svagheter med studien var att vi använde oss av telefonintervjuer istället för 

personliga intervjuer på grund utav detta kan vi ha missat visst kroppsspråk från 

respondenterna, även att båda intervjuarna skulle ha närvarat under samtliga intervjuer.  

Trots detta tycker vi att vi har fått ett bra underlag för syftet med denna studie. 

Slutsats 

Övervikt och fetma är i dagsläget ett stort samhällsproblem, trots att stora insatser görs 

krävs ännu mer stöd för att lyckas med att stoppa den negativa trenden. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka vad experter inom fetma- och överviktsområdet tyckte var de 

främsta orsakerna till övervikt och fetma, samt beskriva hur man arbetar inom landstingen för att 

förebygga och bota patienter med denna kroniska sjukdom.   

 

Vilka sökord har du använt? 

 

Obesity, BMI, Övervikt och fetma Sverige, handlingsprogram, vårdprogram, childhood 

obesity, övervikt, socioekonomiska riskfaktorer, socioeconomic riskfactor, riskfaktorer 

övervikt och fetma, hjärt- kärlsjukdom, fysisk aktivitet, skärmanvändning, screentime, 

computertime, sockerskatt 

 

 

Var har du sökt? 

 

Pubmed, Google Scholar, Google 

 

Sökningar som gav relevanta resultat 

 

Pubmed; obesity, childhood obesity, socioeconomic riskfactors, screentime,  

Googlescholar: obesity  

Google: sockerskatt, handlingsprogram, vårdprogram, BMI  
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Bilaga 2 

Intervjuguide nr 1 

Hej, 

 

Vi är två hälsopedagogstudenter som går vår sjätte och sista termin vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan här i Stockholm. Under våren skriver vi vår C-uppsats och vi har valt att 

rikta in oss mot övervikt och fetma med Erik Hemmingsson som handledare. Genom detta 

ämne kom vi då in på SLL:s handlingsplan. 

 

Vi är intresserade av hur ni har arbetat fram handlingsplanerna, vad er drivkraft är och vilket 

stöd ni får från omgivningen. Vi skulle gärna vilja intervjua dig om ditt arbete med 

handlingsplanen. 

 

Hoppas vi hörs! 

Med vänliga hälsningar, 

Melissa Svesse och Janina Myllykoski 

 

Bakgrundsfrågor 

● Berätta om din arbetsuppgift inom SLL? 

● Hur länge har du varit delaktig i projektet? 

● Vad är det som tilltalar dig i att jobba inom SLL? 

 

Temafrågor 

● Hur ser du på fetmautvecklingen i landstinget? 

● Hur jobbar SLL för att uppnå målen för att minska fetman och övervikten i länet? 

● Tycker du att handlingsprogrammet får tillräckligt finansiellt stöd? 

● Vad tror du att SLL har för förutsättningar för att uppnå sina mål?    

● Tror du att åtgärderna som gjorts i handlingsprogrammet är tillräckliga? 

● Om ja- på vilket sätt? 
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● Om nej- vad kunde ha gjorts annorlunda? 

● Hur tror du att övervikt och fetma i SLL och till och med Sverige kommer att se ut 

om 50 år? 

● Hur kommer ni arbeta med fetma efter att handlingsprogrammet går ut? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide nr 2 

Mejl som skickades ut till eventuella respondenter: 

 

Alternativ 1:  

Hej X, 

  

Vi är två hälsopedagogstudenter som går vår sjätte och sista termin vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan här i Stockholm. Under våren skriver vi vår Kandidatuppsats och vi har 

valt att rikta in oss mot övervikt och fetma som ämne med Erik Hemmingsson som 

handledare.  

  

Vi har varit i kontakt med X och intervjuat henom, hen tipsade oss om dig! 

Skulle du vilja ställa upp på en intervju om hur ni på din arbetsplats arbetar med dagens 

fetma och överviktsproblematik samt hur ni ser på framtiden? 

  

Med vänliga hälsningar, 

Melissa Svesse och Janina Myllykoski 

 

Alternativ 2: 

Hej X, 

  

Vi är två hälsopedagogstudenter som går vår sjätte och sista termin vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan här i Stockholm. Under våren skriver vi vår Kandidatuppsats och vi har 

valt att rikta in oss mot övervikt och fetma som ämne med Erik Hemmingsson som 

handledare.  

 

Vi har tidigare varit i kontakt med X på Stockholms läns landsting och ville nu även komma 

i kontakt med andra landsting. Skulle du vilja ställa upp på en intervju om hur ni på din 
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arbetsplats arbetar med dagens fetma och överviktsproblematik samt hur ni ser på 

framtiden? Intervjun tar ungefär en halvtimme och går bra att genomföra via telefon. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Melissa Svesse och Janina Myllykoski 

 

Bakgrundsfrågor: 

● Berätta om din arbetsuppgift inom vårdprogrammet för övervikt och fetma mot barn och 

ungdomar/ Berätta om din arbetsuppgift. 

● Hur länge har du varit involverad i vårdprogrammet? / Hur länge har du jobbat med 

MittBpSamtal eller brännpunkten?   

● Vad är det som tilltalar dig med att jobba med övervikt och fetma? 

 

Temafrågor 

● Hur har vårdprogrammet tagits fram? / Hur väcktes iden om brännpunkten? 

● Finns det någon åtgärd som borde prioriteras högre vid behandling av övervikt och fetma? 

● Hur jobbar man aktivt inom landstinget för att minska övervikt och fetma? / Hur jobbar ni 

aktivt för att minska övervikt och fetma? 

● Ni har främst lagt fokus på hälso-och sjukvården inom vårdprogrammet samarbetar ni även 

med några andra aktörer för att främja hälsan? / Jag ser att ni samarbetar med SLL, på vilket 

sätt?  

● Tycker du att det finns tillräckligt finansiellt stöd för att minska övervikt och fetma för 

vårdprogrammet? 

● Vad tror du är de främsta orsakerna till en ökande vikt hos befolkningen? 

● Har ni någon speciell plan för att nå ut till de mer utsatta områdena? I sådana fall vad? 

● Behöver samhället göra något ytterligare för att minska övervikten och fetman? Ge förslag 

på åtgärder 

● Om 50 år jämfört med dagsläget, hur tror du andelen av personer som lider övervikt och 

fetma kommer se ut? 

● Om du hade obegränsade resurser, vad skulle du då göra för att minska övervikt och fetma? 

● Något att tillägga? 

 


