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Perspektiv på främjande av friluftsliv
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I mitt flöde härom veckan
-upphovsperson okänd!

- Alla behöver en halvtimma i 
skogen varje dag!

Den som inte hinner det 
– behöver en timma!



• Folkhälsa

• Fysisk aktivitet

• Agenda 2030

• Varför samverkan?

• Exemplet Sätt Östergötland i rörelse.nu

Varudeklaration - utgångspunkt
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Alla ska ha samma möjligheter till en 
god hälsa

Lite begrepp – så vi är överens!
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Folkhälsa Är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd.

Folkhälsoarbete
Är ett målinriktat och organiserat arbete för att främja 
hälsa och förebygga sjukdom

Jämlik hälsa



Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. 

Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en 

god hälsa. 

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och 

förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela 

befolkningen.

Utgångspunkten för folkhälsa, jämlik hälsa 
och folkhälsoarbete?
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Östgötamodellen för jämlik hälsa –
ett samspel mellan individ, miljö och samhälle

Proportionell universalism 
innebär att alla har samma
grundläggande behov, men 
olika stort behov av 
samhällets
Stöd.

Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa.
Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014; baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991



Bild från Folkhälsomyndighetens webb.

Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och 
folkhälsoarbete?
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Det som är nödvändigt för 10 

procent är underlättande för 40 

procent och bekvämt för 100 

procent. 

Enligt Folkhälsomyndigheten har var femte invånare 

i Sverige en bestående funktionsvariation. 

Skapa förutsättningar för alla!

Folkhälsans är allas ansvar

8



• De allra flesta, mer än 70 procent, fortfarande 

upplever att de har ett gott allmänt 

hälsotillstånd

• Besvär av ensamhet och isolering 

rapporterades i störst utsträckning bland unga 

och äldre personer under pandemin. (Extra 

covid fråga) 

• Självrapporterade besvär av ängslan, oro och 

ångest fortfarande ligger högt, särskilt bland 

yngre kvinnor

• Daglig rökning går fortsatt ned, men 

användandet av snus ökar bland yngre

Ett kort axplock!

Hälsa på lika villkor enkäten 2021
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• Riskkonsumtion av alkohol ligger kvar på 

ungefär samma nivå som tidigare.

• Stillasittande har ökat sedan föregående års 

undersökning. 

• I befolkningen uppger nu var fjärde person att 

de sitter tio timmar eller mer varje dag. 

Andelen är högre bland män än kvinnor.

• Andelen personer som har fetma är fortsatt 

högt och ligger nu på 16 procent



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

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

10 minuter i rask takt utan paus!

Större nedgång i kondition (i %) hos; 

• män än kvinnor

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

• Lågutbildade än högutbildade

• Boende i landsbygdslänän storstadslän:



• endast 44 procent av pojkarna och 22 procent 

av flickorna når den rekommendationen (60 

min/dag). 

• Mest aktiva (50%) i studien var de yngsta 

pojkarna (årskurs 5). Minst aktiva (14%) var 

flickorna på gymnasiet (årskurs 2)

• Dessutom mer inaktiva på helgerna..

Studie med rörelsemätare på dagens unga visar att

Och då är detta en 
vuxenpopulation som var aktiva 
som barn!
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Den sociala gradienten för idrott –
är brutal!
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•58 % tycker att vuxna borde 

göra mer för att få fler barn i 

rörelse.

•Sju av tio barn säger att de 

känner sig piggare och/eller 

mår bättre om de rör på sig.

Nya viktiga aktörer på banan!
-”Att som barn få må så bra som möjligt är en mänsklig rättighet”
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Olika grupper i befolkningen 

olika har;

▪ behov

▪ möjligheter 

▪ och utmaningar när det gäller 

utövandet av fysisk aktivitet. 

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

WHO betonar att: 

14

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.



För hållbar utveckling och Agenda 2030

17 globala mål, 169 delmål!
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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

Policy insatser för att främja 
fysisk aktivitet går att relatera 
till 13 av de 17 målen.
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Samverkan behövs – det är en 
komplex samhällsutmaning!
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Det tredje uppdraget är att utveckla samhället, det 

geografiska territoriet... 

Unikt med detta uppdrag är att kommunen eller 

regionen inte har egen rådighet över alla insatser som 

behöver göras, utan arbetet måste ske tillsammans 

med flera olika aktörer som verkar i detta territorium…

Lagen utgör i många fall ett stöd för att kommuner 

och regioner ska samverka med andra i territoriet. 

Regeringsformen (1974:152), Kommunallagen (2017:725), Plan och 
bygglag (2010:100), Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630 
och 2018:1348) samt Miljöbalken (1998:108).



Sätt Östergötland i rörelse.nu!
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Alla är överens om att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan och att allt för många är allt 
för stillasittande….

Alla var övertygade om att Någon skulle göra något åt 

det. 

Många kunde också gjort det, men Ingen gjorde det. 

Någon blev arg eftersom det egentligen var Allas ansvar. 

Alla trodde ju att Någon skulle göra det, men Ingen 

förstod att Alla inte skulle göra det. 

Det slutade med att Alla skyllde på Många när Ingen 

gjorde vad Någon kunde ha gjort…

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu vill motverka detta 
förhållningssätt - för vi tänker och agerar tillsammans! 

Reviderad - Anybody story
Känner ni till historien om Everybody, Somebody, 

Anybody, and Nobody?



Webben är navet i arbetet!
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✓Fysisk aktivitet skapar ett 

värde för individen och 

samhället!

✓Vi vill skapa en rörelsenorm!

Utgångspunkt SÖIR.nu! 
- Ingen ska lämnas utanför!
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Sätt Östergötland i rörelse.nu 
- Är en plattform som beskriver 

VAD… 
- innehåller VARFÖR..
- och som inspirerar till HUR 

olika verksamheter främjar 
rörelse.

Där företrädare för samhället och 
samhällets aktörer är vår primära 
målgrupp 

Det är INTE en motionskampanj



Idag: >100 ”goda exempel” 0ch intervjuer med ”Visionärer & 
Främjare” från olika arenor och verksamheter i Östergötland
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Goda exempel…
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Friluftsliv!
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Tack för visat intresse!


