
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida 
kunskap och skapa engagemang kring barn och ungas hälsa. Kronprinsessparet 
är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela 
samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och 
unga i fokus. 

Er organisation är en del av vårt nätverk som består av ideella organisationer, företag 
och offentlig sektor som delar Generation Peps vision om att alla barn och unga ska 
ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Tillsammans arbetar vi för 
barn och unga mot ett jämlikt Sverige. Läs mer på www.generationpep.se.

Tillsammans gör vi skillnad!
Det är utan tvekan en speciell tid som vi nu befinner oss. Hela samhället 
påverkas, så också arbetet kring barn och ungas hälsa. På Generation 
Pep har vi valt att försöka göra vårt bästa för att vårt arbete ska fortsätta 
som normalt, exempelvis valde vi att den 31 mars släppa Pep-rapporten 
2020, men vi har också växlat upp och anpassat vår verksamhet utifrån 
rådande situation, ni kan läsa mer om det nedan. 

Vi är så otroligt glada för att ni är med oss i arbetet. Tack vare er kan vi 
se till så att fler får upp ögonen för vikten av fysisk aktivitet och hälso-
samma matvanor, men också inspireras till mer hälsosamma val.  

PEP-RAPPORTEN 2020
Den 31 mars släpptes Pep-rapporten 2020, en av de mest heltäckande 
granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. I undersökningen har 
över 9000 barn och ungdomar i åldrarna 4-17 år svarat på frågor om hur 
de tränar och rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen 
hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står 
Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. 

Rapporten visar att endast 14 procent av de barn och ungdomar som ingått 
i studien rör på sig i den utsträckning de behöver, samt äter tillräckligt 
mycket av det som kroppen mår bra av. 

Vi kan också se att tonåringar är den grupp som både rör på sig minst och 
också äter minst frukt, grönt, fisk och skaldjur.

Läs Pep-rapporten 2020 i sin helhet på vår hemsida www.generationpep.se.
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Vi vet att även många av er 
kämpar med att hålla igång er 
verksamhet och vi vill bara skicka 
hejarop till er alla, tillsammans 
kommer vi komma igenom detta.  

Jag önskar er en fortsatt härlig 
vår.

Carolina Klüft, verksamhetschef 
Generation Pep

Digitalt fritids – ett samarbete 
med Rädda Barnen  
Allt fler barn är hemma från skolan med anledning av 
Corona. Därför har Rädda Barnen och Generation Pep 
tagit initiativ till ett digitalt fritids där barn kan lära sig 
olika saker, få en aktiv fritid och stöd. 
Besök Digifritids på www.digifritids.se.

Generation Peps arbete 
under Coronakrisen 
Rörelse och hälsosamma matvanor måste fortsätta 
vara en del av vår vardag även i en tid som den vi nu 
befinner oss i. Därför har vi samlat en tips på rörelsein-
spiration och matglädje på vår hemsida för att under-
lätta för familjer där barn nu tvingas vara hemma mer. 
Läs mer på www.generationpep.se

Nätverksträff
våren 2020 utgår! 

På grund av det rådande 
läget och regeringens

 beslut om förbud för all-
männa sammankomster 
för fler än 50 personer 

kommer vi ställa in vårens 
nätverksträff. 

Det är givetvis oerhört 
tråkigt tycker vi och vi 
hoppas att vi snart ges 

möjlighet att bjuda in till 
en ny nätverksträff.

Nu kallar vi oss det vi är:
En folkrörelse för barn och ungas hälsa! 
Vårt nätverk består idag av över 400 verksamheter som alla brinner för 
samma sak, och som tillsammans vill skapa skillnad för barns och ungas 
hälsa. Därför har vi nu valt att gå ifrån begreppet Peppare, och istället 
kalla oss för det vi faktiskt är: En folkrörelse för barn och ungas hälsa.


