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Hälsans bestämningsfaktorer
- den ekologiska modellen
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”Det allmänna har, som anges i såväl Regeringsformen som i Mål för folkhälsan (prop. 

2002/03:35), ett ansvar för hälsans förutsättningar i meningen att öka människor 

handlingsutrymme, men också för att stödja enskilda människors beslut.” 

Kommissionen för jämlik hälsa, delbetänkande 1, 2016)
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25 Indigenous Foods from Around the World Being 

Replaced by the Western Diet

http://www.thecultureist.com/2013/09/03/25-indigenous-

foods-around-world-replaced-western-diet/

http://agronigeria.com.ng/canada-invests-n500-million-on-research-

on-indigenous-vegetables-in-nigeria/
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Matkostnader påverkar matvanorna, de med lägst inkomst 

äter mer av energitäta, näringsfattiga livsmedel och mindre 

av hälsosamma livsmedel som till exempel grönsaker och 

fisk. Variation kostar också mera. 

(Livsmedelsverkets rapport 9-2016)
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Rydén & Hagfors (2011) :
Data från den svenska studien Riksmaten barn (2003) visar 
att de barn som äter en dyrare kost också äter 
hälsosammare 

Maillot et al. (2010): 

Det är svårt att i längden äta billigt och hälsosamt om man 

skall välja mat som de flesta anser ”normal”

RAO, M., AFSHIN, A., SINGH, G. & MOZAFFARIAN, D. 

2013. 

Do healthier foods and diet patterns cost more than less 

healthy options?

A systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 3,

e004277.



NE platsen, Göteborg. Augusti 2013.



”Det allmänna har…ett ansvar 
för att stödja enskilda 
människors beslut.” 

(Kommissionen för jämlik hälsa, delbetänkande 1, 2016)



”Dåliga vanor måste vridas rätt, 

de oförståndiga upplysas och de 

ansvarslösa väckas.”

Barnens otillfredsställande näringsstandard beror av två intimt samverkande orsaker: å ena sidan 

föräldrarnas och i första hand husmödrarnas bristande förstånd och omtanke, å andra sidan de 

otillräckliga familjeinkomsterna. Den förstnämnda orsaken är förvisso inte den oviktigaste. Men 

härav får icke slutsatsen dragas att samhället är utan ansvar. Dåliga vanor måste vridas rätt, 

de oförståndiga upplysas och de ansvarslösa väckas. Det är här utrymme för en 

omfattande, samhälleligt organiserad folkuppfostrings- och propagandaaktion, vilken, 

om den ska komma till nytta där den bäst behövs, måste vara intensiv och pockande och söka 

utnyttja alla slags kanaler till föräldrar.

Myrdal, A & Myrdal G (1934). Kris i befolkningsfrågan. Citerad i Gullberg, E (2004). Det välnärda barnet – föreställningar och 

politik i skolmåltidens historia, sid 85. Stockholm: Carlssons





Sernhede, O. School, Youth Culture and Territorial Stigmatization in 

Swedish Metropolitan Districts Young May 2011 19: 159-180



INFLYTANDETRAPPAN - PROBLEMATISERING



.

Vi lever i ”ett socialt sammanhang där olika och ojämlik 

tillgång till makt och resurser spelar stor roll för hälsa och 

sjukdom, för tillgång till vård, och bemötande.  Eftersom vi 

alla är en del av samhället måste vi förstå något om vår 

egen roll, vår egen position och hur vi handlar utifrån den. 

På så sätt kan vi skaffa oss en kritisk medvetenhet…” 

(Westerståhl 2012, s 142)

Maria Magnusson 9 maj 2014, DRF Uppland

Kritisk medvetenhet



”Skall jag verkligen 

börja med gluten 

idag tycker ni?”



• Nr 10

156. I Om vi går tillbaka lite till maten, tänkte jag     
på, lagar du i ugnen maten eller steker du 

den i friterar. 

157. M Jag lagar den i ugn. 

158. I Ja, det är ju mycke bättre i ugnen som du 
vet. 

159. M Ja, mycke bättre. 

160. I För där har du inte det feta. (M: Fettet, ja) 
Neej.

161. Sen får man inte glömma att kroppen 
behöver lite fett också. 

162. M Fett också. Jaa. (Hmhm…)

Samtalsutdrag (studie av skolsköterskors 
samtal med överviktiga elever och deras 
föräldrar)



”…ni äter ju så mycket grönsaker i er 
kultur….”

(sagt av från skolsköterska till familj med 
ursprung i Medelhavsområdet, utan föregående 
undersökning av hur familjens matvanor såg 
ut)



Exempel på folkhälsoarbete 
riktat mot att utjämna 
hälsogapet



• Underlätta för spridning av normmedvetenhet och 

interkulturell kompetens

• Att bekräfta och förmedla kunskap 

• Tydliggöra och underlätta pågående hälsofrämjande 

arbete

• Stödja implementering av långsiktigt folkhälsoarbete



Social Cognitive Theory :
strategier för att påverka hälsa

•Tilltro till egen förmåga 

•Tilltro till kollektivets förmåga 

•Påverkan på omgivningen

•Underlättande 

•Individens/gruppens förväntningar på  utfall

•Lärande genom observation



Dialogföreläsningar i samverkan

● Hälsoteken i Angered och Östra Göteborg

● Familjecentraler

● Gårdstensbostäder

● Göteborgsvarvets lokala träningsgrupper

● Social resursförvaltning



Öppen mötesplats Gårdsten: 
Från idé till aktivitet
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• Önskan kom från deltagare på Öppna Förskolan, att 
tillsammans laga mat som är anpassad för de små barnen 
och samtidigt är bra för hela familjen. 

• Nyckelhålsmärkta produkter

• Matstunden utgår från Sapere-metoden, med syfte att 
uppleva maten utifrån sinnena och stötta föräldrarna 

• Alla deltagare hjälper till med något, matlagning, 
diskning eller ”barnpassning”

• Följs upp med besök av barndietist från ANS
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Mallen för recepten är framtagen

inom ramen för Kostnätverket i Nordost





Strukturerade rapporter

NIVÅ

Organisation, prívatperson/grupp

INITIATIVTAGARE 

TID, PLATS

BAKGRUND TILL ARR.

DELTAGARE FRÅN JÄMVIKT

MÅLGRUPP

DELTAGARE

Ålder, kön, ”position”

UTDELAT MATERIAL

FORM

Samtal, dialogmöte, öppet hus, 

utställning…

INNEHÅLL OCH HJÄLPMEDEL

UTVÄRDERINGSBLANKETT

SYFTE

Utifrån vilken/vilka av 

bestämningsfaktorerna?

RESULTAT

Beskrivning av vad som hände 

relaterat till syftet, övrigt

REFLEKTIONER

Utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

Risk för skada?

IMPLIKATIONER FÖR 

METODUTVECKLING

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING I RELATION TILL  ÖVERGRIPANDE MÅL



Maria Magnusson, 

dietist,sjuksköterska

BRA MAT
LAMMGRYTA MED APRIKOSERKOKT TORSK MED ÄGGSÅS

KÖTTGRYTA MED 

AUBERGINE

KYCKLING MED KOKOS

INJERA







Ur ”Stöd till samtal om kost utifrån Tallriksmodellen”





• Livsmedelsverket: Kartläggning av 
matvanor (Tahire KoktÜrk 1999)







1. Utgå från långsiktiga insatser

2. Utgå från deltagarnas hälsomål, perspektiv och 
förutsättningar 

3. Formulera syfte 

4. Använd evidensbaserade metoder (Evidensbaserat i 
bemärkelsen ”samvetsgrann, explicit och klok 
användning av den bästa tillgängliga kunskapen” (Schäfer 
Elinder: ”Evidensbaserat folkhälsoarbete”, 2014). 

5. Reflektera kring resultatet

6. Pröva insatsen mot frågan: har vi kunnat bidra till att 
minska ojämlikheten i hälsa?
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Tack för uppmärksamheten!


