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Bakgrund 

Det nationella initiativet Prevention Barnfetma (PBF) syfte är att förebygga övervikt och obesitas1 
bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska risken för en mängd sjukdomar 
såsom psykisk ohälsa, diabetes typ 2, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. För att främja god hälsa 
och förebygga risker för icke smittsamma sjukdomar2 krävs insatser på både individ men främst 
på samhällsnivå där flera sektorer både inom det offentliga, privata och civilsamhället samverkar.  

Lär dig mer på:  Prevention barnfetma – för en jämlik hälsostart - Swelife 

Hur kan du använda denna introduktion? 

Denna introduktion till systembaserat arbetssätt har tagits fram för att på ett enkelt sätt få 
kunskap om vad det innebär att arbeta systembaserat. I texten återkommer vi till olika typer av 
interventioner på olika nivåer och därför har vi tagit fram en bild som ger exempel på 
interventioner som på ett eller annat sätt har ingått i de studier som ingår i rapporten Insatser på 
samhällsnivå för att förebygga övervikt och obesitas bland barn 0–6 år 

Figur 2 visar ett smörgåsbord av olika interventioner med förtydligande text till några av dem. 
Denna kan med fördel användas både när man i samverkan ska inventera vad som redan görs 
men också om man vill utöka med fler interventioner i andra sektorer eller bjuda in andra aktörer 
i samverkan. 

 

  

Lycka till! 

  

 
1 Obesitas är den medicinska termen för fetma. 
2 Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar, är sjukdomar som inte överförs mellan människor och som i sig inte är en infektion. Hit räknas 
exempelvis hjärtsjukdomar, cancer, KOL, astma och diabetes. 

mailto:info@swelife.se
https://swelife.se/pbf/
https://swelife.se/wp-content/uploads/2023/02/Insatser-pa-samhallsniva-for-att-forebygga-overvikt-och-obesitas-bland-barn-WCAG.pdf
https://swelife.se/wp-content/uploads/2023/02/Insatser-pa-samhallsniva-for-att-forebygga-overvikt-och-obesitas-bland-barn-WCAG.pdf
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Systembaserat arbetssätt 

Grunden i det systembaserade tankesättet är att istället för att traditionellt tänka att orsaken till 
att individen blir överviktig eller obesitas ligger enbart på individen så utgår man ifrån att 
övervikt och obesitas är en effekt av ett samhälle (system) som inte är anpassat för att hjälpa 
individer att bibehålla hälsosam vikt. Tittar vi 40 år tillbaka i tiden så har det skett stora 
samhällsförändringar avseende tillgången till kaloririk och näringsfattig mat samt att den dagliga 
fysiska aktiviteten i form av ”vardagsmotion” drastiskt har minskat. För att komma åt 
problematiken måste lösningarna sökas i samhället och inte bara enbart hos individen.  

 

 

 

Ett systembaserat arbetssätt uppmuntrar olika samhällsaktörer till: 

 Samlas och dela förståelsen för den verkliga utmaningen 
 Tillsammans tänka igenom vad som är ”systemet” och hur det fungerar 

 Identifiera var det är möjligt att göra interventioner 
 Tillsammans komma överens om aktiviteter/interventioner och ansvarsfördelning 
 Som nätverk bestämma hur man framöver vill åstadkomma förändring 

 

Systembaserat arbete för en jämlik start i livet - YouTube  

Figur 1 Förutsättningar och viktiga komponenter för att arbeta systembaserat.  

mailto:info@swelife.se
https://www.youtube.com/watch?v=iBRTnNucFEU
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Ett smörgåsbord av interventioner 

  

Figur 2 Exempel på olika interventioner som bör kombineras på olika nivåer. 

mailto:info@swelife.se
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Förtydligande av vissa interventioner 

Hälsosamtal  

Hälsosamtal förekommer på flera nivåer kopplat till olika utförare. Hälsosamtal kan hållas både 
med barnen och vårdnadshavare, tillsammans eller var för sig.  Ett hälsosamtal syftar till att 
främja individens hälsolittracitet (att förstå, förhålla sig och värdera olika hälsobudskap) samt 
hitta och stödja individens styrkor och resurser. Förhållningssättet är utforskande, icke dömande, 
salutogent, relationsskapande och guidande.   

Läs mer om Hälsosamtal på BVC. 

Föräldrastöd 

Familjestödsprogram kan ske individuellt eller i grupp och omfattar ett fördjupat stöd vid flera 
tillfällen under en längre tid. Uppföljningen kan omfatta fysiskt återbesök, telefonsamtal eller 
digital kontakt. Samtalen bygger på det beskrivna förhållningssättet i Hälsosamtal. 

Skolbaserade interventioner 

De skolbaserade interventionerna bygger på universella interventioner som görs till alla barn 
främst med ett främjande syfte det vill säga att ge alla barn goda förutsättningar för fysisk 
aktivitet och mat/matmiljö. Dessa interventioner består oftast av flera komponenter i ett paket, 
exempel på detta är:  

Fysisk aktivitet 

Den internationella organisationen International Society for Physical Activity and Health har 
gjort en genomlysning av evidensen för olika interventioner inom olika samhällssektorer 
däribland skolan3. För skolan finns fem komponenter som visat sig fungera, det är:  

 Främjande av aktiva transporter till och från skolan  
 Aktiva klassrum 

 Idrottsundervisning/organiserad rörelse av hög kvalitet som främjar självförtroende, 
kompetens och motivation till att vara fysiskt aktiv 

 Rastaktiviteter 

 Aktiviteter i anslutning till skoldagens slut 

Matmiljö 

I de studier som ingick i ovannämnda rapport ingick ett flertal skolbaserade interventioner kring 
mat och matmiljö, några av komponenterna var: 

 Gratis frukt 
 Hälsosam kost som en del av läroplanen 

 Utbildning för skolans personal (pedagoger samt måltidspersonal) 

 Hälsosamma frukostdagar 
 Smakprogram  

 Nudging för hälsosam mat och vattendrickande i under skoltiden 
 Skoldietist 

 
3 8 Investments - ISPAH 

mailto:info@swelife.se
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor--levnadsvanor/levnadsvanor---oversikt/halsosamtal-om-levnadsvanor/
https://ispah.org/resources/key-resources/8-investments/
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