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Sammanfattning 
Våra barn och unga rör sig för lite! Flickor rör sig 
mindre än pojkar och rörelsen minskar med åldern. 
Endast 50% av pojkarna och 29% av flickorna i 
årskurs 5 når upp till rekommendationen om 60 
minuters fysisk aktivitet per dag. Bland 17-åringar på 
gymnasiet är siffran 30% bland pojkarna och 12% av 
flickorna. Barn är mer aktiva på vardagar jämfört 
med helger och barn som föreningsidrottar har en 
högre total fysisk aktivitet än de som ej är aktiva i 
föreningsidrotten.  
 
Fysisk aktivitet är fundamentalt för ett gott liv. Det 
främjar såväl fysisk som psykisk hälsa och minskar 
risken för många sjukdomar. Det har också bevisat 
positiv effekt på minne, koncentration och 
skolprestation. Tillsammans med goda matvanor är 
fysisk aktivitet den viktigaste faktorn för att undvika 
övervikt och fetma.  
 
Att våra barn och unga rör sig så lite har många 
orsaker. Främjande av fysisk aktivitet kräver därför 
mångfacetterade insatser på individ-, grupp- och 
samhällsnivå, och arbetet behöver ske på flera 
arenor samtidigt. Skolan, fritiden, våra offentliga 
miljöer samt hälso- och sjukvården lyfts ofta upp 
som viktiga arenor. 
 

Styrkor och utvecklingsområden 
Fysisk aktivitet hos barn och unga är ett prioriterat 
område för Västra Götalandsregionen och en fråga 
som berör många olika verksamheter. Västra 
Götalandsregionen verkar inom flera arenor och  
har många styrkor att ta vara på. Gedigen kunskap 
inom området, stort engagemang, etablerade 
nätverk med externa aktörer samt en mängd goda 
exempel på arbetsmetoder och genomförda initiativ 
är exempel på detta. 
 
Det finns också förbättringspotential. Västra 
Götalandsregionen har idag svårt att nyttja den 
kunskap och erfarenhet som finns inom 
organisationen. Det finns en tendens att uppfinna 
hjulen på nytt och många vittnar om svårigheter att 
samverka över gränserna. Detta gör det svårt att få 
till effektiva samverkansformer med externa aktörer.  
 
Det saknas också en tydlig målbild och inriktning för 
arbetet kring fysisk aktivitet för barn och unga. Vad 
ska prioriteras och hur bör vi arbeta? Fysisk aktivitet 
för barn och unga behöver integreras i de stora  
 

 
 
strategiska processerna, såsom handlingsplan för 
omställningen av vården samt den nya strategin för 
tillväxt och utveckling.   
 
Inom arena Hälso- och sjukvård har Västra 
Götalandsregionen en rådande roll. Här saknas  
samsyn kring vilka metoder som ska användas för att 
öka fysisk aktivitet. FaR för barn och unga används 
till exempel bara inom Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd och många stora målgrupper får 
idag inte tillgång till FaR.  Riktlinjer, samtalsstöd och 
material kopplat till fysisk aktivitet kan förbättras.  
Många av våra lokaler och utemiljöer lockar till 
stillasittande snarare än rörelse.   
 
Inom arena Fritid har Västra Götalandsregionen en 
stödjande roll. Mycket tyder på att Västra 
Götalandsregionen på ett tydligare sätt skulle kunna 
stödja idrottens arbete med att få fler barn och unga 
aktiva inom idrottsrörelsen samt förbättra 
bidragshanteringen till civilsamhället. 
Även inom arena Skola och förskola har Västra 
Götalandsregionen en stödjande roll. Här råder 
variationer vad gäller stöd och arbetsmetoder 
beroende på kommun och skola. Det upplevs svårt 
att ta vara på exempel och dela kunskap över 
gränserna.  
 
En viktig möjliggörare för att arbeta målinriktat och 
strukturerat med frågan är att det finns möjlighet att 
mäta och följa upp fysisk aktivitet hos barn och 
unga. Idag gör vi inga sådana mätningar och har inte 
heller tillgång till regionspecifik data.  
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Inledning 
Majoriteten av barn och ungdomar i Sverige rör sig 
för lite och sitter stilla för mycket. En stillasittande 
livsstil utgör ett stort folkhälsoproblem och kostar 
samhället miljarder. Fysisk aktivitet främjar såväl 
fysisk som psykisk hälsa och minskar risken för 
många sjukdomar. Det har också bevisat positiv 
effekt på minne, koncentration och skolprestation.  
För Västra Götalandsregionen är barn och ungas 
fysiska aktivitet en viktig fråga. Regionstyrelsen har 
ställt sig bakom att det ska utformas en strategi, för 
att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet hos 
barn och unga i Västra Götaland samt minska 
skillnaden i aktivitetsnivå mellan olika grupper. 
Strategin ska beskriva vad Västra Götalandsregionen 
som organisation ska prioritera samt hur vi som 
organisation kan främja ökad fysisk aktivitet. 
Strategiarbetet är en rekommendation inom ramen 
för Kraftsamling fullföljda studier och arbetet leds av 
Avdelning Folkhälsa i nära samarbete med berörda 
verksamheter inom Hälso- och sjukvården och 
Regional utveckling.  
Här presenteras en nulägesanalys som bildar 
underlag för det kommande strategiarbetet. Syftet 
med analysen är att skapa gemensamma bilder kring 
hur nuläget och förutsättningarna ser ut med 
avseende på fysisk aktivitet för barn och unga. 
Analysen svarar på fyra huvudsakliga frågor: 
 

• Vad är fysisk aktivitet och varför är det så 
viktigt för våra barn och unga? 

• Hur pass aktiva är våra barn och unga idag 
och hur skiljer det sig mellan olika grupper? 

• Vad säger forskningen kring effektiva 
metoder för att främja fysisk aktivitet hos 
barn och unga? 

• Vad gör Västra Götalandsregionen idag för 
att främja fysisk aktivitet för barn och unga 
och vilka utvecklingsmöjligheter ser vi? 

 
Rapporten är sammanställd i samarbete med Anders 
Raustorp, docent vid Institutionen för Kost och 
Idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet, Åse 
Blomqvist och Anna Orwallius, Närhälsan Göteborg 
Centrum för fysisk aktivitet samt Karin Andersson, 
verksamhetschef Barn och ungdomsverksamheterna 
vid Angereds Närsjukhus. 
 
Delen som fokuserar på hur Västra 

                                                 
1 Hagströmer, M. Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och 

ungdomar? Kap 1 i De aktiva och de inaktiva CIF rapport 2017 

Götalandsregionen arbetar med fysisk aktivitet för 
barn och unga, baseras på intervjuer och dialoger 
med berörda verksamheter inom Västra 
Götalandsregionen. Intervjuerna har genomförts 
under perioden april – september 2018.  
Rapporten är avgränsad till att omfatta vinsterna 
med fysisk aktivitet. Den tar inte upp risken för 
skador på grund av för mycket eller ensidig fysisk 
aktivitet.  
 

 
 

Vad är fysisk aktivitet?  
Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och 
definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse 
som ökar energiförbrukningen utöver den vi har i 
vila. Fysisk aktivitet kan utföras i hemmet, på skolan, 
under transporter, på fritiden och under organiserad 
fysisk träning. Att gå/cykla till skolan, spela fotboll, 
hoppa studsmatta eller dansa är alla exempel på 
olika typer av fysisk aktivitet.  
Fysisk inaktivitet är avsaknad av kroppsrörelse, alltså 
nära den energiförbrukning vi har i vila, och 
benämns ofta stillasittande. Fysisk träning är fysisk 
aktivitet med ett visst syfte, till exempel gympapass. 
Idrott är en form av fysisk aktivitet som vanligtvis 
sker planerat och organiserat och innefattar ofta en 
social del i en förening eller lag.1  
 

Att mäta fysisk aktivitet 
En vanlig dag består av en blandning av fysisk 
aktivitet på olika ansträngningsnivåer och fysisk 
inaktivitet/stillasittande. Detta gör att beteendet 
fysisk aktivitet är svårt att mäta. Självrapporterad 
data genom frågor och enkäter har svårt att fånga en 
sanningsenlig bild. För att komma runt detta 
rekommenderar forskningen objektiva 



 

 

5 

 

bedömningsinstrument med rörelsemätare, så 
kallade accelerometrar eller stegräknare.  
Det finns endast en nationell studie som mätt fysisk 
aktivitet hos barn och unga med hjälp av 
rörelsemätare (Riksmaten ungdom, 2016). Datan i 
denna studie antas stämma väl överens med hur det 
ser ut i Västra Götaland, varför vi kan se detta som 
ett snitt för regionen.   
 
Inom Västra Götalandsregionen finns mycket 
begränsat med data och statistik att tillgå kopplat till 
fysisk aktivitet för barn och unga.  För barn 2–9 år 
finns data från IDEFICS-studien som samlades in i tre 
olika kommuner i regionen2. För äldre barn finns viss 
information från enkäter som skickas ut till 
ungdomar, bland annat Hälsa på lika villkor. Den 
samlade elevhälsan ger också värdefull information 
genom sina hälsosamtal i grundskolan och 
gymnasiet.  
Intresset för området växer och det pågår just nu 
flera intressanta nationella studier som kommer att 
kunna ge oss ytterligare värdefull kunskap kring barn 
och ungas fysiska aktivitet. Det pågår också 
intressanta projekt inom Västra Götalandsregionen 
som skulle förbättra möjligheterna till regionspecifik 
information och uppföljning avsevärt. Ett sådant är 
Elevens hälsa i fokus, som innebär 
regiongemensamma processer och systemstöd inom 
elevhälsan, där bland annat barn och ungas fysiska 
aktivitet skulle kunna kartläggas och följas på ett 
systematiskt sätt. Tills vidare får vi basera vårt 
arbete på den forskning som finns tillgänglig.  
 

Rekommendationer för barn och unga 
För att få positiva effekter på hälsan bör barn mellan 
6 och 17 år ägna minst 60 minuter per dag åt fysisk 
aktivitet. Rekommendationerna är framtagna av 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och är 
antagna av Svenska läkaresällskapet. 
Rekommendationen går i linje med den som WHO 
formulerat.3 Aktiviteten ska främst vara av 
konditionshöjande karaktär, men muskel- och 
skelettstärkande aktiviteter bör ingå tre gånger i 
veckan. De barn och unga som inte når upp till 
rekommendationerna på grund av sjukdom eller 

                                                 
2 Konstabel, K et al. Objectively measerud physical activity in Eurpean 

children: the IDEFICS study, International Journal of Obesity, 2014 
3 WHO (2013) Global action plan for the prevention and control of 
NCDs 2013-2020. 
4FYSS (2017) Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 
(YFA)/Läkartidningen förlag 2017  

 

funktionsnedsättning bör vara så aktiva som deras 
tillstånd medger.  
För barn mellan 0 och 5 år finns ingen tydlig 
rekommendation framtagen. Det beror på att 
sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är 
sparsamt studerat i denna åldersgrupp. Här lyder 
råden att fysisk aktivitet ska uppmuntras och 
underlättas.4 
 

Varför är fysisk aktivitet så viktigt 

för våra barn och unga? 
Forskning visar att såväl den fysiska som den 
psykiska hälsan påverkas positivt av fysisk aktivitet. 
Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar livskvalitet, 
humör, kondition och styrka samt minskar risken för 
många sjukdomar. 
För barn och unga finns forskning som visar att fysisk 
aktivitet har positiv effekt på minne, skolprestation, 
mental hälsa och självkänsla. Fysisk aktivitet är också 
fundamentalt för tillväxt och utveckling. 5 
 
Barnens motoriska utveckling är beroende av fysisk 
aktivitet. Bristande motorisk förmåga kan i sin tur 
leda till en ovilja att röra sig och inaktivitet. Tidiga 
motoriska svårigheter kan även vara det första 
tecknet på senare perceptuella-, språk- och 
beteendesvårigheter som ofta har negativa 
konsekvenser på skolprestationer och psykisk hälsa.6 
 

 
 

Tillsammans med goda matvanor är fysisk aktivitet 
den viktigaste faktorn för att undvika övervikt och 
fetma.7 Fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter hos 
barn och ungdomar med övervikt eller fetma, högt 

 

 
5 Hagströmer, M. Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och 
ungdomar? Kap 1 i De aktiva och de inaktiva CIF rapport 2017 
6 Rikshandboken Barnhälsovård, Motorisk utveckling 
7 FYSS 2015  Lagerros Trolle Y, Rössner S. Fysisk aktivitet vid övervikt 
och fetma 
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blodtryck och höga blodfetter. Det finns antagande 
om att barn och ungdomar som anlägger ett 
ohälsosamt beteende tidigt i livet, till exempel fysisk 
inaktivitet, bibehåller beteendet i tidigt vuxenliv. 
Detta påvisar betydelsen av att främja fysisk aktivitet 
hos barn och unga och att börja i tidig ålder.8  
 

Hur fysiskt aktiva är våra barn och 

unga idag? 
Det är få av våra barn och unga i Sverige som uppnår 
rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet 
per dag. Diagrammet nedan visar andel i % som når 
rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet 
per dag uppdelat på ålder och kön.  
 

Andel (%) som når rekommendationen om fysisk 
aktivitet uppdelat på kön och årskurs (n=558). 
Konfidensintervall 95%. Källa: Nyberg G. Få unga rör sig 
tillräckligt. 

 

Skillnader i ålder och kön 
Ett tydligt mönster i de studier som gjorts, är att den 
fysiska aktiviteten minskar med åldern. Små barn är 
mer fysiskt aktiva än äldre. Majoriteten av gjorda 
studier visar också att pojkar är mer aktiva än flickor. 
Men det är samtidigt stora variationer mellan 
individer av samma kön.  
 
I mellanstadiet uppnår cirka 50% av pojkarna och 
knappt 30% av flickorna rekommendationen om 60 

                                                 
8 Talema R., Trecking of physical activity from childhood to adulthood: a 

riew, Obes Facts, 2009:2(3) 
9 Nyberg G. Få unga rör sig tillräckligt. Kap 3 i De aktiva och de inaktiva. 
CIF rapport 2017 
10 Hälsa på lika villkor, 2004-2018 
11 Raustorp A, Ståhle A, Pangrazi RP. Physical activity and Body Mass 
Index among schoolchildren in southeastern Sweden. Acta Paediatr. 

2004;93(3): 400-4. 

minuters fysisk aktivitet per dag. Under 
högstadietiden sker en dramatisk nedgång av 
framförallt pojkars fysiska aktivitet. Bland 14-åriga 
flickor uppnår endast en av fem rekommendationen, 
medan det bland pojkarna är två femtedelar. 
Nedgången fortsätter sedan under gymnasiet. Hos 
17-åringarna kommer endast 30% av pojkarna och 
12% av flickorna upp i en timmes fysisk aktivitet per 
dag.9  
 
I 2015 års mätning via enkäten Hälsa på lika villkor 
uppger 54 % av pojkarna och 44 % av flickorna i 
åldern 16–19 år att de är fysiskt aktiva i minst en 
timme om dagen.10 Detta är högre siffror än de 
studier som använt sig av rörelsemätare, vilket 
bekräftar antagandet att man ofta överskattar sin 
rörelsetid vid självskattning. 
 

Skillnader i geografi och socioekonomi 
Studier som använt sig av objektiva mätmetoder, 
visar att barn i socioekonomisk utsatta områden inte 
är mindre aktiva än andra. Det är inte heller någon 
skillnad mellan stadsskolor (mellanstor stad) och 
landsbygdsskolor.11  Däremot visar flera 
undersökningar att barn och unga i socioekonomisk 
utsatta områden i lägre grad deltar i organiserad 
fysisk aktivitet via till exempel idrottsföreningar.  
 
När det gäller Västra Götalandsregionen visar 
forskning på barn i förskola och låg- /mellanstadiet 
att få barn når rekommendationerna, flickor i 
mindre utsträckning än pojkar. En nyligen publicerad 
avhandling från GU på ett multikulturellt område 
med låg socioekonomi i Västra Götaland visar inte 
lägre andel som når rekommendationerna än de 
nationella procentsatserna.12 

 

Förändring över tid 
Fysisk aktivitet hos barn och unga är ett tämligen 
nytt ämne inom forskningen och det finns därför 
begränsat med trender att studera. Tidstrendsdata 
visar att pojkar och flickor i åk 2 samt flickor i åk 5 
rapporteras lika aktiva 2000 som 2013. Däremot ses 

Raustorp A, Mattsson E, Svensson K, Ståhle A. Physical activity, body 

composition, and physical self-esteem-a three year follow-up study 

among adolescents in Sweden. Scand J Med Sci Sports. 2006;16(4): 258-
66. 
12 Fröberg A, Larsson C, Berg C, Boldemann C, Raustorp A. 

Accelerometer-measured physical activity among adolescents in a 
multicultural area characterized by low socioeconomic status. Int J 

Adolesc Med Health 2016 Aug 29. 
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en 25 % minskning av fysisk aktivitet hos åk 5.13 
Användandet av smartphones/läsplattor 
observerades vara en del i denna nedgång där pojkar 
som rapporterat mer än 3 timmar på nätet per dag 
ökat till 22 % år 2013.14  
Ännu ej publicerad forskning visar att från 2000 till 
2017 har den fysiska aktiviteten varit stabil bland 
flickor och ökat med 7 % bland pojkar i åk 2. Den har 
minskat med 7–11 % i åk 5 samt med 24–30 % i åk 
8.15  
Att barn och unga rör sig mindre nu, har många 
orsaker. Ett flertal stora samhällsförändringar spelar 
roll, såsom urbanisering, nya kommunikationsformer 
och skärmaktiviteter. Föräldrar, föreningar och 
institutioner har minskad påverkan över ungas fritid. 
Unga tillbringar mer tid i hemmet, men i en virtuell 
värld. 16 

 

Fysisk aktivitet i skolan och på fritiden 
Barn är mer aktiva på vardagar jämfört med helger. 
På helgen ökar också stillasittandet framför skärmar. 
Diagrammet nedan visar tiden i minuter som barnen 
är fysiskt aktiva på skoltid respektive fritid för olika 
åldrar.17  

 

 
Tid i minuter i måttlig och hög intensitet på vardagar, 
fritid respektive skoltid uppdelat på årskurs (n=788) 
Konfidensintervall 95% Källa: Nyberg G. Få unga rör sig 
tillräckligt. 
 

                                                 
13 Raustorp A, Pagels P, Fröberg A, Boldemann C. "Physical activity 

decreased by a quarter in the 11-12 year old Swedish boys between 2000 
and 2013 but was stable in girls. A smartphone effect?" Acta Paediatr 

2015 104(8):808-14. 
14 Statens Medieråd (Swedish Media Council). Kids & Media 2015. 
15 Have youth become less physically active?  17 years temporal-trends of 

pedometer-determined physical activity among Swedish 2nd, 5th and 8 th 

graders . 
16 Bunke, S m.fl. The impact of social influence on physical activity 

among adolescents. I European Journal of Sports Science vol 13. Nr 1, s 

86-95 
17 Nyberg G. Få unga rör sig tillräckligt. Kap 3 i De aktiva och de 

inaktiva. CIF rapport 2017 

Barn samlar ihop ca 60 % av dagens fysiska aktivitet 
under skoldagen. När det gäller de rekommenderade 
60 minuterna av måttlig eller intensiv aktivitet så nås 
93 % av detta på rasterna i lågstadiet, i åk 5 nås 50% 
på raster och åk 8 nås på 5% på raster.18  
 
Idrott- och föreningsliv 
Idrottsrörelsens bidrag för att främja fysisk aktivitet 
är viktigt. Barn som föreningsidrottar har en högre 
total fysisk aktivitet mätt över hela veckan. 
Stillasittande och skärmtid är också lägre i denna 
grupp.19 Även inom idrotten ser vi betydelsen av att 
anlägga goda vanor tidigt i livet. Den samlade 
forskningen visar att barn som deltar i organiserad 
idrott tenderar att delta i organiserad idrott som 
ungdomar, samtidigt som ungdomar som deltar i 
organiserad idrott tenderar att delta i organiserad 
idrott som vuxna.20 
 
Cirka 70 % av barnen och ungdomarna på 
mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet är aktiva i 
någon förening/klubb. Det råder ingen skillnad 
mellan flickor och pojkar. Mellan åldrarna finns 
däremot skillnader. I ingången till högstadiet är ca 75 
% av eleverna med i föreningsidrott och vid 
utgången endast 50 %.21 Avhopp från idrottsrörelsen 
är en viktig orsak till den stora nergång av fysisk 
aktivitet som man ser under högstadietiden.  
De som aldrig kommit in i idrottsrörelsen uppnår låg 
grad av fysisk aktivitet, i paritet med vuxnas, redan i 
18 års ålder. De som varit med i föreningsidrott, men 
slutat i åk 6 eller åk 9 uppvisar dock en markant 
högre fysisk aktivitet i 18 års ålder jämfört med de 
som aldrig föreningsidrottat.22   
 

Hur främjas fysisk aktivitet hos 

barn och unga? 
Den samlade forskningen visar att främjande av 
fysisk aktivitet kräver mångfacetterade insatser på 
individ-, grupp-, och samhällsnivå, och arbetet 
behöver ske på flera arenor samtidigt. Skolan, 

18 Pagels, P. Raustorp, A. de Leon, A.P, Martensson, F. Kylin, M. 

Boldemann, C. A repeated measurement study investigating the impact of 
school outdoor environment upon physical activity across ages and 

seasons   in swedish second, fifth and eighth graders. BMC Public 

Health 2014, 14, 803. 
19 Nyberg G. Få unga rör sig tillräckligt. Kap 3 i De aktiva och de 

inaktiva. CIF rapport 2017 
20 Hagströmer, M. Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och 
ungdomar? Kap 1 i De aktiva och de inaktiva CIF rapport 2017 
21 CIF 2015 Statens stöd till idrotten 
22 Raustorp A, Svensson K, Perlinger T. Tracking of pedometer 
determined physical activity. A five-year follow up study of adolescents 

in Sweden. Pediatr Exerc Sci. 2007;19(2): 228-38 
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fritiden, våra offentliga miljöer samt hälso- och 
sjukvården lyfts ofta upp som viktiga arenor. Region, 
kommuner, föreningsliv, skola, och föräldrar 
behöver arbeta tillsammans för att åstadkomma 
förändring. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är 
sannolikheten stor att man når de största 
folkhälsovinsterna om lågaktiva eller inaktiva barn 
och ungdomar ökar sin fysiska aktivitet. 23 
 
För att främja fysisk aktivitet är det viktigt att 
motarbeta hinder för rörelse. Viktiga exempel på 
detta är passiv transport till skola, torftig 
skolgårdsmiljö, inaktiv ”rastkultur”, fysiskt inaktiv 
fritid samt skärmtid.24 
En internationell sammanställning avseende 
åtgärder för att öka fysisk aktivitet i anslutning till 
skoldagen visar att utökning av obligatorisk idrott 
och hälsa är det mest effektiva.  Att bygga in fysisk 
aktivitet i systemet, och arbeta med många olika 
åtgärder, förefaller alltså vara framgångsrikt. 25 

 
Åtgärder för att öka fysisk aktivitet i anslutning till 
skolan och hur många extra minuter per dag som det 
genererar. Aktiviteterna är oberoende av varandra. 
Källa: Bassett DR Jr et al.  Estimated energy expenditure 
in school based policies and active living.  

 
Skolan når alla barn. Av denna anledning är det en 
viktig arena för att främja fysisk aktivitet generellt. 
Skolan har enligt läroplanen i uppdrag att ge 

                                                 
23 Faskunger, J. Främjade av fysisk aktivitet i Sverige kräver 

förändringar i vår sociala och fysiska miljö: konceptuella aspekter. I 
Svensk idrottsforskning Nr 4, 2003 
24 Kriemler S, Meyer U, Martin E, van Sluijs EM, Andersen LB, Martin 

BM. Effect of school-based interventions on physical activity and fitness 
in children and adolescents: a review of reviews and systematic update. 

Br J Sports Med 2011; 45 (11): 923 
25 Bassett DR Jr, Fitzhug EC, Heath GW, Erwin PC, Frederick GM, Wolf 
DL, Welch WA, Stout AB.  Estimated energy expenditure in school 

based policies and active living. Am J Prev Med. 2013;2:108-13 

eleverna daglig fysisk aktivitet och många goda 
exempel kan hämtas från skolan. Det pågår flera 
nationella initiativ just nu i syfte att öka rörelse i 
skolan, exempelvis Rörelsesatsning i skolan (Västra 
Götalands idrottsförbund)26 och PEP Skola 
(Generation PEP)27. 
 

 
 
Våra omgivningar och miljöer lyfts också upp av 
forskningen som viktig faktor för att främja fysisk 
aktivitet. Promenadvänlig miljö, cykelbanor, närhet 
till grönområden, skolgårdar och ytor för 
spontanidrott och lek påverkar möjlighet till fysisk 
aktivitet.28 En nyligen publicerad rapport från 
Boverket visar att skolgårdarna krymper och endast 
4 av 10 barn har tillgång till en skolgård som uppnår 
Boverkets rekommendationer vad gäller storlek och 
utformning. 29  

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) 
Idag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt 
både för att förebygga och behandla en mängd olika 
sjukdomstillstånd. Inom hälso- och sjukvården 
används Fysisk aktivitet på recept (FaR) som en 
metod för att främja och öka fysisk aktivitet. I 
metoden ingår ett personcentrerat rådgivande 
samtal, en individanpassad skriftlig ordination samt 
en strukturerad uppföljning. FaR kan förskrivas av 
legitimerad vårdpersonal i dialog med patienten och 
ges till personer som kan utföra aktiviteter utanför 
sjukvårdens regi. Metoden har utvärderats 
vetenskapligt, men enbart för vuxna patienter och 
för närvarande saknas evidens för förskrivning av 

26 http://www.vgidrott.se/rorelsesatsningiskolan/  
27 https://pepskola.se/ 
28 Faskunger, J. Främjade av fysisk aktivitet i Sverige kräver förändringar 

i vår sociala och fysiska miljö: konceptuella aspekter. I Svensk 

idrottsforskning Nr 4, 2003 
29http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/avslutade-

uppdrag/barns-och-ungas-utemiljo/nationell-kartlaggning-visar-att-

skolgardarna-krymper/  

Åtgärd Extra minuter 
per dag i fysisk 
aktivitet 

Modifierade rastaktiviteter 5 minuter 

Modifierad skolgård 6 minuter 

Åtgärder efter skoltid 10 minuter 

Uppmana att gå/cykla till skolan 16 minuter 

Klassrumsbrytande aktiviteter 19 minuter 

Utökning av obligatorisk idrott och 
hälsa 

21 minuter 

http://www.vgidrott.se/rorelsesatsningiskolan/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/avslutade-uppdrag/barns-och-ungas-utemiljo/nationell-kartlaggning-visar-att-skolgardarna-krymper/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/avslutade-uppdrag/barns-och-ungas-utemiljo/nationell-kartlaggning-visar-att-skolgardarna-krymper/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/avslutade-uppdrag/barns-och-ungas-utemiljo/nationell-kartlaggning-visar-att-skolgardarna-krymper/
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FaR till barn och ungdomar. Det är ett område som 
växer och ett flertal utvecklingsprojekt gällande FaR 
till barn och ungdomar har genomförts runtom i 
landet. Några landsting arbetar med FaR till barn och 
ungdomar i sin ordinarie verksamhet, inom såväl 
primärvård som slutenvård och skolhälsovård. 
Stockholms läns landsting (SLL) har tagit fram 
rekommendationer avseende FaR till barn och 
ungdomar i SLL, som baseras på tillgänglig vetenskap 
och beprövad erfarenhet. 30 
 

Familjen och omgivningen 
Familjen och omgivningen har en viktig roll i 
främjandet av fysisk aktivitet. Barn i aktiva familjer 
är i högre grad aktiva än barn i familjer med låg grad 
av fysisk aktivitet. Forskningen betonar vikten av att 
föräldrarna uppmuntrar och ger förslag till fysisk 
aktivitet, praktisk hjälp eller själva deltar tillsammans 
med sina barn. Att arbeta med hela familjen har 
därför visat sig positivt för att främja fysisk aktivitet 
och förändra levnadsvanor.31 Föräldrarnas roll för 
barns rörelse är större ju yngre barnen är. När 
barnen blir äldre blir normer och beteenden i 
kamratgruppen mer inflytelserika än råd och 
förmaningar från föräldrar. Att vara aktiv 
tillsammans med vänner ökar motivationen att 
fortsätta vara fysiskt aktiv själv. Föreningsidrotten 
har en viktig roll för att nå unga och skapa ett socialt 
sammanhang där rörelse är roligt tillsammans. 
 

En kort utblick  
En utblick visar flera exempel på initiativ/satsningar 
med syfte att öka fysisk aktivitet för barn och unga. 
Flera av dem genomförs med syftet att minska 
övervikt och fetma. I Seinajoki i Finland har man 
lyckats minska andelen överviktiga och feta barn 
genom ett anti-fetmaprogram och den så kallade 
Seinajoki-modellen. Ökad fysisk aktivitet är en 
central del i modellen tillsammans med förbättrad 
kost. En utvärdering av arbetet i Seinajoki visar 
tydligt att arbetet är krävande och att man måste 
arbeta långsiktigt. 32 
 
I Östergötland har Region Östergötland tagit initiativ 
till att enas om en gemensam strategi för fysisk 
aktivitet. Den omfattar såväl barn som vuxna. 
Arbetet handlar nu om att integrera strategins 

                                                 
30 https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-

arbete/levnadsvanor/Fysisk-aktivitet/FaR-for-barn-och-ungdomar/ 
31 Bunke, S m.fl. The impact of social influence on physical activity 

among adolescents. I European Journal of Sports Science vol 13. Nr 1 
32 http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/09/Seinajoki-pressar-

ner-viktkurvorna/ 

intentioner i strategiska mål-och styrdokument på 
regional och kommunal nivå samt att mobilisera 
samhällsaktörer och organisationer att följa den. 
Centrala arenor för arbetet är boende och 
närområde, fritid, skola, arbete samt hälso- och 
sjukvård.33 Gemensamt för Seinajoki och 
Östergötland är att man har lyckats engagera många 
olika delar av samhället. Det finns en politisk 
förankring, en gemensam målbild och ett långsiktigt 
perspektiv.  

 

 
 
Physical literacy - rörelserikedom 
Intresset för physical literacy (rörelserikedom) har 
ökat i samhället och kan enligt vissa forskare vara 
nyckeln till ökad fysisk aktivitet under hela livet. 
Grundläggande för detta synsätt är tron på att barn 
blir mer rörelserika när de utvecklar 
rörelsefärdigheter, självförtroende och inre 
motivation att röra på sig. Att vara rörelserik är lika 
viktigt som att kunna räkna, skriva och läsa.34  
Physical literacy förordar samordning mellan 
samhällets olika aktörer för att gemensamt arbeta 
för ökad rörelse. Kommunen, skolan, 
idrottsrörelsen/fritidssektorn och hälso- och 
sjukvården lyfts upp som nyckelaktörer.  Physical 
literacy är ett internationellt vedertaget begrepp 
inom både forskning och fysisk utbildning, men 
tämligen nytt i Sverige. Såväl idrottsrörelsen som 
flera regioner och kommuner börjar intressera sig 
för begreppet och synsättet. Ett exempel är Umeå, 
där ett flertal aktörer har lyckats arbeta tillsammans 
för att öka rörelserikedom hos barn och unga genom 
konceptet Change the game.35 Mycket av 
inspirationen har hämtats från Kanada, där man 
ligger i framkant inom området.   

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/03/Tveksam-effekt-
av-Seinajoki-modellen/ 
33 http://sättöstergötlandirörelse.nu/ 
34 http://physicalliteracy.ca/  
35 https://change-the-game.se/  

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/09/Seinajoki-pressar-ner-viktkurvorna/
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/09/Seinajoki-pressar-ner-viktkurvorna/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/03/Tveksam-effekt-av-Seinajoki-modellen/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/03/Tveksam-effekt-av-Seinajoki-modellen/
http://physicalliteracy.ca/
https://change-the-game.se/
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Vad gör Västra Götalandsregionen 

för att främja fysisk aktivitet för 

barn och unga? 
Fysisk aktivitet hos barn och unga är ett prioriterat 
område för Västra Götalandsregionen och fråga som 
berör många olika verksamheter.  
I egenskap av stor samhällsaktör med finansiella 
muskler och mycket kunskap inom området har 
Västra Götalandsregionen stora möjligheter att 
inspirera och påverka inom detta område.  
 
 
 

 

 
Primära berörda aktörer inom VGR 

 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet utifrån tre arenor 

 
 
 
 

 
 

 
 
Fysisk aktivitet utifrån tre olika arenor 
Kartläggningen av Västra Götalandsregionens arbete 
för att främja fysisk aktivitet utgår från tre olika 
arenor. Västra Götalandsregionens roll ser olika ut 
för de olika arenorna, likaså hur respektive arena 
bearbetas och vilka initiativ som bedrivs.  En kort 
sammanfattning av detta visas i bilden nedan.  
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Arena Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvård är en stor och viktig arena, där 
Västra Götalandsregionen på många sätt har en 
rådande roll. Här bedrivs hälsofrämjande och 
förebyggande insatser, parallellt med behandlande 
insatser. Insatserna är dels generella, dels riktade till 
specifika målgrupper.  
 

 
 
Utgångspunkter och riktlinjer 
Strategin för hälso- och sjukvårdens omställning i 
Västra Götalandsregionen riktar fokus på nära vård 
samt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser för att skapa ökad hälsa och minska 
framtida vårdbehov. Handlingsplanen för 2018-2019 
är en av aktiviteterna att titta på möjligheten att 
med digitala verktyg stärka arbetet med FYSS/FaR 
för barn och unga. Fetma är en prioriterad regional 
patientprocess i Västra Götalandsregionen och det 
finns ett utformat beslutsstöd för övervikt och fetma 
för barn och unga36. Processen har framförallt 
omfattat behandlande åtgärder, men ska nu breddas 
och kompletteras med mer hälsofrämjande och 
förebyggande insatser.  
  
I juni 2018 kom Socialstyrelsen med uppdaterade  
nationella riktlinjer avseende prevention och 
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.37 Här 
tydliggörs rekommendationer av åtgärder kopplat till 
fysisk aktivitet för barn och unga, och enligt dessa 
bör hälso- och sjukvården:  
 

• Erbjuda rådgivande samtal till ungdomar 
under 18 år som är otillräckligt fysisk aktiva.  

• Erbjuda familjestödsprogram till barn 0–5 år  
och 6–12 år med ohälsosamma matvanor 
eller otillräckligt fysisk aktivitet.  

 

                                                 
36 https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Beslutstod-overvikt-och-fetma/barn-

och-unga/  

Just nu pågår implementering av 
rekommendationerna i berörda verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen. 
 
Regionala aktörer som idag arbetar med att 
informera och utbilda om fysisk aktivitet inom hälso- 
och sjukvården upplever en bristande regional 
samordning inom levnadsvanearbetet. Det saknas en 
regional samordningsfunktion som ansvarar för att 
samordna information och material inom området 
samt sprida det vidare inom organisationen. Detta 
gör det svårt att nyttja och sprida kunskap, exempel 
och erfarenheter.  
 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser 
Inom barnhälsovården möter Västra 
Götalandsregionen samtliga barn och föräldrar och 
har genom de obligatoriska hälsosamtalen möjlighet 
att främja goda vanor, fånga upp problem i ett tidigt 
stadium samt sätta in åtgärder.  
Mycket talar för att kunskapsnivån varierar, liksom i 
vilken grad man pratar om fysisk aktivitet under 
hälsosamtalen. Det finns material och samtalsstöd 
att tillgå som är gemensamt för regionen. Många 
menar dock att detta tillsammans med tydliga 
riktlinjer kring rörelse kan förbättras. En problematik 
är att FYSS rekommendationer avseende fysisk 
aktivitet för barn mellan 0 och 5 år är tämligen 
otydliga. Bättre samverkan mellan barnhälsovård 
och rehab samt mellan barnhälsovården och 
förskolan lyfts också upp som förbättringsmöjlighet. 
 
I skolåldern övergår ansvaret från Västra 
Götalandsregionen till den samlade elevhälsan 
(kommunen). Hälsosamtal förs nu av elevhälsans 
personal.  
En god samverkan mellan elevhälsan och Västra 
Götalandsregionen är en viktig förutsättning för att 
identifiera problem och sätta in rätt behandling. En 
gemensam elevhälsodatabas (Elevens hälsa i fokus) 
skulle ge oss möjlighet att följa barns hälsa över tid 
och förbättra möjligheterna att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande tillsammans. 
 
Regionens ungdomsmottagningar träffar ungdomar 
mellan 13 och 24 år. Detta är en kritisk grupp, 
eftersom forskningen visar att den fysiska aktiviteten 
är som lägst i denna ålder. Här genomförs olika 
insatser kopplat till rörelse och livsstil i regionens 
olika kommuner.   

37 https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-
prevention-och-behandling-vid-ohalsosamma-levnadsvanor/5  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Beslutstod-overvikt-och-fetma/barn-och-unga/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Beslutstod-overvikt-och-fetma/barn-och-unga/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Beslutstod-overvikt-och-fetma/barn-och-unga/
https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-prevention-och-behandling-vid-ohalsosamma-levnadsvanor/5
https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-prevention-och-behandling-vid-ohalsosamma-levnadsvanor/5
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Det finns också specifika insatser för att nå 
ungdomar, exempelvis hälsosamtal och Hälsocoach 
online via Närhälsan38. Anpassat stödmaterial finns 
att tillgå för denna målgrupp39.  
 

Behandlande insatser - Fysisk aktivitet på recept  
Det saknas samsyn inom Hälso- och sjukvården 
angående vilka metoder som ska användas för att 
öka fysisk aktivitet.  
Inom Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd arbetar 
man sedan fem år tillbaka med FaR för barn och 
unga. Arbetet leds och samordnas av Närhälsan 
Göteborg Centrum för fysisk aktivitet, och bedrivs 
utifrån de rekommendationer som SLL tagit fram. 
Enheten utvecklar metoder, utformar material, 
håller utbildningar och koordinerar förskrivarnätverk 
med anslutna vårdgivare. Här är samverkan med 
interna och externa vårdgivare, elevhälsan och 
föreningslivet centralt för att nå framgång.  
I dagsläget sker begränsad uppföljning av FaR-
arbetet för barn och unga, på grund av att det 
saknas stöd i datajournalen för detta.  Västra 
Götalandsregionen har ingen information om hur 
många recept som skrivs ut, och får ingen 
återkoppling från vårdgivare efter avslutad 
aktivitetsperiod. Enligt uppskattning på FaR-
mottagningarna skrivs de flesta recepten idag ut av 
elevhälsan. 
Göteborg är den enda hälso- och sjukvårdsnämnden 
inom regionen där FaR för barn och unga har 
implementerats. Detta betyder att det är stora 
skillnader mellan regionens geografiska områden 
och det många målgrupper som inte får tillgång till 
fysisk aktivitet på recept.  
 

 

                                                 
38 https://www.vgregion.se/halsocoach 
39 Unga kroppar är gjorda för rörelse – Fysisk aktivitet för att förebygga 

och behandla ohälsa hos ungdomar. 
40 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-

och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/  

Inom barnhabiliteringen används FaR för barn och 
unga endast i låg grad, och det finns ett tämligen 
litet utbud på aktiviteter för de som behöver träning.   
 
Inom barnpsykiatrin har det genomförts ett antal 
pilotprojekt med syfte att arbeta med schemalagd 
fysisk aktivitet som en del i behandling vid 
depression.  
 
I varje vårdcentrals grunduppdrag ingår att göra en 
första bedömning av psykisk ohälsa hos barn och 
unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och 
behov av insatser samt erbjuda nödvändig 
behandling på primärvårdsnivå.  
Det pågående pilotprojektet med tilläggsuppdrag till 
vårdcentraler 2017–2019 arbetar hälsofrämjande 
med kost, fysisk aktivitet och sömn.40 
 

Lokaler som ägs och hyrs av Västra 
Götalandsregionen 
Fysisk aktivitet kan främjas genom att erbjuda inne- 
och utemiljöer som stimulerar till rörelse. Två 
tredjedelar av de lokaler där Västra 
Götalandsregionen bedriver verksamhet, ägs av 
Västfastigheter. Där finns stora möjligheter att 
påverka utformningen. För den tredjedel där Västra 
Götalandsregionen hyr in sig hos externa 
fastighetsägare är påverkansgraden lägre, vilket 
framförallt gäller regionens vårdcentraler.  

Lokalförsörjningsprocessen saknar idag ett tydligt 

barnperspektiv, vilket gör att det är lätt att bortse 

från denna dimension vid utformning/upprustning 

av lokaler. Samtidigt ser vi att många av våra 

väntrum och andra utrymmen där barn vistas 

uppmuntrar till stillasittande snarare än rörelse. 

Stimulerade utelekmiljöer saknas på många av våra 

sjukhus. Det finns ett par goda exempel på nybyggda 

lokaler, där perspektivet barn och rörelse beaktats. 

Två exempel är Angereds närsjukhus och 

barnavdelningen på Skaraborgs sjukhus.   

Exempel på kraftsamling inom Västra 
Götalandsregionen 
Friska barn i Skaraborg41 är ett exempel på regionalt 
initiativ för att minska antalet barn och unga med 
fetma och övervikt. Fysisk aktivitet är en central del i 
detta arbete. Arbetet bedrivs av Västra 

 
41 https://www.skaraborg.se/Var-verksamhet1/social-

hallbarhetfolkhalsa/Friska_barn_i_skaraborg/  

https://www.vgregion.se/halsocoach
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/
https://www.skaraborg.se/Var-verksamhet1/social-hallbarhetfolkhalsa/Friska_barn_i_skaraborg/
https://www.skaraborg.se/Var-verksamhet1/social-hallbarhetfolkhalsa/Friska_barn_i_skaraborg/
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Götalandsregionen i samarbete med Skaraborgs 
kommunalförbund. Elevhälsan, idrottsrörelsen och 
samtliga kommuner i Skaraborg är andra aktörer 
som involveras. Åtgärder som lyftes upp i 
nulägesrapporten för att minska utvecklingen av 
övervikt och fetma hos barn var bland annat:  

• Politiska beslut med klara riktlinjer för att 
skapa gemensamma och samordnade 
insatser   

• Höjd kunskapsnivå hos professionerna  

• Nätverk för att utbyta erfarenheter mellan 
olika professioner  

• Kommunicera värderingar och fakta   

 

Arena Skola och förskola 
Inom arena skola och förskola saknar Västra 
Götalandsregionen rådighet och det krävs bra 
samverkan med kommuner och skolor för att kunna 
påverka och främja fysisk aktivitet.   
 

Koncept, kunskapsstöd och samprojekt 
Västra Götalandsregionens roll inom denna arena är 
att inspirera, sprida kunskap och skapa forum för 
samverkan. Det sker bland annat genom initiativet 
Skola i rörelse42, som drivs av Närhälsan Göteborg 
Centrum för fysisk aktivitet. Konceptet riktar sig till 
personal inom skolan som arbetar för att göra skolan 
mer rörelserik.  
 

 
 
Västra Götalandsregionen processleder eller 
medverkar också i specifika projekt i samverkan med 
regionens kommuner. Ett sådant är På egna ben43, 
där avdelning Infrastruktur och kollektivtrafik är 
involverade, som syftar till att få fler barn och unga 
att gå eller cykla till skolan. Västra 
Götalandsregionen har också tagit fram en hel del 
material kopplat till kost och rörelse som delas ut 
och används i både skola och förskola.  
 
En sammanställning av folkhälsoarbetet i hälso- och 
sjukvårdsnämnderna visar att de flesta kommunerna 

                                                 
42 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/sa-soker-du-

vard/aktivitetskatalog-far/skola-i-rorelse/ 

driver arbete kopplat till ökad fysisk aktivitet för 
barn och unga. Projekt med syfte att öka rörelse i 
skolan återfinns i flera kommuner och skolor. 
Uppföljningen visar samtidigt att prioriterade 
insatser, arbetssätt och metoder skiljer sig mellan 
olika nämnder och kommuner. Upplevelsen är att 
det finns stor förbättringspotential vad gäller att ta 
vara på goda exempel och vetenskap. Likaså att dela 
kunskap och erfarenheter över gränserna. 
 

Arena Fritid 
Flera studier visar att barn är mindre aktiva på 
helger och utanför skoltid. För att främja barn och 
ungas rörelse behövs därför insatser som riktar sig 
till barnens fritid. 
 

Idrott, kultur och föreningsliv  
Västra Götalandsregionen har i första hand en 
stödjande roll inom denna arena, genom de 
ekonomiska bidrag som delas ut till idrottsrörelsen 
och frivilligorganisationer som riktar sig till barn och 
unga. Västra Götalandsregionen har också en 
nätverkade roll, och möjliggör samverkan mellan 
olika aktörer såsom kommuner, 
idrottsorganisationer och ideella krafter. Avdelning 
Kultur har en central roll i detta arbete.   
 
I det idrottspolitiska programmet tydliggörs 
inriktning för Västra Götalandsregionens 
bidragsgivning till idrotten. Detta kommer att ses 
över under 2019. Västra Götalandsregionen skulle på 
ett tydligare sätt kunna stödja idrottens arbete med 
att få fler barn och unga aktiva inom idrottsrörelsen. 
Det finns också möjligheter till att bredda och 
fördjupa samarbetet med Västra Götalands 
idrottsförbund. 
 
Regionfullmäktige har i oktober 2018 antagit en ny 
policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. 
Detta innebär att bidragshantering framöver ska ske 
utifrån Västra Götalandsregionens olika 
styrdokument. En strategi som tydliggör Västra 
Götalandsregionens prioriteringar kopplat till fysisk 
aktivitet skulle därför kunna vara vägledande i 
bidragshantering.  
 
Ekonomiskt stöd ges idag till ideella organisationer 
som arbetar med familjen som målgrupp för att 
förändra levnadsvanor. Ett exempel är En friskare 
generation44 som stöttar barnfamiljer i områden 

43 http://paegnaben.se/ 
44 http://www.enfriskgeneration.se/  

http://www.enfriskgeneration.se/
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med begränsade resurser att leva ett mer aktivt och 
hälsosamt liv.   
 

Offentliga miljöer och omgivningar 
Genom Västkuststiftelsen, som delfinansieras av 
Västra Götalandsregionen, bidrar Västra 
Götalandsregionen till att vandringsleder och 
grönområden görs tillgängliga. Barn och unga har 
historiskt inte varit en prioriterad målgrupp, men i 
den långsiktiga inriktningen för västkuststiftelsen 
(2019–2021) betonas insatser för att attrahera nya 
grupper till naturreservaten, särskilt barn och unga. 
 
Samhällsplanering och stadsplanering är områden 
som till stor del ägs och drivs av kommunen. Här 
saknar Västra Götalandsregionen rådighet, men 
möjlighet finns att påverka genom att bidra med 
kunskap och arenor/strukturer för samverkan. 
Aspekten fysisk aktivitet kan också involveras inom 
befintliga insatser kopplat till boendemiljö.  
Det finns ett antal grönområden som ägs och 
förvaltas av Västra Götalandsregionen, såsom 
Göteborgs Botaniska trädgård. Parken har som 
uppdrag att nå barn och unga i hela Västra Götaland. 
Det finns stora möjligheter till utveckling av parken 
och konceptet utomhuspedagogik för att locka fler 
familjer, skolklasser och ungdomar.  

 

Styrkor och utvecklingsområden 

Västra Götalandsregionen har många styrkor att ta 
vara på. Gedigen kunskap inom området, stort 
engagemang, etablerade nätverk med externa 
aktörer samt många goda exempel på 
arbetsmetoder och genomförda initiativ är exempel 
på detta. 
 
Det finns också stor förbättringspotential. Västra 
Götalandsregionen har idag svårt att nyttja den 
kunskap och erfarenhet som finns inom 
organisationen. Det finns en tendens att uppfinna 
hjulen på nytt och många vittnar om svårigheter att 
arbeta över gränserna. En anledning till detta kan 
vara de stuprör som präglar organisationen. Många 
saknar en regional samordningsfunktion som kan 
möjliggöra att kunskap nyttjas och sprids på ett 
effektivt sätt. Bristande intern samordning gör det 
också svårt att få till effektiva samverkansformer 
med externa aktörer.  
 
 
 

 
 
Det saknas också en tydlig målbild och inriktning för 
arbetet kring fysisk aktivitet för barn och unga. Vad 
ska prioriteras och hur bör vi arbeta?  
 
Inom arena Hälso- och sjukvård har Västra 
Götalandsregionen en rådande roll. Här saknas  
samsyn kring vilka metoder som ska användas för att 
öka fysisk aktivitet.  FaR för barn och unga används 
till exempel bara inom Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd och många stora målgrupper får 
idag inte tillgång till FaR.  Riktlinjer, samtalsstöd och 
material kopplat till fysisk aktivitet kan förbättras.  
Många av våra lokaler och utemiljöer lockar till 
stillasittande snarare än rörelse. Det finns potential 
att väva in perspektivet barn och fysisk aktivitet i 
våra lokalförsörjningsprocesser.  
 
Inom arena Fritid har Västra Götalandsregionen en 
stödjande roll. Mycket tyder på att Västra 
Götalandsregionen på ett tydligare sätt skulle kunna 
stödja idrottens arbete med att få fler barn och unga 
aktiva inom idrottsrörelsen. Genom den nya policyn 
för ekonomiskt stöd till civilsamhället ges möjlighet 
att på ett mer strukturerat sätt rikta bidrag till 
organisationer som arbetar med fysisk aktivitet för 
barn och unga.  
 
Även inom arena Skola och förskola har Västra 
Götalandsregionen en stödjande roll. Här råder 
variationer vad gäller stöd och arbetsmetoder 
beroende på kommun och skola. Det upplevs svårt 
att ta vara på exempel och dela kunskap över 
gränserna.  En viktig möjliggörare för att arbeta 
målinriktat och strukturerat med frågan är att det 
finns möjlighet att mäta och följa upp fysisk aktivitet 
hos barn och unga. Idag gör vi inga sådana 
mätningar och har inte heller tillgång till 
regionspecifik data.  
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Övergripande utvecklingsområden 
 

Var hi 
jag mer information? 

Var hittar jag mer information? 
 
Denna rapport hittar du på projektsidan för Strategi 
fysisk aktivitet barn och unga:  
 
http://vgregion.se/strategifysiskaktivitet 
 
För den som önskar finns även en kortversion av 
rapporten.  
 
 

http://vgregion.se/strategifysiskaktivitet


 


