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The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: 

The Lancet Commission report 
(Prof Boyd A Swinburn et al., 2019) Se utförlig referens på sista sidan. 

Svensk översättning av rubriker samt valda stycken, tabeller, figurer och paneler. Reservation för 

eventuella fel i översättningen! Sidnummer i ursprungsdokumentet är inkluderade för att underlätta 

jämförelser och fördjupad läsning. 

 Alla rubriker är översatta och utskrivna, även när jag inte översatt något av texten under 

dem, eftersom de ger en ganska bra bild av vad det handlar om.  

 Begreppet ”governance” är centralt i rapporten. Jag har översatt det med ”politisk styrning”. 

 ”Community” har jag på en del ställen, utifrån sammanhang, översatt med ”samhälle”, ibland 

med ”gemenskap” och ibland inte översatt alls. 

Här hittar du ursprungsdokumentet: 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)32822-8.pdf 
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Sidan 791 

Sammanfattning 

The Global Syndemic (GS) 
Tre pandemier: fetma, undernäring och klimatförändring- utgör en syndemi (synergi av epidemier): 

de sammanfaller i tid, interagerar med varandra, skapar följdsjukdomar och har gemensamma 

bakomliggande samhälleliga drivkrafter. 

Kommissionens utgångspunkt var att bekämpa fetma. Problemet omformulerades. Det har fyra 

delar. 

1) Prevalensen av fetma ökar över hela världen 

2) Evidensbaserade nationella handlingsplaner har inte lyckats vända utvecklingen, beroende 

på ”politisk tröghet”, en kollektiv term för a) svagt politiskt ledarskap b) starkt motstånd från 

kommersiella aktörer c) inga eller för svaga krav från allmänheten på adekvata åtgärder 

3) De enorma bördorna i termer av hälsa och ekonomi betraktas inte som tillräckligt 

alarmerande för att skapa den politiska viljan eller opinionstrycket för att implementera de 

åtgärder som experterna rekommenderar 

4) Fetma har historiskt betraktats som ett problem för sig, isolerat från andra globala 

utmaningar 
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Drivkrafter bakom syndemin 
Kommissionen anlägger ett systemperspektiv för att närma sig målen: hälsa och välbefinnande hos 

människor och planet samt social rättvisa och ekonomiskt välstånd. De system som framför allt driver 

GS är de som styr livsmedel och jordbruk, transport, stadsplanering och land-användning. 

792 

Centrala budskap 

 Pandemierna fetma, undernäring och klimatförändring representerar tre av de största 

hoten mot mänsklig hälsa och överlevnad. Dessa pandemier utgör GS, i enlighet med att de 

sammanfaller i tid och rum, interagerar biologiskt, psykologiskt och socialt samt har 

gemensamma storskaliga samhälleliga drivkrafter och bestämningsfaktorer. Deras 

interaktioner och de krafter som underhåller dem understryker den positiva effekt på 

planetens hälsa som åtgärder med dubbel- eller trippeleffekt kan få – d.v.s. åtgärder som 

verkar på två eller tre av pandemierna. Kommissionen förslår nio övergripande åtgärder 

vilka representerar 20 mer specifika insatser: 

 Resonera i termer av GS för att skapa fokus på systemiska drivkrafter som kräver 

gemensam handling 

 Samverka mellan tankesmedjor och aktivister för att skapa plattformar för gemensam 

handling 

 Stärk nationellt och internationellt ledarskap så att internationella handlingsplaner och 

avtal sätts i verket 

 Stärk lokalt ledarskap föra att mobilisera lokalt och skapa tryck för handling på nationella 

nivåer 

 Stärk civilsamhällets engagemang för systemförändring, samt tryck för politisk handling på 

alla nivåer för att motverka GS 

 Minska möjligheterna för starka kommersiella intressen att utöva inflytande på 

policyutvecklingsprocesser,  så att regeringar kan implementera policys i det allmännas 

intresse - för hälsan för vår och framtida generationer, miljön och planeten 

 Stärk systemen för ansvarsutkrävande för att motverka GS 

 Skapa hållbara och hälsofrämjande affärsmodeller för det 21 århundradet så att kortsiktigt 

vinstuttag tvingas stå tillbaka för hållbara modeller som är lönsamma även för samhälle 

och miljö 

 Fokusera forskning på bestämningsfaktorer för GS och handlingar som kan skapa 

evidensbas för systemiska drivkrafter och aktioner, inklusive urbefolkningars och 

traditionella sätt att betrakta hälsa och välbefinnande  

Åtgärder med dubbel- eller trippeleffekt 
Exempelvis nationella kostriktlinjer. Engagemang hos folk, samhällen och diverse grupper är 

nödvändigt för att åstadkomma de förändringar som krävs. 

Förändringar i trender för fetma, undernäring och klimatförändring 
1992-2017 dog färre barn under 5 av undernäring över hela världen men wasting och stunting 

minskade inte konsekvent. Undernäringen minskar för långsamt för att möta kraven i FN:s 

Sustainable Development Goals (SDG) 2030. 

793 

När medelinkomsten stiger i ett land inträffar samtidigt snabb urbanisering och mer motorburna 

transporter vilket leder till lägre grad av fysisk aktivitet, högre fetmaprevalens och mer utsläpp av 
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växthusgaser.  Mer ultraprocessad mat (UPF), dryck och mer kött och mejeriprodukter vilket ger 

ännu mer växthusgaser. 

Den ekonomiska bördan av GS 

Handlingar för att åtgärda GS 
794  

Panel 1: The Lancet Commission on Obesity. Se dokumentet. 

Utmaningarna för olika åtgärder mot fetma, undernäring och klimatförändringar är tätt 

sammankopplade. Att föra ihop dem under paraplybegreppet GS skapar en potential för att stärka 

kraften och möjligheten att utkräva ansvar för alla tre utmaningarna. Vår hälsa, våra barns och 

planetens hälsa beror av att implementeringen av genomgripande och systemorienterade svar på GS. 

Introduktion 
795  

Panel 2: Definitioner. 

Syndemi: två eller fler sjukdomar som inträffar samtidigt, interagerar samt har gemensamma samhälleliga drivkrafter. 

Malnutrition: onormalt fysiologiskt tillstånd orsakat av inadekvat, obalanserad eller överdrivet intag av makro- eller 

mikronutrienter. 

Undernäring: Inkluderar stunting (kort för åldern), wasting (låg vikt för längden), undervikt (låg vikt för åldern) samt brist på 

mikronutrienter (järn, vitamin A, jod). 

Fetma: BMI över 30 kg/m2, men när vi refererar till det som en del av GS inkluderar vi högt BMI samt risker för NCD (”non-

communicable dieaseses”) generellt.                                                                                                      (fortsätter på nästa sida) 

 

Obesogena omgivningar: samlade fysiska, ekonomiska, policyrelaterade och sociokulturella omgivning, möjligheter och 

villkor som främjar fetma. 

Politisk tröghet: samlad benämning för de kombinerade effekterna av 1) dåligt politiskt ledarskap och styrning för att stadga 

policies som kan möta GS, 2) stark opposition mot sådana policys från mäktiga kommersiella intressen 3) brist på krav på 

handling från allmänheten. 

Dubbel- eller trippelverkande åtgärder: strategier som riktas mot två eller fler av komponenterna i GS 

Best buys: WHO:s evidensinformerade åtgärder som är genomförbara och kostnadseffektiva för styrande organ att 

implementera och som sannolikt gynnar befolkningen starkt genom att reducera risken för NCD. 

Människan först-beteckningar: betonar individen och inte sjukdomen. ”En fet person” är en identitet och bygger på tanken 

att personer med fetma själva bär ansvaret för sitt tillstånd, medan ”en person med fetma” är en person med en sjukdom  

Hållbara livsmedelssystem: främjar de globala utfallen människans hälsa, ekologisk hälsa, social jämlikhet och ekonomisk 

blomstring. De har en låg inverkan på miljön, gynnar biodiversitet, bidrar till livsmedels- och näringsmässig säkerhet samt 

gynnar lokal kultur och tradition. 

 

GS drabbar fattiga länder hårdare än rika länder, och fattiga människor i alla länder värst. Fattigdom 

förvärrar effekterna av GS och vice versa. Därför är gemensam handling för att minska fattigdom och 

GS grundläggande för att förbättra folkhälsan och minska orättvisa skillnader i sociala och 

hälsomässiga aspekter. 

De viktigaste dimensionerna av styrning i GS-modellen identifierades som policys, ekonomiska 

styrmedel och sociala normer. Kommissionen kallar dessa för ”deep drivers” eftersom de dikterar 

ramarna för handling för makro-systemen (system för livsmedel och transport, stadsplanering och 
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markanvändning). Mesosystemen (skolor, återförsäljare, arbetsplatser och samhällen/gemenskaper) 

och mikrosystem eller sociala nätverk (familjer, vänner och arbetskamrater) påverkas också starkt av 

dessa ”deep drivers”. 

796 

Panel 3: People’s experience – a patient’s experience. Se dokumentet. 

 

Huvudorsaken till politisk tröghet är de starka kommersiella intressena. Exempelvis utövar nationella 

livsmedelsproducenter och transnationella producenter av ultraprocessad mat (UPF) ett 

oproportionerligt inflytande över lagstiftare och policy-makers.  

Fetma-pandemin 

Människors erfarenheter 
I de flesta västerländska kulturer ses fetma som ett personligt misslyckande snarare än en 

förutsägbar konsekvens av hur normala personer interagerar med obesogen miljö.  

797  

Panel 4: People’s experience – a the bus driver mum’s tale. Se dokumentet. 

”Om riktig mat var billigare skulle folk vara friskare. Alltsammans handlar om att tjäna pengar. Det är ekonomin, regeringen. 

Allt hänger samman. En lång kedja och vi är i mitten. Men jag kan väl inte klandra någon för vad jag gör själv?” 

 

Sammanhanget kring fetma 
Kommissionen har identifierat fyra dimensioner av fetmaproblematiken: ökande prevalens, politisk 

tröghet, nedprioritering av åtgärder mot fetma samt interventioner som inte hänger ihop med 

insatser för att möta andra globala utmaningar. 

798 

Figur 1. The burden of malnutrition in all its forms, Se dokumentet 

Malnutrition i alla dess former 

Undernäring: det finns många mål på global nivå för att minska undernäring, t ex SDG:s, men många 

låg och medelinkomstländer har ändå inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att omfördela sina 

resurser för att möta utmaningarna med undernäring och fetma.  
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799  

 

För fattiga länder utgör undernäring en mycket större börda än andra effekter av malnutrition, 

räknat både i absoluta tal och jämfört med de andra ledande orsakerna. 2018 Global nutrition report 

visar att av 141 länder var det 59 % som hade dubbel börda av malnutrition, d.v.s. hög prevalens av 

två av tre nutritionsrelaterade tillstånd: stunting, anemi hos kvinnor, övervikt hos kvinnor. 41 länder, 

29 %, hade trippelbörda.   

Fyra övergripande globala utfallsmått 
800 

De är: ekonomisk blomstring, social jämlikhet/rättvisa, mänsklig hälsa och välbefinnande, ekologisk 

hälsa och välbefinnande.  

Tänka nytt kring fetma: GS och komplexa adaptiva system 

GS 

Fetma, undernäring och klimatförändringar sammanfaller i tid och rum 

Fattiga länder med lägst utsläpp av växthusgaser (GHG) är mer påverkade av klimatförändringarna än 

de länder som släpper ut mest. Dessutom kommer förändringarnas effekter att drabba de fattiga 
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länderna värst.  Påverkan på befolkningarna har troligen redan lett till förändrade 

migrationsmönster. 

Fetma, undernäring och klimatförändringar interagerar med varandra 
801 

Livsmedelssystemens globalisering bygger på energi från fossila bränslen för intensiv storskalig 

agrikulturell produktion och långa transporter. Detta har förvandlat kosthållningen för människor 

över hela jorden. Urbaniseringen har ökat människors exponering för massproducerad och processad 

mat och dryck. 

Fetma, undernäring och klimatförändringar har gemensamma systemiska drivkrafter 

Fetma såväl som klimatförändringar drivs av hög konsumtion av billiga energikällor (mat respektive 

fossila bränslen) och transportsystem som vilar på bilism. De konsumtionsinriktade ekonomiska  

802 

system som främjar överdrivna och ohållbara konsumtionsmönster värderar höga BNP och ser inte 

att de kan skada folks hälsa, miljön och planeten. I ekonomiska system där starka kommersiella 

intressen hos mäktiga transnationella korporationer skapar ekonomiska vinster som är maximalt 

privatiserade är det konsumenter, skattebetalare och framtida generationer som drabbas av de 

sociala och miljömässiga kostnaderna (”externaliteterna”). Nyckelaspekter av den politiska 

ekonomin, ”deep drivers”, skapar själva karaktären hos de system som ligger bakom GS. Ekonomisk 

makt har t.ex. koncentrerats alltmer, inte minst inom livsmedelssektorn. Makt över marknaden 

förvandlas smidigt till politisk makt. De industrier inom fossila bränslesektorn och livsmedelsindustrin 

som driver GS får årligen mer än 5 triljoner i subsidier från regeringar. 

Komplexa anpassningsbara system 
Hälso- och sjukvårdssystem, skolor och familjer är exempel på komplexa system. Deras interaktioner 

är många, förändras över tid och involverar flera interagerande, ömsesidigt förstärkande och 

balanserande orsakssammanhang (”feedback loops”) liksom ickelinjära samband mellan orsak och 

effekt.  Systemen är också anpassningsbara. En förändring i någon del av systemen leder till 

förändringar i de öppna och dolda regler som styr aktörerna i andra delar av systemen vilket skapar 

nya dynamiker. Att förändra ersättningssystemen inom hälso- och sjukvård, styrningsstrukturer i 

skolan eller strukturerna i en familj (genom exempelvis en separation) kan leda till att aktörerna 

anpassar de regler som styr hur de svarar på varandra och på omgivningen och föra ett system 

närmare ett nytt jämviktstillstånd, eller instabilitet.  

Att närma sig GS med ett systemperspektiv leder till tre frågor: varför är systemen, inklusive 

livsmedelssystemen, sådana som de är? Varför behöver de förändras? Varför är de så svåra att 

förändra? 

Fem uppsättningar av självförstärkande flöden ”feedback loops” 
803 

Se figur 2, det socioekologiska systemet 

1) Business-flödena. Food value chain. När mat färdas längs kedjan från en privat aktör så flödar 

pengar och profit tillbaka. En mängd överlappande och självförstärkande mekanismer 

underlättar flödet av mat till människor. Det underliggande imperativet; att värde skall 

adderas, leder till att processad och ultraprocessad mat (UPF) gynnas på bekostnad av rena 

råvaror. Exempelvis är det mindre lönsamt att sälja mjölk än mjölkersättning och andra 

riktade baby-produkter, yoghurt och glass. De processade varianterna är skräddarsydda efter 
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konsumenternas önskan om smak, omväxling, valfrihet och hållbarhet och skapar mervärde 

för producenterna. Olyckligtvis leder UPF också till fler kroniska sjukdomar. Det behövs nya 

affärsmodeller så att livsmedelssystemet kan bidra till hälsa, hållbarhet, social rättvisa och 

välstånd. 

2) Tillgång och efterfrågan fungerar delvis. En svaghet i systemet är att konsumenternas 

sårbarhet biologiskt, ekonomiskt, psykologiskt och socialt exploateras genom att 

preferenserna påverkas och suget efter energitäta och näringsfattiga produkter stimuleras 

vilket skapar ökad tillgång. 

3) Samhällets styrande mekanismer borde mildra effekterna av marknadernas misslyckande, 

men politisk tröghet gör att detta inte fungerar tillräckligt. 

4) Självförstärkande flöden i de ekologiska naturen bidrar till att skapa en situation där de 

nuvarande systemen måste förändras.  

5) Även flöden som påverkar människors hälsa skapar effekter som tydligt visar att situationen 

är ohållbar. 

804 

Hävstänger för att förvandla politisk tröghet till politisk dragkraft 

Observera systemperspektivet! 

Stärk mekanismer (”Feedback loops”) som skyddar miljön: höjda kolpriser, utsläppsreglering, 

beskattning av företagens vattenuttag, konsumentutbildning, miljömärkning av livsmedel. Förhindra 

marknadsföring av livsmedel som skadar hälsan. Implementera, genom hela livsmedelssystemet, 

strategier som främjar tillgänglighet, tillgång och gynnsam prisnivå på hälsosam mat. Strategier för 

att öka efterfrågan på hälsosam mat, som utbildning, social marketing, offentlig upphandling, skatter 

och subventioner. Skapa sociala krav på förändring. Nya affärsmodeller som gynnar en bättre 

utveckling. Förändring av fundamentala värderingar, filosofier och principer blir kraftfulla eftersom 

de kan skapa hållbara förändringar.  

Individernas roll 

Man kan betrakta interaktionen individ-miljö ur tre aspekter:1)den kraft (”agency”) som individer har 

när det gäller att göra sina val från sin omgivning 2) det inflytande som omgivningen har på dessa val 

3) det inflytande som individen har för att förändra omgivningen och systemen runt dem. 

En bred strategi: ge folk kapacitet att ta personligt ansvar för sin hälsa genom att minska fattigdom, 

stärka utbildning och minska strukturella och sociala fördomar utifrån genus, ras och religion. En 

annan är att göra hälsosamma och hållbara val till de enklaste. En tredje är att påverka individerna så 

att de, via sina nätverk, bidrar till att omorientera systemen för att främja de fyra globala utfallen (se 

ovan). 

805 

Karaktären hos dubbel- och trippel verkande åtgärder 

Drivkrafterna har mest gemensamt på regerings- och makro-nivåerna, bild 2B och 2C. 

Interventioner som inkluderar förändring av samhälleliga bestämningsfaktorer är mycket svårare att 

genomföra och har mycket mindre direkt evidens för sina effekter. De är dock av mycket större 

betydelse än programbaserade och utbildningsrelaterade sätt att närma sig komplexa problem. 

Följande fem åtgärder skulle gynna policys för att åtgärda GS, men kräva fundamentala förändringar i 

samhälleliga uppfattningar och möta starkt och uthålligt motstånd: 1) minska effekterna av de starka 

kommersiella intressenas lobbying på policyutveckling , 2) inkludera kostnader för miljö och hälsa i 
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produkternas pris, 3) fördela välstånd för att minska fattigdom, 4) minska korruption samt 5) stärka 

kvinnors makt, utbildning och ställning i samhället. 

Detta kräver koordinering av rörelser som verkar för att förändra systemens grundvalar. 

Livsmedelssystem som systemiska drivkrafter 
806 

Momentum (ackumulerad rörelseenergi) för en grundläggande förändring på global såväl som på 

lokal nivå, håller på att byggas upp. 

Panel 5. Rött kött som systemisk drivkraft. 

Den globala köttproduktionen har vuxit 4-5 gånger från 71 miljoner ton årligen 1961 till 318 miljoner ton 2014, och 

prognosen visar en fortsatt ökning till 455 miljoner ton 2050. Denna ökning återspeglar dels en ökad efterfrågan på grund 

av befolkningstillväxten, dels en ökning i per capita konsumtion från 20 kg till 43 kg per person och år 1961-2014; kopplat 

till stigande inkomster och förändrade preferenser. Denna höga nivå på produktion och konsumtion är en betydelsefull 

drivkraft bakom GS. Även om djur är en integrerad del av många välfungerande agro-ekologiska system, och betesängar kan 

fungera som betydelsefulla kolsänkor, så är boskapshållning ett av de största bidragen till klimatförändringarna (19 % av 

alla växthusgaser). Dessa kommer från metanproduktion från fermentering i djurens tarmsystem, kväveutsläpp från gödsel 

och konstgödsel och den avsevärda mängd spannmål och oljeväxter som krävs för industriell djurhållning. Boskapshållning 

använder dessutom ca 70 % av den odlingsbara marken och är en primär drivkraft bakom avskogning. System för 

intensivproduktion bidrar också avsevärt till lokal miljöförstöring av exempelvis luft. 

Även länkarna mellan överdriven köttkonsumtion och fetma och andra NCD:s (”icke smittsamma sjukdomar”) är väl kända. 

Konsumtion av särskilt processat kött visar samband med hjärt-och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och vissa former av 

cancer. 

Animaliska livsmedel, inklusive kött, är rika källor till mikronutrienter med hög biotillgänglighet, vilket är särskilt viktigt för 

små barn. De ger ett viktigt bidrag till en balanserad diet när de konsumeras i måttliga mängder. I många regioner är 

boskapsproduktion en viktig inkomstkälla och utgör i torra områden det enda sättet att använda jordbruksmarken. Icke 

desto mindre kan produktion av mat till boskap undandra livsmedel från direkt konsumtion av människor och därigenom 

hota både tillgången på livsmedel och andra levnadsförhållanden för befolkningar vars jordbruksmarker tas ifrån dem. Det 

utgör också en viktig orsak bakom avskogningen.  

Växande konsensus om behovet av hälsosamma hållbara livsmedelssystem 
807 

Panel 6: Ultra-processed foods som syndemiska drivkrafter 

Tillverkningen av Ultra-processed foods (UPF) och söta drycker baseras på billiga varor som socker, mjöl, olja, ofta med 
mycket konserveringsmedel, färgämnen och smakämnen. De är oftast energitäta och näringsfattiga och erbjuder stora 
mängder energi, fett, socker och salt. Exempel är pommes frites och chips, en del sorters flingor, söta drycker och godis. De 
är utformade för att vara tilltalande för gommen, billiga, finnas i överflöd och innehålla konserveringsmedel som gör dem 
hållbara. Dessa egenskaper, tillsammans med aggressiv marknadsföring, bidrar till hög konsumtion och skapar en hög 
lönsamhet för de livsmedelsföretag, inklusive restaurangsektorn, som är de dominerande aktörerna i det globala 
livsmedelssystemet. 
De system som styrt utvecklingen och gjort detta möjligt inkluderar: subventioner för deras råvaror, avreglerade 
affärsförhållanden, svaga system för ansvarsutkrävande när det gäller mänskliga och miljömässiga externaliteter som 
produktionen och marknadsföringen leder till, samt industriidkarnas privilegierade tillgång till beslutsfattare och 
policymakares som vidmakthåller systemen. Dessa sammanlagda drivkrafter bakom policies förstärker det nuvarande 
livsmedelssystemet vilket producerar billiga produkter med höga profitmarginaler genom långa, komplexa värdekedjor. 
Även om inte alla UPF är ohälsosamma så är ett högt intag av sådana produkter generellt förenat med dålig kost, fetma och 
kostrelaterade risker för NCD. Dessa produkter (exempelvis billiga nudlar och kex) kan också bidra till undernäring och brist 
på mikronutrienter genom att minska intaget av mer näringsrika livsmedel. Hög konsumtion av kommersiella snacks är 
vanligt som tillägg till babymat i flera låginkomstländer för sårbara grupper. Särskilt för bebisar och barn som lever på dieter 
med låg kvalitet kan UPF bidra till både fetma och dålig tillväxt. 
Food processing anses allmänt ha en ganska låg inverkan på miljön jämfört med andra stadier i livsmedelskedjan, såsom 
jordbruks- eller transportleden. Exempelvis i UK svarar livsmedelsindustrier och förpackning för 19 % av det totala utsläppet 
av växthusgaser från livsmedelskedjan, medan jordbruken svarar för större delen av återstoden. Denna siffra inkluderar 
dock inte de miljöeffekter som alstras av ingredienser som eventuellt används i UPF. I Australien beräknas UPF konsumtion 
bidra med mer än en tredjedel av de totala kostrelaterade miljöeffekterna: 35 % av vattenanvändningen, 39 % av energin, 
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33 % av koldioxidekvivalenterna och 35 % av landanvändningen. Om kosttrenderna fortsätter så kommer per capita 
växthusutsläppen från tomma kalorier att nästan ha fördubblats 2050. Därför är en minskning av UPF prioriterad för att 
minska miljöeffekterna av livsmedelssystemet.  
 
 

För att förbättra nutritionen krävs investeringar 
808-809 

 

Tabell 1 
Kostrekommendationer, från High level panel of experts nutrition 
and food systems report (FAO), värderade efter potentiell effekt  på 
dämpande av respektive anpassning till klimatförändringen   
1=ingen effekt. 2= liten effekt. 3= moderat effekt. 4= genomsnittlig 
effekt. 5=avsevärd effekt. 

 

 Potentiell effekt på 
klimatförändring 

Dämpning Anpassning 

Stärk nutritionsfrågornas integrering i nationella policys, program och budgetar 

Stärka integreringen av nutrition i nationella policies, program och 
budgets 

5 5 

Förbättra ”nutrition literacy” bland yrkesaktiva  4 2 

Stärk global samverkan för att göra slut på malnutrition och svält 

Stärkt offentligt stöd till utveckling och motverkning av svält genom 
att stärka lokala livsmedelssystem 

4 5 

Åtgärda den effekt som handel och investeringar har på livsmedelsmiljöer och kost 

Säkerställ att avtal om handel och investeringar gynnar mer hållbara 
livsmedelssystem 

2 2 

Åtgärda den nutritionsmässiga sårbarheten i särskilda grupper 

Säkerställ att sårbara och marginaliserade grupper kan få tillgång till 
adekvat och näringsmässigt fullgod kost 

2 3 

Förbättra nutrition genom att stärka kvinnors rättigheter och egenmakt  

Säkerställ att lagar och policys ger män och kvinnor likvärdig tillgång 
till resurser 

2 2 

Stärk jordbrukande kvinnors deltagande på alla nivåer av 
policyskapande för livsmedelssäkerhet och nutrition 

2 3 

Skapa miljöer som gynnar amning 2 1 

Erkänn och hantera intressekonflikter 

Säkerställ transparens och ansvarsutkrävande mekanismer för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 

2 2 

Skydda nutritionsvetenskaperna mot otillbörligt inflytande och 
korruption 

2 1 

Förbättra datainsamling och delande av kunskap om livsmedelssystem och nutrition 

Främja forskning om livsmedelssystem och efterfrågan på mat 2 2 

Förbättra tillgängligheten och kvaliteten på multisektoriella 
informationssystem som fångar nutritionsrelaterade data 

2 2 

Investera i system för kunskaps-delande bland nyckelaktörer i 
livsmedelskedjan  

3 5 

Stärk möjligheterna att förbättra kost och näring längs livsmedelskedjorna  

Stöd produktion av näringsrika, lokalt anpassade livsmedel 3 3 

Skydda och stärk näringsvärdet längs livsmedelskedjorna 2 2 
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Förbättra kvaliteten i livsmedelsrelaterade miljöer 

Implementera policies som gör hälsosam mat mer tillgänglig och 
bekväm, och begränsa reklam för ohälsosam mat 

3 2 

Reglera hälsopåståenden om mat och använd ett konsument 
anpassat märkningssystem för matvaror. 

2 1 

Stärk nationella standarder för livsmedelssäkerhet och för 
kontrollsystem 

1 1 

Inför policies som implementerar International Code of Marketing of 
Breast-milk substitutes 

1 1 

Skapa efterfrågan för hälsosam mat i konsumentledet 

Utveckla riktlinjer för hälsosam och hållbar kost 2 2 

Implementera ekonomiska och sociala policies som ökar efterfrågan 
på näringsrik mat och minskar efterfrågan på näringsfattig mat 

3 2 

Säkerställ att sociala program, som skolmat, leder till förbättrad 
nutrition 

2 1 

Främja olika matkulturer, inklusive färdigheter i matlagning, samt 
betydelsen av mat i det kulturella arvet 

2 2 

 

Tabell 2 
Rekommendationer för fysisk aktivitet värderade efter potentiell 
effekt på dämpande av respektive anpassning till klimatförändringen   
1=ingen effekt. 2= liten effekt. 3= moderat effekt. 4= genomsnittlig 
effekt. 5=avsevärd effekt. 

 

 Potentiell effekt på 
klimatförändring 

Dämpning Anpassning 

Implementera kommunikationskampanjer för att öka medvetenheten om fördelarna med 
fysisk aktivitet 

Utveckla nationella kampanjer för att lyfta fördelarna med fysisk 
aktivitet 

2 2 

Stötta samverkan mellan hälsosektorn och andra sektorer för att 
främja fysisk aktivitet 

2 2 

Implementera initiativ för mass-deltagande och tillhandahålla tillgång till olika erfarenheter av 
fysisk aktivitet 

Implementera tillgängliga events som underlättar att vara fysiskt 
aktiv på allmänna platser lokalt 

2 2 

Träna professionella inom och utanför hälso- och sjukvårdssektorn i att finna möjligheter att 
utveckla ett aktivt samhälle  

Inkludera fysisk aktivitet i professionell utveckling både i och utanför 
hälsosektorn 

2 2 

Samverka med experter i trafiksäkerhet för att stärka 
nyckelsektorers förståelse för betydelsen av att förbättra säkerheten 
på vägarna 

3 1 

Främja aktiv transport och kollektivtrafik genom policys och infrastruktur 

Stödja att lokala samhällen och grupper får inflytande över policys 
för transport- och stadsplanering så att dessa kan främja aktiv 
transport och kollektivtrafik 

4 1 

Stödja utvärdering av policies för transport- och stadsplanering med 
avseende på effekter på hälsa och miljö 

4 1 
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Främja policies som skapar grannskap som är lätta att röra sig 
mellan med hjälp av aktiv transport och kollektivtrafik 

3 1 

Stärka förbättrad trafiksäkerhet genom lagar och interventioner 2 1 

Stärk tillgången till utrymmen och anläggningar till rekreation, för alla 

Främja policys som ger tillgång till öppna ytor och 
träningsmöjligheter 

2 2 

Utvärdera vinsterna av öppna ytor och träningsmöjligheter för 
hälsan och miljön 

3 3 

Implementera restriktioner i marknadsföring av ohälsosamma 
livsmedel i och bredvid öppna allmänna ytor och 
träningsanläggningar 

2 1 

Stärka ramverk som främjar fysisk aktivitet i och kring byggnader och anläggningar 

Stödja arkitektur och regelverk som prioriterar allmän tillgång och 
fysisk aktivitet bland användarna 

2 2 

Stärk betingelserna för, och glädjen i, träning och aktiv avkoppling 

Stärka nationellt ledarskap, policy och riktlinjer för att främja fysisk 
utbildning och aktiv fritis för barn 

2 1 

Främja program för att cykla eller gå till skolan 3 2 

Implementera bedömning av fysisk aktivitet, rådgivning och remittering i hälso- och sjukvård 
samt i socialtjänst 

Implementera rutiner i hälsa och omsorg för bedömning, korta råd 
och remiss till fysisk aktivitet, inkluderande sårbara grupper 

1 2 

Stärk betingelserna för och möjligheterna till fysisk aktivitet så brett som möjligt för både 
arbete och fritid 

Främja nationella riktlinjer och implementering av 
arbetsplatsprogram för att öka fysisk aktivitet bland de anställda 

1 1 

Samverkan mellan regering och idrottsrörelse för att stärka 
tillgången på allmänt tillgängliga möjligheter för aktiv fritid 

2 2 

Utvärdera effekten av skattetekniska instrument för att öka fysisk 
aktivitet 

1 1 

Stärk program för att öka fysisk aktivitet i de minst aktiva grupperna 

Implementera policies och program för att öka fysisk aktivitet bland 
äldre, de minst aktiva och de missgynnade grupperna. 

1 1 

Implementera program som omfattar hela lokalsamhällen för att främja brett deltagande i 
fysisk aktivitet  

Implementera program som omfattar hela lokalsamhällen för att 
främja fysisk aktivitet och dela vägledning, resurser och erfarenheter 

2 2 

Stärk ledarskap, styrning och policies för att öka fysisk aktivitet 

Stärk ledarskapet på hög nivå, strategisk planering och vägledning 
för fysisk aktivitet 

2 2 

Stärk handlingsplaner för fysisk aktivitet och maximera samverkan 
mellan relevanta sektorer i samhället 

2 2 

Förbättra kontrollen och ansvarsutkrävandet för fysisk aktivitet 

Stärk genomgripande registrering på befolkningsnivå av fysisk 
aktivitet och dess bestämningsfaktorer 

2 2 

Förbättra kapaciteten för forskning och utvärdering och öka antalet innovativa policies för att 
öka fysisk aktivitet 

Förse institutioner med finansiering för att forska och utvärdera 
fysisk aktivitet 

1 1 

Stärk delandet av kunskap om fysisk aktivitet för att föra forskning, 
policy-implementering och användning av resurser framåt 

1 2 
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Trappa upp påverkansarbetet för att öka handlingsbenägenheten på många nivåer med sikte 
på centrala aktörer 

Stärk samverkan för att främja engagemang för ökad fysisk aktivitet 2 2 

Stärk mekanismerna för att finansiera handling och policies som syftar till att öka fysisk 
aktivitet 

Utveckla långsiktiga riktade finansieringsmekanismer för att främja 
fysisk aktivitet 

2 2 

 

810 

Panel 7: Civilsamhällets engagemang var avgörande för Mexikos skatt på söta drycker 

Mexiko är ett exempel på hur mobilisering av civilsamhället kan skapa engagemang för policy-förändring, i det här fallet 

införandet av nationell beskattning av sockersötade drycker. Alliansen för hälsosam mat, en sammanslutning av föreningar, 

sociala organisationer och professionella med engagemang mot övervikts- och fetmaepidemin i Mexiko, hade en nyckelroll i 

att mobilisera stöd hos allmänhetens och styrande instanser för att implementera en sådan skatt 2014. Alliansen lanserade 

en allsidig kommunikationskampanj för att höja allmänhetens medvetenhet om riskerna med söta drycker, påverkade 

direkt medlemmar av kongressen och initierade en dialog med finansministeriet. Dessa ansträngningar sammanföll med ett 

”policy window” som öppnades i och med att presidenten och lagstiftande församlingen stödde införandet som en del av 

en större skattereform som förbättrade statens finanser. 

Alliansen kampanjade för en 20 % skatt för att minska konsumtionen. Efter hårt motstånd från industrin lade regeringen på 

en skatt som motsvarade 10 % prisökning.  Skatten var en del av ett åtgärdsprogram mot fetma som implementerades efter 

2014, som inkluderade standarder för hälsosam skolmat, märkning av förpackad mat och förbud mot viss reklam förs 

skräpmat riktad till barn. Livsmedelsindustrin bekämpade märkningen så att den inte kunde genomföras effektivt vilket 

försvagade kampanjen.  En utvärdering av skattens effekt på konsumtionen 2014-2016 visade att denna minskade 7,6 %. 

Effekten var störst i låginkomsthushåll. Dessa minskade sin konsumtion med 11.7 %.   

Frivilliga kvasi-regulatoriska ansatser för att förbättra livsmedelsystemen 

Transport, stadsplanering och landanvändning som syndemiska drivkrafter 
811 

Åtta interventioner för att främja gående, cykling, kollektivtrafik och minska bilismen: tillgång till 

önskvärda destinationer, minska bilismens attraktivitet genom att minska tillgången och fördyra 

parkeringar, skapa nätverk som gynnar gående och cykling, förtätning av boende, ökad tillgång till 

kollektivtrafik, göra allmänna transportmedel mer attraktiva genom säkra bostadsområden och säkra 

billiga och bekväma transportmedel, fördela arbetstillfällena lika över stadsområdena. 

Panel 8: Folks erfarenheter: den chilenske senatorns kamp för livsmedelspolicies. Se dokumentet. 

812 

Panel 9: ”Food deserts and swamps” 

I vissa städer i höginkomstländer kan boendesegregation och markanvändning leda till att fattiga människor bor i ”food 

deserts” karakteriserade av en relativ brist på utbud av hälsosam mat, eller i ”food swamps” med ett stort utbud av 

snabbmat och processad mat. En studie av två samhällen i USA visar exempelvis att fetma var vanligare där det fanns mer 

snabbmat att tillgå och fler småaffärer, jämfört med områden där det fanns fler stormarknader. Food deserts är ovanligare i 

låginkomstländer där traditionella marknadsplatser och informella försäljare har en viktig roll i livsmedelssystemet och där 

markanvändningen är mer informell vilket leder till slum och andra tillfälliga bosättningar. I allmänhet finns många 

informella återförsäljare av mat i låginkomstområden, men de är fortfarande fattiga, ofta informella, stadsområden 

karakteriserade av hög livsmedelsosäkerhet och låg variation i kosten, med många olika källor till livsmedel. Resultatet är 

för de flesta invånarna att det är en ständig kamp att få tillräckligt med mat, och hälsosam mat. Den snabba ökningen av 

antalet stormarknader i fattiga länder kan förvärra det här problemet genom att de slår ut små återförsäljare och främjar 

konsumtion av billig processad mat. Asymmetrierna i livsmedelssystemen behöver åtgärdas via regelverk och subventioner 

som kan stärka små och medelstora lantbruk, lokala och regionala marknader, samt korta livsmedelskedjor. Dessa 

producenter och deras diversifierade produkter är exkluderade från de stor livsmedelskedjorna som domineras av de stora 

företagskonglomeraten. Små och medelstora lantbruk samt lokala och regionala marknader främjar variation i kosten, 
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/exempelvis grönsaker, frukt och spannmål) som är basen i traditionell matkultur och kosthållning. Dessa typer av jordbruk 

minskar utsläppen av växthusgaser och kan minska kemikalieanvändningen i jordbruket.  Bristen på infrastruktur och 

kontroll av marknader och försäljare i fattiga länder kan också leda till kontamination av maten, med de hälsorisker som det 

innebär. Slutligen, i höginkomstländer såväl som fattiga och medelinkomstländer kan utbredningen av städerna leda till 

förlust av landområden för jordbruk och nedsmutsning av terräng och vatten. Stadsplanering och livsmedelssystem 

Planering, utveckling och ombyggnad 

Ledarskap på stadsnivå 
 

813 

 

Effekter på klimatförändringar av rekommendationerna om fysisk aktivitet 
814 

Staters handlingsutrymme 

Ekonomiskt välstånd 

Det är nödvändigt att skapa system och affärsmodeller som premierar hållbarhet för mänsklig och 

planetär hälsa och välstånd. De dominerande affärsmodellerna i det tjugonde århundradet har varit 

alltför destruktiva, särskilt i sitt överutnyttjande av planetens resurser. 
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Naturliga ekosystems hälsa och välbefinnande 

Mänsklig hälsa och välbefinnande 

Social jämlikhet 

Om det inte finns robusta demokratiska institutioner tenderar mänskliga samhällen att bli alltmer 

ojämlika eftersom de mäktiga tillskansar sig alltmer av de gemensamma resurserna.  

Effekterna av klimatförändringarna blir värre för fattiga människor i låginkomstländer, och kommer 

att vidga de sociala klyftorna.  

Att stärka allmänna sektorns styrning 

Utmaningar för politisk styrning 
815 

 

Tabell 3: beskrivning av komplementära faktorer i nuvarande eller tidigare folkhälsorelaterade åtgärder som gäller tobak, 

alkohol, vapenkontroll och trafiksäkerhet och spädbarnsnutrition och implikationer för framgång i arbetet med fetma. Se 

dokumentet 

 

Utmaning 1: driva samordnad handling 
816 

Utmaning 2: skapa och upprätthålla engagemang 

Kort sagt; ett aktivt civilsamhälle kan ha en nyckelroll i att stärka ansvarsutkrävande, inkludering, 

transparens och mottaglighet i system för styrning 

Utmaning 3: mobilisera kapacitet och resurser för inflytande 
817 

Panel 10: Utmaningar i samarbetsinriktad lokal styrning – stads-livsmedelsystem i Kenya Se dokumentet 

Strategisk kapacitet – ”mjuk makt” och social kompetens krävs för att driva kollektiv handling i olika 

nätverk. Bygga koalitioner, konflikthantering, reagera på möjligheter och hot, hantera komplexa 

policy-processer och bedriva strategisk kommunikation.  

Utmaning 4: åtgärda maktobalans i livsmedelssystem 

De stora och mäktiga livsmedelskorporationerna (Big Food, BF) har använt olika strategier för att 

sätta käppar i hjulet för fetma-prevention.  BF:s makt att sabotera ökas i kontexten av olika modeller 

för styrning som legitimerar industrins medverkan i utformning av policy inom offentlig sektor. Även 

deras finansiella resurser och strukturella betydelse inom nationella ekonomier som tillhandahållare 

av jobb och skatteunderlag har stor betydelse.  
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818 

 

Nästa steg för att stärka politisk styrning 

Styrning som endast justerar delar av systemet – t ex prisinterventioner, konsumentinformation, 

industrins egen anpassning) är positiva men kommer inte att göra något åt de djupare verkande 

mekanismerna. Vi behöver fråga oss vem våra livsmedelssystem i sista ändan är till för? Hur placerar 

vi tydligt och eftertryckligt människors och planetens hälsa och välbefinnande som det centrala målet 

för framtida styrningssystem? 

Rätt till välbefinnande 
De följande delarna redogör för FN:s medlemsstaters skyldighet att respektera, skydda och garantera 

var och en av dessa rättigheter samt undersöker implikationerna av att lägga MR-perspektivet – 

rätten till välbefinnande - på GS.  

Rätten till hälsa  

Den förra FN-rapportören om rätten till hälsa noterade att medlemsstaterna har ett ansvar för att 

reglera både marknadsföring av ohälsosam mat och livsmedelsföretagens övriga strategier. 

Rätten till mat 

Även staters skyldighet att göra verklighet av rätten till mat är fast förankrad i internationell 

lagstiftning.  

819 

Kulturella rättigheter 

Definition av kulturella rättigheter, se dokumentet. 

Ursprungsbefolkningar som lever i resurssnåla områden är hårdare drabbade av GS än andra. 

Barnets rättigheter 

FN:s medlemsstater måste reglera icke-offentliga aktörer som underminerar barns rätt till en 

hälsofrämjande miljö med avseende på mat. 

Rätten till hälsosam miljö 

Denna rätt har hittills uppmärksammats huvudsakligen i nationell lagstiftning men är på frammarsch 

även i internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter.  

Implikationer av ramverket rätten till välbefinnande 

1) Aktörer som övervakar mänskliga rättigheter på internationell, regional och nationell nivå 

kan också utkräva ansvar av medlemsstaterna för arbetet med att åtgärda GS. De kan 
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bedöma framsteg när det gäller att etablera juridiska och institutionella såväl som policy-

ramverk (strukturer), resursallokering (processindikatorer) och resultat (utfallsmått).  

 

820 

2) ramverket förutsätter lokal förankring 

3) ramverket kräver ett icke-diskriminerande och inkluderande förhållningssätt vid planering av 

interventioner och andra åtgärder. 

4) Ramverket rekommenderar att särskild uppmärksamhet riktas mot att styrning skall främja 

omgivning och miljö som aktivt stödjer hälsa och välbefinnande. 

 

Ramverkskonvention för livsmedelssystem 
Ett ramverk för livsmedelssystem (Framework Convention on Food systems, FCFS) skulle stärka 

nationernas möjligheter att handla, minska makt-asymmetrin som skapats av ”Big Food” och försäkra 

sig om gemensam handling i linje med de dubbel- eller trippel effektiva åtgärderna. FCFS skulle 

inkludera policies för att stärka livsmedelssystem för hälsa och jämlikhet, hållbarhet och välstånd. 

Det skulle också stärka rätten till välbefinnande samt ett system där dt går att utkräva ansvar. Det 

behövs en internationell överenskommelse för att hantera intressekonflikter. Denna skulle kunna 

baseras på artikel 5.3 i FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) vilken uttryckligen 

utestänger tobaksindustrin från utveckling och implementering av policies. Detta är nödvändigt.  

Tre principer är viktiga här: en grundläggande och oförsonlig konflikt existerar mellan intressena hos 

vissa livsmedelsproducenter och intressena för folkhälsa och miljö. 2) aktörer som har att göra med 

dessa industrier bör vara transparenta och ansvar behöver kunna utkrävas 3) det borde inte finna 

några subventioner eller andra fördelar för den som producerar livsmedel som skadar människans 

eller planetens hälsa.  

Det finns ett utbrett stöd för FCFS i civilsamhället. 

Global till lokal implementering 
821 

Att länka ihop aktörer som arbetar var för sig mot fetma, undernäring och klimatförändringar är en 

av de stora utmaningarna som vi måste möta för att kunna skapa gemensamma lokala och globala 

aktioner. En annan är att vara pragmatisk när det gäller att presentera åtgärder- i låg- och 

medelinkomstländer kan det exempelvis finnas ett större intresse för att bekämpa diabetes än 

fetma. För det tredje kommer det att krävas engagemang på gräsrotsnivå för att rörelser för 

systemförändring skall kunna växa. Exempelvis minskad köttkonsumtion, stöd till system för aktiv 

transport, eller reglering för miljöanpassad och jämlik markanvändning. 

Utmaningar i den privata sektorn 
De stora livsmedelsindustrierna och deras intresseföreningar har en dominerande politisk roll och de 

drivs explicit av vinstkravet. Forskare menar att avtal mellan dessa korporationer och regeringar är 

riskabla för folkhälsan. Exempelvis är det mycket mindre sannolikt att forskning finansierad av den 

här sektorn kommer fram till samband mellan söta drycker och fetma (jämfört med andra studier). 

”Försäljningsknep” som lagstiftats mot i vissa länder används i andra. Eftersom den privata sektorn är 

så stor och mäktig måste den ändå vara en del av lösningen. Frågan är därför hur man bäst arbetar 

med aktörer vars produkter skadar folkhälsan och som underminerar politiskt relevant gensvar på 

problemen? Hur kan hållbara livsmedelssystem göras lönsamma? 
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822 

Minska maktobalans och intressekonflikter 
NGO:s kritiserar frivilliga överenskommelser och åtaganden från industrin och menar att de bromsar 

en positiv utveckling. Det får mycket medial uppmärksamhet men om de inte backas upp av ett 

regelverk kan de försvinna nästa dag när PR-målet är nått. 

Affärsmodeller för 21 århundradet 
Situationen är ett solklart fall av kommersiell framgång (rika företag) men marknadsmisslyckande 

(negativa konsekvenser för hälsa och miljö). Det nuvarande systemet tillåter att vinster blir privata 

och att kostnaderna för GS läggs på samhället.  

 

Mekanismer bakom företagens prestationer 

 

823 

Dagens system med stora transfereringar av skattepengar via subventioner och skattelättnader till de 

stora företagen måste förändras. 

Mått på korporationernas prestationer 

Kärnfrågan är att ekologisk hållbarhet idag väger lättare för korporationerna än de finansiella 

aspekterna. 

 

Affärsdrivna mekanismer för att omorientera marknader och korporationer 

Affärsvärlden skulle kunna förändra fokus så att social och ekologisk hållbarhet fick större tyngd. Det 

största enskilda bidraget som korporationerna kan göra för att påverka GS i positiv riktning är att 

stoppa de enorma investeringar som de gör i syfte att motsätta sig regleringar och skattemässiga 

åtgärder som genomförs för det allmänna bästa. 

Politiskt styrda mekanismer som syftar till att omorientera marknader och korporationer  

Ekonomiska styrmedel, som skatter på ohälsosam mat eller subventioner på förnyelsebar energi, kan 

motverka skadeverkningarna. Därför har de politiska församlingarna en central roll i att skapa 

omständigheter som gör att marknaderna gynnar korporationer som försöker arbeta för det 

allmänna bästa såväl som för sina vinster. 

 

824 

 

Initiativ och regleringar på nationell nivå räcker inte i den globaliserade ekonomin. 

Panel 11 Mot en hållbar ekonomisk modell: ett globalt toppmöte. Se dokumentet 
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Investeringsdrivna mekanismer för att omorientera marknader och korporationer 

Ansvarsfull och etisk investering inkluderar flera strategier för att ta hänsyn till vinst såväl som till 

sociala och miljömässiga faktorer. En meningsfull förändring kan ske endast under ett starkt 

ledarskap från globala ekonomiska institutioner och organisationer. 

Små och medelstora företag 

För folk som jobbar med livsmedel som ett sätt att överleva kan detta att styra om till mer hälsosam 

produktion vara en lyx som de inte kan unna sig. 

Civilsamhällesdrivna mekanismer för att omorientera marknader och korporationer 

Civilsamhället har potential att skicka starka signaler till industrin vilket kan leda till förändring om 

tillräckligt många konsumenter kräver hälsosamma och ekologiskt hållbara produkter. Det är ovanligt 

men inte omöjligt med dagens virala spridning av info via sociala media. De kan också bli hävstänger 

för förändring genom att bli en del av kontrollsystemen, exempelvis Oxfam. Goda initiativ måste 

spridas. 

Mobilisering av civilsamhället 

Att lära sig av tidigare sociala förändringar 
825 

”Stealth interventions” fokuserar på processer snarare än utfall. Erfarenheten visar att interventioner 

som fokuserar på klimatförändringar, hållbarhet, fungerande lokalsamhällen, säkra vägar, social 

rättvisa, mänskliga rättigheter, djurrätt och självförsörjning på livsmedel/rätten till mat ("food 

sovereignty") kan bidra till fetma-prevention. 

Panel 12 Folks erfarenheter- en indisk affärsägares utmaning med att sälja hälsosammare mat Se dokumentet 

Social förändring och folkhälsa 

Komplexa sociala, miljömässiga och hälsorelaterade utmaningar har blivit framgångsrikt hanterade 

förr genom sådana sociala förändringsprocesser som ledde till förändringar i kulturella värden, och 

till politisk handling som kunde bidra till att förändra befolkningars beteenden. Exempel är tobak, 

alkohol, spädbarnsnutrition och trafiksäkerhet. 

Strategiska överväganden 
826 

Mobilisera krav på förändring 

Det behövs ett ramverk med en kombination av top-down och bottom-up strategier för effektiv 

social förändring. Press från befolkningen måste driva policyförändringarar i den offentliga såväl som 

den privata sektorn.  

Politiska rörelser 

Politiska rörelser kan skapa politisk press, påverkar den allmänna opinionen och kan lobba för bättre 

folkhälsa.  

827 

 

Det finns fyra grundläggande strategier för politiska rörelser, vilka kan tillämpas även på fetma-

problemet. 1) bygga styrka på vetenskaplig evidens 2) berätta om det mänskliga dramat, inklusive 

ekonomiska kostnader, risk för negativ utveckling och behovet av förändring 3) understryk 

huvudorsakerna (förändringar i tillgången och marknadsföringen av mat, särskilt vissa typer av 

produkter) 4) presentera specifika, genomförbara åtgärder. 
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Implikationer 

Kulturellt inflytande och perspektiv från urbefolkningarna 
Det kan inte göras några framsteg inom GS om man inte tar hänsyn till inte socioekonomiska 

förhållanden. 

Panel 13 Folks erfarenheter- att åstadkomma aktion på det lokala planet Se dokumentet 

 

828 

Fetmans sociokulturella bestämningsfaktorer  

Förvånansvärt lite forskning har ägnats åt dessa aspekter jämfört med hur mycket man har undersökt 

genetiska, metabola och beteendemässiga faktorer. 

Sex dimensioner av kultur har i preliminära analyser visat sig förklara mer än hälften av variansen 

mellan länder i genomsnittligt BMI över en period av 40 år. Högt BMI har samband med: högre 

intolerans mot ojämlikhet (”lower power distance”), en mer individualistisk än kollektivistisk 

världsbild, mindre tolerans mot det främmande, mer konservativ och traditionell orientering, mer 

tävlingsinriktad och ekonomisk orientering, mindre begränsningar när det gäller njutning och 

utlevelse. 

När migranter från fattiga länder kommer till höginkomstländer och anammar den nya kulturen ökar 

deras risk för fetma. Kolonialism och social marginalisering har en sammanlagd effekt på 

urbefolknignar som leder till ökad risk för fetma. 

Urbefolkningar, traditionella folk och GS  

Trad. folk är intressanta dels för att de drabbas oproportionerligt av GS, dels för att de har en 

traditionell kunskap, förståelse och praktiker som kan bidra till att nöta utmaningarna både för den 

egna gruppen och bredare. Trad. folkslag är bärare av många trad. kunskaper, inklusive dem om 

världens otroligt dyrbara biodiversitet av växter och djur i de ekosystem som utgör grunden för de 

globala livsmedelssystemen, samt kunskaper om mediciner och ekosystem.  

 

Lärdomar från traditionella folks sätt att arbeta med systeminriktade aktioner  
829 

Panel 14 Folks erfarenheter- ett maoriskt sätt att närma sig holistisk hälsa och välbefinnande Se dokumentet 

 

Community-baserad handling 

I tabell 4 visas generella kategorier och karakteristika. Vilken community-intervention som helst kan 

utgöra en blandning av dessa. De första insatser för fetmaprevention som undersöks i systematiska 

översikter presenterades dock som färdiga paket (”Package delivery”). Detta betyder en expertledd 

paket av evidensbaserade åtgärder som implementeras på ett robust vetenskapligt sätt. DE syftar till 

att förändra faktorer som ligger nära individen som kunskap, beteende och lokal miljö, exempelvis i 

skolor. De löper som regel över en kort period, ofta ett till två år. Vissa studier inriktar sig på 

samhällen och presenteras i termer av exempelvis community-capacity building. De skapar band 

mellan forskare och praktiker i samhällena och är mer komplexa och har lägre intern validitet. Dessa 

metoder har visat sig framgångsrika i vissa samhällen men inte i andra (exempelvis ”Pacific 

adolescents”) 
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Allteftersom fetma börjar ses som ett oönskat utfall av komplexa och anpassningsbara system så 

tillämpas systemvetenskap allt mer i fetma prevention på community-nivå. Ett sådant angreppssätt 

startar med samhällets system och sammanhang och bygger på gemensamma ansträngningar för att 

förstå de krafter på många nivåer som driver fetman och för att identifiera hur dessa system kan 

användas eller förändras för att skapa bättre hälso-utfall. Det finns en mängd metoder för att stötta 

samhället i detta, inklusive utvecklandet av genomgripande ”causal maps”. 

Tabell 4 

 Färdiga paket ”Capacity building” Systembaserad 

Forskningsfråga 
(effekter) 

Vilket 
interventionspaket 
fungerar? 

Vad fungerar för vilket 
samhälle? 

Vad fungerar för vilket 
system i vilket 
sammanhang? 

Forskningsfråga 
(processer) 

Hur kan paket bäst 
implementeras så som 
det är planerat? 

Hur kan samhällets 
kapacitet stärks på 
bästa sätt? 

Hur kan existerande 
system bäst stärkas? 

Vilken intervention? Paket med individ- och 
omgivningsrelaterade 
åtgärder 

Bygga samhällets 
kapacitet 

Aktivera och förändra 
existerande system 

Vem utvecklar den? Ämnesexperter, som 
konsulterar lokala 
experter 

Lokala experter; 
ämnes och process-
experter 

Lokala experter; 
underlättas av ämnes- 
och processexperter 

Samhällets roll och 
engagemang 

Konsultation, 
samverkan i 
implementeringen 

Engagerat; gemensam 
design och 
implementering 

Äger, designar och 
implementerar 

Experternas roll Skapa och samverka i 
implementeringen 

Gemensam design, 
stötta 
implementeringen 

Underlättar design och 
implementering 

Finansieras vanligen 
av 

Vetenskapsråd eller 
departement  

Vetenskapsråd eller 
departement 

Departement eller 
samhällen 

Resurserna används 
till 

Paket-leverans Kapacitetsbyggande i 
samhällets 
organisationer 

Stödja nyckelpersoner 
för förändring i/av 
system som kan 
fungera som 
hävstänger 

Utvärderingsdesign Randomiserade 
kontrollerade studier 
(RCT) 

RCT, kvasi-
experimentell 

Kvasi-experimentell, 
naturliga experiment 

Utvärderingsmått BMI; individrelaterade 
mått som beteende, 
attityder, kunskap; 
mått på omgivningen 
som mat och fysisk 
aktivitet på skolnivå 

BMI; individrelaterade 
mått som beteende, 
attityder, kunskap; 
mått på omgivningen 
som mat och fysisk 
aktivitet på skolnivå; 
samhällets kapacitet 
och beredskap för 
förändring 

BMI; individrelaterade 
mått som beteende, 
attityder, kunskap; 
mått på omgivningen 
som mat och fysisk 
aktivitet på skolnivå; 
samhällets kapacitet 
och beredskap för 
förändring; sociala 
nätverk och system-
dynamik 
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Prioritering av 
följsamhet 

Implementering av 
paketet 

Processer och 
relationer i 
kapacitetsbyggande 

Process och relationer 
i aktiverandet av 
system 

Validitet Starkast intern 
validitet 
Svagast extern 
validitet 

Moderat intern 
validitet 
Moderat extern 
validitet 

Svagast intern validitet 
Starkast extern 
validitet 

Tillämpning i större 
skala 

Endast marginellt 
relevant 

Principerna 
överförbara (”proof of 
principle”) 

Direkt överförbar 

 

830 

Exempel på systemaktiverade metoder från Victoria, Australien 
 

 

831 

Panel 15 Folks erfarenheter- community-baserad hälsofrämjare  

År 2014 var vi några personer som drivit förebyggande program mot fetma i många år, att det inte hjälpte att fortsätta som 

vanligt. Vi behövde hitta nya angreppssätt för att med våra relativt små ekonomiska medel åstadkomma förändring på lång 

sikt. 

Vi fann att 38 % av våra grundskolebarn hade fetma eller övervikt och detta stärkte oss i vår föresats att agera djärvt och 

samfälligt. Deakin universitetet underlättade några workshops där vi kartlade (mapping”) system. Detta skapade ett samtal 

i hela samhället och utifrån det lät vi antalet deltagare växa via mindre workshops i skolor, på arbetsplatser och i 

professionella nätverk. 

Våra kartläggningar visade att om man ändrar en faktor så kan det leda till att flera andra också förändras. Det var nästan 

magiskt att se dessa kartläggningar växa fram. Energinivåerna i rummet steg medan deltagarna började visualisera 

komplexiteten i orsakerna bakom fetman. Detta ledde till gemensam förståelse och insikt att om vi tillsammans 

genomförde en mängd mindre förändringar som involverade många av dessa faktorer så kunde vi göra verklig skillnad. 

Samtalen började snart handla om att det inte fanns någon enstaka magisk åtgärd som kunde hjälpa, men att hela 

samhället behöver samverka för att lösa problemet, och att olika aktörer kunde använda de kartor/planer vi gjort för att 

identifiera sina egna roller och möjligheter när det gällde att skrida till handling. Klander och utpekande försvann snabbt i 

gemensamt ägande av problemet.  

De som var avgörande var att denna framväxande insikt om komplexiteten ledde till en förmåga att identifiera vilken 

konkret handling som mest effektivt skulle kunna påverka systemet. Det som var så spännande för mig var att jag inte skulle 

kunnat förutse många av de aktioner som dessa workshops föreslog. Snöbollseffekten inom samhället har blivit ännu mer 

fantastisk. Vi får nu reda på förändringar som skett inom samhället av folk som inte var inblandade i de första workshops. 

Jag lärde mig att flexibilitet och deltagarkontroll stärker (”empowers”) samhället och ger invånarna ägande av både 

problemet och handlingen. Det starka fokus som ligger på handling har också landat väl hos deltagarna. Alldeles för ofta har 

vi bett samhället om återkoppling eller synpunkter för planering och prioritering utan att ge dem ägande över lösningar. 

Deltagarna svarade att genom att komma samman och dela idéer och engagemang i att göra något, kände de att de fick 

stöd, de blev modigare och starkare genom att utgöra en del av en större ansats. 

2015-2017 har vi sett förbättringar i fysisk aktivitet, aktiv transport, konsumtion av frukt, grönsaker och sockrade drycker 

samt minskning i BMI hos skolbarn. Även om det är väldigt spännande för mig att se alla dessa förändringar som alla leder i 

samma positiva riktning, så var det allra bästa att få dela denna kunskap med samhället. Då kände jag att deltagarna blev 

ännu mer stärkta och inte oväntat har en ny våg av samhällsbaserad handling startat.  
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System för ansvarsutkrävande 
Stärkande av systemen för ansvarsutkrävande kommer att bli centralt för att försäkra sig om att 

rekommenderade policies implementeras. Kommissionen anser att mätning ”nedströms” av 

indikatorer för fetma, undernäring, klimatförändring och dess konsekvenser är grundläggande för att 

spåra utfall, men att mäta uppströms; vid nivån av implementering av policies, är lika viktigt. 

832 

Utfall och uppföljning av riskfaktorer 

Uppföljning uppströms 
 

 

833 

WHO och FN monitorering 
WHO måste följa upp implementering och effekter av frivilliga åtaganden från transnationella 

livsmedelsproducenter. 

Uppföljningens hållbarhet över tid 
För att uppföljningssystemen skall bli hållbara krävs att man undersöker hur man kan använda data 

som redan finns men som inte används, exempelvis om hushållens socioekonomi. 

Processer för engagemang 
 

834 

Det finns erfarenheter från exempelvis INFORMAS, ATNI och Healthy food environment policy index. 

Strategisk finansiering 

Strategisk forskning 
Det finns tre, alltför lite beforskade, viktiga områden att belysa; tillämpningen av systemvetenskap 

på GS, forskning på sociokulturella faktorer som förklarar varians i fetma och därmed sociokulturella 

möjligheter och hinder för samhällelig handling, samt forskning på politisk tröghet. 

Systemvetenskap har potential att använda modeller som testats och validerats i olika sammanhang 

för att kombinera vetenskaplig kunskap från många olika discipliner och ekologier. 

 

835 

Rekommendationer 

Sex underliggande principer 

Vi använde sex principer för att beskriva Kommissionens rekommendationer för handling: 

1) Öka implementeringen av redan existerande rekommendationer för att angripa GS  

2) Använda ett systemiskt angreppssätt för att påverka ”feedback loops”, maktobalanser för 

politiskt beslutsfattande, policy, ekonomiska och sociala normer, och syftet med systemet  

3) angripa de underliggande drivkrafterna bakom GS, särskilt politisk tröghet 

4) smida samverkan och synergier inom civilsamhällena mellan olika rörelser för att förbättra 

hälsa, miljö och social jämlikhet  
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5) skapa flera vinster genom dubbel- eller trippelverkande aktioner  

6) minska ojämlikhet genom att angripa orsakerna samt förbättra förhållandena för socialt 

missgynnade och diskriminerade befolkningsgrupper. 

 

Aktioner för att maximera inflytande på GS 

Tänk i GS-termer 

Att relatera olika frågeställningar till GS kommer att hjälpa aktörer att identifiera gemensamma 

systemiska drivkrafter som kräver gemensam handling för att åtgärdas.  

Stärk samverkan mellan tankesmedjor och verkställande aktörer 
Olika ”stuprör” för tanke och handling behöver länkas samman genom att skapa plattformar för att bearbeta 

gemensamma systemiska drivkrafter och dubbel- respektive trippelverkande aktioner.  

Stärk verkställande myndigheter på nationell och internationell nivå  
836 

Stärk styrning på kommunal nivå 

Kommunala nämnder bör visa ledarskap i implementering av dubbel- och trippelverkande åtgärder 

mot GS. 

Stärk engagemanget i civilsamhället 

Minska det inflytande som kommersiella intressen har på det offentliga samhällets policy-utveckling 

Stärk systemen för ansvarsutkrävande 
837 

Hållbara och hälsofrämjande affärsmodeller 

Fokusera forskning på faktorer bakom och åtgärder mot GS 

 

Panel 16: Se dokumentet 

Framtida monitorering 
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