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Inledning 

Barnfetma är en sjukdom som på sikt kan få svåra konsekvenser för individens hälsa. Den bästa 

insatsen är den som gör att fetma aldrig uppstår då forskning har visat att de allra flesta barn med 

fetma kommer att bibehålla fetman även i vuxen ålder. 

Denna delrapport III beskriver det arbete som genomförts sedan delrapport II skrevs i arbetet för att 

minska övervikt och fetma bland barn i Skaraborg. Arbetet utgår från rapporten Hur ska vi utveckla 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga för att förhindra övervikt och 

fetma? som togs fram i starten av uppdraget. 

Delrapport III är även framåtsyftande och pekar på de insatser som vi ser behövs i det framtida 

arbetet med Friska barn i Skaraborg – övervikt och fetma bland barn går att förebygga. 

Fortsättningsvis i denna rapport kommer Friska barn i Skaraborg – övervikt och fetma bland barn går 

att förebygga att benämnas Friska barn i Skaraborg. 

 
 

Bakgrund 

Grunden till detta arbete med att minska övervikt och fetma bland barn i Skaraborg lades genom en 

kartläggning hösten 2017.  I kartläggningen togs reda på hur arbetet med att förebygga övervikt och 

fetma bland barn och unga genomförs i Skaraborg och hur arbetet kunde utvecklas framåt. Detta 

gjordes genom en workshop och intervjuer med nyckelpersoner från både regionen och 

kommunerna. Det som kom fram skrevs ned i rapporten Hur ska vi utveckla det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet riktat till barn och unga för att förhindra övervikt och fetma? 

De förslag till åtgärder som kom fram i rapporten var: 

 Politiska beslut med klara riktlinjer för samtliga parter i syfte att lägga grund för 

gemensamma, samordnade insatser. 

 Höja kunskapsnivån hos professionen när det gäller fakta och bemötande. 

 Bygga nätverk för att utbyta erfarenheter och skapa kontaktytor mellan olika professioner. 

 Kommunicera värderingar och fakta kring övervikt, fetma och vikten av samhälleliga insatser 

till både professionen, politik, ideella organisationer och allmänhet. Detta för att främja hälsa 

och avdramatisera synen på sjukdomen fetma. 

Beslut att arbeta enligt dessa punkter togs i maj 2017 av styrgruppen för Modell för samverkan 

mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs kommunalförbund. 

 

Det har skett en dramatisk ökning i förekomst av övervikt och fetma sedan början av 1980-talet, då 

35 % av männen (2018: 58 %) och 26 % av kvinnorna (2018: 45 %) hade en övervikt eller fetma. 

Ökningen gäller enligt Folkhälsomyndigheten hela svenska befolkningen. Dock varierar förekomsten 

mellan grupperna där gruppen med förgymnasial utbildning (2018: 65 %) har betydligt högre 

förekomst av övervikt och fetma jämfört med gruppen med eftergymnasial utbildning (2018: 45 %), 

liksom personer som bor i glesbygd har högre förekomst av övervikt och fetma (2018: 

Skaraborgskommuner 53-55%) än personer som bor i storstäderna (2018: Stockholm 45 %). 

Samma utveckling ses också hos barn. Idag har var femte flicka och en fjärdedel av alla pojkar i 

Sverige övervikt. När siffrorna bryts ner på kommun-, stadsdels – eller primärområdesnivå 

framträder skillnader kopplade till faktorer som föräldrars utbildning och inkomst. Förekomsten 



skiljer sig starkt åt, den är högre på landsbygden jämfört med storstäder och dess närliggande 

kommuner.  

 

Andel barn som genomgått hälsobesök vid 4 års ålder med uppmätt övervikt eller fetma 
Denna graf nedan påvisar utvecklingen av övervikt och fetma bland 4-åringar i Västra 

Götalandsregionen uppdelat per hälso- och sjukvårdsnämnd. Det är en långsiktig trend som är viktig 

att följa. Andelen barn som har övervikt eller fetma i östra hälso- och sjukvårdsnämnden ligger 

konstant. I förhållandet till snittet för Västra Götalandsregionen finns det en högre andel barn med 

övervikt och fetma i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbetssätt 

Arbetet med Friska barn i Skaraborg bedrivs utifrån ett både samhällsbaserat och deltagarstyrt 

synsätt. Det samhällsbaserade synsättet innebär att både nätverk och fysiskmiljö runt barnet 

påverkar barnets hälsa genom att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv.  

Med arbetet i Friska barn i Skaraborg är grundtanken att stärka barnets hälsa. Hälsa är komplext och 

påverkas av det som finns runt omkring barnen i samhället. Det som påverkar barnen är bland annat 

tillgång till bra skolmåltidsmiljö, barnhälsovård, mor- och farföräldrar, föräldrars utbildningsnivå med 

mera. I centrum för allt detta finns barnet som påverkas av miljön runt om. 

Detta illustreras genom denna bild



Det deltagarstyrda arbetssättet innebär att arbetet i Friska barn i Skaraborg utvecklas genom att 

verksamheter från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommuner och civilsamhället lyssnas in, 

insatser formas, genomförs och sedan följs upp i dialog med de olika verksamheterna. 

I denna bild illustreras det deltagarstyrda arbetssättet. De insatser som planerats efter dialog med 

verksamheterna genomförs i Skaraborg och följs upp och lärdomar tas tillvara inför fortsatt arbete. 

 

 

 
 

 

Genomförda åtgärder 2020 och halva 2021 

Efter de lokala samverkansworkshoparna som 2019 genomfördes i sex kommuner i Skaraborg 

utkristalliserades fyra nyckelområden som ansågs viktiga att jobba vidare med för att utveckla 

arbetet. 

Dessa var: 

 Stärka samverkan mellan skola och kostenhet. De behöver ha ett gemensamt budskap ut 

mot elever och vårdnadshavare. 

 Familjecentralerna är hjärtat i arbetet med de yngre barnen. Viktigt att arbeta på den 

arenan. 

 Skapa förutsättningar för samverkan mellan olika professioner. 

 Samhällsplaneringen har stor betydelse för barns förutsättningar till rörelse.  

Syftet med workshopparna var att stärka samverkan mellan lokala aktörer, ge inspiration och 

kunskap samt bygga en plattform för det framtida lokala arbetet med att skapa friska barn i 

Skaraborg. I några kommuner har det bildats en plattform för framtida arbete och vikten av att 

arbeta hälsofrämjande för att förebygga övervikt och barnfetma har lyfts. 
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BEHOV INSATS
FRAMTIDA 

ARBETE

I matrisen beskrivs behov som kommit fram i dialog med olika verksamheter samt insatser och tankar 

kring framtida arbete. 

 

 

 

 
Behov 

 
Insats 

 
Framtida arbete 

Utöka den befintliga 
referensgruppen med fler 
representanter från 
kommunen och civilsamhället 
 

– Referensgruppen har blivit 
ett referensnätverk, som 
utökats med representanter 
från civilsamhället och 
kommunerna i Skaraborg 
 
– Intervjuer gjorda med alla 
deltagare inför framtida arbete 
med att förebygga övervikt och 
fetma bland barn 
 

 Utveckla arbetet i 
referensnätverket för att 
lära av varandra och drar 
åt samma håll. 

 Erbjuda referensnätverket 
att ta del av Pep Forum 
för att få en gemensam 
grund för dialog och 
utveckling.  

Samarbete mellan skola och 
kostenhet behöver stärkas och 
utvecklas, samt skapa ett 
gemensamt budskap ut mot 
elever och föräldrar. 
 

– Ställde om. Tog fram 
webbutbildningen Känsla för 
mat och prat istället för 
planerade 
utbildningskonferenser  

 Arbeta för att 
webbutbildningen ska 
användas av alla 
kommuner i Skaraborg 

Utveckla och stärka 
familjecentralernas 
hälsofrämjande arbete då de 
är en viktig knutpunkt i det 
hälsofrämjande arbetet för 
barn upp till 5 år samt deras 
föräldrar. 

 

– Planerarar tillsammans med 
familjecentralerna för ett 
projekt kallat Mat och rörelse 
på familjecentraler i 
Skaraborg.  

 Söka medel till projektet. 

 Starta upp projektet. 
 

Samverkan mellan de lokala 
aktörerna behöver stärkas 
ytterligare. 

 

– Förutsättningar för 
samverkan har stärkts genom 
ett bredare referensnätverk 
och den arbetsgrupp som 
formar projektet på 
familjecentralerna. 

 

 Fortsätta arbeta för ökad 
samverkan både på lokal- 
och delregional nivå 
genom bland annat 
workshops 

Höja kunskapsnivån om 
samhällsplaneringens 
betydelse för barns hälsa 
genom utformande av den 
fysiska miljön 

– Samhällsplanering – här 
håller en arbetsgrupp på att ta 
fram en konferens genom 
utökad arbetsgrupp, 
referensnätverk, intervjuer  

 

 Arrangera en konferens 
med temat 
hälsofrämjande 
samhällsbyggnad och 
rörelserikedom 
 

 Omvärldsbevaka för att 
öka kunskapsnivån  
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Pausade insatser 
Konferensen Äta, växa och må bra som riktade sig till barnhälsovården och förskolan har fått skjutas 

fram på grund av Covid-19 pandemin.  

Fler samverkansworksshop planerades, men har flyttas fram i väntan på att folkhälsomyndigheten 

släpper restriktionerna. 

 

Spridning av pågående arbete 

Genom deltagande i olika möten och konferenser har information spridits om det pågående arbetet i 

kraftsamlingsområdet Friska barn i Skaraborg. Information har spridits via webbinar på 

Skolmatsakademin, till folkhälsostrateg-nätverket i Fyrbodal, forskare från Stockholm, möte med RPT 

– ohälsosamviktutveckling bland barn och unga, SKR, Skaraborgs skolchefer och folkhälsostrateger i 

Skaraborg. 

Högskolan i Skövde har ansökt om medel för att utvärdera arbetet med Friska barn i Skaraborg. 

 

Samverkan på regional nivå  
Regionalt processteam (RPT) ohälsosam viktutveckling hos barn och unga är kopplat till 

programområde barn och unga. Teamet arbetar utifrån tre prioriterade fokusområden där konkreta 

åtgärdsplaner ska tas fram. De tre fokusområdena är vårdprogram, förebyggande arbete och 

utbildning.  

I fokusområdet förebyggande arbetet utvecklas nu ett projekt för att arbeta hälsofrämjande för att 

motverka fetma i tidig ålder. Mat och rörelse på familjecentraler i Skaraborg som nu planeras 

kommer att vara en del av det utvecklingsarbetet. Liknande projekt kommer också att genomföras på 

familjecentraler i Fyrbodal och på Angereds Närsjukhus. Den gemensamma nämnaren kommer att 

vara konceptet Matkassen för barnfamiljer som tagits fram i Västra Götalandsregionen. Arbetet 

kommer att följas upp via webbverktyget Helhetsmetodiken. 

En representant från Friska barn i Skaraborg är representerad i RPT ohälsosam viktutveckling hos 

barn och unga. 

Arbetet med Friska barn i Skaraborg har presenterats på ett möte med RPT. Då som ett exempel på 

pågående arbete för att förebygga en ohälsosamviktutveckling hos barn. 
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Diskussion och analys 

Framgångsfaktorer 

En framgångsfaktor i arbetet med Friska barn i Skaraborg anser vi är att arbetet är långsiktigt. Barn 

som har övervikt och fetma är en utsatt grupp på flera sätt. Dels på grund av de komplikationer som 

sjukdomen kan ge, dels genom den stigmatisering som fortfarande finns kring övervikt och fetma. 

Stigmatiseringen ger upphov till skuld och skam hos de barn som har fetma och även hos deras 

vårdnadshavare. Fetma och övervikt är ett område som det inte pratas om, vilket bygger på 

stigmatiseringen. Vi anser därför att det är angeläget att fortsätta arbetet med att medvetandegöra 

såväl allmänhet som beslutsfattare om att övervikt och fetma bland barn är ett aktuellt 

folkhälsoproblem som det måste vara legitimt att jobba med och prata om. 

Ytterligare en framgångsfaktor som vi sett är att det är viktigt att börja arbeta tidigt för att etablera 

hälsosamma levnadsvanor. Den primära målgruppen tycker vi ska vara familjer med barn 0-6 år. Ett 

sätt vi ser är framkomligt att arbeta på är att genom tidigt föräldrastöd grundlägga jämlika livsvillkor 

och goda levnadsvanor hos barn. 

Covid-19 pandemin medförde att vi fick ställa om arbetet. Att ställa om det till digitalform var en 

förutsättning för att det skulle fortsätta. Konferenser som var planerade fick ställas in och skjutas på 

framtiden. Många har hört av sig och efterfrågat konferenser i framtiden. 

En planerad utbildning om kost och bemötande fick ställas in. Istället tog vi fram en webbutbildning 

Känsla för mat och prat. Den innefattar bra mat enligt livsmedelsverkets rekommendationer och 

kunskap om hur vi för ut ett budskap på ett enkelt och tydligt sätt. 

Tankar framåt 
Framåt ser vi att det är viktigt att stärka samverkan i referensnätverket. Det kommer vi att göra 

genom att erbjuda deltagarna i nätverket att delta i Pep Forum för att få en för ny kunskap och en 

gemensam plattform för vidare dialog och utvecklingsarbete. Vi tänker också arbeta vidare med det 

deltagarstyrda arbetssättet och delaktighet genom att genomföra workshops i kommuner och 

delregionalt, men även hålla workshops med barn, unga och vuxna. 

Arbetet med att sprida webbutbildningen Känsla för mat och prat kommer att fortgå. Vi ser att det är 

av största vikt att det sprids ett enhetligt budskap om kost till barn och familjer. 

Vi kommer även i framtiden att sprida information om arbetet med Friska barn i Skaraborg i olika 

forum både lokalt och nationellt. 

 Vår intention är att Friska barn i Skaraborg ska vara en del i det utvecklingsarbete av hälsofrämjande 

insatser som görs i RPT – ohälsosamviktutveckling hos barn och unga. 

En viktig del i arbetet är att omvärldsbevaka och ta del av ny kunskap och nya arbetssätt. Det 

kommer vi att göra framåt genom att delta i konferenser och göra studiebesök. Ett område som vi 

ser är viktigt att bevaka är hållbar samhällsplanering för att kunna arbeta hälsofrämjande och bygga 

ett samhälle som gör det lätt att äta hälsosamt och som stimulerar till rörelserikedom. 


