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Antal sidor: 123 
 
Rapportens syfte är dels att göra en samlad beskrivning och en kritisk granskning 
av två hälsoprojekt som baseras på samverkan mellan olika aktörer, dels att under-
söka den valda projektformens möjligheter för ett hälsofrämjande arbete. Projektet 
Hälsoarbete i samverkan bygger på samverkan mellan olika aktörer i en kommun, 
från förskola till näringsliv, och projektet Idrott och folkhälsa mellan idrottsrörel-
sen och flera landsting. 
 
Projekten har bedrivits under relativt lång tid och därför är det empiriska materia-
let i form av skriftligt material, som bl.a. prospekt, projektplaner, protokoll, utvär-
deringar och utbildningsmaterial, omfattande. Utöver detta har intervjuer gjorts. 
Dessutom har jag som utvärderare också haft en delvis operativ roll i projekten 
som givit en god kännedom. 
Analysen visar att hälsoprojekten bedrivit en betydande verksamhet som nått 
många, inte minst barn och ungdomar. Samtidigt är hälsoarbete svårdefinierat och 
komplext. För att bedriva ett gediget och långsiktigt arbete behövs både ett brett 
angreppssätt utifrån en systemteoretisk grund och tydlighet i ansvar, ledning och 
dokumentering. Utöver detta är närhet till ledningspersoner angeläget för legitimi-
teten och förankringen. 
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INLEDNING 
 
Det är idag vanligt med olika projekt och program för att arbeta förebyggande 
och främjande med hälsofrågor. Det kan handla om att stödja personlig utveck-
ling genom utbildningsinsatser eller erbjudande av aktiviteter men också om 
hälsofrämjande insatser på samhällsnivå. Hälsoarbetet har tidigare dominerats 
av den förebyggande tanken med fokus på risker, medan dagens arbete utmärks 
istället av en kombination av förebyggande och befrämjande insatser. Ambitio-
nerna är goda men det kan samtidigt vara problematiskt att veta om man är på 
rätt väg, inte minst med tanke på tidsaspekten och mätmetoder. Eftersom många 
projekt och program genomförs i en social kontext är det svårt att med objektiva 
metoder fastställa vilken effekt en enskild insats fått. Renodlade experiment är 
exempelvis svåra att genomföra i sociala sammanhang som utmärks av en stor 
komplexitet. Dessutom är olika utbildningsinsatser ämnade att ge resultat långt 
efter avslutad projekttid. Det är också förhållandevis enklare att mäta ohälsa 
jämfört med hälsa i dess positiva avseende. 
 
I detta arbete kommer jag att utvärdera två olika hälsoprojekt. Det ena är ett 
samverkansprojekt mellan skola och näringsliv i Älmhults kommun under nam-
net Hälsoarbete i samverkan. Syftet har varit att öka ungdomars hälsomed-
vetenhet samt visa hur man kan fortsätta detta arbete i näringslivet för att skapa 
förutsättningar för ett livslångt hälsoengagemang. Det andra är ett treårigt pro-
jekt där Smålands Idrottsförbund har samverkat med landstingen i Jönköpings, 
Kalmar och Kronobergs län i projektet Idrott och folkhälsa. Det övergripande 
syftet har varit att utveckla och stärka idrottens roll i arbetet med att förbättra 
folkhälsan.  
 
I båda projekten har jag förutom att fungera som utvärderare haft en operativ 
roll. I Idrott och folkhälsa har det inledningsvis inneburit projektledarskap och i 
Hälsoarbete i samverkan har det handlat om stöd för projektarbetet samt bistånd 
med kunskap kring innehållet.   
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BAKGRUND 
 
 
Hälsosituationen i Sverige 
 
Frågor som handlar om vår hälsa är synnerligen aktuella. Vi överöses ständigt 
med budskap om hälsan från bl.a. media och myndigheter. Det pågår samtidigt 
en omfattande debatt kring den höga sjukfrånvaron inom många branscher och 
hur denna situation kan hanteras. Att folkhälsofrågorna står högt på dagordning-
en understryks också av att regeringen inrättat en särskild folkhälsoenhet inom 
Socialdepartementet. Uppgiften är att förankra och samordna hälsopolitiken och 
arbeta för att den integreras i många politikområden samt inom berörda sam-
hällssektorer (Socialstyrelsen, 2001).  
 
För att klarlägga hälsosituationen behövs olika bedömningsmetoder. Att mäta 
hälsa i dess positiva bemärkelse är svårt. Det finns metoder att mäta livskvalitet 
och hälsa men de har fortfarande stora brister. Det är däremot enklare och mera 
frekvent att mäta sjuklighet, dödlighet, nedsatt funktion eller upplevd ohälsa. 
Denna problematik kan ses som en ”konflikt” mellan ett positivistiskt och ett 
fenomenologiskt perspektiv. Traditionen är att mäta hälsa med kvantitativt base-
rade metoder (positivistiskt perspektiv), och då blir begrepp som sjuklighet och 
dödlighet väsentliga. Men hälsa handlar också om subjektiva upplevelser (fe-
nomenologiskt perspektiv), och då blir även den upplevda hälsan relevant att 
bedöma. 
 
Det finns sedan lång tid tillbaka en tillförlitlig registrering av dödlighet och 
dödsorsaker (Socialstyrelsen, 2001). Under 1900-talet har medellivslängden i 
Sverige ökat med cirka 25 år. Huvuddelen av förbättringen kan relateras till fak-
torer som har påverkats genom politiska beslut och samhällsinriktat hälsoarbete 
som exempelvis bättre hygien, bättre bostäder och mindre riskabla arbetsförhål-
landen (Ågren, 2003). Även om överlevnaden kraftigt har förbättrats visar andra 
dimensioner av hälsa/ohälsan en annan bild. I studier där personer får uppskatta 
sin hälsa har andelen av åldersgruppen över 44 år som anser sig ha en god hälsa 
ökat de senaste decennierna. Däremot har den minskat i yngre åldrar (16-44 år) 
under 1990-talet. Yngre människor visar också kraftiga ökningar i symptom som 
allergi och annan överkänslighet, värk i rörelseorganen samt psykiska symptom 
i form av bl.a. trötthet, sömnbesvär och nedstämdhet (SOU 2000:91). I Ung-
domsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie ”De kallar oss unga” (Ungdoms-
styrelsens skrifter, 2003:1) framgår att de flesta unga i Sverige har det bra. Men 
andelen unga som är oroliga för sin hälsa har ökat sedan 1993. Var tionde 20-
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24-åring och var tjugonde 16-19-åring är ofta orolig för sin hälsa. Eftersom det 
finns cirka en miljon i åldersgruppen 16-25 år innebär det att nära 100 000 ung-
domar ofta är oroliga för sin hälsa. I jämförelse med 1997 har också andelen 
unga som uppger att de är helt nöjda med sin hälsa minskat. Dessutom rapporte-
rar unga en högre upplevd stress än vuxna, mest bland kvinnor. 
 
Arbetslivet genomgår och har genomgått stora förändringar som påverkar häl-
san. Den internationella ekonomin och informationsteknologin förändrar på 
många sätt arbetslivets förutsättningar. Oförutsägbarheten har blivit ett funda-
mentalt villkor på arbetsmarknaden och detta får återverkningar när det gäller 
arbetssituation och hälsa. Starka besparingskrav under 1990-talet har exempelvis 
inneburit nedskärningar, omorganisationer och arbetsutvidgning (SOU, 
2000:91). Anställningsvillkoren har förändrats och det har skett en uppgång av 
tidsbegränsade anställningar såsom behovsanställningar, projektanställningar 
och vikariat. Det är förändringar som får stor betydelse när det gäller trygghet 
och utvecklingsmöjligheter, vilket kan påverka hälsosituationen (Socialstyrel-
sen, 2001). Den arbetsrelaterade ohälsan har ökat och under slutet av 1990-talet 
ökade antalet sjukskrivningar och anmälda arbetsskador kraftigt. I synnerhet 
gällde detta långtidssjukskrivningar och mest drabbad är den offentliga sektorn 
där kvinnor är överrepresenterade. De psykiska problemen har ökat som sjuk-
skrivningsorsak, men fortfarande dominerar besvär i rörelseorganen (SOU, 
2000:91). Sammanfattningsvis är ändå en stor majoritet av de som förvärvsarbe-
tar mycket nöjda med sina arbeten trots dagens negativa beskrivningar av arbets-
livets utveckling. Förklaringen är troligen att hälsan främjas av förvärvsarbetets 
sociala betydelse (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Det finns stora variationer i hälsa mellan olika individer och grupper. Ojämlik-
het i hälsa kan förklaras som systematiska och potentiella skillnader i en eller 
flera av hälsans aspekter mellan olika befolkningsgrupper, definierade socialt, 
ekonomiskt, geografiskt eller efter kön (Bremberg, 2003). Exempelvis beräknas 
en manlig högre tjänsteman leva två år längre än en ej facklärd arbetare. Dessut-
om skiljer det 6-7 år med full hälsa. De socioekonomiska skillnaderna i själv-
rapporterad hälsa är stora och de är i stort sett oförändrade sedan början av 
1980-talet (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Hälsorelaterade beteenden – levnadsvanor – har tydligt samband med individens 
livsvillkor och sociala position. De är också en del av livsstilen. Livsstilen ut-
trycker identitet och social tillhörighet och visar sig på många sätt, t.ex. vad vi 
äter och dricker, vad vi gör på fritiden och om vi röker. Det är inte en slump att 
exempelvis arbetslösa och personer med ekonomiska problem röker i större ut-
sträckning. Det visar istället på begränsningar som ogynnsamma sociala villkor 
kan lägga på människors val av livsstil (Socialstyrelsen, 2001). Levnadsvanorna 
har utvecklats på olika sätt fram till början av 2000-talet. Statens folkhälsoinsti-



 

 

 

8 
 
 

tuts rapport Hälsorelaterade levnadsvanor – vad vet vi och vad behöver vi veta? 
(2003:27) visar att andelen dagligrökare minskar sedan början av 1980-talet och 
minskningen har skett i alla socioekonomiska grupper. Alkoholkonsumtionen 
har däremot ökat, framför allt under senare år, och ungdomars alkohol- och 
drogvanor är delvis mycket oroande. Intensivkonsumtionen har ökat medan an-
delen icke-konsumenter länge har legat på 20%. Det är alltså inte fler som 
dricker men däremot en grupp som dricker väldigt mycket. Rapporten visar ock-
så att även om svenskarna i jämförelse med andra länder är flitiga motionärer är 
det en stor andel som ofta är stillasittande på fritiden. Som ett tecken på att vi rör 
oss för lite i förhållande till vårt energiintag ökar övervikt och fetma i alla åldrar 
sedan början av 1990-talet. Det gäller alla socioekonomiska grupper men ök-
ningen är störst bland personer med arbetaryrken. Spelandet om pengar är om-
fattande och har ökat med cirka 50 % under det senaste decenniet. Omkring 100 
000 personer beräknas ha någon typ av spelproblem och minst 25 000 lider av 
spelberoende. Ungdomar och socialt utsatta är överrepresenterade. 
 
 
Folkhälsoarbete 
 
Folkhälsan påverkas alltså i hög grad av samhällsförändringar och politiska be-
slut. Att på olika sätt förbättra folkhälsan är en angelägen uppgift som kan be-
drivas på olika nivåer. Frågan är också vad som är möjligt att göra med tanke på 
de systemiska förhållanden som råder – något som kan exemplifieras med den 
konflikt som råder mellan svensk alkoholpolitik och internationella ekonomiska 
intressen. Det gäller att planera och genomföra insatserna utifrån såväl över-
gripande politiska beslut som lokala förhållanden. Folkhälsoarbete kan ses som 
en sammanfattande benämning för åtgärder att öka hälsan där målgruppen är 
grupper av människor och arbetet bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt (Hedin 
& Källestål, 2002). Enligt Ågren (2003) har folkhälsoarbetet förändrats mycket 
tydligt under de senaste decennierna och fokus har i allt högre grad kommit att 
ligga på regional och kommunal nivå. Kommunerna har en huvudroll och av 
mycket stor betydelse är det arbete som bedrivs på arbetsplatser och i bostads-
områden, ett arbete där fackföreningar och folkrörelser har en nyckelroll. Ågren 
(2003) menar också att arbetets innehåll har förändrats, från fristående hälsoin-
formation till ett arbete där man försöker integrera folkhälsan i samhällspoliti-
ken. Det handlar mer om att anlägga en helhetssyn på hälsa än att arbeta med 
enskilda hälsoproblem. 
 
I slutbetänkandet av Nationella folkhälsokommittén kring nationella folkhälso-
mål och strategier (SOU 2000:91) framgår att en god hälsa på lika villkor kan 
nås genom att många aktörer inom sina respektive områden och i samverkan 
arbetar för att förbättra folkhälsan. Samverkan kan ha en avgörande betydelse 
för att sociala skillnader i hälsa ska minska och för att hälsan ska främjas hos 
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grupper som är särskilt sårbara. Även här lyfts kommunernas och landstingens 
centrala roll för en samlad folkhälsopolitik fram, men också att den kan utveck-
las i samverkan med näringsliv och frivilliga organisationer. Kommuner och 
landsting kan genom hälsoplaner och i samverkan utveckla det hälsofrämjande 
arbetet. I betänkandet lyfts också betydelsen av att alla människor har möjlighet 
att få en korrekt och saklig hälsoinformation. Informationen måste vara tillgäng-
lig men dessutom anpassas efter behov. Ett problem med hälsoinformation, pre-
cis som annan information, är att den främst når de redan gynnade, vilket i sin 
tur kan innebära att hälsoklyftorna ökar. Frivilligorganisationerna är ofta bättre 
lämpade att nå riskutsatta grupper med information än offentliga aktörer. Enligt 
betänkandet bör samhällsorganen stödja frivilligorganisationerna ekonomiskt för 
olika former av hälsoinformation till sina målgrupper. 
 
De aktuella hälsoprojekten, Hälsoarbete i samverkan samt Idrott och folkhälsa, 
är exempel på projekt som baseras på samverkan på lokal respektive regional 
nivå, men som samtidigt svarar upp mot ett nationellt intresse för resultat och 
process. I det första har det varit ett kommunalt fokus där målet bl.a. har varit att 
öka hälsomedvetenheten och visa på processer som leder till hälsoutveckling i 
skola och näringsliv. Det andra projektet har haft Småland som region för ge-
nomförande och med det huvudsakliga syftet att stärka idrotten möjligheter att 
arbeta med utveckling av folkhälsan. 
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SYFTE 
 
Projekten Hälsoarbete i samverkan respektive Idrott och folkhälsa bygger på 
samverkan, i det ena fallet mellan olika aktörer i en kommun, från förskola till 
näringsliv, och i det andra mellan idrottsrörelsen och flera landsting. Båda pro-
jekten har nationellt intresse men de har bedrivits på lokal respektive regional 
nivå. Den valda arbetsformen innebär att varje projekt är unikt. Det är unika för-
utsättningar som råder och varje projekt får därmed sin specifika utformning och 
karaktär. Vad som förenar projekten är att de syftar till utveckling av det hälso-
främjande arbetet och att de bygger på kommunikation mellan de olika parterna 
som är involverade. Det finns härigenom viktiga pedagogiska lärdomar att dra 
av de båda projekten. 
 
Det övergripande syftet är dels att göra en samlad beskrivning och en kritisk 
granskning av de båda hälsoprojekten, dels att undersöka de valda projektfor-
mernas möjligheter för hälsofrämjande arbete. Speciellt angeläget är det att stu-
dera villkoren för kommunikation mellan de som medverkar som ansvariga på 
olika nivåer, i syfte att finna de kritiska frågorna i samverkansprojekt av motsva-
rande karaktär. Rapporten avser slutligen att försöka värdera projektens utfall 
samt förklara utfallen utifrån projektens förutsättningar och process. 1 
 
 
Frågeställningar 
 
- Vilka förutsättningar har projekten haft? 
 
- Vilka mål har man haft med projekten? (både explicita och implicita mål) 
 
- Hur har projektens process sett ut med avseende på innehåll och form? 
 
- I vilken grad har hälsoprojekten uppfyllt sina mål? 
 
- Hur kan projektens måluppfyllelse förklaras utifrån deras förutsättningar 

och process? 
 
- Vilka generella kunskaper kan vinnas utifrån de båda projekten? 
 

                                           
1 Granskningens fokus ligger på det innehållsliga planet, vilket innebär att någon ekonomisk utvärdering inte 
görs. 
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METOD 
 
I detta kapitel redogörs för rapportens metod och det underlag som använts. 
Dessutom beskrivs arbetsprocessen och några kritiska aspekter på rapportens 
genomförande. 
 
 
Utvärderingsstudie 
 
Den kritiska granskning som i enlighet med syftet ska göras, kan närmast karak-
teriseras som en utvärderingsstudie. Den utvärderingsmodell som mest inverkat 
på genomförandet av denna rapport kallas för förklaringsinriktad. Enligt Franke-
Wikberg (1992), finns grunderna till den förklaringsinriktade utvärderingsmo-
dellen i kritiken av de två huvudinriktningarna i den tidigare utvärderingsverk-
samheten inom skolväsendet.  
 
En av dessa inriktningar kan betecknas som produktionsinriktad, vilket innebär 
att betoningen läggs vid produkten eller resultatet av ett projekt, medan den 
andra huvudtypen, de processinriktade utvärderingarna, försöker beskriva den 
process som kännetecknar projektet. Produktionsinriktade utvärderingar var 
vanliga under 60- och 70-talet och de skulle t.ex. ge svar på frågor om effektivi-
tet och produktivitet. Enligt Franke-Wikberg (1992) kom de produktionsinrikta-
de utvärderingsmodellerna att kritiseras för sina begränsningar och sin ensidig-
het. De riskerade att förbise saker som hände under själva processen. För att 
kunna belysa hela programs förlopp ställdes nya krav på utvärderingsmodeller 
och processinriktade utvärderingsmodeller började användas för 25-30 år sedan. 
Syftet med utvärderingarna hade därmed förskjutits från att i huvudsak vara 
kontroll- och bedömningsverktyg för beslutsfattare, till att försöka bidra till ut-
veckling av utbildningens kvalitet (Franke-Wikberg, 1992). 
 
Ramfaktorteorin, som utvecklats av Dahllöf, har legat till grund för en mera teo-
retiskt inriktad modell för utvärdering. Syftet har, enligt Karlsson (1998), varit 
att utveckla teorier som ger kunskap som kan förklara resultat. Tanken med teo-
rin är att erhålla en tankeram för att ringa in ett antal analyser som kan eller bör 
ingå i utvärderingen: behovsanalys, målanalys, processanalys, resultatanalys och 
analys av samspelet mellan olika faktorer i förutsättningar och process (Karls-
son, 1998). Tankemodellen bygger på att resultatet av ett förlopp är beroende av 
en process som i sin tur är styrd av vissa ramar. Det blir alltså möjligt att genom 
utvärderingen inte bara bedöma slutresultatet, utan även hitta skäl till varför ut-
fallet blev som det blev.  
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Den teori- och förklaringsinriktade utvärderingsmodell som Franke-Wikberg & 
Lundgren presenterade i början 1980-talet blev ett sätt att försöka skapa en bätt-
re helhet vid utvärdering av utbildningsprocesser (Karlsson, 1998). Författarna 
slog ett slag för en utvärdering som inte bara konstaterar om något fungerar bra 
eller dåligt, utan också genererar någon form av förklaring som kan ange vilka 
faktorer som måste ändras och vad som bör åtgärdas. Begreppet ramfaktor vid-
gades något i modellen och kom att kallas förutsättningar, vilket exempelvis in-
nefattade mål, innehåll, tidsåtgång, och kompetens. Den kritiska analys som 
Franke-Wikberg (1992) beskriver som ett av kännetecknen på den förklaringsin-
riktade utvärderingen, blir möjlig att skapa genom att hela tiden kunna relatera 
framkomna resultat till de processer och förutsättningar som beskrivits. 
 
I boken Idén om en helhet – utvärdering på systemteoretisk grund (Lundahl & 
Öquist, 2002) understryker författarna behovet av alternativ till målrationalis-
men i utvärderingstänkandet. Utvärderingar kan vidgas från att i huvudsak vara 
efterhandsbedömningar till att bli mera handlingsinriktade, dvs. mer användbara 
för de som är inblandade. Författarna talar om ”Communicative evaluation” som 
en utvärderingsidé där handlingsinriktningen och deltagarnas gemensamma för-
ståelse av det som utvärderas är viktiga utmärkande egenskaper. Lundahl & 
Öquist delar in utvärderingen i olika dimensioner av vilka den pragmatiska di-
mensionen bäst anknyter till det ovan beskrivna. Det handlar om att knyta utvär-
dering till handling, både i termer av förståelse för vad handlingar leder till, ex-
empelvis skillnader mellan mål och resultat, och en beredskap för efterföljande 
förändring. Författarna fördjupar delvis den förklaringsinriktade utvärderings-
strategin framförallt när det gäller principen om helhetsperspektiv. Den ut-
gångspunkt man tar är den s.k. systemteorin som betonar förståelsen av världen i 
helheter, funktioner, sammanhang och mönster. Som utvärderare innebär det att 
ha helheten framför ögonen och undvika systemavgränsningar. 
 
Som utgångspunkter för utvärderingen av hälsoprojekten har jag alltså tagit fasta 
på den förklaringsinriktade inriktning av utvärdering som beskrivits av Franke-
Wikberg (1992) samt utvärdering grundad på systemteori, som lyfts fram av 
Lundahl & Öquist (2002). De olika komponenterna förutsättningar, process och 
resultat har delvis fått bilda struktur i genomförandet av utvärderingen, men 
framförallt vid redovisningen av densamma. Min ambition är att med hjälp av de 
olika aktörer som varit involverade söka ge en så god bild som möjligt av de 
erfarenheter som har gjorts av projekten.  
 
Den utvalda utvärderingsinriktningen innebär att utfallet av granskningen också 
ska värderas mot något teoretiskt perspektiv. Detta perspektiv kan ses som en 
deklarering av de teoretiska utgångspunkter som tas – en utvärdering är i den 
meningen inte värdeneutral. De teoretiska perspektiv som har använts i förelig-
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gande studie utgår från teorier om bl.a. hälsa, hälsoarbete, hälsokommunikation 
och hälsopedagogik. Jag kommer i nästa avsnitt att deklarera de teoretiska ut-
gångspunkterna som valts.  
 
 
Teoretiska utgångspunkter för utvärderingen 
 
Rapporten präglas av en kvalitativ grundsyn där resultaten ses som beroende av 
sitt sammanhang, och det jag kallar sanning eller fakta är konstruktioner av en 
viss tolkning. Jämfört med en positivistisk studie går det inte att dra generella 
slutsatser som exempelvis att det finns ett rätt sätt att genomföra ett hälsoarbete i 
en förening eller på en arbetsplats. Projekten är aldrig exakt lika men man lära 
sig något genom att förstå samband mellan förutsättningar, process och resultat. 
 
För att värdera projektens resultat har jag valt vissa utgångspunkter utifrån de 
teoretiska perspektiv som presenteras i kommande kapitel. Jag kommer att göra 
mina ställningstaganden utifrån en humanistisk syn på hälsa på hälsoarbete. 
Gemensamt för de olika teorierna inom den humanistiska inriktningen är att häl-
sa ses som något mer än bara frånvaro av sjukdom. Det finns en helhetssyn på 
människan där hon ses som aktiv samt skapande och hälsa uppkommer oftast i 
samspel mellan omgivning och individ. Speciellt intressant är den salutogena 
ansatsen som belyser faktorer som leder till hälsa. Känslan av sammanhang med 
de tre centrala begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, betrak-
tas som en viktig faktor bakom möjligheten att upprätthålla sin hälsa och/eller 
att kunna förbättra den. 
 
En annan utgångspunkt för arbetet är en bred syn på hälsoarbetet med olika ni-
våer som bör beaktas, som både finns hos individen själv men också i den omgi-
vande miljön. I den omgivande miljön påverkas hälsan exempelvis av relationer, 
arbete, fysisk miljö, samhälle och kultur. Vår genetiska grundkod ger grund-
läggande förutsättningar att utvecklas på olika sätt medan levnadsvanorna är av 
avgörande betydelse när det gäller vår inre miljö. 
 
När det gäller hälsokommunikation och hälsopedagogiskt arbete antar jag ett 
dialogiskt perspektiv, dvs. att det kommunikativa och pedagogiska arbetet bäst 
utförs i samförstånd och dialog. Detta i jämförelse med den s.k. sändare-
mottagare – modellen som kan betraktas som en monologisk modell, vilken 
präglat mycket av informationsarbete. Det finns alltså inte en sändare som sitter 
inne med den färdiga tolkningen, utan tolkningen är något man gör gemensamt i 
dialog. Kommunikationen bör vara efterfrågad och utgå ifrån deltagarnas behov. 
Det ställer krav på deltagarengagemang och lyhördhet hos projektansvariga. 
 
 



 

 

 

14 
 
 

Genomförande och urval 
 
Vetenskapligt arbete kräver olika överväganden och beslut. Det kan exempelvis 
handla om hur man ska avgränsa sig, vilken eller vilka metoder man ska använ-
da för insamling av data och hur undersökningsgruppen ska se ut. Vid val av 
metod finns två metodologiska inriktningar – en kvantitativ respektive en kvali-
tativ inriktning (Bell, 2000). Jag har i mitt tillvägagångssätt valt en kvalitativ 
inriktning, men med en öppen hållning till olika typer av data. Det innebär att 
jag använt mig av både kvalitativa och kvantitativa data för att fördjupa min för-
ståelse för de båda projektens utfall.  
 
En väsentlig del av datainsamlingen har bestått av granskning av skriftligt mate-
rial som bl.a. prospekt, projektplaner, protokoll, utvärderingar och utbildnings-
material. Eftersom projekten pågått under flera år är den skriftliga dokumenta-
tionen omfattande och det granskade materialet presenteras mera detaljerat i en 
matris för respektive projekt och frågeställning längre fram i detta kapitel. Un-
der projekttiden har jag fört en form av loggbok i projektet Hälsoarbete i sam-
verkan, med anteckningar om vad som har hänt och egna reflektioner. Samtidigt 
har jag, som tidigare nämnts haft en operativ roll i båda projekten, i synnerhet i 
projektet Idrott och folkhälsa. Denna rolls betydelse för utvärderingen diskute-
ras utförligt avslutningsvis i detta kapitel. Det digra dokumenterade materialet 
har kompletterats med ett urval intervjuer. Syftet med dessa intervjuer har varit 
både att fördjupa min egen ingående kännedom om projekten och att ge per-
spektiv till densamma.  
 
Datainsamling i form av intervjuer har genomförts i projektet Hälsoarbete i 
samverkan. För rapporten tillämpades ett icke-sannolikhets urval, vilket innebär 
att jag utifrån min förförståelse kan motivera varför vissa valts ut (Kvale, 1997). 
De som medverkat är projektets initiativtagare, projektledaren och representan-
ter från de deltagande verksamheterna. Urvalet är gjort för att få en god helhets-
bild av projektet. Totalt gjordes sju intervjuer och på de tre av arbetsplatserna 
deltog två personer vid intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes på respon-
denternas arbetsplatser och kan beskrivas som strukturerade samtal och utgick 
från en mall (se bilaga 8). Mallen bestod av två typer av frågor, beskrivande och 
värderande. Beskrivande frågor användes för att få en uppfattning om hur hälso-
arbetet bedrivits och värderande för att få synpunkter på hur det fungerat. Varje 
samtal tog cirka 60 till 90 minuter och spelades in på band. Därefter skrevs de ut 
i sin helhet och har sedan bearbetats. I projektet Idrott och folkhälsa har det inte 
genomförts intervjuer, men däremot har det vid flera tillfällen tagits kontakter 
med operativt ansvarig och idrottschefen i Småland för att förtydliga olika upp-
gifter. 
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Underlag för resultat av projekten 
 
De underlag som har använts för resultat och analys av projekten redovisas ned-
an i en matris för respektive projekt och frågeställning: 
 
 
Hälsoarbete i samverkan 
 

 
 

Underlag/ 
Frågeställning 

Vilka för-
ut-
sättningar 
har pro-
jekten 
haft? 

Vilka mål 
har man 
haft med 
projekten?

Hur har 
projektens 
process 
sett ut med 
avseende 
på innehåll 
och form? 

I vilken 
grad har 
hälso-
projekten 
uppfyllt 
sina mål? 

Hur kan 
projektens 
målupp-
fyllelse 
förklaras 
utifrån 
deras för-
ut-
sättningar 
och pro-
cess? 

Projektplaner X X    

Loggbok X  X X X 

Minnesanteckningar från möten i 
utvecklingsfasen 

X X X   

Protokoll från möten i gruppen med 
deltagande parter 

X X X X X 

Broschyrer, prospekt X X X   

Skriftliga redovisningar X X X X X 

Protokoll, dokumentation från 
deltagande parter 

X X X X X 

Tidningsartiklar  X X   

C-uppsats Halmstads högskola   X X X 

Skriftliga utvärderingar från delta-
gande parter 

X X X X X 

Intervju med projektets initiativta-
gare 

X X X X X 

Intervju med projektledare X X X X X 

Intervjuer med företrädare för del-
tagande parter (fyra skolor och en 
arbetsplats) 

X X X X X 

Egen medverkan som processtöd X X X X X 
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Idrott och folkhälsa 
 

 
 

Underlag/ 
Frågeställning 

Vilka för-
ut-
sättningar 
har pro-
jekten 
haft? 

Vilka mål 
har man 
haft med 
projekten?

Hur har 
projektens 
process 
sett ut med 
avseende 
på innehåll 
och form? 

I vilken 
grad har 
hälso-
projekten 
uppfyllt 
sina mål? 

Hur kan 
projektens 
målupp-
fyllelse 
förklaras 
utifrån 
deras för-
ut-
sättningar 
och pro-
cess? 

Idrotten – en offensiv samarbets-
partner (dokument) 

X X X   

Sammanställningar från nationella 
besök 

  X   

Minnesanteckningar från hearings X X X   

Protokoll från möte i arbetsgrupper X X X   

Ansökningar till landstingen X X X   

Verksamhetsidé (dokument) X X X   

Broschyrer, prospekt X X X   

Protokoll från möten i referens-
grupp 

X X X X X 

Handlingsprogram X X X X X 

Skrivelser X X X   

Tidningsartiklar  X X X X 

Statistik kring medverkan    X X 

Utbildningsmaterial – Satsa friskt 
(pärmar och skrifter) 

  X X X 

Utbildningsmaterial – utbildning 
till hälsoinspiratör 

  X X X 

Skriftliga utvärderingar från delta-
gare i delproj. Hälsoinspiratör 

  X X X 

Skriftliga utvärderingar från före-
ningar i delproj. Satsa friskt 

  X X X 

Projektrapporter från delprojekt 
Hälsoinspiratör 

  X X X 

Elektronisk källa 
www.rf.se/smaland/t3.asp?p=72059 

  X X X 

Studie (B-uppsats) Växjö universi-
tet 

   X X 

Egen medverkan som projektledare 
respektive projektstöd 

X X X X X 
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Min egen roll som utvärderare 
 
Tillvägagångssättet är redan beskrivet men det finns skäl att ytterligare kom-
mentera mina båda roller som utvärderare och projektledare i Idrott och folkhäl-
sa, samt som såväl utvärderare som stöd för projektarbetet i Hälsoarbete i sam-
verkan. Diskussionen gäller också den utvärdering som har gjorts av medver-
kande i projekten. Den idealiska utvärderingsexperten har ofta förutsatts att inte 
vara inblandad i det som ska utvärderas. Experten uppskattas för att han eller 
hon antas ha ett opartiskt och objektivt förhållande till det som ska utvärderas. 
Uppfattningen om den oberoende utvärderaren är nära förknippad med föreställ-
ningen om objektivitet som ett vetenskapligt ideal. En bedömning accepteras 
eftersom den sägs grunda sig på vetenskaplig objektivitet (Schwandt, 1998).  
 
Men utvärdering som en syssla för experter som ger objektiva, oberoende be-
dömningar av någots värde är inte det enda sättet som vi kan betrakta utvärde-
ring på. Mänskliga verksamheter som att exempelvis utbilda och leda eller er-
bjuda vård är förbundna med att göra utvärderande bedömningar. Lärare, skö-
terskor och ledare ställs i sina arbetsuppgifter ofta inför omständigheter där de är 
osäkra på hur de ska handla. Dessa situationer kräver en utvärderande bedöm-
ning där praktikern måste tolka de omständigheter han eller hon ställs inför och 
fatta ett beslut om den bästa åtgärden. I dessa situationer kan praktikerna inte 
fjärma sig från känslor, åsikter och det aktuella sammanhanget. Den utvärderan-
de bedömning som görs innefattar alltså praktikerns egen självförståelse 
(Schwandt, 1998). 
 
I de båda projekten har bl.a. lärare och idrottsledare själva utvärderat sina verk-
samheter och utgångspunkten är att praktikerns utvärderande bedömning inte 
nödvändigtvis är behäftad med fel bara för att han eller hon är intressent (se 
även synen på resultat nedan). Det är vanligt inom pedagogisk utvärdering att 
framhålla pedagogens egen reflektion och att utvärderingen sker med ett utveck-
lingsperspektiv. Olika former av lokal utvärdering utgör därför en viktig nivå för 
utvärdering (Karlsson, 1998).  
 
För egen del har projektledarrollen och projektstödet medfört att jag har en god 
kunskap om och förståelse av projektens olika delar. Den mycket goda inblicken 
i vad som har hänt, både före och under projekttiden, har underlättat den de-
skriptiva redovisningen av projekten. Samtidigt är det angeläget att som utvärde-
rare kunna förhålla sig kritisk till resultatet i analysdelen. Därför har de bilder 
som genererats av projektet och den analys som genomförts noggrant diskuterats 
med andra som har insikt i projekten. Med tanke på alla detaljkunskaper som jag 
förfogar över har det varit betydelsefullt att kunna distansera sig för att klara av 
att se helheter och kategorisera variationer. Det ”normala” är annars att man som 
forskare har ett utanförskap till sina studieobjekt och att man anstränger sig för 
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att ”komma in” i den värld som är föremål för granskning. I mitt fall handlar det 
om det motsatta och det gäller istället att ”komma ut” och få ett vidgat perspek-
tiv på de föreställningar som är förgivettagna. Detta har skett på flera sätt. Ett 
naturligt och kanske omedvetet sätt har varit vid skrivbordet via av att ta del av 
litteratur och rapporter som behandlar innehållsområdet. Genom utökade kun-
skaper och tillgång till andras erfarenheter har synen på frågor som exempelvis 
hälsoarbete, hälsokommunikation och utvärdering utvecklats. En ”naturlig” mö-
tesplats att ventilera utvärderingens framåtskridande har varit de regelbundna 
träffarna i projektens referensgrupp respektive projektledningsgrupp. Här har 
utvärderingsfrågorna, åtminstone mot slutet av projekttiden, varit på agendan 
och bl.a. har min roll som väl initierad i projekten och samtidigt utvärderare pe-
netrerats. Men framför allt har möjligheterna till distansering och perspektivise-
ring ökats genom täta kontakter med min handledare. Detta bollplank har varit 
en grund för att inte fastna i common sense föreställningar som bara vägleder 
den redan initierade blicken. Den utvärderingsstrategi jag har valt innebär också 
att jag deklarerar mina egna utgångspunkter, samt att jag har strävat efter att ge 
dem som tar del av utvärderingen möjligheter att se vilket underlag som mina 
ställningstaganden baseras på. 
 
 
Några kritiska aspekter på detta arbete 
 
Av tradition har vetenskapliga arbeten syftat till att skapa en objektiv och sann 
bild av verkligheten. Genom empiriska studier var tanken att objektivt ge svar 
på hur något ser ut. Dessutom fanns också tron på att det finns en absolut san-
ning. Detta kan jämföras med det vetenskapliga förhållningssättet positivism 
som har sina rötter i naturvetenskapen. Positivister menar att nyttig kunskap ska 
vara logiskt prövbar för att anses som säker och även om man byter ut forskaren 
så skall resultatet av forskningen ändå bli detsamma (Petersson, 2000). Denna 
objektivistiska kunskapssyn, som inom flera discipliner fortfarande är den rå-
dande, har kritiserats, bl.a. från samhällsvetenskapligt håll (Redelius m.fl., 
2004). 
 
Istället präglas detta arbete av att resultaten ses som beroende av sitt samman-
hang, och det jag kallar sanning eller fakta är konstruktioner av en viss tolkning. 
All kunskap är konstruerad ur en viss synvinkel och det går inte att göra en ob-
jektiv och sann bild av verkligheten. Därmed blir den producerade kunskapen 
beroende av både perspektivval och tillvägagångssätt (Redelius m.fl., 2004). På 
en sådan grund vilar exempelvis det hermeneutiska förhållningssättet. Hermene-
utiken är en kvalitativ forskningsansats där tolkningen av texter, intervjuer och 
observationer är det som leder fram till resultatet. Ansatsen är vanlig inom sam-
hällsvetenskapen och en hermeneutiker närmar sig det som ska undersökas sub-
jektivt utifrån sin egen förförståelse. Tidigare kunskap inom området är en till-
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gång och en hermeneutiker försöker att se helheterna i forskningsproblemet för 
att nå fram till en förståelse (Petersson, 2000). 
 
Det finns dessutom anledning att redogöra för hur jag ser på de resultat och den 
analys som kommer att redovisas. Resultaten kommer från många olika källor 
som beskrevs i matrisbilder för respektive projekt i tidigare delkapitel. Dessa 
källor utgör med självklarhet inte ett avtryck av verkligheten i den bemärkelsen 
att de speglar ungdomarnas, ledarnas, lärarnas eller projektgruppernas faktiska 
uppfattningar i olika frågor. De skulle också kunna tolkas som uttryck för att de 
medverkande har svarat eller dokumenterat det som förväntas att man ska svara, 
exempelvis när man ska redovisa hur ett förenings- eller skolprojekt har utfallit. 
Det kan också finnas andra tänkbara sätt att förstå svaren. Den analys som görs i 
denna utvärderingsrapport ska därför ses som en möjlig tolkning av det material 
som föreligger och inte som den enda sanningen. 
 
Av praktiska skäl har vissa begränsningar behövt göras. Underlaget skulle må-
hända ha varit än mer gediget om exempelvis ytterligare intervjuer hade gjorts. I 
Idrott och folkhälsa hade det varit intressant att intervjuat föreningsmedlemmar 
som utbildat sig till hälsoinspiratörer eller varit ansvariga för Satsa friskt – verk-
samhet. I Hälsoarbete i samverkan skulle synpunkter från deltagande elever el-
ler medverkande kollegor eventuellt berikat utvärderingen. Det är emellertid inte 
något som hindrar att man framöver kompletterar föreliggande studie med ytter-
ligare fördjupade analyser av de båda projekten. 
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NÅGRA TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ 
HÄLSA OCH HÄLSOARBETE 

 
I detta kapitel redogör jag för min bild av hälsa och hälsoarbete. Avsikten är 
inte att göra en fullständig begreppsutredning utan ge underlag för fortsatt re-
sonemang kring de två hälsoprojekten. 
 
 
Hälsa 
 
Hälsa är ett mångtydigt begrepp som varierar utifrån bl.a. kulturtillhörighet, ve-
tenskaplig grundsyn och tid. Relationen mellan begreppen hälsa och sjukdom 
har diskuterats länge och traditionellt har många sett hälsa och sjukdom som 
varandras motsatser (Janlert, 2000). WHO:s definition av hälsa – ”Hälsa är ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 
frånvaro av sjukdom eller handikapp”, betonade dock kvalitativa olikheter mel-
lan hälsa och sjukdom. Förhållandet att människor med exempelvis kroniska 
sjukdomar ändå säger att de har god hälsa har tagits till intäkt för att se hälsa och 
sjukdom som två olika dimensioner (Janlert, 2000). Lena Nilsson (2003) menar 
att ”hälsoarbetare” har gjort modeller för att förtydliga begreppet och framställa 
en användbar definition av hälsa. En modell, som tar fasta på WHO: s defini-
tion, innehåller två dimensioner av hälsa. Den ena kan kallas ett sjukdomsper-
spektiv med polerna sjuk och frisk medan den andra kan benämnas ett hälsoper-
spektiv med polerna mår bra och mår ej bra (figur 1). 
 
 
Figur 1. Samband mellan välbefinnande och sjukdom. 
  
  Hälsoperspektiv 
   

Mår bra 
 

 
Mår ej bra 

 
Frisk 

 

  
Blir lättare sjuk? 

 
Sjukdoms-
perspektiv  

Sjuk 
 

 
Blir lättare frisk? 

 

 
(Nilsson, 2003) 
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Modellen påminner om en annan liknande modell, hälsokorset, som på ett för-
enklat men pedagogiskt gångbart sätt skiljer mellan kroppslig och upplevd hälsa 
(Rydqvist & Winroth, 2002). Se figur 2. 
 
Figur 2. Hälsokorset. 
 

Må bra 
 
 

             Sjuk   Frisk 
 
 

Må dåligt 
 
(Rydqvist & Winroth, 2002) 
 
 
Modellerna visar på en möjlig koppling mellan dimensionerna i form av att den 
som är frisk men inte mår bra lättare blir sjuk och den som är sjuk men mår bra 
lättare blir frisk. Sjukdomsdimensionen kan ses som ett medicinskt perspektiv 
och ”må bra – dimensionen” som ett samhälleligt perspektiv. 
 
Synen på hälsa kan också relateras till vetenskaplig grundsyn i form av positi-
vism och fenomenologi. Utifrån ett positivistiskt perspektiv framträder starkast 
sjukdomsdimensionen, sjuk respektive frisk, medan ett fenomenologiskt per-
spektiv ger utrymme för subjektiva upplevelser som relateras till ”må bra – di-
mensionen”. Exempelvis antyder WHO:s definition av hälsa en mera subjektiv 
inriktning. Jämför också med tidigare resonemang om att mäta hälsa. 
 
I studier där icke-fackmän beskriver sin uppfattning om hälsa kan, enligt Medin 
& Alexandersson (2000), tre övergripande uppfattningar igenkännas: 
- Hälsa som frånvaro av sjukdom 
- Hälsa som resurs, styrka 
- Hälsa som att vara i jämvikt, i form 
Författarna delar också in olika hälsobegrepp som de har funnit genom littera-
tursökning i två kategorier, den biomedicinska och den humanistiska. I den bio-
medicinska inriktningen ses hälsa som motsats till sjukdom och i fokus står 
sjukdom. Inriktningen är reduktionistisk vilket innebär att man reducerar helhe-
ten till delar, t.ex. olika organsystem. Inom den humanistiska inriktningen före-
kommer olika syn på sambandet mellan hälsa och sjukdom. Gemensamt för de 
olika humanistiska teorierna är att hälsa ses som något mer än bara frånvaro av 
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sjukdom. Det finns en helhetssyn på människan där hon ses som aktiv och ska-
pande. Hälsa uppkommer oftast i samspel mellan omgivning och individ. 
 
Ett synsätt inom den humanistiska kategorin är den holistiska ansatsen där hälsa 
är relaterat till i vilken utsträckning människan har förmåga att, givet rimliga 
förutsättningar, kunna förverkliga det som är viktigt för henne (Medin & Alex-
andersson, 2000). Nordenfelt (1991), en av talesmännen för den holistiska sy-
nen, definierar hälsa som förmågan att åstadkomma det som är högprioriterat i 
ens liv. Hälsa är en resurs som påverkar människans handlingsförmåga eller som 
på något annat sätt har med personens handlingsförmåga i ett socialt samman-
hang att göra. Sjukdom och ohälsa är, enligt Nordenfelt (1991), olika begrepp. 
Sjukdom kan förstås utgöra orsak till ohälsa men utgör inte själva ohälsan. 
Sjukdom är en kroppsprocess som tenderar att begränsa sin bärares handlings-
förmåga och därmed orsaka ohälsa. Ohälsa däremot kan ha andra orsaker än 
sjukdom eller kroppslig skada. En persons handlingsförmåga kan ha blivit ned-
satt av andra aspekter som t.ex. social utstötning, psykisk obalans eller upplevel-
se av meningslöshet. Det kan faktiskt vara så motsägelsefullt att en nedsatt för-
måga, genom exempelvis sjukdom, kan öka personens upplevda livskvalitet där-
för att andra aspekter på livet och därmed andra sidor av människans förmåga 
till ett gott liv ökar. 
 
Nordenfelt (1991) ser hälsa som ett värderande begrepp som i dagligt tal handlar 
om att ”må bra” och kunna fungera i ett socialt sammanhang. Hälsa kopplas då 
ihop med både en känsla, en känsla av välbefinnande, och en förmåga, en för-
måga till handling (Alsin & Andersson, 2003). Det är dessa två huvudteman, 
känsla och förmåga, som är angelägna att utveckla för att finna kännetecken för 
bl.a. praktiska syften rörande hälsobegreppet. En grundläggande tanke är att en 
person är vid hälsa om det föreligger balans mellan handlingsförmåga och mål 
för handling.  
 
En annan teori inom den humanistiska inriktningen är den salutogena ansatsen 
som har formulerats av Aaron Antonovsky, forskare i medicinsk sociologi. En-
ligt Medin & Alexandersson (2000) genomsyrar den starkt dagens hälsoteoretis-
ka diskussion. Antonovsky (1991) utgår från ett salutogent perspektiv i jämfö-
relse med ett patogent. Patogenetiskt perspektiv är grundläggande inom medi-
cinsk praktik och forskning och handlar om vad som orsakar sjukdom. Det salu-
togena perspektivet däremot belyser däremot faktorer som leder till hälsa. Anto-
novsky (1991) menar dock att en salutogen ansats inte innebär att man ska över-
ge ett patogent synsätt. Istället ska de komplettera varandra och man kan se det 
som ett kontinuum med polerna hälsa respektive ohälsa i olika ändar (figur 3). 
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Figur 3. Kontinuum som modell. 
 
 

Ohälsa    Hälsa 
 
(Rydqvist & Winroth, 2002) 

 
 

Hälsa ses som en dynamisk process där man försöker finna svaret på frågan: 
Vilka faktorer bidrar till att upprätthålla ens position på kontinuumet eller att 
skapa en rörelse mot den friska polen?  
 
Den salutogena ansatsen bygger på begreppet ”individens generella motstånds-
resurser” (GMR). GMR är alla faktorer, materiella, fysiska och psykosociala, 
som underlättar för individen att se sin omvärld som strukturerad och begriplig 
och möjlig att hantera. Att resurserna är generella betyder, enligt Rydqvist & 
Winroth (2002), att tillgången till dessa har ett värde i stort och inte kopplat till 
en specifik situation. De kategoriserar de generella motståndsresurserna enligt 
följande: 
- Personella (fysiska, psykiska, kognitiva resurser) 
- Sociala (relationer, makt, status) 
- Materiella (pengar, bostad, kläder, utrustning) 
- Kulturella (normer, värden, traditioner) 
Förutom det salutogena perspektivet är Antonovsky känd för teorin om KASAM 
– känsla av sammanhang. 
 
 
KASAM – känsla av sammanhang 
 
Antonovsky (1991) presenterar begreppet KASAM som är relaterat till våra 
livserfarenheter som i sin tur främjas av de generella motståndsresurserna 
(GMR). KASAM står för känsla av sammanhang och utgångspunkten har varit 
frågeställningen hur det kan komma sig att så många människor, som utsatts för 
tillvarons alla påfrestningar, ändå förblir friska. I vissa fall t.o.m. fortsätter de att 
utvecklas och växa som människor. Efter empiriska studier presenterar han slut-
satsen att känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom möjligheten 
att upprätthålla sin position på en skala mellan hälsa och ohälsa, och att kunna 
röra sig mot den friska polen. Känsla av sammanhang definieras utifrån tre cen-
trala begrepp enligt figur 4. 
 
 



 

 

 

24 
 
 

Figur 4. De tre aspekterna av KASAM. 
 
 

Känsla av sammanhang 
 
 

Begriplighet                                               Meningsfullhet 
Hanterbarhet 

 
(Medin & Alexandersson, 2000) 
 
 
Begriplighet står för i vilken utsträckning man upplever omvärlden som för-
nuftsmässigt begriplig, alltså att yttre och inre stimuli är förståeliga. Antonovsky 
(1991) menar att en människa med stark känsla av begriplighet förväntar sig att 
de stimuli som hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara eller att de, när 
de kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara. Hanter-
barhet är beteendekomponenten i KASAM och handlar om upplevelsen av att ha 
tillgång till resurser för att möta och hantera de stimuli som omger en. Resurser-
na kan vara egna egenskaper och kunskaper men också resurser i ens omgiv-
ning. Har man en stark känsla av hanterbarhet kommer man inte att fastna i 
känslan av vara ett offer, av att vara orättvist behandlad. Meningsfullhet är mo-
tivationskomponenten och gäller i vilken utsträckning man uppfattar att livet har 
en känslomässig mening. Att man upplever att en del av de krav och utmaningar 
som livet ställer en inför är värda att investera energi i. En person med en stark 
känsla av meningsfullhet uppfattar ofta utmaningar som välkomna snarare än 
som bördor. 
 
Det är styrkan i förhållandet mellan dessa tre begrepp som bidrar till en stark 
känsla av sammanhang hos en individ och därmed till god hälsa. Antonovsky 
(1991) menar dock att känslan av sammanhang inte är den enda variabeln som 
påverkar hälsan. Även om de tre begreppen är sammanflätade påpekar han ock-
så att den motivationsskapande komponenten meningsfullhet verkar vara den 
viktigaste. Utan den blir antagligen varken hög begriplighet eller hanterbarhet 
särskilt långvarig. De människor som är engagerade och tar ansvar har dessutom 
alltid möjlighet att vinna förståelse och finna de resurser som behövs. 
 
Claes Trollestad (2003) påpekar i artikeln Den hälsosamma organisationen att 
de insikter som Antonovsky bidragit med inte bara används i vård- och om-
sorgsresonemang utan allt oftare även när man arbetar med organisatorisk ut-
veckling. Att skapa begriplighet för att möjliggöra för en aktiv delaktighet och 
ansvarstagande för en meningsfull verksamhet bland medarbetarna är en strategi 
som flera organisationer under de senaste åren börjat tillämpa. Inte minst när 
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man insett att det är nödvändigt att arbeta med sina värderingar och organisa-
tionskultur. 

 
Ovanstående teorier kan ligga till grund för att se närmare på begreppen hälso-
arbete och folkhälsoarbete, vilka sedan i sin tur kan vara utgångspunkter för att 
bedöma det praktiska hälsoarbetet. 
 
 
Hälsans bestämningsfaktorer 
 
Hälsans bestämningsfaktorer är de förhållanden i samhällsorganisationen och 
människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa (Ågren, 2003). 
Enligt Janlert (2000) utgör bestämningsfaktorer för folkhälsopolitik en förklar-
ingsmodell för att klargöra skillnaden mellan vår kunskap om hälsorisker och 
den offentliga politiken rörande dessa risker. Dessa faktorer påverkar och sam-
spelar med varandra och är oändligt många. Hälsa påverkas av biologiska förut-
sättningar som kön, arv och ålder, det nära sociala nätverket och levnadsvanor. 
Hälsa påverkas dessutom av det samhälle vi lever i som exempelvis hur vi bor 
och arbetar, vilken utbildning vi har och hur transporter sker (Nilsson, 2003). 
Nilsson (2003) beskriver i figur 5, som är modifierad efter Haglund och Svan-
ström (1992), hur hälsans bestämningsfaktorer flätas samman. Vilken sektor 
som helst kan tas till utgångspunkt och både orsaksfaktorer och beroendefakto-
rer kan beskrivas och diskuteras fram och tillbaka. De aktuella projekten har 
koppling till sektorerna utbildning, arbete samt fritid och rekreation. 
 
Figur 5. Hälsans bestämningsfaktorer. 
 

 
(Nilsson, 2003) 
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Rydqvist & Winroth (2002) menar att vi måste ta hänsyn till följande områden 
när vi diskuterar vad som påverkar hälsan: 
- Omgivande miljö 
- Arv – genetiska faktorer 
- Levnadsvanor – livsstil  
I den omgivande miljön är det mycket som påverkar vår hälsa och enligt förfat-
tarna är de viktigaste punkterna: relationer, arbete, fysisk miljö, samhälle och 
kultur. Vår genetiska grundkod ger grundläggande förutsättningar att utvecklas 
på olika sätt medan levnadsvanorna är av avgörande betydelse när det gäller vår 
inre miljö. Rydqvist & Winroth (2002) beskriver de huvudfaktorer som påverkar 
vår hälsa i figur 6. 
 
 
Figur 6. Huvudfaktorer som påverkar vår hälsa. 
 

 
 
(Rydqvist & Winroth, 2002) 
 
 
De olika nivåerna kan ses som olika system som ömsesidigt påverkar varandra, 
men som dessutom är möjliga att se som separata delar. Denna modell kan vara 
vägledande i ett praktiskt hälsoarbete. 
 
Den nationella folkhälsopolitiska strategi som har tagits fram under de senaste 
åren tar sin utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer (SOU 2000:91). Den 
Nationella folkhälsokommittén har gjort bedömningen att människors livsvillkor 
och levnadsvanor är bidragande orsaker till sjukdomar, skador och annan ohälsa. 
Folkhälsopolitikens fokus bör vara att inom olika sektorer av samhället och med 
olika metoder påverka dessa orsaker och därmed förekomsten av ohälsa och 
ohälsans olika konsekvenser. Ågren (2003) menar att detta är ett viktigt strate-
giskt vägval eftersom man istället för att utgå från sjukdomar eller hälsoproblem 
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valt hälsans bestämningsfaktorer. Fördelen är att målen blir åtkomliga för poli-
tiska beslut och att de kan påverkas genom varierande typer av samhällsinsatser. 
Genom att utgå från hälsans bestämningsfaktorer hamnar de flesta faktorer som 
påverkar hälsan utanför sjukvården. Arbete och beslut i kommuner och olika 
demokratiska organ spelar en betydligt större roll.    
 
 
Hälsoarbete/Folkhälsoarbete  
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om vad hälsa är och vilka bestäm-
ningsfaktorer som är angelägna blir det aktuellt att beskriva på vilket sätt man 
kan arbeta med hälsofrågorna. 
 
Enligt Janlerts folkhälsovetenskapliga lexikon (2000) definieras folkhälsoarbete 
som: 

systematiska och målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för 
hela befolkningen. 
 

Det innefattar hela skalan av åtgärder från ekonomisk politik och lagstiftning till 
hälsoupplysning. Själva grundidén är att folkets hälsa kan påverkas av organise-
rade aktiviteter för att förebygga sjukdomar eller främja hälsan (Svanström, 
2002).  
 
Folkhälsoarbete i Sverige har en lång tradition. Sedan mitten av 1750-talet har 
det förts befolkningsstatistik som i sin tur har kunnat användas för att ringa in 
viktiga orsaker till ohälsa (Ågren, 2003). På 1800-talet dominerades folkhälso-
arbetet av kampen mot alkohol och dryckenskap samt av bekämpandet av infek-
tioner. Uppbyggandet av välfärdssamhället under första halvan av 1900-talet 
inkluderade många folkhälsoinsatser som exempelvis barnhälsovård, social bo-
stadspolitik och skolmåltider. Ågren (2003) menar vidare att årtiondena efter 
andra världskriget förhärskades av sjukvårdens förmåga att lösa de stora hälso-
problemen och det förebyggande arbetet fick en allt mer undanskymd plats. Un-
der 1980-talet började folkhälsoarbetet att åter få en starkare ställning. Bl.a. sti-
gande sjukvårdskostnader i kombination med tveksamhet om det ledde till för-
bättrad folkhälsa och växande klasskillnader låg bakom detta. 
 
Den nationella folkhälsopolitiken utgår idag, som beskrivits tidigare, från häl-
sans bestämningsfaktorer. Efter flera års utredning biföll riksdagen regeringens 
proposition Mål för folkhälsan i april 2003 (Ågren, 2003). Det övergripande syf-
tet är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa och de bestäm-
ningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan formuleras i 
följande elva målområden: 
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1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk och social trygghet 
3. Trygga och goda uppväxtvillkor 
4. Ökad hälsa i arbetslivet 
5. Sunda och säkra miljöer och produkter 
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Gott skydd mot smittspridning 
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
9. Ökad fysisk aktivitet 
10. Goda matvanor och säkra livsmedel 
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 

doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 
  
Målområdena kommer att följas upp med Statens folkhälsoinstitut som ansvarig 
och bl.a. är avsikten är att man vart fjärde år skall utarbeta en folkhälsopolitisk 
rapport. Kommuner och landsting har givits ett betydande ansvar för ett regi-
onalt och lokalt folkhälsoarbete. På kommunal nivå fattas många beslut som be-
rör människors levnadsvillkor och landstingen har enligt hälso- och sjukvårdsla-
gen ett ansvar för att bedriva förebyggande arbete (Ågren, 2003). 
 
Det finns principiella divergenser i synen på hälsoarbete som påverkar det prak-
tiska genomförandet. En sådan utgörs exempelvis av olika systemteoretiska ni-
våer i arbetet som beskrevs under kapitlet Hälsans bestämningsfaktorer (se figur 
5 och 6). Hälsa samverkar mellan förhållanden inom individen, relationer etc. 
men också till förhållanden i arbetsmiljö, bostadsmiljö, fritidsmiljö såväl som 
till samhället i stort. Svanström (2002) menar att många åtgärder för att främja 
folkhälsan påverkar valfrihet, självbestämmande och integritet och att det finns 
två motsatta sätt att förhålla sig till detta. Dessa sätt svarar i princip mot de två 
grundläggande politiska inriktningar som finns – en som betonar det kollektiva 
ansvaret och en som betonar den individuella friheten. Den sistnämnda har 
tyngdpunkt på individen, där individen själv har huvudansvaret för hälsa och 
hälsobefrämjande insatser. Det andra förflyttar tonvikten mot samhället, staten 
och genom exempelvis statliga myndigheter. Vidare lyfter Svanström (2002) 
interventioner på befolkningsnivå genom att aktivera grupper och organisationer 
lokalt och regionalt som exempelvis frivilligorganisationer. 
 
En annan principiell skillnad är relationen mellan förebyggande (prevention) 
och hälsofrämjande (promotion). Enligt Medin & Alexandersson (2000) drar 
vissa skolor en tydlig gräns mellan begreppen medan andra inte gör det. Samti-
digt råder det i sig en stor mångfald i definitioner av de enskilda begreppen fö-
rebyggande och hälsofrämjande. Rydqvist & Winroth (2002) menar att den pre-
ventiva strategin tar sin utgångspunkt i ohälsopoolen och ställer frågorna: Vilka 
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faktorer leder till ohälsa? Hur ska vi förhindra att ohälsa uppstår? Den promoti-
va strategin har däremot utgångsläge i hälsopoolen och ställer frågorna: Vad bi-
drar till att vi bibehåller vår hälsa? Vilka faktorer bidrar till att hälsan förbättras? 
Hedin & Källestål (2002) tydliggör också den explicita skillnad som finns mel-
lan de båda värdegrunder som folkhälsoarbete rymmer, den patogenetiska och 
den salutogenetiska. Den patogenetiska är den rådande inom hälso- och sjukvår-
den och utgår från sjukdom, dess diagnos och förebyggande av sjukdom. Den 
salutogenetiska utgår istället från hälsa och hälsans bevarande. 
 
Folkhälsoarbetet har dominerats av den förebyggande tanken med fokus på ris-
ker och riskgrupper. En förklaring kan vara att epidemiologin, som bygger på 
medicinsk vetenskap, har utgjort en viktig utgångspunkt. Dagens arbete utmärks 
istället av en kombination av förebyggande och befrämjande insatser (Rydqvist, 
Winroth, 2002). Utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet fick sin start i sam-
band med den första Världshälsokonferensen i Ottawa 1986. Där underströks 
betydelsen av hälsa som en helhet och en resurs för vardagslivet, med såväl so-
ciala, andliga som fysiska dimensioner. Man identifierade fem medel för hälso-
främjande arbete, nämligen att stärka aktion i lokalsamhället, att utveckla per-
sonliga färdigheter, att omorientera hälso- och sjukvården, att bygga en hälso-
främjande politik samt att skapa stödjande miljöer för hälsa (Svanström, 2002). 
Detta har sedan förstärkts vid flera konferenser, bl.a. i Sundsvall 1991 då temat 
var att skapa stödjande miljöer för hälsa. Syftet med hälsofrämjande arbete är, 
enligt WHO, att stödja personlig och social utveckling genom att erbjuda sådan 
information, hälsoutbildning och kunskap, som ökar individens möjlighet att 
klara av tillvaron på olika strukturella nivåer (Medin & Alexandersson, 2000). 
 
Ovanstående resonemang visar att en rad olika åtgärder som baserar sig på olika 
principer kan rymmas inom hälsoarbete/folkhälsoarbete. Det kan handla om allt 
från individuella sjukdomsförebyggande insatser till hälsofrämjande åtgärder på 
samhällsnivå. Inom exempelvis förebyggande av rökning har kunskaps-
sammanställningar visat att kombinationer av olika åtgärder varit mest verk-
ningsfullt. Det mest effektiva sättet är att kombinera en prishöjning på tobak 
med en flerkomponentintervention i lokalsamhället (Hedin & Källestål, 2002). 
 
Även om hälsoarbete/folkhälsoarbete är komplext finns det enligt Gunnar Ågren 
(2004) goda skäl för detta arbete. Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet 
och det är oacceptabelt med förebyggbara hälsorisker och hälsoskillnader, sär-
skilt om de drabbar barn och ungdom. Vidare menar Ågren (2004) att det är 
bättre och kostnadseffektivare att förebygga än att ingripa i efterhand. Hälsa är 
också en nödvändig och viktig (men underskattad) förutsättning för ekonomisk 
och social tillväxt som kommer att bli allt viktigare i framtiden. 
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Hälsokommunikation  
 
Enligt Jarlbro (1999) är kommunikation ett begrepp som har flera, olika defini-
tioner. Det finns dock vissa element som alltid finns med som sändare, budskap, 
medium, mottagare och effekt. Mottagarens reaktion kan gå tillbaka till sända-
ren och då talar vi om feedback medan feedforward innebär att man som sändare 
skaffar sig kunskaper om mottagaren innan man börjar kommunicera. En bild av 
de olika elementen i kommunikationsprocessen samt deras inbördes relationer 
beskrivs i figur 7. 
 
 
Figur 7. En modell över kommunikationsprocessen. 
 

Feedforward 
 

Sändare          Budskap          Medium          Mottagare          Effekt 
 

Feedback 
 
(Jarlbro, 1999) 
 
 
Den s.k. sändare-mottagare – modellen kan betraktas som en monologisk mo-
dell, vilken präglat mycket av informationsarbete. Att arbeta i projekt innebär att 
man antar en dialogisk grund för kommunikationen. Det finns alltså inte en sän-
dare som sitter inne med den färdiga tolkningen, utan tolkningen är något man 
gör gemensamt i dialog. 
 
Hälsokommunikation är en del av mänsklig kommunikation där individer på 
olika sätt hanterar hälsorelaterade frågor (Jarlbro, 1999). Kommunikationen kan 
ha skiftande utseende, alltifrån stora massmediala kampanjer till en temakväll 
om droger. Palm & Hedin (2001) har en något snävare definition där hälso-
kommunikation är planerad kommunikation som är avsedd att påverka hälsotill-
ståndet i en större eller mindre grupp, och där kommunikatören är verksam inom 
hälsosektorn. Jarlbro (1999) pekar på att ett problem med hälsokommunikation 
är att sändare och mottagare ofta befinner sig i olika sociokulturella rum, vilket 
försvårar kommunikationsprocessen. Detta problem konkretiseras genom att 
tydliggöra att ohälsan är större i socialt utsatta grupper samtidigt som hälsoin-
formatörer ofta är högutbildade. 
 
Effektstyrd kommunikation styrs av sändarens önskemål om effekter på motta-
garen i form av exempelvis ökade kunskaper och ändrat beteende. Efterfråge-
styrd information styrs däremot av mottagarens behov. Sändarens uppgift blir då 
att på mottagarens begäran tillhandahålla relevant information (Palm & Hedin, 
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2001). Enligt Palm & Hedin (2001) är det inte fråga om effektstyrning eller ef-
terfrågestyrning utan både och. En offensiv kommunikation bör styras av önska-
de effekter på mottagaren men också vara efterfrågad.  
 
Kampanjer är en form av kommunikation som är relativt vanlig i hälsosamman-
hang. Med tanke på att den inte varit i fokus i de studerade hälsoprojekten tas 
den inte upp till närmare behandling. Jarlbro (1999) konstaterar dock att kam-
panjer är mest effektiva när det gäller att öka medvetenheten om ett hälsopro-
blem samt att de också kan stimulera interpersonell kommunikation. Kampanjer 
är däremot mindre effektiva när det handlar om att åstadkomma långsiktiga för-
ändringar i människors attityder och beteenden. 
 
För att få till stånd mer långsiktiga attityd- eller beteendeförändringar är s.k. 
Community Intervention strategier att föredra (Jarlbro, 1999). De innebär i kort-
het att man utnyttjar inom regionen existerande grupperingar för projektets syf-
te, samtidigt som man söker skapa nya grupperingar som kan bidra till att pro-
jektets mål uppnås. Ett viktigt inslag är att projektledningen har goda kunskaper 
om det samhälle där insatsen ska ske samt att man skapar goda relationer med 
exempelvis myndigheter och nyckelpersoner inom aktuella organisationer. Det 
finns tre olika idealtyper av community intervention-projekt som i sig ofta inte 
är renodlade utan istället blandas (Rothman 1995, ref Jarlbro 1999): 
- Locality Development, som innebär att man engagerar alla inblandade såväl 

när mål för projektet sätts som för förändringsarbetet. 
- Social Planning/Policy, som innebär att de problem som ska lösas och den 

förändring som ska komma till stånd bygger på empiriska observationer och 
insamlande av data. 

- Social Action, som bygger på tanken att lösningen på problemen finns i det 
faktum att vissa grupper av medborgare är missgynnade. Strategin bygger på 
att ge de missgynnade grupperna makt och få dem att upptäcka sina egna re-
surser för att kunna skapa förändring. 

 
Palm & Hedin diskuterar i Hälsoinformatörens handbok (2001) vikten av plane-
ring och systematiskt arbete för att kunna genomföra en bra och effektiv kom-
munikationsinsats. Fel ordning kan innebära stora effektivitets- och tidsförluster. 
Även om ordningen för hur beslut och åtgärder vidtas kan diskuteras rekom-
menderar de följande struktur: 
 

1. Fastslå visionsmål 
2. Analys av vad som hindrar uppnåendet av visionsmålen 
3. Analys av målgruppernas beteenden i utgångsläget och fastställande av 

beteendemål 
4. Målgruppsanalys 
5. Omvärldsanalys 
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6. Att fastställa kommunikationsmål 
7. Val av budskapsstrategier 
8. Val av medievalsstrategi 
9. Aktiviteterna planeras och genomförs 
10. Projektet utvärderas 

  
Liknande resonemang finns i Jarlbros Hälsokommunikation – en introduktion 
(1999) som behandlar community intervention projekt. Enligt Cox (1995, ref 
Jarlbro 1999) kan man urskilja nio allmängiltiga faser i ett community interven-
tion projekt: 
 

1. Uppdraget ges till projektledare av myndighet/organisation 
2. Problemidentifiering 
3. Studerar hur problemet har uppstått 
4. Studerar vilka individer eller grupper som får behållning av interventio-

nen 
5. Sätta mål för projektet 
6. Lägga upp strategi 
7. Lägga upp taktik (var ska man börja och med vem?, förankring, resursut-

nyttjande) 
8. Tänka ut hur effekterna ska mätas 
9. Fundera på om projektet ska avslutas eller modifieras 

 
Palm & Hedin (2001) menar att det är mycket väl använd tid att göra en nog-
grann målanalys för kommunikationen, dels för att få ett styrinstrument för det 
fortsatta arbetet men också för att förhindra att tid kastas bort på meningslösa 
aktiviteter. De mest grundläggande målen är visionsmål och under dem bör fin-
nas ett antal beteendemål. Analys av beteendemålen och deras relation till vi-
sionsmålen och de viktigaste målgrupperna är en nödvändig, men inte tillräck-
lig, förutsättning för en lämplig kommunikationsinsats. Kommunikationsmål 
måste formuleras och de måste bygga på en målgruppsanalys och omvärldsana-
lys. Motiven till att göra målgruppsanalys är både att kunna välja rätt budskap 
men också att bestämma sig för rätt medier för att nå målgruppen med budska-
pet. För att kunna formulera relevanta kommunikationsmål måste man alltså 
känna till målgruppen. Målen kan innebära alltifrån att skapa medvetenhet till 
att vidmakthålla nya vanor och sändaren bör veta var mottagaren befinner sig. I 
nedanstående figur 8 redogör Palm & Hedin (2001) för lämpliga kommunika-
tionsmål i relation till var målgruppen befinner sig. Även lämpliga budskapsstra-
tegier tas upp. 
 
 
Figur 8. Målgrupp, kommunikationsmål och budskapsstrategi. 
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Målgruppens avstånd till 
handlingen 

Kommunikationsmål Budskapsstrategi 

Omedveten Alarmering, agendasättning Personifiering, problematise-
ring 

Medveten men okunnig Kunskapsöverföring Individualiserade fakta 
Fel attityd Attitydpåverkan Värden, normer 
Rätt attityd, intention saknas Intentionspåverkan Förebilder 
Rätt intention, beteendeför-
ändring dröjer 

Handlingsutlösning HUR-information 

Beteendeförändringen verk-
ställd, men beteendet ännu 
inte konsoliderat 

Vidmakthållande Materiella och symboliska 
belöningar 

Beteendet konsoliderat men 
risk för återfall 

Minimera risken för återfall Skräckpropaganda och social 
HUR-information 

 
(Palm & Hedin, 2001) 
 
 
Jarlbro (1999) nämner tre olika typer av mål, nämligen kunskapsmål, attitydmål 
och beteendemål. Vilken typ man väljer att fokusera i sin kommunikation får 
betydelse för såväl val av sändare som val av medium och aktiviteter. Jarlbro 
(1999) menar vidare att mål bör ha tre kännetecken: 
- Specifika 
- Uppnåbara 
- Mätbara 
Användbara mål i kommunikation ska också kännetecknas av att de anger resul-
tat och inte aktivitet. 
 
Både Palm & Hedin (2001) och Jarlbro (1999) diskuterar varför människor som 
vet att ett visst beteende är bra, och t.o.m. önskar gå över till detta, ändå fortsät-
ter med sitt gamla beteende. Det finns erfarenheter från flera hälsoprojekt som 
visar att informationsinsatserna leder till förbättrade kunskaper och förändrade 
attityder, men få effekter på individers beteenden. Jarlbro (1999) pekar på att det 
är väsentligt att budskapet intresserar mottagargruppen och att de känner att 
”detta rör mig”. En långt driven målgrupps- och situationsanpassning är av 
största vikt. Ett vanligt problem är dessutom att budskapet lindas in så mycket 
att det går mottagaren förbi. En förklaring som Palm & Hedin (2001) framför är 
att det kostar för mycket mental energi att fatta det handlingsutlösande beslutet. 
De presenterar flera olika alternativ för att minska den mentala energin som be-
höver gå åt: 
- Genom att göra den objektiva skillnaden mellan att göra handlingen respek-

tive att inte göra den så liten som möjligt. 
- Genom att slå sönder ett större beteendekomplex i flera delbeteenden. 
- Genom att ordna delbeteenden i ett slags svårighetsordning. 
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- Genom att framställa ett beslut som är lätt att fatta, dvs. begränsa sig till 
HUR-information i jämförelse med VARFÖR-information. 

 
Jarlbro nämner också att det kan vara betydelsefullt att ha en positiv ton i sam-
band med hälsobudskap och betona fördelar istället för nackdelar. Det finns stu-
dier som bl.a. visat att positiva budskap uppmuntrar till förändring, att männi-
skor ser fördelar med ett hälsosamt beteende samt att oro och omotiverad rädsla 
minskar (Isen 1987, ref Jarlbro 1999). 
 
Medievalsstrategin styrs av kommunikationsmål och budskapsstrategi. Enligt 
Palm & Hedin (2001) finns i princip bara två grundläggande strategier, bomb-
matta eller nätverk, även om många projekt är en blandning. Med bombmatta 
avses traditionella massmediekampanjer med hög intensitet under kort tid. De 
anses vara effektivast i början av ett projekt, när det gäller att skapa uppmärk-
samhet och intresse. Med nätverk i detta sammanhang menar Palm & Hedin 
(2001) ett antal människor som har en kommunikationsrelation till varandra. Det 
kan vara såväl formella (arbetsplatser, föreningar) som informella nätverk (kam-
rater, föräldrar, grannar). Med nätverksstrategi avses en rad aktiviteter som har 
det gemensamt att de bygger mer på personlig påverkan än på massmedier. I 
olika nätverksprojekt är det inte slutanvändaren som står i fokus för intresset 
utan förmedlaren av informationen. Att identifiera, rekrytera, utbilda, motivera, 
aktivera och belöna förmedlare är de viktigaste och svåraste uppgifterna för 
kommunikatören i ett nätverksprojekt. Återkoppling är väsentligt och förmed-
larna måste få veta att deras slit uppskattas och är till någon nytta. Belöningarna 
kan vara både materiella och symboliska. 
 
 
Hälsopedagogik  
 
Begreppet hälsopedagogik kan tydas på olika sätt. Dels kan det vara en speciell 
sorts pedagogik med syfte att användas när man undervisar om hälsofrågor. Dels 
kan begreppet beteckna en pedagogik som i sig själv är hälsofrämjande genom 
att den stärker människors motståndskraft mot olika faktorer som kan bidra till 
ohälsa (Byréus-Hagen m.fl., 1998). När det gäller det sistnämnda exemplifierar 
Byréus-Hagen m.fl. (1998) lämpliga metoder som aktiva värderingar (värde-
ringsmetodik), forumspel, rollspel och problembaserat lärande. Metoderna pas-
sar dessutom för att belysa olika hälsofrågor. Genom att träna värderingar aktivt 
blir vi medvetna om våra val och vad som styr dem. Det ger oss också möjlighet 
att ompröva våra attityder så att vi har täckning för våra åsikter, kan försvara 
dem inför andra samt stå för dem i handling. Svedbom och Åberg (1997) ger 
också exempel på pedagogiska metoder, i form av värderingsövningar, grupp-
samtal och rollspel, som stöder ungdomars intellektuella och emotionella ut-
veckling. Detta genom att bl.a. uppmuntra kritiskt och analytiskt tänkande samt 
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ge tillfälle att bli medveten om och kunna verbalisera upplevelser, tankar och 
känslor. 
 
Enligt Rydqvist och Winroth (2002) handlar hälsopedagogik om att kommunice-
ra värderingar, normer, kunskaper och färdigheter i frågor som handlar om häl-
sa. Fokus ligger på individ- och gruppnivå och kommunikationen kan vara 
mycket varierad bl.a. med tanke på olika hälsoperspektiv och situationer samt 
vem som är aktör. Lämpliga arenor för hälsopedagogiskt arbete är skola och fö-
retag. Även Nilsson (2003) menar att hälsopedagogik handlar om kunskapsom-
rådet hälsa där man med pedagogik som redskap önskar finna så effektiva meto-
der som möjligt för att påverka levnadsvanor. En kunskapssyn som innebär att 
handlingsmönster ska grundas på egna kunskaper och egen förståelse blir viktig. 
Däremot vänder Nilsson i sin avhandling Hälsoarbetets möte med skolan i teori 
och praktik (2003) på bilden genom att lägga som hon säger den pedagogiska 
cirkeln överst som glasöga och sätta de skolutvecklande frågorna överst på dag-
ordningen. Huvudsakligt fokus handlar om att främja skolframgång. Detta kan 
också bidra till att få skolan att växa i en hälsofrämjande riktning, bl.a. genom 
elevinflytande, delaktighet och adekvata undervisningsformer. Mer om detta i 
kapitlet om Hälsoarbete i skolan.  
 
Nilsson (2003) menar att både i skolutveckling och i hälsoarbete är samtal cent-
ralt. Syftet med samtal i undervisningen är att stimulera till en djupare form av 
inlärning och att man kan förstå varandra i kraft av att man delar kunskap. Olika 
elevaktiva metoder som gruppsamtal, värderingsövningar, dramaövningar och 
problembaserat lärande är exempel på sätt där samtalet i någon form är centralt. 
 
När det gäller pedagogik i hälsofrämjande arbete menar även Svederberg och 
Svensson (2001) att det är viktigt att ge individer en grund för att fatta beslut 
vad gäller den egna livsstilen utifrån eget kunnande och egen förståelse. Under-
visningsinnehållet bör väljas i förhållande till den lärandes egen erfarenhets-
värld. Kunskaper och värderingar som grund för handling skapas inte enbart i 
formella lärosituationer utan också i informella. Därmed kan lärandet ses som en 
livslång process och inte som något avgränsat till vissa utbildningsperioder i li-
vet. Syftet med exempelvis hälsoinformation är att det som uttrycks ska mottas 
på ett sätt som leder till förändring av kunskaper, värderingar och handlande. Nu 
är det inte så enkelt utan mottagaren av information bestämmer själv, med ut-
gångspunkt från tidigare erfarenheter, vad den aktuella informationen har för 
betydelse i det sammanhang där hon möter den. I vissa fall kan det vara så att 
tidigare erfarenheter kan missgynna lärande och förändring av handlingsmöns-
ter. Enligt Svederberg och Svensson (2001) är alla tankegångar och vanor, även 
icke hälsofrämjande ovanor, den plattform vi har att utgå ifrån och en förutsätt-
ning för kunskapsutveckling och förändring av värderingar och handlingsmöns-
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ter. Sådana erfarenhetsmässigt grundade tankegångar och vanor har ofta en kul-
turell, kollektiv grund. 
 
Hälsobegreppets kulturella dimension inkluderar att människor har olika be-
dömningsgrund för hälsa på grund av olika erfarenheter som format deras värde-
ringar. Dessa kulturellt grundade värderingar och attityder styr i hög grad vårt 
handlande (Svederberg, Svensson, 2001). Därför bör ett framgångsrikt hälsoar-
bete baseras på ingående kunskaper om olika befolkningsgruppers livssyn. För 
att nå övergripande hälsomål om minskade hälsoskillnader mellan olika grupper 
är det väsentligt att personer som tillhör hälsomässigt missgynnade grupper har 
en konkret möjlighet att göra val med utgångspunkt från egen förståelse och 
egna kunskaper. Detta ställer krav på mer kunskaper om och större lyhördhet för 
pedagogiska förutsättningar på mottagarsidan. Pedagoger och forskare inom 
folkhälsoområdet behöver en interkulturell, kommunikativ kompetens. 
 
 
Hälsoarbete i skolan 
 
Skolans roll har genom historien varit väsentlig vad gäller hälsa och hälsofost-
ran, alltifrån föreskrifter om hygien till dagens vida angreppssätt på hela skol-
verksamheten. Hälsoarbete i skolan idag är komplext och har ett synnerligen 
varierat utseende. Variationen är också kopplad till de stora förändringar som 
skett på skolans område under senare delen av 1990-talet som exempelvis hu-
vudmannaskap, organisationsformer, läroplaner, kursplaner och arbetsformer 
(Regeringen, 2001). Det har skett en omfattande decentralisering av ansvaret för 
skolan till kommun- och skolnivå och antalet fristående skolor har ökat. Nilsson 
(2003) konstaterar i sin avhandling Hälsoarbetets möte med skolan i teori och 
praktik att det finns en stor bredd i det hälsoarbete som erbjuds skolan. Å ena 
sidan kan det handla om traditionella frågor som att exempelvis behandla olika 
livsstilsfrågor såsom alkohol, tobak, mat och motion till att infoga teman om 
elevinflytande, respekt, självkänsla, trygghet, empati och samverkan i en om-
fångsrik syn på hälsoarbete. Det sistnämnda innebär också att hälsoarbete blir 
diffust och innefattar ”allt” som alla talar om på en skola. Haglund (1996) menar 
att den tidigare fragmenterade och medikaliserade undervisningen har börjat ut-
vecklas i riktning mot ett hälsofrämjande tänkande. Det innebär att skapa stöd-
jande miljöer där eleverna själva medverkar aktivt. Blickarna riktas mot hela 
skolklimatet, hur skolan arbetar för att nå alla elever, hur man skapar tilltro och 
hur eleverna själva blir delaktiga och drivande i det som de själva upplever vara 
viktigt för hälsan. Istället för att arbeta med enstaka hälsoproblem och levnads-
vanor anlägger man ett helhetsperspektiv och utgår från de grundläggande vill-
kor som existerar.  
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Bruun Jensen (1996) menar dock att det är vanligt med en s.k. traditionell hälso-
undervisning som kan karakteriseras av att: 
- den fokuserar uteslutande sjukdomsdimensionen 
- den handlar enbart om livsstil och beteende 
- den har som mål att påverka elevernas beteende i en på förhand fastlagd rikt-

ning 
- den har i stort sett ingen effekt, eftersom de avsedda beteendeförändringarna 

uteblir 
- den leder ofta till oro och resignation hos eleverna och inte till handlingskraft 
 
Istället måste undervisningen omfatta både livsstil och levnadsvillkor. Våra lev-
nadsvillkor spelar en avgörande roll för såväl livskvalitet som sjukdomar och 
kan uppfattas som ramar vilka vi kan påverka i vår vardag. Bruun Jensen (1996) 
påpekar att eleverna måste utveckla en insikt om sambanden mellan individ, 
hälsa och samhälle, och att de själva bör undersöka hälsans dimensioner för att 
det ska bli relevant för dem. Ett mål med hälsoundervisningen är öka elevernas 
handlingsförmåga inom hälsoområdet såväl lokalt som globalt. Undervisningen i 
hälsa handlar om demokrati. Enligt Bruun Jensen (1996) är en hälsofrämjande 
skola inte nödvändigtvis en skola där ingen röker eller dricker och där alla mo-
tionerar och äter sunt. Det är en plats där eleverna känner glädje och tränar sin 
förmåga att påverka sina egna liv och det samhälle de skall växa upp i.  
 

”Hälsoundervisning handlar därför inte om att utveckla sunda 
barn, utan snarare om att utbilda barn, som visar sig förstå häl-
sans värde och som ökar elevernas handlingskompetens”. 

(Bruun Jensen, 1996, s 137) 
 
Skolan har en stor utmaning, inte bara genom att undervisa om hälsa, utan än 
mer genom att ”vara hälsa” och ”göra hälsa” (Pettersson, 1996). Det handlar för 
mycket om att ge fakta om vad som är farligt eller bra för hälsan. Kunskap är 
nödvändig, men ändå otillräcklig för att ändra beteenden. Skolan behöver ut-
veckla större strategiska frågor som att skapa och vidmakthålla sociala nätverk, 
svara för meningsfull sysselsättning samt ge en upplevelse av sammanhang. Det 
är inte enkelt att förverkliga men Pettersson (1996) lyfter fram idéer om ökad 
integrering av skolan i övriga samhället, ökat föräldraengagemang, möjligheter 
för lärare att ta del av annat arbetsliv samt ökad satsning på skola och utbild-
ning. 
 
Haglund (1996) redovisar i figur 9 (efter Young och Williams, 1989) vad det 
krävs för att gå från traditionell hälsoupplysning till en hälsofrämjande skola. 
 
 
Figur 9. Att gå från traditionell hälsoupplysning i skolan till en hälsofrämjande 
skola. 
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Traditionell hälsoupplysning 
 

 
Den hälsofrämjande skolan 

Tar hänsyn enbart till hälsoupplysning i begränsade 
klassrumstermer 

Intar en bredare inställning som inkluderar alla aspek-
ter av livet och dess relationer till samhället 

Tar hänsyn till personlig hygien och fysisk hälsa på 
”bekostnad” av bredare syn på hälsa 

Baserar på en modell för hälsa som inkluderar samspe-
let mellan fysiska, mentala, sociala och omgivnings-
aspekter 

Koncentrerar sig på hälsoinstruktioner och erbjudande 
av fakta 

Fokuseras på aktiv elevmedverkan genom att använda 
en rad metoder som utvecklar elevernas färdigheter 

Saknar en enhetlig, samordnad ansats, som också tar 
hänsyn till att eleverna påverkas från annat håll 

”erkänner” att elevernas hälsa påverkas av en rad fak-
torer och försöker ta hänsyn till elevernas uppfattning-
ar, värderingar och attityder 

Tenderar att svara på en serie av upplevda problem 
eller kriser 

Erkänner att många underliggande färdigheter och 
processer är gemensamma och att dessa skall planeras 
in som en del av en utbildningsplan 

Tar lite hänsyn till psykosociala faktorer i relation till 
hälsobeteende 

Ser utvecklingen av en positiv självuppfattning och att 
individerna får en ökad kontroll över sina egna liv som 
centralt för att främja en god hälsa 

Erkänner betydelsen av skolan och dess omgivning 
endast i begränsad omfattning 

Erkänner betydelsen av den fysiska miljön i skolan av 
termer av såväl estetisk som fysisk påverkan på elever 
och skolans personal 

Tar inte aktiv hänsyn till hälsa och välbefinnande hos 
all personal på skolan 

Ser hälsofrämjande arbete i skolan som relevant för 
välbefinnande av all personal på skolan och erkänner 
personalens roll som goda exempel 

Inbegriper inte föräldrar aktivt i utvecklingen av pro-
gram för hälsa och miljö 

Anser föräldrastöd och samverkan som centralt för den 
hälsofrämjande skolan 

Ser skolhälsovårdens roll enbart som hälso-
kontrollerande och sjukdomsförebyggande 

Ser skolhälsovården i ett brett perspektiv som  inklude-
rar hälsokontroller och sjukdomsförebyggande 

 
(Haglund, 1996) 
 
 
Rydqvist & Winroth (2002) diskuterar hur skolans vardag kan utvecklas utifrån 
Antonovskys teorier om ett salutogent perspektiv. En skola som vill vara hälso-
främjande ska i så fall stärka elevernas känsla av sammanhang. Detta betyder att 
man ska verka för att eleverna upplever skolan som meningsfull och har möjlig-
het att förstå och påverka vad som händer dem där. I och med detta berörs det 
mesta av skolans verksamhet som undervisning, förhållningssätt, miljö och sam-
arbete med hem och närsamhället. De menar att om skolans vardag fungerar 
som en stödjande miljö för hälsa så får vi en bättre grogrund för allt lärande i 
skolan.  
 
Nilsson (2003) problematiserar dock detta genom att fråga om det är ohälsa som 
hindrar skolframgång och orsakar skolproblem eller om det är bristande skol-
framgång som orsakar ohälsa? Konklusionen blir istället att det finns stora likhe-
ter mellan hälsoarbete och skolutveckling (jmf kapitel Hälsopedagogik). Detta 
understryks också i Regeringens proposition Hälsa, lärande och trygghet (2001) 
där det sägs att skolan är en plats för lärande och utveckling och utgångspunkten 
är att en god lärmiljö också främjar hälsa. Lärande och hälsa påverkas i stor ut-
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sträckning av samma faktorer. Lusten att lära är tydligt kopplad till känslan av 
hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: upplevelse av samman-
hang och helhet, trygghet och trivsel, delaktighet, inflytande och självkänsla 
samt möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet (Reger-
ingen, 2001). 
 
Myndigheten för skolutveckling fick av regeringen uppdraget att föra ut kun-
skapen om sambanden mellan hälsa, lärande och trygghet utifrån propositionen 
om elevhälsa. Utgångspunkterna för att arbeta med hälsa, lärande och trygghet 
på förskolor och skolor sammanfattas i fem punkter: 
- Skolans uppdrag är att skapa en god arbetsmiljö för alla elever 
- Fokus på skolans inre arbete – samverkan för att skapa en miljö för lärande 

och utveckling 
- Samband mellan lärande, värdegrund och hälsa 
- Elevhälsans arbete är betydelsefullt för såväl lärande som hälsa 
- Det främjande perspektivet behöver förstärkas 
(Myndigheten för skolutveckling, 2002) 
 
I Statens offentliga utredning Från dubbla spår till Elevhälsa – i en skola som 
främjar lust att lära, hälsa och utveckling (SOU 2000:19) påpekas vikten av att 
förstärka samarbetet mellan olika aktörer inom skolans område. Som titeln säger 
finns det risk att skolans pedagogiska verksamhet och elevhälsan löper jämte 
varandra som dubbla spår. Utredningen understryker betydelsen av ökat samar-
bete mellan all skolpersonal för att kunna forma en skola för hälsa och lärande. 
 
I Nilssons avhandling (2003) redovisas erfarenheterna från olika skolor där det 
skett ett möte mellan hälsoarbete och skola. Dessa möten delar hon upp i fyra 
kategorier som benämns som rendez-vous, rivalitet, rådslag eller genomresa. 
Rendez-vous och genomresa är ytliga möten där man tar till sig hälsoarbete som 
något som kan öka trivseln respektive som ett avgränsat projekt. Rivalitet hand-
lar däremot om konkurrens om tid och resurser och kanske om synsätt på kun-
skap, exempelvis att välbefinnande ses som andrahandsuppdrag i förhållande till 
kunskap. I rådslag finns det istället intresse för skolutveckling med fokus på 
värdegrund och demokrati som kombinerar både skol- och hälsoutveckling. 
Nilssons (2003) resultat antyder att förutsättningen för att både skol- och hälso-
utvecklingen ska utvecklas är att hälsoarbetet bygger på ett brett hälsobegrepp 
som sätter ett hälsofrämjande arbetssätt i fokus. 
 
En del i arbetet med hälsofrämjande skolor handlar även om att utveckla hälso-
undervisningen när det gäller metod och innehåll (Rydqvist, Winroth, 2002). 
Det finns skolor som har inrättat speciella hälsoämnen, men många har framför 
allt utökat tiden för hälsoundervisningen. I de nya kurs- och läroplanerna (Lpo 
94) bytte dessutom idrottsämnet namn till idrott och hälsa, vilket är ett tecken på 
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starkare fokus på olika aspekter av hälsa. När det frigörs mer tid för hälsounder-
visning ökar, enligt Rydqvist och Winroth (2002), möjligheterna till att använda 
elevaktiva arbetssätt och metoder som ger både kunskap och bearbetning av atti-
tyder och värderingar. Metoder som ofta rekommenderas är gruppsamtal, dra-
maövningar, värderingsövningar och problembaserat lärande (jmf. kapitlet Häl-
sopedagogik). De lämpar sig för undervisning kring livsstilsfrågor samtidigt 
som de kan stärka skolan som en stödjande miljö för hälsa, genom att de stärker 
främjande faktorer som relationer, trivsel, trygghet, ansvarstagande och självför-
troende.  
 
Bremberg (1996) diskuterar komplexiteten i dagens hälsoundervisning jämfört 
med tidigare. Under 1900-talets första hälft var man framgångsrik när det gällde 
att förändra beteenden som orsakade hälsoproblem, som exempelvis bristande 
hygien, genom kunskap och konkret handling. Idag är det inte lika enkelt, bl.a. 
beroende på att hälsofrågorna är långt fler samtidigt som de inte är lika uppenba-
ra. Vidare hade skolan och lärarna en större auktoritet än nuförtiden. Under 
1970-talet kompletterades den kunskapsbaserade hälsoundervisningen med s.k. 
affektiva metoder som syftade till attitydpåverkan. Tanken var att kunskap och 
förändrade attityder skulle leda till beteendepåverkan. Enligt Bremberg (1996) 
visar den internationella litteraturen att denna enkla bild av människan inte 
stämmer. Ytterligare metoder har därefter tagits fram som bygger på att det är 
bättre, om syftet är att påverka beteenden, att direkt inrikta sig på beteendet som 
sådant. Ett sätt kan vara att skapa en beteendeförändring genom att man iakttar 
andra människor, som man kan identifiera sig med, och som därför tjänar som 
rollmodeller. Ett exempel är olika kända personer som har associerats med en 
”Rökfri generation”. Andra vanliga metoder som har utvecklats har varit inrik-
tade på att ge ungdomar färdighet att klara av situationer som de kan utsättas för. 
Det kan exempelvis vara rollspel där man får träna replikföring i olika förhål-
landen. Denna färdighet kan jämföras med Bruun Jensens (1996) tankar om en 
lokal handlingsförmåga. Bremberg (1996) konstaterar dock att även om meto-
derna har effekt, så är det samtidigt viktigt att kombinera undervisningen med 
insatser av policykaraktär för att få bestående effekter. Det är också angeläget att 
det är ungdomarnas egna hälsofrågor som står i fokus, liksom själva arbetsmil-
jön i skolan. 
 
Under mitten av 1990-talet medverkade Sverige i en stor internationell satsning 
för att utveckla metoder och innehåll i skolornas arbete med hälsa. Efter ett ur-
val deltog elva skolor i projektet och premisserna var en vid syn på hälsobe-
greppet och att utgå från följande 12 punkter framtagna av WHO (Världshälso-
organisationen): 
 
- Främja elevernas självkänsla 
- Utveckla goda relationer såväl mellan elever som mellan personal och elever 
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- Klargöra skolans sociala mål 
- Ge alla elever stimulerande utmaningar 
- Förbättra skolans fysiska miljö 
- Utveckla goda relationer mellan skola, hem och samhälle 
- Utveckla en hälsoplan för hela skoltiden 
- Aktivt främja skolpersonalens hälsa och välbefinnande 
- Ta hänsyn till personalens roll som förebild 
- Använda skolmåltiden som del i hälsoarbetet 
- Samarbeta med primärvården 
- Använda skolhälsovården i hälsoundervisningen 
(Lander, 1996) 
 
Kortfattat kan man beskriva budskapet till de utvalda s.k. hälsoskolorna enligt 
följande: 
- Pröva ett samordnat, systematiskt angreppssätt på hälsoarbetet i skolan, ma-

nifesterat i en hälsoplan och låt er inspireras av de 12 punkterna. 
- Skapa modeller som passar just era skolor, men utnyttja varandras och Folk-

hälsoinstitutets resurser genom att samverka i nätverk. 
Den breda inriktningen har gjort det svårt att se konturerna i vad en hälsoskola 
är och det finns inte en utveckling utan många parallellt pågående processer. Ut-
värderarna Flising och Lander (1998) har klassificerat processen hos de utvalda 
skolorna i tre kategorier, fokuserade skolor, aktivitetsskolor och falnande skolor. 
De fokuserade skolorna skapade genombrott på bestämda områden medan akti-
vitetsskolorna hade en omfattande aktivitet på skilda områden, men utan be-
stämd fokusering på att åstadkomma genombrott på något. På de falnande sko-
lorna kom försöket aldrig egentligen igång eller avbröts det. Trots en omfattande 
verksamhet på flera av skolorna, med ökat intresse för det hälsofrämjande arbe-
tet, har förhoppningen om en hälsoplan för skolan inte blivit infriad någonstans. 
Det finns framtagna planer för särskilda insatser, t.ex. för antimobbing-arbete, 
men inte planer för hela det hälsofrämjande arbetet på skolan. 
 
 
 
Idrottens folkhälsoarbete 
 
Den svenska idrottsrörelsen är till största delen anordnad inom paraplyorganisa-
tionen Riksidrottsförbundet (RF). RF har cirka 3 miljoner medlemmar i drygt 22 
000 föreningar, och det finns en uppdelning i såväl distrikt (21 distrikt) som 
specialidrotter (67 specialidrotter).2 Även om elitidrotten har ett stort massmedi-
alt utrymme är det barn- och ungdom samt bredd- och motionsidrotten som ut-
gör den stora delen av Idrotts-Sverige. Inom bredd- och motionsidrotten ryms 

                                           
2 http://www.rf.se/t3.asp?p=15199 
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den breda tävlingsidrotten på distriktsnivå tillsammans med den ännu omfångs-
rikare motionsidrotten utan tävlingsinslag. I denna verksamhet är trivsel och 
välbefinnande de dominerande motiven.3 Idrottens verksamhetsidé och riktlinjer 
beskrivs i idéprogrammet Idrotten vill, som antogs av Riksidrottsmötet 1995 
(Riksidrottsförbundet). Idrotten vill är den gemensamma värdebas som före-
ningar och förbund bör utgå ifrån när man formulerar mål och stakar ut sin färd-
riktning. En grundläggande idé är att man på alla nivåer ska bedriva idrott så att 
den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kul-
turellt. Därför vill idrottsrörelsen utforma idrotten så att: 
 
- Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll. 
- Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet samt fysiska och 

psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 
- Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhälls-

grupperingar. 
- De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksam-

het. 
- Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.4 

 
Rydqvist & Winroth (2002) anser att idrottsrörelsen är en mycket kraftfull resurs 
i ett folkhälsoperspektiv om man lever upp till verksamhetsidén i Idrotten vill. 
Men så är inte alltid fallet, menar författarna, utan det finns avarter som bör ren-
sas bort om man ska påstå att idrottsverksamhet är positiv i alla avseenden. Men 
till allra största delen medför idrotten en rad positiva faktorer såväl för individen 
som för samhället. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste friskfaktorerna för god 
hälsa och andra är engagemang, gemenskap och positiva sociala relationer. 
Rydqvist och Winroth (2002) pekar på att allt detta finns i många idrottsföre-
ningar, men dessa behöver stimuleras och utvecklas på olika sätt. 
 
Riksidrottsförbundet menar att man är en aktiv aktör när det gäller folkhälsofrå-
gor, men ambitionen är att man ska bli än mer aktiv. Därför är strävan att syn-
liggöra och vitalisera den breda folkrörelseidrottens roll i det hälsofrämjande 
arbetet. Prioriterade uppgifter är: 
- Sprida kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet och vad idrotten kan erbju-

da. 
- Öka debatten internt om idrottens roll utifrån ett folkhälsoperspektiv. 
- Skapa ett centrum för utveckling av bredd- och motionsidrott. 
 
Formerandet av ett centrum för bredd- och motionsidrott har varit aktuell sedan 
mitten av 1990-talet. 1997 bildades ett nätverk som har tagit fram policyskrifter 
och kunskapsbanker samt arrangerat konferenser. RF-stämman 2001 tillstyrkte 
                                           
3 http://www.rf.se/t3.asp?p=13697 
4 http://www.rf.se/t3.asp?p=81049 
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att ett centrum ska inrättas och hösten 2003 bildades dessutom RF:s breddid-
rottsråd, med representanter för åtta specialidrottsförbund, två distriktsidrotts-
förbund samt en från SISU Idrottsutbildarna under ledning av ledamot från riks-
idrottsstyrelsen. 
 
Idrottsrörelsens betydelse för ökad fysisk aktivitet betonas i bredd- och motions-
idrottens verksamhetsinriktning, samtidigt som man menar att det är angeläget 
att vara opinionsbildare i folkhälsofrågor. Åtskilliga föreningar och förbund be-
driver dessutom, förutom sin ordinarie verksamhet, speciella projekt för frisk-
vård och folkhälsa, tillsammans med landsting, kommuner och/eller olika före-
tag. Detta anser idrottsrörelsen bör utvecklas vidare, samtidigt som man betonar 
att denna verksamhet ska ses som en uppdragsverksamhet, byggd på speciella 
överenskommelser mellan de olika intressenterna.5 
 
En aktuell folkhälsofråga där idrottsrörelsen spelar eller kan spela en roll är FaR 
– Fysisk aktivitet på recept. Runt om i landet pågår arbetet med att skriva recept 
på fysisk aktivitet. En del landsting har kommit långt och andra är i startgropar-
na och många idrottsföreningar är eller vill komma igång med FaR-arbete. För 
att förbereda idrottsföreningar och idrottsledare att jobba med denna folkhälso-
fråga har SISU Idrottsutbildarna, med stöd av Folkhälsoinstitutet, arbetat fram 
en mall för utbildning av ledare som vill arbeta med FaR-grupper.6 
 
Regeringen betonar vikten av idrottsrörelsen genom att göra en kraftfull ekono-
misk satsning på idrottens barn- och ungdomsverksamhet under innevarande 
mandatperiod. Satsningen, som benämns Ett handslag med idrotten, ska stötta 
och uppmuntra idrottsföreningar och förbund att öppna dörrarna för fler, hålla 
tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger 
och intensifiera samarbetet med skolorna. Idrottsrörelsen anser att de utveck-
lingsområden regeringen anger på inget sätt främmande, utan stämmer väl med 
idrottens egna strävanden. Utgångspunkten för arbetet måste därför vara idrotts-
rörelsens egna mål och verksamhet idag.7 
 
 
Hälsofrämjande arbetsplatser 
 
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbets-
relaterade ohälsan och medverkar till en allmänt förbättrad folkhälsa, utan är 
även en nödvändig utgångspunkt för en hållbar tillväxt. Arbetsmiljön måste i 
den meningen vara väl fungerande och arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljöla-
gen ett stort ansvar i den betydelsen. Arbetet bör präglas av en säker och trygg 
                                           
5 http://www.rf.se/t3.asp?p=53006 
6 http://www.rf.se/t3.asp?p=81603 
7 http://www.rf.se/t3.asp?p=77127 
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miljö, fysiskt såväl som psykiskt och socialt. Till de fundamentala villkoren hör 
att ha kontroll, delaktighet och inflytande över sitt eget arbete, hur det ska utfö-
ras och att kunna påverka arbetstakt/arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga (Sta-
tens folkhälsoinstitut).8 
 
Att förebygga ohälsa är ett steg på vägen mot målet ökad hälsa i arbetslivet. Det 
räcker dock inte. Det behövs även insatser som främjar hälsa i arbetslivet. Det 
finns sedan länge en omfattande kunskap om hur vi inte bör ha det på våra ar-
betsplatser. Däremot är det sämre beställt med kunskap om vilka arbetsmiljöer 
som bidrar till att människor har förutsättningar för att fungera optimalt och må 
bra (Abrahamsson, 2003). Åtgärder för att öka hälsan i arbetslivet pågår på bred 
front bl.a. mot bakgrund av regeringens, under år 2001 beslutade, 11-
punktsprogram. Programmets målsättning är att åstadkomma en bred samsyn i 
ansträngningarna att halvera sjukskrivningarna till år 2008.9 
 
I en jämförelse mellan att främja hälsa respektive förebygga ohälsa kan man 
konstatera att främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan före-
byggandet fokuserar på att avvärja och skydda. Som exempel inom arbetsmiljö-
området kan det innebära: 

 
Hälsofrämjande Förebyggande 

Utveckla ett engagemang i arbetet Avvärja fysiska och mentala hälsoproblem 
Stärka den upplevda kvaliteten i arbetet Minska riskfaktorer för ohälsa 
Möjliggöra ett emotionellt välbefinnande Skydda från hälsofaror 
Erbjuda ett stödjande socialt klimat Bygga upp hälsa/rehabilitering 
  
(Menckel & Österblom, 2000) 
 
Utifrån detta inkluderar hälsofrämjande allt som syftar till att verka för männi-
skors möjligheter att må bra och att många faktorer både inom och utanför ar-
betsplatsen kan ses som hälsofrämjande. Menckel & Österblom (2000) beskriver 
en svensk definition av hälsofrämjande på arbetsplatser, med utgångspunkt från 
Luxemburgdeklarationen för hälsofrämjande på arbetsplatser i EU, enligt föl-
jande: 
- Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i 

alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefin-
nandet och hälsa. 

- Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men fo-
kuserar på möjligheter till god hälsa. 

- Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande män-
niskor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. 

                                           
8 http://www.fhi.se/templates/Page____122.aspx 
9 http://www.fhi.se/templates/Page____122.aspx 
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I syfte att tydliggöra friskfaktorer i arbetslivet refererar Eriksson (2003) till un-
dersökningar som gjorts på uppdrag av Prevent. Prevent är en ideell organisa-
tion, där huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO och PTK, som förmedlar kunskap 
inom arbetsmiljöområdet. Det som nämns som viktiga förutsättningar för den 
”goda arbetsplatsen” handlar om relationer och spelregler på arbetsplatsen i frå-
ga om förhållningssätt, relationer, samarbete, kommunikation och kul-
tur/stämning. Det är också betydelsefullt med fungerande vardagliga rutiner och 
tydlighet i organisationen i kombination med balans mellan krav, mål och resur-
ser.  
 
Trollestad (2003) anknyter till Antonovsky och Känsla av sammanhang när han 
visar på faktorer som troligtvis är helt avgörande för att organisationer ska ut-
märkas av god hälsa. För det första måste organisationens syfte och arbetsupp-
gifter göras begripliga. Det är den strategiska ledningens uppgift att tydligt in-
formera sin organisation och omvärld om vad som är dess identitet i avseende; 
uppdrag, vision och värdegrund. För det andra måste organisationens medarbe-
tare uppleva att de tas på allvar. Medarbetarnas kunskap, erfarenheter och per-
sonliga engagemang är nödvändiga resurser om dagens kunskapsintensiva och 
människoorienterade organisationer ska ha kraft och kreativitet. Det tredje och 
ytterst avgörande är att vi upplever att våra liv och det vi ägnar kraft och tid åt är 
meningsfullt. Förutsättningarna är att medarbetare är aktiva och delaktiga samt 
ges möjlighet till ansvarstagande och kreativitet. 
 
Angelöw (2002) har i boken Friskare arbetsplatser – att utveckla en attraktiv, 
hälsosam och välfungerande arbetsplats presenterat och beskrivit olika typer av 
organisatoriska strategier, samt olika individuella och gruppbaserade framgångs-
faktorer för att skapa hälsosammare arbetsplatser. Dessa presenteras här i rubrik-
form: 
 

Organisatoriska strategier Individuella och gruppbaserade fram-
gångsfaktorer 

 
1. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöar-

bete 
1. Möjlighetsfokuserat förbättringsarbete 

och analys 
2. Att skapa en lagom arbetsbelastning 2. Medvetenhet kring stressreaktioner 

och hälsofrämjande mönster 
3. Ökat inflytande och delaktighet 3. Fysisk aktivitet, kost och dryck 
4. Ett konstruktivt ledarskap 4. Systematisk återhämtning och mental 

uppladdning 
5. Ett positivt arbetsklimat 5. Självinsikt och personlig utveckling 
6. Att satsa på kompetensutveckling 6. Att uppmärksamma möjligheter och 

det positiva 
7. Friskvård 7. Relationsbyggande och bildandet av 

uppmuntrargrupper 
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8. Personalekonomiska bokslut och häl-
sobokslut 

 

9. Samarbete med företagshälsovård och 
andra resurser 

 

 
Angelöw (2002) menar att en kombination av flera av ovanstående strategier är 
en mycket effektiv väg för att öka hälsan på en arbetsplats. Rydqvist & Winroth 
(2002) pekar på betydelsen av att hälsoarbetet bedrivs på den lokala nivån för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar som främjar hälsa. De konkretiserar och 
sammanfattar några vägledande principer för hälsoarbetet på arbetsplatsen: 
- Hälsoarbetet sker utifrån arbetsplatsens förutsättningar. 
- Man arbetar både med omgivningsförhållanden och individfaktorer. 
- Hälsofrågorna finns på dagordningen och det finns en tydlig organisation för 

hur de drivs och koordineras. 
- En lokal handlingsplan finns för hälsoarbetet, gärna integrerad i annan struk-

tur. 
- Personalen är delaktig i processen. 
- Hälsofrågorna backas upp, möjliggörs och stöds från central nivå. 
- Medvetandegöra, kunskapsuppbyggnad och utbildning utgör en central stra-

tegi i hälsoarbetet. 
 
Friskvård är alltså enligt bl.a. Angelöw (2002) en del i ett utveckla en hälso-
främjande arbetsplats. Utmärkande i allt friskvårdsarbete är att det krävs en ak-
tiv medverkan om det ska bli något resultat. Detta kan jämföras med exempelvis 
hälsovårdens verksamhet där man kan vara en passiv mottagare av t.ex. under-
sökning och vaccinering. Rydqvist & Winroth (2002) presenterar bl.a. en defini-
tion av friskvård som lyder;  
 

Friskvård är alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja häl-
san, främst på individ- och gruppnivå och med fokus på levnads-
vanor och livsstil.  

 
Definitionen pekar på att det handlar om hälsoarbete på individ- och gruppnivå 
samt att främjande är en vägledande princip i jämförelse med förebyggande. 
 
Friskvårdens innehåll har idag vidgats från att inledningsvis på 1970-talet ha 
dominerats av kost- och motionsfrågor. Utbildningsverksamhet som ryggskolor, 
stresshanteringskurser och rökslutargrupper är några exempel och alternativa 
hälsoundersökningar som t.ex. hälsoprofilbedömning är vanliga. Det sistnämnda 
är en hälsotest där man som intressent ges möjlighet att reflektera över sin egen 
hälsa. Testen innehåller bl.a. vissa mätningar och ett hälsosamtal. Under senare 
år har friskvården utökats med frågor som handlar om hobby och kultur, där 
psykisk och social hälsa fokuseras (Rydqvist & Winroth, 2002). 
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UTVÄRDERINGENS UTFALL 
 
I denna del redovisas utfallet av utvärderingarna av de två projekten var för sig. 
Med tanke på arbetets syfte och frågeställningar samt utvärderingens inriktning 
är utfallet uppdelat i delarna; förutsättningar, process och mål – resultat. Utför-
liga deskriptiva redogörelser av projekten finns som bilagor. 
 
 
Hälsoarbete i samverkan 
Projektet bygger på en samverkan mellan skola och näringsliv med syftet att få 
fram en modell på hur man kan öka ungdomars hälsomedvetenhet samt visa hur 
man kan fortsätta detta arbete i näringslivet för att skapa förutsättningar för ett 
livslångt hälsoengagemang. Projektet beskrivs grundligt i bilaga 1.  
 
 
Förutsättningar 
Även om det inte görs någon ekonomisk utvärdering i denna rapport kan man 
konstatera att projektet Hälsoarbete i samverkan (HiS) haft ett starkt finansiellt 
stöd redan innan medverkande parter var utsedda. Projektstödet på cirka två mil-
joner kronor byggde på en ansökan till AMF (numera AFA), via Arbetarskydds-
tyrelsen, från Jan Andersson, lärare på Haganässkolan i Älmhult. Orsaken till 
projektidén var enligt Andersson att han arbetat med hälsa i många år som id-
rottslärare men blivit intresserad av hälsan i ett bredare perspektiv.10 Hälsa hand-
lade inte bara om idrott utan det var en helhet som var väsentlig. Parallellt kom 
det vid denna tid många signaler om ohälsan i arbetslivet. För att stärka legitimi-
teten i hälsoarbetet var ambitionen att skapa något gemensamt mellan skola och 
näringsliv.  
 
I samband med förberedelsearbetet förankrades projektet med chefer på IKEA 
och förvaltningschefer i Älmhults kommun. Tanken var att dessa i sin tur skulle 
utse vilka delar i sina organisationer som skulle medverka i projektet. Efter en 
lång förberedelsetid blev det klart vilka skolor och arbetsplatser som skulle del-
ta. Denna medverkan byggde på intresse och att deltagarna tillsammans skulle 
utgöra ett åldersmässigt stråk. Följande parter utsågs att medverka: 
- Möckelns förskola 
- Linnéskolan (grundskola, F-5) 
- Diö skola (grundskola, 6-9) 

                                           
10 Intervju Andersson, 2004-06-07 
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- Programmen Media, Handel och TESS (The European Entrepreneur School) 
på Haganässkolan (gymnasieskola) 

- Bolagen IKEA Svenska AB (s k lagret) och IKEA Catalogue Service AB 
Analysen av projektet visar att det på Linnéskolan blev i huvudsak år F-2 som 
medverkade och det på IKEA enbart blev bolaget IKEA Svenska AB (s.k. lag-
ret). På Diö skola  har däremot även år 1-5 deltagit. 
 
Under förberedelsetiden reviderades den ursprungliga projektplanen vad avser 
projektets namn, mål, organisation och tidsplan. Det slutliga namnet blev Häl-
soarbete i samverkan (HiS) och de omarbetade målen blev följande: 
1. Definiera hälsobegreppet i skola och näringsliv 
2. Skapa en plan med ramar och mål för hälsoutveckling i skola och näringsliv 
3. Inleda ett aktivt arbete för att nå hälsomedvetenhet och hälsoutveckling i sko-

la och näringsliv  
4. Visa på processer som leder till hälsoutveckling i skola och näringsliv 
5. Skapa underlag för en långsiktig kvalitetssäkring av hälsoutvecklingen i sko-

la och näringsliv 
6. Skapa utbildningsmaterial för ny teknik som kan användas i skola och när-

ingsliv 
Med tanke på den långa startsträckan försköts det treåriga projektet ett år och 
verksamhetsperioden blev 2001-2003. Under senare delen av förberedelsetiden 
(oktober 2000) anställdes en projektledare/koordinator på 50 % tjänst och den 
justerade organisationen fick följande utseende: 
 
 
Figur 10. Organisation för Hälsoarbete i samverkan. 
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Organisationen bestod, utöver de deltagande arbetsplatserna och skolorna, av en 
projektledare, ledningsgrupp, referensgrupp, utvärderare, partners och externa 
utbildare. Ledningsgruppens utökades snart med att bestå av, förutom projektets 
initiativtagare och ledare, en chef från IKEA och en rektor från kommunen. 
Dess uppgift var att fatta beslut om ramar och riktlinjer samt ha det ekonomiska 
ansvaret. Referensgruppen uppfattades som ett stöd till ledningsgruppen och 
hade till uppgift att finnas med i övergripande diskussioner. De som deltagit i 
referensgruppen har varierat och mer utgjorts av de operativt ansvariga för pro-
jektet på respektive arbetsplats och skola. Med partners menades olika lokala 
organisationer eller personer som kunde tillföra kunskaper och erfarenheter till 
projektet. 
 
Under projektets verksamhetsperiod har det funnits ansvariga personer ute på de 
enskilda deltagande enheterna. De har bildat en lokal organisation som haft en 
stor betydelse för projektets genomförande. Flertalet av dessa ansvariga perso-
ner har också medverkat i referensgruppen. Referensgruppens träffar har därför 
mer handlat om en avrapportering av det aktuella läget på varje arbetsplats än 
om övergripande diskussioner. Projektledaren har haft en betydelsefull roll un-
der både förankrings- och genomförandefasen som koordinator och pådrivare. 
Flera representanter på de olika enheterna påpekar just projektledarens viktiga 
funktion. Projektet bytte ledare vid årsskiftet 2002-2003. 
 
 
Process 
Som framgått startade projektet Hälsoarbete i samverkan (HiS) mycket på grund 
av ett individuellt uppslag. Genom kontakter på nationell nivå skapades ekono-
miska förutsättningar för projektet parallellt som det förankrades hos chefer på 
IKEA respektive skolförvaltningen i Älmhult. Enligt initiativtagaren skulle pro-
jektet växa inifrån där cheferna, via att fånga upp ett intresse, skulle utse vilka 
delar i verksamheten som hade för avsikt att medverka. Det finns oklarheter hur 
denna del i processen har gått till, men det verkar som det på skolsidan i de fles-
ta fall varit skolledare som givit klartecken till att medverka. På IKEA var redan 
tidigt IKEA Svenska AB (s.k. lagret) med i diskussionerna och det blev därför 
naturligt att de kom att medverka. Avsikten var också att ett annat IKEA-bolag, 
IKEA Catalogue Service AB, skulle medverka, inte minst för att bidra till en 
naturlig koppling till skolan genom mediaprogrammet på Haganässkolan. Det 
fanns ett intresse att medverka, men bolaget tog inte steget fullt ut eftersom de 
redan arbetade med ett annat hälsoprojekt. 
 
Stora delar av år 2000 präglades av försök att konkretisera projektet. Det före-
kom träffar med intresserade verksamheter som handlade om såväl kunskap 
kring hälsoområdet som att inventera vilket hälsofrämjande arbete som redan 
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bedrevs. Den största delen av tiden ägnades dock åt att försöka tydliggöra pro-
jektplanens intentioner och fastställa vilka som slutgiltigt skulle medverka. Pro-
jektet tog tydlig fart när en projektledare på 50 % tillsattes i oktober 2000. Pro-
jektledaren träffade de medverkande parterna, såväl enskilt som tillsammans, 
och reviderade därefter projektplanen. Revideringen innebar både omformule-
ring av målen, ny tidsplan, justerad organisation och ett nytt projektnamn. I ja-
nuari 2001 skedde en mera formell start för projektet i samband med en allmän 
föreläsning om hälsa och hälsoarbete. Detta följdes av en tvådagars utbildning 
för intresserade medarbetare från de medverkande verksamheterna. Denna ut-
bildning fokuserade på att skapa en gemensam begreppsapparat för hälsoarbete, 
samt beskriva hur en arbetsprocess på respektive enhet skulle kunna utformas. 
Under våren 2001 fortsatte förankringsarbetet ute på respektive arbetsplats sam-
tidigt som några startade enskilda hälsoaktiviteter. Flera arbetsplatser valde att 
diskutera hälsobegreppet bland sina medarbetare samt frågor om nuläge, önskat 
läge och vad man ska arbeta vidare med. 
 
Från hösten 2001 och fram till projektets avslutning vid årsskiftet 2003-2004 har 
arbetet i huvudsak handlat om olika hälsoaktiviteter på respektive arbetsplats. 
De olika arbetsplatserna har själva utformat sitt hälsoarbete utifrån engagemang 
samt möjligheter, och några har haft en omfattande verksamhet. Det innebär att 
den större delen av processen har genomförts av enskilda ansvariga ute på de 
medverkande enheterna, med stöd från projektledaren. Det gemensamma arbetet 
har bestått av träffar i referensgruppen 2-4 gånger per år, allmän information och 
marknadsföring samt möjlighet att ta del av föreläsningar. Föreläsningarna före-
kom framför allt under våren 2002. Under den nya projektledarens ledning år 
2003 gjordes försök att utveckla arbetet på en mer övergripande organisations-
nivå. 
 
 
Mål – resultat  
Efter att en projektledare anställts i slutet av år 2000 reviderades projektets mål. 
Revideringen var föranledd av en otydlighet i den ursprungliga projektplanen. 
De omarbetade målen blev följande: 
1. Definiera hälsobegreppet i skola och näringsliv 
2. Skapa en plan med ramar och mål för hälsoutveckling i skola och näringsliv 
3. Inleda ett aktivt arbete för att nå hälsomedvetenhet och hälsoutveckling i sko-

la och näringsliv  
4. Visa på processer som leder till hälsoutveckling i skola och näringsliv 
5. Skapa underlag för en långsiktig kvalitetssäkring av hälsoutvecklingen i sko-

la och näringsliv 
6. Skapa utbildningsmaterial för ny teknik som kan användas i skola och när-

ingsliv 
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Om man ser till de två första målen har hälsobegreppets komplexitet och hälso-
utveckling diskuterades såväl i formerings- som förankringsfasen. Under de ge-
mensamma utbildningsdagarna i februari dryftades skilda hälsodefinitioner med 
ansvariga från de olika verksamheterna. Ett arbetssätt där man tar sin utgångs-
punkt i nuläget och önskat läge, när det gäller hälsosituationen, introducerades. 
Uppgiften blev sedan att fortsätta denna diskussion ute på arbetsplatserna. På 
Haganässkolan genomfördes därför en studiedag med personal från de tre gym-
nasieprogram som ingick i projektet, och frågor kring nuläge och önskat läge 
samt vad och hur man ska arbeta vidare med stod på dagordningen. På Lin-
néskolan träffades arbetslaget för år 1-5 för motsvarande diskussioner och på 
Möckelns förskola ägnade man ett personalmöte till att avhandla hälsofrågor. 
Däremot försköts processen på Diö skola, bl.a. beroende på att skolan saknade 
ledning under denna period. Istället startade man höstterminen 2001 med en per-
sonalresa för att befrämja den sociala samvaron, diskutera hälsofrågor och bra-
instorma kring tänkt verksamhet. I samband med ovanstående träffar har det 
alltså också kläckts idéer kring hälsoaktiviteter, som sedermera utgjort den hu-
vudsakliga verksamheten i projektet. Diskussionen kring hälsobegreppet har 
fortsatt på några av skolorna. På Möckelns förskola har frågan tagits upp på för-
äldramöten och på Diö skola samt Haganässkolan har den berörts med eleverna 
vid hälsodagar. På IKEA Svenska AB har inte motsvarande övergripande dis-
kussion förts bland personalen. Där presenterades istället projektet för ledningen 
och det togs fram en plan för hur ett konkret upplägg skulle kunna se ut. Det 
handlade om att erbjuda fysisk aktivitet i kombination med utbildning, delvis på 
arbetstid. Däremot menar projektledaren att projektet Hälsoarbete i samverkan 
har genererat en diskussion i olika ledningsgrupper kring hälsofrågor. 
 
Det finns följaktligen inte en gemensam och förankrad definition av hälsobe-
greppet hos de medverkande verksamheterna. Emellertid uttrycker flera deltaga-
re att synen på hälsa har vidgats och att man har fått en ökad förståelse för häl-
sans komplexitet. En definition eller snarare ett resonemang kring hälsa finns i 
ett informationsmaterial om projektet. Definitionen är framtagen av projektleda-
ren och utgör en sammanfattning av olika diskussioner och föreläsningar. Den 
lyder: 

Hälsa är ett vitt begrepp som är nära kopplat till den egna person-
ligheten och livsstilen. Att ha en god hälsa handlar om att må bra 
och ha resurser att klara vardagens krav både fysiskt, psykiskt 
och socialt. Hälsa handlar även om att uppnå god livskvalitet och 
en balans i tillvaron. 
(Broschyr, Hälsoarbete i samverkan, 2003) 

 
Det existerar inte någon gemensam plan med ramar och mål för hälsoutveckling 
i skola och arbetsliv. Arbetet med hälsoutveckling har istället bedrivits på de 
enskilda enheterna med mer eller mindre tydliga ramar och mål. För att stimule-
ra till att utveckla hälsoarbetet har deltagarna fått ta del av goda exempel, samt 
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fått prov på hur en arbetsprocess kan se ut där man tar hänsyn till den aktuella 
situationen och vad man vill. De ramar och mål som förekommer handlar om att 
vissa hälsoaktiviteter som utövats på enheterna har blivit uppskattade och där-
igenom regelbundet återkommande. Detta finns det exempel på vid samtliga del-
tagande skolor. 
 
Det tredje målet, som handlar om att inleda ett aktivt arbete för att nå hälsomed-
vetenhet och hälsoutveckling i skola och näringsliv, är det som genomsyrat pro-
jektet. Efter formerings- och förankringsfasen har som framgått hälsoarbetet i 
huvudsak genomförts ute på respektive enhet. Det har förekommit många och 
varierade hälsoaktiviteter, där en del har permanentats. En mer utförlig redogö-
relse för verksamheten på respektive enhet finns i bilaga 1. Det finns också flera 
exempel på aktiviteter som varit tillfälliga eller upphört efter ett tag. Förklaring-
ar kan vara många, men en del operativt ansvariga nämner orsaker som brist på 
tid, osäkerhet kring ekonomi, avsaknaden av tydlig ledning och bristande för-
ankring i organisationen. Flera av de ansvariga i de olika verksamheterna beto-
nar att projektet bidragit till ett ökat allmänt intresse för hälsa och hälsofrågor. 
Projektet har också gett spin-off effekter, både i form av att hälsoaktiviteter 
stärkt den sociala gemenskapen och att intresset för aktiviteter utanför projektets 
ram har ökat. 
 
Det går inte utifrån erfarenheterna från projektet att fastslå någon enstaka pro-
cess som visat sig leda till hälsoutveckling. Istället har de olika enheterna bedri-
vit hälsoarbetet utifrån sina skilda förutsättningar. Ser man projektet som helhet 
nämner dock flera av de ansvariga ute i enheterna betydelsen av en projektledare 
i arbetsprocessen. Under projektets första år bidrog projektledaren till att skapa 
struktur och samtidigt stimulera hälsoarbetet i skolorna och på IKEA. Dessutom 
var ledaren den som såg till att hålla samman de olika enheterna via bl.a. ge-
mensamma möten, föreläsningar och skriftlig information. Flera av de ansvariga 
ute i enheterna påpekar också vikten av att arbetsplatsens ledning har förståelse 
för projektet för att processen ska fortgå. Det handlar exempelvis att de som är 
operativt ansvariga får stöd bl.a. i form av arbetstid. 
 
I samband med utbildningsdagarna under projektets formeringsfas fick deltagar-
na ta del av en arbetsprocess där medarbetarna på en arbetsplats tillsammans 
bestämmer vilket hälsoarbete som skall bedrivas. Genom att utgå från nuläge 
och önskat läge skapar man idéer om vilket hälsoarbete som kan bedrivas. Där-
efter gör man prioriteringar och sätter mål för verksamheten. Målen utgör sedan 
plattformen för en handlingsplan som genomförs och utvärderas. Därefter blir 
det ett nytt nuläge och önskat läge och processen löper vidare. Arbetsprocessen 
kan illustreras enligt följande: 
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Figur 11. Processinriktat tänkande och arbete i hälsopromotion 
 
Historia  Nuläge  Önskat läge 
 
 
     Mål 
 
 
  Handlingsplan/Genomförande 
 
 
                Utvärdering 
 
 
  Nytt nuläge Önskat läge, osv…… 
 
(Jan Winroth, februari 2001) 
 
 
Deltagarna fick i uppgift att genomföra motsvarande process på sin egen arbets-
plats under formeringsfasen. Det gjordes så till viss del, men det blev som regel 
en engångsföreteelse och inget återkommande i verksamheten. Enligt vissa var 
uppgiften för svår och man hade behövt mer kunskap och erfarenhet för att det 
skulle bli en tydlig process. Istället har det alltså blivit olika förlopp på respekti-
ve arbetsplats som har tagit sin utgångspunkt i de ansvarigas intresse och möj-
ligheter till att engagera sig. Dessa enskilda processer hade kunnat nått längre 
om man redan i samband med projektets förankring och formering insett bety-
delsen av tydlighet i ansvar, ledning och dokumentering. 
 
I och med att projektet inte visar på någon specifik process för hälsoutveckling 
finns det inte något underlag för en långsiktig kvalitetssäkring av densamma. 
Under projektets sista år fanns det tankar om att förankra hälsoarbetet på led-
nings- och organisationsnivå i syfte att skapa kontinuitet och långsiktighet. Detta 
förankringsarbete ägde dock inte rum. Kring projektets sjätte mål, som handlar 
om att skapa utbildningsmaterial för ny teknik, har det inte skett något arbete. 
 
 



 

 

 

54 
 
 

Idrott och folkhälsa 
Projektet handlar om ett samarbete mellan Smålandsidrotten och de tre lands-
tingen i Småland i syfte att stärka idrottens roll i arbetet med att främja folkhäl-
san. Projektet beskrivs grundligt i bilaga 2-7.  
 
Förutsättningar 
Organisationen för projektet Idrott och folkhälsa illustreras i följande figur: 
 
Figur 12. Organisationen för Idrott och folkhälsa i olika faser. 
 
Fas 1 (tidigt utvecklingsskede) 
 
 
 
 
  
Fas 2 (utvecklingsskede) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fas 3 (projekttiden) 
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I fas 1, efter att tankarna kring ett utvecklat samarbete angående folkhälsa mel-
lan Smålandsidrotten och de tre landstingen hade väckts, organiserades utveck-
lingsarbetet i tre länsvisa arbetsgrupper. Representationen var bred, med medar-
betare från såväl landsting som idrottsrörelse. Landstingen representerades av 
personer som var väl initierade i folkhälsofrågor och hade en förhållandevis 
stark position som tjänstemän eller politiker i sin organisation. Från idrottsrörel-
sen fanns både tjänstemän och förtroendevalda. En av idrottens platser i arbets-
grupperna var fastlagd för en representant för Korpen, Smålands Motionsidrotts-
förbund. 
 
Trots denna organisation, med en bred förankring, upplevde initiativtagarna till 
samarbetet, Smålandsidrotten, att arbetet inte utvecklades som det var tänkt, 
utan organisationen kompletterades med en projektledare på halvtid under be-
gränsad tid (6 månader). I fas 2 tog arbetet fart, inte minst för att det blev någon 
med ett tydligt ansvar för utvecklingsarbetet och framtagandet av ett handlings-
program. Samtidigt var det satt en tidsfrist. Utvecklingsarbetet fick också till-
skott i och med att projektledaren var insatt i området och att han, parallellt med 
det regionala arbetet, fick möjlighet att ta del av goda exempel i landet. Arbets-
gruppernas roll blev nu istället mera rådgivande. 
 
I fas 3, organisationen under projekttiden, slogs arbetsgrupperna ihop till en s.k. 
projektledningsgrupp, som i projektets slutskede döptes om till en referens-
grupp. Gruppen har fått kontinuerlig information, inte minst i samband med tre 
årliga träffar, i maj, augusti och december. Då har gruppen också fattat beslut i 
centralare frågor som exempelvis om verksamhetens inriktning. Några personer, 
som inte hade möjlighet att delta i fas 2, föll ifrån gruppen, men majoriteten av 
de medverkande har varit med under hela tiden. Detta har bidragit till en konti-
nuitet och en tydlig kontakt, inte minst mot respektive landsting. Från landsting-
et Kronoberg har det av olika skäl varit begränsad representation i slutskedet av 
projektet. 
 
Förutom denna övergripande och rådgivande del i organisationen bildades efter 
en kortare tid i projektet en s.k. styrgrupp, bestående av tre personer första året 
och därefter fyra personer. Styrgruppens uppgift har varit att förbereda ärenden 
till projektledningsgruppen och fatta beslut kring verksamheten under projektti-
den. Representationen har varit projektledare, administrativt ansvarig samt en 
representant vardera från Smålandsidrotten och landstingen. Smålandsidrottens 
företrädare har varit idrottschefen i Småland med en god överblick inom områ-
det, men framför allt en förtrogenhet i idrottens utvecklingsfrågor, både regi-
onalt och nationellt. Landstingets representant satt redan från början på ”dubbla 
stolar”, dvs. var även starkt engagerad inom idrottsrörelsen. Personen i fråga 
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gick tidigt under projekttiden i pension och har därefter mer varit en person som 
representerat idrottsrörelsen. 
 
Det operativa ansvaret har vilat på projektledaren med administrativt stöd från 
Smålands Idrottsförbunds kansli, i synnerhet den som haft ansvar för informa-
tion. Med tanke på projektets omfattning och att projektledaren har haft begrän-
sad arbetstid, tillsattes efter det första året en person på kansliet som sysslat med 
projektet på 50 % tjänst. Denna person hade en adekvat utbildning för folkhäl-
soarbete. Tjänsten har företrädesvis inneburit administrativ hantering av projek-
tets delar medan ansvaret för genomförande och fortsatt utveckling fortfarande 
har funnits hos projektledaren och styrgruppen. 
 
För de olika delprojekten har det tillsatts lämpliga konstellationer för utveckling 
och genomförande. Skapandet av Utbildning av hälsoinspiratörer gjordes av 
projektledaren samt några personer som sysslar med hälsoutbildning som pro-
fession. De personer som utvecklade kursen blev senare också de som i huvud-
sak fick ansvaret för genomförande. Även för delprojektet Satsa friskt – hälso-
utbildning för idrottsungdomar tillsattes en utvecklingsgrupp. Förutom projekt-
ledaren bestod gruppen av informationsansvarig på Smålandsidrotten samt en 
konsulent i idrottens studieförbund, SISU. Projektledaren har haft mer ansvar 
för texterna, medan informationsansvarig har svarat för layouten. För utveckling 
och genomförande av delprojektet Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden till-
sattes ingen speciell grupp. Istället var det projektledaren i samverkan med styr-
gruppen som fick ansvaret. 
 
De ekonomiska förutsättningarna, som innebar 310 000 kronor per år och delta-
gande part (de tre landstingen samt Smålandsidrotten) har gällt under hela pro-
jekttiden. Förutsättningen var ett treårigt projekt år 2000-2002, men det förläng-
des av flera skäl till även år 2003. Denna förlängning med ett fjärde år gjordes 
inom de ekonomiska ramarna för ett treårigt projekt. 
 
 
Process 
Både under utvecklingsarbetet och genomförandet av projektet Idrott och folk-
hälsa har det varit Smålandsidrotten som varit den drivande aktören. Smålands-
idrotten tog initiativ till ett utvecklat samarbete kring folkhälsan och ansvarade 
för det operativa arbetet i utvecklingsskedet. Samtidigt har projektets delar ge-
nomförts i föreningar och förbund med idrottens medarbetare som ansvariga. 
 
De tre landstingen har varit delaktiga under hela tiden, men den huvudsakliga 
rollen har varit att få information, lämna synpunkter och ge klartecken till olika 
former av verksamhet. Landstingen har mer fungerat som viktiga samarbets-
partner med god kännedom om folkhälsoarbete i stort och som bidragit med fi-
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nansiellt stöd till projektet. Landstingets representanter i arbetsgrupper och sena-
re projektledningsgrupp har svarat för den interna förankringen i sina respektive 
landsting, ibland med medverkan från projektets operativt ansvariga. 
 
Projektet inleddes med en förhållandevis lång startsträcka med utvecklingsarbe-
te, inventering av goda nationella exempel och hearings i respektive landsting. 
Trots detta förberedelsearbete blev det en efter omständigheterna snabb konkre-
tisering av alla tankar och idéer som hade kommit fram. Det gällde att under 
några sommarmånader precisera ett handlingsprogram som kunde föreläggas 
landstingen i slutet av augusti 1999. Handlingsprogrammet som presenterades 
inledningsvis visade sig med facit i hand bli vägledande och dominerande för 
hela projekttiden. Många av de andra tankarna och idéerna redovisades istället 
som en idébank, möjliga att använda för intresserade förbund och föreningar. 
 
Smålandsidrotten, som haft det operationella ansvaret för projektet, har använt 
sina informationskanaler för att nå ut med projektet Idrott och folkhälsa i den 
egna organisationen. Det finns 63 olika idrottsförbund och drygt 2 000 förening-
ar med över 400 000 medlemmar i Småland som har varit potentiella medver-
kande i projektet. Marknadsföringen har handlat om riktade utskick, artiklar i 
den egna tidningen och information i samband med konferenser och utbildning-
ar. En viktig roll har utbildningsorganisationen SISU Idrottsutbildarnas konsu-
lenter haft. Konsulenterna finns spridda över Småland med ett regionalt an-
svarsområde. Deras kännedom om ”sina” föreningar och möjligheter till att ta 
personliga kontakter har varit väsentliga för att nå ut med projektets olika delar. 
 
Idrott och folkhälsas olika delprojekt har också genomgått sina enskilda proces-
ser. Några i arbetsgruppen som utvecklade Utbildning av hälsoinspiratörer hade 
på försök genomfört ett embryo till motsvarande utbildning ett par år tidigare, 
och erfarenheter från detta togs tillvara i utvecklingsfasen. På planeringsstadiet 
var det först tänkt en utbildning som sträckte sig över två helger, fredag-söndag, 
men efter överväganden kortades detta till två ”kortweekends”, fredag-lördag. 
Skriftliga utvärderingar som behandlar kursinnehåll, kursuppläggning och pro-
jektarbete har kontinuerligt genomförts och endast mindre revideringar har 
gjorts under projekttiden. De utbildade hälsoinspiratörer som önskat har i viss 
mån givits möjlighet till återträffar. Flera inspiratörer har dock framfört att man 
önskat fler regelbundna återträffar. 
 
I delprojektet Satsa friskt – för unga aktiva var den inledande tanken ett studie-
material i syfte att öka kunskapen kring angelägna hälsofrågor. Det svängde 
dock relativt snabbt till att istället handla om ett material där man mer diskuterar 
situationer och attityder samt löser olika uppgifter med koppling till hälsa. Stu-
diematerialet, som först var en pärm med elva kapitel, provades av cirka 1 300 
ungdomar och ledare under år 2000. Parallellt gjordes en mer omfattande utvär-
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dering som innebar att varje bearbetat kapitel skulle utvärderas på en speciell 
blankett under ledarens ansvar. Utvärderingen visade i sin helhet på ett mycket 
positivt resultat och de flesta föreningar bedömde materialet och intresset hos 
ungdomarna i sin helhet som bra eller mycket bra. Det framkom vissa justering-
ar som borde göras i enskilda kapitel, som exempel någon mer praktisk uppgift 
eller lite mer fakta. Den stora synpunkten var att språket behövde förenklas för 
att passa ännu bättre för de yngre ungdomarna i den tänkta målgruppen (10-14 
år), dvs. 10-12-åringar. 
 
Studiematerialet reviderades i januari 2001 och en ny pärm producerades och 
ytterligare cirka 1 300 ungdomar och ledare deltog under 2001 i delprojektet. 
Utvärderingen under detta år var inte lika omfattande, utan nu var kravet en re-
dovisning av hela arbetet med Satsa friskt – för unga aktiva, och inte på varje 
kapitel. Även denna utvärdering gav positivt resultat och de flesta föreningarna 
hade uppskattat utbildningen och upplevt materialet som lättarbetat. Synpunkter 
framfördes om att studiematerialet kunde utökas med fler illustrationer, ytterli-
gare exempel och tips på material som exempelvis lämpliga videofilmer. Flera 
föreningar redovisade också att de har haft gäster när vissa kapitel hade diskute-
rats, som exempelvis mat och skadeprevention.  
 
Inför 2003 omarbetades studiematerialet till ett studiehäfte i fyrfärgstryck som 
omfattade 32 sidor. Nya föreningar fick därefter möjlighet att arbeta med mate-
rialet. Satsa friskt – för unga aktiva är från 2004 en del i Smålandsidrottens or-
dinarie verksamhet. 
 
Processen kring det tredje delprojektet Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden 
har varit mindre omfattande. Här har det företrädesvis under hela projekttiden 
årligen givits en ekonomisk möjlighet för Specialidrottsförbunden att realisera 
hälsoprojekt i sin idrott. Ansvaret för utveckling och genomförande har vilat på 
varje enskilt förbund. Smålandsidrottens roll har varit att lansera delprojektets 
möjligheter via skriftlig och muntlig information. För vissa förbund har den in-
terna processen dragit ut på tiden och projekten har förändrats under tiden. 
 
 
Mål – resultat  
Resultatet för hela projektet visar på en omfattande verksamhet på hälsoområdet 
som skett inom Smålandsidrotten. De olika delprojekten redovisas nedan var för 
sig. 
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Utbildning av hälsoinspiratörer 
Fördelningen i bilaga 4 visar att totalt 56 föreningar har medverkat i utbildning-
en, vilket är fler än projektets tänkta 45 stycken. Spridningen mellan de olika 
länen visar på en skillnad, där Jönköpings län har 24 deltagande föreningar jäm-
fört med Kronobergs län med 18 föreningar och Kalmar län med 14 föreningar. 
Växjö kommun är mest representerad med 8 föreningar följt av Gislaveds kom-
mun och Nässjö kommun med 6 föreningar vardera. 
 
Eftersom flera föreningar är s.k. flersektionsföreningar är det svårt att säga hur 
många idrotter som utbildat hälsoinspiratörer. Det är dock minst 15 olika idrot-
ter företrädda, där orientering och ridning verkar vara de mest frekventa. 
 
Genomgående är deltagarna mycket nöjda innehållet samt upplägget och flera 
trycker på att det har berikat både föreningen och dem personligen. Några kom-
mentarer från deltagarna är: 
 

”Det har varit mycket bra och givande för oss själva och dom i 
motionsgruppen.” 
”Bra uppläggning med variation, diskussion och aktivitet.” 
”Man åker härifrån fylld av idéer och arbetslust.” 
”Mycket bra och intressant, både för mig privat, ur föreningsper-
spektiv och ur arbetslivsperspektiv.” 
”Bra med två kortweekends – man hinner reflektera, umgås och 
snappa hur andra föreningar har det.” 

 
Överlag är deltagarna också nöjda med projektarbetet. De uppskattar friheten i 
val av projekt, både när det gäller innehåll och omfattning. Flera deltagare påta-
lar att det är positivt att kravet på eget arbete har ställts, samtidigt som några 
framför att det funnits vissa svårigheter på hemmaplan. Det är dock åtskilliga 
som delger att det är en stor tillfredsställelse när man nått sitt mål. Föreningarna 
och deras huvudsakliga inriktning på sina hälsoprojekt redovisas i bilaga 5. 
 
Av de 56 föreningarna är det 45 stycken som har lämnat in fullständiga skriftliga 
rapporter och därmed fått stimulansbidraget utbetalt. Några av de övriga har av-
brutit sin medverkan, medan en del inte har inkommit med skriftliga redogörel-
ser. Av de 45 föreningar som lämnat in redovisningar är det tre som meddelar att 
deras projekt inte har blivit av p.g.a. bristande intresse. 
 
Projekten är mycket varierade i såväl omfattning som inriktning. Efter genom-
läsning kan tre generella områden utläsas: 
 

1. Start av nya aktiviteter i föreningen för att nå nya målgrupper. Vanligt är 
stavgång men även spinning, boule, vattengymnastik och bollspel före-
kommer. 
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2. Genomförandet av enstaka insatser i syfte att öka kunskap, marknadsföra 
sin verksamhet, öka gemenskapen och/eller rekrytera nya ledare. Som ex-
empel kan nämnas temakvällar, kick-off, prova-på dagar och nya tävlings-
former. 

3. Längre och regelbundna friskvårdsaktiviteter, ibland i form av studiecir-
kelverksamhet. Aktiviteterna kan vara både fysiska, sociala och psykiska 
och vända sig till riktade målgrupper eller till bygden. Några cirklar har 
handlat mer om att öka kunskapen i olika hälsofrågor. 

 
Det förekommer också projekt som förstärker större nationella projekt som ori-
enteringens s.k. naturpass och ridningens rökfri anläggning. 
 
Många hälsoinspiratörer är nöjda med genomförandet av sina projekt och ett 
flertal nämner att verksamheten kommer att fortsätta som tidigare eller i utveck-
lad form efter projekttiden. Detta har också varit tydligt i samband med de åter-
träffar som genomförts med hälsoinspiratörer från 2000 och 2001. De inspiratö-
rer som deltagit vid dessa träffar har ofta redogjort för hur hälsoprojekten har 
inspirerat till en fortsättning i föreningen. Samtidigt har flera också nämnt att 
kunskapen och erfarenheten från utbildningen och projektet kommit till använd-
ning i deras civila arbeten. I de tre fall där projekten inte blivit av nämns orsaker 
som brist i marknadsföringen, inget intresse i den aktuella målgruppen och av-
saknaden av lämplig lokal. 
 
En studie på Växjö universitet om hälsofrämjande idrottsföreningar (Carlsson 
m.fl., 2003) har undersökt vad som kännetecknar ett framgångsrikt hälsoarbete 
och hur man får projekt att fortlöpa som en naturlig del i verksamheten. Som 
empiriskt underlag har man valt fyra föreningar, utifrån Smålandsidrottens re-
kommendationer, som deltagit delprojektet Utbildning av hälsoinspiratörer. 
Dessa var Blackstads IF, Persnäs AIF, Åby/Tjureda IF och Åryds IK. Författar-
na presenterar följande faktorer som på olika sätt kan ha bidragit till ett lyckat 
utfall: 
- Att projektledarna har genomgått en utbildning till hälsoinspiratörer med en 

tydlig målsättning i form av ett hälsoprojekt. Dessutom har själva utbild-
ningsdelen gett grundläggande kunskaper och det har funnits en ekonomisk 
stimulans. 

- Att det funnits eldsjälar i form av drivande inspiratörer. 
- Att kreativiteten har uppmuntrats och att man har haft möjlighet att förverk-

liga egna och nya idéer. 
- Att projekten genomförts i föreningar på mindre orter och med en hög före-

ningstillhörighet. 
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Satsa friskt – för unga aktiva 
Utifrån de årliga handlingsprogrammen framgår det, när det gäller volymen, att 
cirka 2 000 ungdomar och ledare årligen ska ta del av Satsa friskt – hälsoutbild-
ning för ungdomar. Utfallet redovisas förenings- och länsvis i bilaga 6 för hela 
projekttiden 2000-2003. Redovisningen åskådliggör att det under hela projektti-
den är 6 453 ungdomar och ledare som deltagit i Satsa friskt – hälsoutbildning 
för ungdomar. 
 
Den länsvisa fördelningen visar att det i Jönköpings län varit 2.662 ungdomar 
och ledare som medverkat, i Kalmar län 1.723 och i Kronobergs län 2.068. De 
föreningar som haft flest deltagare är IF Troja, Bankeryds SK, Lindsdals IF och 
Färjestadens GOIF, samtliga med mer än 200 deltagare per förening. 
 
Utvärderingen som gjordes årligen, visade i sin helhet på ett mycket positivt re-
sultat och de flesta föreningar bedömde materialet och intresset hos ungdomarna 
i sin helhet som bra eller mycket bra. Det uppskattades att materialet var i stort 
sett självinstruerande. Många ledare påpekade att arbetet med projektet bidragit 
till en ökad gemenskap och att man har lärt känna varandra bättre. Här följer 
några kommentarer från ledare: 
 

”Härliga och positiva diskussioner.” (ledare, Hallby) 
”Bra och aktiverande material, diskussionerna är viktiga.” (leda-
re, Nybro OK) 
”Ett innehåll som alla verkade förstå och ta till sig.” (ledare, IFK 
Växjö) 
”Man får upp ögonen för att alla delarna behövs.” (ledare, OK 
Gisle) 
”I en tid då droger, främlingsfientlighet och rasism tycks ha fått 
ett fotfäste i samhället är det viktigt att ungdomar får diskutera 
dessa frågor med utgångspunkt från sina kunskaper och erfaren-
heter och att vi vuxna är lyhörda för deras förslag.” (ledare, Ny-
bro OK) 

 
 

Hälsoprojekt i Specialidrottsförbunden 
Som redovisas i bilaga 5 är det sammanlagt åtta hälsoprojekt som bedrivits 
inom ramen för delprojektet Hälsoprojekt i Specialidrottsförbunden under hela 
projektperioden. Fördelat över tid är det fem hälsoprojekt år 2000, två projekt år 
2001 och ett projekt år 2002. Ett av hälsoprojekten, Korpen/Smålands Motions-
idrottsförbund (2001), har inte slutförts. Detta innebär att enbart halva ekono-
miska stimulansbidraget har utbetalats till detta hälsoprojekt. Två av projekten 
år 2000 (Smålands Fotbollsförbund och Smålands Friidrottsförbund) innehöll 
vardera två separata delar.  
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Projektredovisningarna visar som regel på omfattande projekt med en stor inne-
hållslig variation. Det har exempelvis handlat om utbildningsinsatser kring ska-
deprevention och ätstörningar inom flick- och damfotboll på ett 10-tal platser i 
Småland och produktion av 10 000 foldrar till nyblivna joggare. I de flesta fall 
har projekten tagit längre tid att genomföra än planerat. I utvärderingar fram-
kommer att man upplever att det tar lång tid ”att komma till skott”, samt att det 
är svårt att få tag på rätt personer i föreningarna för att få ut information. Några 
hälsoprojekt har också förändrats under tiden. Särskilt gällde detta projektet med 
Smålands Bandyförbund där intentionerna med ett projekt i tre olika steg i Näs-
sjö, Västervik och Växjö, istället blev ett projekt i Vetlanda som först var slutre-
dovisat 2002. Även Korpen/Smålands Motionsidrottsförbunds projekt år 2000 
nådde färre lokala motionsidrottsförbund än den tänkta målsättningen. 
 
 

Övrig verksamhet 
Motionsbroschyren ”Folk (i) rörelse” trycktes i 5 000 exemplar och fördelades 
till projektets fyra deltagande parter. De flesta exemplaren har sedan delats ut på 
vårdcentraler och kommunala inrättningar. Broschyren har enligt landstingets 
representanter varit populär och uppskattad. Samtidigt var det inte aktuellt med 
ytterligare upptryckning, bl.a. för att det redan fanns förhållandevis gott om 
skriftligt informationsmaterial. 
 
Försöket med utveckling av hälsofrågorna till en strategisk fråga visar på blan-
dat resultat. I någon av de tre föreningarna som var del av försöket ledde diskus-
sionerna långt och viktiga frågor konkretiserades. I någon annan däremot var 
upplägget för ambitiöst och programmet hanns inte med inom den planerade 
tiden, samtidigt som diskussionerna begränsades av andra frågor som exempel-
vis brist på ledare. Under projektets sista år, 2003, har det inte skett ytterligare 
utveckling av hur idrottsföreningar kan få hälsoarbetet att bli en strategisk fråga. 
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ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras de båda projekten utifrån teoretiska premisser. Pro-
jekten jämförs med varandra och analysen tar sin utgångspunkt i rapportens 
frågeställningar. 
 
 
Vilka förutsättningar har projekten haft? 
 
Båda projekten är exempel på lokalt respektive regionalt folkhälsoarbete med 
stöd från samhällsorgan. Hälsoarbete i samverkan, som är ett samverkansprojekt 
mellan skola och näringsliv i Älmhults kommun, har finansierats av AMF (nu-
mera AFA), via Arbetarskyddstyrelsen. I projektet Idrott och folkhälsa är id-
rottsrörelsen i Småland huvudaktör med stöd från regionens tre landsting. Pro-
jekten ligger alltså i linje med den förändring av folkhälsoarbetet som Ågren 
(2003) beskriver, där fokus i allt högre grad har kommit att ligga på regional och 
kommunal nivå. Även om kommuner och landsting har en huvudroll kan exem-
pelvis folkrörelser som idrottsrörelsen ha en väsentlig funktion. Nationella folk-
hälsokommittén (SOU 2000:91) understryker detta genom att betona samverkan 
mellan många aktörer i syfte att skapa en god hälsa på lika villkor. Även här 
lyfts kommunernas och landstingens centrala roll för en samlad folkhälsopolitik 
fram, men också att den kan utvecklas i samverkan med näringsliv och frivilliga 
organisationer. Enligt betänkandet bör samhällsorganen stödja frivilligorganisa-
tionerna ekonomiskt för olika former av hälsoinformation till sina målgrupper. 
Båda projekten har också haft ett starkt finansiellt stöd som en plattform för ett 
varierat hälsoarbete. 
 
Projekten har genomförts under en period då hälsofrågorna i allmänhet och frå-
gorna kring fysisk aktivitet och hälsa i synnerhet har stått i fokus. Detta har bi-
dragit till intresse och ökad legitimitet åt projekten och dess frågor. Exempelvis 
var år 2001 ett s.k. nationellt aktivitetsår under parollen ”Sätt Sverige i rörelse”, 
då både skolan och idrottsföreningen var viktiga arenor. Rydqvist & Winroth 
(2002) anser att idrottsrörelsen är en mycket kraftfull resurs i ett folkhälsoper-
spektiv. I idrottsföreningar finns naturligt viktiga friskfaktorer som fysisk aktivi-
tet, engagemang, gemenskap samt positiva sociala relationer, men dessa behöver 
stimuleras och utvecklas. Under projektperioden har idrottsrörelsen inlett en ut-
veckling av hälsofrågorna på nationell nivå. Riksidrottsförbundet menar att man 
idag är en aktiv aktör när det gäller folkhälsofrågor, men ambitionen är att man 
ska bli än mer aktiv. Det regionala projektet Idrott och folkhälsa har inte haft 
någon speciell dragkraft av det nationella utvecklingsarbetet, utan istället hämtat 
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inspiration från andra regionala aktörer. Däremot kan det på sikt bli stöd av det 
nationella arbetet eftersom folkhälsoarbetet är en prioriterad uppgift inom Riks-
idrottsförbundet. I skolan har det genom historien funnits ett intresse för hälsa 
och hälsofostran. Detta intresse finns också idag men dagens hälsoarbete i sko-
lan är betydligt mera komplext och varierat. Nilsson (2003) pekar på den stora 
bredden med å ena sidan traditionella livsstilsfrågor till övergripande teman om 
elevinflytande, respekt och självkänsla. 
 
Båda projekten har haft en omfattande organisation med projektledare, lednings- 
eller styrgrupp samt projekt- eller referensgrupp. Samtidigt har organisationen i 
projekten förändrats under projekttiden och i synnerhet i Hälsoarbete i samver-
kan har det rått en osäkerhet kring organisationens faktiska utseende och struk-
tur. Projektledarens betydelse lyfts fram i båda projekten, dels för att hålla i 
taktpinnen och ansvaret, dels för att inspirera deltagarna. I Idrott och folkhälsa 
har landstingets representation i arbetsgrupperna och senare projektlednings-
gruppen varit väsentligt för förankringen och trovärdigheten, inte minst internt i 
de egna landstingen. Redan från början bestod den av initierade personer med en 
stark ställning som tjänsteman alternativt politiker. I Hälsoarbete i samverkan 
har på motsvarande sätt skolledare och chefer från de medverkande enheterna 
medverkat i projektet. Medverkan var mera frekvent och tydlig i utvecklingsfa-
sen i jämförelse med under perioden för genomförandet. 
 
 
Vilka mål har man haft med projekten? (både explicita 
och implicita mål) 
 
Rent generellt kan man säga att båda projekten har haft som syfte att utveckla 
hälsan och hälsoarbetet hos sina intressenter. Det har funnits en tanke om att nå 
ut till den enskilde medlemmen, skoleleven eller arbetstagaren, men samtidigt 
också skapa långsiktighet i hälsoarbetet. Men projekten visar ändå på olika sätt 
att uttrycka detta. I Idrott och folkhälsa saknades tydliga explicita mål och inten-
tionerna uttrycktes mer i form av en verksamhetsidé. Idén sa att kopplingen mel-
lan kärnan i idrottens verksamhet, den fysiska aktiviteten, och hälsa ska tydlig-
göras och utvecklas, såväl inom den egna verksamheten som mot övriga samhäl-
let. Man uttryckte vidare att idrotten ska stimulera till en livsstil som främjar en 
god hälsa genom att ta upp frågor som handlar om matvanor, psykosocial hälsa, 
skadeprevention samt tobak, alkohol och doping. Den skriftliga dokumentation 
som låg till grund för projektet bestod därutöver i huvudsak av ett handlingspro-
gram med tydliga uppdrag. I handlingsprogrammet presenterades uttryckligt tre 
delprojekt vad gäller innehåll, genomförande och redovisning. Under projektets 
formeringsfas diskuterades även målet att tydliggöra kopplingen mellan folkhäl-
sa och att vara engagerad i en förening. Det uttrycktes att enbart delaktigheten i 
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den sociala gemenskap som en förening utgör är viktigt för att känna en känsla 
av sammanhang. Detta fanns dock inte med i verksamhetsidén. Mer implicita 
mål för Idrott och folkhälsa har handlat om att stärka samarbetet mellan idrotts-
rörelsen och landstingen, både för att visa att man är en viktig aktör i folkhälso-
arbetet men också för att värna om ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Det 
gällde även att visa på idrottens många goda sidor i en tid då media fokuserar på 
elitidrott och de avarter som ibland förekommer. 
 
För projektet Hälsoarbete i samverkan fanns inför ansökan om ekonomiskt stöd 
en mer omfattande projektplan. Syfte var att få fram en modell på hur man kan 
öka ungdomars hälsomedvetenhet utifrån skolans värdegrund samt visa hur man 
kan fortsätta detta arbete i näringslivet för att skapa förutsättningar för ett livs-
långt lärande. Följande fem huvudmål angavs: 
1. Definiera hälsobegreppet i skola och näringsliv 
2. Skapa en plan med ramar och mål för hälsoutveckling i skola och näringsliv 
3. Visa på processen som leder till hälsoutveckling i skolan 
4. Visa på processen som leder till hälsoutveckling i näringslivet 
5. Skapa utbildningsmaterial för ny teknik som kan användas i skola och när-

ingsliv 
Under förankrings- och utvecklingsarbetet reviderades projektplanen, bl.a. efter-
som det existerade en osäkerhet i vad som skulle göras. Målen uppfattades som 
otydliga och omfattande. I revideringen omformulerades målen enligt följande: 
1. Definiera hälsobegreppet i skola och näringsliv 
2. Skapa en plan med ramar och mål för hälsoutveckling i skola och näringsliv 
3. Inleda ett aktivt arbete för att nå hälsomedvetenhet och hälsoutveckling i sko-

la och näringsliv  
4. Visa på processer som leder till hälsoutveckling i skola och näringsliv 
5. Skapa underlag för en långsiktig kvalitetssäkring av hälsoutvecklingen i sko-

la och näringsliv 
6. Skapa utbildningsmaterial för ny teknik som kan användas i skola och när-

ingsliv 
Mer implicit har det funnits en ambition från initiativtagarens sida att hitta en 
röd tråd i hälsoarbetet genom skoltiden och vidare i yrkeslivet. Näringslivet 
skulle kunna visa på behovet av att hälsoarbetet startar tidigt och skolan skulle 
därigenom uppleva det som viktigt att arbeta med frågorna. Näringslivet skulle i 
förlängningen gynnas genom mer hälsomedvetna ungdomar som kommer ut i 
arbetslivet. Delvis täckt i målen fanns också strävan att hälsoarbetet skulle utgå 
från en helhetssyn på hälsa och inte som idag mera uppdelat i olika innehållsom-
råden.  
 
I projektens verksamhetsidéer respektive mål uttrycks en humanistisk syn på 
hälsobegreppet, alltså att hälsa är mer än bara frånvaro av sjukdom (Medin & 
Alexandersson, 2000). Det finns en helhetssyn och hälsa uppkommer oftast i 
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interaktion mellan individ och omgivning. I Idrott och folkhälsa upplevs dock 
att verksamhetsidén har tydligt fokus på individen och dess livsstil. Tankarna i 
projekten påminner i hög grad om holistiska ansatsen inom den humanistiska 
kategorin, där hälsa är en resurs som inverkar på människans handlingsförmåga 
eller som på något annat sätt har med personens handlingsförmåga i ett socialt 
sammanhang att göra (Nordenfelt, 1991). Även den salutogena perspektivet är 
synligt i projektens mål respektive verksamhetsidé. Perspektivet belyser faktorer 
som leder till hälsa i jämförelse med det patogena som handlar om vad som or-
sakar sjukdom (Antonovsky, 1991). Det uttrycks exempelvis i ord som hälsout-
veckling, hälsomedvetenhet och att stimulera till en livsstil som främjar en god 
hälsa.  
 
Erfarenheterna från båda projekten visar att målen kunde ha formulerats tydliga-
re och bättre.  Palm & Hedin (2001) menar, utifrån tankar om att lyckas med 
hälsokommunikation, att det är mycket väl använd tid att göra en noggrann mål-
analys, dels för att få ett styrinstrument för det fortsatta arbetet men också för att 
förhindra att tid kastas bort på meningslösa aktiviteter. Flera av målen i Hälso-
arbete i samverkan är så omfångsrika att det hade varit ändamålsenligt att bryta 
ner dem i mindre delar. Palm & Hedin (2001) pekar också på att de kommunika-
tionsmål som formuleras måste bygga på en målgruppsanalys och omvärldsana-
lys. Motiven är både att kunna välja rätt budskap men också att bestämma sig 
för lämpligt sätt för att nå målgruppen. Även om det inte är direkt jämförbart 
med Palms & Hedins tankar kan man konstatera att det i Idrott och folkhälsa 
funnits möjlighet till en omvärldsanalys. En inventering har gjorts om vad andra 
regionala idrottsförbund arbetar med kring folkhälsa och om det finns något 
fungerande samarbete med landstingen. Denna inventering har gett någon form 
av idébank som har varit en viktig utgångspunkt kring formeringen av projektet. 
I Hälsoarbete i samverkan har det förekommit gästföreläsningar med s.k. goda 
exempel men det har inte givits motsvarande tid för omvärldsanalys, bl.a. efter-
som projektledaren kom in i ett relativt sent skede.  
  
 
Hur har projektens process sett ut med avseende på inne-
håll och form? 
 
Båda projekten har haft en relativt lång startsträcka, men delvis p.g.a. olika or-
saker. I Idrott och folkhälsa berodde det inledningsvis på att arbetet i de olika 
länsvisa arbetsgrupperna inte utvecklades som det var tänkt. Därför komplette-
rades organisationen med en projektledare på halvtid som fick ett tydligt ansvar 
för utvecklingsarbetet och framtagandet av ett handlingsprogram. Den utsträckta 
startsträckan berodde också på att det gavs tid för en omvärldsanalys, med bl.a. 
inventering av goda nationella exempel och hearings i respektive landsting. I 
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Hälsoarbete i samverkan berodde den utdragna förberedelsefasen i huvudsak på 
oklarheter i projektplanens intentioner och kring organisationen. Projektet tog 
tydlig fart när en projektledare tillsattes. Just projektledarens betydelsefulla roll 
som motor i processen är något som framkommer i båda projekten. 
 
Arbetssättet i båda projekten påminner mycket om den medievalsstrategin som 
Palm & Hedin (2001) benämner som nätverksstrategi. Med nätverk i detta sam-
manhang menas ett antal människor som har en kommunikationsrelation till 
varandra, exempelvis genom föreningslivet eller skolan. Strategin avser en rad 
aktiviteter som har det gemensamt att de bygger på personlig påverkan. I olika 
nätverksprojekt är det inte slutanvändaren som står i fokus för intresset utan 
förmedlaren av informationen. Att identifiera, rekrytera, utbilda, motivera, akti-
vera och belöna förmedlare är de viktigaste och svåraste uppgifterna för kom-
munikatören i ett nätverksprojekt (Palm & Hedin, 2001). I projektet Idrott och 
folkhälsa kan man se nätverksstrategi på olika nivåer, dels mellan landstingen 
och Smålandsidrotten, dels mellan Smålandsidrottens centrala enhet och Små-
lands idrottsföreningar samt idrottsförbund. Landstingen har nyttjat Smålandsid-
rotten för att nå många människor med olika hälsofrågor och Smålandsidrotten 
har använt sina föreningar och förbund i samma syfte. I både hela projektet och 
de olika delprojekten har ekonomiskt stöd varit en form av belöning. I projektet 
Hälsoarbete i samverkan har ansvariga personer ute på de enskilda deltagande 
enheterna haft rollerna som förmedlare av projektets intentioner. Man har rekry-
terat personer som haft ett intresse för hälsoutveckling på den egna arbetsplat-
sen. De har bildat en lokal organisation som haft en stor betydelse för projektets 
genomförande. Personerna har fått utbildning och visst ekonomiskt stöd, men 
det har rått oklarheter kring deras roll och mandat. 
 
Arbetet i projekten kan också jämföras med s.k. Community Intervention strate-
gier som används för att få till stånd mer långsiktiga attityd- eller beteendeför-
ändringar (Jarlbro, 1999). Strategierna innebär i korthet att man utnyttjar inom 
regionen existerande grupperingar för projektets syfte, samtidigt som man söker 
skapa nya grupperingar som kan bidra till att projektets mål uppnås. Ett viktigt 
inslag är att projektledningen har goda kunskaper om det samhälle där insatsen 
ska ske, samt att man skapar goda relationer med nyckelpersoner inom aktuella 
organisationer. Enligt Cox (1995, ref Jarlbro 1999) kan man urskilja nio allmän-
giltiga faser i ett community intervention projekt: 
1. Uppdraget ges till projektledare av myndighet/organisation 
2. Problemidentifiering 
3. Studerar hur problemet har uppstått 
4. Studerar vilka individer eller grupper som får behållning av interventionen 
5. Sätta mål för projektet 
6. Lägga upp strategi 
7. Lägga upp taktik 
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8. Tänka ut hur effekterna ska mätas 
9. Fundera på om projektet ska avslutas eller modifieras 
Dessa allmängiltiga faser kan i mångt och mycket appliceras på projektet Idrott 
och folkhälsa. Arbetet har följt motsvarande röda tråd och förberetts noggrant. 
Strategi och taktik har omsorgsfullt diskuterats och organiserats. Möjligtvis kan 
man notera brister kring att sätta mål samt de två sistnämnda punkterna. En ut-
värdering av projektet kunde ha blivit mer utförlig om den hade planerats bättre, 
inte minst genom att medverkande parter ännu mer hade dokumenterat vad som 
skett. Likaså avslutningen av projektet kunde ha dryftats tidigare, även om frå-
gan funnits på dagordningen under projektets sista år. Det har inte minst funnits 
en osäkerhet om och hur samarbetet mellan landstingen och Smålandsidrotten 
ska fortsätta efter projekttiden. I projektet Hälsoarbete i samverkan har faserna 
haft en annan ordning. Ett enskilt initiativ ligger bakom projektets mål, strategi 
samt taktik och myndigheten som står bakom projektet och projektledaren har 
kommit in i ett senare skede. Utifrån tanken med Community Intervention stra-
tegier är det möjligt att mer långsiktiga förändringar hade skett om involverade 
parter istället hade tagit aktivare roller i utvecklingen av projektet. En mindre 
omarbetning av mål, tidsplan och organisation, för att öka tydligheten, gjordes 
dock efter att projektledaren tillträtt. 
 
I det teoretiska grundmaterialet för detta arbete betonas betydelsen av att ha en 
bred syn på hälsoarbetet och att beakta olika nivåer som påverkar hälsan, alltså 
det som finns hos individen själv men också i den omgivande miljön. På indi-
vidnivå influeras hälsan av biologiska förutsättningar som kön, arv och ålder, 
det nära sociala nätverket och levnadsvanor. I den omgivande miljön påverkas 
hälsan exempelvis av relationer, arbete, fysisk miljö, samhälle och kultur. Dessa 
faktorer påverkar och växelverkar med varandra och är oändligt många (bl.a. 
Haglund & Svanström 1992, Nilsson 2003, Rydqvist & Winroth 2002, Svan-
ström 2002). Hälsoarbete är därför komplext och mångfasetterat och kan handla 
om allt från individuella sjukdomsförebyggande insatser till hälsofrämjande åt-
gärder på samhällsnivå. Vissa studier pekar därför på att kombinationer av olika 
åtgärder är mest verkningsfulla (Hedin & Källestål, 2002). I det omfattande em-
piriska materialet för denna rapport kan man skönja att det är en tonvikt på indi-
viduella insatser. I Idrott och folkhälsa är ett av de tre delprojekten, Satsa Friskt, 
helt inriktat mot individen även om frågor kring lag och förening tas upp. Men 
också flera av de genomförda föreningsprojekten i Hälsoinspiratörer och SDF-
projekt riktar sig mot individer. Detsamma gäller för mycket av det arbete som 
skett ute på skolorna och IKEA i Hälsoarbete i samverkan. Detta är absolut inte 
felaktigt men för att nå långsiktiga resultat är det väsentligt att kombinera dessa 
insatser med åtgärder på mer strukturell nivå. Försök har gjorts i båda projekten 
för att skapa en mer långsiktighet men utan att nå ända fram. I Idrott och folk-
hälsa provades att tänka kring hela föreningen för att utveckla en s.k. hälsofräm-
jande förening och i senare delen av Hälsoarbete i samverkan var ambitionen att 
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förankra projektets arbete på lednings- och organisationsnivå via policydoku-
ment och information. 
 
I båda projekten har det funnits spännande pedagogiska exempel på hälsoarbete. 
Enligt bl.a. Byréus-Hagen m.fl. (1998) kan hälsopedagogik tydas på skiftande 
sätt. Dels kan det vara en speciell sorts pedagogik när man undervisar om hälso-
frågor, dels kan det beteckna en pedagogik som i sig själv är hälsofrämjande. 
Detta genom att den stärker människors motståndskraft och bidrar till intellektu-
ell och emotionell utveckling. Lämpliga metoder för att kommunicera kunska-
per, färdigheter och värderingar kan vara samtal i olika former, värderingsöv-
ningar och rollspel. Det är också centralt i hälsopedagogiskt arbete att ge männi-
skor en grund för att fatta beslut som handlar den egna livsstilen utifrån egen 
kunskap och förståelse (bl.a. Byréus-Hagen m.fl. 1998, Nilsson 2003, Rydqvist 
& Winroth 2002, Svedbom & Åberg 1997, Svederberg & Svensson 2001). I pro-
jektet Hälsoarbete i samverkan har exempelvis Haganässkolan infört extra tid 
på schemat för hälso- och friskvårdsverksamhet. Utifrån elevernas egna önske-
mål och individens motivation har frågor som kärlek, självkänsla, mobbing, 
droger, stress, fysisk aktivitet och mental träning diskuterats. På Diö skola har 
man månadsvis haft en frukostklubb då hälsotema har kombinerats med gemen-
sam frukost. Ytterligare exempel är Linnéskolans s.k. SOL-timmar (Skapande 
Och Lek) som är utökad schematid i syfte att minska stress, få mer tid för lek 
och hälsofrämjande aktiviteter samt Möckelns förskola som infört SPA-dagar 
för de yngre barnen med exempelvis massage, fotbad, mat och sagostund. I pro-
jektet Idrott och folkhälsa är delprojektet Satsa Friskt prov på ett arbetsmaterial 
som behandlar livsstilsfrågor utifrån ungdomarnas egna tankar. Framför allt är 
det ungdomarnas attityder och värderingar som står i fokus i de elva olika teman 
som materialet tar upp. Detta ger förutsättningar för en mer dialogisk syn på 
kommunikation, där det hälsopedagogiska arbetet bäst utförs i samförstånd samt 
att kombinera både effektstyrd samt efterfrågestyrd kommunikation. Enligt Palm 
& Hedin (2001) bör en offensiv kommunikation styras av önskade effekter på 
mottagaren men också vara efterfrågad. 
 
I Hälsoarbete i samverkan introducerade Jan Winroth (februari, 2001) en modell 
för processarbete kring hälsa på en arbetsplats. Genom att utgå från nuläge och 
önskat läge genererar medarbetarna själva idéer om vilket hälsoarbete som kan 
bedrivas. Efter detta gör man prioriteringar och sätter mål för verksamheten. 
Målen bildar sedan basen för en handlingsplan som genomförs och utvärderas. 
Därefter blir det ett nytt nuläge samt önskat läge och processen löper vidare. 
Modellen har delvis praktiserats bland de medverkande verksamheterna i pro-
jektet. 
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I vilken grad har hälsoprojekten uppfyllt sina mål? 
 
Som tidigare nämnts visar erfarenheterna från båda projekten att målen kunde ha 
formulerats tydligare och bättre. I Idrott och folkhälsa saknas mål och intentio-
nerna uttrycks istället i en verksamhetsidé och handlingsplan. I Hälsoarbete i 
samverkan finns det mål men de är vida och det hade varit funktionellt att bryta 
ner dem i mindre delar. 
 
I Hälsoarbete i samverkan diskuterades de två första målen om hälsobegreppets 
definition och en plan för hälsoutveckling såväl i formerings- som förankrings-
fasen. Olika hälsodefinitioner penetrerades med ansvariga från de olika verk-
samheterna och flera av dem förde därefter motsvarande resonemang på sina 
arbetsplatser. Det finns dock inte efter dessa diskussioner en gemensam och för-
ankrad definition av hälsobegreppet hos de medverkande verksamheterna. Med 
tanke på att synen på hälsa hör ihop med kulturmönster och värderingar är detta 
inte heller möjligt och det var kanske inte heller ambitionen med målformule-
ringen (Janlert, 2000). Istället handlade det säkert om att vidga synen på vad 
hälsa handlar om och få en ökad insikt om hälsans komplexitet. Detta uttrycker 
flera av de ansvariga att de har fått. På en av de medverkande enheterna, IKEA 
Svenska AB, har inte motsvarande övergripande diskussion förts bland persona-
len. Där presenterades istället projektet för ledningen och det togs fram ett av-
gränsat friskvårdsprojekt som handlade om att erbjuda fysisk aktivitet i kombi-
nation med utbildning. Friskvård är dock bara en del av hälsoarbete på arbets-
platsen som fokuserar på levnadsvanor och livsstil, främst på individ- och 
gruppnivå (bl.a. Angelöw 2002, Rydqvist & Winroth 2002). För att ta ett hel-
hetsgrepp på hälsa på arbetsplatsen krävs ett arbete på både individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Det kan handla om relationer och spelregler på arbetsplatsen i 
fråga om förhållningssätt, relationer, samarbete, kommunikation och kul-
tur/stämning (bl.a. Angelöw 2002, Menckel & Österblom 2000, Rydqvist & 
Winroth 2002). Det är också väsentligt med balans mellan krav, mål och resur-
ser och tydlighet i organisationen (Eriksson, 2003). Däremot menar projektan-
svariga på IKEA att Hälsoarbete i samverkan har genererat en diskussion i olika 
ledningsgrupper kring hälsofrågor. Det finns inte någon gemensam plan med 
ramar och mål för hälsoutveckling i skola och arbetsliv. Hälsoarbetet har istället 
bedrivits på de olika enheterna med mer eller mindre explicita ramar och mål.  
 
Hälsoarbete i samverkan har därför dominerats av det tredje målet kring ett ak-
tivt arbete för att nå hälsomedvetenhet och hälsoutveckling. På de medverkande 
skolorna genomfördes åtskilliga och uppskattade hälsoaktiviteter. Några perma-
nentades medan flertalet upphörde efter ett tag. Arbetet kan jämföras med de 
resultat som Flising & Lander (1998) kommer fram till i utvärderingen av pro-
jekt hälsoskolor. De har klassat processen hos hälsoskolorna i tre kategorier, fo-
kuserade skolor, aktivitetsskolor och falnande skolor. De fokuserade skolorna 
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genererade genombrott på bestämda områden, medan aktivitetsskolorna hade en 
omfattande aktivitet på skilda områden utan bestämd fokusering. På de falnande 
skolorna kom hälsoarbetet aldrig egentligen igång eller avbröts det. De skolor 
som medverkat i Hälsoarbete i samverkan påminner mycket om aktivitetssko-
lorna. I likhet med aktivitetsskolorna har de, trots en omfattande verksamhet och 
ökat intresse för det hälsofrämjande arbetet, inte skapat någon långsiktig hälso-
plan för skolan. Nilsson (2003) har i sin avhandling också beskrivit sina erfaren-
heter från olika skolors hälsoarbete. Skolorna delas upp i fyra kategorier som 
nämns som rendez-vous, genomresa, rivalitet eller rådslag. Rendez-vous och 
genomresa är ytliga möten där man tar till sig hälsoarbete som något som kan 
öka trivseln respektive som ett avgränsat projekt. Dessa kategorier påminner om 
det arbete som de medverkande skolor i Hälsoarbete i samverkan bedrivit. Riva-
litet handlar däremot om konkurrens om tid och resurser och eventuellt om syn-
sätt på kunskap. Nilsson (2003) förordar istället rådslag där det finns intresse för 
skolutveckling med fokus på värdegrund och demokrati som kombinerar både 
skol- och hälsoutveckling. Både skol- och hälsoutveckling bygger på ett brett 
hälsobegrepp som sätter ett hälsofrämjande arbetssätt i fokus. Flera andra förfat-
tare pekar också på vikten av ett brett angreppssätt för att skapa en hälsofräm-
jande skola. Enligt Haglund (1996) gäller det att skapa stödjande miljöer där 
eleverna själva medverkar aktivt. Istället för att arbeta med enstaka hälsopro-
blem och levnadsvanor bör man anlägga ett helhetsperspektiv och utgå från de 
grundläggande villkor som existerar. Bruun Jensen (1996) anser att hälsounder-
visningen ska omfatta både livsstil och levnadsvillkor. Eleverna måste utveckla 
en insikt om sambanden mellan individ, hälsa och samhälle, och ett mål med 
hälsoundervisningen är öka elevernas handlingsförmåga inom hälsoområdet. 
Pettersson (1996) menar att det inte bara gäller att undervisa om hälsa, utan än 
mer genom att ”vara hälsa” och ”göra hälsa”. Det handlar för mycket om att ge 
fakta och skolan behöver utveckla större strategiska frågor som goda sociala 
nätverk, meningsfull sysselsättning och en upplevelse av sammanhang. 
 
Med tanke på det varierade arbetet som bedrivits på de olika enheterna så går 
det inte att fastslå någon enstaka process som visat sig leda till hälsoutveckling. 
I och med att projektet inte åskådliggör någon specifik process för hälsoutveck-
ling finns det inte något underlag för en långsiktig kvalitetssäkring av densam-
ma. Under projektets sista år fanns det tankar om att förankra hälsoarbetet på 
lednings- och organisationsnivå i syfte att skapa kontinuitet. Av olika skäl ägde 
detta inte rum. Kring projektets sjätte mål, som handlar om att skapa utbild-
ningsmaterial för ny teknik, har det inte skett något arbete. 
 
I projektet Idrott och folkhälsa saknades tydliga mål och syftet uttrycktes mer i 
form av en verksamhetsidé och en handlingsplan. Projektet, som sträckte sig 
över fyra år, har haft en omfattande verksamhet och de tankar som presenterades 
i verksamhetsidén har behandlats på flera olika sätt. Det handlade om att utveck-
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la området fysisk aktivitet och hälsa, samt stimulera till en hälsosam livsstil ge-
nom att ta upp frågor som handlar om matvanor, psykosocial hälsa, skadepre-
vention samt tobak, alkohol och doping. Idrott och folkhälsa är ett regionalt ex-
empel på de ambitioner som uttrycks hos den nationella organisationen Riksid-
rottsförbundet. De menar att idrotten är en aktiv aktör när det gäller folkhälso-
frågor, men strävan är att man ska bli än mer aktiv. Därför är ambitionen att syn-
liggöra och förnya den breda folkrörelseidrottens roll i det hälsofrämjande arbe-
tet (www.rf.se). Rydqvist & Winroth (2002) pekar på att idrottsrörelsen är en 
stark resurs i folkhälsoarbetet men att man inte alltid lever upp till det. I många 
idrottsföreningar finns det en bra grund för ett väsentligt hälsoarbete, men före-
ningarna behöver stimuleras och utvecklas. 
 
Med tanke på projektets omfattning och den övergripande verksamhetsidén är 
det omöjligt att redogöra för i vilken grad som intentionerna i idén har förverkli-
gats. Däremot bestod den skriftliga dokumentation som låg till grund för projek-
tet också av ett handlingsprogram med tydliga uppdrag. Där presenterades ut-
tryckligt tre delprojekt; Utbildning av hälsoinspiratörer, Satsa friskt – hälsout-
bildning för ungdomar och Hälsoprojekt i Specialdistrikts-förbunden (SDF). De 
kvantitativa målsättningar som har funnits kring de två första delprojekten har 
infriats. Totalt har 56 föreningar genomfört utbildningen till Hälsoinspiratörer 
(med föreningsprojekt), vilket är fler än tänkta 45 stycken. Bland dessa före-
ningar är minst 15 olika idrotter representerade. I Satsa friskt är det 6 453 barn, 
ungdomar och ledare som deltagit, att jämföras med målet att nå totalt 6 000. I 
det tredje delprojektet, Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden, har däremot 
inte hela den ekonomiska resursen som fanns avsatt förbrukats. Under det första 
året var det fem förbund som genomförde hälsoprojekt, andra året två förbund 
och under det tredje året ett förbund. De utvärderingar som finns dokumenterade 
kring delprojekten Hälsoinspiratörer och Satsa friskt är också synnerligen posi-
tiva. Genomgående är deltagarna i utbildningen till Hälsoinspiratörer mycket 
nöjda med innehållet samt upplägget och flera trycker på att det har berikat både 
föreningen och dem personligen. Flera av de genomförda hälsoprojekten inom 
ramen för Hälsoinspiratörer har rönt ett stort intresse och engagerat hela lokal-
samhällen. Den årliga utvärderingen i Satsa friskt visade i sin helhet på ett posi-
tivt resultat och de flesta föreningar bedömde materialet och intresset som bra 
eller mycket bra. Många ledare påpekade att arbetet med projektet bidragit till 
en ökad gemenskap och att man har lärt känna varandra bättre. 
 
 
Hur kan projektens måluppfyllelse förklaras utifrån deras 
förutsättningar och process? 
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Det engagemang och intresse som funnits i både Hälsoarbete i samverkan och 
Idrott och folkhälsa har haft stöd av ett ökat nationellt intresse kring hälsofrågor 
under projekttiden. Livsstilsfrågor som fysisk aktivitet, matvanor och stresspro-
blematik har hamnat i fokus. Den arbetsrelaterade ohälsan har ökat och under 
slutet av 1990-talet ökade antalet sjukskrivningar och anmälda arbetsskador 
kraftigt (SOU, 2000:91). Detta föranledde ett ökat behov av att försöka ”mota 
Olle i grind” och satsa på förebyggande och främjande verksamhet. Folkhälso-
arbete tar numera sin utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer och den Na-
tionella folkhälsokommittén har gjort bedömningen att människors livsvillkor 
och levnadsvanor är bidragande orsaker till sjukdomar, skador och annan ohälsa 
(SOU 2000:91). Därför blir det angeläget i folkhälsoarbetet att verka inom flera 
sektorer av samhället och med olika metoder påverka dessa orsaker. Hälso- och 
sjukvården kan inte ensam ta ansvaret utan genom att utgå från hälsans bestäm-
ningsfaktorer hamnar de flesta faktorer som påverkar hälsan utanför sjukvården. 
Arbete och beslut i kommuner och olika demokratiska organ spelar en betydligt 
större roll (Ågren, 2003). Därför är exempelvis, som i denna rapports projekt, 
kommunens respektive idrottsrörelsens arbete av stor vikt. 
 
Att det varit en lång startsträcka och att man inte nått ända fram kan också för-
klaras av otydlighet i syfte och mål. I synnerhet i Hälsoarbete i samverkan äg-
nades det mycket tankemöda att klargöra innebörden i de omfattande målen och 
för att de skulle bli ledstjärnor för det fortsatta arbetet. I Idrott och folkhälsa 
däremot var den konkreta handlingsplanen vägledande. Det tog också tid att 
skapa en ändamålsenlig organisation i projekten, där inte minst projektledaren 
har haft en central roll. Betydelsen av en väl fungerande projektledare betonas i 
båda projekten. I Hälsoarbete i samverkan berömmer flera av de ansvariga ute i 
enheterna projektledarens arbete. Under projektets första år bidrog det till att 
skapa struktur och stimulans, samtidigt som det höll samman de medverkande 
enheterna via bl.a. gemensamma möten, föreläsningar och skriftlig information. 
Däremot upplever de ansvariga ute i enheterna att det rått oklarheter kring deras 
roll och mandat. De nämner osäkerhet kring ansvar, arbetstid och ekonomi för 
projektets genomförande samt bristande förankring i den egna organisationen. 
Arbetet har också störts av att vissa enheter som IKEA Svenska AB, Diö skola 
och Haganässkolan har bytt ansvariga personer. En viktig roll i organisationen 
spelar också de ledningspersoner som inte är operativa, men som representerar 
medverkande organisationer. I Idrott och folkhälsa bestod ledningsgruppen av 
personer som var väl initierade i folkhälsofrågor och som hade en förhållandevis 
stark position som tjänstemän eller förtroendevald i sin organisation. Detta ska-
pade en närhet mellan beslut och verksamhet. I Hälsoarbete i samverkan fanns 
denna koppling till ledningspersoner i de medverkande enheterna mer i inled-
ningen av projekttiden. Det var väsentligt då, men projektets långsiktiga fortlev-
nad hade säkert mått bra av ett fortsatt tydligt engagemang från personer i cen-
trala positioner. 
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Den explicita handlingsplanen i Idrott och folkhälsa har som nämnts varit 
styrande för projektets verksamhet. Denna tydlighet är säkert en förklaring till 
den omfattande verksamhet som bedrivits. I det ideella föreningslivet är det 
mycket som pockar på uppmärksamheten och de flesta föreningar har fullt upp 
med de vanliga aktiviteterna. För att starta något nytt krävs stöd och stimulans. 
Detta kan vara orsaken till att ett av de tre delprojekten, Hälsoprojekt i Special-
distriktsförbunden, inte varit lika framgångsrikt. Delprojektet är inte lika be-
stämt i sin utformning utan kräver en del arbete i initialskedet. Någon ska ta ett 
större ansvar som också kräver tid. En annan förklaring kan vara att förbunden 
har en oklarare organisation i jämförelse med föreningarna. Det stora intresset 
kring arbetsmaterialet Satsa friskt har säkert flera förklaringar. En kan vara att 
frivilligorganisationerna ofta är bättre lämpade att nå sina grupper med informa-
tion än offentliga aktörer. De som tagit fram materialet har också påpekat att 
motivet för deltagaren att diskutera och utveckla olika hälsotema är att det gyn-
nar såväl den idrottsliga utvecklingen som hälsomedvetenheten. Nationella folk-
hälsokommittén (SOU 2000:91) betonar betydelsen av alla människors möjlig-
het till en korrekt och saklig hälsoinformation. Informationen måste vara till-
gänglig men dessutom anpassas efter behov. 
 
Båda projekten har fått stöd och kraft av den ekonomiska stimulans som funnits. 
Den ekonomiska basen har finansierat projektledning, men också bidragit till 
morötter ute i verksamheterna. Väsentliga utbildningar har varit kostnadsfria 
och olika hälsoprojekt har stötts innan genomförande eller belönats efteråt. Häl-
soprojekten är bevis på att ekonomiskt stöd på nationell eller regional nivå kan 
utgöra väsentlig stimulans för hälsoarbete i kommuner, näringsliv och folkrörel-
ser. 
 
 
 
 
Vilka generella kunskaper kan vinnas utifrån de båda pro-
jekten? 
 
Båda projekten är exempel på att hälsoarbete är mångfacetterat och otydligt och 
därigenom komplicerat att utföra. Det finns inget facit på hur det ska gå till utan 
olika kontext kräver skiftande arbetsinsatser. Det finns många förklaringar till 
denna komplexitet och inte minst råder det en varierad syn på vad hälsa är. Sam-
tidigt är det oerhört mycket som påverkar hälsan. Att välja en systemteoretisk 
grund kan vara en bra bas för hälsoarbete. Rydqvist & Winroth (2002) menar att 
vi, förutom genetiska faktorer, måste ta hänsyn till både den omgivande miljön 
och levnadsvanor/livsstil när vi diskuterar vad som påverkar hälsan. De olika 
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nivåerna kan ses som olika system som ömsesidigt påverkar varandra och att 
denna modell kan vara vägledande i ett praktiskt hälsoarbete. Hedin & Källestål 
(2002) visar också, utifrån erfarenheter kring förebyggande av rökning, att det är 
mest effektivt att kombinera olika åtgärder. Det finns, som tidigare nämnts, ten-
denser i projekten på en dominans av arbete på individnivå. Ett ännu bättre re-
sultat med större långsiktighet hade eventuellt kunna nås om en systemteoretisk 
utgångspunkt tydligare hade tillämpats. Då hade förutsättningarna för en förank-
ring på organisationsnivå varit större.  
 
Projekten visar på betydelsen av att personer med ledningsansvar från medver-
kande organisationer deltar i processen. Det ökar förutsättningarna för en god 
förankring och stärker legitimiteten för projekten. Jarlbro (1999) pekar på ett 
viktigt inslag i s.k. Community Intervention strategier är att man skapar goda 
relationer med nyckelpersoner inom aktuella organisationer. I Idrott och folkhäl-
sa har det under hela projekttiden medverkat personer med ledningsansvar från 
både landstingen och idrottsrörelsen, först under utvecklingsarbetet och seder-
mera i både lednings- och referensgrupp. I Hälsoarbete i samverkan var enga-
gemanget från ledningspersoner mera frekvent i projektets inledning. Rapporte-
ringen i organisationen är också viktig, inte minst för ledningsgrupper. Det gäll-
er att synliggöra det som sker och regelbundet informera samt kommunicera. 
Överhuvudtaget visar projekten på betydelsen av tydlighet i ansvar, ledning och 
dokumentering. Projektledningens och i synnerhet projektledarens viktiga roll 
lyfts fram av personer som medverkat i projekten. En bättre dokumentering och 
tydligare ansvarsfördelning hade förmodligen ytterligare förbättrat projekten, i 
synnerhet Hälsoarbete i samverkan. Det hade gett mer spridningseffekter mellan 
de olika medverkande enheterna och en erfarenhetsbank som kunde ha utgjort 
underlag för ett mera långsiktigt arbete. Som tidigare nämnts efterlyste flera av 
de ansvariga i de olika enheterna tydlighet kring deras roll och mandat. Nu har 
det mera byggt på de ansvarigas intresse och möjligheter till att engagera sig. 
 
En annan generell och kanske självklar kunskap är vikten att göra saker i rätt 
ordning. Den långa startsträckan, speciellt i Hälsoarbete i samverkan, hade del-
vis sin orsak i att faserna i arbetsprocessen eventuellt inte genomfördes i den 
lämpligaste ordningsföljden. Både Palm & Hedin (2001) och Jarlbro (1999) be-
tonar vikten av planering och systematiskt arbete för att kunna få till stånd en 
bra och effektiv kommunikationsinsats. Fel ordning kan medföra stora effektivi-
tets- och tidsförluster. 
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DISKUSSION 
 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultat och analys utifrån mina egna upp-
fattningar. Samtidigt presenteras generella tankar kring rapporten och några 
mer filosofiska funderingar kring hälsa och hälsoarbete. 
 
 
Det övergripande syftet med rapporten var är att göra en samlad beskrivning och 
en kritisk granskning av två hälsoprojekt som baseras på samverkan mellan oli-
ka aktörer. Dessutom var ambitionen att undersöka den valda projektformens 
möjligheter för ett hälsofrämjande arbete. De centrala frågeställningarna var: 
Vilka förutsättningar har projekten haft? Vilka mål har man haft med projekten? 
Hur har projektens process sett ut med avseende på innehåll och form? I vilken 
grad har hälsoprojekten uppfyllt sina mål? Hur kan projektens måluppfyllelse 
förklaras utifrån deras förutsättningar och process? Vilka generella kunskaper 
kan vinnas utifrån de båda projekten?  
 
Om man rent allmänt ser till den första delen av syftet – har projekten varit 
lyckade? Projekten har på flera sätt varit mycket framgångsrika, bland annat 
med tanke på den omfattning som de haft. Projekten har aktiverat åtskilliga, inte 
minst barn och ungdomar i skola och föreningsliv. Dessutom har projekten nått 
nya målgrupper med aktiviteter på arbetsplatser och i föreningslivet. Förutom 
detta har många av medverkande lärare och ledare goda erfarenheter och påpe-
kar att deltagandet i projekten varit uppskattat och utvecklande. Trots att projek-
ten fungerat bra i en mening kan man lära sig en del av de erfarenheter som 
gjorts och avslutningsvis vill jag därför peka på några centrala funderingar. 
 
 
Uppfattningen av hälsobegreppet och konsekvenser för 
hälsoarbete 
 
Vi möter i stort sett dagligen i media reportage och undersökningar kring vår 
hälsa eller snarare vår ohälsa. Man kan undra varför detta stora intresse existerar 
just idag. Självklart finns det mycket som bör uppmärksammas, men ibland 
känns det som om allt som inte är perfekt istället är sjukt och tecken på ohälsa. 
Egentligen är det säkert så att en del ohälsa tillhör ett normalt liv. Men våra vär-
deringar förändras i takt med tiden och dagens ideal påverkar givetvis vår syn på 
hälsa respektive ohälsa. Ett mer dualistiskt synsätt på kropp och psyke har brett 
ut sig, där kroppen, vårt livsprojekt, kan formas och förändras. Denna uppfatt-
ning finns också inom den traditionella västerländska medicinen som grundar 
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sig på en biomedicinsk förklaringsmodell och en positivistisk vetenskaplig 
grundsyn. Kroppen som synlig och mätbar dominerar utövning och forskning. 
Det gäller att hitta en tydlig kroppslig orsak till ohälsan. Som en reaktion mot 
detta synsätt växer det fram forskning och praktik som visar på att kropp och 
psyke är lierade i ett komplext och oskiljbart samspel. Bengtsson & Morén 
Hybbinette (2004) pekar på behovet av en förändring inom hälso- och sjukvår-
den med mer nya helhetsinriktade metoder. Läkarrollen behöver moderniseras 
och det gäller att utnyttja styrkan som finns i ett teams samlade kompetens. Sy-
nen på hälsobegreppet är alltså mycket vid och det är på flera sätt ett problem att 
det råder olika uppfattningar. För egen del tycker jag att kontinuum-modellen är 
intressant där hälsa ses som en dynamisk process och där man rör sig mellan 
polerna hälsa respektive ohälsa i olika ändar (figur 3 från sidan 22).  
 
 
Figur 3. Kontinuum som modell. 
 
 

Ohälsa    Hälsa 
 
(Rydqvist & Winroth, 2002) 

 
 

Frågan blir då vad som bidrar till att upprätthålla ens position på kontinuumet 
eller vad som skapar en rörelse mot den friska polen. Denna fråga är självklart 
svår, för att inte säga omöjlig, att svara på eftersom det är fantastiskt mycket 
som påverkar vår hälsa. Men synsättet bidrar till att det blir naturligt att även se 
till det salutogena perspektivet där man belyser faktorer som leder till hälsa. 
Detta perspektiv bör komplettera det traditionella patogena synsättet där man tar 
fokus i vad som orsakar ohälsa. Båda synsätten behövs och de kompletterar var-
andra. 
 
Den stora bredden i hälsoarbetet är alltså både en möjlighet och ett problem. 
Hälsoarbete på arbetsplatsen, i skolan och i föreningslivet är, som framgår av 
rapportens teori och resultat, komplext med allt från övergripande frågor om 
demokrati och självkänsla till sedvanliga livsstilsfrågor. Detta ger förstås en rik 
flora att välja ur när ett arbete ska utvecklas, men det skapar samtidigt en otyd-
lighet och osäkerhet kring vad som är ändamålsenligt att arbeta med. Risken är 
att ”man inte ser skogen för alla träden”, och enbart belyser några få livsstilsfrå-
gor på individnivå. Denna tendens finns i projekten, även om de på flera sätt 
också har ett brett angreppssätt. Därför kan det redan i ett utvecklingsarbete av 
hälsoprojekt vara ändamålsenligt att anlägga ett systemteoretiskt perspektiv. Att 
man funderar utifrån frågor på både individ- och gruppnivå men även tar hänsyn 
till organisationsnivå och den omgivande miljön. Detta bidrar säkerligen till en 
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annan bredd i målformuleringar och verksamhet, samt ökar förutsättningarna för 
en större långsiktighet. 
 
 
Samverkan för utveckling av folkhälsan 
 
De studerade projekten har tillkommit i en strävan att försöka påverka hälsan i 
en positiv riktning hos olika målgrupper. Det är en god ambition och det borde 
finnas bra förutsättningar för dem som involverats som ”budbärare” eftersom de 
har god kunskap om de aktuella målgrupperna. Jag tänker exempelvis på idrotts-
tränare eller lärare som förhoppningsvis väl känner sin aktiva respektive elever. 
Det är dessutom en god strategi att stimulera hälsoarbete ute i organisationer och 
skolor. Att nationella eller regionala verksamheter, som AFA och landstingen, 
använder lokala aktörer är väsentligt för att nå ut till den enskilde. Projekten är 
goda exempel på hur denna samverkan skapar ett konkret och omfattande hälso-
arbete i skolor och föreningar. Detta hälsoarbete ”på golvet” är också betydelse-
fullt utifrån andra aspekter. Det får inte bli att kunskap och färdigheter stannar 
hos dem som redan är insatta och på andra sätt privilegierade. Med tanke på de 
sociala och regionala skillnader som finns kring hälsosituationen idag är det för-
stås angeläget med alla bidrag som skapar förutsättningar för en mer jämlik och 
jämställd hälsa. I visst motto har idrottsrörelsen sina begränsningar eftersom den 
inte når alla. Det gäller därför att inse och utveckla den betydelsefulla folkhälso-
roll som en stor folkrörelse som idrottsrörelsen kan spela. Denna insikt behöver 
utvecklas såväl externt som internt. Externt finns det behov av att idrottens 
bredd- och motionsinriktade verksamhet, såväl innehållet som omfattningen, 
tydligare synliggörs. Det är förvånande att man från idrottens sida inte syns mer 
i den hälsopolitiska debatten. Internt är det nödvändigt att den dominerande am-
bitionen, att förbättra den idrottsliga prestationen, kompletteras med uppvärde-
ring av verksamhetens andra betydenheter som exempelvis betydelsen för folk-
hälsan. Därför är det synd att det mål som diskuterades under formeringsfasen i 
Idrott och folkhälsa, att tydliggöra kopplingen mellan folkhälsa och att vara en-
gagerad i en förening, inte fanns med i handlingsplanen. Även de försök som har 
gjorts för att utveckla en s.k. hälsofrämjande förening har haft svårt att hitta sina 
former. Här finns det mer att göra.  
 
 
Att nå fram med ett hälsobudskap 
 
Trots god kännedom om målgruppen är det ändå inga garantier för att budskapet 
når fram. Det får inte bli en förmedling av kunskap som enbart är effektstyrd 
och kanske t.o.m. ligger på fel nivå. Därför är det viktigt att möta de tänkta mål-
grupperna där de befinner sig. Av den orsaken upplevs materialet Satsa friskt i 
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Idrott och folkhälsa som extra intressant. Det tar sin utgångspunkt i att olika 
livsstilsfrågor har betydelse för såväl idrottsutövningen som hälsan. Bara detta 
skapar extra motivation. Sedan består materialet av många olika varianter på 
attityd- och värderingsövningar som bidrar till samtal. Att inleda med en diskus-
sion kring hur var och en ser på olika frågor kan vara en bra start för att också 
öka kunskapen. Det kan dessutom vara betydelsefullt att bara ventilera vad vi 
tänker och känner. En ytterligare poäng är att metoderna i sig är hälsofrämjande 
genom att de stärker förmågan att diskutera och argumentera, men också för-
hoppningsvis bidrar till att öka förståelsen och respekten för andras åsikter. Ut-
över detta har Satsa Friskt materialet också den fördelen att det är enkelt att han-
tera för den som ledare. Ledaren behöver inte vara ämneskunnig på de olika häl-
soområdena som belyses, utan materialet är ”självgående” eftersom värderingar 
och inte fakta är i fokus. Det finns även andra goda exempel i de båda projekten 
där målgruppens egna frågor har fått bilda utgångspunkter för hälsoarbetet. 
 
 
Projektformens möjligheter för ett hälsofrämjande arbete 
 
Det som framförallt engagerar mig när jag analyserar de olika projekten är hur 
man ska göra för att alla goda intentioner ska utmynna i konkret handling. Jag 
upplever nämligen i många olika sammanhang att det resoneras mycket om be-
tydelsen av att utveckla hälsan på olika områden, men att det också ofta stannar 
vid vackra ord. Samtidigt kanske dessa diskussioner mera långsiktigt likväl leder 
till hälsoutveckling. Men ändå – kan projekten ge några tankar på hur konkret 
hälsofrämjande arbete i projektform kan/bör utvecklas? För det första är det, 
som redan påpekats, en god idé att anlägga en systemteoretisk grund, alltså att ta 
hänsyn till såväl individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå, när ett hälso-
arbete ska planeras. Det ökar förutsättningarna för att inte ”bara” belysa någon 
enstaka livsstilsfråga på individnivå. För det andra har det visat sig betydelse-
fullt i både de utvärderade projekten, men också i andra projekt, att det finns 
stöd från personer i ledande befattningar. Projektet Idrott och folkhälsa har hela 
tiden haft en direkt närhet till ansvariga i både landsting och Smålandsidrotten. 
Detta har underlättat mycket, som till exempel förankring, information och stra-
tegiska beslut. Motsvarande närhet till ledning i projektet Hälsoarbete i samver-
kan har varit mera otydligt, framförallt under senare delen av projektet. Det 
finns också några av de operativt ansvariga ute i verksamheterna som inte känt 
stöd från sin egen ledning, vilket inneburit bl.a. oklarheter i mandat och befo-
genheter. Närheten till ledningsfunktioner behöver också formaliseras, dvs. det 
bör finnas en tydlig struktur kring hur relationen mellan ledning och projektled-
ning samt de som är operativa ska se ut. Det räcker alltså inte bara att uttala att 
det finns ett stöd från ledningen. För det tredje är det angeläget att göra saker i 
rätt ordning. Det låter kanske självklart men låter sig inte alltid göras. Strategier 
utifrån Community Intervention tanken visar på en tänkbar modell med nio faser 
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innehållande bl.a. problemidentifiering, målgruppsanalys, upprättande av mål, 
uppläggning av strategi och taktik samt ställningstagande kring utvärdering och 
avslutning av projektet. Erfarenheterna från det ena projektet, Hälsoarbete i 
samverkan, tyder på att mer långsiktiga förändringar skulle kunna ha skett om 
en annan arbetsgång hade tillämpats. 
 
Det fjärde och kanske mest angelägna jag vill ta upp är förhållandet mellan öp-
penhet och frihet i ett projektarbete kontra kontroll och struktur. De utvärderade 
projekten visar uttryckligt på att det behövs klarhet kring organisation och pro-
cess för att nå goda resultat. Detta behöver absolut inte vara begränsande, tvärt-
om. Jag tror att det är en missuppfattning att kontroll och struktur skulle vara 
inskränkande på arbetet. Många medverkande nämner till exempel projektledar-
nas arbete och organisationens tydlighet som viktiga faktorer för projektens 
framgång. Det finns också i projekten prov på delar som inte har blivit vad som 
var tänkt eftersom det har varit otydligt vem som har ansvar eller vilka resurser 
som finns till förfogande. Däremot behöver man anlägga ett brett perspektiv i 
det innovativa skedet av projektarbetet. Här behöver man släppa loss alla idéer 
och tankar och våga tänka i nya banor. Men när man väl har bestämt sig gäller 
det att tydliggöra förutsättningar, process och utvärdering. Min upplevelse är att 
alltför många goda intentioner kring hälsoutveckling inte blir verklighet p.g.a. 
brister när det gäller ansvarsfördelning och arbetsgång. 
 
Det är alltså i mångt och mycket ett omfattande och angeläget hälsoarbete som 
har bedrivits i de båda projekten och min förhoppning är att denna utvärdering 
både ska ge en bra bild av projekten, samtidigt som det ger några tankar om hur 
kommande projekt kring hälsofrämjande arbete kan hanteras. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 
 
Hälsoarbete i samverkan – deskriptiv redogörelse 
Projektet bygger på en samverkan mellan skola och näringsliv med syftet att få 
fram en modell på hur man kan öka ungdomars hälsomedvetenhet samt visa hur 
man kan fortsätta detta arbete i näringslivet för att skapa förutsättningar för ett 
livslångt hälsoengagemang. 
 
 
Bakgrund 
Växjö universitet fick i april 2000 i uppdrag att vara ett konsultativt stöd för ett 
projekt i Älmhults kommun som då benämndes Hälsoutveckling i skola och när-
ingsliv. Parallellt med detta skulle också projektet utvärderas. Vid denna tid-
punkt var det klart att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Älmhults 
kommun fått ett bidrag på drygt två miljoner kronor (2 090 000 kr) från AMF 
Pension (nuvarande AFA) för att bedriva ett treårigt hälsoprojekt. Initiativtagare 
var Jan Andersson, idrottslärare på Haganässkolan (gymnasieskola). Projektets 
syfte var att få fram en modell på hur man kan öka ungdomars hälsomedveten-
het utifrån skolans värdegrund samt visa hur man kan fortsätta detta arbete i när-
ingslivet för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Inriktningen var 
att det var väsentligt att nå en bra hälsa tidigt, innan utslagningen sker, samt att 
arbeta både i skola och i näringsliv för att skapa gemensamma värderingar på 
hälsobegreppet. Andersson menar att uppdragsgivaren särskilt tryckte på den 
geografiska avgränsningen och bredden i projektet.11 Följande fem huvudmål 
uttalades i en projektplan som är daterad 1999-08-17: 
6. Definiera hälsobegreppet i skola och näringsliv 
7. Skapa en plan med ramar och mål för hälsoutveckling i skola och näringsliv 
8. Visa på processen som leder till hälsoutveckling i skolan 
9. Visa på processen som leder till hälsoutveckling i näringslivet 
10. Skapa utbildningsmaterial för ny teknik som kan användas i skola och när-

ingsliv 
 
I projektplanen redogjordes för en organisation som leddes av en koordinator 
som samlar och fördelar information, ansvarar för rapportering och är ekono-
miskt ansvarig. Till detta ska finnas en ledningsgrupp som fattar beslut om ra-
mar och riktlinjer samt partners och nätverksaktörer. En tidsplan presenterades 

                                           
11 Intervju Andersson, 2004-06-07 
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utifrån olika faser: 
 
Upptaktsmöte: januari 2000 
Fas 1: Inventering av kunskap, attityder och andra projekt – mars 2000 
Fas 2: Definition av begrepp, förväntningar och mål – maj 2000 
Fas 3: Redovisning av modeller och prioriterade områden för undervisningsma-
terial, utbildning av chefer och ledare – november 2000 
Fas 4: Igångsättning av modeller, produktion av utbildningsmaterial – augusti 
2001 
Fas 5: Utvärdering – april 2003 
 
 
Utveckling av projektet 
Den tidsplanering som framkom i projektplanen från år 1999 försköts och stora 
delar av år 2000 ägnades åt att formera projektet under ledning av projektansva-
rige Jan Andersson. Under april och juni 2000 var det träffar med olika intres-
senter kring projektet. Dessa intressenter, i form av skolor och bolag på företa-
get IKEA, var utvalda av förvaltningschefer inom kommunen och chefer på 
IKEA, i samråd med projektansvarig. Träffarna handlade om såväl kunskap 
kring hälsoområdet som att inventera vilket hälsofrämjande arbete som redan 
bedrivs. Dessutom ägnades en stor del av tiden åt att diskutera hur projektet ska 
realiseras. 
 
I mitten av juni började det utkristalliseras vilka intressenter som slutligen skulle 
medverka i projektet. Även om det fanns en generell avsikt att öka hälsomed-
vetenheten i hela Älmhults kommun, var det utvalda skolor och arbetsplatser 
som fick möjligheten att deltaga. Detta för att projektets genomförande skulle 
bli hanterbart. En grundläggande tanke vid valet av skolor var att de skulle re-
presentera ett åldersmässigt stråk, dvs. från förskola till gymnasieskola. Följande 
parter utsågs att medverka i projektet: 
- Möckelns förskola 
- Linnéskolan (grundskola, F-5) 
- Diö skola (grundskola, 6-9) 
- Programmen Media, Handel och TESS (The European Entrepreneur School) 

på Haganässkolan (gymnasieskola) 
- Bolagen IKEA Svenska AB (s k lagret) och IKEA Catalogue Service AB 
 
Samtidigt tydliggjordes att projektet behövde någon form av operativ ledning 
och i oktober 2000 anställdes Conny Olsson som projektledare på 50 %. Olsson 
tillträdde egentligen en heltidstjänst på IKEA kring arbetsmiljöfrågor men låna-
des ut till projektet. Vid detta tillfälle hade Olsson ingen kännedom om projek-
tet. Under oktober-november träffade projektledaren de medverkande parterna 
såväl enskilt som tillsammans och revideringar av projektplanen gjordes. Revi-



 

 

 

88 
 
 

deringen, som enligt Olsson behövdes för att förtydliga projektet, innebar både 
omformulering av målen, ny tidsplan och ett nytt projektnamn.12 Enligt initiativ-
tagaren Jan Andersson var detta inget problem.13 Det slutliga namnet blev Häl-
soarbete i samverkan (HiS) och de omarbetade målen blev följande: 
 
7. Definiera hälsobegreppet i skola och näringsliv 
8. Skapa en plan med ramar och mål för hälsoutveckling i skola och näringsliv 
9. Inleda ett aktivt arbete för att nå hälsomedvetenhet och hälsoutveckling i sko-

la och näringsliv  
10. Visa på processer som leder till hälsoutveckling i skola och näringsliv 
11. Skapa underlag för en långsiktig kvalitetssäkring av hälsoutvecklingen i sko-

la och näringsliv 
12. Skapa utbildningsmaterial för ny teknik som kan användas i skola och när-

ingsliv 
 
Den reviderade och övergripande tidsplanen delades in i tre faser med olika in-
nehåll enligt följande: 
 
Fas 1A dec 2000 – feb 2001 Förankringsarbete på ledningsnivå 

Inspirationsseminarium 
Fas 1B dec 2000 – juni 2001 Inventering och beslut om vilka personer som 

skall medverka 
Input för att öka kunskapen och motivationen 
för att arbeta med hälsoutveckling 
Hitta och forma modeller för det fortsatta häl-
soarbetet 
Sätta upp mål för hälsoutveckling 

Fas 2 juli 2001 – dec 2003 Genomförandet av den mer handgripliga de-
len av projektet  

 
 
Introduktion av projektet 
Även om de deltagande parterna var insatta i projektet skedde en mera formell 
start för projektet Hälsoarbete i samverkan i samband med ett seminarium den 
23/1 2001. Då bjöds bl.a. politiker, representanter från IKEA-bolagen, lärare och 
skolledare in till en träff där projektet presenterades och framför allt hälsoarbetet 
inspirerades av gästföreläsaren Ole Bundgaard från Varbergs kurort. Några da-
gar senare blev också kommunfullmäktige i Älmhult informerade om hälsoarbe-
te i allmänhet och projektet i synnerhet. 
 

                                           
12 Intervju Olsson, 2004-06-07 
13 Intervju Andersson, 2004-06-07 
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Nästa steg i introduktions- och förankringsarbetet var en tvådagars utbildning i 
slutet av februari. De deltagande skolorna och bolagen på IKEA bjöds in, men 
samtidigt påpekades betydelsen av att medverka eftersom träffen sågs som ”det 
riktiga avstampet”. Samtliga deltagande parter hörsammade inbjudan och deltog 
med mellan 2-6 personer per arbetsplats.  Utbildningen leddes av Jan Winroth 
som har mångårig erfarenhet av hälsoarbete, både som praktiker, utbildare och 
författare. Inför träffen hade deltagarna förberett sig genom att fundera på nulä-
get respektive önskat läge kring hälsoarbete på den egna arbetsplatsen. Utbild-
ningen innehöll diskussioner och grupparbete, men framför allt föreläsningar 
kring olika frågor kopplade till hälsa och hälsoarbete. Projektidén diskuterades 
och gruppen tydliggjorde att det handlade om att öka medvetenheten kring häl-
sa/ohälsa hos individen och att skapa möjligheter till aktiva val. Samverkan mel-
lan deltagande parterna poängterades, bl.a. i form av regelbundna träffar för er-
farenhetsutbyte och gemensamt presentationsmaterial. Deltagarna fick också i 
uppgift att förankra projektet hos ledning och medarbetare på den egna arbets-
platsen. En omfattande dokumentation från kursdagarna skickades ut i efter-
hand.  
 
Under våren 2001 fortsatte förankringsarbetet ute på respektive arbetsplats sam-
tidigt som några startade enskilda hälsoaktiviteter. På Haganässkolan genomför-
des i mars en studiedag med personal från de tre gymnasieprogram som ingick i 
projektet. Frågor kring nuläge och önskat läge samt vad och hur man ska arbeta 
vidare med stod på dagordningen. En idé var att utveckla elevernas start på 
gymnasiestudierna och lära känna varandra bättre genom en introduktionsvecka. 
En annan var att förbättra möjligheterna till motion för såväl personal som ele-
ver. All personal informerades också om projektet. På Diö skola skedde ingen 
förankring under våren, bl a beroende på att skolan saknade ledning under denna 
period. Skolan genomförde däremot tre hälsodagar för eleverna under maj må-
nad med olika aktiviteter. På Linnéskolan träffades arbetslaget för år 1-5 kring 
projektet och diskuterade hälsobegreppet samt arbetade med nuläge och önskat 
läge utifrån individ, arbetslag, arbetsplats och arbetsgivare. Bland annat fram-
kom behovet av tid och pengar för att få till stånd olika former av hälsoarbete. 
All personal informerades dessutom om projektet och ledningen lyfte fram en 
idé om att avsätta en halvtimme i veckan för fysisk aktivitet. På Möckelns för-
skola ägnade man ett personalmöte till att diskutera hälsofrågor och startade en 
dokumentation av nuläget. Även här upplevde personalen att bristen på tid var 
ett problem. 
 
När det gäller IKEA var det under våren fortfarande osäkert vilka bolag som 
skulle medverka i projektet. IKEA Catalogue Service AB hade redan ett annat 
projekt som låg i linje med Hälsoarbete i samverkan, samtidigt som det var pro-
blem att hitta någon ansvarig.  På IKEA Svenska AB presenterades projektet för 
ledningen och det togs fram en plan för hur ett upplägg skulle kunna se ut. Det 
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handlade om att erbjuda fysisk aktivitet i kombination med utbildning på arbets-
tid. För att driva verksamheten önskades en projektansvarig på motsvarande 20-
25 % tjänst. 
 
Representanter från medverkande aktörer träffades i slutet av maj för ett s.k. 
uppsamlingsmöte. Var och en informerade om den aktuella situationen och frå-
gor kring samverkan, samordning och ekonomi diskuterades. Efter genomgång-
en konstaterade gruppen att det inte var möjligt att direkt efter sommaren gå in i 
fas två, som innebar att genomföra den mer handgripliga delen av projektet. Mer 
tid behövdes för förankring och det bestämdes att istället inleda nästa fas i mit-
ten av hösten. Projektets referensgrupp skulle också tills dess bestämma rutiner 
för fördelning av pengar till olika aktiviteter. Projektledaren presenterade ett för-
slag till logotype för projektet som gruppen hade olika uppfattningar om. Samti-
digt uttalade gruppen ett behov av presentations- och marknadsföringsmaterial 
om projektet som skulle kunna användas i olika sammanhang. Det framkom 
också förslag på gemensamma aktiviteter till hösten. 
 
Referensgruppen träffades i slutet av juni och vårens verksamhet gicks igenom. 
Marknadsföringen diskuterades och det bestämdes att ett skriftligt material skul-
le tas fram, samt att projektet borde presenteras i samband med Älmhultsdagar-
na i september. Samverkan poängterades och projektledaren fick i uppgift att ta 
fram underlag för någon form av aktivitet som hade i uppgift att främja och ut-
veckla samverkansformerna. Ekonomin redovisades och en budget godkändes. 
Eftersom projektet snart skulle gå in i en genomförandefas med olika aktiviteter 
diskuterades principer för fördelning av medel. Gruppen fastslog skilda kriterier 
och projektledaren fick i uppgift att ta fram dokument för ansökan och rutiner 
för fördelning. Vidare bestämde gruppen att projektledaren kunde ta beslut på 
förfrågningar om medel på upp till 10 000 kronor, medan en grupp bestående av 
tre personer fattade beslut på önskemål om större summor. 
 
 
Genomförande av projektet 
Även om någon av de medverkande aktörerna genomfört hälsoaktiviteter under 
våren 2001 startade fr.o.m. hösten verksamheten på bred front. Verksamheten 
med aktiviteter på respektive arbetsplats har sedan dominerat projektet och 
kommer att redovisas mera utförligt för varje arbetsplats för sig i kommande 
kapitel. Inledningsvis redogörs för det gemensamma arbetet.  
 
Projektets gemensamma delar 
Under hösten 2001 träffades vid några tillfällen såväl referensgruppen som del-
tagargruppen för att stämma av den aktuella situationen. Frågor kring hand-
lingsplan, ekonomi, samordning och marknadsföring var fortfarande på dagord-
ningen. Nya tankar kring hälsofrämjande arbete tillfördes, både genom föreläs-
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ning från Växjö universitet och med möjlighet till att ta del av ett s.k. gott ex-
empel i form av Bunkeflomodellen. Under hösten togs det fram en blankett för 
ansökan av pengar från respektive arbetsplats och ett dokument för självutvärde-
ring av olika insatser. Det bestämdes att varje deltagande part disponerar 20 000 
kronor årligen för sina aktiviteter, men att ytterligare medel kan sökas. Detta i 
syfte att skapa ökat handlingsutrymme och minskat behov av administration. En 
informationsfolder färdigställdes och projektet synliggjordes i Radio Kronoberg 
och i samband med Älmhultsdagarna. Vidare fick projektledaren i uppgift att ta 
fram förslag på regelbundna månadsmöten, bl.a. i avsikt att utbyta erfarenheter 
och få ny kunskap. 
 
Under våren 2002 startade projektet Hälsoarbete i samverkan med s.k. må-
nadsmöten. I januari handlade det om livslångt lärande under ledning av Yvonne 
Bogislaus och i februari om vägen till förändringens trygghet med Mats Birgers-
son. I mars redogjorde Haganässkolan för sitt hälsoarbete samtidigt som övning-
ar i gruppdynamik presenterades. Vårens sista möte hölls i maj och var mer en 
uppsummering av deltagarnas aktiviteter i kombination med social verksamhet. 
I samband med detta möte framkom önskemål om mer utbildning, handledning 
och stöd i arbetet på den egna arbetsplatsen samt att få igång mer samverkan. 
Under hösten 2002 togs en reviderad informationsfolder fram och verksamheten 
fortsatte på de enskilda arbetsplatserna. I december var det återigen ett möte för 
uppsummering av arbetet där betydelsen av att lyfta hälsoarbetet till en strate-
gisk nivå diskuterades. Projektledaren Conny Olsson meddelade att han skulle 
avsluta sitt arbete vid årsskiftet och en ny koordinator, Pia Andersen, presente-
rades. Andersen arbetade vid denna tidpunkt också parallellt som folkhälsopla-
nerare i Älmhults kommun.  
 
Efter att den nya projektledaren Pia Andersen haft kontakt med de olika arbets-
platserna, sammanställde hon i slutet av januari 2003 en beskrivning av arbetet 
2001-2002 och den tänkta verksamheten för 2003. Andersen konstaterade att 
tyngdpunkten så långt legat på aktiviteter på de olika arbetsplatserna och att 
2003 skulle fokusera på förankringsnivån. En förändrad organisation presente-
rades och följande delmål sattes: 
- Förankra arbetet i kommunens folkhälsoplan och i styrdokument för skolan 

samt försöka påverka ledare/organisationer genom information 
- Fortsätta att utveckla arbetet på aktivitetsnivå ute i verksamheten 
- Få med minst en ny aktör 
- Sprida information via kommunens hemsida 
- Erbjuda utbildning, information och studiebesök 
- Samverka med andra lokala aktörer 
- Anordna en idémässa 
Under våren 2003 reviderades skolplanen för Älmhults kommun och projektle-
daren fick lämna synpunkter. Samtidigt pågick samtal om projektets fortsatta 
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existens och en eventuell förlängning. Aktiviteterna fortsatte ute på de olika ar-
betsplatserna, men det skedde begränsad verksamhet på förankringsnivå. I april 
arrangerades en föreläsning kring hälsofrämjande skola och arbetsliv för att sti-
mulera hälsoarbetet. I juni tog projektledaren Pia Andersen, initiativtagaren Jan 
Andersson och ekonomiskt ansvarige Åke Karlsson (rektor på Haganässkolan) 
beslutet att projektet skulle avslutas vid årsskiftet 2003/2004. De meddelade 
också att inga nya deltagare skulle tas med. I juni var det också ett uppsam-
lingsmöte med de deltagande arbetsplatserna, där det förutom sedvanlig infor-
mation diskuterades aktuella hälsofrågor.  
 
Under hösten 2003 fortsatte och avslutades olika aktiviteter på arbetsplatserna. I 
oktober träffades projektledningen för att diskutera utvärderingen och bestämde 
ett avslutande möte i februari 2004 med alla inblandade. Det avslutande mötet 
hölls den 6/2 2004 och där fick varje deltagare redogöra för sin verksamhet och 
hur man upplevt projektet. 
 
 
Projektets verksamhet på de medverkande arbetsplatserna 
De olika hälsoaktiviteterna som förekommit hos de medverkande deltagarna re-
dovisas för varje arbetsplats för sig och i kronologisk ordning. Ordningen för 
arbetsplatserna följer projektets åldersmässiga stråk från förskola till arbetsliv. 
 
Möckelns förskola 
vt 2001 – vt 2002 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
Föreläsning om hälsa – helhet  Föreläsning för personalen om hälsa och helhet av Natur-

hälsan , Göinge 
Tid för friskvård Personalen har fått 30 minuter arbetstid för egna hälsoakti-

viteter om man själv bjuder på 30 minuter 
Föräldramöte/Pedagogisk afton  Arrangerat föräldramöte/pedagogisk afton för föräldrar och 

kollegor med hälsotema 
Besök av musikgrupp Barn och personal har haft besök tre gånger av musikgrup-

pen ”Tuta och kör” i syfte att utöka de kulturella upplevel-
serna och få känna glädjen i musiken 

Föreläsning om hälsosam kost Föreläsning för personalen om hälsosam kost med Eva Jor-
devik, Växjö. Informationen har lett till förändringar i mat-
sedeln. 

Kultur och teater Arbetat med kultur och teater som ett led att skapa mer 
lugn och ro 

 
ht 2002 – ht 2003 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
Massage/Massageutbildning Arrangerat massageutbildning (2 x 4 h) för personalen. 
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Erbjudit massage för personalen. 
SPA-dagar Genomfört må bra – dagar för barnen med exempelvis 

massage, fotbad, mat och sagoläsning 
Föräldramöte med gäster Genomfört föräldramöten med föreläsare som tagit upp om 

barns hälsa samt barns motoriska utveckling 
Utedagar Genomfört regelbundna utedagar med olika aktiviteter. 

Inköp av friluftsutrustning. 
Föreläsningar Erbjudit olika hälsoföreläsningar för personalen 
Matsedel i samverkan Barnen bestämmer matsedeln under en vecka 
Bad Erbjudit bad på Haganässkolan i samverkan med äldre barn
Hälsovecka Genomfört hälsovecka med olika aktiviteter 
Fredagskul Genomfört roliga aktiviteter på fredagar 
Musik Sångstunder med ”Tuta och kör” för både barn, personal 

och föräldrar 
 
Linnéskolan 
vt 2001 – vt 2002 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
SoL-timmar (Skapande och Lek) Infört SoL-timmar (Skapande och Lek) i syfte att minska 

stress, få mer tid för lek, öka samverkan och få in mer häl-
sofrämjande aktiviteter. Skoldagen är förlängd så att åk 1 
får tre SoL-timmar/vecka och åk 2 två SoL-timmar/vecka. 
Timmarna innehåller bl.a. undervisning om kost, natur och 
rörelse. 

Hälsovecka Arrangerat en hälsovecka per termin med olika aktiviteter 
Tid för friskvård Personalen har fått 30 minuter arbetstid för egna hälsoakti-

viteter om man själv bjuder på 30 minuter. Det går också 
att lägga ihop tiden till aktiviteter som kräver mer tid. Ex-
empel på vad som genomförts är bowling och massage. 

Mellanmål Startat med ett nytt mellanmål i lugnare miljö 
Barnmassage/Massage Utbildning i barnmassage (halvdag) som innebär verksam-

het för eleverna 
 
ht 2002 – ht 2003 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
SoL-timmar (Skapande och Lek) Se ovan 
Hälsovecka Arrangerat en hälsovecka per termin med olika aktiviteter 

och samtal 
Friluftsliv Utökade naturaktiviteter till barnen i förskola till åk 2 
Massage Regelbunden massage till barnen i åk 1-2 
Friskis & Svettis Rörelseaktivitet med Friskis & Svettis två gånger i måna-

den under vt 2003 
 
Diö skola 
vt 2001 – vt 2002 
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Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 

Hälsodagar Genomfört hälsodagar med aktiviteter som exempelvis 
frukost, motion och droginformation 

Uppstart/Resa med personalen Varit iväg två dagar med all personal för att befrämja den 
sociala samvaron, diskutera hälsofrågor och brainstorma 
kring tänkt verksamhet 

Frukostklubben Arrangerat Frukostklubben en gång per månad, vilket inne-
bär någon form av hälsoaktivitet följt av en gemensam fru-
kost för hela skolan 

Tid för friskvård Personalen har fått 30 minuter arbetstid för egna hälsoakti-
viteter om man själv bjuder på 30 minuter 

Extra tid för rörelse Infört 50 minuter extra tid för rörelse per vecka 
Ishockeyskola Genomfört ishockeyskola i samverkan med föreningslivet 
Ridning Erbjudit ridning på s.k. tematid 
Brytvecka Arrangerat en s.k. brytvecka under vt 2002 då man arbetat 

med aktiviteter med hälsotema 
 
ht 2002 – ht 2003 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
Personaldag Genomfört en personaldag med teambuilding 
Frukostklubben Fortsatt med Frukostklubben en gång per månad, se ovan 
Ishockeyskola Fortsatt ishockeyskola i samverkan med föreningslivet 
Ridning Fortsatt erbjudit ridning på s.k. tematid 
Simundervisning Genomfört simundervisning för icke simkunniga i åk 3-9 
Personalresa Genomfört personalresa för att stärka samvaron 
Vårruset Stöttat deltagande i Vårruset för den kvinnliga personalen 
Brytvecka Arrangerat en s.k. brytvecka under vt 2003 då man arbetat 

med aktiviteter med hälsotema 
Massage Erbjudit massage för eleverna 
 
 
Haganässkolan 
vt 2001 – vt 2002 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
Introduktionsdagar Startat höstterminen för de nya eleverna med två introduk-

tionsdagar 
Hälsodag Genomfört ”En dag i hälsans tecken” för att introducera 

eleverna i vad hälsoarbete kan innebära 
Elevtimme för friskvård Eleverna fick en extra timme på schemat för att belysa oli-

ka hälsotema som fysisk aktivitet och diskussioner om kär-
lek, självkänsla, mobbing, droger, stress, mental träning 

Möjlighet till fysisk aktivitet Genom en förändrad organisation och elevmedverkan fick 
eleverna möjlighet till fysisk aktivitet tre gånger per vecka 

Mindre hälsoprofil för elever Startade genomförandet av en mindre hälsoprofil för ele-
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verna i ett gymnasieprogram 
 
ht 2002 – ht 2003 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
Introduktonsdagar Se ovan 
Tid för träning Schemapositioner där eleverna kan aktivera sig 
 
IKEA Svenska AB 
vt 2001 – vt 2002 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
Individuellt hälsoprojekt Friskvårdsprojekt (Feel Good) på arbetstid (1 h) och fritid 

(1 h) med lättare fysisk aktivitet, friskprofiler, information, 
seminarier och upplevelser 

Ryggrupp (utanför projektet) Startat en ryggrupp som en följd av friskvårdsprojektet 
 
ht 2002 – ht 2003 
 

Aktivitet Beskrivning av aktiviteten 
Inga aktiviteter i projektet  
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Bilaga 2 
 
Idrott och folkhälsa – deskriptiv redogörelse 
Projektet handlar om ett samarbete mellan Smålandsidrotten och de tre lands-
tingen i Småland i syfte att stärka idrottens roll i arbetet med att främja folkhäl-
san. 
 
 
Bakgrund 
Idrottsrörelsen har sedan många år tillbaka ett samarbete med landstingen som 
bl.a. finansierar delar av verksamheten. Under 1997 väcktes frågan i Smålands 
Idrottsförbunds styrelse om möjligheterna att utveckla denna samverkan. Det 
fanns, enligt idrottschefen i Småland Christina Ericsson, flera motiv för ett ut-
vecklat samarbete. Hon pekade på tre olika förklaringar som växt fram under 
senare delen av 1990-talet: 
- Behovet av att lyfta allt ”det goda” som idrotten står för, inte minst i en tid 

med mycket diskussioner kring vår ohälsa. Dessutom fanns upplevelsen av 
att det som syns mest utåt var elitidrotten och ibland med negativa förtecken. 

- Folkrörelsernas viktiga roll i folkhälsoarbetet – för att nå ”folket” behövs fri-
villigorganisationerna och idrottsrörelsen når cirka 3 miljoner personer, inte 
minst barn och ungdomar. Dessutom hade frågor kring fysisk aktivitet och 
hälsa hamnat på dagordningen. 

- Ett kärvare ekonomiskt klimat hade inneburit att samhällets stöd till idrotten 
minskat. I detta sammanhang var landstingets stöd är viktigt och Smålandsid-
rotten ville värna om dagens resurser och diskutera möjligheterna till att ut-
öka dem genom att i samarbete med landstinget utveckla områden som är 
viktiga för folkhälsan. 

 
 
Utveckling av projektet 
Smålands Idrottsförbund tog under januari 1998 fram ett diskussionsunderlag, 
Idrotten - en offensiv samarbetspartner, vilket presenterades för respektive 
landsting, och som innehöll en inbjudan att diskutera ett utvecklat samarbete 
mellan idrotten och de tre landstingen i Småland. Inbjudan mottogs positivt och 
i slutet av 1998 och början av 1999 bildades tre arbetsgrupper i respektive län, 
sammansatta av fem representanter från landstingen och idrottsrörelsen. Uppgif-
terna för arbetsgrupperna var att utöka samarbetet inom områden som är viktiga 
för folkhälsan och upprätta måldokument/handlingsprogram inom respektive 
landsting. Frågor som man särskilt skulle satsa på var att öka den fysiska aktivi-
teten, minska tobaks- och alkoholbruket, förbättra matvanorna, förebygga id-
rottsskadorna och förbättra säkerheten. Tanken var att år 2000 skulle bli startåret 
för en offensiv folkhälsosatsning i samarbete mellan idrotten och landstingen.  
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Efter en trevande start för arbetsgrupperna tillsatte Smålands Idrottsförbund en 
projektledare på deltid (50 %) under perioden mars-augusti 1999, i syfte att ta 
fram ett handlingsprogram. Projektledaren och arbetsgrupperna fick arbeta till-
sammans såväl länsvis som i hela Smålandsregionen. Dessutom fick projektle-
daren möjlighet att skaffa sig en nationell erfarenhet av liknande arbete och un-
der mars-april besöktes bl.a. landsting och idrottsorganisationer i Halland, Upp-
land, Västmanland, Östergötland och Örebro län.  
 
Arbetsgrupperna formerade vissa övergripande tankar till de länsvisa hearings 
som arrangerades i juni månad. Tankarna var kortfattat följande: 
 
- Tydliggöra kopplingen mellan folkhälsa och att vara engagerad i en förening. 

Bara att vara delaktig i den sociala gemenskap som en förening utgör är vik-
tigt för att känna en känsla av sammanhang. Denna betydelse bör kommuni-
ceras såväl internt som externt. Överhuvudtaget är det viktigt att påverka atti-
tyderna till folkhälsoarbete i föreningarna. 

- Fokus på att öka den fysiska aktiviteten i samhället. Kan vi nå ytterligare 
grupper? Hur behåller vi ungdomarna i föreningslivet? Samverka med sko-
la/arbetsliv? M.m. 

- Utveckla ”må bra” miljön i föreningen genom att ta upp livsstilsfrågor som 
mat, ANT och skadeförebyggande frågor. Idéer om ”livsstilsskola” eller 
”körkort” framfördes. 

- Prioritet bör läggas på barn och ungdomar men också andra avgränsade 
grupper kan komma i fråga. 

 
I juni månad genomfördes länsvisa hearings för att stämma av arbetsgruppernas 
idéer. Det var en viktig princip att ha en nära dialog mellan landsting och id-
rottsrörelse, att det var en inbjudan till samarbete. De olika hearings var välbe-
sökta tillställningar, åtminstone i Jönköpings och Kronobergs län, och försam-
lingen bestod av människor från såväl idrottsrörelsen som landstingsvärlden. 
Det framkom flera idéer och tankar, inte minst tryckte flera landstingsrepresen-
tanter på att det var viktigt att idrottsrörelsen ”förändrar sitt tänk”. Med det me-
nade man att det var angeläget att sätta hälsotankarna i förgrunden jämfört med 
prestationsutveckling. 
 
Arbetsgrupperna och projektledaren fick under sommarmånaderna konkretisera 
alla idéer som kommit fram. Ambitionen var att presentera ett handlingsprogram 
med några få avgränsade projekt istället för ett informationsmaterial som 
beskrev vikten av att idrotten utvecklar sitt folkhälsoarbete.  
 
 
Introduktion av projektet 
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Under juli-augusti sammanställdes dokumentet Idrott och folkhälsa – verksam-
hetsidé och riktlinjer för Smålandsidrottens folkhälsoarbete år 2000-2002 som 
innehöll ett handlingsprogram för år 2000. En sammanställning av dokumentet 
redovisas i bilaga 3. 
 
Under september månad presenterades projektet och handlingsprogrammet för 
de olika landstingen och i början av oktober ansökte Smålandsidrotten formellt 
hos landstingsstyrelserna i Kalmar, Jönköpings och Kronobergs län om medel 
för samarbetsprojektet. Det ekonomiska åtagandet innebar 310 000 kronor per år 
och deltagande part (de tre landstingen samt Smålandsidrotten). Förutsättningen 
var ett treårigt projekt år 2000-2002. I november respektive början av december 
beslutade landstinget i Jönköpings län och Landstinget Kronoberg bevilja medel 
till projektet. I landstinget i Kalmar län drog förhandlingarna ut på tiden och be-
slut fattades inte förrän en bit in på år 2000. Den befintliga organisationen med 
en projektledare och arbetsgrupper behölls, däremot slogs arbetsgrupperna ihop 
till en s.k. projektledningsgrupp. Administrativt stöd gavs från Smålands Idrotts-
förbunds kansli. 
 
 
Projektets helhet 
Projektet Idrott och folkhälsa 2000-2002 startade något försenat våren 2000, 
med fyra deltagande parter, landstinget i Jönköpings län, landstinget i Kalmar 
län, landstinget Kronoberg och Smålandsidrotten. Handlingsprogrammet för år 
2000 (bilaga 1) utgjorde underlag för projektarbetet. Verksamhetsidén uttrycktes 
enligt följande: 
 

Smålandsidrotten vill i samarbete med de tre landstingen i Små-
land stärka idrottens roll i arbetet med att främja folkhälsan. Kär-
nan i vår verksamhet – den fysiska aktiviteten – är en allt viktiga-
re resurs för hälsa och välbefinnande. Denna koppling mellan rö-
relse och hälsa ska tydliggöras och utvecklas såväl inom idrotts-
rörelsen som mot övriga samhället.  
 
Idrotten ska också stimulera till en livsstil som främjar en god 
hälsa genom att ta upp frågor som handlar om: 
Bra matvanor  Tobak, alkohol och doping 
Psykosocial hälsa Skadeprevention 

 
Handlingsprogrammet bestod av tre huvudsakliga delar: 
- Utbildning av hälsoinspiratörer 
- Satsa friskt – hälsoutbildning för idrottsungdomar 
- Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden (SDF) 
Dessa delar har varit i fokus under hela projekttiden och kommer att redovisas 
nedan var för sig. Under projekttidens senare del har även andra mindre insatser 
gjorts och dessa redovisas under punkten Övrig verksamhet. Två av delprojek-
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ten, Hälsoinspiratör och Satsa friskt, har varit tydliga i struktur och innehåll 
medan Hälsoprojekt i SDF mer öppnat för egna idéer och förslag. För att stimu-
lera SDF till hälsoprojekt kompletterades handlingsprogrammet med en idébank 
med följande rubriker: 
- Stimulera till fysisk aktivitet hos nya målgrupper 
- Utveckla miljöer för fysisk aktivitet i lokalsamhället 
- Insatser för att ungdomar ska fortsätta att vara aktiva i idrottsrörelsen 
- Barn – idrott – hälsa  
Goda matvanor 
- Skadeprevention 
- Drogfri idrott 
- Psykosocial hälsa 
- Motion/rehabilitering på remiss 
- Utveckla hälsopolicy 
- ”Sätt Sverige i rörelse” – aktivitetsåret 2001 
- Bevakning av frågor som berör fysisk aktivitet 
 
 
Organisation, redovisning och start 
De tre länsvisa arbetsgrupperna som fungerat under utvecklingsfasen, bestående 
av fem personer med representation från både landstingen och idrottsrörelsen, 
slogs ihop till en projektledningsgrupp. Denna grupp har haft möten cirka tre 
gånger per år. Under större delen projektet fungerade jag själv som projektledare 
och det administrativa stödet gavs från Smålands Idrottsförbunds kansli. Med 
tanke på projektets omfattning tillsattes efter det första året en person på kansliet 
som, på en tjänst motsvarande 50 %, hade det administrativa ansvaret för pro-
jektet. Förutom denna organisation har det funnits en s.k. styrgrupp, i syfte att 
kunna relativt omgående fatta strategiska beslut. 
 
Projektet har årligen redovisats i övergripande kvantitativa termer för de fyra 
deltagande parterna. Även en ekonomisk redogörelse har gjorts. Med tanke på 
den försenade starten och att genomförandet för vissa delprojekt tog längre tid 
än beräknat, förlängdes Idrott och folkhälsa 2000-2002 ytterligare ett år, dvs. 
även 2003. Förlängningen gjordes inom befintliga ekonomiska ramar. 
 
Slutet av 1999 och början av 2000 ägnades åt att förankra projektet och mark-
nadsföra de olika delprojekten inom Smålandsidrotten. Utöver detta producera-
des studiematerial och planerades utbildningsinsatser. I mars 2000 startade den 
konkreta verksamheten med den första utbildningen till hälsoinspiratörer re-
spektive introduktionskvällar, s.k. peppningskvällar, för föreningar som var in-
tresserade av Satsa friskt – hälsoutbildning för ungdomar. 
 
Utbildning av hälsoinspiratörer 



 

 

 

100 
 
 

Utbildningen av hälsoinspiratörer har vänt sig till föreningsmedlemmar som vill 
bli hälsoinspiratörer i sina föreningar och ta ansvar för hälsofrågorna. En utbild-
ning har genomförts årligen och grundtanken har varit att det ska vara två delta-
gare per förening i fem föreningar från vart och ett av de tre Smålandslänen som 
får möjlighet, dvs. totalt 30 medverkande från 15 föreningar. Utbildningsmålen 
uttrycktes enligt följande: 
För samhället 
- Öka föreningslivets möjligheter att ta ett folkhälsoansvar. 
För föreningen 
- Utveckla föreningens arbete med hälsofrågor. 
- Få nya impulser för att behålla och nyrekrytera medlemmar. 
För den enskilde deltagaren    
- Få en teoretisk plattform för aktivt hälsoarbete. 
- Få "verktyg" för att arbeta med aktivt hälsoarbete i föreningen. 
 
Kursen kan beskrivas som en processutbildning som startat med två kortare ut-
bildningstillfällen (fredag-lördag) om vardera cirka tolv undervisningstimmar, 
då grunden för ett hälsofrämjande arbete i föreningslivet har lagts. Programmet 
har i huvudsak innehållit följande rubriker: 
- Vad är hälsa? Folkhälsoarbete? Hur mår Sverige? 
- Att arbeta hälsofrämjande, Hälsoarbete på olika arenor 
- Idrottens betydelse för hälsan, En hälsofrämjande förening 
- Idrotten vill, Idrottens handlingsprogram 
- Att arbeta med projekt 
- Fysisk aktivitet och hälsa 
- Stress, stresshantering - idrottens möjligheter 
- Olika målgrupper och hälsa (barn/ungdomar, tjejer, äldre m.m.) 
- Mat och hälsa 
- Hälsopedagogik - strategier för att påverka levnadsvanor  
- Om projekten, stöd och hjälp, uppföljning m.m. 
 
Därpå har deltagarna genomfört ett hälsoprojekt i sin förening som redovisats 
efter cirka ett halvår. Projekten har sedermera dokumenterats och spridits, bl.a. 
via Smålandsidrottens hemsida. Utbildningen har varit kostnadsfri och efter re-
dovisat projekt tilldelades föreningen ett stimulansbidrag på 5 000 kronor (från 
2003, 2 500 kronor). 
 
De föreningar som deltagit i utbildningen till hälsoinspiratörer under åren 2000-
2003 redovisas i bilaga 4, fördelade på län och kommun. Fördelningen visar att 
totalt 56 föreningar har medverkat i utbildningen.  
 
En del i utbildningen har alltså varit att genomföra ett hälsoprojekt i sin före-
ning. Det stimulansbidrag som funnits på 5 000 kronor (från 2003, 2 500 kronor) 
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har kopplats till genomförande och redovisning av sitt projekt. Deltagarna har 
haft möjlighet att välja inriktning och omfattning på sina projekt inom vida ra-
mar, och för de som har önskat har det funnits mentorer från kursledningen eller 
utbildade inspiratörer att kontakta vid eventuella frågor. En del av det andra 
kurstillfället har använts för att gemensamt diskutera sina tankar kring projektet 
och få stöd av både kursledning och andra deltagare. För den skriftliga redovis-
ningen har det rekommenderats att hålla sig till följande fem rubriker: 
- Syftet med projektet 
- Vilka har vi vänts oss till? 
- Så här har vi gjort 
- Så här gick det? 
- Egna tankar 
 
Efter en mindre redigering av Smålandsidrotten har projektredovisningarna do-
kumenterats och de finns bl.a. som pdf-filer på Smålandsidrottens hemsida, 
www.smalandsidrotten.f.se. Det är en mycket stor variation bland de redovisade 
projekten och en kortfattad sammanställning av samtliga projekt, med syfte och 
det huvudsakliga innehållet, redovisas i bilaga 5. 
 
Ambitionen från Smålandsidrotten är och har varit att hälsoinspiratörerna ska 
utgöra en framtida resurs när det gäller idrottens folkhälsoarbete och de har och 
kommer att erbjudas ytterligare utbildning och medverkan i olika uppgifter. Det 
som förekommit så här långt är: 
- Vara mentorer för de hälsoinspiratörer som utbildas året efter. 
- Berätta om projektet i samband med s.k. kommunbesök. 
- Medverka i utbildningar som anordnas av landsting eller andra intressenter. 
- Återträffar med erfarenhetsdiskussioner och nya kunskaper. 
- En utbildnings- och planeringsdag i syfte att lyfta hälsofrågorna i förenings-

livet till en strategisk fråga, dvs. att arbetet med hälsan i föreningen ska bli 
något beständigt och naturligt komma in i föreningens arbete. 

 
Två återträffar har genomförts med utbildade hälsoinspiratörer och de har be-
sökts av cirka hälften av inbjudna, dvs. 12-15 personer per tillfälle. Några av 
inspiratörerna har medverkat vid s.k. kommunbesök för att informera om både 
projektet Idrott och folkhälsa och sitt egna hälsoprojekt. Ett kommunbesök är en 
träff där Smålandsidrotten delger och diskuterar sin verksamhet med både 
kommunens föreningar och förtroendevalda inom fritidsområdet. För att under-
lätta denna information har Smålandsidrotten tagit fram en serie av overheadbil-
der. Mentorskapet provades 2002 genom att utbildade inspiratörer erbjöds vara 
mentorer för de som genomgick utbildning mot en ersättning på 300 kronor. 
 
 
Satsa friskt – hälsoutbildning för idrottsungdomar 
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I projektets verksamhetsidé uttrycks att idrotten också ska stimulera till en livs-
stil som främjar en god hälsa genom att ta upp frågor som handlar om bra mat-
vanor, tobak, alkohol och doping, psykosocial hälsa samt skadeprevention. En 
del i att förverkliga detta har varit Satsa friskt – hälsoutbildning för idrottsung-
domar. En grundläggande tanke har varit att olika livsstilsfrågor ska behandlas 
utifrån ett positivt perspektiv, dvs. att en sund livsstil är bra för både hälsan och 
idrottsutövningen. 
 
I slutet av 1999 och början av 2000 arbetade en grupp bestående av tre personer 
med att framställa ett studiematerial kring olika livsstilsfrågor. Gruppen bestod 
av projektledaren, informationsansvarig på Smålandsidrotten samt en konsulent 
i idrottens studieförbund, SISU. Den pedagogiska idén var ett studiematerial 
med uppgifter och problem som man diskuterar i idrottsgruppen, och enbart kor-
ta faktaavsnitt. Målgruppen var ungdomar i åldern 10-14 år. Det handlade 
mycket om attityder och värderingar kring olika frågor, samt att diskutera hur 
man skulle göra i olika situationer som kan uppstå. Det skulle alltså inte ställas 
några krav på att ledaren behövde specifika kunskaper i olika hälsofrågor. För 
verksamheten 2000 producerades en pärm med namnet Satsa friskt – för unga 
aktiva som bestod av elva olika hälsokapitel. Bakgrunden till att det blev en 
pärm var flera. Dels var det förhållandevis billigt, dels var inte studiematerialet 
färdigt i sin helhet, utan ungdomarna skulle ha möjlighet att komplettera och 
utveckla innehållet. Materialet har fortlöpande utvärderats, vilket lett till några 
smärre revideringar. Det slutgiltiga materialet har haft följande delar (kapitel) 
och huvudsakligt innehåll: 
 

1. Att må bra – handlar det om att få en helhetssyn på hälsa och en klarhet i att det är 
mycket som påverkar hur vi mår.  

2. Lagom är bäst – tar upp vikten av balans mellan träning-vila-mat för såväl hälsan som 
idrottsprestationen. Även balansen mellan fritid och skola diskuteras. 

3. Vett om svett - träna rätt – Denna del blandar fakta och övningar om våra fysiska kva-
liteter med förslag på praktiska tillämpningar. 

4. Mat för hungriga – kapitlet innehåller fakta och övningar om goda matvanor. Det ges 
också möjlighet till att analysera det egna intaget. 

5. Spegel, spegel - att vara nöjd med sig själv – ungdomar utvecklas olika mycket i olika 
åldrar och dessa konsekvenser diskuteras i kapitlet. Det finns bl.a. övningar om ut-
veckling kopplat till prestation och vilka förebilder som gäller i dagens samhälle. 

6. Idrott utan skador – denna del tar upp både hur man kan förebygga och åtgärda vanli-
ga skador. Även träning och sjukdom diskuteras. 

7. Nej till snus och tobak – de flesta vet att snusning och rökning är skadligt och därför 
innehåller kapitlet i huvudsak värderingsövningar för ställningstagande och diskus-
sion. 

8. Alkohol - inget för oss! – kapitlet innehåller övningar där man framför sin åsikt om al-
kohol och diskuterar med idrottskompisarna. Några tänkta händelser utgör underlag 
för att man ska ”tänka efter före”, dvs. skapa en handlingsberedskap. 
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9. Kompis i klubben – ambitionen med denna del är att förstå betydelsen av kamratskap i 
klubben på olika nivåer. Alltifrån hur en klubb är uppbyggd till god laganda och vad 
som kännetecknar en bra kompis diskuteras. 

10. Tankens kraft – våra tankar påverkar kroppen och kroppen påverkar hur vi känner oss. 
Detta belyses i kapitlet med övningar och experiment. 

11. Fair play – innebär att man tar avstånd från fusk, våld och rasism. Berättelser och sce-
ner utgör utgångspunkter för diskussioner och framtagande av ledstjärnor för idrotts-
gänget. 

 
Varje kapitel beräknades ta cirka 45-60 minuter att behandla men det kunde 
också utökas med egna moment. Denna tid ansågs vara lämplig för att utbild-
ningen skulle kunna genomföras i anslutning till ett träningspass eller eventuellt 
ersätta ett pass. De föreningar som genomförde utbildningen erhöll ett stimu-
lansbidrag på 2 500 kronor (från år 2002 inget bidrag). Förutom detta fick ung-
domarna som deltog under åren 2000-2001 en sportryggsäck. Kravet för detta 
var att man genomfört minst sex av studiematerialets elva kapitel. 
 
För att introducera och marknadsföra Satsa friskt – för unga aktiva har det årli-
gen arrangerats s.k. peppningskvällar på olika ställen i Småland. Då har före-
ningar inbjudits att ta del av projektet och också konkret få arbeta med en del 
uppgifter, samt att få reda på möjligheterna att bedriva delprojektet som en stu-
diecirkel. Vid dessa tillfällen har det varit mellan 5-15 föreningar som deltagit. 
 
Studiematerialet har årligen bearbetas efter synpunkter från utvärderingarna. 
Under senare delen av 2002 bestämdes att pärmen skulle revideras för andra 
gången, men nu skulle slutprodukten bli ett studiehäfte i fyrfärgstryck. För pro-
duktionen kopplades det in ett professionellt företag som, i samverkan med pro-
jektledaren, fick uppdraget att färdigställa produkten. Det omarbetade studiema-
terialet var klart i början av 2003 i form av ett studiehäfte som omfattade 32 si-
dor. Nya föreningar fick därefter möjlighet att arbeta med materialet.  
 
Satsa friskt – för unga aktiva är från 2004 en del i Smålandsidrottens ordinarie 
utbud och kan bedrivas som studiecirkelverksamhet. Studiematerialet säljs också 
till andra distrikt i landet samtidigt som skolor visat intresse. 
  
Ambitionen när det gäller volymen har varit att cirka 2000 ungdomar och ledare 
årligen ska ta del av Satsa friskt – hälsoutbildning för ungdomar. Utfallet redo-
visas förenings- och länsvis i bilaga 6 för hela projekttiden 2000-2003. Redo-
visningen åskådliggör att det under hela projekttiden är 6.453 ungdomar och le-
dare som deltagit i Satsa friskt – hälsoutbildning för ungdomar.  
 
 
Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden (SDF) 
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Det tredje större delprojektet i Idrott och folkhälsa har handlat om att de s.k. 
Specialdistriktsförbunden (SDF) givits möjlighet att utveckla hälsoarbetet i sina 
idrotter. Ett SDF är en regional organisation kring en idrott som t.ex. Smålands 
Friidrottsförbund eller Smålands Simförbund. Möjligheten har i huvudsak inne-
burit att man har kunnat söka ett ekonomiskt bidrag för att genomföra ett hälso-
projekt i sin idrott. En viss form av projektstöd har också lämnats. Det har inte 
funnits några begränsningar kring innehåll och utformning av projekten, men för 
de som önskat har en idébank tagits fram. Rubriceringarna för denna idébank 
redovisades tidigare. Kraven på ansökan till Smålands IF om ekonomiskt bidrag 
har konkretiserats i följande rubriker: 
- Syfte/mål   
- Målgrupp 
- Arbetssätt 
- Material 
- Ekonomi 
- Ansvariga ledare 
 
För att lansera delprojektet Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden gjordes ut-
skick till de olika förbunden i slutet av 1999. Hela projektet presenterades dess-
utom senare, i maj 2000, för ordföranden i de olika förbunden i samband med en 
konferens. Ansökningstiden för år 2000 förlängdes p.g.a. projektets försening 
till mars och det var fem SDF som ansökte om bidrag för hälsoprojekt. Samtliga 
förbund tilldelades ekonomiska resurser där halva summan utbetalades i projekt-
starten och resterande medel efter avslutat samt redovisat projekt. Fördelningen 
av ersättningen gjordes av projektets styrgrupp och det fanns totalt 180 000 kro-
nor för år 2000. Följande förbund erhöll ekonomiska medel: 
 
- Smålands Bandyförbund 
- Smålands Fotbollsförbund 
- Smålands Friidrottsförbund 
- Smålands Gymnastikförbund 
- Korpen, Smålands Motionsidrottförbund 
 
Projektens huvudsakliga innehåll och ekonomiska tilldelning finns redovisat i 
bilaga 7. Samtliga dessa hälsoprojekt är slutredovisade och finns dokumentera-
de. Flera av projekten drog dock ut på tiden och var inte färdiga förrän under 
2001. Delprojektet Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden fick samma förut-
sättningar kommande år 2001, dvs. ekonomisk stimulans för att genomföra häl-
soprojekt i sin idrott. Ett utskick med presentation av verksamheten 2000 och en 
inbjudan till att komma in med ansökningar gjordes i början av 2001. Ansök-
ningstiden var satt till 1 mars, men p.g.a. svagt intresse förlängdes den till 1 juni. 
När ansökningstiden gått ut var det två ansökningar som hade inkommit. Det var 
återigen Korpen, Smålands Motionsidrottsförbund samt en gemensam ansökan 
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från fyra olika förbund, Smålands Handbollsförbund, Smålands Innebandyför-
bund, Smålands Ishockeyförbund och Smålands Skidförbund. Projektens inne-
håll och ekonomiska förutsättningar finns i bilaga 7. Även här drog projekten ut 
på tiden och projektet från Korpen, Smålands Motionsidrottsförbund slutfördes 
inte. 
 
Idrott och folkhälsa i allmänhet och Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden i 
synnerhet presenterades återigen för ordföranden i olika SDF i samband med en 
konferens i Köpenhamn i oktober 2001. Då genomfördes också en arbetsmodell 
som innehöll brainstorming kring möjliga projektidéer. Mindre än hälften av 
befintliga SDF i Småland var närvarande. Ett nytt utskick till samtliga SDF 
gjordes därefter med en förfrågan om ansökningar kring hälsoprojekt för 2002. 
Även denna gång, trots förlängd ansökningstid, var intresset svalt och ett för-
bund, Smålands Fotbollsförbund, inkom med en ansökan. Innehåll och ekono-
misk tilldelning redovisas i bilaga 7. 
 
 
Övrig verksamhet 
De redovisade tre delprojekten har genomsyrat projektet Idrott och folkhälsa 
men förutom detta har några andra mindre insatser gjorts.  
 
På initiativ från en av deltagarna i projektledningsgruppen framkom i slutet av 
2000 en idé om någon form av motionsbroschyr. Denna hade för avsikt att vara 
en lättillgänglig produkt som skulle ge lite fakta kring fysisk aktivitet och Kom i 
gång – tips.  Samtidigt skulle den kunna marknadsföra idrottens folkhälsosats-
ning. Administrativt projektansvarig, i samverkan med projektledare och infor-
mationsansvarig på Smålandsidrotten, fick i uppgift att ta fram ett förslag. Under 
våren/sommaren 2001 utvecklades en motionsbroschyr i fickformat och den fick 
namnet ”Folk (i) rörelse”. Den bestod av 10 sidor som, i form av ett dragspel, 
kunde vikas ihop till en liten folder som rymdes i exempelvis plånboken. Inne-
hållet var motionsfakta, Kom i gång – tips, tänkvärda citat samt information om 
Smålandsidrotten, aktivitetsåret ”Sätt Sverige i rörelse” och projektet ”Idrott och 
folkhälsa”. I slutet av 2001 trycktes motionsbroschyren upp och fördelades till 
projektets fyra deltagande parter. 
 
En tanke har varit att hitta former för att hälsoarbetet i idrottsföreningarna ska 
lyftas till en strategisk nivå. Det innebär bl.a. att hälsofrågorna ska upp på led-
ningsnivå, in i policydokument och framförallt bli en del av föreningens ordina-
rie verksamhet. I april 2002 inbjöds ”gamla” hälsoinspiratörer till en träff för att 
bl.a. diskutera och testa hur en sådan process skulle kunna se ut. Idén blev att 
erbjuda föreningar en processutbildning, där medlemmarna är delaktiga i en bra-
instorming kring hur den hälsofrämjande verksamheten kan utvecklas och per-
manentas. Ett förslag till utvecklings- och utbildningskväll utarbetades därefter 
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av administrativt projektansvarig, projektledare och en SISU-konsulent inom 
Smålandsidrotten. Ett introduktionsmaterial i form av informationsblad och oh-
bilder togs fram och utbildningskvällen fick följande utseende: 
 
- Inledning, presentation, uppläggning 
- Några inledande tankar utifrån oh-bilder 
- Vad är en hälsofrämjande förening?, kort gemensam brainstorming 
- Gruppindelning (4-6 pers), sekreterare, tidtagare, principer: 5-7 min arbete, 1 min redo-

visning 
- Arbetsprocess del 1 

Vad görs idag? 
Vad bedriver vi för hälsoarbete idag? 
Vad vill vi utveckla eller förändra? 
Prioritera! 
Detta vill vi utveckla! 

- Arbetsprocess del 2 
Vilka är våra mål? 
Förutsättningar (ekonomi, ledare, lokaler etc.) 
Handlingsplan (mål, vad?, hur?, vem? , när?) 

- Sammanfattning, hur går vi vidare?, genomförande – utvärdering 
- Hur kan vi skapa långsiktighet kring hälsoarbetet i vår förening? Är det naturligt redan 

idag? Behövs det lyftas policynivå? Verksamhetsplan? 
 
Under hösten 2002 provades arbetsmodellen för utvecklings- och utbildnings-
kvällen i tre föreningar, Nybro OK, Kvillsfors IF och Sandsbro AIK. Samtliga 
föreningar hade haft medlemmar som deltagit i utbildningen till hälsoinspiratö-
rer och dessutom representerade de alla tre Smålandslänen. Som processledare 
medverkade två av de tre som tagit fram förslaget till kvällen.  
 
Projektet Idrott och folkhälsa medverkade dessutom i den s.k. Tobaksfria veck-
an i november 2002. Resurser satsades i några temakvällar för tjejer där Fröken 
Sverige, Annika Duckmark, diskuterade rökning ur olika aspekter. Utöver detta 
har projektet under projekttiden tagit fram en skärmutställning, broschyrer, oh-
bilder och faktaunderlag för att marknadsföra och beskriva projektet. Skärmut-
ställningen har använts flitigt både lokalt, regionalt och nationellt. 
 
Smålandsidrotten arrangerade internt i april 2003 ett idémöte för att diskutera 
det fortsatta arbetet med idrott och folkhälsa. Frågorna bedömdes vara fortsatt 
mycket aktuella och bl.a. skulle det i dagarna bildas ett folkhälsoråd i Smålands 
Idrottsförbund. Angelägna uppgifter och idéer var exempelvis:  
- Idrott – sjukvård, ”Fysisk aktivitet - recept”, fysiotek, hälsotorg 
- Idrott – skola  
- Hälsoinspiratörer – fortsätta och permanenta 
- Satsa friskt – fortsättning med det nya materialet, sprida till andra distrikt 
- Hälsofrämjande förening – synliggöra, utveckla, förankra 
- Friskvård på inrådan – förebyggande arbete mot företag 
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Den ekonomiska redovisningen visade att det efter projekttiden 2000-2003 åter-
stod 115 000 kronor (= cirka 28 000 kronor/part) som hittills ej förbrukats i 
grundprojektet. De fyra medverkande parterna beslöt då att använda resterande 
medel under 2004 för hälsoinspiratörsutbildning, nätverk för hälsoinspiratörerna 
samt del av kostnaderna för Satsa Friskt material för de småländska föreningar-
na. 
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Bilaga 3 
 
Idrott och folkhälsa – verksamhetsidé och riktlinjer 
Sammanställning av dokumentet 
 
Vår verksamhetsidé 
Smålandsidrotten vill i samarbete med de tre landstingen i Småland stärka idrottens roll i ar-
betet med att främja folkhälsan. Kärnan i vår verksamhet – den fysiska aktiviteten – är en allt 
viktigare resurs för hälsa och välbefinnande. Denna koppling mellan rörelse och hälsa ska 
tydliggöras och utvecklas såväl inom idrottsrörelsen som mot övriga samhället.  
Idrotten ska också stimulera till en livsstil som främjar en god hälsa genom att ta upp frågor 
som handlar om: 
Bra matvanor Tobak, alkohol och doping 
Psykosocial hälsa Skadeprevention 
 
Aktörer 
Smålands Idrottsförbunds uppgift är att på olika sätt arbeta med folkhälsofrågor via idrottens 
specialförbund och föreningar. Förbundet har rollen som förmedlare av tankar och idéer men 
det är i specialidrottsförbunden och föreningarna man kan se effekterna av samarbetet med 
landstingen. Arbetet ska, när det är lämpligt, ske i samverkan med lokala hälsoråd och hälso-
planerare. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av folkhälsoarbetet är viktigt och Smålandsidrotten kommer noga att följa pro-
cessen i arbetet och kvalitetsutveckla handlingsprogrammet. En slutlig utvärdering kommer 
att göras efter avslutat projekt. 
 
Handlingsprogram 2000 
 
Utbildning av hälsoinspiratörer 
SISU (Idrottens studieförbund) anordnar i samarbete med de tre landstingen i Småland en 
utbildning för att utveckla hälsoarbetet i föreningarna. Kursen vänder sig till föreningsmed-
lemmar som vill bli hälsoinspiratörer i sin förening och ta ett ansvar för de viktiga hälsofrå-
gorna. Förutom att kursen stärker hälsoarbetet ger den också nya impulser till såväl medlems-
vård som rekrytering. 
Utbildningen genomförs under två helger (fredag – söndag) med cirka sex veckors mellan-
rum. Efter dessa helger genomförs ett projektarbete i föreningen som redovisas vid en åter-
samling med erfarenhetsutbyte efter cirka ett halvår. 
Utbildningen är kostnadsfri och efter redovisat projekt tilldelas föreningen ett stimulansbidrag 
på 5.000:-.  
 
 
 
 
”Satsa friskt”  - hälsoutbildning för idrottsungdomar 
Smålands IF och SISU utvecklar och genomför ”Satsa friskt” – en hälsoutbildning för idrotts-
ungdomar. Tanken är att ungdomar i åldern 10-14 år ska ta upp och diskutera viktiga livsstils-
frågor i samband med sin idrottsutövning.  
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Studiematerialet behandlar hälsa, träning, mat, droger samt skadeförebyggande och är enkelt 
att använda. Förutom korta faktaavsnitt innehåller det framförallt uppgifter och problem där 
man arbetar fram lösningar enskilt eller i grupp. Därför behövs det inte några förkunskaper 
hos ledaren utan idrottsgänget diskuterar och löser de frågor som dyker upp. ”Satsa friskt” är 
upplagt för att användas vid sex tillfällen á 45-60 minuter. Det innebär att det med fördel kan 
genomföras i anslutning till ett träningspass eller eventuellt ersätta ett pass. 
Under år 2000 provas ”Satsa friskt” i tio föreningar i vart och ett av de tre Smålandslänen. De 
föreningar som genomför utbildningen erhåller ett stimulansbidrag på 2.500:-. Förutom ett 
ekonomiskt stöd till föreningen får ungdomarna, som bevis på genomförd kurs, en sportrygg-
säck. 
 
Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden 
Smålands IF vill, i samarbete med landstingen i Småland, stimulera Specialdistriktsförbunden 
att utveckla hälsoarbetet i sina idrotter. Detta görs genom att ge möjlighet för SDF att söka ett 
ekonomiskt bidrag för att genomföra hälsoprojekt. Exempel på områden som kan behandlas 
finns i den idébank som följer på nästa sida. 
Ansökan kan göras löpande under första halvåret och ska innehålla en beskrivning av: 
- Syfte/mål   - Målgrupp   - Arbetssätt   - Material   - Ekonomi   - Ansvariga ledare 
Meddelande om erhållet bidrag lämnas senast sex veckor efter det att ansökan har kommit till 
Smålands IF. 
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Bilaga 4 
 
Hälsoinspiratörer 2000-2003 – fördelning län och kommun 
 

Hälsoinspiratörer 2000 – 2003  
F-LÄN 2000 2001 2002 2003 F-LÄN
Aneby         Aneby

Eksjö       Eksjö BK Eksjö

Gislaved OK Vivill   GF Vigör Hestra SSK Gislaved

        Korpen Gislaved  

        OK Gisle  

        Bosniska Föreningen  

Gnosjö         Gnosjö

Habo         Habo

Jönköping Jönköpings Södra IF Kungsängsskolans Skol-IF Österängens Gym & Styrkeför.   Jönköping

  Månsarps IF        

 Hallby IF    

Mullsjö Mullsjö GF        Mullsjö

Nässjö Nässjö OK Forserums Ryttarsällskap Bodafors Rid & Körsällskap Nässjö IF Nässjö

        Nässjö SLS  

        Stensjöns IF  

Sävsjö   Wrigstad IBK     Sävsjö

Tranås   Tranås Gymnastiksällskap     Tranås

Vaggeryd         Vaggeryd

Vetlanda   Kvillsfors IF   Vetlanda FF Vetlanda

Värnamo     Korpen Värnamo   Värnamo

Summa F 6 5 4 9 Summa F
           

G-LÄN         G-LÄN
Alvesta   Alvesta Friidrott Alvesta Ridklubb Alvesta Hockey Alvesta

Lessebo         Lessebo

Ljungby     Korpen Ljungby MIF   Ljungby

      Dörarps IF    

Markaryd         Markaryd

Tingsryd  Sjövikens Ridklubb       Tingsryd

Uppvidinge   Lenhovda Hästsportkl.     Uppvidinge

Växjö Åby Tjureda IF Aikidoklubben i Växjö Dackegymnasterna Växjö Fria Gymnasium Växjö

  Åryd IK Sandsbro AIK Östers IF (dam)    

   IFK Öhr      

Älmhult     Fridafors Idrottsförening Delary IF Älmhult

      OK Älme    

Summa G 3 5 7 3 Summa G
           

H-LÄN         H-LÄN
Borgholm Persnäs AIF       Borgholm

Emmaboda  Vissefjärda GoIF       Emmaboda
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Hultsfred       Hultsfreds OK Hultsfred

Högsby         Högsby

Kalmar   GF Kalmarflickorna Kalmar OK   Kalmar

    IFK Berga      

Mönsterås         Mönsterås

Mörbylånga         Mörbylånga

Nybro   Nybro OK     Nybro

Oskarshamn   Oskarshamns SK     Oskarshamn

Torsås Rödsle BK       Torsås

Vimmerby Vimmerby OK        Vimmerby

Västervik VästerviksKorpen IFK Västervik Blackstads IF   Västervik

  Västerviksortens RF        

Summa H 6 5 2 1 Summa H
Totalt 15 15 13 13 Totalt
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Bilaga 5 
 

Hälsoinspiratörer 2000-2003 – inriktning för hälsoprojekt 
 

 
Hälsoinspiratörer 2000-2003 – huvudsaklig inriktning för hälsoprojekt 

 
Föreningar år 2000 

 

 
Projekt 

IF Hallby Belyste livsstilsfrågor för ungdomar med tonvikt på mat. 
Genomförde ledarvård i föreningen med fokus på hälsa. (ej skriftlig redovisning) 

Jönköping Södra IF Arbetade med kost och vätska med pojk- och juniorlag, åtta träffar i kombination med träning. 
 

Mullsjö Gymnastikförening Ej redovisat projekt. 
 

Månsarps IF Ökat delaktigheten och engagemanget genom delat ansvar för flera trivselprojekt 
Studiecirklar i olika hälsoämnen och utveckling av det egna ansvaret för träning. 

Nässjö OK Anordnat ett nytt tävlingsarrangemang med friskvård som förtecken. 
Erbjudit företag arrangemang med orientering/hälsa. 

OK Vivill En motionssatsning för att få nya motionärer genom veckoträffar med olika innehåll. 
Stor lokal uppmärksamhet för projektet. 

Persnäs AIF Anordnat regelbundna aktiviteter för i huvudsak bönder i samverkan med LRF. 
 

Rödsle BK Genomfört friskvårdsaktiviteter för boende i upptagningsområdet för föreningen. 
 

Vimmerby OK Ej redovisat projekt. 
 

Vissefjärda GoIF Utbildning för föräldrar/ledare i ett fotbollslag (6-8 år), med förbättring av självkänslan som 
central del. 

Västervikskorpen Ambitionen var att nå ut till företag genom att erbjuda inspirations- och prova på veckor. Ingen 
konkret verksamhet skedde och enligt egen analys berodde det på otydlig information. 

Västerviksortens RF Friskvårdskurs för klubbens ungdomar. Ordnat olika trivselaktiviteter. Tagit beslut om rökfri 
ridanläggning. 

Sjövikens Ridklubb En hälsosatsning mot tjejer och bl.a. utgivning av en tjejtidning (ej skriftlig redovisning). 
 

Åby Tjureda IF Startat projektet ”Må bättre i Åby”, olika sociala friskvårdsaktiviteter för samhällets innevåna-
re. Stort gensvar där flera aktiviteter har permanentats. 

Åryd IK Anordnat hälsokväll för ungdomar och föräldrar med tonvikt på mat bl.a. genom samarbete 
med en kock. 

 
Föreningar år 2001 

 

 
Projekt 

Kungsängsskolans Skol-IF Ordnat tjejkvällar med olika hälsotema (årskurs 7 och 8) för de som normalt inte är aktiva. 
  

Forserums Ryttarsällskap Ej redovisat projekt. 
 

Wrigstad IBK Startat ett damlag i innebandy för att få äldre tjejer att fortsätta att idrotta. 
 

Tranås Gymnastiksällskap Arbetat med ökad delaktighet bland ledare och medlemmar för att utveckla sin förening. 
 

Kvillsfors IF Startat ny verksamhet (stavgång) i föreningen för att nå nya medlemmar. 
 

Alvesta Friidrott Arrangerat Otympliga Spelen (föräldrar aktiva och friidrottsungdomar funktionärer) i syfte att 
öka gemenskapen och öka antalet aktiva och funktionärer. 

Lenhovda Hästsportklubb Arrangerat en aktivitets- och trivselkväll för att öka samarbetet och kommunikationen i före-
ningen. 

Aikidoklubben i Växjö Arrangerat en japansk kulturdag för klubbens yngre medlemmar och deras föräldrar. 
 

Sandsbro AIK Arrangerat en prova-på dag för hela samhället i syfte att skapa nya aktiviteter för de som inte 
tävlar samt få nyinflyttade med i den sociala gemenskapen. 

IFK Öhr Genomfört regelbundna friskvårdsträffar under ett års tid för kvinnor. Syftet har varit att få fler 
kvinnor att komma igång både fysiskt och socialt. 

GF Kalmarflickorna Aktiverat föräldrarna parallellt med att barnen hade sin ordinarie gymnastikträning. 
 

IFK Berga Arrangerat olika hälsoaktiviteter (hälsobingo, träning, massage) för föräldrar och ledare i syfte 
att få fler engagerade vuxna samt öka gemenskapen och klubbkänslan. 

Nybro OK Gjort en större satsning med motionsverksamheten ”Naturpasset” i Nybro och på Öland. Syftet 
har varit att få fler som ger sig ut i naturen alt. orienterar när de är ute i andra sammanhang. 
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Oskarshamns SK Arrangerat motionstillfällen för funktionshindrade i syfte att aktivera nya människor. 
 

IFK Västervik Arrangerat en aktivitetsdag ”Sätta Västerviksborna i rörelse” med hälsoslinga och utställning i 
syfte att väcka medvetenhet och motivation för rörelse och hälsa. 

 
Föreningar år 2002 

 

 
Projekt 

GF Vigör Ej redovisat projekt. 
 

Österängens Gym & Styrkeför. Erbjudit kostnadsfri träning för barn och ungdomar med funktionshinder i syfte att nå nya 
målgrupper. 

Bodafors Rid & Körsällskap Ej redovisat projekt. 
 

Korpen Värnamo Startat upp korpfotbollen igen för att få igång personer på företag. 
 

Alvesta Ridklubb Arrangerat Ridklubbens dag och vänt sig till barnfamiljer och funktionshindrade i syfte att ge 
en inblick i verksamheten. 

Korpen Ljungby MIF Projektidén var att starta en ny sektion för inlinesåkare och bygga en ramp för att få ungdomar 
att röra på sig mer samt umgås. 

Dörarps IF Arrangerat en temakväll kring droger och missbruk, i huvudsak för ett pojkfotbollslag och 
deras föräldrar, i syfte att konkretisera vad föreningen kan göra.  

Dackegymnasterna Ej redovisat projekt. 
 

Östers IF (dam) Tanken var att få flicklagstränare intresserade av damfotboll, så att de i sin tur inspirerar flick-
or att fortsätta spela som juniorer och seniorer. 

Fridafors Idrottsförening Startat upp en ny verksamhet, stavgång, i sin förening, bl.a. för att fler att röra på sig. 
 

OK Älme Genomfört en studiecirkel kring hälsa för klubbens ungdomar. 
 

Kalmar OK Ej redovisat projekt. 
 

Blackstads IF Genomfört ett hälsoprojekt, med olika aktiviteter för kropp och själ, för kvinnor i bygden. 
Syftet har varit att väcka motivation, öka gemenskapen och hitta glädjen i att röra på sig, 

 
Föreningar år 2003 

 
Projekt 

 

Eksjö BK 
Ej redovisat projekt. 
 

Hestra SSK 
Startat nya aktiviteter i föreningen (cykling, stavgång, spinning) för att få fler att röra på sig. 
 

Korpen Gislaved 
Ej redovisat projekt. 
 

OK Gisle 
Startat stavgång parallellt med ordinarie träningen för att aktivera familjemedlemmar. 
 

Bosniska Föreningen 
Ej redovisat projekt. 
 

Nässjö IF 
Erbjudit, i samarbete med kyrkan, en möjlighet att kombinera idrottandet och konfirmation.  
 

Nässjö SLS 
Startat en grupp i vattengymnastik m.m. för kvinnor som upplever att de är överviktiga. 
 

Stensjöns IF 
Startat en regelbunden möjlighet att samlas och leka/spela fotboll i syfte att få fler vuxna i 
samhället att röra på sig. 

Vetlanda FF Genomfört en studiecirkel kring hälsofrågor för klubbens ledare i syfte att de ska verka för en 
bättre hälsa bland ungdomarna. Dessutom genomfört ”Hälsobollens dag” (aktivitetsdag). 

Alvesta Hockey Arrangerat olika kick-off med hälsotema (kost, alternativ träning) för ungdomslag. 
 

Växjö Fria Gymnasium IF Genomfört en friskvårdsvecka med sina skolkamrater (ej skriftlig redovisning). 
 

Delary IF Arrangerat föräldraaktiviteter (boule, massage) parallellt med att ungdomarna tränar i syfte att 
engagera föräldrarna. 

Hultsfreds OK Syftet har varit att få fler att aktivera sig och använda de kartor som finns genom arrange-
mangen ”Kul-tur på cykel” och ”Naturpasset”. 
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Bilaga 6 
 
Satsa Friskt – medverkande föreningar  
 
 
Satsa Friskt 2000 Satsa Friskt 2001 Satsa Friskt 2002 Satsa Friskt 2003 

F-Län F-Län F-Län F-Län 
Förening Delt. Led. Förening Delt. Led. Förening Delt. Led. Förening Delt. Led.

Eksjö BK 50 4 OK Vivill 18 2 Eksjö SOK  17 2 Bankeryds SK 278 15

OK Gisle 28 2 Okänd 85 5 Hestra SSK Volley 13 1 Husqvarna FF 110 10

Hallby Fotboll 31 4 Huskvarna Bågsk. 24 2 Smålands Skidförb 33 3 Hestra SSK 36 2

Habo IF 65 3 Barnarps IF 21 3 Husqvarna FF 100 10 Järhaga SK Bandy 68 3

IK HP 25 7 HC Dalen 125 19 Råslätts SK 63 14 JIK 95 8

Mariebo IK 46 6 Ekhagens IF 21 1 Järhaga SK 100 1 KSK Plitvice 9 1

Nässjö SLS 50 6 Egnahems BK 54 5 Bodafors Ridsäll. 15 1 Mariebo IK 101 4

Stensjöns IF 40 6 Visingsö AIS 14 2 SOL Tranås 20 3 Nässjö SLS 8 2

Skirö AIK 43 2 Jönköpings Sö IF 57 10 Tranås BOIS 31 3 OK Stigen 18 2

OK Stigen 23 6 Sävsjö BMK 19 2 Wärnamo SK 25 3 Rydaholms GOIF 59 1

      Waggeryds IK 63 3 GF Finnveden 19 1 Stensjöns IF 30 2

      FK Liljan 21 3 Värnamo Boxning 10 1 Värnamo SS 13 1

      Rydaholms SK 55 13 Värnamo IBK 40 1       
      IFK Värnamo 45 8 Bors SK 81 9     

          Kärda IF 18 1     

10 401 46 14 622 78 15 585 54 11 825 51

       

G-Län    G-Län    G-Län   G-Län   
Förening Delt. Led. Förening Delt. Led. Förening Delt. Led. Förening Delt. Led.

Alvesta Ridklubb 12 2 Alvesta SK 28 2 Hjortsberga IF 17 2 Hovmantorp fotboll 83 8

Ljungby IF 30 5 Alvesta GIF 150 19 Alvesta Skytteför. 14 1 Hovantorp innebandy 49 4

Växjö Kanotklubb 15 6 Växjö Sportdykar. 19 4 Moheda IF 15 5 IF Troja 149 8

IFK Växjö 92 8 Östers IF 26 4 Slätthög BOIF 13 3 Ingelstad IK 53 3

OK Älme 27 5 Eneryda IF 11 2 Vislanda IF 19 1 Alvesta tennisklubb 30 2

Växjö Ridklubb 10 1     Lessebo GOIF 19 5 Ljungby simsällskap 28 2

          IF Troja 140 25 Ryds TK 12 1

          Ryssby IF 12 3 Ryssby IF 13 1

          Lagans IBK 92 10 Slätthög BOIF 16 2

          Ljungby IBK 100 15 Östers IF 130 8

          Hits United 29 4 IFK Växjö 68 5

          Tingsryds AIF 35 1 Moheda IF 34 1

          Sjövikens Ridklubb 25 1 Ljungby HK 38 2

          Lenhovda IF  30 4 Markaryds HK 33 4

          Åseda IF 49 8 Tingsryds FF 14 4

          Åseda Ryttarför. 12 6     

          Hästhagens HSK 14 4       
          Älmhults SS 11 1    

          Västra Torsås 14 1       
          Delary IF 23 2       

6 186 27 5 234 31 20 683 102 15 750 55
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H-Län    H-Län    H-Län   H-Län   

Förening Delt. Led. Förening Delt. Led. Förening Delt. Led. Förening Delt. Led.

Högby IF 98 8 Persnäs AIF 35 3 IFK Borgholm 85 1 Fårbo FF 18 1

Hultsfreds OK 19 3 Långemåla BTK 11 1 Högsby IK 50 4 Färjestadens GOIF 18 1

Hultsfred FK 22 2 Mönsterås HK 19 2 Kalmar Södra IF 30 5 Hultsfreds FK 13 1

Långemåla IF 47 6 Timmernabbens IF 9 2 Mönsterås GIF 109 15 Högsby IK 46 3

Lindsdals IF 220 20 Algutsrums IF 19 3 Färjestadens GOIF 209 21 IFK Oskarshamn 54 4

Runsten/Mö IF 17 5 Rödsle BK 47 4 SOK Viljan 15 1 Mörbylånga GOIF 32 2

Nybro IF 22 4 Södra VI IF 25 4 Korpen Västervik 30 1 Rödsle BK 11 1

Nybro OK 19 2 Västerviksortens RF 21 5      Södra Vi IF 16 1

IFK Oskarshamn 21 4 Västerviks FF 73 12      Krokstorps IF 13 1

Norra Tångs BK 19 2              

Vimmerby IF 38 4              

Gamleby OK 12 2              

12 554 62 9 259 36 7 528 48 9 221 15

28 1141 135 28 1115 145 42 1796 204 35 1796 121
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Bilaga 7 
 
 
Hälsoprojekt i Specialdistriktsförbunden 2000-2002 
 
 
Följande förbund, projekt och ekonomisk tilldelning gjordes år 2000: 
 
- Smålands Bandyförbund 
Bandyförbundet, i samarbete med några lokala föreningar, har i samverkan med 
skolan och föräldrar arrangerat friluftsdagar där man belyst hälsofrågor och in-
formerat om bandysporten. Bland hälsofrågorna stod betydelsen av utevistelse 
och frisk luft i fokus (40.000 kronor). 
 
- Smålands Fotbollsförbund 
Förbundet har informerat och utbildat tränare och aktiva inom områdena ”Mind-
re idrottsskador” och ”Ätstörningar” med inriktning mot damfotboll. Målgrup-
pen har varit samtliga damlag och flicklag 14-17 år (40.000 kronor). 
 
- Smålands Friidrottsförbund 
1/ Producerat och distribuerat ett informationsmaterial till nyblivna löpmotionä-
rer i syfte att öka välbefinnandet och stötta ett fortsatt motionerande. 
2/ Tagit upp livsstilsfrågor i samband med ledarutbildningar och läger för aktiva 
(28.000 kronor). 
 
- Smålands Gymnastikförbund 
Utvecklat satsningen inom barngymnastiken mot såväl föreningar som skola och 
föräldrar genom att arrangera utbildningar för barnledare, föreläsningar och in-
spirationsdagar/kvällar. Delvis har projektet förstärkt ett nationellt projekt inom 
gymnastiken (25.000 kronor). 
 
- Korpen, Smålands Motionsidrottförbund 
Rekryterat nya människor till fysisk och social aktivitet genom en ny ledarut-
bildning och startandet av s.k. ”Kom-igång-grupper” (40.000 kronor). 
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Följande förbund, projekt och ekonomisk tilldelning gjordes år 2001: 
 
- Korpen, Smålands Motionsidrottsförbund  
Utbildning för de lokala motionsidrottsförbunden, som t.ex. Korpen Tingsryd, 
om friskvård på företag. Detta bl.a. för att bli bättre på att lansera Korpens na-
tionella projekt ”Hälsodiplomering av företag”. Riktlinjen var att varje lokalt 
motionsidrottsförbund skulle kontakta minst 20 företag (58 000 kronor). 
 
- Smålands Handbollsförbund, Smålands Innebandyförbund, Smålands Is-

hockeyförbund och Smålands Skidförbund 
Projektet har haft namnet ”Fimpa prillan” och målet har varit att ungdomar i ål-
dern 13-15 år skulle avstå från att härma vissa elitidrottare och använda snus 
samt att förbättra miljön i inomhushallarna genom att de ska vara tobaks- och 
snusfria. Metoden var ett arbetsmaterial med information om snusning, som an-
vänts vid fyra sammankomster á 45-90 minuter. Cirka 800 ungdomar har med-
verkat i projektet och även Smålands Fotbollsförbund har medverkat (100 000 
kronor). 
 
 
Följande förbund, projekt och ekonomisk tilldelning gjordes år 2002: 
 
- Smålands Fotbollsförbund 
Utbildning för unga deltagare i fotbollsskolorna i Småland kring de faktorer som 
medverkar till att man mår bra och orkar med sin träning samt vardag på ett bra 
sätt. Metoden var att använda studiematerialet Satsa friskt i vissa delar, men 
också att omarbeta materialet så att det passar 7-9-åringar. Projektet vände sig 
till cirka 1 000 ungdomar (14 000 kronor). 
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Bilaga 8 
 
Intervjuguider – Hälsoarbete i samverkan 
 
Projektansvarig 
 
 
Beskriv hur projekttankarna/idéerna först föddes? 
 
Hur gick du tillväga för att få projektet till stånd? 
 
Beskriv de förutsättningar som uppdragsgivaren gav projektet (mål, ekonomi, tidsramar, upp-
följning etc.) 
 
Dina tankar kring förankringsarbetet och starta-upp-arbetet (processen år 2000)? 
 
Hur ser du på att de just blev de medverkande skolorna/arbetsplatserna som det blev? Vilka 
tankar låg bakom ”uttagningen”? 
 
Några funderingar kring den revidering av projektplanen som skedde år 2000 (tidsförändring-
ar, namn etc)? Fanns det synpunkter från uppdragsgivaren kring förändringen? 
 
Synpunkter på den organisation som fastlades under år 2000 (ledningsgrupp, projektledare, 
intressenter, utvärderare)? 
 
Beskriv hur du ser på projektets första år 2001, dvs. det år som själva verksamheten startade. 
Hur bedrevs arbetet och fungerade det som du tänkte? Kick-off, Grimslövsutbildning, arbe-
te/aktiviteter ute hos intressenterna, marknadsföring etc. 
 
Beskriv projektets fortsättning, dvs. år 2002-2003. Innehåll, organisation, utfall etc. 
 
Redogör för projektets ekonomi (förutsättningar, utfall, redovisning etc.) 
 
Med hänsyn till projektets mål hur ser du på måluppfyllelsen? I vilken grad har projektet upp-
fyllt sina mål? 
 
Känner du till om projektet har lett till några bestående förändringar? 
 
Sammanfattande analys 
- Projektets starka sidor/möjligheter respektive svaga sidor/problem 
- Goda exempel som du vill framhålla 
 
Hur har rapporteringen till AFA gått till? Vilka krav har ställts? Hur har ekonomin rapporte-
rats? Hur ska ekonomi slutrapporteras? Vilken innebörd har slututvärderingen?  
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Intervjuguide 
 

Deltagande skolor i Hälsoarbete i samverkan 
 
 
Hur fick ni först kontakt med projektet? 
 
När ni fick klart att vara med – hur agerade ni? Egna urval och prioriteringar? Varför?  
Några erfarenheter från formeringsåret 2000? 
 
Syn på projektets mål 
 
Beskriv arbete/aktiviteter under startåret 2001 (kick-off, Grimslövsutbildning, eget förank-
ringsarbete, arbete/aktiviteter) 
 
Specifikt Haganäs 
Ert utvecklingsarbete kring ämnet idrott och hälsa – är det kopplat till projektet? Beskriv i så 
fall arbete och utfall. 
 
Beskriv arbete/aktiviteter under åren 2002 och 2003 (en timme/vecka för hälsoutveckling, 
extra idrott, mer?) 
 
Vilka förutsättningar har ni haft för att bedriva projektet (ramar, tid, ekonomi etc.) 
Hur har det använts? 
 
Hur upplever ni arbetet som har genomförts 2001-2003? 
 
Hade det som genomförts blivit av utan medverkan i projektet? 
 
Med hänsyn till projektets mål hur ser ni på måluppfyllelsen? I vilken grad har projektet upp-
fyllt sina mål? Varför har det blivit så? 
 
Har projektet lett till någon beständig förändring på er skola? 
 
Sammanfattande analys 
- Projektets starka sidor/möjligheter respektive svaga sidor/problem 
- Goda exempel som ni vill framhålla 
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Intervjuguide 
 
Projektledare Hälsoarbete i samverkan hösten 2000-2003, dessutom ansvarig för arbetet 
på IKEA 
 
Frågor som projektledare 
 
Hur fick du först kontakt med projektet? Funderingar? Vad fick dig att acceptera arbetet som 
projektledare? 
 
Beskriv hur du uppfattade de förutsättningar som uppdragsgivaren gav projektet (mål, eko-
nomi, tidsramar, uppföljning etc.) 
 
Dina tankar kring förankringsarbetet och starta-upp-arbetet (processen år 2000)? 
 
Hur ser du på att de just blev de medverkande skolorna/arbetsplatserna som det blev? Vilka 
tankar låg bakom ”uttagningen”? 
 
Några funderingar kring den revidering av projektplanen som skedde år 2000 (tidsförändring-
ar, namn etc)? Fanns det synpunkter från uppdragsgivaren kring förändringen? 
 
Synpunkter på den organisation som fastlades under år 2000 (ledningsgrupp, projektledare, 
intressenter, utvärderare)? 
 
Syn på projektets mål? 
 
Beskriv hur du ser på projektets första år 2001, dvs. det år som själva verksamheten startade. 
Hur bedrevs arbetet och fungerade det som du tänkte? Kick-off, Grimslövsutbildning, arbe-
te/aktiviteter ute hos intressenterna, marknadsföring etc. 
 
Beskriv projektets fortsättning, dvs. år 2002-2003. Innehåll, organisation, utfall etc. 
 
Redogör för projektets förutsättningar och ekonomi (utfall, redovisning etc.). Hur har det på-
verkat projektet? 
 
Med hänsyn till projektets mål hur ser du på måluppfyllelsen? I vilken grad har projektet upp-
fyllt sina mål? Varför? 
 
Känner du till om projektet lett till någon beständig förändring? 
 
Sammanfattande analys 
- Projektets starka sidor/möjligheter respektive svaga sidor/problem 
- Goda exempel som du vill framhålla 
 
 
Frågor som IKEA – Deltagande arbetsplats i Hälsoarbete i samverkan 
 
 
Hur du hur IKEA först fick kontakt med projektet? 
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När ni fick klart att vara med – hur agerade ni? Egna urval och prioriteringar? Varför?  
Några erfarenheter från formeringsåret 2000? 
 
Beskriv arbete/aktiviteter under startåret 2001 (kick-off, Grimslövsutbildning, eget förank-
ringsarbete, arbete/aktiviteter, ansvariga) 
 
Beskriv det fortsatta arbetet/aktiviteterna under åren 2002 och 2003 
 
Förutsättningarna för att bedriva projektet (personal, tid, lokaler m.m.)? 
Vilket ekonomiskt stöd har ni fått? Hur har det använts? Vilken betydelse har det spelat? 
 
Hur upplever ni arbetet som har genomförts 2001-2003? 
 
Hade det som genomförts blivit av utan medverkan i projektet? 
 
Med hänsyn till projektets mål hur ser ni på måluppfyllelsen? I vilken grad har projektet upp-
fyllt sina mål? Varför? 
 
Har projektet lett till någon beständig förändring på era arbetsplatser? 
 
Sammanfattande analys 
- Projektets starka sidor/möjligheter respektive svaga sidor/problem 
- Goda exempel som ni vill framhålla 
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