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Förord 

Denna kartläggning har kommit till inom ramen för folkhälsoarbetet vid Skaraborgsenheten, 

avdelning Social hållbarhet, Västra Götalandsregionen. Syftet har varit att ge en övergripande 

beskrivande nulägesbild kring en av våra viktigaste levnadsvanor: fysisk aktivitet, samt att göra en 

initial framåtsyftande analys över möjligheter för vidare arbete med att främja fysisk aktivitet och 

rörelse i Skaraborg.  

Kartläggningen innefattar alla åldrar och har även tagit hänsyn till kön, funktionsvariation och 

socioekonomisk status. Risker med fysisk inaktivitet nämns men fokuseras inte på, exempelvis 

kopplingen till övervikt och fetma, utan kartläggningen har ett salutogent hälsofrämjande 

perspektiv.  

 

Linnéa Wiljén, folkhälsostrateg 

Christina von Tell, folkhälsostrateg 

Skövde, 2020-09-28 

(mindre revidering 2021-01-08) 

 



2 

 

Sammanfattning 

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste levnadsvanorna för ett gott och hälsosamt liv, och det finns tydliga 

rekommendationer för hur fysiskt aktiv en individ bör vara för att få hälsovinsterna som är kopplade till 

det. Dessvärre når inte Skaraborgarna upp till de rekommenderade nivåerna i tillräckligt hög utsträckning. 

Mest aktiva är män i åldern 16–29 år och minst aktiva är kvinnor 65–84 år, och det finns stora skillnader 

mellan kommuner. Redan bland barn framträder ett mönster i att med stigande ålder avtar nivåerna av 

fysisk aktivitet där övergången till tonåren innebär minskad rörelse. En tydlig könsskillnad finns då tjejer är 

mindre fysiskt aktiva än killar. Socioekonomi spelar även in i hur mycket barn rör på sig där de med bättre 

förutsättningar rör på sig mer. En utsatt grupp är personer med funktionsvariation då de har ytterligare 

barriärer för att vara fysiskt aktiva. Många utav dem vill dock vara mer fysiskt aktiva men saknar stöd och 

resurser. 

Fysisk aktivitet är ett viktigt område som tas upp i många olika styrdokument på olika samhällsnivåer. Det 

finns en global handlingsplan för fysisk aktivitet och en regional handlingsplan för fysisk aktivitet kopplat 

till barn och unga, men inga handlingsplaner på nationell eller delregional nivå.  

Det sker många goda aktiviteter och insatser för att främja fysisk aktivitet runtom i Skaraborg. Genom 

omvärldsbevakning finns mycket inspiration att hämta, exempelvis vad gäller informationsspridning, 

program och möjligheter eller insamling av data och presentation av statistik.  

Det som denna kartläggning landat i är fortsatt arbete med riktade insatser mot unga tjejer och kognitivt 

funktionsvarierade samt att stödja implementationen utav Hälsocoach online och Fysisk aktivitet på 

recept. 
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Vad är fysisk aktivitet och hur fysiskt aktiv bör en individ vara? 
Fysisk aktivitet definieras fysiologiskt som “all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning” (1 

s. 1). Det innebär att så fort en individ gör något utöver vila, dvs att ligga, sitta eller stå still, så 

är denne fysiskt aktiv. Aktiviteten kan ske med olika intensitetsnivåer: låg, måttlig och hög (1). Måttlig 

intensitet ger en viss ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och 

andning.  

 

Människan är evolutionärt “byggd” för att vara fysiskt aktiv och att röra på sig påverkar kroppens 

organsystem positivt på olika sätt (2). Faktum är att vara tillräckligt fysiskt aktiv är en av de viktigaste 

levnadsvanorna för vår hälsa och minskar risken för:  

• Förtida död, oavsett orsak.  

• Hjärtkärlsjukdomar, t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, stroke.  

• Metabola sjukdomar, t.ex. typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet.  

• Vissa cancerformer, t.ex. tjocktarms- och bröstcancer.  

• Fall och benbrott, t.ex. höftfraktur.  

• Psykisk ohälsa, t.ex. demens, depression (3).  

 

Vad innebär det då att vara “tillräckligt” fysiskt aktiv? Hur fysiskt aktiv måste en individ vara för att få ta del 

av hälsovinsterna? De officiella rekommendationerna, sammanställt av experter och baserat på all 

tillgänglig forskning, säger följande:  

 

Barn 0–5 år  

Daglig fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas. Det kan ske genom att erbjuda intressanta och 

motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion (4).  

 

Barn och ungdomar 6–17 år  

Minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.   

• Aktiviteten bör vara av främst aerob1 karaktär och intensiteten måttlig till hög.   

• Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet bör ingå minst tre gånger i veckan.  

• Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå minst tre gånger i veckan. Sådana 

aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.  

• Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning och som inte kan nå upp till 

rekommendationerna bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad 

regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysioterapeut, läkare och/eller 

sjuksköterska (4).  

 

Vuxna 18–65 år  

Minst 150 minuters fysisk aktivitet per vecka.  

• Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. 

Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera 

av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.  

• Aktiviteten ska vara av aerob karaktär.  

• Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om mängden fysisk aktivitet utökas. Detta kan ske genom att 

öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller både och.  

 
1 Aerob = Fysisk aktivitet där syrebrist och mjölksyra inte uppstår, exempelvis konditionsträning under en viss tid. 
(1) 
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• Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens 

stora muskelgrupper.  

• Individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till 

rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Gravida rekommenderas att 

vara regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter kan behöva anpassas till tillståndet.  

• Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form 

av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för de som har stillasittande arbete eller 

sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk 

aktivitet ovan (3).   

 

Seniorer 65+  

Samma rekommendationer som för vuxna, men de bör även träna balans. Om de inte kan nå upp 

till rekommendationerna, bör de vara så aktiva som tillståndet medger (3).  

 

Ur ett folkhälsoperspektiv kan konstateras att stora delar av sjukdomsbördan är sådant som fysisk aktivitet 

har positiv effekt på (exempelvis hjärtkärlsjukdomar, vissa cancerformer, psykisk ohälsa) (5), 

och att otillräcklig fysisk aktivitet har uppskattats vara bland topp 10 riskfaktorer för invaliditetsjusterade 

levnadsår (eng. Disability adjusted life years) i Sverige (6). Därför är det angeläget att främja fysisk aktivitet 

på befolkningsnivå.   

 

Hur fysiskt aktiva är Skaraborgarna? 
 

Barn och unga 0–18 år 
Tyvärr finns inte statistik angående fysisk aktivitet hos barn och unga på regional eller delregional nivå (7), 

men man kan anta att barn i Skaraborg följer den nationella trenden. Denna trend tycks vara nedåtgående. 

En studie som genomfördes 2016 mätte fysisk aktivitet med rörelsemätare hos skolungdomar en typisk 

vecka och den visade att endast 44 % av killarna och 22 % av tjejerna nådde upp till den rekommenderade 

nivån (8). Enligt Folkhälsomyndighetens nationella enkätundersökning Skolbarns hälsovanor 2017/2018 

var det mellan 9–23 % av 11-, 13- och 15-åringarna som nådde 60 minuters fysisk aktivitet per dag, den 

lägsta andelen bland flickor i 15-årsåldern och den högsta bland pojkar i 11-årsåldern (9). 

Folkhälsomyndigheten mätte även fysisk aktivitet med rörelsemätare på 11-, 13- och 15-åringar mellan kl. 

07-23 och det visade sig att ungdomarna var inaktiva 70 % av tiden (10). 2018 gjordes en sammanställning 

över barn och ungdomars fysiska aktivitet inom nätverket Active Healthy Kids vilken kom fram till att nivån 

på den totala fysiska aktiviteten är låg och stillasittandet högt (11).  

 

Utöver att nivån av fysisk aktivitet hos barn och unga är låg, 

är den dessutom ojämlikt fördelad mellan olika grupper. 

Enligt en stor hälsostudie som genomfördes 2018 bland 11 

000 barn i åldrarna 4–17 år samt deras vårdnadshavare rör 

flickor på sig mindre än pojkar och tonåringar mindre än 

yngre barn (12). Det visade sig även att barn till aktiva 

föräldrar rör sig mer och i rapporten refererar man till en 

annan studie som visar att barn i familjer med högre 

socioekonomisk status i högre utsträckning deltar i 

organiserad idrott (8).  

 

  

• Knappt hälften av killarna och en fjärdedel av tjejerna i 

skolålder når upp till den rekommenderade nivån av 

daglig fysisk aktivitet. 

 

• Ungdomar är mellan kl. 07-23 inaktiva 70 % av tiden. 

 

• Yngre barn är mer fysiskt aktiva än tonåringar. 

 

• Socioekonomi spelar roll. Barn med bättre 

förutsättningar rör sig mer. 
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Vuxna och seniorer (16–84 år)  
Andel som når upp till rekommendationerna av fysisk aktivitet  

Andel Skaraborgare som uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet är enligt den 

nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) ungefär samma som genomsnittet för Västra 

Götaland (64 % av befolkningen jmf. med 65 % för VGR). Mest fysiskt aktiva är män i åldern 16–

29 år, där 78 % uppfyller rekommendationerna. I kategorin män 30–44 år är det 10 procentenheter färre (68 

%) som uppfyller rekommendationerna, följt av 66 % i ålderskategorin 45–64 år och 57 % hos 65–84 år, 

alltså en sjunkande aktivitetsnivå med stigande ålder. Kvinnor håller en mer jämn nivå av fysisk 

aktivitet fram till pensionsålder. 67 % av kvinnor i åldern 16–29 år uppfyller rekommendationerna, följt av 

62 % 30–44 år, 64 % 45–64 år och slutligen 52 % 65–84 år.  

 år) Skaraborgare som når upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet. 

Sett till kommunerna i Skaraborg är Lidköping och Mariestad de kommuner där flest uppnår 

rekommendationerna för fysisk aktivitet (69 %), följt av Falköping, Grästorp och Skövde (64 %). Lägst 

andel har Töreboda (55 %) samt Essunga (56 %).  

 

Andel som motionerar minst en timma i veckan  

Gällande andel som motionerar minst en timma per vecka är siffrorna för Skaraborg något lägre än för 

regionen som helhet (38 % vs. 42 % i VGR). I båda könsgrupperna minskar andelen personer som ägnar 

sig åt minst en timmas motion i veckan med stigande ålder: 64 % av männen i åldern 16–29 år, följt av 46 

% i åldern 30–44 år, 39 % 45–64 år samt 25 % 65–84 år. Bland kvinnor i åldern 16–29 år uppger 48 % att 

de motionerar minst en timme per vecka, följt av 36 % 30–44 år, 32 % 45–64 år samt 23 % 65–84 år. 

n. 

Andelen som motionerar minst en timme per vecka är störst i Lidköping (44 %), Grästorp (42 %) och 

Falköping (41 %). Essunga (28 %), Töreboda (28 %) och Gullspång (28 %). 

Kommuntoppen: 

1. Lidköping 

2. Grästorp 

3. Falköping 

Kommuntoppen: 

1. Lidköping, Mariestad 

2. Falköping, Grästorp, 

Skövde 

Figur 1. Andel vuxna (16–84 år) Skaraborgare som når upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet. 

Figur 2. Andel vuxna (16–84 år) Skaraborgare som motionerar minst en gång i veckan. 
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Andel som cyklar ofta  

Andel invånare som cyklar varje dag eller nästan varje dag är på regionnivå 8 % och i Skaraborg 12 %. Det 

är en något högre andel män än kvinnor som cyklar ofta, framförallt i yngre ålder 19–29 år (16 % vs 10 %) 

samt medelåldern 20-44 år (13 % vs 9 %). 

 

Vid jämförelse av kommuner kan ses att högst 

andel regelbundna cyklister finns i Tidaholm (19 %) och 

Lidköping (17 %) följt av Töreboda och Hjo (15 %). I 

andra änden är det 6 % av Essungas kommuninvånare 

uppger att de cyklar varje dag eller nästan varje dag. I 

Götene är andelen 7 %.   

 

 

Stillasittande  

Som ovan nämnt bör långvarigt stillasittande undvikas. I 

Skaraborg uppger 83 % av befolkningen att de är 

stillasittande mindre än 10 timmar per dag, att jämföra 

med hela regionen som ligger på 78 %. 

Minst stillasittande i Skaraborg uppger invånarna 

i Karlsborgs och Götene kommuner att de är, 87 %, följt 

av Grästorp, Mariestad och Tidaholm på 86 %. I Skövde och Vara är 80 %, Lidköping 81 % och Skara 82 

% stillasittande mindre än 10 timmar per dag. På såväl regional nivå som Skaraborgsnivå är unga mer 

stillasittande än seniorer och män mer stillasittande än kvinnor. 91 % av kvinnor i åldern 65–84 år är 

stillasittande mindre än 10 timmar per dag, jämfört med 74 % av män 16–29 år.   

 

Funktionsvarierade  
Specifik statistik för fysisk aktivitet bland individer med funktionsvariation finns varken på regional 

eller delregional nivå. Den statistiksammanfattning som finns är på nationell nivå, men antagande kan göras 

att Skaraborg inte skiljer märkvärt från nationell statistik. Enligt Myndigheten för delaktighets enkät 

“Rivstart 18: Hälsa, kost och fysisk aktivitet”, som delas ut 

till personer över 16 år med funktionsvariation, uppger 30 % 

att de inte motionerar alls eller mer sällan än en gång i veckan. 

Drygt två tredjedelar, 68 %, motionerar minst en gång i 

veckan (t.ex. promenad, gym eller simning). 75 % svarar att 

de vill motionera mer än vad de gör idag, dock är det 49 % 

av dessa som uppger att de inte har ork till mer träning, 34% 

har inte råd att träna mer än vad de gör och för 22 % är det 

brist på tid och/eller att man inte har hittat en träningsform 

som passar/fungerar att genomföra. 15 % svarar att de inte har tillgång till tillgängliga motionshallar, vilket 

kan bero på fysisk miljö, allergi osv. 14 % att de har svårt att få det stöd de behöver för att kunna motionera 

mer, exempelvis ledsagare, boendestödjare, assistent, tolk eller anhörig (13).  

  

• Skaraborgarna ligger nästan på länsgenomsnittet i andel som 

når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Dock 

motionerar de mindre än länsgenomsnittet. 

 

• Mäns aktivitetsnivå sjunker med stigande ålder. 

 

• Kvinnor håller en jämn aktivitetsnivå i vardagen fram till 

pensionsålder, men andelen som motionerar minst en timma 

per vecka minskar med stigande ålder. 

 

• Skaraborgaren cyklar mer än genomsnittet i Västra 

Götaland. 

 

• 8 av 10 Skaraborgare är stillasittande mindre än 10h/dag. 

• Nationellt är 3 av 10 vuxna med 

funktionsvariation inaktiva. 

 

• 3 av 4 vill motionera mer än vad de gör idag. 

 

• 15 % uppger att de inte kan motionera mer då de 

saknar stöd i form av assistent/ledsagning och 

tillgängliga miljöer.  

Länkar till statistik: 

Hälsoläget      Hälsa på lika villkor VGR databas 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDBmNDE2YTEtMzJlMC00NGViLTk3OTEtNDVlZDRmMmYwNDdhIiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9
http://pxwebb2017.vgregion.se/PXWeb/pxweb/sv/Folkh%c3%a4lsoenk%c3%a4ten%20(H%c3%a4lsa%20p%c3%a5%20lika%20villkor)/?rxid=41618624-9d6b-4d14-8dcd-b9f3e48cb1ab
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Styrdokument och mål kopplat till fysisk aktivitet 
Nedan redogörs för relevanta styrdokument och målsättningar som innefattar ökad fysisk aktivitet, från 
global till lokal nivå.  
 

Globalt 

Agenda 2030 (14) 
Agenda 2030 innehåller förenta nationernas (FNs) 17 hållbara utvecklingsmål som samtliga 193 

medlemsländer skrivit under på. Mål nr 3 handlar om God hälsa och välbefinnande: Säkerställa hälsosamma liv och 

främja välbefinnande för alla i alla åldrar, och det kanske är det målet som främst kopplas till fysisk aktivitet, 

framförallt delmål 3.4 om att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt 

främja psykisk hälsa och välbefinnande. Dock har fysisk aktivitet positiv inverkan på 13 utav målen, 

exempelvis att aktiv transport minskar behov av att transportera sig med medel som använder fossilbränsle 

(mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna) eller att fysisk aktivitet kan öka förutsättningarna för 

inlärning (mål 4 om god utbildning för alla).   

  
  
Den globala handlingsplanen för fysisk aktivitet 2018–2030 (WHO) (15) 
Fysisk inaktivitet är ett så pass stort globalt hälsoproblem att Världshälsoorganisationen (WHO) har antagit 

en global handlingsplan för att motverka det, vilken sträcker sig från 2018–2030. Målet 

med handlingsplanen är att minska den fysiska inaktiviteten med 10 % till 2025 och 15 % till 

2030. Planen består av fyra mål med 20 politiska åtgärder kopplat till dem:  

1) Skapa ett aktivt samhälle - sociala normer och attityder.  

2) Skapa aktiva miljöer - utrymmen och platser.  

3) Skapa aktiva människor - program och möjligheter.  

4) Skapa aktiva system – styrning och politiska möjliggörare.  

 

Handlingsplanen betonar att det krävs en social rörelse och paradigmskifte för att adressera det komplexa 

problemet med fysisk inaktivitet. En system-baserad ansats som genomsyrar hela samhället krävs för 

att vända trenden med lägre fysisk aktivitet.   

 
 

Nationellt 
Folkhälsopolitiska mål, nr 6 levnadsvanor (16) 
Sveriges övergripande mål för folkhälsopolitiken är “[...] att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (16). Kopplat till det finns åtta 

målområden som ska fungera som vägledning för det nationella folkhälsoarbetet, där det sjätte målområdet 

handlar om levnadsvanor. Detta målområde lyfter vikten av hur förutsättningarna för god hälsa påverkas av 

livsvillkoren och av individens egna val och levnadsvanor. Socioekonomiska skillnader är tydliga. Social 

miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar påverkar en individs levnadsvanor. Genom att ge 

människor handlingsutrymme och möjlighet till hälsosamma levnadsvanor främjas god och jämlik hälsa.   

  
Nationell samordnare för fysisk aktivitet (17) 
Regeringen har april 2020 utsett en nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, vars huvuduppgift är att 

genom utåtriktat arbete öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar 

till. Samordnaren har även uppgiften att sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som 

främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Särskilt 

sårbara grupper ska beaktas, som barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Senast 1 

mars 2023 ska uppdraget slutredovisas.  
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Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (18) 

Enligt socialstyrelsens riktlinjer ska hälso- och sjukvården arbeta med sjukdomsförebyggande metoder och 

erbjuda rådgivande samtal till vuxna patienter med bland annat otillräcklig fysisk aktivitet. Den åtgärd som 

har högst prioritet är kvalificerat rådgivande samtal. Sedan på samma prioritetsnivå kommer (icke-

kvalificerat) rådgivande samtal, rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet och rådgivande samtal med tillägg av aktivitetsmätare.   

  
Barnkonventionen (19) 

Förenta nationernas (FN:s) konvention om barns rättigheter blev lag i Sverige 1 januari 2020. Enligt 

barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder och beslut som rör barn (§ 

3). Barnkonventionen understryker också att alla barn är lika mycket värda (§ 2) och har samma rättigheter 

och att barn har rätt till bästa möjliga hälsa (§ 24). Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt 

och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället (§ 23). Barn behöver röra på sig för att må bra och 

därför kan barnrättsperspektivet användas i argumenterandet för åtgärder som främjar fysisk aktivitet.  

 
 

Regionalt 
 
Handlingsplan för fysisk aktivitet barn och unga 2019–2022 (20) 
För att främja och öka fysisk aktivitet hos barn och ungdomar har Västra Götalandsregionen tagit fram en 

handlingsplan som sträcker sig över perioden 2019–2022. Den önskande effekten av handlingsplanen är att 

fler barn och unga i Västra Götaland ska nå rekommendationerna om 60 minuter fysisk aktivitet om dagen 

samt minskade skillnader i aktivitetsnivå genom att rikta insatser till grupper som jämförelsevis är mindre 

aktiva, så som att;  

- Skillnaden mellan pojkar och flickor ska minska  

- Skillnaden mellan yngre och äldre barn ska minska  

- Aktivitetsnivån hos barn med funktionsvariationer ska öka  

 

Målbilden, att fler barn och unga ska nå rekommendationen 60 min fysisk aktivitet per dag samt minskade 

skillnader i aktivitetsnivå mellan olika grupper, omfattar fyra olika arenor och fyra övergripande mål. Genom 

detta kan insatser riktas på olika sätt och komplettera varandra. Att involvera vårdnadshavare och/eller hela 

familjen är en framgångsfaktor.   

   

Inom respektive arena och mål finns ett flertal delmål uppsatta. För varje respektive delmål finns åtgärder 

och indikatorer samt ansvarig verksamhet. Berörd verksamhet ansvarar för genomförande och finansiering 

av åtgärderna i handlingsplanen. Uppföljning sker genom ordinarie uppföljningsprocess i delårs- och 

årsredovisning. Koncernstab regional utveckling avdelning social hållbarhet ansvarar för samordning och 

uppföljning.  

 
 

Delregionalt 
 

I dagsläget finns ingen handlingsplan på delregional nivå som rör fysisk aktivitet. Dock innefattar Östra 

Hälso- och Sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument för 2021 ett fokusområde om att främja goda 

levnadsvanor. Inom det fokusområdet lyfts vikten av fysisk aktivitet i alla åldrar. 

 
 

Kommunalt 
 

I princip alla utav Skaraborgs kommuner nämner i sina strategiska planer/budgetar att de vill främja goda 

livsvillkor och levnadsvanor för sina medborgare, inom vilket fysisk aktivitet innefattas. Det finns således, 
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även om inte direkt uttryckt, en indirekt politisk vilja att främja fysisk aktivitet och rörelse på det lokala 

planet. Vissa kommuner har specifikt nämnt fysisk aktivitet i sina styrdokument (3st.), framförallt i 

folkhälsoplanerna (10st.).   

 

Främjande av fysisk aktivitet i Skaraborg idag 
Bristen på fysisk aktivitet är väl känd och det finns många initiativ till att främja rörelse i hela delregionen, 

nedanför är ett axplock av några som är mer utbredda (finns i minst fem utav kommunerna).   

 

“Kost och motion” (21) 

Kost och motion är ett gemensamt projekt för studieförbunden i Skaraborg med syfte att främja hälsosam 

kost och fysisk aktivitet. Projektet finansieras av regionen. Under våren 2020 har det genomförts någon 

form av aktivitet i samtliga 15 Skaraborgskommuner, bland annat familjegympa, olika former av dans, 

stavgång, promenader, vattengympa, qi gong, pilates, sittgyma, gymnastik, mattcurling och styrketräning. 

Deltagarna har varierat i ålder där familjegympa och vissa danser har tilltalat familjer med yngre 

barn/tonåringar. Dansformernas breda utbud har lockat tonåringar, medelålders och seniorer i olika 

grupper. Vid promenader, vattengympa, sittgympa, stavgång, gymnastik och mattcurling har främst 

medelålders och seniorer deltagit.  

 

Fritidsbanker (22) 

På Fritidsbanken kan privatpersoner låna sport- och fritidsutrustning 

helt kostnadsfritt i 14 dagar. Genom lånad utrustning får fler möjlighet 

att testa nya idrotter och fritidsaktiviteter som annars hade inneburit 

kostnader för individen/familjen. Fritidsbankens vision är att det ska 

finnas en Fritidsbank i alla Sveriges kommuner. I Skaraborg finns de 

hittills i Lidköping, Skara, Skövde, Falköping och Gullspång.  

 

Fysisk aktivitet på recept (23) 

Andelen fysisk aktivitet på recept (FaR) som skrivs ut inom Västra Götalandsregionen har ökat de senaste 

åren. År 2019 skrevs 5182 FaR ut jämfört med 3501 år 2015. Andelen FaR som skrivs ut inom Skaraborgs 

sjukhus (Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad) är i princip lika många som inom NU-sjukvården 

(Trollhättan och Uddevalla) och följer den ökade trenden. År 2015 skrevs 234 FaR ut inom SKAS och år 

2019 var antalet 411.   

 

Hälsocoach online (24) 

Hälsocoach online är Västra Götalandsregionens digitala 

vårdtjänst för livsstilsförändring. Coachingen är helt 

kostnadsfri och sker under 2–6 månader, 4–6 tillfällen, genom 

videomöte utifrån individens önskan och villkor. År 2019 var 

det 22 Skaraborgare från sex olika kommuner som sökte 

Hälsocoach online, varav flest Skövdebor (7 stycken). Fem 

individer har bara redogjort för delregion och inte 
Foto: Pernilla Lundgren, SÄS 
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hemkommun. Fram tills i juni 2020 har 18 individer från sju olika kommuner sökt. I år har det varit en mer 

jämn spridning, med 2–3 individer per kommun och fem som bara redogjort delregion. Det går inte att på 

Skaraborgsnivå få fram specifik anledning till varför individen söker Hälsocoach Online, men totalt sett är 

det 24 procent som söker för att öka och förbättra sin fysiska aktivitet.  

Hälsans stig/Hälsoslinga (25) 

Hälsans stig är ett koncept ägt av Riksförbundet HjärtLung. De tillgängliga 

motionsslingorna löper oftast genom tätort och är mellan 3–6 kilometer 

långa. Hälsans stig lyfts som en god möjlighet till att nå rekommendationen 

för daglig fysisk aktivitet. Hälsans stig finns i Mariestad, Lidköping, 

Grästorp, Tidaholm och Gullspång (två stycken). I Hjo kommun finns en 

liknande motionsslinga, kallad Hälsoslingan.   

 

Rörelsesatsning i skolan (26) 

För att öka fysiska aktiviteten under skoldagen och fritiden har RF-SISU Västra Götaland projektet 

“Rörelsesatsning i skolan”, som riktar sig till alla grundskoleelever årskurs F-6 men främst de barn som rör 

sig för lite. Målet är att fler ska vilja, våga och kunna vara i rörelse under hela livet. I dagsläget är Skara, 

Götene och Mariestad deltagande. Tidigare har Gullspång och Töreboda medverkat.  

 

Trivselledarprogrammet (27) 

Trivselledarprogrammet är ett program med syfte att öka aktivitet och inkludering inom skolan. Utbildade 

trivselledare från årskurs 3–9 har uppdraget att skapa möjligheter för ökad fysisk aktivitet på rasterna. 

Programmet innebär också ökad fysisk aktivitet i undervisningen. Skaraborgskommuner som använder sig 

av Trivselledarprogrammet i en eller fler skolor är; Tidaholm, Skara, Falköping, Mariestad, Skövde, Essunga, 

Hjo och Karlsborg.  

 

Senior Sport School (28) 

Senior Sport School är ett utav RF-SISU Västra Götalands projekt som 

syftar till att i samverkan med kommunen och dess föreningar främja 

fysisk aktivitet hos seniorer. Projektet har spridits till Karlsborg, 

Grästorp, Skara, Lidköping och Hjo. Tanken är att kommunerna efter 

första skolan ska fortsätta att driva konceptet tillsammans med 

föreningarna. 

 

Idrottshallar och anläggningar för fysisk aktivitet 

Vid en enklare undersökning framkommer det att majoriteten av kommunerna i Skaraborg byggt nya 

sporthallar och anläggningar för fysisk aktivitet det senaste tre åren. Antalet anläggningar varierar givetvis 

mellan kommunerna där de större kommunerna har fler anläggningar, men sammanfattningsvis har 

utveckling av sporthallar och anläggningar skett över hela Skaraborg.  
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Friska barn i Skaraborg 

Regionens avdelning för social hållbarhet, Skaraborgsenheten har ett kraftsamlingsområde som handlar om 

att motverka övervikt och fetma hos barn. Inom ramen för det kraftsamlingsområdet har en konferens ägt 

rum med temat Skaraborgs skolor i rörelse. Det sker även ett samarbete med Generation PEP för att öka antalet 

PEP-skolor i Skaraborg. Workshops har hållits med diverse intressenter och där har frågan om rörelse lyfts 

in på agendan. 

Omvärldsbevakning och goda exempel 
Nedan presenteras några goda exempel på arbete som görs utanför Skaraborg för att främja fysisk aktivitet. 

 

Insamling av data och presentation av statistik  

• ELSA: Region Örebro län sammanställer och analyserar resultaten från alla skolors elevhälsosamtal i 

förskoleklass, 4:an, 7:an och år 1 på gymnasiet (29).  

 

• Folkhälsoapp för insamling av data: Region Stockholm har utvecklat en folkhälsoapp som ska 

förenkla insamlingen av hälsodata och samtidigt ge användaren möjlighet att överblicka sin egen 

fysiska aktivitet och hälsa. I denna samlas objektiv data in på fysisk aktivitet genom mobilens 

stegräknare. Lanserades våren 2020 (30).  

 

• Folkhälsoenkät: Region Skåne gör återkommande tre egna folkhälsoenkäter med målgrupperna barn 

och föräldrar, barn och unga samt vuxna 18–80 år i vilka de bland annat frågar om fysisk 

aktivitet. Senaste undersökningen gjordes 2019 (31).  

 

• Regionala befolkningsundersökningar: Region Örebro län, Region 

Sörmland, Region Västmanland, region Värmland och Region Uppsala gör gemensamma 

befolkningsundersökningar. Bland annat “Äldres liv och hälsa i Mellansverige” (senaste 2017), “Liv 

och hälsa i Mellansverige (2017)”, “Liv och hälsa ung” (2017) samt “Mår alla bra?” (skolundersökning, 

särskild rapport om levnadsvanor) (32).  

 

Program och möjligheter  

• Hälsocenter: Region Västmanland har ett Hälsocenter där man får hjälp med levnadsvanor, bland 

annat otillräcklig fysisk aktivitet (33).  

 

• Hälsosamtal: Region Gävleborg erbjuder alla som fyller 40 år ett hälsosamtal. Under hälsosamtalet 

får man kolla sitt blodtryck, kolla sitt blodsocker, mäta längd, vikt och midjemått, personlig rådgivning 

kring sina levnadsvanor och en personlig profil angående hälsofaktorer och hur de påverkar hälsan 

(34).  

 

• Hälsoskola för nyanlända: Region Sörmland anordnar en Hälsoskola för nyanlända ungdomar, 

nyanlända vuxna och andra vuxna som behöver öka kunskapen om hälsa. Fysisk aktivitet är en del av 

det (35).  

 

• Hälsoundersökning: Region Västernorrland erbjuder hälsoundersökning (HUS) till samtliga 40-, 50-

, respektive 60-åringar. Kontroll av blodsocker, blodfetter, blodtryck, mätning längd, vikt och 

midjemått samt samtal (36).  
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• Skola i rörelse: Skola i rörelse är ett av finska regeringens spetsprojekt. Syfte är att skapa mer aktiva 

och trivsamma skoldagar som bidrar till välmående hos eleverna, minskat stillasittande, ökad 

delaktighet och främjande av inlärning. Regeringens mål är att Skola i rörelse ska utvidgas till ett 

riksomfattande program som angår alla barn och unga i grundskoleålder (37).  

 

Styrmodeller/-dokument  

• Kommunalt fritidspolitiskt program: Gotland kommun har ett fritidspolitiskt program som lyfter 

fysisk aktivitet i såväl stadsplanering, föreningsliv, barn och ungas möjligheter, funktionsnedsatta 

(38).   

 

• Länsgemensam strategi: Region Värmland har en länsgemensam strategi för att främja goda 

matvanor och fysisk aktivitet, samt ett nätverk (bestående av representanter från länets samtliga 

kommuner, Värmlands idrottsförbund, Friskvården i Värmland och Region Värmland) som ansvarar 

för att sprida den. Barn och unga uppmärksammas särskilt. Har delmål “Främja ökad fysisk aktivitet”, 

med visionen att alla elever ska delta i skolidrotten, att idrottsskolor ska utvecklas, att det ska finnas 

fritidsbank i varje kommun, att motiverande samtal (MI) ska hållas med barn och deras föräldrar för 

att göra hälsosamma val. Samhällsplanering: Anläggningar för motion och spontanidrott bör anläggas i 

skolans närmiljö för att de lättare ska kunna nyttjas i skolundervisningen och ge möjlighet till 

spontanidrott. Nya bostadsområden ska främja fysisk aktivitet. Finns tydlig matris över 

ansvarsfördelning och samverkansparter (39).  

 

Kunskaps- och inspirationsspridning  

• Aktivitetskatalog: Region Västernorrland har en aktivitetskatalog där man kan söka fram möjligheter 

att vara fysiskt aktiv, främst knuten till FaR (40).  

 

• Aktivitetskatalog: Region Västerbotten har en aktivitetskatalog där invånarna kan söka efter vilka 

aktiviteter som finns. Går att kategorisera utifrån kommun, typ av aktivitet, åldersanpassning, 

funkisanpassning, intensitet och FaR-utbildad ledare (41).  

 

• Trappa över fysisk aktivitet: Region Skåne har tagit fram en trappa som visar olika nivåer av fysisk 

aktivitet som exempelvis vårdgivare kan använda sig av (42).  

  

 

• Centrum för fysisk aktivitet: Västra Götalandsregionen har ett centrum för fysisk aktivitet vilket ska 

stötta processen kring FaR samt jobba för att främja rörelse hos alla Göteborgare (43).  

 

• Material till elevhälsans hälsosamtal: Region Västernorrland har tagit fram länsgemensamt 

underlag och frågeformulär (med bland annat frågor om fysisk aktivitet) till elevhälsans hälsosamtal 

med elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet (44).  

 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/trappa-for-fysisk-aktivitet/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/trappa-for-fysisk-aktivitet/
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• Motionsbingo: Region Västerbotten har ett motionsbingo där man kryssar i olika sätt man varit 

fysiskt aktiv på (45) (46).   

 

• Regionalt vårdprogram: Region Stockholm har ett regionalt vårdprogram vilket fungerar som en 

guide för hälso- och sjukvården i bland annat vilka insatser de kan ge vid ohälsosamma levnadsvanor. 

Det bygger på Socialstyrelsens riktlinjer men har mer konkret material och tips om hur 

vårdpersonalen kan gå tillväga (47).  

 

• Rör dig pigg: Region Västerbotten har ett material med tips om korta program med fysisk aktivitet 

som passar under lektionstid för barn på låg- och mellanstadiet (48).  

 

• Sundkurs: En webbaserad faktabas och inspirationskälla med ett avsnitt om fysisk aktivitet. Professor 

Maj-Lis Hellenius är initiativtagare (49).  

 

• Sätt Östergötland i Rörelse.nu: Region Östergötland driver en digital plattform för att sprida goda 

exempel på främjande av fysisk aktivitet runtom i länet, utifrån arenorna boende och närområde, fritid 

och kultur, skola och utbildning, arbete och försörjning, omsorg samt hälso- och sjukvård (50).  

 

• Pyramid över rekommendationer för fysisk aktivitet till vuxna och 65+:are: UKK-institutet i 

Finland har sammanställt pyramider som illustrerar rekommendationerna för fysisk aktivitet till vuxna 

respektive seniorer (65+) (51) (52). 

    

 

• Vägledning för fysisk planering: Boverket har utkommit med publikationen Planera för rörelse! – en 

vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen, vilken är en vägledning för de som 

arbetar med stadsplanering, folkhälsa, trafikplanering, grönområden eller friluftsliv och ger en ökad 

kunskap om hur viktig fysisk aktivitet är för hälsa och välbefinnande och hur den byggda miljöns 

utformning kan stödja ett fysiskt aktivt vardagsliv (53).  

 
Samverkansformer  

• Hälsofrämjande samhällsplanering: Region Skåne har en samverkansplattform tillsammans med 

Länsstyrelsen, Arbets- och miljömedicin Syd och Miljösamverkan Skåne där de samverkar kring 

hälsofrämjande samhällsplanering (54).   

https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/motionsrekommendation-for-vuxna
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Initial analys och förslag till fortsatt arbete 

Utifrån tillgänglig statistik på nivåer av fysisk aktivitet tycks följande grupper vara prioriterade:  

• Seniorer 

• Unga tjejer  

• Funktionsvarierade  

• Personer med låg socioekonomi  

 

Då det finns, om än ej tillräckligt, en del insatser för seniorer och personer med låg socioekonomi skulle 

unga tjejer och/eller funktionsvarierade kunna vara lämpliga grupper att inleda nya insatser för. Samtal har 

förts med relevanta aktörer där även andra möjligheter dykt upp.  

 

Funktionsvarierade 

Efter dialog med Myndigheten för delaktighet (MFD) framkom att mycket fokus legat på personer med 

fysisk funktionsnedsättning och att det funnits en avsaknad av aktiviteter och insatser riktat mot personer 

med kognitiv funktionsnedsättning. Ungdomar med kognitiv och/eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning är en målgrupp som även har större risk för att misslyckas i skolan, och där skulle en 

aktiv fritid kunna vara extra viktigt. RF SISU har i samarbete med Parasport Sverige ett utbildningsmaterial 

för att stödja och vägleda tränare som möter personer med funktionsnedsättning. De har även utbildning 

kring ”osynliga” funktionsnedsättningar och barn som inte har någon diagnos men ändå är i behov utav 

annan pedagogik och upplägg.  

 

Unga tjejer 

I Kanada finns en nationell non-profitorganisation (CAAWS) som arbetar för att öka möjligheten för bland 

annat tjejer att vara fysiskt aktiva. De har kommit fram till några framgångsfaktorer när det gäller att 

inkludera tjejer, vilka är (55): 

• Betona glädje och deltagande framför prestation. Viktigt med socialt tillåtande miljö. 

• Involvera tjejer i utformandet av en aktivitet så att de får vara med och bestämma och tycka till vad 

de tycker är kul. 

• Lär ut det grundläggande tidigt så att tjejer bygger upp ett självförtroende och en rörelseförståelse 

(eng. physical litteracy), vilket kommer att generera mer fysisk aktivitet och rörelse längre fram. 

• Var en positiv förebild och skapa ett förtroende och kontakt med tjejerna så att de känner sig 

bekväma med ledaren av aktiviteten. 

 

Här skulle alltså vidare arbete med rörelseförståelse vara gynnsamt. Detta är något RF SISU arbetar med 

inom sin Rörelsesatsning i skolorna, men det skulle kunna spridas ännu mer i fler kanaler. 

 

Hälsocoach Online 

Utifrån vad som redan görs så tycks Hälsocoach online vara en “lågt hängande frukt” då det redan finns, 

men bara inte används i så stor utsträckning. Det skulle behöva få en skjuts i spridandet så att fler får ta del 

utav det. Antal personer som fått stöd via Hälsocoach online är även ett uppföljningsmått i Östra Hälso- 

och Sjukvårdsnämndens mål och inriktningar för 2021 och alltså något som är politiskt prioriterat.  

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

Fysisk aktivitet på recept är en beprövad metod och tydligt koncept som redan arbetas med, men det behövs 

ytterligare utveckling i implementationen. Efter samtal med FaR-samordnare och utvecklingsledare vid 

Skaraborgs sjukhus Skövde framkom att det nu arbetas med mycket i stuprör och att närmre kontakt med 

primärvård och kommuner önskas. Ett behovs finns även utav en samlad aktivitetskatalog så att de som 

förskriver FaR lätt kan få en överblick över vad som erbjuds/finns i de olika kommunerna. Detta skulle 

också vara lämpliga spår att jobba vidare med.  
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