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Vi vill att hälsa
ska vara jämlik.

Idag är det inte så.



Landsbygd och stad
Andel vuxna med fetma 12 % i

Stockholms län jämfört med  19 % i Västernorrland, 
Gävleborg och Norrbottens län. Gapet växer.  

Samma mönster för fyraåringar.

Inkomstnivå
51% av barn i familjer med låg inkomst med i 
organiserad fysisk aktivitet, jämfört med 83% 

i familjer med hög inkomst.

Födelseland
60% av vuxna kvinnor födda utanför

Europa inaktiva, jämfört med 32% av kvinnor 
födda i Sverige.

Utbildningsnivå
6 års skillnad i förväntad livslängd mellan 
kvinnor med förgymnasial/ eftergymnasial 
utbildning. Gapet har fördubblats på 25 år. 



PEP-RAPPORTEN
En heltäckande 
undersökning av barn och 
ungas hälsovanor i Sverige



PSYKISK HÄLSA

FYSISK AKTIVITET BEGRÄNSAD SKÄRMTID HÄLSOSAM KOST

GOD EKONOMI VARA POJKE

FRISKFAKTORER MOT 
ÅNGEST OCH DEPRESSION



RÖRELSE

2 AV10
BARN OCH UNGDOMAR NÅR 
REKOMMENDATIONEN OM 60 

MINUTERS FYSISK AKTIVITET PER DAG



MATVANOR

1 AV10
BARN ÄTER GRÖNSAKER, FRUKT 
OCH FISK ENLIGT KOSTRÅDEN



ENDAST 4 PROCENT AV BARN OCH 
UNGDOMAR BÅDE RÖR PÅ SIG 

ENLIGT REKOMMENDATIONEN SAMT 
ÄTER ENLIGT KOSTRÅDEN KOPPLAT 
TILL FRUKT OCH GRÖNT SAMT FISK

SAMHÄLLET



SAMHÄLLET

Procentuell fördelning per inkomstgrupp Källa: Pep-rapporten 2021

HAR ALLA SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR?



Alla barn och unga i Sverige
ska vilja och ha möjligheten att 
leva ett aktivt och hälsosamt liv



HÄLSOKUNNIGA BESLUTSFATTARE

HÄLSOENGAGERAD FOLKRÖRELSE

HÄLSOSAM FRITID

HÄLSOSAM SKOLA
HÄLSOSAM

START I LIVET

HÄLSOSAMMA VAL

SAMVERKAN 
PÅ ALLA
NIVÅER



+500 
Organisationer

+1600 
Skolor

+40
Initiativ

+1500
Förskolor



Samarbeten & 
Initiativ för en 

jämlik hälsa.



ALLA SKA SE
Gratis aktivitetsglasögon 
till alla barn med synfel i 
åldrarna 5-12 år



PEP SKOLA
Digitalt verktyg för egen planering och 
utvärdering
• Kunskap
• Konkreta lösningar
• Inspirationsbank
• Nätverk



Generation Pep Förskola

Pep Förskola är ett kostnadsfritt digitalt 
verktyg som vi vill ska stötta förskolor i sitt 

systematiska hälsoarbete. Här samlar vi 
inspiration, kunskap och konkreta verktyg 

kring rörelse och mat.



BARNBOKEN 
SAGASAGOR
• Samarbete med Bonniers 

förlag och författaren Josefin 
Sundström

• Delats ut på BVC 4 år i rad

• Över 400 000 exemplar

• Boken budskap sprider 
kunskap om hälsosamma val 
och inspirerar till rörelse och 
hälsosam kost!



SAGA SAGOR I 
HÄLSOSAMTAL

…erbjuder ett koncept kring samtal 
om hälsosamma levnadsvanor 
inom barnhälsovården som tilltalar 
både professionen, föräldrar och barn och 
på det viset bidrar till 
effektivare kunskapsspridning och i 
förlängningen fler barn som får kunskap 
om och möjlighet till hälsosammare 
levnadsvanor tidigt i livet.



PEP FORUM
En konferens i syfte att 
informera & inspirera människor 
i arbetet för att främja barn och 
ungdomars möjligheter till att 
leva ett friskt och hälsosamt liv. 

Pep Forum 2022 den 16 
november



ANMÄL DITT INTRESSE TILL PEP FORUM



HÄLSOKUNNIGA BESLUTSFATTARE

HÄLSOENGAGERAD FOLKRÖRELSE

HÄLSOSAM FRITID

HÄLSOSAM SKOLA
HÄLSOSAM

START I LIVET

HÄLSOSAMMA VAL

SAMVERKAN 
PÅ ALLA
NIVÅER



Pep kommun 2021

Att alla kommuner i Sverige aktivt arbetar för att alla barn och unga ska 

ha goda möjligheter och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv! 

 Vi utgår från befintlig och ny kunskap för att utmana befintliga 

system, strukturer och eventuella begränsningar. 

 Genom pilot-projektet Pep kommun utvecklar och testar vi 

tillsammans med kommuner insatser och interventioner som är 

behövda, efterfrågade och användbara.

Vision

Idé

Mål

Skapa vägledning och stöd för implementering för Sveriges alla 290 

kommuner i sitt arbete med att förbättra hälsan för barn och unga med 

avseende på matvanor och fysisk aktivitet. 



Vilka är era kommuners 
största utmaningar när det 

gäller att främja fysisk 
aktivitet och hälsosamma 

matvanor för barn och 
unga?



Pep Kommun 
Pilotprojekt



Faktakunskap
?

Implementerings
-kunskap

?

Metodkunskap
?

Något annat
?

Vilken kunskap är viktig?



Från 1995 till 2018, ökade andelen med 
hälsofarligt låg kondition från 27% till 46%

Vi försoffas!
Data från 350 000 individer, 18-74 år, från 1995-2017
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Hälsofarligt låg kondition, dvs, man orkar inte 

gå 10 minuter i rask takt utan paus!

Större nedgång i kondition (i %) hos; 

• män än kvinnor

• Yngre (18-34 år) än äldre (50-74 år)

• Lågutbildade än högutbildade

• Boende i landsbygdslän än 

storstadslän:



Den sociala gradienten 
för idrott – är brutal!
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• 58 % tycker att vuxna borde 
göra mer för att få fler barn i 
rörelse.

• Sju av tio barn säger att de 
känner sig piggare och/eller 
mår bättre om de rör på sig.

Nya viktiga aktörer på banan!
-”Att som barn få må så bra som möjligt är en mänsklig rättighet”
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Policy action on physical activity is 
interconnected with 13 of 17 SDGs (WHO)

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet 
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minska ojämlikheter 
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringen 
14.Hav och marina resurser 
15.Ekosystem och biologisk mångfald
16.Fredliga och inkluderande samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap



Matmiljö… 
(Folkhälsomyndigheten. Matmiljöns betydelse för vår hälsa. )

• Förändring i konsumtionsmönster beror till stor del på faktorer utanför 

individen;

• det vill säga den sociala och fysiska miljö som vi lever i, vår matmiljö 

• Vår matmiljö påverkar hur vi förhåller oss till mat;

• matpreferenser och kan också påverka mängden mat vi äter. 

• Med matmiljö avses utbud, pris, marknadsföring, smak, tillgänglighet, 

kultur och sociala normer. 



Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

Svenska riktlinjer för ökad fysisk aktivitet och 
minskat stillasittande

• Kunskapsstöd för det nationella, regionala och lokala arbetet.

• Synliggöra ojämlikheter i förutsättningar och möjligheter.

• Mobilisera och katalysera arbetet i befintlig verksamhet.

• Långsiktigt arbete inom flera sektorer i samhället.

Målgrupper

• Beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. 

• Organisationer och aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor.



Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

Utmaningar vid implementering

• Organisatorisk kultur och klimat

• Beredskap för förändring (medvetenhet, problemlösning)

• Kompetens 

• Organisatoriska strukturer

• Ledarskap

• Prioriteringar

• Politiskt stöd och beslut



Utmaningen! Från ord till handling…
Om implementering (Socialstyrelsen 2012)

Med kunskap om implementering 

genomförs i genomsnitt 80 

procent av det planerade 

förändringsarbetet efter tre år. 

Utan sådan kunskap genomförs 14 

procent av förändringsarbetet 

efter i genomsnitt 17 år 

Kommuner ser väldigt olika ut!

• Storlek, Befolkning, Geografi, Ekonomi, 

Organisation, Styrning, Tradition..

Ibland perspektivträngsel:

• Inom sektorer som exempelvis skolan…

• Vilka frågor är på dagordningen..

• Vilken kunskap finns om.. folkhälsa, 

förebyggande, levnadsvanor 

…implementering?



Pilotprojektet Pep kommun 2021-23
Katrineholm – Krokom – Lilla Edet – Sundbyberg– Uppsala – Vårgårda

Att alla kommuner i Sverige aktivt arbetar för att alla barn och unga ska 

ha goda möjligheter och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv! 

 Vi utgår från befintlig och ny kunskap för att utmana befintliga 

system, strukturer och eventuella begränsningar. 

 Genom pilot-projektet Pep kommun utvecklar och testar vi 

tillsammans med kommuner insatser och interventioner som är 

behövda, efterfrågade och användbara.

Vision

Idé

Mål

Skapa vägledning och stöd för implementering för Sveriges alla 290 

kommuner i sitt arbete med att förbättra hälsan för barn och unga med 

avseende på matvanor och fysisk aktivitet. 



2x kunskap!

•Kunskap om ämnesområdet
• Fysisk aktivitet
• Matvanor

•Kunskap om hur man skapar långsiktig 
förändring
• Implementering
• Systemförståelse







Olika grupper i befolkningen 
harolika;

 behov

 möjligheter 

 och utmaningar när det gäller 
utövandet av fysisk aktivitet. 

”Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025”

WHO betonar att: 
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Strategierna måste därför utformas; 
 som är långsiktiga och hållbara 
 som involverar hela livscykeln för att effektivt främja fysisk 

aktivitet och rörelse i livets olika perioder. 
 och som på bästa sätt underlätta och undanröja de hinder 

som är mest relevanta för olika grupper med avseende på; 
 kön, ålder, etnicitet, inkomst, utbildning eller 

funktionshinder.



De som är framgångsrika arbetar 
systematiskt och långsiktigt – ex. Finland



De som är framgångsrika förstår också 
frågans komplexitet 

Ett vägledande citat:
• For every complex problem there is an answer that is clear, 

simple, and….wrong! (ISPHA 2020)



Våra teman!

1. Pep kommun –
samhälsbaserat program

2. Skolbaserade och 
förskolebaserade 
program

3. Aktiv transport
4. Barnens perspektiv

5. Hälsofrämjande 
samhällsplanering och 
stadsplanering

6. Matmiljö för bättre hälsa
7. Hälsofrämjande hälso-

och sjukvård
8. Idrott och 

fritidsaktiviteter för alla



Ex. Investering - Skolbaserade program

Skolbaserade program som engagerar hela 

skolan och erbjuder eleverna möjlighet till fysisk 

aktivitet både före, under och efter skoldagen 

främjar lärande och klassrumsklimat. 

Skolbaserade program innebär en samlad 

strategi som rör hela skolan genom policys, bra 

miljöer och långsiktigt hållbara satsningar som 

involverar alla som är delaktiga i skolans arbete, 

såväl skolledning, lärare och annan skolpersonal 

som föräldrar och elever. 

Evidensbaserade strategier för att främja fysisk 

aktivitet inom skolan är: 

• främjande av aktiva transporter till och från 

skolan 

• aktiva klassrum

• idrottsundervisning av hög kvalitet som främjar 

självförtroende, kompetens och motivation till 

att vara fysiskt aktiv

• rastaktiviteter

• aktiviteter i anslutning till skoldagens slut



Process för genomförande och uppföljning

• CRM analys genomförd i varje kommun 

• En huvudprocess ”Pep kommun” samt ca 7 teman som kommunerna kan välja att ta 
del av… 

• GP projektet: Workshop för alla kommunerna gemensamt inför varje tema

• Alla teman innehåller sedan: 
• Nulägesanlys – vilka data finns – vilka (styr-) dokument och mål finns redan?

• Identifiera nya mål och förflyttningar

• Planerar implementeringen med hjälp av FoHM implementeringsguide

• Intressentanalys för det valda temat – SKR verktygslåda

• Arbeta enligt gängse arbetssätt i kommunen: ex. ta fram handlingsplaner..



CRM
- Community Readiness Model (CRM) beskriver en organisations 

förutsättningar att arbeta med ett ämnesområde i nio steg. 

För att få svar på vilken nivå en organisation 
befinner sig genomförs intervjuer med 
nyckelpersoner i kommunen. (ca 5 
intervjuer/kommun)

Intervjufrågorna är inriktade på sex olika 
frågeområden (dimensioner): 
A. Nuvarande insatser inom organisationen 
B. Organisationens kännedom om insatserna 
C. Ledarskap
D. Arbetsklimat och organisationsstruktur 
E. Organisationens kunskap om ämnesområdet 
F. Resurser förknippade med ämnesområdet (personal, 
tid, pengar, lokaler). 

Stegen beskriver hur medveten och redo en 
organisation och dess ledande aktörer är till 
att arbeta med ett specifikt ämnesområde. 



CRM
- Community Readiness Model (CRM) beskriver en organisations 

förutsättningar att arbeta med ett ämnesområde i nio steg. 

Stegen beskriver hur medveten och redo en 
organisation och dess ledande aktörer är till 
att arbeta med ett specifikt ämnesområde. 

Readiness… 
-Den potential en 
organisation besitter att 
aktivt utveckla 
organisationens arbete i en 
specifik fråga.



Lilla Edet 30 mars

• Politikern Julia inleder:
• ..målet är ökad hälsa och välbefinnande.. 

…..Vi måste ha mer fokus på förebyggande…

• Vi vill: … därför är vi med i Pep kommun projektet

• Det passar in i vår vision: Vi gör det tillsammans!
• Nytänkande
• Medskapande
• Hållbart



De punkter som passar med GP-kommun är:
− Förskolor anmäler sig till Generation Pep förskola 
− Skolor anmäler sig till Generation Pep skola 
− Uppstart av sportbibliotek i samarbete med föreningslivet
− Familjecentralen, förskolan och skolan ökar sina tillfällen till 

utomhusvistelse 
− Plan för hälsosamma fikastunder på förskolor och skolor
− Planera för att fasa ut busstransport till förmån för aktiv transport
− Samverkan med SISU utmärkt förening
− Rörelse på onsdagar – mer rörelse bättre studieresultat (Elisabeth)
− Kunskapshöjande insatser inom flera olika områden

2022-05-03
Sida 47



Deltagare i samverkansgruppen
Stadsbyggnadsförvaltningen: 

• Ewa Wennmark – fritidsstrateg, Idrott och fritid (sammankallande) 

• Emma Henning – Trafikplanerare, Trafik & Samhälle arbetar med 
beteendeförändringar och aktiv skolväg. 

• Lisa Klingwall – Strategisk samhällsplanerare

Utbildningsförvaltningen:

• Karin Isaacs – förskollärare, öppna förskolan

• Anneli Springe, rektor, förskola

• Sandra Jardemalm - verksamhetsledare för fritidshem 

• Ulrika Lidbom – strateg, barn - och elevhälsa

Kulturförvaltningen:

• Odin Lindell – enhetschef Allis (allaktivitetshuset)

• Ghazale Hemati – koordinator västra, fritidsgårdar

48

Kommunledningskontoret:

• Louise Hjortenfalk - utvecklingsledare , Hållbarhetsavdelningen

• Sandra Harbom – utvecklingsledare, Avdelning Måltidsservice

• Marielle Lindblom – verksamhetssamordnare, Avdelning 
Måltidsservice

Externa aktörer 

• Annie Larsson - verksamhetschef Projekt och satsningar, 
RF- SISU Uppland

• Kristin Markman - Leg. Tandhygienist och samordnare munhälsa, 
Folktandvården

• Christina Lindberg – utredare folkhälsa och regional utveckling, 
Region Uppsala

• Stina Lindblad– folkhälsostrateg, Upplandsstiftelsen

• Johan Lindell – naturskolepedagog, Upplandsstiftelsen



• https://www.folkhalsomyndigheten.se/co
ntentassets/b4134ae1187a4578ba9712e6
7c2b7cc5/checklista-implementering-
kvalitet-00393-2017-2-final-webb.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b4134ae1187a4578ba9712e67c2b7cc5/checklista-implementering-kvalitet-00393-2017-2-final-webb.pdf


• Vad ska vi göra mer av?
•Vad ska vi göra mindre av?

•Vad ska vi börja med?
•Vad ska vi sluta med?

Vägen framåt? 
En enkel start är att ställa följande frågor:

50





TACK!
FÖLJ OSS GÄRNA PÅ

FACEBOOK, INSTAGRAM & LINKEDIN

www.generationpep.se
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