
SMÅKOM



Vad tänker ni är den största 
utmaningar när det gäller att främja 
fysisk aktivitet och hälsosamma 
matvanor för barn och unga?



Pep Kommun 



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



Fakta?

Implementering?

Metodik?

Något annat?

Vilken kunskap är viktig för att skapa 
förändring?



2x kunskap!

•
•
•

•

•
•



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 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!



• 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”

9



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. )

•

•

•

•

•



Komplext…

•



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.

Riktlinjerna syftar till att:

• Öka medvetenheten om hur fysisk aktivitet och 
stillasittande påverkar hälsan. 

• Bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom och 
mellan olika sektorer.

• Stärka och utveckla det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet inom flera sektorer. 

• Ge exempel på åtgärder som ger jämlika förutsättningar 
för fysisk aktivitet och minskat stillasittande. 



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…

•

•

•

•









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

WHO betonar att: 

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.



Pilotprojektet Pep kommun 2021-23





Vision

Idé

Mål



@ISPAH Info@ISPAH.org www.ISPAH.org #8Investments

An overview of evidence 
which can be used to 

advocate, inform and lead 
physical activity policy and 

discussion. 







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



De som är framgångsrika förstår också 
frågans komplexitet 

•



Pep kommun = samhällsbaserat program 



Ex. Investering - Skolbaserade program

•

•

•

•

•



Förstå den lokal kontexten: CRM 
- Kan jämföras till individuell rådgivning -Rätt insats till rätt individ!

Sören Kirkegaard;
”Om jag vill lyckas med att föra en 
människa mot ett bestämt mål måste 
jag först finna henne där hon är och 
börja just där. Den som inte kan det 
lurar sig själv när hon tror att hon kan 
hjälpa andra. För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå mer än hon 
gör, men först och främst förstå det 
hon förstår.”



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



Process för genomförande och uppföljning

•

•

•
•

•

•

•

•



•



SKR: Intressentanalys 

•

•

•

•
•
•
•
•
•



Kunskap om 
fakta

Kunskap om 
implementerings

-processer

Kunskap om 
metodik

Förståelse 
och respekt 
för kontext 
(rådighet!)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vad bygger pilotprojektet Pep kommun för kunskapsbas?

..exempelvis:

Leijon M, Skoog Garås E, Ekholm D, mfl. 2022



Insikter och en vedertagen struktur…



• 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:
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Nästa steg….


