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1. Sammanfattning

2016 är femte året Västra Götalandsregionen 
genomför Friskvårdsprojektet. Under januari till
juni 2016 har aktiviteterna lockat rekordmånga 
deltagare. 

Under första halvåret 2016 deltog 10.173 st. personer aktivt i 
Friskvårdsprojektet, en ökning med mer än 1.000 st. personer 
jämfört med helåret 2015 som totalt hade 9.154 st. deltagare. 
Ökningen första halvåret 2016 är en siffra som imponerar!

Grunden för friskvårdssatsningen är baserad på ”Ett gott liv” 
vilket innebär att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare 
vill engagera och motivera medarbetare att satsa på friskvård 
och motion för den egna hälsan, för bättre välbefinnande och 
för ökad trivsel på jobbet. Genom att erbjuda motionsaktiviteter 
som Regionklassikern ges medarbetarna möjligheter till upp-
skattade och trevliga aktiviteter. Personalens hälsa är viktig för 
att Västra Götalandsregionen ska kunna ge god vårdkvalitet, för 
nyrekrytering och för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro.

Friskvård är mer än enbart fysisk motion. Forskning visar tydligt 
att regelbunden motion även bidrar till god mental och social 
hälsa vilket direkt ger individen bättre förmåga att hantera sin 
vardagsstress både på jobbet och privat.

Friskvårdsprojektet bygger på tre delar:

• Ett Gott Liv TOUR. Föreläsningar och inspiration som inleder 
året i januari/februari med målet att motivera, informera och 
rekrytera alla regionanställda till att komma igång med motion, 
bra kost, etc. 

• Regionklassikern. VGR-versionen av Klassikern, ett motions-
arrangemang i fyra grenar utspridda över hela året för motionä-
rer på alla nivåer. De fyra grenarna är 
löpning/gång, simning, längdskid-
åkning och cykling.

• Aktivitetskatalogen. En informations-
plattform som finns som trycksak och 
digitalt på egen hemsida med aktuell 
information om Friskvårdsprojektets 
alla aktiviteter.

Var femte VGR-anställd – 10.173 

personer deltog aktivt januari - juni 

2016 i Friskvårdsprojektet!
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2. Bakgrund

Den 1 januari 2005 startade Volvo och Västra Götalandsregionen 
projektet ”Livsstil i Väst” som omfattade över 57.000 anställda. 
Projektet hade fyra teman; rörelse, kost, sömn och glädje. Cirka 
400 hälsocoacher värvades bland medarbetarna som tog på sig 
uppgiften att motivera sina kollegor till ett mer hälsosamt liv. 
   Idag driver VGR sedan 2011 sitt eget friskvårdsprojekt som 
bl.a. omfattar träning, instruktion, informationsmaterial, med-
verkan i olika externa tävlingsarrangemang och möjligheten att 
motionera i anslutning till arbetet. Inom ramen för projektet 
ingår även uppskattade motivations- och inspirationskvällar.

3. Syfte

För att Västra Götalandsregionen ska kunna leva upp till devisen 
”Det goda livet” är det viktigt att verka för att alla medarbetare i 
sin vardag långsiktigt skapar god hälsa. Det handlar om en rad 
livsstilsfaktorer som bl.a. inkluderar motion, matvanor, rökning, 
alkoholvanor och även förmågan att hantera stress, både i arbets-
livet och privat. Som arbetsgivare vill Västra Götalandsregionen 
med Friskvårdsprojektet ge alla medarbetare möjligheten att 
aktivt medverka i motionsaktiviteter utifrån var och ens egna 
förutsättningar till bättre hälsa, rikare liv och ökat välmående. 

4. Målgrupp

Samtliga medarbetare i regionen är målgrupp för Friskvårdspro-
jektet. Medarbetarna definieras i olika motionsgrupper:

• Elitmotionärer
• Vardagsmotionärer
• Potentiella / blivande motionärer

Elitmotionärer är den grupp som regelbundet motionerar mycket 
och ofta är aktiva i någon idrottsförening/klubb. Denna mål-
grupp behöver enbart information om de motionsaktiviteter 
Västra Götalandsregionen medverkar i. 
Vardagsmotionärer är aktiva och behöver i regel både motivation 
och information om olika motionsaktiviteter och ibland även 
stöd för att öka eller förändra sitt motionerande.
Blivande motionärer är den grupp som oavsett ålder är viktigast 
att nå och få med i olika motionsaktiviteter. Här behövs mycket 
information och stöd bl.a. från förvaltningar och enheter som 
uppmuntrar och ger tips om aktiviteter. Ska gärna uppfattas som 
sociala och trevliga initiativ från arbetsplatsen.
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5. Aktiviteter januari - juni 2016

 • Ett Gott Liv TOUR 2016

Motivationseventet ”Ett Gott Liv TOUR” hade 2016 totalt 5.204 
st. deltagare. Motsvarande siffra 2015 var 3.660 st. personer. 
Antalet deltagare ökade med 1.544 personer jämfört 2015, en 
ökning med 30%! 
   Det ökade deltagarantal 2016 förklaras bl.a. av att eventet idag 
är väletablerat och att komikern Robert Gustavsson medverkade 
som inspirerande föreläsare. ”Ett Gott Liv TOUR” genomfördes 
på följande orter 2016:

Ort  Datum     Antal deltagare
Trollhättan 19 januari 1.150
Skövde  28 januari 1.206
Göteborg   2 februari 1.810
Borås    4 februari 1.038
Totalt    5.204

 • Teknisk träning längdskidor

Instruktion och teknikträning i längdskidåkning för nybörjare 
och intresserade genomfördes på följande orter:

Ort  Plats  Datum     Antal deltagare
Göteborg Skidome 17 januari   60
Skövde  Billingen 18 januari   60
Borås  Ymergården 20 januari   50
Göteborg Skidome 24 januari   55
Uddevalla Sanders dalar 26 januari   30
Borås  Ymergården   3 februari   20

 • Längdskidor

Tävling i längdskidåkning genomfördes på följande orter:

Ort  Plats  Datum     Antal deltagare
Skövde  Billingen 30 januari   40
Skövde  Billingen 31 januari 100
Uddevalla Skidome   8 februari   60
Göteborg Skidome 14 februari   37
Uddevalla Sanders dalar 18 februari   35
Borås  Ymergården 20 februari   35
Borås  Ymerloppet 21 februari   12
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 • Cykel

Information om cykelprojektet genomfördes på följande orter:

Ort  Plats  Datum     Antal deltagare
Lidköping Sjukhuset 14 mars   20
Skövde  SKaS  15 mars   15
Borås  SÄS  21 mars   37
Uddevalla NU  29 mars   18
Vborg/Trollh NÄL  30 mars   26
Göteborg A Dahlst. torg   5 april   30
Borås  SÄS    6 april   35
Skene  Skene lasarett   7 april   14
Göteborg A Dahlst. torg   7 april   28
Kungälv Sjukhuset   4 maj    20
Kungälv Sjukhuset 10 maj    18
Kinna  Sportia  14 juni    10

Cykelprojektet: information och förmånligt erbjudande till alla 
VGR-medarbetare att köpa en noga utprovad cykel.

Cykeltävlingar genomfördes på följande orter:

Ort  Plats  Datum     Antal deltagare
Göteborg Gbg-Girot   7 maj    20
Kungälv K-älvsrundan 15 maj    23
Borås  Viaredssjön 15 maj    39
Uddevalla NU-rundan 15 maj    70
Göteborg Hisingen runt 28 maj    60 
Mariestad Oxtrampet   6 juni    10

 • Simning

Simtävling genomfördes på följande orter:

Ort  Plats  Datum     Antal deltagare
Kungälv   15 juni    50

 • Teknisk träning löpning

Instruktion och teknikträning i löpning / gång för nybörjare och 
intresserade genomfördes på följande orter:

Ort  Plats  Datum     Antal deltagare
Borås      9 maj    20
Göteborg   12 maj    20
Skövde    16 maj    20
Uddevalla   24 maj    20
Skövde      8 juni    20

6



FRISKVÅRDSPROJEKTET

 • Löpning / gång

Tävling i löpning / gång genomfördes på följande orter:

Ort  Plats  Datum     Antal deltagare
Borås  Linnémarchen 23-24 april      56
Vänersborg Vårruset 11 maj     825
Göteborg Trialvarvet 17 maj       20
Göteborg Staffetvarvet 18 maj     150
Göteborg Varvet  21 maj     900
Göteborg Blodomloppet   1 juni  1.581
Uddevalla Strandjoggen   6 juni       20

 • Övriga aktiviteter
 
• Kungälvsutmaningen inleddes med kick-off 18 april och 26 
april med 80 deltagare resp. 50 deltagare. 
• I samband med Regionfullmäktigemötet i Vänersborg 12 april 
2016 informerades 50 st politiker om Friskvårdsprojektet.

6. Antal medverkande fördelat per månad

Månad 2016 Deltagarantal
Januari    2.751
Februari   3.047
Mars       116
April       343
Maj    2.225
Juni    1.691
Summa 10.173
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