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Förord 

Detta arbete har varit intressant, inspirerande, lärorikt, men också utmanande att skriva. 

Uppsatsskrivandet har inte alla gånger varit lätt, då det har varit svårt att veta var, när och hur 

jag skulle börja med undersökningen. Jag är väldigt tacksam över att jag fått möjligheten att 

få lära mig mycket om Idefics projektet, men också vad som krävs för att kunna arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande mot övervikt. 

Intresset och energin har hela tiden funnits under uppsatsskrivandet, vilket byggts på av det 

trevliga bemötandet, engagemanget och stödet jag fått från intervjudeltagarna. Jag vill 

speciellt tacka alla sju intervjupersoner som medverkat i min uppsats. Utan Er skulle aldrig 

uppsatsen kunnat bli av och jag uppskattar att Ni har tagit Er tid till att medverka i denna 

undersökning. Jag har även fått ett varmt välkomnande av alla medverkande i studien och de 

kunskaper och erfarenheter jag fått har varit väldigt berikande. Jag vill tacka den person som 

finansierat en del av Idefics projektet i interventionskommunen och som tog sig tid till att 

boka in personliga möten och telefonsamtal så att jag kunde komma igång med uppsatsen. 

Utan Dig hade jag inte stått här med en färdig c-uppsats.  

Jag vill även tacka min handledare som har stått ut med alla de frågor som jag ställt om 

uppsatsens utformning, likaså vill jag tacka för de tips och idéer jag fått under uppsats-

skrivandet. Utan Dig hade utformningen av uppsatsen inte blivit så bra som den blev.  

 

 

 

Therese Johansson  

Juni 2010 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of the study was to evaluate the implementation of Idefics intervention by investiga-

ting the key persons’ opinions about the design, possible suggestions for improvements and 

their opinion about the application of the intervention. Idefics is an EU-project which started 

in 2006 and will last until 2011. The aim of the project was to gather knowledge about factors 

that contribute to overweight and obesity in 2-10 years old children, but also to develop and 

implement health promotion and prevention efforts in schools and in the society. The health 

status among children was identified before and after 1½ years intervention. A final summary 

of the Idefics project will be done, but this study could not take part of that. To assess the 

implementation outcome, a qualitative method with semi-structured interviews was used to 

collect data from seven informants who had worked with Idefics. The main finding was that 

the outcome of the intervention did not turn out as intended, since they considered that lack of 

economy, lack of time and the process evaluation were negative factors. They agreed that the 

intervention can be applied in another context. To conclude, the intervention must be better 

planned and more focused on informing both the parents and the participants in order to get 

them involved and interested.  
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Sammanfattning                                                                                            

Denna studie syftar till att utvärdera implementeringen av Idefics interventionen genom att 

undersöka nyckelpersonernas åsikter om interventionens utformning, eventuella förslag på 

förbättringar samt deras åsikter om interventionens tillämpning. Idefics är ett EU-projekt som 

startades 2006 och ska pågå fram till 2011. Syftet med projektet har varit att få kunskap om 

vilka faktorer som bidrar till övervikt och fetma hos 2-10 år gamla barn, men också att 

utveckla och implementera hälsofrämjande och förebyggande insatser i skola och i samhälle. 

Hälsoläget bland barn kartlades både före och efter 1½ års intervention. En slutlig 

sammanställning av Idefics projektet kommer att göras, vilket denna studie inte kunnat ta del 

av. För att analysera resultatet av implementeringen användes en kvalitativ metod med semi-

strukturerade intervjuer på sju personer som har arbetat med Idefics. Studiens huvudresultat 

var att resultatet av interventionen inte blev som de hade tänkt sig, då brist på pengar, tidsbrist 

och för många utvärderingar var negativa faktorer. Deltagarna var överens om att 

interventionen kan tillämpas i andra sammanhang. Slutsatsen är att interventionen behöver 

planeras bättre och att mera fokus behöver läggas på att informera föräldrar och deltagare för 

att få dem engagerade och intresserade. 

 

Nyckelord: Fetma, förebyggande, hälsofrämjande, utvärdering
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1. Introduktion 

Det är viktigt att på samhällsnivå identifiera förebyggande och hälsofrämjande insatser och 

inte behandla först när övervikten är ett faktum. När det gäller barn är det svårt att lägga hela 

ansvaret på föräldrarna, eftersom det är en samverkan av alla aktörer i samhället. Att arbeta 

med hälsofrämjande och förebyggande insatser, att involvera familj, skola och olika aktörer  

är tanken bakom ett unikt projekt som heter Idefics. 

Antalet utvärderade interventioner inom området förebyggande och hälsofrämjande insatser är 

få (Shahota, et al. 2001). Det är därför viktigt att utvärdera hälsoprojekt för att se vad som har 

fungerat (Lager, Fossum & Bremberg, R 2005:20).  Men också för att ta med erfarenheter och 

kunskaper till fortsatta insatser. Denna studie baseras på ett intresse för hälsofrämjande och 

förebyggande åtgärder, men också för att se vad som krävs för att få med sig människor i en 

organisation. Startpunkten var med ett möte tillsammans med en ansvarig i Idefics och en 

person som delvis finansierat projektet. Projektet intresserade mig och jag uppmuntrades att 

börja denna studie. Eftersom jag som hälsopedagog i framtiden vill arbeta med 

hälsofrämjande och förebyggande insatser mot övervikt både på individ- och samhällsnivå, 

har denna studie bidragit till ökad kunskap om var och hur insatserna behöver sättas in.  

 

1.1 Hälsofrämjande och förebyggande insatser 

Övervikt är ett allvarligt problem och effektiva förebyggande insatser behöver arbetas fram. 

Om det inte finns någon kunskap om fetmautvecklingen bland barn och ungdomar, kan det 

vara svårt att få fram effektiva metoder för föräldrar och skolor. Det är därför enligt Statens 

folkhälsoinstitut (FHI, 2009) nödvändigt för det praktiska folkhälsoarbetet att arbeta fram ett 

nationellt system för att följa barns viktutveckling och de faktorer som bidrar till fetma. Det är 

också viktigt att det finns åtkomliga åtgärder för barn, då skolan, föräldrarna och frivillig-

organisationer kan arbeta tillsammans för att åtgärderna ska nå målet (FHI, 2009).  

Trots att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande mot övervikt (Shahota, Rudolf, Dixey, Hill, 

Barth & Cade, 2001), är forskningen begränsad när det handlar om att förebygga barns och 

ungdomars övervikt (Story, 2003). För att kunna gripa an problemet behöver intresset riktas 

till personens sociodemografiska, kulturella och genetiska faktorer (Malterud & Tonstad 

2009). Kulturella trender som bland annat stillasittande livsstil behöver motarbetas, men utan 

att viktuppgångskontrollen blir en fråga om moral. Faktorer som ålder, kön, etnicitet, muskel-

massa, fettomfattning och fysisk aktivitet behöver uppmärksammas för att kunna utveckla 

lämpliga hälsofrämjande insatser (Malterud & Tonstad, 2009).  Men det behöver också enligt 

Thomas (2006) arbetas fram hälsofrämjande insatser som passar alla. 
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Hälsofrämjande definieras som en process som möjliggör för personer att ta kontroll över, och 

förbättra, sin hälsa (WHO, 2010b). För att nå ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbe-

finnande, måste en individ eller grupp identifiera och förverkliga ambitionerna, tillfredsställa 

behov samt ändra eller anpassa sig efter miljön. En förklaring av ordet ”förebyggande” är att 

förhindra sjukdom genom att orsaken elimineras (Janlert, 2000). Enligt rekommendationer för 

hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser, behöver vår omgivning och miljö 

ändras så att individer kan fatta hälsosamma val (Västra Götalandsregionen, 2010, hädanefter 

kallad VG-regionen).  Miljön runt familj och skola är viktig, men också miljöerna i 

lokalsamhället, liksom miljöerna på nationell och internationell nivå. Skolan är en bra plats 

för förebyggande insatser eftersom barn spenderar större delen av dagen där (Budd et al. 

2006). Till exempel behöver klassrummens utformning ses över. Likaså behöver insatserna 

skräddarsys efter varje ålder. Enligt FHI (R 2004:173) har barnen behov av att informeras och 

stimuleras till bättre mat- och dryckesvanor i samband med ökad fysisk aktivitet.  

 

Tidigare insatser har inte kunnat påvisa några speciella åtgärder som skulle ge bra resultat. 

Möjliga faktorer för att gripa sig an överviktsproblematiken skulle kunna vara att börja med 

en god livsstil i låga åldrar, införa regelbunden fysisk vardagsaktivitet, hindra långvarigt TV- 

tittande och datoranvändning, stimulera till frukt och grönsaksintag samt informera om att 

dricka vatten istället för söta drycker. Det är svårt att skapa livsstilsförändringar utan betydel-

sefulla insatser, men det är även svårt att arrangera information och få människorna att lyssna 

(Ewles & Simnett 1994, 2005). Förutom förändringar i skolan behöver det även göras föränd-

ringar i hemmiljö, fritid och resten av samhället för att få positiva effekter (Warren, Henry, 

Lightowler, Bradshaw & Perwaiz, 2003; FHI R 2004:173). Enligt FHI (2008) har närliggande 

grönområde och tillgång till gång- och cykelvägar betydelse för att människor ska röra sig. 

Det är även viktigt att skolgårdar och lekplatser inbjuder till lek och rörelse. För att föräldrar 

och barn ska röra sig, behöver platsen vara trygg, säker och nära, det ska finnas belysning, 

toalett, tillgång till vatten samt möjligheten att träffa andra barn och vuxna.  

 

1.2 Övervikt och fetma 

Enligt Kallings (2002) är övervikt ett multifaktoriellt, växande folkhälsoproblem både natio-

nellt och internationellt. Enligt Story, Stevens, Himes, Stone, Rock och Ethelbah (2003) är 

övervikt ett komplext samspel mellan gener och miljö och kännetecknas av ett energiöver-

skott på grund av stillasittande livsstil och ett överflöd av mat. Ökningen av övervikt är starkt 

kopplad till den fysiska inaktivitet, matvanor samt socioekonomiska förhållanden. Mellan 

1980 och 2000 har fetman nästan fördubblats, vilket gör att olika strategier behöver arbetas 

fram, både på individ- och samhällsnivå. Representativa svenska data saknas, men det upp-

skattas att ca 20 procent av befolkningen är överviktig och att fetman i Sverige kommer att 

öka i alla åldersgrupper och socialgrupper (FHI R 2008: 4).    
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Övervikt definieras som ett risktillstånd som kan övergå till sjukdomen fetma (Lannerö, 

2009). Fetma definieras som en överdriven ansamlad mängd fett som kan leda till en försäm-

rad hälsa (WHO, 2010a). För att klassificera övervikt och fetma hos vuxna används Body 

Mass Index (BMI). Enheten räknas ut genom att dividera vikten i kilo med längden i kvadrat, 

där kvoten mellan 25 - 29 definieras som övervikt. Om kvoten är 30 eller högre definieras det 

som fetma.  En enhetlig definition av barnfetma i åldrarna 5 till 14 år, som dessutom kan 

användas globalt, är en utmaning och därför arbetar WHO med att utveckla en internationell 

rekommendation för denna åldersgrupp. Barn har en annan kroppssammansättning än vuxna, 

och för att definiera barns övervikt och fetma används idag BMI-kurvor eller det internatio-

nella måttet för barn, som i Sverige heter IsoBMI. Iso- BMI räknar ut vad barnets BMI 

motsvarar hos en vuxen. Iso- BMI 25 är gränsen för övervikt och Iso- BMI 30 definieras som 

fetma (Lannerö 2009). 

 

Att förekomsten av fetma och övervikt hos barn ökar är oroande, då övervikt och fetma kan 

ge negativa hälsoeffekter, som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck samt 

vissa cancerformer (WHO, 2010c). Förutom sjukdomar, kan fetma även orsaka 

andningssvårigheter, kroniska muskuloskeletala problem, hudproblem samt infertilitet. En 

stor andel fettväv ökar dessutom belastningen på lederna (knän, fötter och höfter) (VG-

regionen, 2010). Ett annat problem med övervikt och fetma är att överviktiga barn har låg 

självkänsla och dålig livskvalitet. Även livslängden hos feta och överviktiga barn förkortas 

och individen kan i vuxen ålder lättare drabbas av sjukdomar. Enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, R2002:160), finns en risk att överviktiga förskolebarn förblir 

överviktiga eller feta även i vuxen ålder.  

 

1.3 Utvärdering  

Utvärdering definieras som en organiserad utförd värdering och bedömning av ett resultat 

eller en process (Janlert, 2000).  För att kunna se om ett projekt har något berättigande 

behöver det utvärderas (Berg & Bjärås, 1996). Dock vill politiker och beslutsfattare snabbt se 

effekterna av förebyggande åtgärder, men oftast tar det lång tid att se resultat (ibid.). Att 

interventionens varaktighet har betydelse för resultatet behöver uppmärksammas och 

hälsoprojektstiden behöver uppskattas mera (Warren et al. 2003; Naidoo & Wills, 2007). 

Folkhälsoarbetare beskriver att tiden har stor betydelse för att kunna utveckla relationer, 

nätverk, men också effektiva arbetsmetoder. Likaså behöver samhälle och grupper aktiveras 

om människorna själva vill, har tid och energi (Naidoo & Wills, 2007).  

 

Det är viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att hälsoarbetena har vetenskapligt 

förankrade metoder, men tyvärr saknas ekonomiska analysinstrument för att kunna utvärdera 

folkhälsosatsningar (Lorentzson, 2006). Enligt Budd et al. (2006) är det en utmaning att 

utvärdera specifika komponenter av framgångsrika överviktsförebyggande studier, eftersom 
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gener och pubertet kan påverka vikten. Det är också en utmaning enligt Lager et al. (2000) att 

det i socialt mindre gynnande grupper är vanligare med övervikt och fetma och att studera 

social position och fetma är en betydelsefull utveckling som behöver följas upp och det är 

viktigt att nå en jämlikare hälsa bland befolkningen genom ett folkhälsopolitiskt mål (ibid.).   

 

Ett område som behöver uppmärksammas är den systematiska utvärderingen av folkhälsoar-

beten, vilket sker för sällan (FHI, R 1996:90). Det är viktigt att följa utvecklingen över tid när 

det handlar om att utvärdera effekterna av de förebyggande insatserna (Lager, Fossum & 

Bremberg, R 2005:20). Varje kommun behöver göra en uppföljning av hur många barn som 

finns med fetma och övervikt och jämföra siffran med andra kommuner (Lager, R 2009:09). 

På så sätt kan de kommuner som hittat framgångsrika insatser fungera som en mall och sprida 

de effektiva åtgärderna. Den nationella utvecklingen av övervikt och fetma hos vuxna har 

kunnat följas, dock saknas det nationell statistik om utvecklingen bland barn. Enligt Lorentz-

son (2006) är det få svenska skolprojekt kring fysisk aktivitet och matvanor som vetenskapligt 

utvärderats. Om en utvärdering ska göras behövs det bland annat finansiering så att effektivt 

program kan göras (Summerbell et al. 2009). 

 

Höjer (2008) menar att det har visats att satsningar som riktas till barn och ungdomar har 

bättre effekt om föräldrar, personal i skolan, fritidspersonal samt ansvariga i 

ungdomsorganisationer involveras. Det är också bra om livsstilsfrågor och hälsofrågor som 

exempelvis matvanor, motion och avslappning diskuteras i ett bredare perspektiv och från 

olika utgångspunkter. Det är svårt att uppnå positiva resultat om satsningen enbart rör ett 

ämne, exempelvis matvanor, och ämnet behöver dessutom tas upp flera gånger, på olika sätt 

samt ur olika synvinklar. För att få ett bättre resultat behöver samarbetet mellan olika aktörer 

stärkas. Om ett förändringsarbete ska välkomnas positivt, måste det finnas delaktighet, 

ömsesidig tillit, samt riklig och direkt information (Angelöw, 1991).   

 
 

1.4 Idefics 

Idefics är namnet på ett EU- projekt inom EU-kommissionens 6:e ramprogram: ”Food Quality 

and Safety” (Idefics - en presentation, 2006). Namnet Idefics är en förkortning av 

Identification and prevention of Dietary and Lifestyle induced Health Effects In Children and 

Infants. Dess omfattning och syfte kommer att förklaras här nedan för att ge en uppfattning 

om projektet samt interventionens uppbyggnad.  

Projektet Idefics startades i september 2006 och skall pågå fram till år 2011, under ledning av 

Universitet Bremen, Institutet för Preventionsforskning och Socialmedicin (Ideficsstudy - 

Learning healthy living, 2010a). Syftet är att få kunskap om vilka faktorer som bidrar till 

övervikt och fetma hos 2-10 år gamla barn i Europa, men även att utveckla och implementera 
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hälsofrämjande och förebyggande insatser i skola och i samhälle. För att kartlägga barns och 

ungdomars övervikt och fetma har gemensamma verktyg använts. För att öka förståelsen och 

den eventuella betydelsen av förändringar i miljö, livsstil samt ärftliga/fysiologiska anlag, har 

samspelet mellan miljöfaktorer och de biologiska faktorer som orsakar fetma och övervikt hos 

barn studerats. Projektet är också ett ”additional costs” vilket betyder att det måste finnas 

tilläggsanslag för att det ska kunna motsvara kostnaderna (Idefics - en presentation, 2006). 

Olika forskargrupper har samverkat för att utveckla och använda gemensamma metoder och 

arbetssätt för att kunna genomföra studien i ett samlat grepp. Tjugofem olika partners har 

ingått i projektet, varav 17 forskargrupper kopplade till olika universitet i Europa. Dessa har 

ansvarat för spetskompetens kring nutritionsepidemiologi, laboratorieanalyser, bestämning av 

fysisk aktivitet, etik, smak- och konsumentkunskap och IT (Idefics - en presentation, 2006). 

Forskargrupperna delades också in i 8 SME (small and medium size enterprises), vilket 

betyder att företag arbetat med produkter som använts inom projektet.  De återstående åtta 

deltagarna har varit deltagande länder som Belgien, Cypern, Estland, Italien, Spanien, Tysk-

land, Ungern och Sverige (Regber, 2007).  Länderna har arbetat utifrån skräddarsydda hälso-

undersökningar, hälsofrämjande och förebyggande insatser (Idefics - en presentation, 2006). 

Det har även funnits 8 olika Work Areas (WA), då ansvaret för olika administrativa arbetsom-

råden (bl.a. statistik, logistik, kvalitetskontroll, konsumentvetenskap) varit uppdelade mellan 

olika partners (Ideficsstudy, 2010). De Work Areas som varit centrala är WA 04 som står för 

hälsokartläggningen av barn och WA 05 som står för interventionen. Dessa två har samarbetat 

med varandra och stöttats av resterande Work Areas (Idefics- en presentation, 2006).  

Den lokala projektgruppen i Sverige ”UGOT”, är stationerad i tre kommuner med demogra-

fiska likheter. Den lokala projektgruppen leds av en överläkare, en professor, och en dokto-

rand. Totalt deltar 16000 barn från Europa, varav 1800 barn från Sverige. Interventions-

gruppen i Sverige omfattar 850 förskole- och skolbarn, samt 850 förskole- och skolbarn från 

kontrollkommunerna (se Fig.1) (Idefics - en presentation, 2006). För att kunna genomföra 

Idefics har ett samarbete med region och kommun varit en förutsättning (Regber, 2007).  

 

Metoden i Idefics riktar sig som en ”Community intervention” till kontrollkommunens alla 

verksamheter. Metoden är evidensbaserad och bygger på ”intervention mapping” (kartlägga 

behoven) som gör det möjligt att genomföra, organisera och utvärdera hälsofrämjande insatser 

(Göteborgs universitet & VG-regionen, 2008).”Intervention mapping” (IM) har utarbetats av 

Bartholomew (2006) och metoden fokuserar på fem punkter:  

- att skapa en matris av projektets mål (formulera nyckelbudskap) 

- välja teoribaserade interventionsmetoder och strategier  

- designa och organisera projektet  

- specificera införandet och realiserandet  

- utveckla utvärderingar av projektet (sker parallellt med de olika stegen) (Eiben, 2010). 
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Metoden har tidigare bland annat använts i anti- rökkampanjer och för astmabehandling av 

barn (Göteborgs universitet & VG-regionen, 2008).   

   

 

 

                                            

  

                     

                                 

      

 

                            

 

 

 

Fig. 1. En överblick över antal barn som deltagit i den svenska Idefics, samt dess uppdelning 

mellan intervention och kontrollkommun.   

 

Under projektets första år utarbetades gemensamma arbetsmetoder (frågeformulär, undersök-

ningsinstrument, laboratorieprover samt arbetsverktyg) och år 2007 började kartläggningen av 

hälsoförhållandena hos 2-4 år och 6-8 år gamla barn i södra Sverige. I projektet undersöktes 

och mättes längd och vikt, midje- stussomfång, blodtryck, saliv, urin, blod, benmassa, under-

hudsfett och fysisk aktivitet. Rörelse mättes med hjälp av accelerometrar och användes på 

ungefär 20 % av barnen. Blodprovens lipidmönster, insulin och hormoner samt mineraler 

studerades. Urinprovet analyserades för mikroalbuminuri (för tidiga tecken på hypertoni och 

diabetes). Detta var första gången en så omfattande undersökning på förskolebarn har gjorts. 

Därutöver fick en del skolbarn göra ett smakprovstest av beska, sura eller salta livsmedel, för 

att se om barn med fetma har annorlunda smakpreferenser. Resultatet från testet kan användas 

för att påverka barn att välja nyttigare produkter. Undersökningen inkluderade även frågor om 

sjukdomar inom familjen, kost- och livsstilsvanor (Idefics - en presentation, 2006). Föräldrar-

na fick besvara enkäter om barnens matvanor, sociala frågor, fysisk aktivitet, konsumentbe-

teende och miljöfrågor samt sjukhistoria och bakgrundsdata (frågor om graviditeten och 

barnens födelse). Matvanor rapporterades genom kostfrågor, frekvensformulär eller 24 

timmars rapportering. Materialet sparades senare i en europeisk kostdatabas (ENDB). Även 

1700 barn i det svenska 

projektet 

Interventionskommun 850 

barn 

Kontrollkommunerna 850 

barn 

425 barn 

6-8 år 

425 barn 

2-4 år 

425 barn 

2-4 år 

425 barn 

6-8 år 
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mönster i konsumentbeteende och miljöfrågor studerades för att få bättre förståelse för hur 

kost, livsstil, psykosociala förhållanden och genetiska faktorer, tillsammans eller var och en 

för sig, bidrar till fetma (Ideficsstudy - Learning healthy living, 2010b).  

 

I början av projektet organiserades gemensamma träningsaktiviteter för den personal som 

skulle utföra kartläggningen och interventionen (VG-regionen, 2007). Utöver detta utfördes 

fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer i interventionskommunen för att få 

ytterligare kunskap om kost, fysisk aktivitet, stress och avkoppling. Fokusgruppsintervjuerna 

skedde i mars och april år 2007 med sju lärare, fem förskolelärare, 15 föräldrar, 11 stycken 6-

8 åriga barn samt 10 yrkesverksamma personer (politiker, tjänstemän, företrädare för 

idrottsföreningar samt barnläkare). Intervjuresultaten har lagts till grund för utförandet av den 

hälsofrämjande och förebyggande interventionen mot övervikt och fetma hos barn (Regber, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Idefics projektets start och sluttid och vad som har utförts under de sex åren. År 2011 

kommer en slutlig sammanställning att göras.  

 

När hälsoläget kartlagts och intervjuerna slutförts, riktades de förebyggande insatserna till 

hälften av barnen och deras närmiljö under 1,5 års tid. I samband med det förebyggande 

arbetet skapades ett team i Sverige, som bestod av medarbetare från kommunen och 3-4 

personer från Idefics - studien (FOU, 2010). Utifrån den gemensamma europeiska modellen 

och kartläggningen är det möjligt att förbättra insatserna, socialt, kulturellt och miljömässigt, 

vilket kan leda till att en svensk modell bättre kan utvecklas (Idefics - en presentation, 2006). 

I interventionsprogrammet formulerades även tre delmål med avsikt att öka den fysiska 

aktiviteten, förbättra kosten och bättre återhämtning (Folkhälso-projektet i Västra 

Götalandsregionen, 2006). Dessa delmål har sedan delats upp i sex nyckelbudskap: 

- Att dricka vatten  

- Öka intaget av frukt och grönt  

- Öka den fysiska aktiviteten  

- Minska TV-tid  

- Tillbringa mer tid tillsammans 

- Få tillräckligt med sömn 

År 1 (2006) 

Start 2006 

 

År 2 (2007) 

 

 

År 3 (2008) År 4 (2009) År 5 (2010) 

 

År 6 (2011) 

Interventionen 

Kartläggning 

2 

Kartläggning 

1 

Sammanställning 

Intervjuer 
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Målet med insatserna var en hälsosam livsstil med bra kost, ökad fysisk aktivitet och minskad 

stress (FOU, 2010). Manualen för det förebyggande arbetet bygger på IM, och innehåller 10 

moduler för hur nyckelbudskapen skulle föras ut. I kommunen kan detta ske genom arbets-

grupper för att föra ut hälsobudskap och påverka barnens miljö; i skolan kan arbetsgrupper 

och matriser skapas för att stimulera och lära barnen ta till sig nyckelbudskapen, och skapa en 

skolgård som stimulerar till rörelse; göra kranvattnet tillgängligt och integrera budskapen i 

undervisningen samt att göra frukt och grönsaker mera tillgängligt. Den sista modulen 

handlade om föräldrarnas medverkan (Göteborgs universitet & VG-regionen, 2008,). 

 

Den svenska interventionskommunen har haft ett nära samarbete med kommunfullmäktige, 

folkhälsorådet och BUS (barn- och ungdomsgemensam plattform). Det har då varit möjligt att 

föra ut interventionen genom kommunens egna verksamheter. Under interventionsperioden 

anordnades nio temaveckor, ett budskap i taget på skolorna i interventionskommunen. Dessa 

budskap hade utformats gemensamt i Idefics och var tryckta på affischer och postrar. Utöver 

temaveckor, innebar skolprojektet att förändra skolgården så att barnen kunde inspireras till 

ökad fysisk aktivitet genom lek. Andra interventioner för att öka den fysiska aktiviteten var att 

inspirera till tips- och aktivitetspromenader, hinderbanor, uppmuntra till vardagsmotion i 

barnomsorgen som promenader samt gå och cykla till skolan, se över gång- och cykelbanor 

till och från skolan samt rusta upp lekplatser. Föräldrarna uppmuntrades att införa vandrande 

skolbuss och de fick foldrar om att minska stillasittande framför TV:n och datorn. För att nå 

ut med budskapet anlitades även media (FOU, 2010). Kostinterventionen handlade om att 

införa vattenkannor i klassrummen som lockade till drickpaus, drickfontäner infördes, och 

tillgången till plastmuggar på offentliga toaletter ökades. Kostinterventionen innebar också 

införandet av ”frukt och gröntstund” på schemat, att förskolan serverade grönsaksstavar före 

maten och att grönsaker serverades före själva matserveringen. Till fredagsmys gavs förslag 

att baka bröd eller göra fruktsallad.  Interventionen om återhämtning handlade om att ge 

exempel på olika massagesagor (sagor som berättades samtidigt som massagen utfördes), 

prata om sömn och återhämtning samt informera föräldrarna om återhämtningens betydelse. 

Föreningar kontaktades för att motverka sena träningstider för barn under 16 år. BVC och 

MVC informerade föräldrarna genom foldrar och möten om rekommendationerna för frukt, 

grönsaker och vatten (Folkhälsoprojektet i VG-regionen, 2006).  De barn som inte fick 

insatserna, fungerade som kontroller. Två år efter kartläggningen undersöktes barnens 

hälsoläge återigen och under 2010 och 2011 kan data sammanställas och resultaten kan föras 

ut som riktlinjer för preventivt arbete inom detta område (se Fig.2) (Idefics - en presentation, 

2006). Det är tänkt att interventionen ska fortlöpa och förankras utan tidsgräns i kommunens 

ledning (Göteborgs universitet & VG-regionen, 2008).  
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1.5 Tidigare forskning 

Av de sex nyckelbudskap som Idefics fokuserar på, baseras fem av dem på tidigare utvärdera-

de interventionsstudier; ökad fysisk aktivitet, ökat intag av frukt, minskat TV- tittande, ökad 

vattenkonsumtion samt stress. Enligt en projektledare finns det få utvärderade vetenskapliga 

interventionsstudier om nyckelbudskapen: ”att vara tillsammans” och om ”sömn”. Dessa tre 

budskap har ändå tagits med eftersom studier visat att det påverkar viktuppgång. Här nedan 

följer en kortfattad översikt av tidigare forskning om de sex nyckelbudskapen samt om 

processutvärdering och implementeringsforskning.  

 

1.5.1 Skolmiljöns betydelse för hälsofrämjande och förebyggande insatser mot övervikt.  

Shahota, Rudolf, Dixey, Hill, Barth och Cade (2001) genomförde ett tvärvetenskapligt hälso-

förebyggande program, med syfte att minska risken för övervikt samt utvärdera förändrings-

processen och dess effekt i skolan. 634 barn mellan 7 och 11 år på 10 grundskolor i England 

deltog. Programmet – att främja livsstils- utbildning i skolan syftade till att påverka kostvanor 

och fysisk aktivitet under ett år. Programmet kopplade samman skolan med familj och 

samhälle och fokuserade på skolans filosofi, dess politik och ledning samt personalens 

attityder, för att kunna ge konsekventa hälsobudskap. För att utforma interventionen, fick all 

skolpersonal och föräldrar ett frågeformulär för att ta reda på åsikter om utbildningen, kost 

och fysisk aktivitet, samt vems ansvar detta var. Föräldrarna fick även svara på vilka 

förändringar de ville se i skolan och vilken information de ville ha. Programmet inkluderade 

bland annat att ”rörelse är roligt” på idrottslektionerna, information om hälsosamt ätande på 

lektioner samt hälsoveckor. I slutet av interventionen rapporterade lärarna att träningen var 

användbar, men även ett positivt gensvar från föräldrar i och med införandet av fysisk 

aktivitet och näringskunskap. Barnen visade en större förståelse för kostens hälsofördelar men 

också den fysiska aktivitetens fördelar. Programmet och utvärderingen av studien bidrog till 

förändringar i skolmiljön, och forskarna tror att det kan bli framgångsrikt i andra skolor 

(Shahota et al. 2001).    

 

1.5.2 Utvärdering av hälsofrämjande skolbaserade interventioner mot övervikt 

Shaya, Flores, Gbarayor och Wang (2008) utvärderade 51 skolbaserade interventioner mot 

övervikt mellan år 1986 - 2006 med antropometriska mått, hos 7 och 19 år gamla barn och 

ungdomar. Studien granskade varaktighet, typ av intervention och fastställde betydelsen av 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Interventionerna utfördes i olika skolmiljöer och 

studiernas varaktighet varierade från 4 veckor till 8 år. Interventionerna inkluderade 

aktivitetsprogram, utbildningsmodeller och beteendeförändringsstrategier, eller båda delarna. 

31 studier använde kvantitativa variabler medan 20 studier använde en kombination av 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar som inkluderade fysisk aktivitet, attityder till 
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rörelse, näringskunskapstest, hjärt- kärl- hälsa och kondition. 40 studier visade säkerställda, 

positiva förändringar. Slutsatsen av studien var att inga bestående positiva resultat hittades för 

att reducera övervikt hos skolbarn. En orsak kan vara ekonomiska och miljömässiga 

begränsningar för att kunna hålla kvar den fysiska aktiviteten efter interventionen, då skolan 

ofta minskar på icke-akademiska program (sportprogram efter skolan) och fysiska aktivitets 

lektioner. Begränsningar i den offentliga finansieringen kan vara ett hinder för att bygga och 

underhålla parker eller andra områden där personer kan vara fysisk aktiva (Shaya et al. 2008).  

 

1.5.3 En långsiktig process utvärdering av skolbaserade program för att förebygga övervikt: 

Vattenkonsumtionens betydelse för övervikt 

Muckelbauer, Libida, Clausen och Kersting (2009) utvärderade en intervention för att främja 

vattenkonsumtionen under ett läsår. Vattenfontäner installerades på skolorna som erbjöd 

vanligt och kolsyrat vatten. Lärare uppmuntrades att fylla kannor med vatten varje morgon till 

alla barn i klassen. Lärarna fick material för att följa dryckeskonsumtionen, då de informerade 

om kroppens vattenbehov och vattnets fördelar. Eleverna fick även dokumentera deras vatten 

konsumtion varannan vecka så att läraren kunde omvandla klassens vattenkonsumtion på en 

stor affisch. Resultatet visade att 11 av 17 skolor hade kvar vattenfontänerna efter 19 månader 

och att interventionen var effektiv för att förebygga övervikt och förändra dryckesvanor hos 

barn.  En kombination av utbildning och miljö med pedagogiska interventioner var effektivt 

för att förhindra övervikt hos barn. Skolan är en bra miljö för att förebygga övervikt, förutsatt 

att det finns skolpersonal som är motiverad för programmet. För att kunna bedöma om en 

intervention är genomförbar, behöver bland annat en process- utvärdering och en långsiktig 

övervakning göras (Muckelbauer et al. 2009).   

 

1.5.4 Ökad fysisk aktivitet, minskat TV-tittande, ökat intag av frukt och grönsaker har betydelse 

för viktuppgång 

 

Wiecha, El Ayad, Fuemmeler, Carter, Handler, Johnson och Strunk (2004) genomförde Planet 

Health – en integrerad tvärvetenskaplig läroplan som fungerade som överviktsförebyggande 

program på 6 skolor i Boston. Programmet fokuserade på fyra hälsomål: öka den fysiska akti-

viteten, minska TV-tittande, förbättra kosten genom ökat intag av frukt och grönsaker samt 

dra ner på fettintaget. De fyra målen integrerades i språk, konst, matematik, naturvetenskap 

och samhällsvetenskapslektioner. Utvärderingen visade brist på planeringstid, svårt att inför-

liva mer material i läroplanen, det var svårt att komplettera skolmatsprogrammet och skolans 

varuautomater. Barnens hem sågs även som en utmaning. En majoritet av lärarna ville fort-

sätta studien och skoladministratörerna såg fördelar med läroplanen. Det var inte enbart 
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hälsovinster för barnen utan även fördelar för undervisning och lärande, vilket utgick från den 

tvärvetenskap och integration med nya undervisningsmetoder (Wiecha et al. 2004).  

 

1.5.5 Stressen påverkar vikten 

Weigensberg, Lane, Winners, Wright, Nguyen -Rodriguez, Goran och Spruijt- Metz (2009) 

utförde en 4 veckors pilot-intervention för att avgöra om stressreducering (Interactive Guided 

Imagery, IGI) kunde vara ett effektivt sätt att minska stress och därigenom förebygga övervikt 

hos ungdomar. Tolv ungdomar, 14-17 år, deltog i undersökningen samt en kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick en gång i veckan 45 minuters IGI session under 4 veckor som 

senare jämfördes med kontrollgruppen. Varje deltagare fick genomföra bildspråk sessioner 

som övervakades av en läkare. De fyra 45 minuters IGI sessionerna använde reducerad 

stressteknik, där varje session byggde på tidigare sessioner. Deltagarna fick mellan vecko- 

sessionerna öva på sessionerna hemma under 10 minuter, två gånger per dag.     

Före och efter varje 45 minuters IGI- session undersöktes interventionsgruppens saliv för att 

studera kortisolnivåerna som jämfördes med kontrollgruppen. IGI visade sig vara effektivt för 

att sänka kortisolnivåerna. Dock behöver flera studier göras för att undersöka IGI: s 

långsiktiga minskning av stress och på så sätt minska övervikt (Weigensberg et al. 2009).  

 

1.5.6 Sömnen påverkar vikten  

Sömn är viktigt för neuroendokrina funktioner och glukosmetabolism hos barn och ungdomar 

(Cauter & Knutson, 2008). Jämfört med för några decennier sedan, har det blivit vanligare att 

sova mindre, samtidigt som fetma och övervikt ökat. Laboratoriefynd och epidemiologiska 

studier visar att kronisk sömnbrist ökar risken för fetma och övervikt. Laboratorieanalyser 

betonar att minskad sovtid hos yngre och ungdomar, leder till metabola och endokrina 

förändringar som exempelvis sänkt glukosintolerans, minskad insulinkänslighet, ökade 

kortisol- och ghrelin-nivåer, minskade leptin-nivåer samt ökad hunger och aptit. Epide-

miologiska data kombinerat med lite sömn, har visat ökat BMI, likaså har prospektiva epi-

demiologiska studier visat en ökad risk för viktuppgång hos barn och unga som sover för lite 

(Cauter et al. 2008).  

 

1.5.7 Att vara tillsammans har betydelse för att förebygga övervikt  

Borra, Kelly, Shireffs, Neville, Geiger (2003) har kartlagt barns, föräldrars och lärares 

attityder, uppfattningar och beteenden om att förebygga övervikt i barndomen och samtidigt 

undersökt möjligheter för att kommunicera budskap om att förebygga övervikt. Både föräldrar 

och barn ansåg att uppmuntran och små ”segrar” var en avgörande faktor för framgång som 



12 
 

krävdes för att upprätthålla engagemang. Resultatet visade även att barn behöver direkta 

budskap för att motivera dem till att ändra sina tränings- och matvanor, men också att 

samarbeta med sina föräldrar. Föräldrar behöver lära sig hur de ska prata om barnens mat- och 

träningsvanor på ett positivt och uppmuntrande sätt. Föräldrar och barn behöver positiva, 

realistiska metoder för att komma i form. Det kan handla om fysiska spel och aktiviteter som 

familjen kan göra tillsammans; realistiska mål och små steg till hälsosamt ätande: hälso-

samma mellanmål, tilltugg och recepterbjudande och förslag på hur barnen ska bli aktiva. 

Föräldrar och barn behöver arbeta tillsammans för att förebygga överviktsproblemet och det 

behövs effektiva verktyg för att underlätta denna ansträngning (Borra et al, 2003).  

2. Syfte  

Syftet med denna undersökning är att utvärdera processen av implementeringen av Idefics 

interventionen genom att ta reda på nyckelpersonernas åsikter om interventionens utformning, 

eventuella förslag på förbättringar samt åsikter om interventionens tillämpning.   

 

2.1 Frågeställning  

 Vad anser nyckelpersonerna om implementeringen av Idefics interventionen?   

 Anser nyckelpersonerna att det finns några för- och nackdelar med Idefics 

interventionen?  

 Är interventionen tillämpningsbar i andra kommuner?  

 

2.2 Problemformulering 

Hur blev interventionen och varför blev den som den blev? Hur kan interventionen utvecklas 

och är interventionsmetoden tillämpningsbar?  

 

3. Metod 

Under denna rubrik presenteras valet av metod, hur insamlandet av data har gått till samt hur 

tillvägagångssättet har sett ut i denna undersökning. Likaså redogörs de forskningsetiska 

hänsynstagande samt trovärdighet och tillförlitligheten i uppsatsen.  

 

3.1 Metodval 

Denna undersökning är en kvalitativ studie som innefattar sju intervjuer. Att en studie är 

kvalitativ innebär att kommunikation och dialog står i centrum (Eriksson & Wiedersheim, 

2008). Eftersom syftet med undersökningen varit att undersöka nyckelpersonernas åsikter om 
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interventionen, har en kvalitativ studie med intervjuer varit att föredra. En kvalitativ studie är 

bättre när syftet är att förstå eller hitta mönster (Trost, 1993,2005). Starrin och Renck (1996) 

rapporterar att kvalitativa intervjuer tar reda på, förstår och listar ut struktur. Att ta reda på 

vad det är som har hänt är mer väsentligt i kvalitativa intervjuer jämfört med att bestämma 

omfattningen av projektet som tidigare beslutats i en kvantitativ metod med enkäter (ibid.).   

Undersökningen består av semistrukturerade intervjufrågor, vilket innebär nedskrivna 

intervjufrågor som varje enskild intervjuperson kan utveckla och förtydliga (Denscombe, 

2009). Att utföra semistrukturerade intervjuer var en fördel eftersom samma intervjufrågor 

ställdes till alla medverkande för att få fram varje individs åsikt om interventionen i projektet.  

För att besvara undersökningens syfte har en processutvärdering valts, vilket innebär att 

undersöka i vilken utsträckning interventionen har uppnått önskade önskemål, men förklarar 

även resultatet (Muckelbauer et al. 2009).   

 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

Valet av intervjupersoner (IP 1-8) rekommenderades av överläkaren på grund av personernas 

anknytning till projektet. Kriterierna för urvalet av IP var deras kompetens, erfarenhet och 

intresse i projektet. Intervjupersonernas profession varierade; en överläkare, en professor, en 

lärare, en politiker, en folkhälsosamordnare, en sjuksköterska och en dietist.  En IP 

medverkade inte i projektet, men valdes ändå för intervjun på grund av sin erfarenhet och 

kunskap. Ursprungligen avsågs att intervjua 8 personer, men en nyanställd nyckelperson 

föredrog att inte delta i undersökningen, varför det slutliga resultatet baseras på 7 deltagare. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Empirisk data har utarbetats genom semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2). En intervju-

guide utarbetades med syfte att ta reda på intervjupersonernas åsikter om interventionen, 

förslag på förbättringar, vad som vad bra och mindre bra, interventionens fördelar, nackdelar 

och utveckling, interventionens påverkan och tillämpning samt förväntat resultat och fortsatt 

arbete. Enligt Trost (1993, 2005) är det viktigt att en intervjuguide utformas eftersom ovana 

intervjuare har förmågan att ta med allt som sägs i en intervju.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 

En utvecklingsledare och en överläkare kontaktades i en kommun för att diskutera området 

kring övervikt och fetma. Olika förslag på inriktning inom ämnet diskuterades, bland annat 

Idefics projektet. På grund av projektets omfattning fick avgränsningar göras, då interventio-

nen i projektet i Sverige valdes ut för utvärdering. Med hjälp av överläkaren som även var 

involverad i projektet och genom personen som delvis finansierat projektet, kunde författaren 

kontakta sju nyckelpersoner per telefon med en förfrågan om medverkan. De personer som 
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tackade ja till en intervju bokades in, då dag, plats och tid bestämdes. I samband med 

telefonsamtalen gavs även information om studiens syfte. Platsen bestämdes utifrån 

intervjupersonernas önskemål, och intervjuerna ägde rum under två veckors tid på olika 

plaster i södra Sverige. Intervjuerna utfördes på varje persons arbetsplats, vilket enligt Trost 

(1993, 2005) är viktigt, då miljön ska vara ostörd. Alla intervjuade fick före intervjun läsa ett 

missivbrev (se bilaga 1) som förklarar att undersökningen är frivillig. Intervjuerna utfördes av 

samma intervjuare, vilket är en fördel och samma frågor ställdes till samtliga intervjuobjekt 

(Trost, 1993, 2005). Intervjuerna, som bandades, tog mellan 30 minuter och 1 timme per 

person. Under intervjutiden fördes även anteckningar utifrån nyckelord för att lättare kunna 

analysera materialet efter intervjuerna. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att intervjuaren 

ställer enkla och raka frågor och dessa frågor oftast ger komplexa och innehållsrika svar 

(ibid.).  

Intervjufrågorna granskades av fyra andra (tre personer från Högskolan i Gävle och en 

utomstående), exklusive handledaren. En del ändringar och justeringar skedde, bland annat 

togs två frågor bort samt ändring av ordval så att frågorna skulle stämma överens med 

problemformuleringen, frågeställningarna och syftet i undersökningen. Intervjufrågorna har 

inte använts tidigare utan har arbetats fram för den aktuella studien.   

 

3.5 Dataanalys 

När intervjuerna var slutförda avlyssnades samtliga och analyserades vid ett flertal tillfällen 

för att få med väsentlig information. Att göra analysarbetet direkt efter intervjuerna är inte att 

rekommendera, utan det behövs distans, likaså behöver de inspelade intervjuerna avlyssnas en 

eller flera gånger (Trost, 1993, 2005). Vid avlyssningen av intervjumaterialet kategoriserades 

svaren ett i taget utefter intervjuguiden, vilket är viktigt (ibid). Sammanställningen av data 

skedde i ett enskilt dokument för att sedan överföras till uppsatsen.  Anteckningarna från varje 

enskild intervju var till hjälp under sammanställningen av analysen, då även dessa rapportera-

des in tillsammans med det avlyssnade intervjumaterialet. Att arbeta med datamaterialet 

innebär inte enbart analysarbete, utan även automatiska tolkningar (ibid).  

 

3.6 Forskningsetiska hänsynstagande 

Undersökningen har utgått ifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002). Hänsyn till informa-

tionskravet har tagits då intervjupersonerna blev informerade om undersökningens syfte, men 

också att deltagandet är frivilligt och att de intervjuade kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet har uppfyllts, vilket betyder att deltagarna lämnat sitt samtycke till att delta i 

undersökningen och att intervjun har anpassats efter intervjupersonernas krav och önskemål. 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att intervjupersonerna informerats om att de 
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är anonyma och att deras namn inte kommer att nämnas i uppsatsen. Det sista kravet är 

nyttjandekravet, vilket betyder att intervjupersonerna har informerats om att intervjumaterialet 

enbart kommer att användas i uppsatsen och att det inte kommer att användas i andra 

sammanhang. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det även en rekommendation som handlar 

om att undersökningsdeltagarna kommer att få ta del av den sammanställda undersökningen, 

vilket intervjupersonerna kommer att få göra.   

3.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) betyder att en mätning ska vara stabil och att mätningen inte ska 

vara ett resultat av slumpen (Trost, 1993,2005). Det innebär att intervjufrågorna ska ställas på 

samma sätt, vilket det i denna undersökning har gjorts och att situationerna ska vara så 

likvärdiga att upprepade mätningar kan ge liknande resultat. Enligt Hartman (2004) ska andra 

personer kunna göra observationen upprepade gånger. Om mätmetoden ska upprepas vid ett 

annat tillfälle kommer det troligtvis inte att bli samma resultat eftersom intervjupersonerna 

hunnit reflektera över interventionen i projektet, vilket kan ge varierande resultat från mätning 

till mätning. Enligt Trost (1993, 2005) är det svårt att få samma svar vid upprepade mätningar 

om mätningen sker i intervjuform. Det betyder att vår föreställningsvärld förändras, vilket kan 

innebära att deltagaren i studien vid ett senare tillfälle svarar helt annorlunda.  

Validitet (trovärdighet) betyder att frågeinstrumentet svarar på den problemställning som 

finns (Trost, 1993,2005). Det betyder att forskaren mäter det som är avsett att mäta, och att 

intervjufrågorna ska besvara problemformuleringen (Ciliska, Cullum & Dicenso, 1999). Att 

denna undersökning besvarar problemställningen, stärker enligt Trost (1993, 2005) 

trovärdigheten. Merriam (1994) rapporterar även att validiteten stärks om intervjuerna har 

konstruerats på ett ordentligt sätt, vilket det även har gjorts i denna studie. Studiens 

trovärdighet ökar också om forskaren tydligt förklarar utgångspunkten och underliggande när 

undersökningen startar (ibid.). Likaså har vetenskapsrådets forskningsetiska regler följts under 

hela undersökningen, vilket även stärker trovärdigheten. 

 

4. Resultat  

Under detta avsnitt presenteras intervjuresultaten i fyra kategorier som är uppdelade i teman 

för att resultatet ska bli lättförståeligt. Intervjuresultaten fördelas i följande kategorier: 

- Profession och roll i projektet 

- Förväntningar på interventionen samt interventionens fördelar och nackdelar  

- Interventionens påverkan på barnen  

- Tillämpning och fortsatt arbete  
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4.1 Profession och roll i projektet  

Deltagarnas profession och roll i Idefics projektet är av varierande art. En intervjuperson som 

är ansvarig för hela Idefics projektet är barnläkare som arbetar som projektledare, så kallad PI 

(Primary Investigator) då ansvaret bland annat har varit att skriva kontrakt.  Barnläkaren har 

fungerat som en mentor i den svenska interventionen. Den andra intervjupersonen har haft 

rollen som projektledare och anställdes när den svenska Idefics studien startade. Projekt-

ledaren, som är doktorand i medicin har haft till uppgift att anställa alla inom Idefics, sköta 

budgeten, kommunicera med koordinatorn i Tyskland, åka på Idefics möten, omsätta de beslut 

som sker på mötena, samt översätta Idefics materialet till svenska.  

En tredje IP är nutritionist och har arbetat som forskningsdietist i projektet, huvudsakligen 

med att göra 24 timmars kostrapportering med försökspersoner och föräldrar, men också att 

under hälsoundersökningarna vara delaktig i fystest, göra antropometriska mätningar, senso-

riska tester och en del laboratoriearbete. Under interventionsfasen var uppgiften att implemen-

tera Idefics nyckelbudskap i interventionskommunen. Ansvarsområdet har även varit att 

översätta material till svenska, anpassa materialet till svenska förhållanden, anordna tipspro-

menader, hinderbanor och rastaktiviteter på skolor i kommunen. Detta arbete skedde tillsam-

mans med en fjärde intervjuperson, en sjuksköterska vars uppgift var att planera interventio-

nen på skolorna, kontakta företag och kommunstyrelsen. Sjuksköterskan anställdes som 

teamledare, då arbetet bestod av att utföra hälsoundersökningarna och ansvara för materialet 

och utvärderingarna inom projektet. 

Den femte intervjupersonen var ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i folkhälso-

rådet i interventionskommunen. Folkhälsorådet är det organ som initierat projektet, och rollen 

har varit att arbeta med andra kommuner som varit inblandade i projektet. En utbildad 

socionom, folkhälsosamordnare, har haft en samordnande roll i kommunen, samt uppgiften att 

förankra projektet i kommunen. Den sjunde intervjupersonen var en folkhälsopedagog som 

anställdes som projektledare för interventionen i kontrollkommunen för att inspirera, initiera 

och utveckla projektet. Uppgiften var att nå ut till skolor, föreningar, politiker och företag.  

 

4.2 Förväntningar på interventionen samt interventionens fördelar och nackdelar  

Tema: Förväntad intervention 

Uppfattningen går isär huruvida interventionen blev som den var tänkt. Tre intervjupersoner 

svarade både ja och nej, medan IP 1 tyckte att interventionen i stora drag blev som den var 

tänkt. IP 2 förklarade att det är svårt att ha förväntningar när det tidigare inte gjorts ett projekt 

som detta. På ett sätt blev det som det var tänkt eftersom det från början var planerat att jobba 

med nyckelbudskapen, vilket det också gjordes. Personen hade förväntningar på att det skulle 
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ha blivit bättre gensvar på interventionen, då materialet skulle kunna etableras mer i verksam-

heten, som till exempel väva in frukt och grönsaker i matematiklektionerna. Två IP anser att 

interventionen gått enligt förväntningarna. ”Om det inte finns några förväntningar går det att 

vara nöjd med vad som helst”(IP 7). Enligt IP 6 var uppdraget från början oklart och projek-

tets budskap redovisades inte i början utan kom successivt. Om flera hade anställts i interven-

tionsarbetet och fått introducera det kunde det ha blivit annorlunda. Interventionen gick vid 

sidan av alla andra fokusområden som fanns i skolorna. ”Det som vi trodde att de skulle göra 

kanske de inte alltid gjorde”(IP6).  

IP 3 anser däremot att interventionen inte blev som den var tänkt, men att det blev bra ändå. 

Intervjupersonen trodde att man skulle arbeta med riskgrupper, det vill säga barn med olika 

problem (ADHD, hög födelsevikt, föräldrar med fetma), då det finns en ökad risk att barnen 

själva utvecklar fetma. Istället har Idefics projektet involverat alla barn generellt. IP 3 ansåg 

också att det varit en lång process från det att ansökan skrevs (2005) och fem år senare. 

Kommunledning och folk som kontaktats i samband med det svenska projektet var positiva 

och intresserade och de har i sin tur fått sina underchefer intresserade av projektet. Det som 

fungerat bättre än vad IP 3 tänkt är att de personer som åkt till skolorna och informerat, varit 

lyhörda och fått med sig kommunen. Men IP 3 var av åsikten att interventionsarbete är svårt, 

då det handlar om att påverka en hel organisation och människor. ”Genom EU projektet har vi 

”fått upp ögonen” för arbetsmetoden när det kommer till att utföra hälsofrämjande och före-

byggande insatser. … vad är det som fullgörs? Vad har inte gjorts? Vad finns det för hinder, 

vad är möjligt att göra?” När dessa frågor besvarats kan en plan organiseras om hur ett prog-

ram ska genomföras inom hälsoområdet för att sedan kartläggas och analyseras. Interventio-

nen blev inte som den var tänkt eftersom intervjupersonen upplevde en brist i detta tänkande.  

 

Tema: Positivt med interventionen  

Intervjupersonernas svar varierade avseende vad som är positivt med interventionen (Se fig. 

3). Fyra IP menade att det pedagogiska materialet som nyckelbudskap och foldrar varit bra, 

medan IP 1 ansåg att det är positivt att Sverige har sina egna organisationer, då det inte är så 

centraltstyrt, vilket leder till närmare kontakt med lärare och elever. IP 2 ansåg att det varit 

bra att det har arbetats i team och att projektet har mottagits bra från företag, idrottsföreningar 

och kommunpolitiker. Att det har varit bra gensvar från skolorna tyckte IP 3 var positivt och 

IP 4 ansåg att det varit en bra början bland politiker och tjänstemän, då projektet har förank-

rats bra.  

Två intervjupersoner ansåg det vara positivt att aktörer som bibliotek och tandvård varit så 

pass engagerade att de tagit till sig och implementerat interventionen (IP 5). Med hjälp av 

Idefics kan fler aktörer nå ut i större utsträckning i samhället. Att Idefics har använt sig av 
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redan befintliga nätverk ökar chansen till att interventionen kan bli bestående (IP 4). Det är 

också bra att de aktörer som vill arbeta med insatserna kan utvecklas. Att projektet kunnat 

mobilisera befintliga resurser, för att göra om skolgårdarna var positivt enligt IP 4. Skolgårds-

projektet är ett nytt nätverk, där samarbete med arkitekter genomförts för att förändra skolgår-

den. Skolgårdsprojektet kommer att fortsätta på andra skolor i interventionskommunen (IP 4).  

Att det är en samhällsintervention ansåg IP 4 som positivt, då barnen kan möta ett eller flera 

nyckelbudskap i samhället. Likaså ansåg två IP att det varit bra att det anställdes en heltids-

tjänst i interventionskommunen, vars syfte var att leda det praktiska arbetet. IP 4 tyckte också 

att: ” Det har varit ett fantastiskt arbete när teamet varit ute och informerat om mat på 

skolorna. Det var bra att interventionen riktades till alla barnen i interventionskommunen, det 

vill säga 0-16 år och att insatserna som gjordes på de större barnen är kvar så att Idefics 

barnen möter samma tänk när de blir äldre”(IP 4). Mötena som ägt rum på skolorna har varit 

bra, då skolpersonal kan delge sina erfarenheter och kunskaper. 

IP 5 menade att det är positivt att tjänstemän från Sverige fått erfarenheter från andra ”Idefics- 

länder” men också att de längre fram kan jämföra resultaten mellan länderna. Det är också bra 

med en kontrollkommun så att en nulägesbeskrivning kan ges av hälsotillståndet och på så 

sätt följa upp och jämföra resultaten. IP 6 ansåg att föräldrainformationen var bra, men också 

arbetet ute på skolorna. Det var även positivt att nyckelbudskapen lyfts vid olika tillfällen. Att 

det inte finns några pekpinnar tyckte två intervjupersoner var bra, men också att interventio-

nen ska fortgå efter att Idefics lagts ned. 

 

Tema: Negativt med interventionen 

Vad intervjupersonerna tyckte vara mindre bra med interventionen varierade (se Fig. 3). Sex 

IP upplevde tidsbrist som negativt, medan fyra intervjupersoner ansåg att framförhållningen 

varit dålig. Två intervjudeltagare menade att ”det har varit nytt och det är ingen som gjort 

interventionen innan. En interventionsplan som ska omsättas i praktiken och som berör 

lärarna i interventionskommunen kom för sent. Vi skulle fått interventionsplanen ett år 

tidigare eftersom det tar tid att översätta materialet. Lärarna behöver också en chans att 

planera in Idefics interventionen i skolan. Men vi har ändå försökt göra det bästa av 

situationen” IP 4 ansåg att dessa utvärderingar ställde krav på skolpersonalen, och eftersom 

det var många utvärderingar och många frågor tröttande lärarna på att besvara 

frågeformulären, vilket resulterade i att få utvärderingar kom tillbaka. Det behövs ungefär 3 år 

för att genomföra interventionen (IP 7). Enligt IP 4 var interventionstiden för kort för att 

kunna ändra ett beteende, 7-8 år skulle behövas. ”Den stora utvärderingen av Idefics kommer 

visa på en förändring på kort sikt. Intervention tar tid, eftersom den ska förberedas och 

implementeras” (IP 4). IP 2 var av åsikten att tiden skulle ha gått åt till att synas på skolorna 
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mera, men det var svårt eftersom det var mycket administrativt arbete. ”Utöver detta har vi 

under interventionen nått många föräldrar, lärare och företag.”(IP 2).  

Förutom tidsbrist tyckte IP 4 att balansen mellan hälsoundersökningarna och interventionen 

varit mindre bra. En del barn fick genomgå tidig hälsoundersökning, medan den för andra 

kom sent. De barn som fick genomgå tidig hälsoundersökning fick vänta längre på interven-

ionen jämfört med de barn som undersöktes i slutet, vilket kan ha påverkat barnen olika. 

Enligt IP 4 och IP 3 har bristen på pengar och personalresurser varit en nackdel. De pengar 

som delades ut från EU räckte till hälften och bidrag har därför sökts på annat håll.  

En annan begränsning i interventionen var att projektet har kallats ”Community intervention”, 

vilket det inte varit (IP 3). Beslut behöver påverkas på nationell nivå (skatt på socker eller att 

subventionera grönsaker), vilket interventionskommunen inte kan bestämma. Beslutet på 

nationell nivå spelar stor roll när det gäller att påverka folks val av mat. En nackdel som IP 7 

såg är att det skulle vara andra kontrollkommuner eftersom de var närkommuner till interven-

tionskommunen. På detta sätt har inte tidningar och lokalradio kunnat användas i den 

utsträckning som önskats. Det kan leda till att anställda som bor i grannkommunerna kan 

påverka kontrollkommunen.  

Att projektet är centralstyrt var mindre bra (2 IP), likaväl som att byråkratin inom projektet 

varit besvärlig. IP 7 tyckte att EU haft en stark uppfattning om hur projektet ska drivas och de 

direktiv som funnits inom EU har den svenska studien inte anpassat sig efter. ”Tror att det är 

så enkelt att centralstyra, får ha respekt för att anpassa efter de lokala förutsättningarna”(IP 

7). IP 3 är av likartad uppfattning: ”I projektet har det varit mycket katekeser… de som jobbat 

med Idefics i Sverige haft en mera kritisk syn på hur vissa delar har genomförts. Medan IP 1 

förklarade att en mer centraliserad organisation hade inneburit färre informationsmöten. Varje 

kommun har sin egen organisation och i interventionskommunen sker mycket på lokal områ-

desnivå och inte på central nivå. Detta gäller t.ex. fortbildning av personal vilket gjort att vi 

inom Idefics fått anpassa oss till olika rutiner i olika områden”(IP 1). Enligt IP 6 har det varit 

svårt att få med alla i interventionen.  

Att interventionen inte har nått ut i alla sammanhang ansåg fem intervjupersoner som 

negativt. IP 6 och IP 1 ansåg att det är svårt att planera eftersom planeringen ska anpassas 

efter skolans planering. IP 5 menade däremot att skolan i början var avvaktande för hur det 

skulle påverka personalens arbetssituation. Intresset var svagt från rektorerna (2 IP). Enligt IP 

4 informerades rektorerna i början om projektets intervention på skolorna, dessvärre spreds 

informationen inte vidare till lärarna. Arbetet fick börjas om, då APT möten anordnades för 

att förankra projektet hos lärarna. Det gick olika bra på olika skolor, beroende på hur mycket 

lärarna engagerade sig. Enligt IP 4 var det svårt att göra så att skolorna kommer lika långt. 

Det har enligt IP 2 varit svårt att kontrollera om pedagogerna använt materialet eller inte. 
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Fig. 3. Interventionens för- och nackdelar.  

 

4.3 Interventionens påverkan på barnen 

Under denna kategori redogörs för intervjudeltagarnas svar om vad de ansåg om projektets 

tillämpning och vilka faktorer som påverkat barnen.  

Tema: Interventionens fysiska påverkan                                                                

Något som samtliga intervjupersoner var överens om är att interventionens fysiska påverkan 

hos barnen är svår att mäta. Barns fysiska aktivitet kommer så småningom att utvärderas i 

Idefics studien, vilket betyder att deltagarna ännu inte kan svara på om interventionen ökat 

barns fysiska aktivitet. Alla ansåg dock att hinderbanor, fysisk aktivitet och temaveckor kan 

ha påverkat barnen till att vara mera fysiskt aktiva, men var osäkra på om den fysiska aktivite-

ten är en bestående förändring. För att se om barnens BMI förändrats är för tidigt att se efter-

som interventionen varit för kort (2 IP). Enligt IP 7 kan tävlingsloppen vara en god tanke till 

att påverka barns rörelse, medan två intervjudeltagare ansåg att kommunens omgjorda 

skolgårdar kan stimulera och påverka barnen till fysisk aktivitet även på fritid och helger.  

IP 1 tror att barn efter interventionen släcker törsten med vatten och att barnen lägger sig 

något tidigare än innan interventionen kom igång.  
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Tema: Interventionens psykiska påverkan 

Utvärderingen av resultatet behöver studeras ytterligare för att veta om barnen har påverkats 

psykiskt av interventionen. Samtliga intervjupersoner var överens om att de inte vet om 

barnen påverkats, men de anade att nyckelbudskapen kan ha satt igång tankar och funderingar 

hos barnen. 2 IP trodde att budskapen kan ha haft positiva effekter, då barnen mår bättre, men 

att det är svårt att mäta. Enligt IP 1 har barn som genomfört hinderbanorna upplevts som 

lugnare, likaså har diskussioner uppstått i samband med tipspromenader, då barnen fått 

fundera över svaren. Det är också viktigt att barnen får göra mycket själva. Enligt IP 2 är det 

möjligt att barnen påverkades av nyckelbudskapet: vatten, vilket innebar att barnen fick 

smaka på olika sorters smaksatt vatten. IP 6 trodde att barnen känner igen nyckelbudskapen 

och att de blivit mer inspirerade av det. Intervjupersonen har fått höra att barnen har gått hem 

till sina föräldrar och berättat att de behövde äta mera grönsaker. Två intervjudeltagare trodde 

också att hälsoundersökningarna bidragit till fler tankar hos barnen. Det kan även hända att 

barnen tänker mera på vad de har för mat på tallriken, vilket i sin tur kan göra föräldrarna 

medvetna (IP 6). Även om barnen är medvetna om att de behöver röra sig och att de tycker 

det är roligt, behövs ändå vuxenstödet. IP 4 ansåg att startskottet för interventionen, då flera 

aktörer kunde presentera sig, påverkade föräldrar och barn eftersom de fick reda på föreningar 

som de tidigare inte visste fanns. På det sättet har Idefics påverkat många.  

Enligt IP 1 pågick det parallellt med interventionsarbetet även en debatt och lobbyistiskt 

arbete i interventionskommunen för att människor skall äta mer mättat fett – ”Fett-

kampanjen”. Det innebar att interventionsarbetet fick mindre fokus. ” … och det finns 

anledning att tro att många sett IDEFICS som förespråkare för livsmedelsverkets linje (för 

mindre mättat fett) i frågan - även om frågan om fettkvalitet inte ens ingick i 

interventionsbudskapen. Fettdebatten förefaller ha haft effekt på valet av mejeriprodukter (IP 

1). 

 

4.4 Tillämpning och fortsatt arbete  

I denna kategori presenteras intervjupersonernas tyckande om vad som behöver utvecklas i 

interventionen, om interventionsmetoden kan tillämpas samt förklaring om varför interven-

tionsmetoden kan användas i andra sammanhang. 

 

Tema: Tillämpning och varför/varför inte  

”Om det som gjordes i interventionskommunen renodlas och tas tillvara kan metoden föras ut 

och användas för fortsatt arbete” (IP 3). 
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Samtliga intervjupersoner ansåg att interventionsmetoden kan användas som riktlinjer för 

fortsatt arbete i andra sammanhang, dock svarade deltagarna olika på frågan varför. 5 IP 

menade att nyckelbudskapen kan tillämpas eftersom de är enkla och allmängiltiga, medan IP 

4 och 7 ansåg att det är svårt att veta eftersom resultatet ännu inte är sammanställt. Interven-

tionen och de samlade erfarenheterna kommer att dokumenteras och diskuteras i en metodbok 

för att presenteras och eventuellt föras ut till andra kommuner i VG-regionen. Två intervjudel-

tagare tyckte att metoden borde finslipas, medan IP 2 och 5 ansåg att interventionen ska för-

ankras i det ordinarie arbetet, då människorna i kommunen (skolpersonal, barn och föräldrar) 

ska göra arbetet, vilket IP 7 ansåg som viktigt. Om en intervention ska kunna tillämpas behö-

ver projekt landa i den verklighet som finns och utgå från olika förutsättningar.  ”Anledningen 

till att metoden kan användas är för att den måste svara mot ett behov. Om det inte leder till 

något resultat så har det inte något existensberättigande (IP7). 

 

Tema: Utveckling  

Samtliga intervjudeltagare var överens om att interventionen kan utvecklas, men hade varier-

ande åsikter om vad som behöver utvecklas. Interventionstiden skulle kunna förlängas (2 IP), 

eller att interventionsprogrammet kan ges bättre tidsmässig framförhållning (2 IP) bland annat 

genom information om interventionens start- och sluttid, hur hälsoundersökningar och inter-

ventionen kommer att gå till, samt vilka aktörer det berör. IP 6 ansåg också att det är viktigt 

att tidigt informera om vad som krävs av deltagarna, för att de ska kunna reflektera över 

innebörden och vilka förväntningar som kommer att ställas på dem.  

Om interventionen ska utvecklas ytterligare behöver skolan nås i större utsträckning (3 IP) 

men skolorna måste också få reda på fördelarna med projektet (IP 7). För att se nyttan med 

interventionen måste det även ske en dialog mellan skolor, elever och aktörer, samt att det på 

varje skola ska finnas en nyckelperson som kan förankra projektet och driva det i större om-

fattning (IP 2). IP 2 ansåg att rektorer som fungerar som kontaktpersoner behöver nås bättre.  

Personal och pedagoger behöver motiveras för att kunna förankra projektet (IP 6) och det är 

viktigt med personalutbildning (IP 3).  IP 6 trodde att interventionen skulle kunna utvecklas 

genom fler pedagoger, men också att projektet kan bidra till att deltagare känner sig inblanda-

de: ”Att Idefics inte är något som kommer till oss utan att vi är Idefics. Att alla känner sig 

delaktiga i projektet” (IP 6). En viktig utveckling är att Idefics inte ska ta slut efter 1 ½ års 

förebyggande insatser, utan det ska förankras och vara fortlöpande, ansåg tre intervjudelta-

gare. Om projektet ska vara bestående är det viktigt att det finns en motor för att projektet ska 

kunna fungera (2 IP), vilket enligt IP 6 är en utmaning. Men att utveckla interventionen 

involverar inte enbart skolorna utan även kommunledningen, som behöver ha tydligare mål 

för vad som ska uppnås för att Idefics ska kunna bli bestående (IP 2). 
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Samtliga intervjudeltagare var överens om att interventionen skulle kunna utvecklas genom 

att nå fler målgrupper, exempelvis föräldrar, men även genom att nå de lägre socioekono-

miska grupperna och invandrargrupperna (3 IP). IP 6 ansåg att dessa barn och föräldrar ser 

olika på mat och rörelse och att olika metoder behöver utvecklas för just dessa grupper. IP 7 

tyckte att det skulle vara intressant att utveckla interventionen genom att få reda på hur 

föräldrarna tänker kring hälsofrämjande och förebyggande insatser.   

Fem intervjudeltagare ansåg att nyckelbudskapen behöver utvecklas och förbättras, och mate-

rialet behöver bli mera lättillgängligt (IP 3 och IP 1). IP 1 ansåg inte att det räcker med att 

dela ut foldrar, utan pedagoger behöver få tips och hjälp om arbetet kring hälsofrågor och 

direktkontakten med föräldrar. IP 2 var av åsikten att interventionen skulle kunna utvecklas 

genom att de ansvariga (teamet) i svenska Idefics behöver göra lekar eller andra moment 

direkt med barnen. Att det i interventionen finns återkommande temaveckor ansåg IP 6 som 

en bra utveckling, men nyckelbudskapen behöver integreras under lektionstimmarna och 

utformas mer konkret, det vill säga att det finns tillgång till vattenmuggar och vattenkranar (IP 

3). Enligt IP 3 kan interventionen utvecklas genom att använda ”intervention mapping” för att 

se om barnen dricker vatten eller inte och studera detta fenomen närmare. Om lärare lär sig 

metoden ”Intervention mapping” kan de påverka barnen till att öka den fysiska aktiviteten, ta 

reda på varför barnen är inaktiva samt vad som kan göras åt det. Även idrottsklubbar kan 

arbeta efter denna metod, då föreningarna kan ha mera kontakt med skolorna för att komma 

närmare barn som inte är så idrottsaktiva. För att öka den fysiska aktiviteten kan även cykel-

banorna förbättras i kommunen, och att barnen i större uträckning går till och från skolan. 

Samarbetet med föreningar behöver utvecklas för att göra det lättillgängligt för barn som inte 

har någonstans att röra på sig, men också försöka hitta lösningar på hur alla barn ska röra sig.  

Två intervjupersoner menade att interventionen behöver utvecklas genom att involvera flera 

aktörer. Ett samarbete med detaljhandel och affärer kan utvecklas genom att de kan arbeta 

fram en hälsoprofil, vilket en del har, men det skulle kunna utvecklas ännu mer genom att 

Idefics hjälper till att göra det proffsigare och bättre. För att interventionen ska kunna utveck-

las behövs det mer resurser (IP 6). Enligt IP 1 skulle interventionen kunna utvecklas och 

integreras till att omfatta barnhälsovården, dagmammor, öppna förskolor, idrottslärare, 

hushållslärare.”Hälsonätverk” och kommunikation mellan landstings- och kommunala verk-

samheter bör upprättas, det är viktigt att samma hälsobudskap kommer från alla aktörer runt 

barnen… IDEFICS nyckelbudskap kan mycket väl integreras i befintlig information från 

BVC” (IP 1). Likaså skulle en förlängd föräldrautbildning (vid 2-3 år, 6 år, 10 år) kunna 

startas och utvecklas. IP 1 var även av åsikten att den pedagogiska måltiden på dagis och i 

skolorna skulle kunna utvecklas, men också hemkunskapslektionerna.  

Utvärderingarna i projektet behöver utvecklas för att se om de ska användas i ett fortsatt pro-

jekt och om de i så fall behöver förenklas (IP 4).  Tre intervjupersoner ansåg att den politiska 
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betydelsen behöver markeras i samband med projektet. IP 6 menade att det funnits bra, men 

otillräckligt stöd från kommunen.  IP 7 trodde att projektet kan utvecklas om det tar en kon-

sultativ hållning. ”Låta de befintliga systemen verka… Måste i projektplanen skriva in hur det 

ska förankras så att det efter projekttiden ska fortsätta. Ska titta på de barnen som var med 

och vad det var för bortfall. Fanns det ett bortfall av de barn som redan var tjocka? Det 

kanske är så att de barnen som redan var ”friska” har varit mer delaktiga”. Interventionen 

kan även utvecklas genom att hela tiden arbeta med uppmuntrande budskap: ”Det som du gör 

bra ska förstärkas”. Lika viktigt är legalitet (förankra interventionen med de grupper som har 

mest makt) och legitimitet (vilka är behoven och vad kommer personen att få ut av det). Det 

är också bra om de viktigaste aktörerna är samspelta i arbetet med barns hälsa. ”Det handlar 

om att övertyga, inte övertala. Man måste göra personen medveten och motivationen behöver 

komma från en själv, förutsatt att jag ger dig kunskapen om du inte redan besitter den”. Tre 

intervjudeltagare ansåg att om projektet lättare ska nås ut, behöver det finnas personer som 

har intresse för projektet, så att förändringar på skolorna kan ske.  IP 7 menade att det behövs 

ambassadörer som är positiva till projektet för att kunna driva det vidare. Men det är också 

viktigt, att ledningen är positiv och att personal har stöd från cheferna för att kunna driva ett 

projekt vidare. Är inte chefen intresserad blir inte heller personalen intresserad (IP 3).  

5. Konklusion  

Under denna rubrik följer en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten utifrån de fyra 

olika teman som presenterats. 

5.1 Förväntning på interventionen samt interventionens fördelar och nackdelar 

Deltagarnas förväntningar på Idefics interventionen varierade, men majoriteten var överens 

om att interventionen inte blev som de hade tänkt sig. Några intervjudeltagares förväntningar 

var att den blev bättre än vad de hade tänkt innan, medan andra ansåg att interventionen skulle 

ha kunnat göras på ett annat sätt. Resurser och ekonomi var bristfälliga, men också att 

interventionstiden skulle ha varit längre, förslagsvis mellan 3-8 år. Framförhållningen var 

dålig eftersom utvärderingarna skulle översättas till svenska, vilket orsakade kortare 

interventionstid, samtidigt som byråkratin var mindre bra, det vill säga direktiv om hur saker 

och ting ska skötas. 

Skolorna lyckades inte nå ut med nyckelbudskapen som planerat, vilket kan bero på att den 

information som kom till rektorerna inte fördes vidare till skolpersonalen.  

Nyckelbudskapen och foldrarna upplevdes som positiva, likaså att det på en del skolor funnits 

eldsjälar samt att de aktörer som varit delaktiga i projektet varit engagerade. Det betyder att 

vissa skolor kommit längre i interventionsarbetet än andra. Skolgårdsprojektet uppfattades 

positivt, men även att det inte funnits några pekpinnar i Idefics utan istället uppmuntrande 

budskap.  
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5.2 Interventionens påverkan på barnen  

Interventionen har inte kunnat påvisa några fysiska resultat, det vill säga minskning av BMI, 

eftersom den stora utvärderingen i Idefics ännu inte är färdig. Likaså är det svårt att mäta den 

psykiska påverkan hos barnen. Intervjupersonerna trodde att barnen har påverkats av 

nyckelbudskapen, men att det är svårt att både veta och mäta.  

5.3 Tillämpning och utveckling  

Enligt samtliga intervjupersoner kan interventionen utvecklas på flera sätt: den kan utvecklas 

till att bli längre; genom att informera vad som krävs från deltagarna och vilka förväntningar 

som ställs; att interventionen har tidsmässig framförhållning. Majoriteten ansåg att interven-

tionen ska förankras och vara fortlöpande och att det ska vara en samhällsintervention, men 

även att interventionen behöver nå flera: föräldrar, grupper med låg socioekonomisk status 

och invandrargrupper. Nyckelbudskapen behöver göras mer lättillgängliga, som att 

vattenmuggar finns tillängliga i större utsträckning. Det är viktigt att ledning eller chefer är 

positiva till interventionen, och att den politiska betydelsen markeras. Om projektet lättare ska 

nå ut, måste det finnas personer som har intresse för projektet, så att förändringar på skolorna 

kan ske.   

Intervjudeltagare tyckte vidare att metoden i interventionen kan finslipas för att fungera som 

riktlinjer för fortsatt arbete. Interventionsmetoden ”intervention mapping” ansågs som 

användbar i andra sammanhang och Idefics metoden kommer att dokumenteras för att föras ut 

till andra kommuner. Även nyckelbudskapen kan tillämpas i andra sammanhang eftersom de 

är enkla och allmängiltiga.  

 

6. Diskussion 

Under denna beteckning diskuteras resultatet kopplat till syfte, frågeställningarna och 

problemformuleringen.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Förväntningar på interventionen samt interventionens fördelar och 

nackdelar  

Hälsofrämjande och förebyggande insatser mot övervikt är en utmaning och det har tidigare 

inte gjorts många insatser inom detta område. Det hälsofrämjande och förebyggande projektet 

Idefics har tidigare inte utförts, vilket innebär att deltagarna har många och varierande åsikter 

om interventionens för- och nackdelar och om varför interventionen blev som den blev. Delta-

garna var mindre överens om interventionens fördelar, men desto mer överens om dess nack-

delar. Förklaringen kan bero på att intervjudeltagarna har olika professioner som gör att de ser 
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interventionen utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Det som var mest utmärkande var att 

majoriteten inte hade förväntat sig tidsbristen i interventionen, en klart negativ faktor. Dock 

borde inte tidsbristen komma som en överraskning eftersom även Warren et al. (2003) 

kommit fram till att det är svårt att se betydande resultat på kort tid, vilket betyder att det 

behövs långsiktiga uppföljningar för att se resultat. Även Naidoo och Wills (2007) rapporterar 

att tiden är av stor betydelse för att kunna utveckla relationer, nätverk och effektiva 

arbetsmetoder, men dessvärre underskattas tiden. En minoritet ansåg att ekonomi och resurser 

varit otillräckliga i interventionen. Att pengar har en betydande roll finner stöd hos Shaya 

(2008) som rapporterar att begränsningar i den offentliga finansieringen kan vara ett hinder 

för att personer ska kunna vara fysiskt aktiva.  

Alla skolor har inte lyckats nå ut med nyckelbudskapen såsom förväntat. En förklaring kan 

vara att den information som rektorerna fick tillgång till inte fördes vidare till skolpersonalen. 

Anledningen till att en del skolor varit mera aktiva än andra kan bero på att hälsofrämjande 

insatser passar inte alla (Thomas, 2006). För att då få med samhälle och grupper behöver 

människorna känna att de vill, har tid och energi (Naidoo & Wills, 2007). I interventionen var 

det svårt att få med alla personer och aktörer och för att få ett bra resultat behöver samarbetet 

mellan olika aktörer stärkas (Höjer, 2008). Skola, föräldrar och frivilligorganisationer ska 

arbeta tillsammans så att åtkomliga åtgärder för barn, men också mål ska kunna uppnås (FHI, 

2009). Dock är det enbart en minoritet av intervjudeltagarna som ansåg att flera aktörer 

behöver involveras i interventionen.   

Att det inte funnits några pekpinnar i interventionen ansåg några som positivt. Enligt Malte-

rud och Tonstad (2009) behöver en stillasittande livsstil motarbetas, men utan att viktupp-

gångskontrollen blir en fråga om moral. Det är också viktigt med en bra miljö runt familj och 

skola för att främja fysisk aktivitet, lika viktiga är miljöerna i lokalsamhället, liksom 

miljöerna på nationell och internationell nivå (VG-regionen, 2010). Enligt FHI (2008) är det 

även angeläget att det finns skolgårdar och lekplatser som är utformade så att de inbjuder till 

lek och rörelse. Dock var det enbart en intervjudeltagare som tyckte att skolgårdsprojekten 

och skolgårdarna behöver inspirera till lek och rörelse.  

Det positiva med interventionen, enligt majoriteten, var nyckelbudskapen och foldrarna. 

Pedagogiska material som syftar till att förbättra matvanor och öka den fysiska aktiviteten har 

även upplevts som positivt hos Borra et al. (2003). Barn behöver positiva och realistiska 

metoder så att de kan motiveras till att ändra sina tränings- och matvanor, likaså är samarbetet 

med föräldrar viktigt för att barnen ska bli rörliga.  

 

6.1.2 Interventionens påverkan på barnen  

Eftersom den stora utvärderingen i Idefics ännu inte är färdig, har man inte kunnat påvisa 

några fysiska resultatet, det vill säga minskning i BMI. Det är även svårt att mäta den 
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psykiska påverkan hos barnen. Intervjupersonerna trodde ändå att barnen har påverkats av 

nyckelbudskapen som att äta mera grönsaker och att dricka mera vatten. Detta kan jämföras 

med en tidigare studie som visade att barn som deltog i interventionen för att förebygga 

övervikt hade en större förståelse för kostens hälsofördelar men också för den fysiska 

aktivitetens fördelar (Shahota et al., 2001).  Enligt FHI är det komplicerat att skapa 

livsstilsförändringar utan betydelsefulla insatser (R 2004:173). Frågan är om det är tillräckligt 

betydelsefulla insatser som har satts in eller om det är tiden som får utvisa hur barnen har 

påverkats. Förutom förändringar i skolan behöver det även göras förändringar i hemmiljö, 

fritid och resten av samhället för att få positiva effekter, vilket även finner stöd hos Warren et 

al. (2003), något Idefics interventionen har arbetat med.  Om Idefics interventionens 

slutresultat (som inte denna undersökning tagit del av) visar på en viktnedgång bland barnen 

kan detta stödjas hos Shaya et al. (2008) som rapporterar att inga bestående positiva resultat 

av förebyggande och hälsofrämjande insatser mot övervikt har kunnat påvisas hos skolbarn. 

Men om Idefics interventions resultat visar på en viktnedgång finner interventionen stöd hos 

Höjer (2008) som skriver att livsstilsfrågor och hälsofrågor som exempelvis matvanor, motion 

och avslappning behöver diskuteras i ett bredare perspektiv och från olika utgångspunkter. 

Dock är det svårt att uppnå positiva resultat om satsningen enbart rör ett tema (matvanor), 

vilket det i Idefics interventionen inte har gjorts.  

Att den aktuella undersökningen inte kan ta del av resultat från Idefics studien är mindre bra 

eftersom det underlättar att utvärdera ett komplett resultat för att få reda på om insatserna haft 

någon betydelse. Enligt Berg och Bjärås (1996) vill politiker och beslutsfattare snabbt se 

effekterna av de förebyggande åtgärderna, men oftast tar det lång tid innan ett resultat av det 

förebyggande arbetet kan ses.   

 

6.1.3 Tillämpning och fortsatt arbete  

Samtliga intervjudeltagare ansåg att metoden i interventionen kan fungera som riktlinjer för 

fortsatt arbete. Detta finner stöd hos Shahota et al. (2001) som interventionsmässigt utfört en 

liknande insats. Dessa forskare tror på programmets utformning och att det kan bli framgångs-

rikt i andra skolor (ibid.). Majoriteten menade att nyckelbudskapen kan tillämpas i andra 

sammanhang eftersom de är enkla och allmängiltiga. Dock var det endast ett fåtal som ansåg 

att nyckelbudskapen behöver utvecklas. Muckelbauer et al. (2009) belyser att en kombination 

av utbildning och miljö med pedagogiska interventioner har varit effektivt för att förhindra 

övervikt hos barn. 

Majoriteten var även överens om att interventionen behöver nå de lägre socioekonomiska 

grupperna och invandrargrupperna, då ökningen av övervikt bland annat är kopplat till socio-

ekonomiska förhållanden (Story et al. 2003). I mindre bemedlade grupper är det vanligare 

med övervikt och fetma och för att få en likvärdig hälsa i olika samhällsgrupper har Sverige 
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ett folkhälsopolitiskt mål för att uppnå en jämlik hälsa. För att kunna nå det målet behöver den 

sociala positionen studeras och fetman behöver följas upp (Lager et al. 2000).  

 

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att interventionen ska förankras och vara fortlöpande, 

men också att det ska vara en samhällsintervention. Olika strategier behöver arbetas fram, 

både på individ- och samhällsnivå (Kallings, 2002), dock var det enbart en intervjuperson som 

tyckte att interventionsarbete är svårt.  

Enligt rekommendationer för hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser, behö-

ver vår omgivning och miljö ändras så att individer kan fatta hälsosamma val (VG-regionen, 

2010).  Skolan är en bra miljö för att förebygga övervikt, förutsatt att det finns skolpersonal 

som är motiverad för programmet (Muckelbauer et al. 2009). Endast en minoritet av deltagar-

na tyckte att detta är viktigt. Samtliga intervjudeltagare var överens om att interventionen 

behöver nå flera föräldrar, men enligt Borra et al. (2003) behöver det även vara ett samarbete 

mellan föräldrar och barn så att överviktsproblemet kan förebyggas. För att projektet lättare 

ska kunna nå ut, behöver det finnas personer med intresse för projektet, så att förändringar på 

skolorna kan ske ansåg ett fåtal av intervjudeltagarna. Majoriteten tyckte också att det är vik-

tigt med en ledning som är positiv till interventionen, samtidigt som den politiska betydelsen 

måste markeras.  

6.2 Allmän diskussion 

Som tidigare nämnts är det svårt att utföra en samhällsintervention, då många aktörer och per-

soner ska vara delaktiga. Att Idefics har fått direktiv från ett annat ”Idefics land” gör att det 

blir svårare att anordna en intervention eftersom det ska anpassas utifrån svenska förutsätt-

ningar. Eftersom det visade sig vara tidsbrist i interventionen skulle det underlätta om utvär-

deringarna kunde bli färre för att på så sätt kunna fokusera mera på själva interventionen. Att 

fokusera mera på interventionen behöver inte betyda fler insatser. Det skulle räcka med att 

teamet informerade om nyckelbudskapen för att därefter låta varje skola arbeta med verktygen 

på sitt eget sätt. Det är möjligt att det skulle dröja att få skolorna engagerade, men med till-

räcklig information och varför interventionen ska införas, kan det finnas en möjlighet att 

lyckas. Ett fokus skulle även kunna vara information till barnen om hur och var vi ska äta och 

inte bara vad vi ska äta och när. På detta sätt får barnet en helhet kring måltider och ätande.    

Då resurserna har varit ett problem skulle ett förslag kunna vara att engagera pensionärer som 

kan finnas tillgängliga på skolorna. Dessa skulle finnas till för barnen, inte bara som en trygg-

het, utan även hjälpa till med tipspromenader och hinderbanor, så att barnen kan vara mer 

fysiskt aktiva. På detta sätt kan pensionärer fungera som stöd och extrapersonal och barnen 

kan aktiveras i större utsträckning. Det kan bli ett sätt att överbrygga generationsklyftor och 

motverka ensamhet, men också att pensionärerna fungerar som extra mor/far- föräldrar. 

Likaså kan de äldre bli en länk in i samhället för invandrarbarn.  
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Förutom att denna undersökning inte har kunnat ta del av den stora Idefics utvärderingen har 

denna studies problemformulering och frågeställning ändå besvarats.   

 

6.3 Metoddiskussion 

I undersökningen valdes intervjuer framför enkäter eftersom metoden ansågs som lämpligast 

för att besvara problemformuleringen och frågeställning. Eftersom intervjuinstrumentet 

inkluderar frågor om vad intervjupersonerna anser, skulle det vara svårt att både formulera 

enkätfrågor och sammanställa resultatet för att besvara undersökningens problemformulering. 

Att använda intervjuer stärker även validiteten eftersom begreppet betyder att forskaren mäter 

det som är avsett att mäta (Ciliska et al. 1999). Om undersökningen hade baserats på enkäter 

skulle validiteten ha blivit svagare och därmed påverkat reliabiliteten i studien.   

Valet av intervjufrågorna besvarar undersökningens problemformulering, dock kunde frågor-

na ha formulerats på ett annat sätt. Till exempel skulle fråga 5 ha kunnat delas upp i två 

frågor: Är det något i interventionen som är bra? Följande fråga skulle sedan lyda: Är det 

något i interventionen som är mindre bra? Likaså kunde fråga 6 ha delats upp i två frågor: 

Finns det någon fysisk parameter där du anser att interventionen kan ha påverkat barnen? 

samt: Finns det någon psykisk parameter där du anser att interventionen kan ha påverkat 

barnen? På detta sätt behöver intervjudeltagarna enbart komma ihåg en fråga i taget.  

Vid ett flertal intervjutillfällen svarade några intervjudeltagare på alla intervjufrågor innan de 

tre sista frågorna hann ställas. Eftersom intervjufrågorna var likvärdiga uppstod inga svårig-

heter att analysera resultatet. Dock kan reliabiliteten i undersökningen påverkas till det sämre, 

vilket betyder att samma mätning vid ett annat tillfälle troligtvis inte skulle visa liknande 

resultat. Att välja sju intervjudeltagare som varit delaktiga i Idefics kan vara en nackdel efter-

som svaren på frågorna belyser deras syn på interventionen. Om även pedagoger och rektorer 

skulle ha intervjuats, finns möjligheten att deras syn på resultatet av interventionen skulle ha 

blivit annorlunda. Dock finns risken att om fler personer med olika professioner skulle 

involveras skulle analysarbetet ha blivit svårare.  

Att välja en processutvärdering har varit en bra metod för att besvara studiens syfte. En pro-

cessutvärdering visar vad som behöver utvecklas, vad som varit bra och mindre bra, vilket 

kommer fram i denna studie.  

 

6.4 Fortsatt forskning  

Ett utvidgat forskningsfält skulle kunna inkludera fler deltagare, då lärare, rektorer, men även 

barn och familjer skulle kunna delta. På så sätt kan en kommande studie undersöka vad skolan 

och familjen anser om interventionen. Interventionen skulle även kunna utföras i en annan 

kommun för att se om geografiska skillnader har någon betydelse. Likaså kan intervju-
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materialet i den aktuella studien användas för att förbättra Idefics interventionen, och på så 

sätt införa en förnyad dimension utifrån tidigare erfarenheter samt en utvärdering. Det finns 

många områden där den fortsatta forskningen kan utvecklas. Bland annat kan en liknande 

intervention utföras på arbetsplatser för att senare kunna utvärderas. Det skulle innebära att de 

sex nyckelbudskapen som Idefics har använts sig av, skulle stå i centrum på arbetsplatser som 

exempelvis vård och omsorg. Om både föräldrar och barn möts av samma nyckelbudskap på 

arbetet och i skolan finnas det en möjlighet att förändra både ungas och vuxnas hälsobeteende 
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i undersökning 

Hej! 

Mitt namn är Therese Johansson och studerar tredje året på Hälsopedagogiska programmet i 

Gävle. Jag skriver nu min c-uppsats på 15 högskolepoäng i Folkhälsovetenskap och jag 

kommer i min undersökning att skriva om Idefics projektet, då syftet är att utvärdera 

nyckelpersonernas uppfattningar om interventionen i projektet.  

Vill du delta i undersökningen?  Du har valts ut till denna undersökning eftersom du har en 

koppling till projektet. Det är tänkt att det är sju stycken, inklusive dig som kommer att delta i 

undersökningen. Du kommer att medverka genom en intervju med mig, då du kommer att få 

reflektera över hur du upplevt interventionen i projektet, vad som var bra och vad som 

eventuellt kan förbättras. Intervjun kommer att spelas in för att senare analyseras.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta medverkan. Resultatet från 

intervjuerna kommer enbart att bearbetas av mig och likaså kommer svaren bara att användas 

i min c-uppsats. Det kommer inte vara möjligt att se vad du som enskild individ har svarat. 

Efter sammanställningen av resultatet kommer bandintervjuerna att förstöras. 

Den fullständiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Har du några frågor om undersökningen kan du kontakta mig, Therese Johansson på 

telefonnummer: XXX eller e- mail: XXX.  

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

___________________ 

Therese Johansson 

 

Handledare: 

Gisela van der Ster 

giavar@hig.se 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  

 

1, Vad har du för profession? 

2, Vilken roll har du i projektet? 

3, Blev interventionen som du tänkt dig? 

4, Kan metoden som används i interventionen även användas som riktlinjer för fortsatt arbete? 

4b, Varför/Varför inte?  

5, Är det något i interventionen som är bra/mindre bra? 

6, Finns det någon fysisk eller psykisk parameter där du anser att interventionen kan ha 

påverkat barnen? 

7, Anser du att interventionen skulle kunna utvecklas? 

7b, På vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


