
Beroende på hur du växer upp har du olika 
möjligheter att leva ett långt och friskt liv.

Det kan vi ändra på.



Vi är En Frisk Generation.
Vi arbetar med hälsofrämjande insatser.
Vi är där behoven är som störst.
Vi jobbar med hela familjen i fokus.
Och det funkar.



Vi bryter trenden med ojämlik hälsa genom att 
ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv 
gemenskap.

Vad gör vi?



En Frisk Generation vill se ett samhälle där barns 
möjligheter ser likadana ut oavsett hur de växer upp, 
vilka föräldrar de har och i vilket område de bor. Vår 
vision är ett samhälle där familjer är motorn för en 
bättre integration, ökad trygghet och en god och 
jämlik hälsa.

Varför gör vi det?



Hur gör vi?



Metoden
• Fysisk aktivitet
• Äventyrsskola
• Kunskap om mat
• Samtal om hälsa
• Social gemenskap
• Föräldrastöd
• Samhällsfunktioner



Programmen

• Familjeprogrammet för 
en mer jämlik hälsa

• Öppna hälsofrämjande 
aktiviteter

• Hälsofrämjande skola



”Jag har inte några släktingar i Sverige, men när jag 
kommer hit är det som att komma till sina släktingar. 
Man äter mat, man gör något tillsammans.”



”Jag har fått nya 
kompisar och lärt mig 
saker jag inte kunde 
innan” ”Jag älskar att jag fått 

spela fotboll med alla 
kompisar. Jag vill börja i 
ett lag nu”



Målen
• Förbättrad fysisk och 

psykisk hälsa

• En mer meningsfull fritid

• Stärkta familjerelationer

• Förbättrade nätverk

• Ökad integration

• Tryggare bostadsområden



Resultaten
• Fler aktiviteter tillsammans 

som familj
• Känner sig tryggare i 

närområdet
• Fler är utomhus efter skolan
• Färre upplever somatiska 

besvär
• Mindre skrämtid på helgen
• Mindre ohälsosam mat



“I min lägenhet hemma
känner jag mig ofta lite 
instängd, men här ute i
naturen känner jag mig
fri och gladare”



Resurser Aktiviteter E!ekter på
kort sikt

E!ekter på
medellång sikt

E!ekter på
lång sikt

• Samverkan med kommuner

• Tillgång till skolan som
arena

• Monetära och personella
resurser

• Närvaro i lokalsamhället

• Förmåga att skapa
förtroende och positiva
relationer med föräldrar

• Fysisk aktivitet med barn
och föräldrar efter skoltid

• Regelbunden social
interaktion genom
måltidstillfälle

• Föräldrastödsinformation -
samhälle och hälsa

• Sociala aktiviteter med
föräldrar och utbildning i
självledarskap

• Introduktion till och
information om idrotts- 
föreningar

• Gemensamma events och
firanden

• Förbättrad fysisk hälsa

• Förbättrad psykisk hälsa

• Ökad social delaktighet

• Ökad kunskap och
kompetens

• Hälsosammare och stärkta
familjerelationer

• Ökad social inkludering

• Ökat välmående

• Förbättrad integration

• Tryggare bostadsområden

• Jämlik hälsa

• Förbättrad folkhälsa

• Minskat utanförskap

• Positiv samhällsutveckling

En Frisk Generations förändringsteori

En Frisk Generation är en socialt hållbar 
verksamhet som ska förebygga ohälsa, främja en 
mer jämlik hälsa och bidra till social delaktighet, i 
områden där behoven är som störst. Genom att 
implementera En Frisk Generations metod i en 

kommun ges fler barnfamiljer möjlighet till en bättre 
hälsa och en aktiv fritid. Det bidrar till att fler får 

känna trygghet, glädje och gemenskap och det ska-
par ett mer rättvist samhälle där alla får vara med. 

Verksamheten får effekt på flera 
områden. 





Forskningsrapport och seminarium på 
https://enfriskgeneration.se

https://enfriskgeneration.se/


”Sammantaget kan projektet leda till att utjämna och 
minska hälsoklyftorna i Sverige och lägre 
samhällskostnader”

Ur den vetenskapliga rapporten



2022 träffade vi 12 212
deltagare i olika aktiviteter, 
åt middag och frukt, lärde oss 
om friluftsliv och fick nya 
vänner! Vi finns i 35
områden med 19
familjeprogram och 22 
öppna aktiviteter. Vi har 
anordnat 13 familjelopp och 
lärt 870 elever om 
hälsosamma vanor.


