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Stockholm har lägst förekomst av barnfetma i landet,  
men variationen är stor mellan stadsdelarna 
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Hög andel barn med fetma 
Hög andel barn med övervikt 

Moderat andel barn med övervikt 

Låg andel barn med övervikt eller 
fetma 

  

  

 * Enligt tvillingstudier uppgår den genetiska herediteten för BMI till 68 %, i praktiken är det dock mycket svårt att skilja på arv och miljö  

 Källa: Fetma – vår nya folksjukdom? Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, C. Lönndahl, 2007; Genetics of obeasity, S. O’Rahilly, 2006; 

Övervikt och fetma ur ett befolkningsperspektiv, M. Kark, 2010; Family stress and BMI in young children, C. Stenhammar, 2010; Barnhälsovården, 
Årsrapport 2011, SLL; Prediction of childhood obesity by infancy weight gain: an individual-level meta-analysis, Druet C et al. 2012, BMC Impact of 

early psychosocial factors, T Tamayo et al., 2010; Intervjuer; Health Navigator analys 

Barn med överviktiga föräldrar löper ökad risk att utveckla fetma 
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Ökad risk för fetma utryckt som antal ggr Riskfaktor 

Påverkar genom både arv och miljö* 

Mångbesökar
e 

• Barn som avslutar amning 
alternativt är 1 år gamla med en 

eller två överviktiga föräldrar  

 

• Identifieras och rekryteras  

i samband med ordinarie kontakt 
med BVC 

Målgrupper 

  

• Kvinnor med övervikt eller 
måttlig fetma som är gravida 

med sitt första barn 

 

• Identifieras och rekryteras 

i samband med ordinarie 
kontakt med MVC 

Barn Gravida kvinnor 

ARBETSMATERIAL 10  

Status för utvecklingsstudien 
28 november 2013 

• 161 familjer, vid sju BVC/MVC 
mottagningar (i Rinkeby, Husby, Kista 
och Skärholmen) erhåller idag 
individanpassat, motiverande och 
utbildande stöd via fyra hälsovägledare 
  

• Hälsovägledare levererar stödet på 
svenska, engelska, spanska,  somaliska 
och från november även arabiska 
 

• En kvalitativ uppföljning har genomförts 
under oktober  

Satsningen med hälsovägledare – upplevs den som genomförbar? 

Hälsovägledaren har hjälpt mig minska på 

sockret och peppar mig att gå ut på promenader 

Att hälsovägledaren pratar samma språk och 

förstår de kulturella nyanserna tror jag är viktigt 

En tillgång och avlastning på mottagningen! Det 

ska bli spännande att se resultaten och lära mig 
mer om vad som funkar och inte 

Många familjer frågar själva efter stödet, det har 

spridit sig. Äntligen kan vi erbjuda familjer med 
behov snabb och bra hjälp 

KÄLLA: Utvecklingsstudiens forskningsregister 
 Djupintervjuer med mottagningspersonal (8 st) och hälsovägledare (3 st).  

 Enkäter med mottagningspersonal, 27 respondenter. Enkäter med deltagare, 14 respondenter 
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Visuellt material behövs för att överbrygga kulturella barriärer  

  

… bilder som de kan känna igen sig i, 

mat de äter och har råd med, nyttigt 
och billigt. Läsk är billigare än mjölk, 

därför väljer många det… 

… en bild på två gravida kvinnor den 

ena med ett normalt barn och bra 
mat, den andra med dålig mat och för 

stort barn…  

Vi måste visa att motion 

kan vara kvinnor i burka 
på promenad… 

Det finns gott om samtalsstöd 

och informationsmaterial med 
bra innehåll… 

… men materialet finns inte alltid på plats och innehållet 

saknar ofta relevans för målgruppens kulturella bakgrund, 
ekonomi och kunskapsnivå… 

… visa hur många 

sockerbitar maten 
innehåller, hur långt man 

måste gå för att 

förbränna den. Eller 
skillnaden i vikt över tid 

om man äter en 
godispåse varje dag… 

Jag vill ha avskräckande exempel som 

de kan förstå, bild på ett överviktigt 
barn som inte får leka med andra barn 

kanske 

KÄLLA:  Djupintervjuer med mottagningspersonal (8 st). Enkäter med mottagningspersonal, 27 respondenter 12 
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Deltagarna rapporterar själva ökad kunskap, motivation  
och förbättrade vanor 

13  

”Jag har förändrat mina vanor 

och, i flera veckor, fortsatt med 

mina nya, goda vanor” 

”Jag känner mig inte 

motiverad och vet inte hur 

jag ska ändra mina vanor” 

Jag är motiverad att 

ändra mina vanor men 

vet inte hur 

”Jag är motiverad att 

ändra mina vanor och 

vet hur” 

”Jag har påbörjat  en 

förändring” 

1 

8 

4 

5 

KÄLLA: Enkäter med deltagare, 18 respondenter 

Fyra framgångsfaktorer för effektiv hälsovägledning  
 

1. Fysisk placering av hälsovägledaren på mottagningen 

2. Kulturellt och språkligt anpassat stöd till målgruppen 

3. Tät kontakt-frekvens och kontinuitet tvärs MVC/BVC 

4. Strukturerat enhetligt arbetssätt med stort  

inslag av MI är en förutsättning 
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