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Förord   

Förord 
Föreliggande rapport är en redovisning av en utvärdering av implementeringsprocesser i ett 
treårigt samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Sigtuna kommun respektive 
Upplands Väsby kommun. Utgångspunkten för samarbetsprojekten var landstingets 
Handlingsprogram övervikt och fetma 2004. Syftet med utvärderingen var att undersöka 
framgångsfaktorer och hinder vid implementeringen av olika insatser för att förebygga 
övervikt och fetma bland barn och unga i de två kommunerna.  
 
Under perioden 2007-2008 har Mälardalens utvärderingsakademi (MEA) granskat projekten 
Ung & Sund i Sigtuna kommun och folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby 
kommun. Det konkreta utvärderingsarbetet utfördes av Susanne Zetterquist, magister i 
folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, samt Elisabeth Jansson, doktorand vid 
Mälardalens högskola och Karolinska Institutet. Ledare för utvärderingen var undertecknad 
samt professor Per Tillgren, båda vid Mälardalens högskola. Den senare har också medverkat 
som sakkunnig för området folkhälsoarbete och utvärdering samt bidragit med avsnittet om 
implementering i rapporten. 
 
Utvärderingen initierades och beställdes av Stockholms läns landsting och uppdraget 
genomfördes i nära samarbete med en arbetsgrupp vid Centrum för folkhälsa, Stockholms 
läns landsting. I arbetsgruppen ingick även projektledarna från respektive kommun. En rad 
olika befattningshavare och berörda inom de båda kommunerna och Stockholms läns 
landsting deltog i utvärderingen. Dessa har tillsammans gjort det möjligt att samla information 
och kunskap om projekten för att genomföra utvärderingen. Vi vill framföra vårt tack till alla 
som har medverkat i vårt arbete och besvarade våra frågor. 
 
 
Eskilstuna, 2008 
 
Ove Karlsson Vestman  
Professor vid Mälardalens högskola och forskningsledare vid MEA 
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Sammanfattning 
Stockholms läns landsting (SLL) antog år 2004 ett handlingsprogram för att stoppa den 
ökande trenden av övervikt och fetma i befolkningen i länet. Handlingsprogrammet består av 
tre delar (1) en beställarplan som presenterar konkreta förslag på åtgärder, uppföljning och 
utvärdering; (2) ett vårdprogram som beskriver vilka förebyggande, utredande och 
behandlande insatser som ska göras i vården och (3) samhällsinriktat arbete som beskriver hur 
landsting och kommun kan samarbeta för att förebygga övervikt i befolkningen. 
 
Samarbetsprojekt för implementering av programmet 
Med utgångspunkt i SLL:s handlingsprogram genomfördes ett treårigt samarbetsprojekt mot 
övervikt och fetma mellan Stockholms läns landsting och två kommuner i länet, Sigtuna och 
Upplands Väsby. Projektet pågick under perioden 2005-2007 och syftet var att skapa goda 
matvanor och att öka den fysiska aktiviteten bland barn. Att projekten startades i de två 
kommunerna var deras mångåriga erfarenhet av tvärsektoriellt folkhälsoarbete i Stockholms 
läns diabetespreventiva program (SDPP). Ytterligare två kommuner, Upplands Bro och 
Norrtälje, ingick i satsningen men de ingår inte i denna utvärdering. 
 
Utvärderingen 
Hösten 2007 fick Mälardalens högskola uppdraget att utvärdera projektet och presentera 
resultatet hösten 2008. Landstingets önskemål var att få kunskap om framgångsfaktorer och 
hinder för att underlätta implementeringen av handlingsprogrammet övervikt och fetma i alla 
länets kommuner. Eftersom de organisatoriska förutsättningarna för folkhälsoarbete skiljer sig 
mellan kommunerna efterfrågades en jämförelse av implementeringsprocessen i de två 
aktuella kommunerna. Utvärderingen skulle undersöka vilka strategier som är framgångsrika, 
eller med andra ord den organisatoriska effektiviteten vid implementeringen. Utvärderingen 
skulle också granska styrkor och svagheter med de strategier som kommunerna hade för att 
etablera lokala projekt för minskad vikt i den aktuella målgruppen. Kommunerna å sin sida 
ville få kunskap om vilka delar av projektet som varit framgångsrika i sin etablering. 
 
Utvärderingen berör därmed flera olika nivåer i länet. På en övergripande nivå granskas hur 
SLL:s handlingsprogram mot övervikt och fetma kan implementeras i länets kommuner. På 
kommunnivå granskas hur man lyckats att etablera projekt linje med handlingsprogrammet. 
Slutligen på den konkreta verksamhetsnivån granskas hur olika delprojekt har genomförts 
inom ramen för kommunprojekten Ung och sund i Sigtuna och Folkhälsoprojektet i Ett gott 
liv för alla i Upplands Väsby. 
 
Utvärderingens frågor anpassades också till de olika nivåer som undersökts. Dels har frågorna 
gällt hur förutsättningarna för implementeringen har sett ut, hur genomförandet har 
organiserats och vilka resultat som har uppnåtts när det gäller att etablera projekten i 
kommunerna. Frågorna till kommunerna har handlat om de olika aktörernas förståelse av 
projektets innebörd, vilka resurser som fanns avsatta för projekten och hur arbetet har 
organiserats i kommunerna. Hur projekten har kopplats till den permanenta organisationen 
och vad det haft för betydelse för implementeringen har också granskats. När det gäller 
konkreta insatser i delprojekten undersökte utvärderingen vilka aktiviteter som har 
genomförts och hur olika aktörer ser på det som har uppnåtts genom projektet. Slutligen 
analyserade utvärderingen vilka erfarenheter från utvecklingsarbetet som är viktiga att beakta 
vid en eventuell implementering i andra kommuner. 



 
Sammanfattning   

 7 

Forskning om implementeringens villkor 
Utvärderingen handlade således om att granska implementeringen av SLL:s 
handlingsprogram och hur dess mål omsattes i projekt och aktiviteter. Granskningen tog sin 
utgångspunkt i den forskning som finns kring implementeringsprocessen. Flera forskare har 
här lanserat olika modeller som lyfter fram olika faktorer som är kritiska punkter för att de 
politiska besluten skall kunna genomföras och bli framgångsrika. Faktorer som tas upp är att 
beslutet innefattar tydliga och logiska mål för verksamheten och att det finns en adekvat 
orsaksteori som visar att insatserna leder till det önskade utfallet. Det är också viktigt att det 
finns engagerade och kompetenta personer som arbetar med att uppnå intentionerna med 
verksamheten och att det finns ett stöd från organiserade intressegrupper och 
myndighetspersoner. Betydelsen av engagemang och professionell kunskap är också viktiga 
faktorer för att implementeringsresultat skall bli framgångsrikt. Samtidigt påpekar forskarna 
att aktörernas möjlighet att handla begränsas av den omgivande strukturen, t ex hur 
kommunen är politiskt och administrativt organiserad men också om det finns formella eller 
informella nätverk som stöd för arbetet. 
 
Metoder i utvärderingen 
I utvärderingen användes olika metoder för att samla information om 
implementeringsprocessen. Huvudsakligen handlar det om studier av dokument och 
genomförande av enkätstudie och intervjuer. Informationen har gett en översiktlig bild av hur 
projekten har organiserats och vilka aktiviteter som ingår. Från kommunerna bestod 
dokumentationen av projektplaner, uppföljningar och kartläggningar som genomförts under 
projektets gång samt informationsmaterial som producerats. Därutöver inkluderades 
kommunernas folkhälsoprogram och uppföljningar av det kommunala folkhälsoarbetet. 
Enkätstudien var webbaserad och hade en svarsfrekvens på 60 procent. Totalt besvarade 48 
personer enkäten. För att få en fördjupad förståelse för implementeringsprocessen 
genomfördes intervjuer med personer som var involverade i de fyra delprojekt som studerats 
närmare. Totalt intervjuades 10 personer. Fem relaterade till delprojekten i Upplands Väsby 
och fyra relaterade till delprojekten i Sigtuna. En av intervjupersonerna var involverad i båda 
kommunerna. 
 
Resultat 
Förutsättningar för implementering 
Utvärderingen visar att förutsättningarna för implementeringen har skiljt sig mellan 
kommunerna. I Sigtuna deltog aktörer från verksamhetsnivå som sedan spred uppdraget 
vidare till sina respektive verksamheter. I Upplands Väsby bildades istället en arbetsgrupp för 
respektive delprojekt som ansvarade för planering och genomförande. I Sigtuna hade 
projektet en mer centraliserad organisation, det vill säga besluten om vilka aktiviteter som 
skulle genomföras i de olika huvudinriktningarna fattades av styrgruppen och 
projektledningsgruppen. I Upplands Väsby var organisationen mer decentraliserad så till vida 
att besluten om vad som skulle genomföras i respektive delprojekt fattades ute i berörda 
verksamheter. 
 
Utvärderingen visar att majoriteten av dem som medverkat i projektarbetet känner sig 
delaktiga i planering och genomförande. Vilket tyder på att båda modellerna fungerar för att 
skapa delaktighet bland aktörerna. 
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Projektledarens organisatoriska placering 
Projektledarna i kommunen hade en samordnad roll och ledde arbetet framåt. Deras 
lokalkännedom, kontaktnät och arbete med kartläggningar av pågående aktiviteter och aktörer 
möjliggjorde samverkan med rätt personer och organisationer och i rätt aktivitet eller område. 
De organisatoriska förutsättningarna för projektledarnas arbete har dock sett olika ut i fråga 
om placering i kommunorganisationen. I Sigtuna var projektledaren placerad på 
Socialförvaltningen och i Upplands Väsby på kommunstyrelsekontoret. 
Projektorganisationen utgick i båda fallen från de lokala förutsättningarna. Däremot verkar 
placeringen av projekt och projektledare i kommunorganisationen ha påverkat 
implementeringen. Utvärderingens resultat visar att i Sigtuna är upplevelsen att det i vissa fall 
varit svårare att engagera förvaltningarna än i Upplands Väsby. 
 
Aktiviteter och samarbete 
Båda projekten resulterade i en mängd olika aktiviteter som anses ha ökat medvetenheten och 
kunskapen hos både de som arbetat med projekten och i kommunen i stort. Resultat från 
utvärderingen visar att de flesta upplever att syftet med projekten är uppnådda på 
organisationsnivå. Projekten genererade många nya samarbeten både mellan förvaltningar och 
med aktörer utanför den kommunala förvaltningen. En indikation på att implementeringen 
lyckats i stor utsträckning är att mycket av det arbete som påbörjats under projekttiden också 
kommer att fortsätta efter projekttidens slut. 
 
Erfarenheter – styrkor och svagheter 
En styrka som kan lyftas fram med projektet i Upplands Väsby är att det integrerades i en 
större pågående satsning vilket upplevs ha gett synergieffekter. På verksamhetsnivå i båda 
kommunerna uttrycker också många aktörer styrkan med att ingå i ett större projekt. 
Projektledarna lyfter även fram det samarbete de haft med varandra som en styrka. Förutom 
erfarenhetsutbyte och att fungera som bollplank för varandra har de bland annat ordnat 
gemensamma utbildningar för olika personalkategorier. 
 
Även om utvärderingen visar att implementeringen på organisationsnivå har varit relativt 
effektiv så finns också problem. Ett sådant är dåligt stöd från SLL vilket lyfts fram som ett 
hinder för implementeringen i båda kommunerna. Ett annat problem är att den initiala 
planeringen av projekten skedde alldeles för fort. Ytterligare ett hinder var att SLL inte hade 
förankrat handlingsprogrammet mot övervikt och fetma i den egna verksamheten i 
kommunerna, något som ökade belastningen för projektledarna då de även fick arbeta med att 
förankra handlingsprogrammet på MVC och BVC. I Sigtuna har projektledarens placering 
och ett bristande stöd från kommunledningen påverkat arbetet i projektet negativt. Slutligen är 
tidsbrist ett hinder som också lyfts fram på verksamhetsnivå i båda kommunerna. 
 
Resursfrågan central 
Även resursfrågan är en central fråga som återkommer på olika sätt i kommentarerna kring 
projektarbetet. Ett uttryck för resursbrist är att det getts för kort tid vid planeringen av 
projekten och för kartläggningar eller baslinjestudier för uppföljningen av projektens effekter. 
Det bör ligga i landstinget och kommunernas intresse att få till stånd uppföljningar som gör 
det möjligt att se om det finns indikationer på att satsade resurserna får önskad effekt och att 
inte endast invänta en slutlig utvärdering. Tidsperspektivet för den här formen av projekt bör 
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vara långsiktiga då de är komplexa konstruktioner som omfattar olika former av insatser och 
involverar många aktörer. 
Vi menar att SLL bör överväga om inte projekttiden omfattar mer än tre år för att ge 
tillräckligt med tid till planering och utvärdering av projekten. En sådan längre tidshorisont 
gör det samtidigt ännu mer angeläget att inte bara planera för utan även hur och vem som ska 
utvärdera framtida projekt redan i planeringsfasen. 
 
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras inför det fortsatta implementeringsarbetet 
med Handlingsprogram övervikt och fetma 2004. 
 

• Resultatet från utvärderingen visar att en satsning på kommunbaserade projekt 
genererar breda satsningar som fokuserar på fysisk aktivitet, goda matvanor, förbättrad 
närmiljö och uppföljning. Det gör det rimligt att föreslå att landstinget fortsätter att 
initiera kommunbaserade projekt under följande förutsättningar. 

• Kommunerna bör organisatoriskt inplacera denna typ av projektet på hög nivå i 
kommunorganisationen för att underlätta implementeringen. 

• Det är viktigt att tydligt definiera vad kommunerna respektive landstinget ska bidra 
med i arbetet.  

• Det är viktigt att SLL förankrar handlingsprogrammet mot övervikt och fetma i den 
egna verksamheten i kommunerna så att de är med ”på tåget” från början. 

• Det är viktigt att tänka på tidsaspekten – det måste ges tid till kartläggningar och 
planering i projekttiden för att kunna följa upp effekterna på målgruppen. 

• För att följa upp effekterna på målgruppen måste det redan i planeringen av projekten 
även planeras för hur projekten ska utvärderas och vad det är som ska utvärderas. 

• Om liknande projekt ska genomföras bör det utöver ekonomiska resurser även finnas 
en organisation inom SLL med ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och 
samarbete samt praktiskt stöd som kommunerna kan vända sig till, till exempel med 
utvärderingen av projektet. 
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1. Introduktion 
Mellan åren 2005-2007 genomfördes ett treårigt samarbetsprojekt mellan Stockholms läns 
landsting (SLL) och två kommuner i länet, Sigtuna och Upplands Väsby. Utgångspunkten var 
SLL:s handlingsprogram mot övervikt och fetma. Fokus för arbetet i de båda kommunerna 
var att skapa goda matvanor och att öka den fysiska aktiviteten bland barn. Anledningen till 
att projekten startades i de två kommunerna var dels de oroande siffrorna av övervikt och 
fetma hos den vuxna befolkningen i länet, dels dessa två kommuners mångåriga erfarenhet av 
tvärsektoriellt folkhälsoarbete i Stockholms läns diabetespreventiva program (SDPP) 
(Brunnberg, Boldemann, Schäfer Elinder, Alksten & Cronlund, 2007). Ytterligare två 
kommuner, Upplands Bro och Norrtälje, ingick i satsningen men de ingår inte i denna 
utvärdering. 
 
Att befolkningens medelvikt successivt har ökat i såväl Stockholm som övriga Sverige leder 
till ett ökat insjuknande i följdsjukdomar som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Sjukdomar 
som tidigare förknippades med hög ålder drabbar nu unga överviktiga personer vilket leder till 
en försämrad livskvalitet och ökade samhällskostnader. 
 
Denna utvärdering tar sin utgångspunkt i kommunernas och landstingets arbete med att främja 
befolkningens hälsa utifrån politiska handlingsprogram med inriktning på lokalt 
folkhälsoarbete på kommunnivå. Utvärderingens syfte är att undersöka vilka strategier som är 
framgångsrika, styrkor och svagheter hos de strategier som användes i kommunerna för att 
etablera de lokala projekt. Utvärderingen genomfördes under hösten 2007 och våren 2008.
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2. Bakgrund 

2.1. Handlingsprogram övervikt och fetma 2004 
Ett handlingsprogram för att stoppa den ökande trenden av övervikt och fetma i befolkningen 
i Stockholms län antogs av SLL 2004. Handlingsprogrammet består av tre delar (1) en 
beställarplan som presenterar konkreta förslag på åtgärder, uppföljning och utvärdering; (2) 
ett vårdprogram som beskriver vilka förebyggande, utredande och behandlande insatser som 
ska göras i vården och (3) samhällsinriktat arbete som beskriver hur landsting och kommun 
kan samarbeta för att förebygga övervikt i befolkningen. I handlingsprogrammet har en 
prioritetsordning fastställts: 

1. Förebyggande insatser riktade mot barn och ungdom 
2. Behandlande insatser riktade mot överviktiga och feta barn och vuxna med 

komplicerade sjukdomar 
3. Behandlande insatser riktade mot barn och vuxna med fetma 
4. Förebyggande insatser i form av kunskapsförmedling riktade mot vuxna med övervikt 
5. Förebyggande insatser till normalviktiga 

 
Inriktningsmålen för prioriterade grupper är att alla i vården ska identifiera riskgrupper bland 
barn/ungdomar, alla med fetma (BMI 301) ska erbjudas behandling och överviktsarbetet ska 
främst vara kunskapsförmedlande (SLL, 2004). Figur 1 visar handlingsprogrammets 
programteori2 för det samhällsinriktade arbetet. 

                                                
1 BMI står för Body Mass Index eller kroppsmasseindex och anger relationen mellan vikt och längd enligt 
beräkningen kroppsvikt i kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. Gränsvärde för fetma är BMI 
≥ 30  och för övervikt är gränsvärdet ett på BMI ≥ 25.  
2 Syftet med en programteori är att beskriva hur ett projekt var tänkt att fungera och vilka resultat som 
förväntades uppnås. Programteorin identifierar centrala beståndsdelar i ett projekt eller program baserat på 
formulerade mål och strategier för att uppnå dessa mål (Vedung, 1998). 
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Figur 1. Programteori för Handlingsprogram övervikt och fetma 2004. Programteorin avser prioritetsgrupp 1-3. 

Fokus för utvärderingen är implementeringsprocessen. Även om inte SLL:s handlingsprogram 
i sig ingår i utvärderingen kommer det att beröras i relation till implementeringen av projekten 
i Sigtuna och Upplands Väsby. Programteorin i figur 1 är framtagen för att sätta in Ung & 
Sund i Sigtuna och folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby i ett 
sammanhang och visar handlingsprogrammets inflöde, genomförande, resultat/prestationer 
och effekter. 

2.2. Samhällsinriktat folkhälsoarbete 
I propositionen för folkhälsopolitiken (Prop. 2007/08:110) poängterar regeringen vikten av 
samverkan och breda insatser som involverar olika politikområden för att få långsiktiga 
effekter i arbetet med att främja goda kost- och motionsvanor. I SLL:s handlingsprogram mot 
övervikt och fetma framhålls betydelsen av en aktiv samverkan mellan kommuner och SLL 
för att det överviktsförebyggande arbetet ska bli effektivt. Utöver det samhällsinriktade 
arbetet som landstinget bedriver genom BVC, MVC, vårdcentraler, ungdomsmottagningar, 
tandvården och familjecentraler3 bistår landstinget kommunerna med behovsbilder, kunskap 
och metoder. Landstingets beställarorganisation har en nyckelroll genom att beställa och ställa 
krav på att överviktsförebyggande arbete följs upp. 
 
Mycket av kommunernas arbete regleras av lagar. Tre exempel på lagar vars syfte är att 
främja en positiv folkhälsoutveckling är Skollagen, Plan och bygglagen samt 
Socialtjänstlagen. Skollagen reglerar skolhälsovården, Plan och bygglagen påbjuder att 

                                                
3 Familjecentralerna är en mötesplats där basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med 
öppna förskolan och socialtjänsten (SLL, 2004). 
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hänsyn ska tas till människors hälsa vid samhällsplanering samt Socialtjänstlagen som ger 
social trygghet (SLL, 2004). 
 
I SLL:s handlingsprogram poängteras vikten av ett länsövergripande samverkan mellan 
kommuner och landsting. Detta då många invånare i Stockholms kommuner dagpendlar (SLL, 
2004). 

2.3. Stockholms läns landsting 
Stockholms läns landsting omfattar hela Stockholms län med dess drygt 1,9 miljoner 
invånare. År 2006 var 19 procent av befolkningen i länet mellan 0-15 år. 

Folkhälsoarbete 
Landstingsfullmäktige antog år 2005 en folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting. Den är 
vägledande för landstingets alla verksamheter som på olika sätt påverkar befolkningens hälsa. 
Centrum för folkhälsa (CFF) är Stockholms läns landstings kunskapscentrum för 
folkhälsofrågor. CFF arbetar med att kartlägga hälsa och ohälsa i Stockholms län, utveckla 
metoder och förebyggande åtgärder, informera, utbilda och ge expertstöd samt forskning. 

2.4. Sigtuna kommun 
Sigtuna kommun är en pendlingskommun4 belägen fyra mil norr om Stockholm. Kommunen 
är en växande kommun med födelseöverskott och en positiv nettoflyttning. Vid årsskiftet 
2007 hade kommunen 37 793 invånare (Sigtuna kommun, 2008). År 2005 var 17 procent av 
befolkningen mellan 0-12 år (SCB, 2006). I Sigtuna kommun finns 30 kommunala och 16 
fristående förskolor, 16 kommunala grundskolor och tre fristående skolor samt en särskola. I 
Familjecentrums (familjecentral) regi driver kommunen även två öppna förskolor (Sigtuna, 
2008). 

Folkhälsoarbete 
Kommun har en relativt lång tradition av folkhälsoarbete, varav mycket skett i samverkan 
med landsting och primärvård (Sigtuna kommun, 2007). Mellan 1992 och 2002 pågick 
försöksverksamhet med kommunal primärvård i Sigtuna kommun (Bjärås & Östenson, 2002). 
Mellan 1987 och 1994 var Sigtuna pilotkommun i dåvarande Hälsomålet5. Ett 
allergiförebyggande program antogs av kommunstyrelsen och pågick under perioden 1995-
1998. Under åren 1995-2004 pågick ett arbete med Stockholms läns diabetespreventiva 
program (SDPP)6. Perioden 1996-1999 genomfördes ett projekt inriktat på 
skadeförebyggande arbete bland barn och äldre (Sigtuna kommun, 2007). 
 
Kommunfullmäktige antog ett alkohol- och drogpolitiskt program 2001 och ett 
folkhälsoprogram för 2002-2006. Folkhälsoprogrammets inriktning var en ökad livskvalitet 
(bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet), ökad trygghet samt sunda ute- och innemiljöer. År 

                                                
4 Med pendlingskommun menas en kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en 
annan kommun. 
5 Hälsomålet ingick som en del i Stockholms läns cancerpreventiva program (SCPP). Idag drivs Hälsomålet av 
Tillämpad näringslära vid Centrum för folkhälsa. 
6 Stockholms läns diabetespreventiva program (SDPP) var ett tioårigt projekt som pågick mellan 1995 och 2004. 
Programmet initierades av Stockholms läns landsting i syfte att studera orsaksfaktorer av betydelse för typ 2-
diabetes samt att utveckla och genomföra åtgärder för att förebygga sjukdom. 
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2007 antogs en plan för folkhälsoarbetet under perioden 2007-2011. Den nya planen bygger 
på den nationella folkhälsopolitiken och de tidigare fokusområdena ersattes av de nationella 
målområdena (Sigtuna kommun, 2007). 

2.5. Upplands Väsby kommun 
Upplands Väsby kommun är en förortskommun7 belägen två mil norr om Stockholm. 
Kommunen är en växande kommun med ett födelseöverskott men en negativ nettoflyttning. 
År 2007 hade Upplands Väsby en folkmängd på 38 055 personer, 20 procent av befolkningen 
var mellan 0-15 år (SCB, 2008). I Upplands Väsby finns 11 kommunala och 21 fristående 
förskolor, 12 kommunala grundskolor och två8 fristående skolor. I kommunen finns även en 
avgiftsfri öppen förskola (Upplands Väsby kommun, 2008). 

Folkhälsoarbete 
Sedan början av 1990-talet har Upplands Väsby kommun arbetat med folkhälsofrågor inom 
till exempel tobaksanvändning, allergi och projektet Hälsomålet (Cronlund, 2004). Sedan 
1995 har det funnits ett folkhälsoråd för det lokala folkhälsoarbetet. År 1997 antogs ett 
alkohol- och narkotikapolitiskt program, vilket följdes av ett handlingsprogram mot droger 
riktat till grundskolan, fritidsgårdarna och gymnasiet 1998. Samma år antog kommunen sin 
första handlingsplan för folkhälsoarbetet. Planen för folkhälsoarbetet reviderades år 2000. Det 
året utnämndes även kommunen till En lokal hälsosam kommun inom ramen för WHO:s 
nätverk ”Healthy Cities”. Under åren 1995-2004 pågick ett arbete med Stockholms läns 
diabetespreventiva program. År 2000 antogs en vision för Upplands Väsby kommun där god 
folkhälsa lyftes fram som ett prioriterat område (Upplands Väsby kommun, 2007).  I slutet av 
år 2002 undertecknades ett samverkansavtal mellan Upplands Väsby kommun och dåvarande 
Nordvästra sjukvårdsområdet avseende folkhälsoarbetet i kommunen (Cronlund, 2004). 
Under 2004 antogs en budget för 2005 med plan för 2006-2007 där folkhälsoarbete fanns med 
som ett prioriterat område. År 2007 antogs ett folkhälsoprogram för åren 2007-2010. 
Programmet bygger på den nationella folkhälsopolitiken (Upplands Väsby kommun, 2007).

                                                
7 Med förortskommun menas en kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 
annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 
8 Från juli 2007  är antalet fristående skolor i Upplands Väsby sex stycken. 
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3. Utvärderingens design och genomförande 

3.1. Utvärderingsuppdraget 
Landstingets önskemål är att få en samlad utvärdering av projekten i Sigtuna och Upplands 
Väsby. Avsikten är att få kunskap om framgångsfaktorer och hinder för att underlätta 
implementeringen av handlingsprogrammet mot övervikt och fetma i alla länets kommuner 
samt att få kunskap om hur samhällsbaserade interventioner kan utvärderas. Då de 
organisatoriska förutsättningarna för folkhälsoarbete skiljer sig åt mellan de olika 
kommunerna finns det en önskan från SLL:s sida att göra en jämförelse av 
implementeringsprocesserna. Detta för att se vilka strategier som är effektivast. 
Kommunernas önskemål är att få kunskap om vilka delar av projektet som varit 
framgångsrika, hur samverkan kan förbättras samt hur olika delprojekt kan integreras i 
ordinarie verksamhet (Brunnberg et al., 2007). 

3.2. Fokus för utvärderingen 

3.2.1. Implementeringsprocessen 
I politiskt styrda organisationer innebär implementering att genomföra fattade beslut utifrån 
politikernas intentioner. Litteratur och forskning om implementering inom offentlig politik är 
ett relativt nytt fenomen som kom först i början av 1970-talet.  Denna forskning inom 
statsvetenskap kom då att beskrivas som ”den felande länken” om vad som sker från att ett 
politiskt beslut är fattat till det föreligger ett resultat från beslutet (Fosse 1999). I den svenska 
förvaltningsmodellen är det politikerna som styr genom sina beslut och sedan är förvaltningen 
som har den verkställande funktionen (Sannerstedt 2001). Därför har implementeringsfrågan 
nära sammankopplats med styrningsproblematiken inom offentlig förvaltning. Detta 
återspeglas också i implementeringsforskningen där det bland annat finns två olika 
inriktningar som benämns uppifrån och ned respektive nedifrån och upp traditionen. 
 
Inom uppifrån och ned traditionen ses implementeringsfrågan i hög grad som ett 
styrningsproblem utifrån de som fattat beslutet i organisationens topp. Man tänker sig att 
implementeringen sker via en styrningskedja genom hela organisationen och med allt mer 
preciserade riktlinjer för de personer som finns längst ut i hierarkin och skall genomföra det 
politiska beslutet. Kunskapen om hur besluten ska omsättas antas finnas i toppen av 
organisationen som ger erforderliga riktlinjer för praktiken. Inom nedifrån och upp traditionen 
är utgångspunkten istället genomförandets praktik och där berörda tjänstemän på fältnivå 
omsätter de politiska intentionerna i verksamheten med berörda intressenter eller allmänheten. 
Här antas kunskapen om hur besluten ska omsättas företrädesvis finnas på den praktiska nivån 
(Fosse 1999). 
 
Inom implementeringsforskningen förekommer också två andra begrepp, beslutsperspektivet 
och processperspektivet, som båda är relaterade till de två tidigare beskrivna traditionerna. 
Beslutsperspektivet har en koppling till uppifrån och ned traditionen, medan 
processperspektivet har en koppling till nedifrån och upp traditionen. I beslutsperspektivet är 
fokus på själva organisationen och faktorer som är relaterade till denna, medan 
processperspektivet sätter fokus på aktörerna och den roll de spelar i 
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implementeringsprocessen. Vid implementeringsstudier rekommenderas att båda perspektiven 
studeras (Fosse 1999). 
 
Flera forskare har lanserat olika modeller som lyfter fram olika faktorer som är kritiska 
punkter för att de politiska besluten skall kunna genomföras och bli framgångsrika. En sådan 
modell har vidareutvecklats av Sabatier (1986). Modellen innehåller en ”minimum lista” över 
faktorer som har betydelse för att ett beslut kan genomföras. Dessa faktorer är att beslutet 
innefattar tydliga och logiska mål för verksamheten och att det finns en adekvat orsaksteori 
som visar att insatserna leder till det önskade utfallet. En annan faktor är att det finns ett 
rättsligt incitament som ger en hög uppslutning av tjänstemän, men också bland medborgarna 
så att frågan inte blir blockerad och går att genomföra. Andra faktorer av betydelse för 
implementeringen är att det finns engagerade och kompetenta personer som verkar för att 
uppnå intentionerna med verksamheten, men också att det finns ett stöd från organiserade 
intressegrupper och myndighetspersoner. Ytterligare en viktig faktor enligt modellen är att det 
finns en stabil ekonomi och politiska förhållanden/förutsättningar som kan upprätthålla ett 
stöd för verksamheten.  Lundquist (1987) anser att det finns tre nödvändiga villkor för att ett 
politiskt beslut ska realiseras. Det första villkoret är att de personer som skall genomföra 
arbetet förstår beslutet och att den direkta styrningen är entydig. Det skall också finnas 
nödvändiga resurser som t ex personal, tid, pengar, utrustning och lokaler för att kunna 
genomföra beslutet. Därtill måste det finnas en vilja till att genomföra beslutet. 
 
Folkhälsa som politik är något som vuxit fram under de senaste decennierna på mellanstatlig 
och nationell nivå (Tillgren 2008). Sverige har ställt sig bakom Världshälsoorganisationens 
(WHO) globala och regionala folkhälsomål. Genom EU-anslutningen 1995 innebar det också 
att Sverige deltar i EU:s folkhälsoprogram. Vidare undertecknade Sverige år 2000 FN:s 
”Millenniedeklaration” där flera av målen berör befolkningens hälsa. I Sverige blev Folkhälsa 
ett eget politikområde i regeringsarbetet 2001 och år 2003 fastställde riksdagen ett nationellt 
mål och elva målområden inom den nationella folkhälsopolitiken. Utifrån den komplexitet 
som berör hälsans bestämningsfaktorer förutsätts ett tvärsektoriellt samarbete över olika 
samhällsnivåer i samspelet mellan offentlig sektor, den ideella sektorn (civilsamhället) och 
den privata sektorn, detta för att uppnå uppsatta mål för befolkningens hälsa. 
 
 I landstingen har de folkhälsopolitiska frågorna ingått som en del av hälso- och 
sjukvårdspolitiken sedan början av 1970-talet och från slutet av 1980-talet har också 
folkhälsofrågorna funnits på kommunernas politiska dagordning. Under åren 1995-1998 
genomförde dåvarande Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet ett gemensamt 
politiskt programarbete kring folkhälsofrågor. Syftet med detta programarbete var att ge 
folkhälsofrågorna en ökad tyngd i den politiska debatten, men också att stimulera till ett ökat 
tvärsektoriellt samarbete mellan framförallt landsting och kommuner. Folkhälsopolitiska 
program eller motsvarande finns i landets samtliga 21 landsting och regioner och i mer än 
hälften av landets 290 kommuner. I kommunerna bedrivs folkhälsoarbete både som en del av 
den ordinarie verksamheten men också i projektform. 
 
Aktörernas betydelse för framgång i implementeringsarbetet har också under de senaste åren 
lyfts fram inom folkhälsoforskning. Fosse (1999) har identifierat två typer av nyckelpersoner 
som är pådrivare i detta arbete, eldsjälar och integratorer. Eldsjälarna bidrar till att övervinna 
motstånd och skapa engagemang i implementeringsarbetet och deras roll är särskilt viktiga i 
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implementeringsarbetets tidiga faser. Integratorer främjar samordning och förankring och 
bidrar till varaktiga organisationsförändringar. Oftast har dessa personer en hög ställning i 
organisationen med makt och status som ger en tyngd i pådrivarerollen. Guldbrandsson et al 
(2005) lyfter liksom Fosse fram betydelsen av engagemang och maktposition som viktiga 
egenskaper hos aktörerna, men framhåller också betydelsen av professionell kunskap för att 
implementeringsresultat skall bli framgångsrikt. Samtidigt är aktörernas möjlighet att handla 
begränsat av den omgivande strukturen, t ex hur kommunen är politiskt och administrativt 
organiserad men också om det finns formella eller informella nätverk som stöd för arbetet. 

3.2.2. Utvärdering av implementeringsprocessen 
Det finns ingen konsensus om definition av implementeringsutvärdering. Inom 
utvärderingsforskningen behandlas implementeringsutvärdering ofta under rubriken 
processutvärdering (Brouselle, 2004). För Weiss (1998) skiljer sig fokus mellan 
implementeringsutvärdering och processutvärdering. I den tidigare är det implementeringen 
av projektet som undersökningen fokuseras på. I den senare kopplas implementeringen till 
måluppfyllelse. Enligt Patton (2002) fokuserar implementeringsutvärdering på inflöde, 
aktiviteter, processer och strukturer och bidrar med information om vad som genomförts och 
hur det genomförts samt om så är fallet varför den ursprungliga planen frångåtts. Pattons 
fokusområden är utgångspunkt för denna utvärdering. 

3.3. Utvärderingens syfte och frågeställningar 
Syftet med utvärderingen är att belysa styrkor och hinder vid implementeringen av projekten 
Ung & Sund i Sigtuna och folkhälsoprojektet Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. 
 
Frågeställningar för utvärderingen är: 

• Hur har förutsättningarna för implementeringen sett ut? 
• Hur har genomförandet organiserats? 
• Vilka resultat har uppnåtts? 

3.4. Avgränsning 
Implementeringsprocessen belyses från tre nivåer (se figur 2). Den första är programnivå och 
utgår från implementeringen av handlingsprogrammet övervikt och fetma i Sigtuna och 
Upplands Väsby kommuner. Den andra är projektnivån som belyser implementeringen av 
Ung & Sund i Sigtuna och folkhälsoprojektet Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. På 
verksamhetsnivån belyses slutligen implementeringen av delprojekten i respektive kommun. 
Utvärderingen stannar vid resultat/prestationer eftersom syftet var att undersöka styrkor och 
hinder för implementeringen av projekten. 
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Figur 2. Nivåer som ingår i utvärderingen. De steg som ingår i utvärderingen är inflöde, genomförande och 
resultat/prestationer. 

Projekten studeras var för sig. Först genom en övergripande analys av projekten för en 
uppfattning om helheten. Därefter undersöks två delprojekt i respektive kommun för en 
fördjupad förståelse för implementeringsprocessen. 

3.5. Insamling av data 
Insamlingen av data genomfördes genom tre metoder: dokumentstudie, enkätstudie och 
intervjustudie. Att använda sig av flera datainsamlingsmetoder för att studera ett speciellt 
fenomen brukar benämnas som datatriangulering och är ett sätt att förbättra studiens kvalitet 
(Patton, 2002). För att fånga projektens helhet genomfördes en enkätstudie. En 
kompletterande intervjustudie genomfördes för att få en djupare kunskap om 
implementeringsprocessen. Faktauppgifter från enkätsvar och intervjuer bekräftades med 
hjälp av dokumentationen. 

3.5.1. Dokumentstudie 
Dokumentstudien hade tre syften. Det första var att få en översiktlig bild över hur de båda 
projekten organiserats, vilka aktiviteter som genomförts samt vilken uppföljning som har 
gjorts eller kommer att göras. Det andra syftet var att identifiera relevanta personer för ett 

  

 

Inflöde Genomförande 
 
Aktiviteter    Aktörer                  

Resultat/ 
prestationer Effekter 

 
Kortsiktiga    Intermediära    Långsiktiga 

Programnivå, Handlingsprogrammet övervikt och fetma 

Projektnivå 

Verksamhetsnivå 

  
Inflöde 

Delprojekt/inriktning n i Sigtuna/Upplands Väsby 

  
Effekter 

 
Kortsiktiga    Intermediära    Långsiktiga   

Resultat/ 
prestationer 

  
Genomförande 

 
Aktiviteter    Aktörer 

Inflöde Genomförande 
 
Aktiviteter    Aktörer                  

Resultat/ 
prestationer Effekter 

 
Kortsiktiga    Intermediära    Långsiktiga 

Ung och sund i Sigtuna 

Inflöde Effekter 
 
Kortsiktiga    Intermediära    Långsiktiga 

Ett gott liv för alla i Upplands Väsby 

Genomförande 
 
Aktiviteter    Aktörer                  

Resultat/ 
prestationer 



 
Utvärderingens design och genomförande    

 19 

urval till den kommande enkätstudien och intervjustudien. Det tredje syftet var att bekräfta de 
uppgifter som framkom i resultatet från enkät- och intervjustudien. 
 
Dokumentationen som ingick i utvärderingen tillhandahölls av projektledarna för projekten 
och från delprojektledaren för delprojektet Aktiv närmiljö. Dokumentationen bestod av 
projektplaner, uppföljningar och kartläggningar som genomförts under projektettiden samt 
informationsmaterial som producerats. Därutöver inkluderades kommunernas 
folkhälsoprogram och uppföljningar av det kommunala folkhälsoarbetet. Som ett komplement 
till dokumentationen utformades en strukturerad blankett (se bilaga 1) som fylldes i av 
projektledarna i respektive kommun. Det var en blankett per delprojekt. Totalt bestod 
materialet av drygt 1 200 sidor. 

3.5.2. Enkätstudie 
För att nå så många aktörer som möjligt under en begränsad tidsperiod genomfördes en 
webbaserad enkätstudie. Personerna som ingick i urvalet kategoriserades baserat på sin 
placering i projektets organisation. Utgångspunkten var det organisationsschema som tagits 
fram för respektive kommunprojekt. 

Urval 
För att få en bred spridning gjordes ett strategiskt urval av personer för enkätstudien (Trost, 
1994). Personerna som fick enkäten identifierades dels via dokumentstudien och dels genom 
blanketterna som fylldes i av projektledaren i respektive kommun. Utifrån blanketten och 
dokumentationen gjordes en sammanställning över de personer som ansågs ha kunskaper om 
projektens planering och genomförande. Listan bestod av totalt 90 personer. Personerna 
kategoriserades efter sin position i projektets organisation och efter befattning. Tre kategorier 
formulerades: Landsting och kommunledningsnivå (LKL-nivå): medlemmar i 
styrgrupp/ledningsgrupp eller beslutande befattningar i SLL och kommun på 
tjänstemannanivå; projektledningsnivå: medlemmar i projektledningsgrupp/referensgrupp 
eller verksamhetsnivå: medlemmar i arbetsgrupper för delprojekt/anställda eller verksamma i 
verksamheter eller föreningar där delprojekten verkställdes. Tabell 1 visar antalet personer per 
nivå och kommun i urvalet.  
Tabell 1. Antal personer per nivå och kommun som ingick i urvalet till enkätstudien. 

Nivå 
Projekt 

LKL* Projektledning Verksamhet Totalt 

Båda 5   5 
Ung & Sund i Sigtuna 10 21 11 42 
Ett gott liv för alla i Upplands Väsby 6 10 27 43 
Totalt 21 31 38 90 

* LKL står för Landsting och kommunledningsnivå 

Av de 90 personerna som ingick i urvalet var 37 personer verksamma i Sigtunas kommunala 
organisation, 35 personer verksamma i Upplands Väsbys kommunala organisation. Fem 
personer var från SLL:s centrala organisation, tre från SLL:s verksamhet i Sigtuna kommun 
och en från landstingets verksamhet i Upplands Väsby kommun. Två personer i Sigtuna, sex 
personer i Upplands Väsby och en person som varit delaktig i båda kommunernas arbete 
tillhörde föreningar eller verksamheter utanför kommunernas och landstingets regi. 



 
Utvärderingens design och genomförande    

 20 

Enkäten 
Enkäten bestod totalt av 78 frågor indelade i sex sektioner: bakgrund, förutsättningar, 
planering, genomförande, resultat och erfarenheter. Frågor angående projekt respektive 
delprojekt ställdes skilda från varandra för att underlätta bearbetning av data.  

Genomförande 
Enkätstudien genomfördes via Websurvey (Texttalk, 2008), en nätbaserad plattform för 
utformning och genomförande av enkäter. Enkäten testades på tre personer för att undersöka 
frågornas utformning och enkätens upplägg. Därefter korrigerades och förtydligades frågorna 
baserat på erhållna kommentarer. 
 
Frågeformuläret skickades som en webblänk tillsammans med ett missivbrev (se bilaga 2) via 
e-post till totalt 89 personer. En person fick enkäten i pappersform. Enkäten skickades ut 
innan årsskiftet 2007 och fanns tillgänglig under två månader. Tre personer meddelade att de 
inte ville delta i studien. Som orsak uppgav två att de inte kände sig tillräckligt insatta i 
projektet. Den tredje hade flyttat och bytt jobb och tyckte inte det kändes relevant. Ytterligare 
sju personer togs bort från urvalet i Upplands Väsby efter kontakt med projektledaren. De 
hade varit betydelsefulla för projektets genomförande men var inte tillräckligt insatta i 
projekten eller delprojekten för att besvara enkäten. Totalt besvarades enkäten av 48 personer. 
De fem personer som varit delaktiga i båda projekten räknades med i båda projekten vilket 
innebar att antalet enkätsvar från Ung & Sund i Sigtuna var 28 och från folkhälsoprojektet i 
Ett gott liv för alla i Upplands Väsby 25 stycken. Det gav en total svarsfrekvens på 60 
procent. För Sigtuna var svarsfrekvensen 60 procent och för Upplands Väsby 52 procent.  
Tabell 2 visar svarsfördelningen för respektive projekt och nivå. 
Tabell 2. Sammanställning av enkätstudiens svarsfördelning för projekt och nivå. 

Nivå 
Projekt 

LKL* Projektledning Verksamhet Totalt 

Båda 3  2 5 
Ung & Sund i Sigtuna 4 15 4 23 
Ett gott liv för alla i Upplands Väsby 3 5 12 20 
Totalt antal personer 10 21 17 48 

* LKL står för Landsting och kommunledningsnivå 

Analys 
Enkätsvaren sorterades efter projekt och nivå för att se om erfarenheterna skilde sig mellan 
nivåerna. Svaren analyserades sedan för respektive projekt.  Enkätsvaren sorterades även efter 
delprojekt och i de fall då antalet personer från delprojektet som besvarade enkäten var fem 
eller fler togs svaren med i analysen. Projektledarna för Ung & Sund och folkhälsoprojektet i 
Ett gott liv för alla arbetat med alla delprojekt förutsattes vara en av dem som angett att de 
arbetat med delprojekten.  Då deras svar antogs vara av mer övergripande karaktär i enkäten 
och inte specifikt relaterat till de delprojekt som studerats närmare reducerades antalet 
personer som svarat från projektledningsnivå med en person. En sammanställning över 
svarsfördelningen för delprojekten visas i tabell 3. De öppna svaren analyserades enligt 
principen för kvalitativ innehållsanalys. 
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Tabell 3. Sammanställning av enkätstudiens svarsfördelning för delprojekt och nivå för de delprojekt som ingick 
i den fördjupande studien och nivå. 

Nivå 
Delprojekt 

LKL* Projektledning Insats Totalt 

Sigtuna     
Handlingsplan för skolhälsovården  2 1 3 
Implementering av livsmedelverkets 
riktlinjer för mat i förskola och skola 

 5  5 

Upplands Väsby     
Aktiv närmiljö   4 4 
Trygga skolvägar   4 4 
Totalt antal personer 0 7 9 16 

* LKL står för Landsting och kommunledningsnivå 

3.5.3. Intervjustudie 
För att få en fördjupad förståelse för implementeringsprocessen genomfördes intervjuer med 
personer som var involverade i de fyra delprojekt som studerats närmare. Handlingsplan för 
skolhälsovården och Implementering av Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskola och 
skola från Ung & Sund i Sigtuna. Aktiv närmiljö och Trygga skolvägar från folkhälsoprojektet 
i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. 

Urval 
Grundläggande för urvalet var att få en jämn spridning mellan kommunerna och att studera 
fyra olika typer av delprojekt. En inventering över alla delprojekts syfte, mål, aktörer och 
arenor visade att delprojekten fokuserade på fyra områden: uppföljning, mat, närmiljö och 
rörelse. Med utgångspunkt från dessa områden och med hänsyn till verksamma aktörer samt 
geografisk fördelning valdes de fyra delprojekten ut. 
 
Det systematiska urvalet av intervjupersoner grundades på Kvales (1997) principer för urval 
av undersökningsenheter och genomfördes i tre steg. Först identifierades personer som på 
något sätt varit involverade i planering och genomförande av de olika delprojekten via 
dokument, enkätsvar och de blanketter som projektledarna fick fylla i. Därefter inordnades 
dessa i kommunprojektens organisationsscheman med syfte att identifiera intervjupersoner i 
respektive delprojekt, från LKL-nivå via projektledningsnivån till verksamhetsnivån och 
tillbaka. Det sista steget innebar ett strategiskt urval av intervjupersoner som antogs ha 
rikhaltig kunskap om delprojektet och dess genomförande. Totalt genomfördes 10 intervjuer. 
Fem relaterade till delprojekten i Upplands Väsby och fyra relaterade till delprojekten i 
Sigtuna. En av intervjupersonerna var involverad i båda kommunerna. 

Genomförande 
Intervjupersonerna kontaktades och informerades om intervjuns syfte och intervjustudiens 
forskningsetiska förhållningsregler (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
För att täcka in implementeringsprocessen formulerades en grundmall i form av en 
semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3). Utgångspunkten var de tre huvudteman från 
enkäten det vill säga förutsättningar, genomförande och resultat/utfall.  Dessa tre huvudteman 
låg sedan till grund för fördjupningsfrågor om styrkor och hinder på LKL-nivå, 
projektledningsnivå samt verksamhetsnivå. Denna mall modifierades sedan utifrån vilken av 
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de tre nivåerna intervjupersonen bedömdes tillhöra. Detta gjordes genom att varje intervju 
inleddes med frågor om den egna nivån. Därefter berörde frågorna nivån över alternativt utåt 
mot målgruppen respektive nivån under alternativt utåt mot målgruppen. Intervjuerna 
spelades in med digital diktafon och transkriberades ordagrant. 

Analys 
Intervjuerna analyserades efter principerna för manifest innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004). Texttolkning i form av innehållsanalys är en systematisk identifiering, 
kodning och kategorisering av grundläggande mönster eller teman i ett skrivet dokument 
(Patton, 2002). Utgångspunkten för analysen var intervjuguidens struktur och materialet 
sorterades in under kategorierna: den egna rollen och arbetssättet, initiering av delprojektet, 
styrkor och hinder på verksamhetsnivå, styrkor och hinder på projektledningsnivå och styrkor 
och hinder på LKL-nivå samt slutligen vidmakthållande. Resultatet från intervjustudien 
triangulerades därefter med resultaten från dokumentstudien och enkätstudien med syfte att 
öka tillförlitligheten i utvärderingsstudiens resultat (Patton, 2002). 
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4. Resultat 
Resultatet presenteras i två avsnitt, ett för varje kommun. För respektive kommun redovisas 
först resultatet från kommunprojektet i sin helhet, därefter följer resultatet från de två 
delprojekt som granskats mer ingående och avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 
resultatet. Huvudstrukturen för delarna i resultatet är förutsättningar, genomförande och 
resultat/utfall. Resultatet från dokumentstudien, enkätstudien och intervjustudien presenteras 
tillsammans utifrån principen för triangulering. 

4.1. Resultat Ung & Sund i Sigtuna 
Resultatet presenteras först för projektet som helhet därefter redovisas resultatet för de två 
delprojekt som studerats närmare var för sig, Implementering av Livsmedelsverkets riktlinjer 
för mat i förskolan och skolan och Handlingsplan för skolhälsovården.  
 
December 2004 beslutade beställaravdelning norr, Stockholms läns landsting att starta ett 
treårigt folkhälsoprojekt i Sigtuna kommun under åren 2005-2007. Projektet var ett 
pilotprojekt och utgick från Stockholms läns landstings handlingsprogram för övervikt och 
fetma. Övergripande syfte för projektet var att stoppa den ökande trenden av övervikt bland 
barn, 0-12 år. Projektets mål var att skapa stödjande miljöer för goda matvanor och ökad 
fysisk aktivitet, att genomföra olika metoder för goda matvanor och ökad rörelse bland barn 
samt att utveckla och öka samverkan mellan aktörerna kring att skapa goda matvanor och 
ökad fysisk aktivitet för barn 0-12 år.  
 
Två skolor och fem förskolor samt två BVC-mottagningar som låg i samma område ingick 
som pilotskolor/förskolor i projektet. Även Folktandvården, MVC och kommunens 
familjecentral med tillhörande öppna förskola deltog i projektet. Från den kommunala 
förvaltningen deltog Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och 
ungdomsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, kommunens matenhet (MatEn) och Komfast9. 
Många delar av projektet såsom utbildningar och informationsinsatser till personal vände sig 
till samtliga kommunala förskolor och skolor och kommunens övriga tre BVC- mottagningar. 
I vissa fall vände sig utbildningar och information även till de enskilda förskolorna och 
skolorna. 
 
Uttalade strategier för projektet var informationsinsatser/ kunskapsförmedling och 
delaktighet. Avsikten var att arbetet skulle integreras i den ordinarie verksamheten för att 
underlätta fortsatta insatser efter projekttidens slut. Projektledarens roll var att stötta och 
implementera arbetet i de kommunala förvaltningarna samt i landstingets enheter.  
 
Projektet bestod av sju huvudinriktningar med en mängd olika aktiviteter. För att underlätta 
jämförelsen mellan projekten i Sigtuna och Upplands Väsby benämns även de som delprojekt 
i rapporten. I tabell 4 visas en sammanställning av delprojekten. En mer detaljerad 
beskrivning av delprojekten Implementering av livsmedelverkets riktlinjer för mat i förskola 
och skola samt Handlingsplan för skolhälsovården ges i avsnitten 4.2 och 4.3.

                                                
9 Komfast förvaltar Sigtuna kommuns fastigheter i egenskap av fastighetsenhet under kommunstyrelsen. 
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Tabell 4. Sammanfattning av de delprojekt som ingått i Ung & Sund i Sigtuna. 

Projektnamn Huvudansvarig Starttid Sluttid Syfte och mål 
Handlingsplan för skolhälsovårdens 
arbete med att förebygga övervikt och 
behandla barn med övervikt och fetma 
samt implementering av planen 

Skolhälsovården inom barn- 
och ungdomsförvaltningen 

Ca januari 2006 Finns 
inte 
angivet 

Att ta fram en konkret handlingsplan för hur skolhälsovården ska 
arbeta för att förebygga övervikt bland barn och behandla övervikt 
och fetma samt att dessa ska implementera arbetet inom sin egen 
verksamhet, i samverkan med övriga aktörer i skolan samt 
landstingets aktörer Dietistgruppen Nordväst och Barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningen. 

Mer rörelse i förskola och skola Kerstin Alksten April 2005 Finns 
inte 
angivet 

Att få fler barn aktiva i förskolan och skolan samt att öka den tid 
som de är aktiva. 
Att ge pedagogerna kunskap och verktyg för att bidra till ökad 
rörelse bland barnen. 

Implementering av livsmedelverkets 
riktlinjer för mat i förskola och skola 

Kerstin Alksten, Ann-
Christine Bonn Sköld, 
Pernilla Thalén 

April 2005 Finns 
inte 
angivet 

Att förskolor och skolor ska följa livsmedelverkets råd/riktlinjer 
som finns för mat i förskola och skola. 

Breddidrott - rörelse på fritiden Kerstin Alksten Hösten 2005 Finns 
inte 
angivet 

Att få fler barn fysiskt aktiva på fritiden. 
Erbjuda prova på aktiviteter för att barnen ska ”hitta sina 
rörelseaktiviteter”. 

Experimentskafferiet Sami Vihriälä, Naturskolan Hösten 2005, 
arbetet kom dock 
inte igång på 
allvar förrän 
mycket senare 

Finns 
inte 
angivet 

Att utveckla ämnet hem- och konsumentkunskap. 
Att ta fram ”experiment” kring kroppen”. Att ta fram pedagogiska 
material för att underlätta för pedagogerna i år f6-år 6 att integrera 
olika läroämnen där man kan arbeta med kroppen på olika sätt.  

Cykla och gå till skolan Del 1 - Barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
Del 2 - Kerstin Alksten och 
Helen Ericson 

Våren 2004 och 
nystart våren 
2007 

Finns 
inte 
angivet 

Del 1 - Att få fler barn att cykla och gå till skolan.  
Del 2 - Att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor. 

Utbildning av yrkesverksamma Kerstin Alksten Hösten 2005 Finns 
inte 
angivet 

Att öka kunskapen kring hur man kan främja goda matvanor och 
rörelsevanor bland barn till olika yrkesgrupper samt ge konkreta 
verktyg för arbetet. 
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4.1.1. Förutsättningar 

Projektets organisation 
Projektet hade en styrgrupp och en projektledningsgrupp samt en projektledare som planerade 
och drev arbetet. Figur 3 ger en schematisk översikt av projektets organisation. I styrgruppen 
ingick chefen för kultur- och fritidsförvaltningen, chefen för socialförvaltningen, chefen för 
stadsbyggnadskontoret, kvalitetsansvarig från barn- och ungdomsförvaltningen, 
chefsjuksköterskan vid Märsta Närvård, en barnläkare från Valsta läkarhus, hälso- och 
sjukvårdssamordnare från dåvarande Beställare vård, Närsjukvård Norr, SLL samt 
avtalshandläggare från Beställare vård, Närsjukvård Norr, SLL. Representanterna från kultur- 
och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen skiftades 
vid flera tillfällen. Perioden som representanterna från dessa förvaltningar var med i 
styrgruppen varierade från några veckor till 2,5 år.  Projektledningsgruppen bestod av rektorer 
och pedagoger från deltagande skolor och förskolor, verksamhetschefen för skolhälsovården, 
två barnsjuksköterskor från BVC, en barnmorska från MVC, en förskolelärare från deltagande 
öppna förskolor och en tandhygienist från Folktandvården. I början av 2006 tillkom den 
tekniska chefen från Stadsbyggnadskontoret samt den ansvarige för förskole- och 
skolfastigheter och deras gårdar från Komfast. Även i projektledningsgruppen skiftades 
medlemmarna under projekttiden, bland annat representanterna från skolorna och förskolorna. 
Båda skolrektorerna skiftades under perioden liksom de pedagoger som har varit 
representanter i gruppen. Verksamhetschefen från skolhälsan ersattes under 2005 av den 
medicinskt ansvarige sjuksköterskan sedermera samordnande skolsköterska. 
 
Projektledaren tillhörde socialförvaltningens stab. Under projektets gång bytte projektledaren 
avdelning flera gånger. Den första september 2007 bytte projektledaren förvaltning till 
utredningsenheten på avdelningen Gemensam administration. 
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Figur 3. Organisationen för Ung & Sund i Sigtuna kommun. 

Programteori 
En förutsättning för en lyckad implementering är att det finns en adekvat orsaksteori för ett 
projekt som ska implementeras (Sabatier, 1984). Programteorin för Ung & Sund i Sigtuna är 
baserad på projektplanen och beskriver projektets förutsättningar (inflöde), genomförande 
(aktiviteter och aktörer), resultat/prestationer på olika nivåer i organisationen, samt till sist 
förväntade effekter på kort, medel och lång sikt. (se vidare bilaga 4). 

Resurser 
Projektet samfinansierades av Sigtuna kommun och SLL. SLL finansierade projektet med 
350 000 Kr/ år. Sigtuna kommun finansierade år 2005 med 364 000 Kr, 2006 med 375 000 Kr 
och 2007 med 388 000 Kr. Projektet finansierade lokalhyra och övriga overheadkostnader för 
projektledaren. 
 
Enkätstudien visar att åtta personer tycker att de ekonomiska resurserna varit tillräckliga i 
ganska stor, stor eller mycket stor utsträckning. Sju personer anser att de ekonomiska 
resurserna varit tillräckliga i ganska liten, liten eller mycket liten utsträckning. Nio personer 
ansåg sig inte vara tillräckligt insatta för att besvara frågan. Det är ingen större skillnad i 
uppfattning mellan projektlednings – och landsting och kommunledningsnivå (LKL-nivå). 
Från verksamhetsnivå upplevde tre av de fem personer som besvarade frågan att de inte var 
tillräckligt insatta för att besvara frågan övriga två ansåg att de ekonomiska resurserna var 
tillräckliga i stor eller mycket stor utsträckning. Totalt besvarades frågan av 27 personer. 
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När det gäller de tidsmässiga resurserna som ägnats åt arbetet i projektet framgår från enkäten 
att nästan hälften (13 av 27) av dem som svarade på enkätfrågan ägnade mindre än en timme i 
veckan för arbetet med projektet. Knappt en tredjedel ägnade mindre än halvtid (se figur 4). 
På följdfrågan om arbetsinsatsen överensstämmer med den tid som fanns avsatt i tjänsten 
svarar 11 personer att den överensstämde med den tid de haft avsatt. Lika många svarar att det 
inte har funnits någon avsatt tid för arbetet i projektet, två från LKL-nivå och nio från 
projektledningsnivå. Från verksamhetsnivå har alla som svarade på enkäten haft avsatt tid. I 
kommentarerna till frågan framkommer att även om det inte uttalat funnits tid avsatt för 
arbetet med projektet har det ändå funnits utrymme för arbetet inom de ordinarie uppgifterna. 
Drygt hälften (16 av 27) av dem som svarade upplever att de har haft tillräckligt med tid 
avsatt för arbetet i projektet. Från projektledningsnivå är det sex personer som uppger att de 
inte haft tillräckligt med tid avsatt. 
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Figur 4. Tid de som svarade på enkäten bedömer de ägnat åt arbete inom Ung & Sund i Sigtuna kommun. 
(Svarsfrekvens: 27/28) 

Av dem som besvarade enkätfrågan om i vilken utsträckning de upplever att tillgången på 
övriga resurser var tillräckliga svarar 12 personer att tillgången varit tillräckliga i ganska stor, 
stor eller mycket stor utsträckning. Sex anser att tillgången på övriga resurser varit tillräckliga 
i ganska liten utsträckning och en person i mycket liten utsträckning. Oavsett nivå är den egna 
och andras kunskaper den övriga resurs som flest uppgett att de har haft tillgång till under 
projektets genomförande. Andra resurser som nämns är tillgång till lokaler och material. 
Totalt besvarades frågan av 26 personer varav fem inte visste eller inte ansåg sig tillräckligt 
insatta för att besvara frågan. 
 
Hälften (13 av 26) har saknat resurser för att genomföra sitt arbete i Ung & Sund. Från LKL-
nivå är det fyra av sex personer, från projektledningsnivå åtta av femton personer och från 
verksamhetsnivå en av sex personer. På följdfrågan vilka resurser som saknats uppges från 
projektledningsnivå tid och samverkan med andra aktörer och från LKL-nivå ekonomiska 
resurser. Från verksamhetsnivå är det ingen som uppger att de har saknat några resurser. 
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Stöd för och vilja att genomföra projektet 
Drygt hälften (15 av 26) upplever att de har ganska stort, stort eller mycket stort stöd för sitt 
arbete i Ung & Sund från kollegorna på arbetsplatsen. Det upplevda stödet skiljer sig dock 
mellan organisationsnivåerna. Av dem som har arbetat från verksamhetsnivå upplevs stödet 
som stort eller mycket stort. Av de personer som verkat på projektledningsnivå upplevde 
drygt hälften (8 av 15) att stödet var ganska stort, två att det var litet och tre att det var mycket 
litet. En person tyckte att stödet varit stort och en mycket stort. På LKL-nivå upplevde tre av 
sju att de hade litet stöd och två att de hade ganska stort stöd. Se figur 5. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mycket liten Liten Ganska liten Ganska stor Stor Mycket stor Se kommentar

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Beslut Projekt Insats

 
Figur 5. Upplevt stöd för arbetet i projektet från kollegor på arbetsplatsen.  (Svarsfrekvens: 26/28) 

Enkätstudien visar att det från LKL-nivå finns kunskap om övergripande syfte och mål för 
projektet. Från projektledningsnivå har nio personer inte uppgivit huvudsyftet för projektet. 
Från verksamhetsnivå är det ingen som svarade på frågan om övergripande syfte för projektet 
men det finns stor kunskap om det ”egna” delprojektet. I intervjustudien framkommer 
uppfattningen att det från ledningshåll på en av de kommunala förvaltningarna fanns en 
bristande kunskap om kommunens ansvar och förvaltningens uppdrag i förhållande till 
projektets aktiviteter. Upplevelsen är också att det var ett bristande intresse för att delta i 
projektet. 
 
Alla som har svarade på frågan (27 av 27) anser att projektet varit en ganska viktig, viktig 
eller mycket viktig satsning i kommunen. Totalt sett anser majoriteten (16 av 27) att det varit 
en mycket viktig satsning. Från LKL-nivå anser tre av sex att projektet var en mycket viktig 
satsning. Motsvarande från projektledningsnivåerna är 11 av 16 personer och från 
verksamhetsnivå tre av fem personer. Även de olika aktiviteterna som genomförts inom 
ramen för projektet anses vara ganska viktiga, viktiga eller mycket viktiga satsningar i 
kommunen. Två av sex från LKL-nivå, åtta av femton från projektledningsnivå och två av 
fem från verksamhetsnivå anser att aktiviteterna varit mycket viktiga. På frågan om 
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aktiviteten upplevs som viktig i förhållande till projektet blir fördelningen mellan alternativen 
ungefär densamma. 

4.1.2. Projektets genomförande 
Fokus för avsnittet är hur arbetet i projektet genomförts och hur det upplevts. De inledande 
styckena handlar om genomförandeprocessen. Utgångspunkten är hur den beskrivs i 
dokumentationen. Resultatet har sedan bekräftats utifrån intervjuer och enkätsvar. Därefter 
redogörs för upplevelsen av specifika delar av genomförandet: projektledning, delaktighet 
samverkan och kommunikation. Utgångspunkten för dessa delar är enkätstudien och 
intervjuerna. 
 
Från det att kommunen tillfrågades av SLL om de ville delta som pilotkommun var det en 
snabb process att ta fram ett förslag på projektplan under hösten 2004. 

… alltså en helt vansinnig tidsplan liksom, från att man inte har tid att göra 
kartläggning och vad är det man ska göra. Utan då har man liksom, det här verkar 
bra utifrån handlingsprogrammet (Projektledning 1) 

Ett förslag på projektplan för att förebygga övervikt bland barn i Sigtuna kommun godkändes 
av landstinget och kommunstyrelsen i december 2004. För att driva projektet bildades en 
styrgrupp och en projektledningsgrupp. Styrgruppen tillsattes i början av 2005.  
Ordförandeskapet i styrgruppen alternerades mellan kommun och landsting. 
Projektledningsgruppen satte samman av projektledaren med stöd från styrguppen. 
Projektledningsgruppen planerade gemensamt hur arbetet i projektet skulle läggas upp. Ett 
behov av utbildning gällande mat och motion uppdagades och det ledde till 
utbildningssatsningen av kommun- och landstingsanställda. För delprojektet Cykla och gå till 
skolan hade ett förvaltningsövergripande arbete redan påbörjats efter ett 
kommunstyrelseuppdrag från våren 2004 och ingick därför som en naturlig del i projektet. 
Flera aktiviteter startade tack vare att projektledaren genom gamla kontakter knöt nya. Alla 
planerade och påbörjade aktiviteter sammanställdes i ett excelark där det bland annat 
tydliggjordes vem som var huvudansvarig och eventuellt delansvarig. Baserat på dessa 
diskussioner genomfördes en revision av projektplanen för åren 2006-2007. I februari 2006 
var den reviderade projektplanen klar efter att samtliga i styrgruppen och projektgruppen hade 
fått ge synpunkter på innehållet. 
 
Under projektets första år genomförde projektledaren flera kartläggningar. Kartläggningar av 
barns övervikt genomfördes med hjälp av skolhälsovårdens hälsojournaler. Två av de skolor 
som hade högst förekomst av övervikt bland barnen tillfrågades om de ville delta som 
pilotskolor i projektet. En av skolorna tackade nej och frågan gick vidare till en tredje skola 
som tackade ja. Därefter tillfrågades de fem förskolor som låg i skolornas närområden om de 
ville delta som pilotförskolor. Två barnavårdscentraler ingick också urvalet baserades på de 
skolor och förskolor som ingick. För att kartlägga hur olika verksamheter arbetar för att 
främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet genomfördes även en enkätstudie första året. 
Enkäten skickades till rektorerna på kommunens skolor och förskolor, förvaltningscheferna på 
Stadsbyggnadskontoret, Komfast, Kultur och fritidsförvaltningen samt BVC och MVC. 
Kartläggningarna låg till grund för styrgruppens och projektledningsgruppens planering av 
projektet. Kartläggningen genomfördes i samverkan med projektledaren för motsvarande 
projekt i Upplands Väsby. 
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Enkätstudien visar att 15 av de 19 personer som besvarade frågan upplever att ledningsarbetet 
för projektet har fungerat bra. En person anser att projektledningsarbetet inte fungerat bra och 
tre svarar att de inte vet. Majoriteten (14 av 21) av dem som besvarade enkätfrågan känner sig 
delaktiga i planeringen av projektet i ganska stor, stor eller mycket stor utsträckning. Fyra 
personer kände sig delaktiga i ganska liten (LKL-nivå), en person i liten (projektledningsnivå) 
och en person kände sig delaktig i mycket liten utsträckning (projektledningsnivå). En person 
tyckte att frågan inte var relevant. Totalt besvarade 21 personer frågan. 
I enkätstudien framkommer att samarbeten har genomförts på individnivå, förvaltnings- och 
organisationsnivå. Projektet är ett samverkansprojekt mellan landsting och kommun. Projektet 
innebar även samarbete mellan kommunförvaltningar. Andra aktörer som ingått är olika 
landstingsverksamheter som BVC, MVC och folktandvården. Föreningslivet, NTF och lokala 
cykelhandlare är ytterligare samarbetspartners som omnämns. Många tar också upp 
samarbetet med projektledaren. Flera av de samarbeten som pågått i samband med Ung & 
Sund är nya. Enligt dem som svarade på enkäten bestod samarbetet framförallt av möten. 
Projektledarna i Sigtuna och Upplands Väsby samarbetade mycket och genomförde bland 
annat gemensamma utbildningar. Från intervjustudien framkommer att samarbetet mellan 
styrgruppen och projektledningsgruppen upplevs ha fungerat väl. 

… samarbetet, det är ju mer att projektledningsgruppen har ju haft sina möten å 
rapporterat tillbaka till styrgruppen, å det har funkat. Jag har inte varit med i 
projektledningsgruppen någon gång så jag kan inte svara riktigt hur den fungerar 
men, själva återföringen och kopplingen, det har väl fungerat bra, tycker jag (LKL 
1) 

Enligt dokumentationen avrapporterades projektet på politiska samverkansmöten där 
representanter från Sigtuna kommun och SLL deltog. Projektet avrapporterades också i form 
av delårsbokslut och verksamhetsberättelser inom socialnämndens verksamhet. Enligt 
projektledaren avrapporterades dock aldrig projektet till Kommunstyrelsen.  
 
Från intervjustudien framkommer att det fördes noggranna minnesanteckningar från mötena i 
styrgruppen och som informerades vidare till projektledningsgrupp och arbetsgrupper. Syftet 
med de noggranna minnesanteckningarna var att information som rörde projektet skulle 
spridas till alla berörda.  

… jag har ju skrivit väldigt detaljerade minnesanteckningar för att man också ska 
hänga med, om man inte är med på något möte.” (Projektledning 1)  

För att nå ut till kommunens verksamheter skickade projektledaren också informationsbrev 
och annat relevant material till samtliga kommunala förskolor och skolor samt till Barn- och 
ungdomsförvaltningens centrala ledning för vidare spridning. 

4.1.3. Resultat/Utfall 
Totalt genomfördes ca 200 åtgärder för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor hos 
barnen i projektet Ung & Sund. En del av aktiviteterna var riktade direkt mot barnen, en del 
mot föräldrar och en del mot olika personalgrupper inom kommunens och landstingets 
organisationer. I tabell 4 redovisas sju delprojekt som ingått i projektet. 
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Publikationer 
− Nyhetsbrev till föräldrar, 5 nr 
− Aktivitetsguide för barn och ungdomar. 

Uppnått Syfte 
De flesta (14 av 21) som besvarade enkätfrågan i vilken utsträckning som de upplever att 
syftet med projektet har uppnåtts svarar att det uppnåtts i ganska stor (nio personer), stor (tre 
personer) eller mycket stor (två personer). Två personer anser att syftet uppnåtts i ganska liten 
utsträckning. Två från verksamhetsnivå, en från projektledningsnivå och en från LKL-nivå 
känner att de har tillräcklig kunskap för att besvara frågan (se figur 6). 
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Figur 6. I vilken utsträckning som de som svarade på enkäten upplever att projektets syfte uppnåtts. 
(Svarsfrekvens: 21/28) 

Nya eller stärkta samarbeten är positiva resultat av Ung & Sund som nämns i enkäten som 
positiva effekter av projektet, oavsett nivå. Andra positiva effekter som flera nämner är en 
ökad medvetenhet och intresse, i den egna organisationen samt hos föräldrar och barn. Svaren 
från enkäten visar att flera upplever att de fått ökade kunskaper och en ökad medvetenhet 
genom projektet. Några nämner också att det fått nya kontakter. På enkätfrågan om några 
negativa effekter av projektet har noterats är det inte mycket som tas upp. Det som nämns är 
att Livsmedelsverkets riktlinjer för maten i skolan och förskolan ibland har misstolkats. 

4.1.4. Vidmakthållande 
På enkätfrågan om arbetet som pågått under projektet kommer att fortsätta efter projekttidens 
slut svarar majoriteten (18 av 20) ja ingen svarar nej. På frågan varför, nämns att det är en 
viktig fråga. Från LKL- och projektnivå uppges även att det blivit en naturlig del i ordinarie 
arbetet. På frågan om det funnits strategier för att underlätta att arbetet fortsätter efter 
projekttidens slut svarar tre personer ja, åtta nej och sex personer vet inte om det funnits några 
strategier. På följdfrågan vilka, framgår det att det inte varit så tydligt vilka strategier som 
ingått. En person från LKL-nivå nämner att utarbeta verktyg för att underlätta arbetet med 
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övervikt och fetma och en från projektledningsnivå att det ständigt pågått en diskussion om 
hur arbetet skulle integreras i det ordinarie arbetet. Totalt besvarade 18 personer frågan. 
 
Resultatet från enkäten visar att 16 personer av de 21 som besvarade frågan upplever att 
arbetet med projektet ingick i deras ordinarie arbete i ganska stor, stor eller mycket stor 
utsträckning. Tre personer från LKL-nivå ansåg att det ingått i ganska liten och en person från 
projektledningsnivå i liten utsträckning, se figur 7. 
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Figur 7. I vilken utsträckning som arbetet med projektet ingick i ordinarie arbete (Svarsfrekvens: 21/28) 

På enkätfrågan hur återrapporteringen har skett svarar 19 personer att de informerat om 
arbetet i projektet till den egna organisationen. Vanligast var det på LKL-nivå där sex av sju 
rapporterat om arbetet i projektet till egna organisationen. Återrapporteringen har främst skett 
i samband med möten. Två personer anger att det varit dåligt med återrapportering som 
anledning anger en av dem att det inte funnits något intresse hos den egna organisationen. 
Åtta personer har inte besvarade frågan. 

4.1.5. Erfarenheter från arbetet med Ung & Sund i Sigtuna 
I detta avsnitt behandlas erfarenheterna från projektets planering och genomförande. 
Upplevda styrkorna och hinder i planering och genomförande av projektet samt råd till andra 
som planerar att genomföra ett liknande projekt. Resultatet baseras på enkätstudien och 
intervjustudien. 
 
Av dem som besvarade enkäten är det en person som tycker att projektet borde ha genomförts 
på ett annat sätt. Tio personer anser att det genomförts på ett bra sätt och fyra personer känner 
sig inte tillräckligt insatta för att besvara frågan. Totalt svarade 15 av 28 personer på frågan. 
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Upplevda styrkor med projektet 
Projektledarens drivkraft och engagemang lyfts fram som en styrka för projektet i enkäten. 
Samarbetet i projektet ses också som en styrka bland dem som svarade på enkätfrågan (11 av 
28). 
 
I intervjuerna lyfts även synergieffekten av projektet som en ytterligare en styrka med 
projektet. 

… när MVC strävar efter det här, när BVC pratar om samma sak, när förskolan 
stöttar i att ordna bra matvanor, eller att vi bygger mer cykelbanor å får bättre 
förskolegårdar, att alla gör det dom kan (Projektledning 1) 

Upplevda hinder för projektets genomförande 
Från enkäten framkommer att tidsbrist upplevs som ett stort hinder på framförallt 
projektlednings- och verksamhetsnivå. Ett hinder som lyfts fram i intervjustudien var att 
SLL:s handlingsprogram för övervikt och fetma inte var känt på BVC och MVC då projektet 
inleddes. Därmed saknade Ung & Sund en naturlig koppling in i landstingsverksamheterna 
BVC och MVC. Arbetet fick i stället inledas med att först informera om 
handlingsprogrammet. 

… vårt handlingsprogram för övervikt och fetma hade inte riktigt lanserats eller 
implementerats ordentligen så att en del kände inte till det, och då kändes de 
viktigt att följa med ut och prata lite kring det. (LKL 1) 

Upplevelsen är också att det varit otydligt vilken roll kommunen respektive landstinget haft 
vid genomförandet av projektet. 

… det har varit en otydlig roll vad kommunledningen och även 
landstingsledningen, vad vill dom ha gjort, eller vad tänker dom bidra med. [… ] 
man sätter upp mål att man ska minska med tre procentenheter andelen 
överviktiga, och så har man ingen strategi för hur det ska gå till. Vi är ju bland 
dom värsta i länet och så liksom tror man att det bara ska rättas, man lägger över 
allt ansvar längre ned. (Projektledning 1) 

Även inom projektet uppfattas ansvarsfördelningen som otydlig. Upplevelsen är att det 
funnits en tendens till att skjuta över ansvaret på projektledaren för att inte behöva ta ansvaret 
själv.  

… projektledaren kan vara ett hinder så till vida att varje, verksamhet eller varje, 
förvaltning inte tar sitt ansvar det är så jag skulle säga, alltså man ska ha en 
projektledare, det tycker jag, å det har varit jättebra, men det kan också göra att 
andra inte tar sitt ansvar i projektet (LKL 1) 

Kommunikationen mellan projektledningen och kommunstyrelsen som hade det övergripande 
ansvaret upplevs ha fungerat dåligt. Upplevelsen är att kommunstyrelsen inte har tagit sitt 
ansvar och följt upp hur arbetet i projektet fortgått. Andra hinder som lyfts fram är att en 
förvaltning bytte chef flera gånger under perioden och att en förvaltning aldrig deltog i 
mötena med projektledningsgruppen samt att vissa representanter inte hade tillräckligt 
mandat. Ytterligare ett hinder som lyfts fram i intervjuerna är att det varit en stor omsättning 
av representanter i styr- och projektledningsgrupp 
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… vad jag kan säga om styrgruppen är att man har bytt mycket folk i den, i 
Sigtuna, det har varit negativt därför då, tar man inte samma ansvar som man gör 
annars. Man har också delegerat ansvaret till personer, i den här styrgruppen och 
då är det inte riktigt säkert att man riktigt tar det ansvaret, det kan jag säga är 
negativt. (LKL 1) 

Både i enkäten och i intervjuerna lyfts projektledarens placering i kommunorganisationen 
fram som ett hinder. 

… du får inte samma styrkraft för Socialförvaltningen kan inte komma till Barn- 
och ungdomsförvaltningen och tala om vad dom ska göra. (LKL 1) 

Råd till andra som vill genomföra ett liknande projekt 
Svaren från enkätens avslutande fråga om vilka råd de skulle ge någon som skulle genomföra 
ett liknande projekt går det att utläsa tre teman: förankring, ledning och återanvändning. 
 
Under förankring poängteras betydelsen av att förankra projektet politiskt och hos 
tjänstemännen som ska genomföra arbetet. Det är viktigt med ett tydligt syfte och mål för 
projektet. Vikten av stöd från ledningen och en bra och engagerad projektledare lyfts också 
fram som betydelsefulla faktorer för att genomföra ett liknande projekt. Under 
återanvändning framhålls att det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Ta istället lärdom från 
liknande projekt. Tillvarata också de aktiviteter och system som redan finns etablerade. 
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4.2. Handlingsplan för skolhälsovårdens arbete med att förebygga 
övervikt och behandla barn med övervikt och fetma 

I detta avsnitt redovisas resultatet för delprojektet Handlingsplan för skolhälsovårdens arbete 
med att förebygga och behandla barn med övervikt och fetma. Resultatet baseras på 
intervjustudien och dokumentstudien. Resultatet från enkätstudien redovisas inte då för få 
som varit involverade i delprojektet besvarade enkäten. 
 
Syftet med delprojektet var att ta fram och implementera en konkret handlingsplan för 
skolhälsovårdens arbete med att förebygga övervikt bland barn samt behandling av barn med 
övervikt och fetma. Delprojektet var ett samverkansprojekt mellan skolhälsovården, övriga 
aktörer i skolan samt Dietistgruppen Nordväst och Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen (BUMM) från SLL. 
 
Delprojektet startades år 2005 utifrån ett behov av tydliga riktlinjer. Det fanns rutiner för hur 
skolhälsovården remitterade barn till dietist och barn- och ungdomsmedicinska mottagningen 
men det saknades skriftliga och tydliga riktlinjer för det förebyggande arbetet. 
 
Två andra viktiga frågor som också ingått i huvudprojektet och i detta delprojekt var ökad 
samverkan, både inom barn- och ungdomsförvaltningen och mellan landstinget och 
kommunen. 

4.2.1. Förutsättningar 
När Ung & Sund startade 2005 saknades en tydlig handlingsplan för skolhälsovårdens arbete 
med att förebygga övervikt bland barn samt behandla de barn som identifieras som 
överviktiga eller feta. Att så var fallet identifierades enligt projektledaren inte omedelbart men 
blev alltmer tydligt under våren och hösten 2005. Kunskapen om hur pass omfattande 
överviktsproblematiken bland barn var saknades också hos kommunen och skolhälsovården. 
 
Efter en omorganisation bildades hösten 2005 Elevhälsan10 i Sigtuna kommun där en ny 
verksamhetschef och samordnande skolsköterska anställdes. Elevhälsan ansvarade för 
framtagandet av handlingsplanen. Den samordnande skolsköterskan ingick i 
projektledningsgruppen och skötte det operativa arbetet med att ta fram planen. Hösten 2006 
bildades en grupp med intresserade skolsköterskor som arbetade med att ta fram 
handlingsplanen. Från första september 2007 ingick Elevhälsans verksamhetschef i 
styrgruppen för Ung & Sund. 
 
Utvecklingen av Handlingsplanen för skolhälsovården finansierades med 18 000 Kr från Ung 
& Sund. Elevhälsan bidrog med 10 000 Kr i form av utbildning för skolsköterskorna och 
inköp av en bok om överviktsprevention. 
 
Från intervjustudien framgår att skolhälsovården periodvis saknade resurser i form av 
skolläkare under projekttiden. Våren 2007 anställdes dock en ny skolläkare. Det saknades 
också resurser på BUMM för att behandla de barn som identifierades som feta. Uppfattningen 
hos skolsköterskorna är att resurser i form av tid var för knappa. 

                                                
10 I Elevhälsan ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och tal- hörsel och specialpedagoger. 
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… vad förväntas det att vi [läs skolsköterskorna] ska hinna, och ska vi hinna och 
mäta och väga, och ska vi hinna genomföra det här handlingsprogrammet, vad är 
det då som måste plockas bort? Hur ska vi se på våra arbetsuppgifter? 
(Verksamhet 1)   

I januari 2006 genomförde Epidemiologiska enheten på Centrum för folkhälsa (CFF) en 
undersökning av kommunernas arbete med att främja fysisk aktivitet och goda matvanor. 
Studien visade att skolsköterskorna efterfrågade utbildning, mer kunskap i metodiken 
motiverande samtal, mer kunskap om övervikt och fetma och olika behandlingsalternativ.  
Där framkom också att det inte fanns något systematiskt arbetet med att identifiera 
överviktiga och feta barn eller några tydliga riktlinjer för arbetet. I intervjustudien poängteras 
dock att sköterskorna inte är okunniga, det som saknades var tydliga riktlinjer. 

Det här är något som skolsköterskor kan. Dom är inte okunniga, utan dom har 
kunskapen, och dom har arbetat med det här tidigare också, det är inte någonting 
som är nytt, det handlar mer om att vi ska få ner det på papper, och vi ska 
formalisera hur vi ska arbeta, vi ska få det stegvis så att vi känner att det är så här 
vi gör här i vår kommun. (Verksamhet 1) 

4.2.2. Genomförande 
Då kunskap om hur omfattande överviktsproblematiken bland skolbarnen var, blev en av 
projektledarens första uppgifter att sammanställa data från skolhälsovårdens uppgifter. 
Projektledaren sammanställde data för läsåren 2003/2004 och 2004/2005. Därefter har den 
samordnande skolsköterskan sammanställt dessa uppgifter för varje läsår. 
 
Vid höstterminens start 2005 genomfördes en omorganisation av skolhälsovården som tog en 
del kraft. Det medförde att arbetet med att ta fram handlingsplanen drog ut på tiden. Arbetet 
startade dock i liten skala genom att en sjuksköterska som deltog i Stockholm Obesity 
Prevention Project11 (STOPP) bjöds in för hur berätta hur de arbetade. Under våren 2006 
aktualiserades arbetet igen och en arbetsgrupp med intresserade skolsköterskor bildades. Tre 
skolsköterskor deltog i en tredagarsutbildning på Centrum för överviktiga barn, på Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge. Det praktiska arbetet med att ta fram handlingsprogrammet 
startades också. Boken Barnövervikt i praktiken – en evidensbaserad familjeviktsskola av 
Paulina Nowicka och Carl- Erik Flodmark köptes in och skolsköterskorna uppmanades att 
läsa boken under sommaren. Hösten 2006 bildades en arbetsgrupp med intresserade 
skolsköterskor. Ett antal möten genomfördes med de ca 5 skolsköterskor som visat intresse 
för frågan. Några sköterskor kom vid varje träff och en del deltog vid någon eller några 
träffar. Arbetsgruppen träffades 3-4 gånger direkt efter skolan. Verksamhetschefen för 
Elevhälsan förde anteckningar och ett underlag för handlingsprogrammet växte fram. 
Underlaget skickades sedan med begäran om yttrande till övriga skolsköterskor och 
skolläkaren. I slutet av februari 2007 var planen klar och inskriven i skolhälsovårdens 
metodbok. Den 1 mars tillträdde en ny skolläkare som hade synpunkter på 
handlingsprogrammet och föreslog kraftfullare insatser även i lägre åldrar. Planen togs i bruk 
september 2007. 

                                                
11 STOPP genomfördes under åren 2001-2005. Syftet med projektet var att studera om övervikt och fetma kan 
förebyggas i skolan och på fritids hos barn i åldrarna 6-10 år. I de skolor och fritids som var med genomfördes 
förändringar både i kosten och i elevernas fysiska aktivitet. Projektet leddes av Rikscentrum för överviktiga barn, 
på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
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Gruppen och gruppledarens mandat beskrivs som en viktig faktor för att genomföra ett 
utvecklingsarbete som en handlingsplan innebär.  

… alltså det är många faktorer som påverkar [… ] den som ska leda arbetet här på 
verksamhetsnivån måste ju vara en person som har mandat eller gruppens 
erkännande. [… ] Men det är ju också i kombination med hur gruppen fungerar, 
alltså det är ju så olika. I andra grupper så behövs ju inte det tydliga mandatet för 
att det ska hända saker. (Verksamhet 1) 

Som en del i att stärka samverkan mellan olika aktörer har projektledaren för Ung & Sund 
försökt att utveckla kontakten mellan skolhälsovården och primärvårdsdietisten, Märsta 
primärvårdsrehabilitering, BUMM samt skolhälsovården i Upplands Väsby. 

4.2.3. Resultat/Utfall 
Arbetet gick trögt i början men resulterade tillslut i en handlingsplan som togs i bruk 
september 2007. Planen distribuerades till skolsköterskor och andra berörda och arbetet med 
implementeringen av planen fortsätter.  

… vi har ju ett handlingsprogram nu som jag tycker det är bra att vi har, sen kan 
det säkert bli ännu bättre, men vi har i alla fall en struktur, och följer upp det för 
att kunna se att det faktiskt är bättre [… ] det var inte så enkelt i början, men det 
har blivit bra. (Projektledning 1) 

Under våren 2008 genomförde projektledaren en uppföljning av Epidemiologiska enhetens 
undersökning från 2006. Uppföljningen visade att samtliga skolsköterskor identifierar barn 
med övervikt eller fetma i förskoleklass, år 4 och år 7. De flesta skolsköterskorna ansåg sig 
också ha tillräcklig kunskap om gränsvärden för ISO-BMI12 och tycker att riktlinjerna för det 
förebygga övervikt och behandla barn med fetma är tydliga och adekvata. 
 
Under projekttiden har följande aktiviteter genomförts: 

 
År 2005 
− Föreläsning om STOPP-projektet för skolsköterskorna. 
 
År 2006 
− Tvådagarsutbildning för tre skolsköterskor på Centrum för överviktiga barn, på 

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. 
− En bok om barn och övervikt köps in till skolsköterskorna. 
− Gemensam heldagsutbildning nr 1 för skolhälsovården i Sigtuna kommun och 

Upplands Väsby kommun.  
− Bassängträning, Märsta Primärvårdsrehabilitering erbjöd barn med fetma (elever i 

årskurs 4-6) vattengympa en gång per vecka.  
− Foldern Barn, mat och rörelse (från Tillämpad Näringslära) köptes in av Ung & Sund i 

Sigtuna för att kunna delas ut vid hälsobesöket i förskoleklass. 

                                                
12 ISO-BMI är ett mått på övervikt. Måttet är en anpassning av BMI (se tidigare fotnot) till barn och ungdomar 
och utgår från ålder. Övervikt innebär ett ISO-BMI över 25 och fetma ett ISO-BMI över 30. 
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År 2007 
− Gemensam heldagsutbildning för skolhälsovården nr 2 i Sigtuna kommun och 

Upplands Väsby kommun. 
− Handlingsprogrammet skrivs in i skolhälsovårdens metodbok. 
− Barn med övervikt > Iso- BMI 28 erbjuds ett rabatterat badkort till dem själva och 

hela sin familj till kommunens sim- och sporthallar. 
− Foldern Barn, mat och rörelse (från Tillämpad Näringslära) köptes in av Elevhälsan 

för att kunna delas ut vid hälsobesöket i förskoleklass. 

4.2.4. Vidmakthållande 
Handlingsplanen för skolhälsovården är inskriven i skolhälsovårdens metodbok. Från 
intervjustudien framkommer att en uppföljning och utvärdering av handlingsplanen planeras. 
Ambitionen är att utvärderingen och revideringen skall vara genomförd i oktober 2008.  
 
Även om Ung & Sunds styrgrupp inte finns kvar efter projektets slut är uppfattningen att de 
samarbeten som etablerats under projekttiden kommer att fortsätta genom de kontaktvägar 
som byggts upp. Till exempel så genomförde projektledaren och verksamhetschefen för 
elevhälsan ett möte med flera aktörer under våren 2008 för att diskutera handlingsplanen. 

… ett möte med alla, med BVC, skolhälsovården, BUMM, och dietisten, alltså alla, 
det är obligatoriskt att komma, för att diskutera vad gör den ena och den andra, 
och vårdkedjan så man vet, så att man får namnen. (Projektledning 1) 

4.2.5. Erfarenheter från arbetet med handlingsplanen för skolhälsovården 
I detta avsnitt presenteras vilka styrkor och hinder som upplevts vid arbetet med 
handlingsplanen för skolhälsovården. Resultatet baseras på intervjustudien.  

Upplevda styrkor med delprojektet 
Uppfattningen är att det funnits både vilja och ett stöd för arbetet trots att arbetet gått trögt. 

Jag tycker att ambitionen och viljan har varit väldigt hög, man vill verkligen, man 
har försökt med dietist och bassängträning å, alltså jag tycker att det finns många 
goda idéer som trots allt har kommit under den här tiden.(Verksamhet 1) 

Att kommunen är förhållandevis liten och därmed korta kommunikationsvägar mellan olika 
aktörer anses ha underlättat arbetet. 

… närheten, både till politiken och till barnläkarmottagningen, alltså det är lätt att 
kommunicera, det är lätt att hitta kanalerna, politiken är tydlig, och dom meddelar 
vad dom vill på ett tydligt sätt, uppdraget är klart, min upplevelse är att 
kommunikationen och tydligheten och viljan och ambitionen finns, men att det 
stupar på olyckliga omständigheter. (Verksamhet 1) 

En styrka som lyfts fram är att arbetsgruppen för handlingsplanen bestod av skolsköterskor 
som var intresserade och ville vara med. Mötena hölls på deras villkor, i anslutning till 
skoltiderna. 
 



 
Resultat - Ung & Sund i Sigtuna: Handlingsplan för skolhälsovården  

 39 

De utbildningar som genomfördes av projektledaren och i samverkan med Upplands Väsby 
anses ha uppfyllt skolsköterskornas uttryckta behov. Utbildningarna gav redskapen för att 
lättare genomföra arbetet. 

… alltså att verkligen lyssna på vad sköterskorna har sagt att dom vill ha, [… ] vi 
har ju haft gemensamma utbildningsdagar som verkligen har svarat upp mot vad 
sköterskorna har velat, så jag tycker att dom har fått det dom har efterfrågat. 
(Verksamhet 1) 

Handlingsplanen beskrivs även som ett positivt stärkande säkerhets- och uppföljningsverktyg. 

… en trygghet, vi gör lika. Det spelar ingen roll om jag är förälder och sätter mitt 
barn på den skolan eller den skolan, så ska jag veta att det här fångas upp ändå 
och på ungefär samma sätt enligt den här planen. [… ] alltså att få människor att 
ändå formulera sig, och att vi sedan tittar efter, blev det här nu som vi tänkt, är det 
här något vi kan stå för. (Verksamhet 1) 

Upplevda hinder för delprojektets genomförande 
Svårigheterna i inledningsskedet anses huvudsakligen bero på person- och personalrelaterade 
faktorer. De som skulle leda arbetet med att ta fram handlingsplanen var nytillsatta personer 
vars mandat beskrivs som otydliga. Avsaknaden av en permanent skolläkare anses även 
försvagat ledningsfunktionen. 

… skolläkarfrågan som har funnits hos oss som en viktig faktor därför att vi har ju 
ett önskemål om att vi ska kunna hänvisa till skolläkarna, att man vill ha en 
skolläkare med i ryggen innan vi går vidare, och den personen har ju inte riktigt 
funnits. (Verksamhet 1) 

Upplevelsen är att det fanns ett motstånd och en tveksamhet hos skolsköterskornas mot både 
syftet med handlingsplanen och till tidsåtgången för genomförandet och att det var ett hinder 
för framtagandet av handlingsplanen. 
 
Frågan anses ha haft olika prioritet på olika nivåer. Turbulensen och avsaknaden av skolläkare 
bedöms ha påverkat genomförandet och förankringen på verksamhetsnivån. 

… om vi nu ska utvärdera det här arbetet så blir det ju tokigt om en styrgrupp har 
intentioner, en projektledningsgrupp vill, men sen utförarna, det händer ingenting. 
Alltså det blir ju en väldig konfliktsituation. (Verksamhet 1) 

Ett bristande samarbete mellan BVC och skolhälsovården anses vara en av de bakomliggande 
faktorerna till bristen på integrering av det gemensamma övergripande syftet och positiva 
synergieffekter från övriga insatser i Ung & Sund. 

… jätte problematik med överföring av data från BVC till skolhälsovården. Vi har 
haft problem men överföring till dietist, överföring till barnläkarmottagningen. 
(Projektledning 1) 

Hinder som nämns i behandlingen av överviktiga och feta barn är personal- och därmed 
tidsbristen hos BUMM.  
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… det har stupat lite grann på att resurserna har varit knappa av, alltså på grund 
av omständigheter som vi inte kan rå över riktigt, att dom har haft en tuff 
arbetssituation även på barnläkarmottagningen. Det har också varit byte av dietist, 
alltså det har varit många sådana faktorer som har spelat in. (Insats 1) 

Sammanfattningsvis, viktiga faktorer som lyfts fram för framtagandet och genomförandet av 
handlingsplanen är: förbättrad samverkan mellan skolhälsovården och landstinget genom 
tydligare beskrivning av ansvarsfrågan, välförankrade mål och riktlinjer på alla nivåer samt 
ökad tillgänglighet till behandling. 

Råd till andra som vill genomföra ett liknande projekt 
I intervjustudien lyftes det fram en del råd till andra som ska genomföra ett liknande arbete . 
Betydelsen av att ha en stram tidsplan som inte är för lång och en arbetsgrupp som inte är för 
stor, ca sex intresserade och engagerade personer samt att någon ansvarar, driver på och håller 
samman arbetet och som sammanställer och kommunicerar arbetet. 
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4.3. Implementering av livsmedelverkets riktlinjer för mat i förskola och 
skola 

Syftet med delprojektet var att förskolor och skolor ska följa de råd/riktlinjer som finns 
framtagna av Livsmedelsverket för maten som serveras i förskola och skola. Arbetet gick ut 
på att informera om Livsmedelsverkets råd/riktlinjer kring mat, öka samarbetet mellan 
MatEn13, barn- och ungdomsförvaltningen och berörda pilotförskolor/skolor. En annan del var 
att påverka berörda enheter så att råden implementerades på samtliga förskolor och skolor och 
att barn- och ungdomsförvaltningen skulle få ekonomiska medel så att råden kunde 
implementeras i praktiken samt att hitta mätmetoder för uppföljning av råden. Inom 
delprojektet provades även mellanmål ut tillsammans med Tillämpad näringslära på CFF i 
samband med att en mellanmålsguide togs fram under 2005/2006. Därutöver genomfördes ett 
arbete med att utveckla en checklista för att kvalitetssäkra maten i förskolan. Utgångspunkten 
för arbetet var Tillämpad näringsläras webbverktyg Kvalitetsmärkning av skolmåltider. 
 
Enligt dokumentationen var bakgrunden till delprojektet en otydlighet om vilka råd som gäller 
och att råden skiljer sig när det gäller mat för de allra yngsta och för de lite äldre barnen. Det 
upplevdes också som otydligt om det är förskolorna/ skolornas personal eller MatEns personal 
som ”bestämmer” vad som ska serveras. Projektet har bestått av utbildningsinsatser riktad till 
olika personalkategorier, information till föräldrar. Arbete med 
interventionsförskolornas/skolornas matsalsmiljö ingick också som en del i projektet. 
 
En del av arbetet i delprojektet handlade om att öka kunskapen bland fritidspedagogerna om 
hur bra mellanmål för barn på fritidshemmen bör vara uppbyggt. Några år innan Ung & Sund 
startade blev det en förändring kring serveringen av mellanmål. Det hade tidigare varit 
MatEns personal som bestämde, beställde och i ordningsställde vad som serverades. Efter 
förändringen bestämmer fritidspedagogerna vad som serveras och står för eventuell tillagning 
medan MatEns personal beställer hem produkterna enligt pedagogernas önskemål. Då 
fritidspedagoger generellt sett saknar utbildning kring mat i sina utbildningar har det från 
projektledningens sida varit ett delmål att öka kunskapen för just denna yrkesgrupp för att på 
så sätt säkerställa kvaliteten på mellanmålen 

4.3.1. Förutsättningar 
Förutsättningar för implementering handlar om organisation, ledarskap, resurser, stöd, 
förståelse och vilja. Utgångspunkten för resultatet i det här avsnittet är framförallt dokument- 
och intervjustudien men även resultat från enkätstudien finns med. Enkäten besvarades av fem 
personer från delprojektet. 

Projektets organisation 
Projektledaren samordnade arbetet mellan barn- och ungdomsförvaltningens representant i 
styrgruppen och MatEns representant i projektledningsgruppen  samt med representanterna i 
projektledningsgruppen från pilotförskolorna och pilotskolorna. Dessa arbetade i sin tur med 
frågorna på sina respektive arbetsplatser och med kökspersonalen. 
 

                                                
13 MatEn är en kommunal förvaltning som ger service till de flesta av kommunens skolor och förskolor. 
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MatEn ansvarar för en majoritet av matproduktionen på förskolor och skolor. De följer i sitt 
arbete upp Livsmedelsverkets riktlinjer så långt det går. MatEn skickar ut information till alla 
skolor och förskolor och har möten med förskolepersonal. Information sprids även via 
MatEns hemsida och mailutskick till alla rektorer. 
 
På båda pilotskolorna och på tre av pilotförskolorna arbetade en hälsogrupp med flera 
parallella delprojekt i Ung & Sund, däribland implementeringen av Livsmedelverkets 
riktlinjer för mat i förskola och skola. 

Resurser 
De ekonomiska resurserna för delprojektet uppgick till 14 641 Kr från projektbudgeten. 
Summan avser kostnader för informationsmaterial. Kostnaden för utbildningen som ingick i 
delprojektet stod ett annat delprojekt för ”Utbildning av yrkesverksamma”. 
  
Enkätstudien visar att en person upplever att de ekonomiska resurserna varit tillräckliga i 
ganska stor utsträckning, en i mycket stor utsträckning och två personer i liten utsträckning. 
Alla personer som besvarade enkäten från delprojektet är från projektledningsnivå. 
 
Svaren från enkäten visar att av dem som arbetade med delprojektet och besvarade enkäten 
(fem personer) ägnade fyra personer mindre än en timme i veckan och en person mindre än 
halvtid för arbetet med delprojektet. På följdfrågan om arbetsinsatsen överensstämde med den 
tid de haft avsatt att arbete med delprojektet inom sin tjänst svarar två personer ja. Tre 
personer svarar att de inte haft någon tid avsatt. På frågan om de upplever att tiden som 
funnits avsatt till arbetet i projektet varit tillräckligt svarar alla ja. I kommentarerna till de två 
sista frågorna framkommer att för två personer ingick arbetet med projektet i den ordinarie 
tjänsten. 
 
Tre personer upplever att tillgången på övriga resurser varit tillräckliga i ganska stor 
utsträckning och två personer i ganska liten utsträckning. Övriga resurser som nämns är 
lokaler, material, kunskap, möjlighet till fortbildning samt intresserade kollegor och föräldrar. 
På frågan om det är några resurser som saknats svarar en person nej. Tre personer svarar att 
det har saknats resurser. En person vet inte eller känner sig inte tillräckligt insatt för att 
besvara frågan. Det är en person som angett vad som saknats i relation till delprojektet och det 
är tid och samverkan med MatEn. 

Stöd och vilja för att genomföra projektet 
Dokumentationen visar att det från politiskt håll finns stöd och vilja att tillämpa 
Livsmedelverkets riktlinjer för att genomföra projektet. I barn- och ungdomsnämndens 
verksamhetsplan (VHP) för 2005-2007 står det att förskolor och skolor ska använda sig av 
Hälsomålets riktlinjer för bra mat för barn. I motsvarande VHP för 2006-2008 står det att 
förskolor och skolor ska följa övergripande rekommendationer för måltider samt delta i det 
kommunövergripande projektet Ung & Sund i Sigtuna kommun. I VHP 2007-2008 skriver 
nämnden att kommunens förskolor och skolor ska servera måltider enligt riktlinjer från 
Livsmedelsverket. 
 
Från intervjustudien framkommer att delprojektet upplevs legat rätt i tiden. Arbetet med att 
förbättra utbudet av mat i förskola och skola hade redan kommit igång när Ung & Sund 
startade, både på förskolor och på skolor samt på central nivå. 
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… vi har absolut inget av det söta eller någonting. Vi hade redan startat innan 
projektet. Å det är som jag sa, det låg i tiden. (Projektledning 2) 

I kommunens folkhälsoprogram för perioden 2002-2006 lyftes frågorna om mat upp på 
dagordningen. Frågan fanns även med i kommunens skolplan. Även MatEn arbetar sedan 
tidigare med att följa riktlinjerna i så stor utsträckning som möjligt. 

Nej, vi har väl alltid försökt. Vi vill följa riktlinjerna självklart, men och där vi kan 
lobba så har vi ju gjort det va. Men det är ju en fråga hela tiden om pengar och det 
har det ju varit för Barn och ungdom också. (Projektledning 3) 

Upplevelsen är att det bland personal på skolorna finns en ”projekttrötthet” och de väntar in 
att projektet ska sluta. 

Nej utan dom har känt att ”när är projektet slut. (Projektledning 2) 

Enligt svaren från enkäten upplever fem personer att stödet från kollegorna i arbetet med 
delprojektet varit ganska stort eller stort. På frågan i vilken utsträckning delprojektet var en 
viktig satsning i kommunen svarar en i ganska stor, en stor och tre mycket stor. I relation till 
projektet Ett gott liv för alla tycker en person att delprojektet är viktigt i stor utsträckning och 
fyra i mycket stor utsträckning. 

4.3.2. Genomförande 
Implementeringen av livsmedelverkets riktlinjer för mat i förskola och skola startades under 
våren 2005 och arbetet genomfördes i samverkan med projektledningen och pilotförskolorna 
och pilotskolorna. Utgångspunkten från projektledningens håll var att implementeringen av 
riktlinjerna riktade sig till samliga kommunala skolor och förskolor inte enbart pilotenheterna. 
Det medförde bland annat att samtliga kommunala förskolor och skolor bjöds in till flertalet 
av de utbildningar som genomfördes inom delprojektet. Redan pågående aktiviteter 
kombinerades med nya aktiviteter på pilotskolorna. Flera små fortbildningar och föreläsningar 
genomfördes för att nå ut till all skolpersonal. Personal från MatEn deltog vid olika 
informationstillfällen för föräldrar. Styrgruppen för Ung & Sund diskuterade bland annat 
ansvarsfrågan för matproduktionen för att avgöra vad som är kökspersonalen respektive den 
pedagogiska personalens ansvar. Projektledaren informerade om Livsmedelsverkets riktlinjer 
för mat på förskolor och skolor, främst för rektorer, verksamhetsledare och pedagoger. 
 
Från enkätstudien framkommer att en av de personer som besvarade enkäten känner sig 
delaktig i planering och genomförandet av delprojektet i ganska stor utsträckning och tre i 
mycket stor utsträckning. Kommunikationen inom delprojektet skedde genom möten, e-post 
och telefonkontakter. Livsmedelsverkets riktlinjer diskuterades på lärarkonferenser och 
föräldramöten vilket anses ha stärkt arbetet. Ung & Sund gav även ut ett nyhetsblad till 
föräldrarna för att sprida information om riktlinjerna och övrigt arbete i projektet. 

… och föräldrarna har fått bra information som har kunnat ges ut till föräldrarna, 
”Ung & Sund bladet. (Projektledning 2) 

Arbetet i delprojektet dokumenterades genom minnesanteckningar, löpande 
arbetsanteckningar och deltagarlistor. På pilotskolorna spred skolans koordinator 
informationen vidare till sina kollegor. 
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Mellan [projektledaren] och skolan då har det varit som en spindel som får 
information från [projektledaren], och även frågor från henne så jag förmedlar 
budskapet ut och samlar in det hon har önskat […] och även när det har varit 
utbildning så har jag ordnat för skolans del. (Projektledning 2) 

För att mäta hur väl förskolorna/skolorna/MatEn implementerat riktlinjerna/råden 
genomfördes enkätundersökningar och utbudsundersökningar. Förutom undersökningarna på 
förskolorna som omfattande frukostar, extramål, luncher, mellanmål, livsmedelsval, 
pedagogik så genomfördes även undersökningar av samtliga kommunala grundskolors 
mellanmål samt utbudet på cafeteriorna de kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna. 

4.3.3. Resultat Utfall 
Livsmedelsverket presenterade nya råd för maten i förskola och skola februari 2007 men de 
kunde inte implementeras under projekttiden då det saknades ekonomiska medel i budgeten. I 
folkhälsoplanen för 2007 -2011 är det inskrivet att samtliga måltider i förskola och skola ska 
följa de nya råden. 
 
Resultatet från intervjustudien visar att MatEns och kökspersonalens mandat har förtydligats 
och meningsskiljaktigheterna mellan kökspersonal och pedagoger anses ha minskat. 

Diskussionerna har minskat, alltså jag upplever att dom här diskussionerna är 
mindre vanliga nu. (Projektledning 1) 

Uppfattningen är att sådant här förändringsarbete tar tid och riktlinjerna följs ännu inte fullt ut 
men att Ung & Sund har påverkat arbetet positivt. MatEn har länge arbetat för en ändrad 
serveringsordning av maten med större fokus på grönsaker. Flera skolor och fyra förskolor har 
ändrat på serveringsordningen efter principen för tallriksmodellen med sallad och grönsaker 
först. 

Att vara en del av det stora projektet har hjälpt till i arbetet med att få till 
salladsborden. Alla bitarna tillsammans. (Projektledning 1) 

Andra resultat som setts under delprojektets genomförande är att söta mellanmål serveras 
sällan eller aldrig och barnens födelsedagar firas med annat än glass och tårta. År 2005 hade 
enligt rådande riktlinjer flertalet förskolor (både intervention och övriga) bytt standardmjölk 
till mellanmjölk och på skolorna/fritidsgårdarna har mellanmjölken bytts ut mot lättmjölk. 
Kartläggningen av maten i förskolan som genomfördes under 2007 visar att råden för mat i 
förskola numera följs i hög utsträckning. Under våren 2008 infördes lättmjölk i alla förskolor 
enligt livsmedelverkets nya riktlinjer. Vid en uppföljning i april 2008 visade det sig att alla 
förskolor utom en hade följt direktiven. 
 
Enkätsvaren visar att tre personer anser att syftet med delprojektet har uppnåtts i ganska stor 
utsträckning. Istället för att ange i vilken utsträckning syftet har uppnåtts skriver en person i 
kommentaren till frågan att arbetet med matsituationen har de kommit långt med. 
 
Personlig utveckling och ökad kunskap är positiva effekter av delprojektet som nämns i 
enkäten. En negativ effekt av delprojektet som framkommer är att personalen på förskolorna 
och skolorna ibland gick till överdrift eller var inkonsekventa – att ketchup och sylt togs bort 
med hänvisning till sockerintag men inlagd gurka och rödbetor serverades. 
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På enkätfrågan om några andra aktiviteter borde ha genomförts svarar tre personer nej och två 
ja. Av dem som svarar ja uppger en att det saknats satsningar på läroämnet hem och 
konsumentkunskap. 

Genomförda aktiviteter 
Under projekttiden har följande insatser genomförts: 

 
År 2005 
− Kickoff för knappt 900 personer. Information ges om vilken typ av mat som bör 

serveras i förskola respektive skola och med utgångspunkt från Livsmedelsverkets 
riktlinjer. 

− Elevenkät om hur lunchen upplevs genomfördes av MatEn (del i kvalitetsmärkning av 
skolluncher). 

− Flertalet skolor har placerat salladsbordet före varmrätten. 
− Utbildningar för kökspersonalen på Edda förskolor och Ragna förskolor och för rektor 

samt verksamhetsledarna på Smedjans förskola, Sätuna förskola och Vallmons 
förskola. 

 
År 2006 
− Test av råd och rekommendationer för mellanmål framtagna av Tillämpad näringslära 

på Centrum för folkhälsa. Genomfördes på Eddaskolan, S:ta Gertruds skola. 
Sätunaskolan och Tingvallaskolan samt MatEns personal. 

− Utbildning om mellanmål för personalen på Tingvallaskolan.  
− Utbildning - Bra mellanmål inom skolbarnomsorgen för pedagoger och personal från 

MatEn. 
− Enkät från MatEn till rektorer som led i kvalitetsmärkning av skolluncher. 
− Informationsmaterialet Samling för maten (från Tillämpad Näringslära) delas ut till 

pilotförskolorna, BVC och öppna förskolorna. 
 

År 2007 
− Kartläggning av maten i förskolorna. 
− Kartläggning av mellanmål i grundskolan. 
− Kartläggning om utbudet i skolcafeterior. 
− Information och spridning av Livsmedelverkets nya råd för mat i förskola, 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola till samtliga kommunala förskolor och 
skolor. 

− Mellanmålsutbildning för fritidspedagoger på Sagaskolan, personal på Valstaskolan 
och på fritidsgårdarna. 

− Utbildning - Bra mellanmål inom skolbarnomsorgen för pedagoger på S:t Pers skola, 
Galaxskolan och Orionskolan och Sätunaskolan. 

− Informationsmöte om bra mat för barn i förskolan för pedagoger på 
interventionsförskolorna och personal från Öppna förskolorna. 

− MatEn har sammanställt en pärm med information till förskolans kökspersonal med 
Livsmedelverkets råd, livsmedelsval, serveringsfrekvenser, måltidsordning m.m. 

− Eddaskolan installerade ljudabsorbenter i matsalens tak samt köpte in nya 
ljudabsorberande bord och stolar. 
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4.3.4. Vidmakthållande 
På enkätfrågan om arbetet som pågått i delprojektet kommer att fortsätta efter projekttiden 
slut svarar fyra personer ja. På frågan varför de tror att arbetet fortsätter är svaren att många 
har blivit mer medvetna. Från intervjustudien och i dokumentationen framgår att MatEn hela 
tiden arbetat för att följa riktlinjerna. 
 
Intervjustudien visar att t.ex. ett styrsystem har testats som stöd för uppföljningen av 
riktlinjerna och en översyn av hela matproduktionen pågår. Ett mycket viktigt arbete i det 
fortsatta uppföljningsarbetet av riktlinjernas implementering är att på ett mer systematiskt än 
tidigare följa hur arbetet fortgår. 

… jag tycker att det är positivt, vi har ju gjort ett bra underlag som vi kan följa upp 
om ett år, och dom här som vi nu ser inte följer rekommendationerna. Och om 
förvaltningschefen nu pratar med dom, så kan vi ju följa upp det här om ett visst 
intervall och se hur det ser ut, man måste bygga någon struktur. (Projektledning 1) 

MatEns utvecklings- och implementeringsarbete av riktlinjerna för mat upplevs ha påverkats 
negativt av ovissheten om kommunens framtida matproduktion. En undersökning påvisade ett 
behov av ombyggnad och upprustning av kommunens tillverkningskök till en kostnad av ca 
46 miljoner kronor. Kommunledningen har därför beställt en matproduktionsutredning för att 
utreda hur kommunens framtida matproduktion skall se ut. 

… vi bara avvaktar den här utredningen och då kommer vi tappa fart, vi kommer 
inte kunna utvecklas. (Projektledning 3) 

En strategi för vidmakthållande kan vara att integrera projektarbetet i det ordinarie arbetet. 
Resultatet från enkäten visar att tre personer av fem som besvarade frågan upplever att arbetet 
med projektet ingick i deras ordinarie arbete i mycket stor utsträckning, en person i ganska 
stor utsträckning. 
  
Kommunens nya folkhälsoplan anses stärka det fortsatta arbetet då det står inskrivet att 
livsmedelverkets råd ska följas vid samtliga måltider i förskola och skola. Förskolorna och 
skolornas arbete fortsätter. Till exempel har Sätunaskolan kvar sin hälsogrupp och fortsätter 
arbetet inom ramen för personalens ordinarie uppgifter. En hälsovecka genomfördes nyligen 
och mycket av det fortsatta arbetet bygger på den kunskap som inhämtats inom ramen för 
delprojektet och Ung & Sund. 

Nej det är inte slut, nu är det folkhälsoplanen så att det kommer å fortgå, så att vi 
ska ju va självgående på det här å det är ju bra. Så att vi har material som vi kan 
jobba med och kunskaper. (Projektledning 2)  

4.3.5. Erfarenheter från arbetet med att implementera livsmedelverkets riktlinjer 
I detta avsnitt presenteras vilka styrkor och hinder som upplevts vid arbetet med att 
implementera livsmedelverkets riktlinjer. Resultatet baseras på intervjustudien. För få hade 
besvarade frågorna om styrkor och svagheter i enkäten för att redovisa resultatet. 
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Upplevda styrkor med delprojektet 
Landstingets enhet för Tillämpad näringslära anses ha underlättat genomförandet av 
interventionen genom deras tillhandahållande av bearbetat informationsmaterial byggt på 
Livsmedelsverkets riktlinjer. 

Landstingets Tillämpad Näringslära och hälsomål, det är ju de som skriver ner 
riktlinjerna och gör det lättförståligt […] de är ju ett stöd självklart 
(Projektledning 3)  

Något som ses som en styrka var att det vid starten av projektet anordnades en kickoff för all 
personal från alla skolor och förskolor. Ung & Sund anses ha stärkt arbetet med riktlinjerna 
för mat skolan genom att all skolpersonal har fått upp ögonen för det gemensamma målet och 
som en del av detta, matfrågan. 

… skolpersonalen inte har varit så engagerade […] men i alla fall nu när Ung & 
Sund kom då vaknade de och då var det helt okej […] det blir jättebra. Så att, visst 
jag tror att vi har fått en skjuts och hjälp av Ung & Sund, det har vi ju definitivt. 
Det är lättare. (Projektledning 3) 

Projektledningsgruppens funktion och sammansättning upplevs också som en stärkande faktor 
genom att informationen om implementeringen av riktlinjerna kunde spridas även till andra 
sektorer och verksamheter. 

Barnavårdcentraler och läkarhus och sådana saker, det är ju jätteviktigt att de där 
också är medvetna om de här riktlinjerna vad som faktiskt är det bästa och att vi 
pratar samma språk. Det är ju jätteviktigt. Så att där har, tror jag, den här 
projektledningsgruppen, där vi har träffats allihopa, det är ju jätteviktigt […] sen 
är det ju frågan om vi som sitter i gruppen också når ut till alla våra kollegor som 
finns då. Men det får man ju hoppas att man gör. Men att vi då pratar samma 
språk är ju jätteviktigt. (Projektledning 3) 

Projektledarens kunskaper och engagemang anses ha styrkt arbetet exempelvis genom det 
informationsarbete och samordningsarbetet hon genomfört mellan förvaltningarna.  

Ja, där har det ju varit lite problem att saluföra, som jag sa då så hade man ju 
redan att man skulle jobba efter dom riktlinjerna, men man gjorde det inte, och där 
har det varit problem då mellan förvaltningarna tror jag, att det inte riktigt har 
fungerat, [projektledaren] har slitit jättemycket med det. (LKL 1)  

Upplevda hinder för genomförandet av delprojektet 
Från intervjustudien framkommer att projektets implementering har stött på en del hinder. 
Hindren presenteras under olika kategorier: okunskap, ansvar, individuella hinder, tekniska 
hinder, resursbrist, tid personal och pengar. 
 
Okunskap 
Ett hinder som uttrycks är bristen på kunskap hos rektorer och pedagoger om 
Livsmedelsverkets riktlinjer och att dessa gäller även är för kommunens förskolor och skolor. 
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… man hakade upp sig på fel saker, man blandade ihop det här med 
nyckelhålsmärkt till alla barn, det finns vissa förskolor som fortfarande idag, låter 
små barn, ettåringar, bara äta nyckelhålsmärkt bröd, och det ska dom ju inte. 
(Projektledning 1) 

Flera diskussioner mellan kökspersonal och pedagoger har förekommit, främst på förskolorna. 
Pedagogerna har velat ändra på matens innehåll och kökspersonalen har försökt bemöta 
kritiken med olika framgång. MatEns personal beskrivs ha hamnat mellan stolarna och har 
känt av stora påtryckningar. 

… matens personal har väldigt tufft. Det är så att jag kan komma med synpunkter, 
med rekommendationer, med krav härifrån.[läs MatEn] sen kommer 
avdelningspersonal, och den förstugan tycker si tycker så […] här är det Bregott 
som ska gälla, och eller det är lättmargarin som ska gälla för vi måste tänka på 
fettet. (Projektledning 3) 

Ansvar 
Otydligheten om ansvarsfördelningen både från politik och från förvaltning anses vara en 
bakomliggande faktor för flera av de meningsskiljaktigheter som under ganska lång tid 
förekommit mellan skolans personal och matproduktionen. 

Man sätter så ospecifika mål, och otydlighet i vem som äger frågan. 
(Projektledning 1) 

En annan förklaring som också anses kunna vara en bakomliggande orsak till oklarheterna i 
ansvarsfördelningen är att två olika förvaltningar är involverade, Barn och 
ungdomsförvaltningen samt MatEN. Barn och ungdomsförvaltningen har ansvarade för 
upphandlingen men anses inte ha tillräckligt effektiva rutiner för att följa upp att 
Livsmedelsverkets riktlinjer uppfylls vid inköpen. Upplevelsen är också att det varit oklart 
vem som är ansvarig för att riktlinjerna från Livsmedelsverket och a tt verksamhetsplaner 
följs. 

Frågan är var ligger ansvaret, dom [läs Barn och Ungdom] handlar av oss [läs 
MatEn] så egentligen är det väl de som ska bestämma vad vi ska serva med. Sen 
har väl vi under tidens gång sagt att vi tycker att, nu följer vi inte riktlinjerna, vi 
tycker att det ska vara så här. Men vi har inte alltid fått respons. (Projektledning 3) 

… det finns inte något tydligt hur man följer upp, att man får det man har beställt 
[…] man talar om att man ska införa alla riktlinjer, och sen så har man inte 
bestämt sig för hur man ska mäta om man har gjort det. (Projektledning 1) 

Individuella hinder 
Arbetet och det långsiktiga syftet med riktlinjerna upplevs inte som tillräckligt förankrade på 
fältet. Svårigheter med att nå ut med information till alla medarbetare beskrivs vara ett hinder 
och en av förklaringarna till att riktlinjerna inte är kända, förstås eller efterföljs. 

… jag märker att det kanske inte har nått ut fullt ut till vår personal heller alla 
gånger. För det här med information är jättesvårt (Projektledning 2). 
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Tekniska hinder 
Förutsättningarna skiljer mellan olika kök, ett mottagningskök beskrivs ha större möjlighet att 
hinna med kringarbetet vid serveringen än vad tillverkningsköken kan. En del kök saknar 
utrymme för att verkställa riktlinjerna för mat fullt ut. 

Tekniska hinder som att skolornas kök och serveringsdiskar är inte dimensionerade 
för att laga och servera mat som de önskar. För att servera mat efter 
tallriksmodellen behövs fler värmebrunnar men de ryms inte. Råa 
kycklingprodukter kan inte hanteras på grund av att köket inte är godkänt för det. 
(Projektledning 3) 

Resursbrist tid, personal och pengar 
Resursbristen ses som ett hinder. Tidsbristen har medfört stress och obetalt arbete på fritiden 
på verksamhetsnivå. Brist på personal har medfört hinder för att till exempel hinna uppdatera 
och sprida ny information. 

Ett hinder att nå ut till all personal på förskolor och skolor med ny information. 
Skulle behöva hjälp med det. Vi är underbemannade. Hinner inte göra det jag vill. 
(Projektledning 3) 

Upplevelsen är att avsaknaden av finansiella medel för att implementera och följa upp 
riktlinjerna har försvårat och försenat arbetet. Till exempel var det inskrivet i Barn och 
ungdomsnämndens verksamhetsplan för 2007-2009 att livsmedelverkets riktlinjer skulle 
följas men det kunde inte genomföras under 2007 på grund av ekonomiska förutsättningar.  

Råd till andra som vill genomföra ett liknande projekt 
I enkäten lyfts det fram några råd till andra som ska genomföra liknande projekt. Till exempel 
så måste det finnas en förståelse för att sådant här arbete tar tid och att det är viktigt med 
förankring samt att ta lärdom av vad andra har gjort. 
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4.4. Resultat folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby 
Resultatet presenteras först för projektet som helhet och därefter presenteras resultatet för 
delprojekten Trygga skolvägar och Aktiv närmiljö var för sig. Huvudstrukturen för delarna i 
resultatet är förutsättningar, genomförande och resultat/utfall. Resultatet från 
dokumentstudien, enkätstudien och intervjustudien presenteras tillsammans utifrån principen 
för triangulering. 
 
Projektet genomfördes mellan åren 2005-2007 och ingick i satsningen Ett gott liv för alla i 
Upplands Väsby som innehöll tre prioriterade områden: 

• En satsning på att utveckla Upplands Väsby till en föregångskommun inom 
utbildningsområdet. 

• En satsning på bostadsförnyelse för att öka kommunens attraktivitet. 
• En satsning på förbättrad folkhälsa. 

 
Utgångspunkten för satsningen på förbättrad folkhälsa var den lokala folkhälsorapporten 
Upplands Väsby ur ett folkhälsoperspektiv (Cronlund, 2004). Rapporten visade att Upplands 
Väsby skiljde sig från övriga kommuner i Stockholm när det gäller indikatorerna övervikt och 
fetma som var vanligare både bland kvinnor och män. Andelen fysiskt aktiva var också 
generellt lägre. I rapporten framkom även att förutsättningar för en god hälsa skilde sig mellan 
olika kommundelar i Uppland Väsby. 
 
Folkhälsoprojektets utgångspunkt var hälsofrämjande insatser i lokalsamhället. Insatserna 
genomfördes på flera nivåer med ett brett angreppssätt och olika aktörer involverades. En 
huvudstrategi var att utveckla stödjande miljöer för att främja goda matvanor och fysisk 
aktivitet genom samverkan och delaktighet. Ett annat inslag var informations- och 
utbildningsinsatser till berörda grupper för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en 
gemensam kunskapsbas. Eftersom många familjer i projektområdet har utländsk bakgrund 
lades särskild vikt på att utveckla informationsmaterial för att nå även dessa grupper 
(Cronlund, 2006). 
 
Interventionen genomfördes i två kommundelar, Smedby och Vilunda, vilka huvudsakligen 
består av flerbostadshus med övervägande del hyresrätter. Dessa kommundelar kännetecknas 
av en befolkning med en lägre förvärvsintensitet, lägre arbetsinkomst, något lägre hälsotal, 
fler utrikes födda och färre familjer med tillgång till bil än kommunen som helhet. 
Smedbynavet och Hammarby rektorsområde (Vilunda) med tillhörande förskolor och 
dagbarnvårdare medverkade i projektet. För att involvera MVC och BVC var åldersgruppen 
på de barn som ingick 0-11 år. Alla 5-åringar i projektområdet utgjorde en interventionsgrupp 
som särskilt skulle följas upp (Cronlund, 2006). 
 
Det långsiktiga målet med projektet var att utveckla barnens fysiska och psykosociala miljö 
och vardag för att på så sätt bidra till en god hälsoutveckling, minskade sociala skillnader i 
hälsa samt förebygga övervikt bland barn. Syftet med projektet var att testa och utveckla 
metoder för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor hos barn, implementera metoderna i 
den ordinarie verksamheten och därefter sprida dem till andra enheter och verksamheter. 
Projektet syftade också till att samt stärka samarbetet mellan olika aktörer. 
 
Projektet bestod av åtta delprojekt. I tabell 5 visas en sammanställning av delprojekten. 
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Tabell 5. Översikt delprojekt folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby kommun. 

Projektnamn Huvudansvarig Starttid Sluttid Syfte och mål 
Checklista för BVC 
och SHV 

BVC Våren 
2005 

Hösten 
2007 

Målet var att öka fokus på frågor kring mat och rörelse vid 5-årskontrollen på 
BVC samt vid SHV hälsosamtalet för 6-åringar.  

Trygga skolvägar Teknik & Service  
Kommunledningskontoret 
Utbildningsförvaltningen, 
Stadsarkitektkontoret 

(Hösten 
2005) 
Januari 
2007 

December 
2007 

Målet är att erbjuda eleverna trygga och upplevelselika skolvägar och få fler 
barn att promenera eller cykla till och från skolan.  

Skolgårdsprojektet Teknik & Service, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Miljö- och 
hälsoskyddskontoret, 
Kommunledningskontoret 

Januari 
2007 

Anges inte Målet med delprojektet var att alla barn/elever som utbildas i Upplands 
Väsbys förskolor och skolor skall erbjudas en utemiljö som stimulerar till lek 
och rörelse, kreativitet och fantasi. 

Utbildning Kommunledningskontoret, Kultur- och 
fritid (biblioteket), Barn- och 
utbildningsförvaltningen och 
Skolhälsovården, BVC, MVC 

Våren 
2005 

December 
2007 

Målet med utbildningar och föreläsningar är att; sprida kunskap om goda 
matvanor och betydelsen av fysisk aktivitet bland föräldrar, barn, olika 
personalgrupper och andra medaktörer; skapa ett gemensamt förhållningssätt 
och en gemensam kunskapsbas kring mat och rörelse bland medverkande 
aktörer; föräldrar ska känna igen budskapet kring mat och rörelse oavsett om 
de är på MVC, BVC, förskolan, skolhälsovård, idrottsföreningen o.s.v. 

Dansleken Kultur och fritidsförvaltningen  
 

 Anges inte Syftet med projektet är att testa danslek som metod för att främja lek, rörelse 
och inlärning. Resultatet av den utvärderingen som görs kommer att delges 
kommunens övriga förskolor och grundskolor. 
Det långsiktiga målet är att barn och elever i kommunens förskolor och 
grundskolor på sikt ska kunna använda danslek/dans som en metod att främja 
fysisk aktivitet.  

Riktlinjer för mat i 
förskolan 

Utbildningsförvaltningen, Teknik & 
service,  
Kommunledningskontoret 

 Anges inte Maten som serveras på förskolor i Upplands Väsby ska följa SLV:s råd Bra 
mat i förskolan och de svenska näringsrekommendationerna. Målet är att alla 
förskolor i hela kommunen följer ovanstående 

Jag vet vad jag äter Kommunledningskontoret 
(folkhälsoprojektet), Kultur- och 
fritidsförvaltningen, ABF, 
Föreningslivet 

Hösten 
2005 

December 
2007 

Målet med kampanjen var att sprida information om goda matvanor till olika 
föreningar och till deras ledare, aktiva och till föräldrar.  

Aktiv närmiljö Väsby simsällskap, 
Kommunledningskontoret 
(folkhälsoprojektet), Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

September 
2006 

December 
2007 

Syftet med var att öka möjligheterna för barn och ungdomar att vara fysiskt 
aktiva i sin närmiljö. Det övergripande målet med projektet är att testa och 
utveckla metoder för samverkan mellan olika lokala aktörer i syfte att öka 
möjligheterna för barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva. 
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4.4.1. Förutsättningar 
Förutsättningar för implementering omfattar organisation, ledarskap, resurser, stöd, förståelse 
och vilja. Resultatet baseras på enkät- dokument- och intervjustudien. 

Projektets organisation 
Dåvarande kommunstyrelsekontoret numera kommunledningskontoret (hädanefter används 
den senare benämningen) hade det övergripande ansvaret för samordningen av arbetet i det 
övergripande projektet Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. För folkhälsoprojektet var 
kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU) politisk styrgrupp. En ledningsgrupp ansvarade 
för planering, utveckling och utvärdering av projektet. Aktörer som deltog i ledningsgruppen 
var: kanslichefen för kommunstyrelsekontoret, förvaltningschefen för kultur och fritid, bitr. 
förvaltningschefen från barn och utbildning, landstingets hälso- och sjukvårdssamordnare, en 
rektor och inledningsvis även en läkare från vårdcentralen samt projektledaren. Dessutom 
fanns en referensgrupp där en landstingsrepresentant, skolläkaren, kultursekreteraren, 
representanter från BVC och MVC, kommunens matansvariga, en läkare från barn och 
ungdomsmottagningen (BUM), chefen för folktandvården och fritidsintendenten. 
 
En projektledare var anställd på heltid med ansvaret att driva projektet. Varje delprojekt 
leddes av en arbetsgrupp som planerade arbetet i delprojektet. Projektledaren var 
sammankallande för arbetsgrupperna. På verksamhetsnivå har projektledaren främst handlett 
och fungerat som samordnande kommunikationslänk mellan ledningsgrupp och övriga aktörer 
i projektet. Det operativa arbetet genomfördes av arbetsgrupperna och delprojektledarna. Se 
figur 8 för en schematisk översikt av projektets organisation. För delprojekten Trygga 
skolvägar och Aktiv närmiljö fanns delprojektledare. För övriga delprojekt fanns 
områdesansvariga, exempelvis rektorer. I rapporten kommer projektledaren för hela projektet 
att benämnas som projektledare och projektledarna för delprojekten som delprojektledare. 
Projektledaren och delprojektledaren för Aktiv närmiljö var placerade på 
Kommunledningskontoret. Delprojektledaren för Trygga skolvägar tillhörde den kommunala 
förvaltningen Teknik & Service. 
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Figur 8. Organisationen för folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. 

Programteori 
En förutsättning för en lyckad implementering är att det finns en adekvat orsaksteori för ett 
projekt som ska implementeras (Sabatier, 1984). Programteorin för folkhälsoprojektet i Ett 
gott liv för alla i Upplands Väsby är baserad på projektplanen och beskriver projektets 
förutsättningar (inflöde), genomförande (aktiviteter och aktörer), resultat/prestationer på olika 
nivåer i organisationen, samt till sist förväntade effekter på kort, medel och lång sikt (se 
vidare bilaga 5). 

Resurser 
Projektet samfinansierades av Upplands Väsby kommun och SLL. SLL bidrog med 350 000 
Kr/ år. Upplands Väsby avsatte år 2005 med 450 000 Kr och åren 2006 och 2007 med 400 
000 Kr/år. År 2006 tilldelade kommunen 300 000 Kr i extra medel till satsningen gentemot 
föreningslivet. År 2007 fick Väsby simsällskap Handslagspengar från Riksidrottsförbundet 
400 000 Kr för att bedriva sitt arbete i delprojektet Aktiv närmiljö. 
 
Enkätstudien visar att nio personer tycker att de ekonomiska resurserna varit tillräckliga i 
ganska stor, stor eller mycket stor utsträckning. Fem personer anser att de varit tillräckliga i 
ganska liten utsträckning. Åtta personer ansåg sig inte vara tillräckligt insatta för att besvara 
frågan. Det är ingen större skillnad mellan nivåerna. Totalt besvarade 23 personer frågan. 
 
Av dem som besvarade enkäten (24 av 25) ägnade 11 personer mindre än en timme i veckan 
åt arbete relaterat till Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. Sju personer ägnade mindre än 
halvtid, två personer arbetade halvtid och en heltid. Tre personer svarar att de inte vet hur 
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mycket tid de ägnat åt projektet. Se figur 9. På följdfrågan om arbetsinsatsen överensstämde 
med den tid de haft avsatt att arbeta med projektet inom sin tjänst svarade 11 personer ja, en 
nej och åtta personer svarade att det inte funnits någon avsatt tid. Nästan hälften (7 av 15) av 
dem som svarade från verksamhetsnivå anser att deras arbetsinsats överensstämmer med 
deras avsatta tid. Detsamma gäller för dem som svarade från landsting- och 
kommunledningsnivå (LKL-nivå) (3 av 6). Av dem som svarade från projektledningsnivå 
uppger drygt hälften (3 av 5) att det inte funnits någon avsatt tid. På frågan om de upplever att 
tiden som funnits avsatt till arbetet i projektet varit tillräckligt svarar 12 av de 23 personer 
som besvarade frågan att tiden varit tillräcklig. Fyra personer säger att den inte har varit 
tillräcklig, två från verksamhetsnivå och två från projektledningsnivå. Av dem som svarade 
från LKL-nivå är det ingen som anser att de haft för lite tid, tre av dem tycker att frågan inte 
är relevant. 
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Figur 9. Tid de som svarade på enkäten bedömer att de har lagt på arbetet inom ramen för projektet. 
(Svarsfrekvens: 24/25) 

Av dem som besvarade enkätfrågan, i vilken utsträckning upplever de att tillgången på övriga 
resurser var tillräckliga, svarar 10 personer att den varit tillräcklig i ganska stor, stor eller 
mycket stor, fem personer i ganska liten och en person i mycket liten utsträckning. Kunskap 
och lokaler är de övriga resurser som flest uppgett att de haft tillgång till under projektets 
genomförande. Ytterligare en resurs som flera nämner är tillgång till (informations)material. 
Totalt besvarades frågan av 24 personer varav åtta inte visste eller inte ansåg sig tillräckligt 
insatta för att besvara frågan. 
 
Knappt hälften (11 av 24) anger i enkäten att de har saknat resurser för att genomföra arbetet i 
projektet. Från verksamhetsnivå är det sex av 13 personer, från projektledningsnivå tre av fem 
och från LKL-nivå två av sex. Nio personer har inte saknat några resurser. Fyra personer 
ansåg sig inte tillräckligt insatta för att besvara frågan. På följdfrågan om vilka resurser som 
saknats uppger fyra personer från verksamhetsnivå tid. Personella resurser uppges ha saknats 



 
Resultat - folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby  

 55 

från projektledningsnivå och från LKL-nivå är det resurser till uppföljning och utvärdering 
som saknats. 

Stöd för och vilja att genomföra projektet 
Majoriteten (15 av 23) av dem som besvarade enkätfrågan upplever att de haft ganska stort, 
stort eller mycket stort stöd för arbetet i projektet från kollegorna på den egna arbetsplatsen. 
Det är ingen från verksamhetsnivå som upplever att stödet varit litet. De som upplevt stödet 
som ganska litet eller mindre verkade på projektlednings- och LKL-nivå. Figur 10 visar i 
vilken utsträckning de som svarade på enkäten upplever att de haft stöd för sitt arbete i 
projektet från sina kollegor. 
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Figur 10. Upplevt stöd för arbetet i projektet/delprojektet från kollegor på arbetsplatsen. (Svarsfrekvens: 23/25) 

I intervjustudien framkommer att deltagarna upplever att det funnits ett stort politiskt stöd och 
intresse för projektet samt att projektet var väl förankrat i kommunfullmäktige. Stödet från 
kommunstyrelsens arbetsutskott upplevs också som stort. 

… dom har visat att det här är ett viktigt projekt å visat sitt engagemang […] jag 
har känt att dom är engagerade, att dom tycker att det här är viktiga frågor, att det 
är prioriterat, även fast vi fick majoritetsbyte [… ] jag har aldrig haft nåt problem 
å få igenom min budget, jag har fått lägga budget varje år och det har dom liksom 
tagit i princip rätt av plus att jag har fått lite extra medel så att – å det är också ett 
sätt att visa att det här tycker vi är ett viktigt projekt. (Projektledning 4) 

Enkätstudien visar att det från LKL-nivå och projektledningsnivå finns kunskap om 
övergripande syfte för projektet samt för hur målgruppen valdes ut. En person nämner SLL:s 
handlingsprogram mot övervikt och fetma som ett bidragande motiv till att projektet startades. 
Från verksamhetsnivå finns en begränsad kunskap om projektets syfte men stor kunskap om 
det ”egna” delprojektet. I intervjustudien liksom dokumentationen från projektet framhålls 
folkhälsorapporten från 2004 som grund för en ökad medvetenhet och vilja att agera då den 
påvisade problem med övervikt och fetma hos den vuxna befolkningen.  
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Alla som besvarade enkätfrågan (25 av 25) anser att projektet varit en ganska viktig, viktig 
eller mycket viktig satsning i kommunen. Totalt sett anser majoriteten (19 personer) att det 
var en mycket viktig satsning. Från verksamhetsnivå är det 10 av 14, fem av fem från 
projektledningsnivå och tre av fem från LKL-nivå. Även de olika aktiviteterna som 
genomförts inom ramen för projektet anses vara ganska viktiga, viktiga eller mycket viktiga 
satsningar i kommunen. Betydelsen sjunker dock något då svarsfördelningen förskjuts en 
aning mot ganska viktig eller viktig. På frågan om aktiviteten upplevs som viktig i förhållande 
till projektet så minskar den upplevda betydelsen ytterligare något. 

4.4.2. Genomförande 
Fokus för avsnittet är projektets genomförande. De inledande styckena handlar om 
genomförandeprocessen och utgångspunkten är hur den beskrivs i intervjuerna. Resultatet har 
sedan bekräftats utifrån dokumentation och enkätsvar. Därefter redogörs för hur specifika 
delar av genomförandet: projektledning, samverkan och kommunikation samt upplevd 
delaktighet. Utgångspunkten för de senare delarna är enkätstudien. 
 
I december 2004 beslutades att ett överviktsprojekt skulle genomföras i Upplands Väsbys 
kommun. Samtidigt presenterades en idéskiss för hur förebyggande arbete med övervikt bland 
barn i Upplands Väsbys satsning Ett gott liv för alla. På uppdrag från kommunstyrelsen 
delegerade kommundirektören kanslichefen att ansvara för projektet. Kanslichefen och 
projektledaren valde ut och sammankallade en ledningsgrupp bestående av representanter från 
olika verksamhetsområden. På önskemål från projektledaren bildades även en referensgrupp. 
Cirka två gånger per termin återrapporterade projektledaren verksamheten till folkhälsorådet 
som var den politiska styrgruppen. Projektets ledningsgrupp träffades två gånger per termin 
det första året men på uppmaning från en av gruppmedlemmarna utökades antalet till fyra 
möten per termin. Referensgruppen fungerade i uppbyggnadsskedet mycket bra men med 
tiden upplevdes behovet av gruppen inte lika stort och den lades ned. 
 
Urvalet av delprojekt grundades på en politisk vilja om ett brett förankrat projekt med många 
involverade aktörer. Skola och framförallt föreningslivet sågs som viktiga aktörer. 
 
En övergripande strategi för arbetet i projektet var att arbeta utifrån förutsättningen att 
insatserna är en del i kommunens folkhälsoarbete och inte bara ett projekt. 

… tanken är att de ska äga den här frågan, det är ni som ansvarar för det här. 
(Projektledning 4) 

Att engagera personer som redan visat intresse för ämnet och att flera olika aktörer kopplas in 
är en annan strategi som lyfts fram i intervjuerna. Sedan tidigare hade projektledaren ett väl 
uppbyggt kontaktnät och kände till viktiga nyckelpersoner och dörröppnare på fältet. 

… en viktig ingångspunkt i det har ju varit att alltså ofta när man skapar sådana 
här typer av projekt som där man förväntar sig att verksamheten ska bli engagerad 
å delta, så handlar det ju om att skapa kontakter med dom som finns ute i 
verksamheten […] en väldigt viktig strategi redan ifrån början att ha en förankring 
å hitta personer ute i verksamheten som kände att det här var något som det är 
nytta i och ville delta i. (LKL 2) 
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En representant från SLL fungerade som coach och bollplank för projektledaren och de tog 
tillsammans fram projektplanen. Projektplanen reviderades av ledningsgruppen i september 
2006. Ordföranden för ledningsgruppen planerade möten och projektarbetet med 
projektledaren samt kommunicerade vidare med den politiska styrgruppen och 
kommundirektören. Roller diskuterades initialt i ledningsgruppen men det följdes aldrig upp. 
 
Berörda aktörer involverades både i planeringsskedet och i genomförandet. De deltog bland 
annat i diskussionen om målgrupper och inriktning på delprojekten med skolornas 
ledningsgrupper. 

”det var lite motstånd, in i skolan i början, dom hade flera andra stora projekt på 
gång. Rektorerna föreslog att vi skulle börja jobba med dom mindre barnen på 
förskolan [… ] det är liksom bara att acceptera det här att ja, men okej, men vi kör 
med dom mindre barnen och så får det här projektet fortsätta och så tänker man 
sig en fortsättning upp i åldrarna” (Projektledning 4) 

Enkätstudien visar att 11 personer av dem som besvarade frågan (15 av 25) upplever att 
ledningsarbetet för projektet fungerade bra. En person anser att projektledningsarbetet inte 
fungerade bra och tre att de inte vet. Oavsett nivå upplever majoriteten (13 av 17) av dem som 
besvarade enkätfrågan att de känner sig delaktiga i planeringen av projektet i ganska stor, stor 
eller mycket stor utsträckning. En person från LKL-nivå känner sig delaktig i ganska liten 
utsträckning och en person från verksamhetsnivå i liten utsträckning. Två personer från LKL-
nivå tyckte att frågan inte var relevant. 
 
I enkätstudien framkommer att samarbeten genomförts på olika nivåer, mellan individer, 
personalgrupper, kommunala förvaltningar och organisationer. Projektet innebar samarbete 
mellan Upplands Väsby kommun och SLL. De flesta nämner att de samarbetat med 
projektledaren. Andra aktörer som nämns är olika idrottsföreningar, olika 
landstingsverksamheter som BVC och MVC, fritids och skolpersonal samt skolhälsovården. 
Åtta personer svarar att samarbetet är nytt. Enligt dem som svarade på enkäten bestod 
samarbetet mest av planeringsmöten för hur olika aktiviteter ska genomföras. På frågan om 
hur kommunikationen sett ut i projektet svarar de flesta att det skett genom möten och e-post. 
Nästan lika vanligt är informella samtal och telefonsamtal. 

4.4.3. Resultat Utfall 
Totalt genomfördes åtta delprojekt under projekttiden. I tabell 5 ges en översikt av 
delprojekten. 

Uppnått syfte 
De flesta (11 av 19) som besvarade enkätfrågan i vilken utsträckning som de upplever att 
syftet med projektet har uppnåtts svarar fyra personer i ganska stor utsträckning, sex i stor och 
en person mycket stor. Sex personer vet inte eller anser sig inte tillräckligt insatta för att 
besvara frågan. I kommentarerna till frågan nämns att det är svårt att se några resultat efter tre 
år. På frågan om projektet skulle ha genomförts på ett annat sätt svarar 10 personer nej, en ja 
och två personer känner sig inte tillräckligt insatta för att besvara frågan. 
 
Nya och stärkta samarbeten är en positiv effekt av projektet som nämns av dem som 
besvarade enkäten från LKL-nivå. Från projektlednings- och verksamhetsnivå upplevs att 
projektet bidragit till en ökad medvetenhet kring frågor relaterat till övervikt och fetma hos 
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personal och föräldrar.  På enkätfrågan om några negativa effekter av projektet har noterats så 
är svaren få. Någon nämner att man inom ramen för projektet genomför aktiviteter som ligger 
inom andras verksamhetsområden och att det kan ha upplevts som negativt.  

4.4.4. Vidmakthållande 
På enkätfrågan om arbetet som pågått under projektet kommer att fortsätta efter projekttidens 
slut svarar majoriteten (12 av 18) av dem som besvarade frågan ja, en person svarar nej. På 
följdfrågan varför, är exempel på svar att en bra grund har lagts för det fortsatta arbetet, att 
frågorna är viktiga och ligger i tiden. Personen som svarar nej uppger inget skäl. På 
enkätfrågan om det funnits strategier för att underlätta att arbetet fortsätter efter projekttidens 
slut svarar sju personer ja, fyra nej och fyra vet inte. Strategier som nämns i följdfrågan vilka, 
är att utveckla verktyg som underlättar arbetet, integrera arbetet i ordinarie rutiner samt att 
involvera ledningen hos de aktörer/verksamheter som deltagit. Totalt besvarade 16 personer 
frågan. En uttalad strategi för vidmakthållande från projektledningen var att implementera 
arbetet i den ordinarie verksamheten.  

… det var ju att naturligtvis att det här skulle implementeras, det ska in i ordinarie 
verksamhet, det ska va en delaktighet från olika aktörer för att det sen ska kunna 
fortsätta, […] så är det självklart att dom berörda aktörerna också måste vara 
delaktiga i arbetet… (Projektledning 4) 

Resultatet från enkäten visar att sex av de 17 personer som besvarade frågan upplever att 
arbetet med projektet ingick i deras ordinarie arbete i ganska stor, stor eller mycket stor 
utsträckning. Sju personer ansåg att det ingått i ganska liten, liten eller mycket liten 
utsträckning, fem av dem var från verksamhetsnivå, se figur 11. I kommentarerna till frågan 
framkommer att två varit anställda för att enbart arbeta med projektet och en person arbetade 
med projektet på sin fritid.  
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Figur 11. I vilken utsträckning som arbetet med projektet ingick i ordinarie arbete. (Svarsfrekvens: 17/25) 
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Ett annat sett att integrera arbetet är att informera om det pågående arbetet i projektet till den 
egna organisationen. På enkätfrågan hur återrapporteringen har skett svarar drygt hälften (15 
av 25) av dem som svarade på enkäten att de informerat om arbetet i projektet till den egna 
organisationen. Rapporteringen har främst skett vid olika former av möten. Nio personer 
besvarade inte frågan. 

4.4.5. Erfarenheter från arbetet med folkhälsoprojektet i  Ett gott liv för alla 
I följande avsnitt är fokus erfarenheterna från projektets planering och genomförande. 
Upplevda styrkorna och hinder, personliga konsekvenser samt råd till andra som planerar att 
genomföra ett liknande projekt. Resultatet baseras på enkät- och intervjustudien. 

Upplevda styrkor med projektet 
En styrka för projektet som lyfts fram i enkätsvaren är att det varit en del av ett större projekt, 
vilket medfört både ekonomiskt och politiskt stöd. Att projektet hamnade rätt i 
kommunorganisationen, direkt under kommunstyrelsen är en annan styrka som lyfts fram i 
intervjustudien samt att det fanns en regelbunden kontakt med den politiska styrgruppen. Det 
övergripande projektet i bakgrunden anses ha öppnat många dörrar. Att systematiskt och 
strategiskt välja ut nyckelpersoner i de verksamheter som deltog upplevs som en stor styrka 
och viktig framgångsfaktor. 

 … för att det har liksom sen aldrig varit några diskussioner där man har 
ifrågasatt varför ska vi arbeta med det här, eller vad är nyttan med det här, utan 
dom som har deltagit har sett nyttan med det å har varit väldigt aktiva, tycker jag. 
(LKL 2) 

Det finansiella stödet från landstinget ses som mycket positivt. Flera statliga projektmedel till 
två av delprojekten möjliggjorde satsningar som annars ansågs svåra att genomföra. Till 
exempel föreningsprojektet Aktiv närmiljö och resurspersonerna i delprojektet Trygga 
skolvägar. 
 
Från kommunlednings- och landstingshåll upplevs den självgående och engagerade 
projektledaren och delprojektledarna som en styrka. Samarbetet med projektledaren i Sigtuna 
upplevs som en styrka för projektet. 

… otroligt bra att vi har kunna samarbeta kring mycket framförallt kring 
utbildningsinsatser, men också att ha någon att bolla med, […] det är väldigt 
värdefullt för man är ändå ganska ensam i sin roll även om man nu har dom här ja 
medarbetare runt omkring sig så är det värt mycket att ha någon som driver 
samma frågor i sin kommun. (Projektledning 4) 

 
Positiva konsekvenser som flera nämner i enkäten är relaterade till den egna personen genom 
att de fått ett större kontaktnät och ökade kunskaper. Något som också tas upp är att de börjat 
samarbeta med andra yrkesgrupper. 

Upplevda hinder för genomförandet av projektet 
Det är inte så många hinder som nämns i enkäten men ett som tas upp är att SLL:s 
handlingsprogram mot övervikt och fetma inte var förankrat i den egna verksamheten. 
Ytterligare ett hinder som tas upp är tidsbrist. I intervjustudien framkommer att starten av 
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projektet upplevs som alltför hastigt uppkommen. Uppdraget upplevdes som otydligt och det 
fanns önskemål om att det getts tid att genomföra en förstudie.  

… allt gick väldigt fort och kartläggningar som man skulle gjort tidigare, gjordes 
lite för sent […] vi fick inte det stödet som vi hade förväntat oss från landstinget, så 
det kan göras mycket, mycket, mycket bättre. (Projektledning 2) 

I några fall har motstånd till vissa delprojekt förekommit på skolorna, tillexempel att en väg 
inte ska byggas om i en ny sträckning förbi en skola. 
 
Upplevelsen är att landstinget inte gav tillräckligt stöd fast frågorna i flera fall var starkt 
kopplade till landstingets egna verksamheter. Uppfattningen är att det saknades en 
organisation och verksamhetsstyrning för implementeringen av handlingsprogrammet på 
kommunnivå. Mer landstingsstöd hade behövts på lokal nivå, stöd till projektledarna och stöd 
till kommunerna i deras arbete. 

… det står ju i handlingsplanen att man ska stödja just det här med planering, 
genomförande och utvärdering. […] t ex. det här med utvärdering det kommer 
landstinget stödja oss i och att det skulle finnas personer som man […] kunde 
diskutera projektplan, hur ska vi driva det här, i alla fall gentemot landstingets 
verksamheter och hur ska vi följa upp och att man då hade några personer som var 
duktiga på utvärderingar, att man kunde bolla det redan när det i starten, så 
trodde jag att det skulle bli men det blev ju inte så. (Projektledning 2) 

Råd till andra som vill genomföra ett liknande projekt 
Svaren från den avslutande frågan i enkäten som var vilka råd du skulle ge någon som ska 
genomföra ett liknande projekt går det att utläsa tre teman: förankring, tvärsektoriellt arbete 
och ledning. 
 
Under förankring poängteras betydelsen av att förankra projektet politiskt, hos 
förvaltningschefer och på ledningsnivå i eventuella andra organisationer som ska medverka i 
projektet.  Projektet måste också förankras hos dem som ska genomföra arbetet. Alla berörda 
parter måste få noggrann information innan projektstart. Det är viktigt med ett tydligt syfte 
och mål för projektet. Att arbeta tvärsektoriellt anses också viktigt. På så sätt kan man ta del 
av varandras erfarenheter och kunskap. Kommunens förvaltningar måste också bli varse om 
vad de kan bidra med i folkhälsoarbetet. Betydelsen av en engagerad ledning som ger ett bra 
stöd för att driva igenom den här formen av projekt lyfts också fram som viktiga faktorer för 
ett lyckat projekt. 
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4.5. Delprojektet Aktiv närmiljö 
I samverkan med andra föreningar och Upplands Väsby kommun har Väsby Simsällskap 
genomfört delprojektet Aktiv närmiljö med medel från Riksidrottsförbundets satsning 
Handslag för speciella insatser. Delprojektet fokuserade på fritidshemmet som arena för 
möjligheter till fysisk aktivitet. Projektområdet för delprojektet var detsamma som för 
projektet, det vill säga kommundelarna Smedby och Vilunda.  Barn från skolår 3 till 5 som 
var inskrivna på antingen Smedbyskolans eller Hasselskolans fritidshem fick regelbundet 
prova olika aktiviteter som leddes av ledare från föreningar och studieförbund i Upplands 
Väsby. På Smedbyskolan pågick verksamheten med den så kallade Onsdagsklubben under 
höstterminen 2006 till och med höstterminen 2007. På Hasselskolan startade Torsdagsklubben 
höstterminen 2007. Under våren 2007 genomfördes i samarbete med SISU idrottsutbildarna 
en barnledarutbildning. 
 
Syftet med projektet var att öka möjligheterna för barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva.  
Det övergripande målet med projektet var att testa och utveckla metoder för samverkan 
mellan olika lokala aktörer i syfte att öka möjligheterna för barn och ungdomar att vara 
fysiskt aktiva. Syftet med barnledarutbildningen var att locka fler ungdomar att bli 
idrottsledare inom föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Delmål för Aktiv närmiljö var: 
• Att identifiera och mobilisera olika aktörer som kan bidra till arbetet för ökad fysisk 

aktivitet. 
• Att verka för att samarbetet mellan olika aktörer stärks. 
• Att testa och utveckla metoder för samverkan mellan olika lokala aktörer som leder till 

ökad fysisk aktivitet. 
• Att öka andelen barn och ungdomar som är fysiskt aktiva. 

4.5.1. Förutsättningar 
Förutsättningar för implementering handlar om organisation, ledarskap, resurser, stöd, 
förståelse och vilja. Resultatet i det här avsnittet baseras på uppgifter från dokument- och 
intervjustudien. Det är för få personer från delprojektet som besvarade enkäten för att 
redovisa resultatet därifrån. 

Projektets organisation 
Delprojektet hade en projektledare som arbetade 50 procent med delprojektet mellan första 
september 2006 till sista december 2007. Delprojektet hade även en arbetsgrupp där 
delprojektledaren, projektledaren, tre representanter från Väsby simsällskap och en 
representant från Kultur och fritidsförvaltningen ingick. Ett nätverk av föreningar som bildats 
i samband med delprojektet Jag vet vad jag äter under hösten 2005 och våren 2006 utgjorde 
initialt en plattform för arbetet med föreningarna i delprojektet. 
 
Delprojektledaren samordnade det operativa arbetet. Projektledaren fungerade som 
handledare och deltog inte i det operativa arbetet. Planering och genomförande diskuterades 
gemensamt fram på möten i arbetsgruppen. Verksamheten avrapporterades kontinuerligt för 
projektets ledningsgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott av delprojektledaren. 
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Resurser 
År 2006 tilldelade kommunen 300 000 Kr extra medel till satsningen mot föreningslivet. År 
2006 fick Väsby simsällskap 400 000 Kr i Handslagspengar från Riksidrottsförbundet för att 
bedriva arbetet i delprojektet Aktiv närmiljö. Medlen användes till delprojektledarens lön och 
till utbildnings- och informationsinsatser inom projektet. Kommunen bidrog även med en 
arbetsplats och övriga overheadkostnader för delprojektledaren. 

4.5.2. Genomförande 
Fokus för avsnittet är projektets genomförande och hur det upplevts. De inledande styckena 
handlar om genomförandeprocessen utgångspunkten är hur den beskrivs i dokumentationen 
och i intervjuerna. 
 
Delprojektet Aktiv närmiljö har sin grund i delprojektet Jag vet vad jag äter. Där väcktes idén 
att utveckla möjligheter för skolbarn att få prova på olika fysiska aktiviteter i sin närmiljö 
genom ett utökat samarbete mellan föreningslivet och kommunen. Projektledaren tog fram en 
projektplan med syftet att erbjuda barn i projektets interventionsområden en mer aktiv 
närmiljö i samverkan med olika föreningar. Kommunen satte till resurser och projektledaren 
anlitade en person för att genomföra en kartläggning av föreningsaktiviteter, fysisk aktivitet 
och närmiljö. Alla föreningar i Upplands Väsby kommun kontaktades av projektledaren. 
Fokus riktades sedan i första hand mot de föreningar som visat intresse av att delta. Väsby 
simsällskap visade särskilt stort intresse och hade dessutom stor erfarenhet av att samverka 
med kommunen genom deras arbete med simundervisning i skolan. 

… bättre att jobba med dom som är med och göra nåt bra av det och visa upp det, 
kanske att man får andra föreningar eller aktörer intresserade. (Projektledning 4) 

Resultatet från kartläggningen ledde till att projektledaren tillsammans med kartläggaren och 
en representant från Väsby simsällskap skrev en projektplan till Riksidrottsförbundet om 
Handslagspengar och fick 400 000 Kr i projektanslag. Väsby simsällskap stod som ägare av 
projektet och ansvarade för genomförandet och Handslagsprojektet beskrivs som en fristående 
del i det kommunala delprojektet Aktiv närmiljö. 
 
Handslagsprojektet startades med att Väsby simsällskap anordnade aktiviteter på en 
pilotskola. Aktiviteterna erbjöds eleverna via fritidshemsverksamheten som ansågs ha bättre 
förutsättningar att genomföra delprojektet tillsammans med föreningarna än skolan.  

… en tanke i början var skolan och alla lärare ska jobba med det här i ordinarie 
verksamhet och det är jättebra men, det är ett otroligt jobb för det finns ett 
motstånd i skolan som säger att - men vi kan inte. [… ] alla vill in i skolan för det 
är där vi hittar barn och ungdomar. Så jag förstår att man värjer sig så man måste 
hitta andra vägar. (Projektledning 4) 

Idén till Onsdagsklubben introducerades enligt dokumentationen för personalen på 
Smedbyskolan vid ett möte i september 2006. Idén mottogs positivt från personalen och de 
föreslog veckodag för aktiviteten, onsdag, därav namnet Onsdagsklubben. En inbjudan 
skickades till alla barn som var inskrivna på fritidshemmet. Målsmans underskrift krävdes för 
att barnen skulle få delta. Från hösten 2007 var Onsdagsklubben en stående aktivitet på 
fritidshemmets veckoprogram. Deltagandet var frivilligt och det behövdes ingen föranmälan. 
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Torsdagsklubben initierades då den biträdande rektorn på Hasselskolan kontaktade 
delprojektledaren under våren 2007 med en förfrågan att starta ett liknande projekt som 
Onsdagsklubben på den egna skolan. I maj hölls ett möte med fritidspersonalen där en 
ansvarig kontaktperson utsågs. En mer detaljerad planering genomfördes i början av 
höstterminen 2007 och sista veckan i september startades Torsdagsklubben. 
 
Från intervjuerna framkommer att kontakten och samarbetet med fritidspersonalen upplevs 
fungerat mycket bra. Aktiv närmiljö ses som ett stöd för fritidspersonalens ordinarie 
verksamhet. En skola beskriver samordningsvinster av att flera aktiviteter pågått samtidigt. 
Det har stärkt inriktningen mot ett utökat utbud av fysiska aktiviteter inom 
fritidsverksamheten. 

… väldigt positivt. För dom [fritidspersonalen] har det nog också betytt mycket det 
här att vi har kommit in. Det här har varit ett, det har dom ju sagt själva, ett 
fantastiskt bra komplement till det dom ska erbjuda. Dom har ju i sin läroplan ett 
antal mål som dom ska uppfylla, t.ex. utbudet av aktiviteter i närmiljön, alltså 
kontakten med föreningsliv och såna saker. (Verksamhet 2) 

Delprojektet upplevs också som väldigt populärt bland föräldrar och de barn som deltagit i de 
aktiviteter som Väsby simsällskap anordnat i delprojektet.  

Det finns ju framför allt en som jag tycker är jättekul som just när det gäller 
simningen som säger att -jaa, tycker jag inte att det här är kul, då går jag minsann 
härifrån. Hm, barnet var kvar hela tiden. (Verksamhet 3) 

Inom ramen för delprojektet genomfördes även en barnledarutbildning. Våren 2006 togs en 
första kontakt med SISU Idrottsutbildningar i samband med kartläggningsarbetet. De fick i 
uppdrag att genomföra en barnledarutbildning anpassad för unga ledare. Utbildningen skulle 
starta september 2006. Kursen fick dock skjutas upp på grund av för få anmälningar. 
Delprojektledaren kontaktade då en ansvarig lärare på Barn- och fritidsprogrammet på 
Vilunda gymnasium och det beslutades att några intresserade elever skulle ges möjlighet att 
gå barnledarutbildningen. Våren 2007 skickades en ny inbjudan ut till föreningslivet via 
kommunens fritidsintendent. En särskild inbjudan skickades till eleverna på barn- och 
fritidsprogrammet. Den här gången var intresset så stort att utbildningen genomfördes som 
planerat. Väsby simsällskaps lokal vid Hasselbadet fungerade som kurslokal. Kursen bestod 
av fem tillfällen á 3,5 timmar. Vid kurstillfällena bjöds deltagarna på smörgås, dryck och 
frukt. 
 
Delprojektledaren hade regelbundna möten med kontaktpersonerna på skolan. Inledningsvis 
var delprojektledaren länk mellan skola och föreningar men vid projektets slut hade en 
direktkontakt med skolans kontaktperson och föreningarna skapats.  Samarbetet har också 
bestått av nätverksmöten med delprojektledare, fritidsintendent, projektledare och 
föreningarna som medverkat i delprojektet. På mötena har erfarenheter och planeringsidéer 
utbytts. Nätverket för föreningar anses fungerat väldigt bra. Till exempel när vissa föreningar 
skickade ungdomar på barnledarutbildningen. Alla föreningar fick erbjudande om 
utbildningen men i princip var det samma föreningarna som satt med i nätverket som också 
skickade iväg ungdomar på utbildning. 
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… från början så säger ju alla föreningar nej men vi har inte möjlighet, vi har inga 
ledare, alltså. Men när det väl kom till kritan så gick det ju att lösa ganska bra, 
och det tror jag också byggde på att vi hade byggt upp det här nätverket och 
kontakterna. Det var lite lättare när man kände igen varandra. (Verksamhet 2) 

4.5.3. Resultat/Utfall 
Några av de aktiviteter som planerades genomfördes inte, till exempel allmänna föreläsningar 
kring mat och rörelse. En gemensam sommarlovsaktivitet stod också med i planen men det 
blev istället en höstlovsaktivitet. Planen var också att genomföra flera barnledarutbildningar 
men det genomfördes bara en sådan utbildning. Nedan följer en sammanfattning över de 
aktiviteter som genomförts inom projektet Aktiv närmiljö:  
 
Onsdagsklubben på Smedbyskolan 

Hösten 2006 
− Möte med fritidshemspersonalen på Svalan för att introducera delprojektet som kom 

att kallas idrottsfritids. 
− Inbjudan till alla barn inskrivna på fritidshemmet Svalan. Ca 30 barn anmäler sig. 
− Simning i Vilundabadet med Väsby simsällskap. 
− Gympapass i Friskis & Svettis Upplands Väsbys egen lokal. 
− Streetdance med en ledare från Vi Unga i Smedbyskolans redskapshall. 
 
Våren 2007 
− Brottning med Väsby brottarklubb i deras lokal. 
− Judo med en av lärarna på Smedbyskolan. 
− Handboll med BSK Handboll i Smedby bollhall. 
− Jonglering och trampolinhoppning med en av elevassistenterna på Smedbyskolan som 

var engagerad i Upplands Väsbys Gymnastikklubb. 
− Amerikansk fotboll med Wäsby Warriors utomhus vid Smedbyskolan. 
− Avslutning i anslutning till sista träffen med fruktsallad. Alla barn fick ett diplom och 

en t-shirt. 
 
Hösten 2007 
− Basket med Bollstanäs BK Basket i bollhallen som tillhör skolan. 
− Fotboll via Bollstanäs SK Fotboll utomhus på skolans bollplaner. 
− Bordtennis med Upplands Väsby Bordtennisklubb i skolans redskapshall. 
− Streetdance med Studieförbundet Vuxenskolan. 
− Diplom och t-shirt delades ut via personalen på fritidshemmet. 

 
Torsdagsklubben på Hasselaskolan  

Hösten 2007 
− Scouting med Upplands Väsbys Scoutkår vid scouternas stuga (två tillfällen). 
− Brottning med Väsby brottarklubb i deras lokal. 
− Streetdance med Studieförbundet Vuxenskolan. 
− Basket med ledare från Bollstanäs SK Basket. 
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Barnledarutbildning 
Våren 2007  
− 21 ungdomar anmälde sig till utbildningen. De kom från Väsby Simsällskap, 

Upplands Väsby gymnastikklubb, BSK Basket, BSK Handboll, BSK Innebandy, 
Väsby Brottarklubb, Väsby Hockey och Arlanda Jets (amerikansk fotboll). Från 
Vilunda Gymnasiums Barn- och fritidsprogram togs 16 elever emot. Totalt fullföljde 
34 deltagare utbildningen. 

 
Höstlovsaktivitet 

Höstlovet 2007 
− Fotboll med ledare från Bollstanäs SK under två eftermiddagar. 

 
Publikationer 

− En broschyr där Onsdags- och Torsdagsklubben beskrivs. 
− Processbeskrivning 

4.5.4. Vidmakthållande 
I dokumentationen från delprojektet framgår att det finns en strävan att förbättra 
föreningssamverkan. Projektledaren planerar i samarbete med projektledaren i Sigtuna 
kommun en vidareutveckling av den föreningssamverkan som pågått inom Aktiv närmiljö. 
Det pågår också en fortlöpande diskussion med kontaktpersonerna på skolorna kring hur de 
aktiviteter som pågått inom delprojektet skulle fortsätta efter projekttidens slut. Motsvarande 
uppgifter framkommer också i intervjuerna. 
 
De föreningsledda aktiviteterna kommer att fortsätta på ett liknande sett som under 
projekttiden. Detta genom kontakter som etablerades mellan fritidshemmen och nätverket för 
Idrottslyftet Upplands Väsby under hösten 2007. Från intervjuerna framkommer att så länge 
Riksidrottsförbundet har statliga medel att distribuera så anses detta underlätta 
vidmakthållandet. En annan sportklubb kommer att ta över ansvaret för Aktiv närmiljö efter 
Väsby simsällskap. Arbetet kommer även fortsättningsvis finansieras av Riksidrottsförbundet 
genom Idrottslyftet (tidigare Handslaget), tanken är att fler skolor skall involveras. 

… vi hade dom här diskussionerna hela tiden och det såg väl lite mörkt ut ganska 
länge tills vi fick kontakt med, det finns ett nätverk för Handslaget där bara 
föreningar är involverade. Vi träffade den nätverksansvariga och via detta så lever 
det här vidare nu och det är otrolig kul. (Insats 2) 

I det pågående arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program anses erfarenheterna från 
Aktiv närmiljö bidrar till den fortsatta utvecklingen av utbudet av fysiska aktiviteter för barn 
samtidigt som nätverket för föreningsprojektet anses kunna stötta i framtagandet av 
programmet. 

… allting ställts i en annan dager genom att man har tagit beslut om att man ska ta 
fram ett idrottspolitiskt program och då tror jag att det kommer att synas lite 
grann, dom här kontakterna […] jag tror att man till viss del kommer att ha nytta 
av det här nätverket […] Jag hoppas att man kommer ta vara på det nätverket. 
(Verksamhet 2) 
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4.5.5. Erfarenheter från arbetet i Aktiv närmiljö 

Upplevda styrkor med delprojektet 
Att Onsdags- och Torsdagsklubben utgår från ett beprövat koncept beskrivs i 
dokumentationen från delprojektet som en framgångsfaktor för arbetet. Idén med idrottsfritids 
hämtades från Stockholms idrottsförbunds arbete med idrottsskolor. En verksamhet som drivs 
i samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad. Stödet från projektledaren för det 
projektet upplevs som betydelsefullt för delprojektledaren. 
 
En framgångsfaktor för delprojektet som framkommer i resultatet från intervjuerna är att 
projektledaren sedan tidigare hade ett uppbyggt kontaktnät i kommunen och att nätverket i 
föreningsprojektet redan var etablerat. Mycket tid sparades genom att delprojektledaren 
snabbt kunde kontakta rätt nyckelpersoner och att strukturer för samverkan och kontakter med 
föreningarna redan var knutna. 
 
Förankringen i kommunledningen och det finansiella stödet från kommunen och Handslaget 
tillsammans med projekt- och delprojektledarens samordnande och stödjande funktion 
beskrivs som mycket positivt och en styrka i delprojektet. Därtill anses fritidspersonalens 
engagemang som en starkt bidragande orsak till att aktiviteterna hos Väsby simsällskap har 
fungerat så bra. 
 
Det anses även vara en styrka att Aktiv närmiljö ingick i ett större projekt med flera parallella 
delprojekt. 

… allt det här som har hänt i den här kommunen, det har ju fördelar […] alltså att 
många har vetat om att det pågår grejor och det har man väl nytta av på ett sätt 
[…] i förlängningen har det ju betydelse för den fysiska aktiviteten och föreningens 
engagemang […] om man hottar upp friidrottsytorna på skolgårdarna så kanske 
friidrottsföreningen skulle kunna tänkas lägga sin träning där istället.  
(Verksamhet 2) 

Upplevda hinder för genomförandet av delprojektet 
I intervjustudien framställs fritidshemspersonalens tidsbrist som ett stort hinder vilket måste 
tas i beaktande för vidmakthållandet. Det anses svårt för fritidspersonalen att hinna samordna 
kontakterna för föreningsaktiviteterna på egen hand. Mycket anses bero på skolan och dess 
ledningsfunktioner och hur de prioriterar den här typen av verksamheter. Resurs- och tidsbrist 
hos föreningar är också ett hinder som särskilt belystes i samverkansprojekt med 
föreningslivet. 

Det här är människor som gör de här insatserna på sin fritid, alltså det är inte 
säkert man får tag i dom på dagtid, det kan ta tid innan dom svarar på mail. Dom 
måste kolla i sin egen organisation och hela den biten […] att jobba med, med 
frivillighetsorganisationer är tidskrävande. (Verksamhet 3) 

I samband med starten och planeringen av aktiv närmiljö uppstod en del missförstånd som 
ansågs bero på en otydlig formulering av uppdraget. 
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4.6. Delprojektet Trygga skolvägar 
Syftet med projektet Trygga skolvägar var att genom en bred kartläggning av 
trafiksituationen kring skolorna ta fram ett underlag för att skapa bättre trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och miljö och hälsa.  Målet var att erbjuda eleverna trygga och upplevelserika 
skolvägar samt att få fler barn att promenera eller cykla till och från skolan genom att: 
• öka tillgängligheten och säkerheten 
• öka barnens, föräldrarnas, pedagogernas och kommunens politiker och tjänstemäns 

kunskaper om trafikbeteenden och barnens behov 
• arbeta med fysiska åtgärder i barnens trafikmiljö 

 
Delprojektet byggde vidare på erfarenheter från två kartläggningar som genomfördes år 2005 
och 2006 inom Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. Den första var en resvaneundersökning 
bland elever i skolår 3 och 5 i samtliga skolor i Upplands Väsby kommun. Undersökningen 
visade att en hög andel barn skjutsas till och från skolorna. Den andra studien var en 
uppföljande undersökning med en enkät riktat till föräldrar om varför de skjutsar sina barn. 
Undersökningen visade bland annat att den vanligaste orsaken var att föräldrarna ändå 
passerade skolan på väg till arbetet och inte på grund av att skolvägen kändes otrygg. 
 
Under namnet Trygga skolvägar inleddes delprojektet 2007 då vägverket finansierade två 
plusjobbare14 som arbetade med delprojektet. I Upplands Väsby arbetade de två plusjobbarna 
med inventeringen av skolvägarna och med attityd- och beteendepåverkande insatser riktat i 
första hand till föräldrar. 
 
Aktörer från delprojektet ingick även i ett nätverk kring ett annat projekt som Vägverket 
initierat Säker och lekvänlig skolväg. 

4.6.1. Förutsättningar 
Förutsättningar för implementering handlar om organisation, ledarskap, resurser, stöd, 
förståelse och vilja. Utgångspunkten för resultatet i det här avsnittet är dokument- och 
intervjustudien. Resultatet från enkätstudien redovisas inte då det var för få från delprojektet 
som besvarade enkäten. 

Projektets organisation 
Arbetet leddes av en förvaltningsövergripande styrgrupp som bestod av representanter från 
Utbildningsförvaltningen, Stadsarkitektkontoret, Teknik & Service, delprojektledaren för 
Trygga skolvägar, projektledaren för folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands 
Väsby samt två plusjobbare finansierade av Vägverket. Ägare av delprojektet var Teknik & 
Service. Trygga skolvägar hade även en arbetsgrupp var sammansättning var beroende av 
behov samt typ av problem som skulle lösas. Plusjobbarna från Vägverket deltog alltid. 
Arbetsgruppen utökades senare och fick en mer förvaltningsövergripande sammansättning, 
huvudansvaret låg dock kvar på Teknik och service. 
Under 2005 och 2006 var projektledaren den som samordnade och initierade arbetet. Teknik 
& service tog sedan över huvudansvaret och bidrog med en delprojektledare som hade 20 
                                                
14 År 2006 anställde Vägverket 345 plusjobbare som arbetade med att öka vägarnas tillgänglighet för äldre, 
funktionshindrade och barn under år 2007. 
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procent avsatt i sin tjänst för arbetet med delprojektet under perioden första januari 2007 till 
sista mars 2007.  Från april 2007 fungerade en av plusjobbarna som projektledare för 
delprojektet. Omfattningen var 100 procent. 

Resurser 
Delprojektet samfinansierades av olika förvaltningar samt med projektmedel från Ett gott liv 
för alla i Upplands Väsby. Totalt kom ca 75 000 kronor från projektmedlen. Teknik & 
Service bidrog med ca 60 000 kronor, Utbildningsförvaltningen med 20 000 kronor och 
Stadsarkitektkontoret med 10 000 kronor. Därutöver tillkom resurser i form av två 
plusjobbare under 2007 som Vägverket finansierade.15  
 
Trygga skolvägar var i linje med kommunens planerade budget för år 2007 – 2009. Budgeten 
som antogs den 18 december 2006 hade en tydlig inriktning på god folkhälsa, bra 
förutsättningar för barns- och ungdomars uppväxtmiljö, bra kommunikationer samt trygga 
och säkra miljöer. 

4.6.2. Genomförande 
Fokus för avsnittet är projektets genomförande. Resultatet baseras på intervjustudien. 
 
Arbetet i delprojektet inleddes med olika kartläggningar initierade av projektledaren och 
dessa samfinansierades av flera olika förvaltningar. Resultatet från kartläggningarna och 
andra likartade projekt låg sedan till grund för arbetsgruppens val och planering av insatser. 
Arbetsgruppen hade inledningsvis möten flera gånger per termin men antalet möten 
minskades med tiden då behovet sjönk. Alla skolor fick information om delprojektet och 
deltagare från arbetsgruppen deltog vid olika skolmöten med information om olika 
aktiviteter. Några skolor visade mer intresse och utifrån detta valdes tre ut som pilotskolor.  

… vi börjar med några pilotskolor och jobbar lite mer intensivt med dem [… ] 
dom har vart ute på alla föräldramöten som dom hade under höstterminen och 
informerade om det här arbetet och lobbade för vandrande skolbussar. 
(Projektledning 4) 

Från att inledningsvis ha varit mer inriktat mot trygga och säkra gångsträckor samt 
aktiviteten Vandrande skolbussar så utvidgades arbetet till att även omfatta säkrare av- och 
påstigningsplatser vid skolorna. 

4.6.3. Resultat/Utfall 
Någon utvärdering av uppnådda resultat har ännu inte genomförts men är planerad att 
genomföras under 2008. Resultaten från resvaneundersökningen 2005 har presenterats i form 
av en rapport Friska barn på säkra skolvägar (2006). 

Genomförda aktiviteter och publikationer 
I dokumentationen från delprojektet finns en noggrann dokumentation av de aktiviteter som 
genomförts under projekttiden gång: 
 

                                                
15 Personella resurser är inte inkluderade endast avsatta medel. 
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Hösten 2005 
− Kartläggning av barn och ungdomars resvanor 
Hösten 2006 
− En resvaneundersökning genomfördes. Föräldrar till elever i skolår 2, 4 och 6 i sju 

skolor fick svara på frågor för att klarlägga orsakerna till varför så många barn åker 
bil till och från skolan trots att tre fjärdedelar har mindre än 1,5 kilometer till skolan 
samt att ta reda på intresset för vandrande/cyklande skolbussar. 

 
År 2007 
− Kommunens grundskolor inventerades med avseende på 

∗ trafiksituationen runt skolorna 
∗ hur många föräldrar som lämnar och hämtar barn med bil 
∗ hur avlämningsplatserna ser ut 
∗ busshållplatser i närheten 
∗ övergångsställen 
∗ antal cykelställ 
 

− Deltagare från delprojektets arbetsgrupp deltog vid två rektorsmöten under 2007 för 
att informera om delprojektet. 

− En inbjudan till Storyline-utbildning16 skickades ut till alla 15 skolorna under 2007.   
− Information om undersökningen samt visning av filmen Vandrande skolbuss har vid 

2-3 tillfällen/skola genomfördes under 2007 på följande skolor, Fresta, Bollstanäs, 
Odenslunda, Runby och Bredden. För alla dessa skolor har även informationsmateriel 
samt kartor med trygga gång- och cykelvägar tagits fram. 

 
Publikationer 
− Folder om Trygga skolvägar och Vandrande skolbussar med tillhörande karta för 

varje grundskola. 
 
Intervjustudien visar att uppfattningen i arbetsgruppen är att arbetet gått förvånansvärt bra 
och en positiv bieffekt är att man lärt känna varandra över förvaltningsgränserna. Även de 
deltagare i arbetsgruppen som efter ett tag inte ansåg sig lika operativt aktiva fortsatte 
intressera och informera sig om hur arbetet fortskred. Uppfattningen är också att 
kommunledningen fortlöpande arbetat engagerat och stöttade arbetet med trygga skolvägar. 
 
Flera skolor har förstått vikten av att arbeta med frågan, både med att minska på trafiken och 
med attityd- och beteendeförändringar för att få barnen att gå till skolan. Flera skolor har 
också blivit intresserade och har involverats i aktiviteterna.  

Skolan, det var väldigt öppna dörrar […] dom ville det här själva att jobba med 
teknik och service med trygga skolvägar, ja de har gått jättebra. (Projektledning 
4) 

                                                
16 Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt till elever och inlärning. Typiskt för storyline är att 
undervisningen sker i form av en berättelse som elever och lärare skapar i klassrummet. Under en storyline 
startar man i elevernas förförståelse som utmanas och bearbetas genom arbete i grupp, individuellt och i 
helklass. (www.storyline.se) 
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Flera fysiska förändringar i miljön har genomförts och en positiv bieffekt är att kunskaperna 
från detta delprojekt med stor sannolikhet även kommer att användas vid planeringen och 
utbyggnaden av kommunens övriga gång- och cykelvägar. 

4.6.4. Vidmakthållande 
Delprojektet anses nu vara permanentat och arbetsgruppen finns kvar. Efter projekttidens slut 
har Teknik och service tillsatt en operativ samordnande person som samfinansieras med 
kommunledningskontoret. Den nya samordnaren arbetar vidare på 50 procent och skall bland 
annat följa upp den tidigare genomförda kartläggningen av resvanorna. En projektplan för 
arbetet med projektet under 2008 är framtagen. 

4.6.5. Erfarenheter från arbetet i Trygga skolvägar 

Upplevda styrkor med delprojektet 
En bidragande orsak till framgångarna i delprojektet anses vara att det startades i rätt tid, det 
var mycket som redan var på gång både inom kommunen och i media. Att en förvaltning har 
hållit huvudansvaret för samordningen och genomförandet, samtidigt som det funnits med 
deltagare från andra aktörer och förvaltningar i arbetsgruppen ses också som en styrka. 
Arbetsgruppen upplevs ha fungerat bra och mycket menas bero på sammansättningen, att det 
varit en mycket social grupp. Gruppen har även upplevt stort stöd från ledningshåll. 
 
Sammanträffandet med de två resurspersonerna från Vägverket som slussades in i arbetet 
avlastade och minskade ansträngningen för arbetsgruppen och tillförde ny kompetens vilket 
upplevdes som mycket positivt. En av resurspersonerna hade till exempel möjlighet att 
genomföra flera besök på skolorna, något som annars hade varit svårt att genomföra. Till 
detta tillkommer den allmänna uppfattningen att skolornas engagemang, samt projektledarens 
förankringsarbete och väletablerade kontaktnät ute på skolorna var en av 
framgångsfaktorerna. 

Jag undrar om det inte är projektledaren man ska tacka […] och sen den här 
slumpen som blev att Vägverket sköt till två plusjobbare från ett helt annat projekt 
som kom från Vägverket men som vi kunde väva in. (Verksamhet 4) 

Upplevda hinder för genomförandet av delprojektet 
Ett problem som upplevts vid genomförandet av delprojektet är att de Vandrande 
skolbussarna, trots ett visat intresse från flera föräldrar så har det ändå inte kommit igång. 

Tanken är ju att föräldrarna ska klara det här själva men jag tror att det skulle 
hjälpa väldigt mycket om det fanns en samordnande kontaktpersonen som höll lite 
i det. (Verksamhet 4) 
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5. Bedömning och diskussion  
I föregående avsnitt gavs en deskriptiv beskrivning av resultatet från analysen. Nedan följer 
en bedömning av implementeringen av Stockholms läns landstings (SLL) handlingsprogram 
mot övervikt och fetma och kommunprojekten Ung & Sund i Sigtuna samt folkhälsoprojektet 
i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. 

5.1. Från idé till praktik 
Vid implementering förvandlas teori och idéer till praktik. Planer och strategier blir till 
konkreta aktiviteter och förhoppningsvis ett effektivt projekt/program. Många faktorer spelar 
in för en lyckad implementering. Inledningsvis diskuteras i vilken utsträckning några av dem 
påverkat implementeringen av Ung & Sund i Sigtuna och folkhälsoprojektet i Ett gott liv för 
alla i Upplands Väsby. Först görs en bedömning baserat på Sabatiers (1986) lista över 
faktorer som har betydelse för implementeringen och Lundquists (1987) villkor för att 
politiska beslut ska realiseras (se avsnitt 3.2.1).  
 
De faktorer som tas upp av de båda forskarna kan sammanfattas i följande punkter: Att det 
finns tydliga och mål och strategier för verksamheten och en idé om vad insatserna leder till; 
att det finns incitament i form av stöd för projektet på olika beslutsnivåer; att det finns 
engagerade och kompetenta personer som verkar för att uppnå intentionerna med 
verksamheten; att de personer som skall genomföra arbetet förstår beslutet och att den direkta 
styrningen är entydig; att det finns nödvändiga resurser som till exempel personal, tid, 
pengar, utrustning och lokaler för att kunna genomföra beslutet, samt att det finns en vilja till 
att genomföra beslutet.   
 
Avslutningsvis sammanfattas erfarenheterna från utvärderingen i några slutsatser och 
rekommendationer för fortsatta insatser vid implementeringen av SLL:s handlingsprogram 
mot övervikt och fetma eller liknande arbeten. 

5.2. Valda mål och strategier 
Initiativet till pilotprojekten och deras mål och syften kom från SLL. Utgångspunkten var 
SLL:s handlingsprogram och de första projektplanerna togs fram i samarbete mellan 
projektledarna och en tjänsteman på SLL. Projekten skulle genomföras lokalt med stöd från 
SLL. Avsikten var att arbetet så småningom skulle integreras i den ordinarie verksamheten i 
kommunerna. 
 
Enligt vår bedömning anges målen för den egna verksamheten på ett tydligt sätt i 
handlingsprogrammet. Där beskrivs också hur det samhällsbaserade arbetet på kommunal 
nivå kan bedrivas av olika aktörer. Det finns dock inga mål formulerade för 
handlingsprogrammets implementering i länets kommuner eller hur samverkan med 
kommunerna ska genomföras.  
 
När det gäller målen på kommunnivå fanns det i Sigtuna relativt tydliga och logiska mål och 
delmål samt effekt och processmål formulerade för det kommunövergripande projektet. Det 
fanns även mål för de två delprojekt som vi har studerat mer ingående i utvärderingen. Även 
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i Upplands Väsby fanns det mål för det kommunövergripande projektet samt för de två 
delprojekt som vi studerade närmare i den kommunen. Målen för det kommunövergripande 
projektet var något otydliga och övergripande till sin karaktär. 
 
En lyckad implementering av ett projekt förutsätter inte bara tydliga och logiska mål. Det är 
också viktigt att förslag på åtgärder är tydliga och konsekventa med målen (Joseph, Gunton 
& Day, 2008). I SLL:s handlingsprogram finns det ingen entydig ”teori” eller uttalad strategi 
för hur samverkan mellan kommunernas och landstingets verksamheter ska genomföras i det 
samhällsbaserade arbetet. Handlingsprogrammet var inte heller förankrad i de egna 
landstingsverksamheterna i kommunerna vilket innebar att projektledarna även fick arbeta 
med att förankra projektet hos dessa verksamheter. 
 
När fokus flyttas till kommunernas delprojekt visar vår genomgång att projekten som helhet 
verkar bygga på en idé om vad som är rimligt att förvänta sig av insatser av detta slag och att 
projekten i förlängningen bör kunna leda till det önskade utfallet. Denna bedömning gäller 
även för delprojekten Trygga skolvägar och Aktiv närmiljö i Upplands Väsby. För de två 
delprojekt som studerats närmare i Sigtuna fanns dock inga projektplaner så därför går det 
inte att uttala sig om det fanns en rimlig idé om ”orsaksteori” i dessa två fall. En orsak till att 
det inte togs fram några projektplaner för de två delprojekten i Sigtuna kan vara att de inte 
var planerade att bli ”separata” delprojekt. I det ena fallet fanns insatserna redan med i 
kommunens verksamhetsplan och förväntades bedrivas inom de berörda förvaltningarnas 
löpande verksamheter. I det andra fallet så var det ett uppdrag till skolhälsovården inom 
ramen för deras ordinarie kvalitetsarbete. 
 
Ett problem vid initieringen av projekten på kommunnivå var den korta framförhållningen 
som medförde att projektledarna inte hade tid att genomföra en grundlig kartläggning innan 
projektplanerna formulerades. Projektplanerna och målen i båda kommunerna reviderades 
efter ett och ett halvt år, det vill säga efter halva projekttiden. Vid revideringen var fler 
aktörer inblandade jämfört med när de första planerna skrevs. Att revidera projektplaner och 
mål under projektets gång är inte ovanligt eller behöver ses som något fel. Det handlar 
snarare om en anpassning till realiteten. I det här båda fallen bidrog också troligtvis den korta 
startsträckan för projekten till att projektplanerna behövde revideras då det inte fanns 
tillräckligt med tid vid projektets start för kartläggningar och inventering av vilka arbeten 
som redan pågick i kommunerna. 

5.3. Vilka var incitamenten att delta? 
Projekten hade goda förutsättningar att få en hög uppslutning hos politiker, tjänstemän och 
befolkning. Med tanke på den debatt som förs i samhället om risker med övervikt kan det 
sägas att SLL:s handlingsprogram låg rätt i tiden. Förfrågan om kommunerna ville delta som 
pilotkommuner kom samtidigt som de själva utifrån lokal statistik hade uppmärksammat den 
negativa trenden med övervikt och fetma hos kommuninvånarna. Problemet med övervikt 
och fetma var också ett aktuellt debattämne i olika media. 
 
I Sigtuna upprättades ett samarbetsavtal mellan Sigtuna kommun (Socialförvaltningen) och 
SLL. Trots avtalet upplevde ändå en del på projektledningsnivå att det saknades stöd från 
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kommunledningen för att genomföra arbetet. I Upplands Väsby upprättades aldrig något 
avtal mellan SLL och kommunen. Utgångspunkten var i stället de beslut som fattas av SLL, 
dåvarande Beställarkontor vård, Beställarkontor Norr och Kommunstyrelsens allmänna 
utskott. I Upplands Väsby har stödet för arbetet i projektet upplevts som stort både från 
kommunledning och från verksamheterna som deltagit i projektet. 
 
Utifrån erfarenheterna som finns i de två pilotkommunerna går det att diskutera hur stor 
betydelse ett samverkansavtal har i praktiken. Den stora skillnaden mellan kommunerna är på 
vilken nivå i den kommunala organisationen som ansvaret för projektet placerades. I 
Upplands Väsby var det kommunstyrelsekontoret som hade ansvaret för projektet och i 
Sigtuna var det socialförvaltningen. Våra resultat tyder på att projektarbetet i Sigtuna inte 
fick lika starkt stöd i organisationen som det i Upplands Väsby. Det ger oss anledning att 
uppmärksamma att det är en skillnad om kommunstyrelsekontoret uppmanar förvaltningarna 
att delta i projektet jämfört med om en förvaltning uppmanar de andra förvaltningarna att 
delta. Slutsatsen blir att om ett avtal skall få genomslag i kommunen så är det betydelsefullt 
att det inte hamnar på för låg nivå i den kommunala organisationen. 

5.4. Förstod man, ville man, kunde man? 
Som redovisades inledningsvis är grundförutsättningarna för en framgångsrik 
implementering enligt implementeringsforskningen att de som ska genomföra projektet 
förstår, vill och kan genomföra projektet. Hur var då förståelsen för projektet bland de 
inblandade? De som svarade på enkäten och/eller intervjuats har en klar bild av att projekten 
handlar om att förebygga övervikt och fetma bland barn. Bland dem som arbetade i projekten 
på landstings och kommunlednings nivå fanns också kunskap om det övergripande projektets 
syfte. På projektledningsnivå och verksamhetsnivå var dock kunskapen mer begränsad. 
 
Flyttas fokus sedan till verksamhetsnivån i kommunerna kan det konstateras att det fanns en 
god kunskap om syftet med det ”egna projektet”. Även i de fall där man hade bristande 
kunskap om projektets syfte fanns en förståelse för att projektet handlade om barns matvanor 
och fysiska aktivitet. Slutligen om fokus flyttas till hur handlingsprogrammet mot övervikt 
och fetma hade förankrats i landstingets egna verksamheter i de båda kommunerna kan det 
konstateras att kunskapen om att handlingsprogrammet existerade var mycket liten. 
 
En viktig förutsättning för en lyckad implementering är också att det finns en vilja hos 
utförarna att verkställa beslutet. Båda kommunerna hade folkhälsoplaner som visade på en 
politisk vilja att arbeta med att förebygga övervikt och fetma i kommunen. Bland dem som 
deltagit i projektet råder också en stor samstämmighet om att arbetet med projektet var 
viktigt. Samtidigt fanns det en projekttrötthet på skolorna i båda kommunerna. I Upplands 
Väsby hanterade man detta genom att fokusera på förskolorna och fritidshemmen. 
 



 
Bedömning och diskussion   
 
 

 74

Kunskap om att driva samverkansprojekt fanns i de båda kommunerna bland annat genom att 
de ingått i Stockholms läns Diabetespreventiva program (SDPP)17. Projektledarna var även 
lokala projektledare i SDPP och hade erfarenhet av att leda breda folkhälsosatsningar i sina 
kommuner. Tillämpad näringslära på Centrum för folkhälsa inom SLL fanns som 
kunskapsstöd. Sammansättningen av styr- lednings- projektlednings- och arbetsgrupper 
styrdes bland annat av att samla den kompetens som behövdes för att genomföra projekt och 
delprojekt. Bortsett från föreningslivet så handlar tid ytterst om betald arbetstid. 
Föreningslivet bidrar med tid i form av ideella resurser. Enkätstudien visar att de flesta som 
arbetat med projekten både i Sigtuna och i Upplands Väsby har gjort det inom ramen för sina 
ordinarie sysslor. Majoriteten upplever också att de har haft tillräckligt med tid för arbetet 
med projektet. I Sigtuna var det bara projektledaren som hade en särskild tjänst för 
projektarbetet. I Upplands Väsby fanns det utöver projektledaren också delprojektledare som 
var anställda särskilt för att arbeta med projektet/delprojektet. 
 
Att berörda aktörer stödjer och vill arbeta med ett projekt har stor betydelse för en lyckad 
implementering. Ett sätt att skapa det stödet är att involvera flertalet av aktörerna i 
planeringen av projektet (Joseph, Gunton & Day, 2008). I Sigtuna reviderade 
projektledningsgruppen (där representanter från verksamheterna fanns representerade) och 
styrgruppen gemensamt projektplanen. I Upplands Väsby var det styrgruppen som reviderade 
den övergripande projektplanen medan arbetsgrupperna som planerade delprojekten 
gemensamt tog fram projektplanerna för delprojekten. 
 
Det är svårt att bedöma resursbehovet för den här formen av projekt men det är rimlig att 
anta att det krävs extra personalresurser för att genomföra arbetet, antingen genom att avsätta 
tid i ordinarie arbete eller genom att anställa personer för att genomföra eller hålla samman 
projektet. I Sigtuna och Upplands Väsby löstes det delvis på olika sätt. I Upplands Väsby 
fanns det större ekonomiska resurser och de användes bland annat till att anställa 
delprojektledare. I Sigtuna var resurserna mindre och mycket av arbetet utfördes inom 
ordinarie verksamhet.  Det är viktigt att redan vid planeringen av projektet göra en 
bedömning av vilka resurser som behövs, inte bara ekonomiska utan även personella 
resurser. 
 
Så här långt går det att se att de som arbetat med projektet i respektive kommun tycker att 
projektet är angeläget och det fanns kännedom om att projekten handlade om barn, mat och 
rörelse. Förutsättningarna skiljer sig dock mellan de båda kommunerna. 

5.5. Två projekt, två modeller 
Kommunerna och SLL samfinansierade projekten och SLL skulle stödja kommunernas 
arbete med kunskapsstöd. Flera exempel på samverkansproblem på flera nivåer kan relateras 
till oklarheter i roller och ansvar. Kommunernas projektledare förväntade sig mera stöd från 
SLL, bland annat i form av hjälp med kartläggningar, uppföljning och utvärdering av arbetet. 

                                                
17 Stockholms läns diabetespreventiva program (SDPP) var ett tioårigt projekt som pågick mellan 1995 och 
2004. Programmet initierades av Stockholms läns landsting i syfte att studera orsaksfaktorer av betydelse för 
typ 2-diabetes samt att utveckla och genomföra åtgärder för att förebygga sjukdom. 
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Det fanns också oklarheter och okunskap om mål och ansvarsfrågor som försvårade 
samverkan mellan förvaltningar, mellan olika professioner, samt mellan olika verksamheter 
och organisationer. 
 
I Upplands Väsby har styrningen haft flera led från beslutsformulering till realisering, då 
delprojekten har haft en egen styrningsfunktion i form av arbetsgrupper på verksamhetsnivå. 
I Sigtuna har insatserna inte på samma sätt haft formen av separata projekt. Det har snarare 
varit olika aktiviteter inom olika huvudinriktningar i kommunens ordinarie verksamheter. 
Arbetets utformning på verksamhetsnivå styrdes där i stor utsträckning på 
projektledningsnivå. 
 
Båda projekten har involverat praktikerna i planeringsarbetet, men tillvägagångssättet har 
skiljt sig åt. I Sigtuna deltog aktörer från verksamhetsnivå som sedan spred uppdraget vidare 
till sina respektive verksamheter. I Upplands Väsby bildades istället en arbetsgrupp för 
respektive delprojekt som ansvarade för planering och genomförande. I Sigtuna hade 
projektet en mer centraliserad organisation, det vill säga besluten om vilka aktiviteter som 
skulle genomföras i de olika huvudinriktningarna fattades av styrgruppen och 
projektledningsgruppen. I Upplands Väsby var organisationen mer decentraliserad så till vida 
att besluten om vad som skulle genomföras i respektive delprojekt fattades ute i berörda 
verksamheter. Resultatet från utvärderingen visar att majoriteten av dem som medverkat i 
projektarbetet känner sig delaktiga i planering och genomförande. Vilket tyder på att båda 
modellerna fungerar för att skapa delaktighet bland aktörerna. 
 
I Upplands Väsby var det en uttalad strategi att inte betona att det var ett enda projekt utan att 
det var en del i kommunens folkhälsoarbete. Detta för att främja ägandeskap och 
ansvarskänsla hos dem som arbetade med delprojekten. Tanken var att därigenom underlätta 
implementeringen i den ordinarie organisationen. I Sigtuna framhölls att Ung & Sund var ett 
gemensamt projekt för att på så sätt skapa ett engagemang och intresse för arbetet som kunde 
underlätta implementeringen. Delprojektens förhållande till den ordinarie organisationen 
skiljer sig också åt. I Sigtuna har de två delprojekten som utvärderingen studerat närmare inte 
drivits som projekt utan snarare beskrivits som utvecklingsarbete av den egna verksamheten. 
I Upplands Väsby var delprojekten i högre grad lösgjorda från den ordinarie organisationen. 
Delprojektens arbetsgrupper var sammansatta för uppgiften och de hade projektledare som 
var rekryterade för ändamålet. 
 
Innehållsmässigt har projekten i de båda kommunerna haft ett brett angreppssätt och 
delprojekten hade fyra fokus: uppföljning, goda matvanor, närmiljö och rörelse. Arenor för 
delprojekt har främst varit förskola, skola och fritidsverksamhet. Projekten verkade också för 
att skapa en trygg och stimulerande miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Båda 
kommunerna har även strävat efter att nå barnens föräldrar med budskapet. 

5.6. Projektledarens roll och organisatoriska placering 
Projektledarna i kommunen samordnade och ledde arbetet framåt. Deras lokalkännedom, 
kontaktnät och arbete med kartläggningar av pågående aktiviteter och aktörer möjliggjorde 
samverkan med rätt personer och organisationer och i rätt aktivitet eller område. De 
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organisatoriska förutsättningarna för projektledarnas arbete har dock sett olika ut. Framförallt 
var det deras placering i kommunorganisationen som skiljde sig åt. I Sigtuna var 
projektledaren placerad på Socialförvaltningen och i Upplands Väsby 
kommunstyrelsekontoret. Även placeringen i projektorganisationen var olika. I Upplands 
Väsby var projektledarens roll mer administrativt samordnande. Delprojekten hade egna 
arbetsgrupper och i vissa fall delprojektledare (se figur 12). Projektledaren i Upplands Väsby 
verkade som vad Fosse (1999) kallar integrator (se avsnitt 3.2.1). I relation till de delprojekt 
som studerats närmare i utvärderingen fungerade projektledaren som handledare och 
kontaktförmedlare för delprojektledarna. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Projektledarens position i projektorganisationen i Upplands Väsby. 

I Sigtuna arbetade projektledaren mycket med att övervinna motstånd och skapa engagemang 
både inom förvaltningar och mellan politiker och aktörerna i delprojekten. Planeringen av 
delprojekten låg på en högre nivå i projektorganisationen än i Upplands Väsby och 
projektledaren verkade som drivande kraft (se figur 13). Projektledaren i Sigtuna har mer 
fungerat som vad Fosse (1999) kallar en eldsjäl (se avsnitt 3.2.1). I delprojektet 
Handlingsplan för skolhälsovården var inte projektledaren direkt involverad, utan där fanns 
det en arbetsgrupp som hade ansvaret för att ta fram handlingsplanen. I delprojektet 
Implementering av Livsmedelverkets riktlinjer för mat fanns inte någon formell arbetsgrupp. 
Det var istället projektledaren som samordnade och ledde arbetet tillsammans med 
kostkonsulenten, barn- och ungdomsförvaltningens representant i styrgruppen samt 
representanterna från berörda pilotförskolor och pilotskolor som deltog i 
projektledningsgruppen. Representanterna från pilotförskolorna och pilotskolorna drev sedan 
arbetet vidare inom sina verksamheter. 
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Figur 13. Projektledarens position i projektorganisationen i Sigtuna. 

5.7. Modellernas styrkor och svagheter 
Vilka är styrkorna och svagheterna med respektive modell? Erfarenheter från tidigare 
forskning visar att tydliga projekt som bedrivs utanför den ordinarie verksamheten 
entusiasmerar och stimulerar kreativitet men det är svårt att återföra erfarenheterna i 
ordinarie verksamhet. Projekt som är mer integrerade i ordinarie verksamhet har mindre 
problem med implementeringen (Johannsson, Löfström & Ohlsson, 2000). Resultatet från 
utvärderingen visar att projektorganisationen i sig inte påverkat implementeringen i någon 
större utsträckning. Projektorganisationen har utgått från de lokala förutsättningarna. 
Placeringen av projekt och projektledare i kommunorganisationen har däremot påverkat 
implementeringen. Vårt resultat visar att det i Sigtuna är upplevelsen att det i vissa fall varit 
svårare att engagera förvaltningarna än i Upplands Väsby. 

5.8. Vad blev resultatet? 
Båda projekten har resulterat i en mängd olika aktiviteter som anses ha ökat medvetenheten 
och kunskapen hos både de som arbetat med projekten och i kommunen i stort. Vårt resultat 
visar att de flesta upplever att syftet med projekten är uppnådda på organisationsnivå. 
Projekten har genererat många nya samarbeten både mellan förvaltningar och med aktörer 
utanför den kommunala förvaltningen. En indikation på att implementeringen lyckats i stor 
utsträckning är att mycket av det arbete som påbörjats under projekttiden också kommer att 
fortsätta efter projekttidens slut. 
 
En styrka som kan lyftas fram med projektet i Upplands Väsby är att det integrerades i en 
större satsning vilket upplevs ha gett synergieffekter. På verksamhetsnivå i båda 
kommunerna uttrycker också många aktörer styrkan med att ingå i ett större projekt. 
Projektledarna lyfter även fram det samarbete de haft med varandra som en styrka. Förutom 
erfarenhetsutbyte och att fungera som bollplank för varandra har de bland annat ordnat 
gemensamma utbildningar för olika personalkategorier. 
Även om utvärderingen visar att implementeringen på organisationsnivå har varit relativt 
effektiv så finns också problem. Ett sådant är dåligt stöd från SLL vilket lyfts fram som ett 
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hinder för implementeringen i båda kommunerna. Ett annat problem är att den initiala 
planeringen av projekten skedde alldeles för fort. Ytterligare ett hinder var att SLL inte hade 
förankrat handlingsprogrammet mot övervikt och fetma i den egna verksamheten i 
kommunerna, något som ökade belastningen för projektledarna då de även fick arbeta med 
att förankra handlingsprogrammet på MVC och BVC. I Sigtuna har projektledarens placering 
och ett bristande stöd från kommunledningen påverkat arbetet i projektet negativt. Slutligen 
är tidsbrist ett hinder som också lyfts fram på verksamhetsnivå i båda kommunerna. 

5.9. Finns det underlag att rekommendera fortsatta satsningar? 
Uppdraget har varit att göra en utvärdering av projekten i Sigtuna och Upplands Väsby för att 
få kunskap om framgångsfaktorer och hinder för att underlätta implementeringen av 
handlingsprogrammet mot övervikt och fetma i alla länets kommuner. Eftersom de 
organisatoriska förutsättningarna för folkhälsoarbete skiljer sig mellan de olika kommunerna 
efterfrågades en jämförelse av implementeringsprocessen. Syftet var att undersöka vilka 
strategier som är framgångsrika, eller med andra ord den organisatoriska effektiviteten vid 
implementeringen. Med detta avses styrkor och svagheter hos de strategier som användes i 
kommunerna för att etablera de lokala projekt och som på sikt kan bidra till viktreduktion för 
den aktuella målgruppen (barn). 
 
Att granska om implementeringen av handlingsprogram mot övervikt och fetma har lyckats 
är en förutsättning för att i nästa steg genomföra studier av eventuella effekter på 
målgruppsnivå, det vill säga om åtgärder leder till minskad övervikt hos barn. Om en sådan 
effektutvärdering genomförs utan kunskap om implementeringen är risken att man inte kan 
uttala sig om resultatet beror på programmet. Genom att känna till hur implementeringen av 
programmet har lyckats ges ett underlag att bedöma om programinsatserna har bidragit till 
utfallet. Skulle implementeringen anses misslyckad är det svårare att hävda att programmet 
bidragit till någon effekt. Samtidigt bör det påpekas att även om en utvärdering haft fokus på 
själva implementeringsprocessen och det kan konstateras att implementeringen av 
programmet har lyckats, så utesluter det inte att även andra faktorer kan ha spelat roll för 
utfallet (Weiss, 1998). Den här formen av breda ansatser är komplexa konstruktioner som 
involverar många aktörer från olika samhällsnivåer och sektorer. Denna komplexitet är en 
svårighet vid utvärdering av samhällsbaserade interventioner (McQueen & Springett, 2001; 
Merzel & D’Afflitti, 2003; Rootman et al., 2001; Speller, Wimbush & Morgan, 2005). 
 
Som tidigare påpekats är utvärderingens syfte att bedöma effektiviteten vid 
implementeringen av programmet mot övervikt och fetma. Effekterna på målgruppsnivå har 
således inte studerats närmare, det vill säga eventuell viktminskning bland barn i 
kommunerna. En viktig effekt av SLL:s handlingsprogram är att en systematisk insamling av 
data för 4-åringar har kommit igång inom barnhälsovården (Stockholms läns landsting, 
2008.) Det finns således ett visst underlag för att börja avläsa effekter bland förskolebarn 
även om det saknas uppgifter från 2007. Statistik från Sigtuna visar på en minskad andel barn 
med övervikt och fetma bland fyraåringarna. För fyraåringar födda mellan åren 2000 till 
2002 har andelen barn med övervikt och fetma minskat från 15,5 procent till 15,0 procent. I 
Upplands Väsby har andelen istället ökat från 12,7 procent år 2000 till 13,3 procent år 2002 
(se bilaga 6). 
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Även inom skolhälsovården har en systematisk insamling av data på barns längd och vikt 
påbörjats som en följd av handlingsprogrammet. I Sigtuna följdes utvecklingen i 
sexårsverksamheten, årskurs 4 och årskurs 7 (se bilaga 7) och för Upplands Väsby finns det 
data från åldersgrupperna 6 och 10 år (se bilaga 8). Det kan märkas en nedåtgående trend 
även om det behövs flera mätpunkter för att kunna fastställa med säkerhet åt vilket håll 
utvecklingen är på väg. Data från andra delar av Stockholms län från 2006-2007 tyder på att 
förekomsten av övervikt bland 10-åringar kan vara på väg att plana ut eller till och med 
minska i resursstarka områden medan utvecklingen går åt motsatt håll i resursfattiga områden 
(Sundblom, Petzold, Rasmussen, Callmer & Lissner. 2008). Huruvida viktutvecklingen i 
Sigtuna och Upplands Väsby beror på projekten kan inte besvaras på säkra grunder med 
denna utvärdering. En sådan utvärdering hade krävt ett annat syfte och design. Frågan man 
ställer sig är om viktutvecklingen hade sett ut på samma sätt utan landstingets 
handlingsprogram och utan speciella satsningar i kommunerna. Detta visar på svårigheterna 
med att effektutvärdera breda folkhälsosatsningar. Det är dock viktigt att sådana 
utvärderingsproblem diskuteras och metoder utvecklas för att kunna bedöma effektiviteten av 
framtida satsningar. 
 
Det som är positivt är att det den tidigare trenden med en ökad andel överviktiga och feta 
barn tycks ha bromsats upp och en orsak kan vara som tidigare framgått att 
implementeringen av projekten lyckats i kommunerna. Detta överensstämmer också med vad 
som framgått av en rapport från SBU (2004). Denna rapport framhåller att projekt som har 
förskolan och skolan som arena och som använder en kombination av åtgärder, samt även 
riktar sig till föräldrar, kan bidra till att minska viktökning och utveckling av fetma bland 
barn och ungdomar. Lägger vi till detta statistiken från Sigtuna och Upplands Väsby om en 
minskad andel barn med övervikt, så finns det således indikationer på att programinsatserna 
kan ha gett effekt. Även om dessa resultat som nu framkommit är begränsade så är det 
angeläget att närmare följa upp handlingsprogrammet på målgruppsnivå genom fortsatta 
studier. 

5.9.1. Sammanfattande kommentarer 
Sammanfattningsvis rör frågan om övervikt och fetma ett växande problem i samhället. För 
att vidta åtgärder mot detta tog SLL fram ett handlingsprogram mot övervikt och fetma där 
en strategi var att genomföra kommunbaserade projekt, vilket i sin tur resulterade i 
pilotprojekten Ung & Sund i Sigtuna och folkhälsoprojektet Ett gott liv för alla i Upplands 
Väsby. Utvärderingen har undersökt om detta är en framgångsrik strategi för SLL. 
 
Förenklat finns det tre vägar att gå för landstinget att styra kommunernas 
överviktsförebyggande arbete: genom ekonomiska incitament, genom kunskap och genom 
policy. Vi kan konstatera att man har använt sig av alla tre styrformerna eller incitamenten 
för att få igång handling. Hur har det då fungerat? 
 
I relation till pilotprojekten i Sigtuna och Upplands Väsby fanns ekonomiska incitament och 
policy i form av handlingsprogrammet mot övervikt och fetma. Resultatet från utvärderingen 
visar dock att kommunerna saknat stöd i form av kunskap och en utarbetad organisation att 
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vända sig till för att få hjälp med till exempel utvärderingen av arbetet. En tidigare 
utvärdering av ett liknande projekt visar att en sådan organisation påverkar samverkan mellan 
kommun och landsting positivt (Carlson & Jäder, 2005).  
 
Att båda projektledarna även arbetat som projektledare i SDPP kan ha påverkat att deras 
förväntningar på vad SLL skulle bidra med var högt ställda. I de beslut och avtal som 
upprättades stod att kommunerna skulle stå för det praktiska genomförandet och landstinget 
skulle bidra med kunskapsstöd med mera. Mycket frustration och merarbete för 
projektledarna hade förmodligen kunnat undvikas om det hade tydliggjorts vad ”med mera” 
innebar. Det finns således skäl att efterlysa mer genomarbetade strategier för att ge projekt av 
detta slag stöd i form av kunskap genom till exempel expertis inom området som kan 
inspirera och motivera deltagandet på olika nivåer i organisationen. Det finns tidigare 
utvärderingsstudier (Baum, Jolley, Hicks, Saint & Parker, 2006) som visar på att 
förutsättningar för att ett lokalt och regionalt folkhälsoarbete skall bli framgångsrikt och 
hållbart är bland annat att verksamheten baseras på en modell som utgår från lokala 
förutsättningar och att ledarskapet för sådan verksamhet är av stor betydelse.  
 
Även resursfrågan är en central fråga som återkommer på olika sätt i kommentarerna kring 
projektarbetet. Ett uttryck för resursbrist är att det getts för kort tid vid planeringen av 
projekten och för kartläggningar eller baslinjer för uppföljningen av projektens effekter. Det 
bör ligga i landstinget intresse att få till stånd uppföljningar som gör det möjligt att se om det 
finns indikationer på att satsade resurserna får önskad effekt och att inte endast invänta en 
slutlig utvärdering. Tidsperspektivet för den här formen av projekt bör vara långsiktiga då de 
är komplexa konstruktioner som omfattar olika former av insatser och involverar många 
aktörer (Baum, 1998). Vi menar att SLL bör överväga om inte projekttiden omfattar mer än 
tre år för att ge tillräckligt med tid till planering och utvärdering av projekten. En sådan 
längre tidshorisont gör det samtidigt ännu mer angeläget att inte bara planera för en 
utvärdering utan även hur den ska genomföras och vem som ska utvärdera framtida projekt 
redan i planeringsfasen. Med andra ord bör även en utvärderingsplan ingå som en del i 
projektplanen. På så sätt säkerställs att de mål som formuleras för projektet också är mätbara 
mål.  
Övervikten i båda kommunerna bland barn visar på en minskning, men det går inte att 
fastställa med säkerhet att det beror på projektet eller på en sekulär trend i samhället i stort. 
Samma nedåtgående trend har nämligen observerats i andra delar av länet dock i mer 
resursstarka områden. Denna utvärderingsproblematik måste belysas och lösas i framtida 
satsningar. Man måste också komma ihåg att lyckade satsningar som leder till bättre 
matvanor och ökad fysisk aktivitet har många andra positiva hälsoeffekter utöver att de 
påverkar kroppsvikten. Överviktsutvecklingen bör således inte vara det enda kriteriet för om 
sådana satsningar är lyckade eller inte. 
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6. Slutsatser 
Är det då rimligt att landstinget satsar resurser på kommunbaserade projekt? Vi är benägna 
att svara ja på den frågan utifrån de resultat som vi har funnit, givetvis med de reservationer 
som ligger i att vår utvärdering får anses relativt begränsad inom den tids- och resursram som 
gällt för uppdraget. Vi kan konstatera att resultatet från utvärderingen visar att den här typen 
av satsning resulterar i att en mängd relevanta aktiviteter dras igång i kommunerna och att 
många av dem fortsätter efter projekttidens slut. 
 
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras inför det fortsatta implementeringsarbetet 
med Handlingsprogram övervikt och fetma 2004. 
 

• Resultatet från utvärderingen visar att en satsning på kommunbaserade projekt 
genererar breda satsningar som fokuserar på fysisk aktivitet, goda matvanor, 
förbättrad närmiljö och uppföljning. Det gör det rimligt att föreslå att landstinget 
fortsätter att initiera kommunbaserade projekt under följande förutsättningar. 

• Kommunerna bör organisatoriskt inplacera denna typ av projektet på hög nivå i 
kommunorganisationen för att underlätta implementeringen. 

• Det är viktigt att tydligt definiera vad kommunerna respektive landstinget ska bidra 
med i arbetet. 

• Det är viktigt att SLL förankrar handlingsprogrammet mot övervikt och fetma i den 
egna verksamheten i kommunerna så att de är med ”på tåget” från början. 

• Det är viktigt att tänka på tidsaspekten – det måste ges tid till kartläggningar och 
planering i projekttiden för att kunna följa upp effekterna på målgruppen. 

• För att följa upp effekterna på målgruppen måste det redan i planeringen av projekten 
även planeras för hur projekten ska utvärderas och vad det är som ska utvärderas. 

Om liknande projekt ska genomföras bör det utöver ekonomiska resurser även finnas en 
organisation inom SLL med ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och samarbete 
samt praktiskt stöd till exempel med utvärderingen av projektet som kommunerna kan vända 
sig till. 
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Bilaga 1: Blankett till projektledare - Beskrivning av Delprojekt/inriktning 

Kommun       

Projektnamn       

Startdatum       

Slutdatum (om något finns)       

Budget för 
delprojektet/inriktningen       

Mål och delmål (Syfte) 
� � � � � �

Kort sammanfattning av delprojektets/inriktningens innehåll 
� � � � � �

Målgrupp för 
delprojektet/inriktningen        

Initiativtagare till 
delprojektet/inriktningen 

T.ex. Kultur och fritidsnämnden/förvaltningen, landstingsaktör, en 
frivilligorganisation, skola (om enskild individ ange namn och e-postadress) 
      

Huvudansvarig aktör i 
delprojektet/inriktningen 

T.ex. social- eller stadsbyggnadsförvaltningen, landstingsaktör, en 
frivilligorganisation, skola 
      

Huvudansvarig person för 
delprojektet/inriktningen  

Namn 
      

E-postadress 
      

Nyckelpersoner i 
delprojektet/inriktningen 

Namn 
      

E-postadress 
      

Uppföljning Vilken uppföljning har gjorts/planeras att göras 
      

Dokumentation Beslut, rapporter o dyl. 
      

Kompletterande information 
� � � � � �
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Bilaga 2: Missivbrev till enkätstudie 
Hej, 
Vi heter Susanne Zetterquist och Elisabeth Jansson och på uppdrag av Stockholms läns landsting, Centrum för 
Folkhälsa utför vi en utvärdering av Ung & Sund i Sigtuna och folkhälsoprojektet i Ett Gott Liv för Alla i 
Upplands Väsby. Fokus ligger på genomförandet av projekten i respektive kommun– vad som har fungerat bra 
respektive vad som har fungerat mindre bra. Utvärderingen genomförs under 2007-08 av Mälardalens 
utvärderingsakademi (MEA) ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Örebro universitet, Uppsala 
universitet samt Karolinska Institutet. 
 
Vi frågar Dig eftersom projektledaren för projektet i respektive kommun har uppgivit Dig som nyckelperson, 
huvudansvarig för någon eller flera delar av projekten eller att Du har varit medlem i styr-, lednings-, 
projektlednings- eller resursgruppen för något av projekten. Vi är intresserade av Din uppfattning av hur 
projektet har genomförts och hoppas att Du vill medverka i denna studie. Deltagandet i undersökningen är 
frivilligt och konfidentiellt, det vill säga att det bara är vi som utför utvärderingen som vet vilka som deltar. 
Redovisning av utvärderingen sker i form av en rapport och kommer inte att innehålla några personbundna 
uppgifter. 
 
DINA ERFARENHETER ÄR VIKTIGA både för kommunens och för landstingets fortsatta arbete med att 
förebygga övervikt och fetma i befolkningen. 
 
Undersökningen består av ett webbformulär som Du når via länken nedan. Vi beräknar att det tar omkring en 
timme att besvara samtliga frågor. Om Du inte har den tiden, besvara frågorna i den utsträckning Du har 
möjlighet till.  
 
DET ÄR MÖJLIGT ATT BESVARA ENKÄTEN VID FLERA TILLFÄLLEN.  Spara Dina svar genom att 
klicka på ”Spara svaren” längst ner i formulärets vänstra hörn. När det är klart kommer en ruta upp som säger 
att svaren är sparade. När Du klickar på spara svar så skickas inte svaren så att vi kan se dem. De är bara 
tillgängliga för Dig. För att komma tillbaka till enkäten vid ett senare tillfälle använder du länken i detta e-mail. 
Det är viktigt att du klickar på ”Spara svaren” varje gång innan du lämnar enkäten så att dina svar sparas. När 
Du är klar med enkäten så skickar Du frågorna genom att klicka på "Skicka in svaren" (längst ner i enkätens 
högra hörn på sista sidan). 
 
För att registrera Dina svar klickar Du på ”Skicka in svaren" längst ner i formulärets högra hörn på enkätens 
sista sida. Har Du då inte svarat på alla frågor kommer du till en sida som frågar om Du vill skicka svaren som 
de är eller återgå till formuläret. Välj om du vill återgå till enkäten eller skicka dina svar som de är. Skickar du 
dina svar så vänta tills meddelandet ”Tack för din medverkan! Dina svar är nu registrerade…” dyker upp innan 
Du stänger ner rutan. Du får också en bekräftelse via e-post att Dina svar är registrerade. 
 
Du kan bläddra mellan enkätens sidor genom att använda knapparna "Nästa sida" och "Föregående sida". 
Knapparna finns längst ner på varje enkätsida. Använd inte Bakåtpilen i browsern för då loggas du ut ur enkäten 
och dina svar som inte är sparade försvinner. 
 
Utvärderingen kommer att redovisas i en rapport. Om Du har några funderingar om frågeundersökningen eller 
om utvärderingen, är Du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Du kan när som helst avbryta Din medverkan. Dina enkätsvar kommer då att raderas.  
 
För att svara på frågorna, gå till www.weblänk.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Susanne Zetterquist & Elisabeth Jansson 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Inledning 
Presentation 
 
Intervjuns syfte 
Syftet med intervjun är att få närmare kunskap om genomförandet av folkhälsoprojektet i Ett 
Gott liv för alla i Upplands Väsby. Vi är intresserade av dina erfarenheter kring 
genomförande och samarbete. 
 
Upplägg 
Elisabeth genomför intervjun. Susanne är tekniker och tar anteckningar. 
 
Etiska aspekter 
Det är bara vi som kommer att ta del av inspelningen och anteckningarna. Vi kommer att 
använda oss av citat i rapporten, men du kommer inte att nämnas vid namn, utan benämnas 
som en person som tillhör X. Det är möjligt att när som helst avbryta intervjun. 
 
Tid 
Genomförandet kommer att ta ungefär 30 min. 
 
Användning av resultaten 
Resultatet av utvärderingen kommer att sammanställas i en rapport till CFF. 
 
Intervju 
Fokus är styrkor och svagheter i genomförandet på olika nivåer i projektet. 
 
1a. Hur skulle du beskriva din roll i projektet? 
  
1b. På vilket sätt har du arbetat? 
  
Utgångsnivån (horisontell nivå ���� ) 
2a. Vilka styrkor har du upplevt i projektgruppens* arbete? 

Gruppens sammansättning – hur och varför 
  Roll- och ansvarsfördelning 
  Arbetssätt – mål, strategier 
 
2b. Vilka hinder har du upplevt med projektgruppens arbete? 
 
Samverkan/genomförande ”uppåt”(vertikal nivå ���� ) 
3a. Vilken är styrkan i att samverka med landstinget/kommunledningen/projektledningen i 
det här projektet? 

 
3b. Hinder som uppstått i samverkan och genomförandet samverkan? 
 

                                                
* Kursiverat ord byts ut efter vad som är relevant för respektive informant. På verksamhetsnivå blir i vissa fall 
”nedåt” snarare ”utåt”, det vill säga i vad mån informanten upplever svagheter och styrkor relation till 
slutmålgruppen för delprojekten. 
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Samverkan/genomförandet ”nedåt” ”utåt” (vertikal nivå ���� ) 
4a. Vilket är styrkan med  Aktörer             i arbetet  Delaktigheten  

Arenor   bredden 
  Målgrupper 
  strategier 

  
4b. Har hinder har förekommit i samverkan med  

Aktörer / Arenor  Engagemang 
Målgrupper / Strategier  Intresse  

  Saknas några aktörer 
 
4c. Hur ser du på framtiden för projektet/insatsen/delprojektet? 
 
Övrigt om delprojektet 
Finns det något annat du vill tillägga som vi inte har tagit upp som berör styrkor och hinder i 
samverkan och genomförande av projektet? 
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Bilaga 4: Programteori för Ung & Sund i Sigtuna 

Övergripande mål 
Att stoppa den ökande trenden av övervikt 
bland barn, 0 -12 år. 
 
Mål 
• Skapa stödjandemiljöer för goda matvanor 
• Skapa stödjandemiljöer för fysisk aktivitet 
• Utveckla och öka samverkan mellan aktörer 
• Genomföra olika metoder för goda matvanor 

och fysisk aktivitet. 
 
Se nästa sida för projektets effekt och 
process/strukturmål. 

Rörelse i förskola 
och skola 

Finansiella 
resurser 
 
Personal 
 
Handlingsprogra
m övervikt och 
Fetma 
 
Kommunal 
folkhälsorapport 
 
Erfarenheter från 
SDPP 

Kartläggningar 

Mobilisera 

Informera/ 
förmedla 
kunskap 

Inflöde Genomförande 
 
Aktiviteter         Aktörer                           

Kommunen 
Projektnivå 
Politiker 
Tjänstemän 
 
Verksamhetsni
vå 
Skol- och 
förskolepersona
l (rektorer, 
lärare, 
kökspersonal, 
skolhälsovård) 
Föräldrar 
Barn 
Föreningar 
 
Landstinget 
Programnivå 
Politiker 
Tjänstemän 
 
Verksamhetsni
vå 
MVC 

Folkhälsomål 
för måltider 
som serveras 
på förskolor 
och skolor 

Minska ökande 
trend av antalet 
överviktiga barn 

Effekter 
 
Kortsiktiga               Intermediära                       Långsiktiga 

Arbetet 
integrerat i 
ordinarie 
verksamhet 

Mer hälsosam 
mat serveras i 
hemmen, på 
förskolor och 
skolor 

Barnen är mer 
fysiskt aktiva än 
vid starten av 
projektet 

Ökad kunskap hos 
barn, föräldrar och 
personal 

Ökad samverkan 
mellan landsting och 
kommun 

Större andel 
barn äter 
hälsosamt än 
vid starten av 
projektet 

Resultat/ 
prestationer 

Implementera 
riktlinjer för mat i 
skola och 
förskola 

Cykla och gå 

Experiment- 
skafferiet 

Breddidrott 

Handlingsplan för 
skolhälsovården 

Utbildning av 
yrkesverksamma 

Ökad samverkan 
mellan kommunens 
förvaltningar och 
lokala aktörer 

Föräldrar och 
personal är delaktiga 
i skapandet av 
stödjande miljöer 

Ökat utbud av 
breddidrott 

Verksamhetsniv

Projektnivå 

Samverkans/ 
samarbetsgruppe
r 

Kommunen arbetar 
för att skapa bra 
fysisk miljö 

HSV identifierar 
riskgrupper och 
initierar åtgärder 
enligt HÖF 
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Effektmål 

• Interventionsförskolorna/skolorna inför minst 60 minuters schemalagd fysisk aktivitet 
per dag 

• Antalet föreningar som ökar sitt utbud kring breddidrott och lockar nya inaktiva 
grupper m.m. ökar  

• Andelen barn som cyklar och går till/från skola och fritidsaktiviteter ökar  
• Utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen så att barns möjlighet att cykla och 

gå till skolor och fritidsaktiviteter underlättas 
• Bättre underhåll av förskolors och skolors gårdar  
• Utveckling av grönområdena så att barns möjlighet till spontanidrott ökar  
• Interventionsförskolorna/skolorna följer de nationella riktlinjerna för mat inom 

barnomsorgen, skolluncher och mellanmål inom skolbarnomsorgen  
• Andelen blivande föräldrar och föräldrar som får information kring bra mat och 

betydelsen av fysisk aktivitet för barn (och vuxna) vid besök på MVC, BVC, VC, 
Familjecentrum, förskolor, skolor ökar  

• Alla i hälso- och sjukvården som möter barn ska identifiera riskgrupper för övervikt 
eller fetma och initiera åtgärder beskrivna i handlingsprogrammet mot övervikt. För 
MVC gäller motsvarande att de ska identifiera blivande mammor med övervikt eller 
fetma och initiera åtgärder beskrivna i handlingsprogrammet samt utifrån de lokala 
förutsättningarna i Sigtuna kommun.  

   
Processmål/strukturmål 

• Att utveckla och öka samverkan mellan landstinget och kommun avseende arbete 
med förebyggande åtgärder mot övervikt bland barn 0-12 år.  

• Att utveckla och öka samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och lokala 
aktörer avseende arbete med förebyggande åtgärder mot övervikt bland barn 0-12 år.  

• Arbetet skall vara integrerat i det ordinarie arbetet inom respektive verksamhet. 
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Bilaga 6: Andel 4-åringar med övervikt och fetma i Sigtuna och 
Upplands Väsby under åren 2004, 2005 och 2006. 
Kommun Födelseår  Mätår Andel 4-åringar 

med övervikt i 
procent 

Andel 4-åringar 
med fetma i 
procent 

Totalt 

Sigtuna      
 2000        2004 12,1 3,4 15,5 
 2001        2005 15,5 2,8 18,3 
 2002        2006 10,5� 4,5� 15,0�
Upplands Väsby      
 2000        2004 10,7 2,0 12,7 
 2001        2005 11,7 2,3 13,0 
 2002        2006 11,3 2,0 12,3 
Källa: Årsrapport Barnhälsovården SLL, 2006 och 2007 samt uppgifter från projektledarna för Ung & Sund i 
Sigtuna och folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby 
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Bilaga 7: Andelen skolbarn i sexårsverksamhet, årskurs 4 och årkurs 7 
med övervikt och fetma i Sigtuna 2004/2005, 2005/2006 och 2006/2007 
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Källa: Projektledaren för Ung & Sund i Sigtuna. 
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Bilaga 8: Andelen skolbarn i åldrarna 6 och 10 år med övervikt och 
fetma i Upplands Väsby under läsåren 2004/2005 och 2005/2006 
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Källa: Projektledaren för folkhälsoprojektet i Ett gott liv för alla i Upplands Väsby. 


