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SAMMANFATTNING 

 

I Nynäshamn kommun startades år 2008 ett projekt vid namn SPRING (Skugga, Pedagogik, 

Rörelse I Natur och Gårdsmiljö) med barns hälsa och lärande i fokus. Syftet med SPRING var 

att skapa goda utomhusmiljöer på förskolegårdar och skolgårdar, som bidrar till ökad fysisk 

aktivitet och begränsar skadlig UV-strålning.  

 

Våra nationella och internationella folkhälsomål visar stor samstämmighet med SPRING-

projektet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förskolor och skolor bra arenor, då det går att nå en stor 

del av befolkningen under många år. Det är även viktigt att vid tidig ålder skapa hälsosamma 

vanor som går att vidmakthålla. Vidare är hudcancer är ett folkhälsoproblem som ständigt ökar.  

 

Syftet med utvärderingen är att utvärdera SPRING- projektets pågående 

implementeringsprocess i Nynäshamns kommun. Utvärderingen är en processutvärdering, 

huvudsakligen av formativ ansats, och fokuserar på att kartlägga kvalitet på programmet. En 

extern utvärderare anlitas, då objektivitet och metodikkunskap är av stor vikt. För 

utvärderingen har ett antal framgångsfaktorer tagits fram, som ligger till grund för analysen av 

implementeringsprocessen. Fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer med medlemmar 

ur projektgruppen såväl som med anställda på några av de förskolor som deltar i projektet 

anordnas.  

 

Tidsplanen för utvärderingen beräknas till nio månader och kostnaden till 280 000 kronor. 
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1. BAKGRUND 

1.1 SPRING  

I Nynäshamn kommun startades år 2008 ett projekt med barns hälsa och lärande i fokus. 

Projektet heter SPRING och står för Skugga, Pedagogik, Rörelse I Natur och Gårdsmiljö. 

Projektet pågår fram till år 2010. Syftet med SPRING är att skapa goda utomhusmiljöer på 

förskolegårdar och skolgårdar. Genom detta ska barn stimuleras till fysisk aktivitet och skadlig 

UV-strålning ska begränsas genom vegetationen på gårdarna. Barnens koncentrationsförmåga 

förväntas också öka i den ombildade utemiljön. Förskolegårdar och skolgårdar där SPRING 

implementeras ska främja jämlikhet i hälsa, detta för att insatserna når alla barn upp till årskurs 

6 (Boldemann et al. 2005).  

 

Målen för SPRING- projektet är: 

 Att utemiljöer runt förskolor och skolor i Nynäshamns kommun har tillgång till 

vegetation, kuperad mark, lekinstallationer integrerade i natur och fria från stängsel som 

segmenterar gården 

 Att den fria himelsvyn från de platser där barnen leker mest inte överstiger 50 procent 

 Att barnen vistas utomhus för fri lek och organiserad utomhuspedagogisk verksamhet 

 Att de aspekter som SPRING bygger på tas beaktande vi nybyggnation och underhåll av 

förskole- och skolor 

På lång sikt ska projektet integreras med ordinarie verksamhet i kommunen. I plansamverkan 

som finns mellan kommunens förvaltningar ska SPRING- kriterierna tas i beaktande. 

 

Studien som projektet SPRING bygger på kallas SCAMPER, Sunshades and Children’s 

mental, motor and physical abilities in skill-promoting Environments och avslutades 2005. 

Resultatet av SCAMPER- studien visar att förskolor som har kuperade ytor och vegetation på 

gården leder till att barnen i genomsnitt har fyra fler steg per minut, vilket resulterar i cirka 

1500- 2000 fler steg per dag.  Studien visar även att UV- exponeringen är lägre hos de barn 

som vistas på en förskolegård med kuperad mark och mycket vegetation. Exponeringen är 40 

procent lägre trots att barnen är ute mer (Boldemann et al. 2005). 

1.2 Motivering till valt utvärderingsobjekt 

Förskolor och skolor är arenor där det går att nå en stor del av befolkningen under många år. 

Under förskoleåldern läggs grunden för de ungas beteende och attityd då de är under en 

upptäckts - och experimentfas som leder till att de lättare tar till sig ny information. Förskola 

och skola blir därför nyckelarenor för hälsofrämjande arbete då de kan öka de ungas förståelse 

om deras egen hälsa genom att ta tillvara på deras inställning till ny information (Naidoo & 

Wills 2000).  

 

Ur ett livslångt hälsoperspektiv är det viktigt att vid tidig ålder skapa hälsosamma vanor som 

går att vidmakthålla. Regelbunden fysisk aktivitet för unga är en viktig friskfaktor som kan 

motverka bland annat övervikt, koncentrationssvårigheter och sjukdomar (Wiking & Lindström 

2007). Studier visar på att förskolor och skolor som erbjuder barnen en god utemiljö det vill 

säga en skolgård med bland annat kuperad terräng, träd och buskar bidrar till mer fysisk 

aktivitet och även bättre solskydd. Barn utan tillgång till den anpassade utemiljön och som 

vistas mer inomhus får sämre koncentrationsförmåga och mindre fysisk aktivitet (Boldemann et 

al. 2006). 
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Hudcancer är ett folkhälsoproblem som ständigt ökar. Cancer i hudens skivepitel har under de 

tio senaste åren ökat med över fyra procent.  Även den skadligaste formen av hudcancer, 

malignt melanom, har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Risken att drabbas av malignt 

melanom innan 75 års ålder var år 2007 beräknat till 1,6 procent. Prognosen för överlevnad har 

förbättrats, samtidigt som antal dödsfall per år har ökat på grund av antalet ökade diagnoser 

(Socialstyrelsen 2009).  

 

Den största bidragande faktorn till att hudcancer utvecklas hos människor är ultraviolett 

strålning (Socialstyrelsen 2009, American Cancer Society 2008). Således löper de som vistas 

mycket utomhus större risk att drabbas. Barn spenderar normalt sett tre gånger mer tid ute i 

solljus än vuxna, vilket innebär större risk för att skadlig strålning (Truhan 1991). För att 

undvika att drabbas av hudcancer senare i livet, så är det viktigt att minimera exponeringen av 

skadlig UV-strålning redan under förskoleåldern (Loescher et al. 1995). 

1.3 Koppling till nationella samt internationella folkhälsomål 

Regeringens proposition, en förnyad folkhälsopolitik (2007) består av 11 målområden. 

Målområde 3, barns och ungas uppväxtvillkor, betonar vikten av trygga uppväxtförhållanden 

för barns och ungas hälsa såväl som för folkhälsan i stort. Utöver familjens betydelse framhålls 

även förskoleverksamheten och skolan som väsentliga faktorer för hälsa. Genom att rikta 

åtgärder mot dessa områden kan hälsan främjas hos barn och unga samt bidra till att minska 

skillnader i uppväxtvillkor. Målområde 9 och 10, fysisk aktivitet och matvanor och livsmedel, 

framhåller bland annat betydelsen och behovet av att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet. 

Brist på fysisk aktivitet resulterar i både ökad sjuklighet och dödlighet och problemen kring 

övervikt och fetma är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Särskilt allvarlig är den ökade 

övervikten bland barn (Regeringens proposition 2007).     

 

Health 21 – Health for all in the 21st Century (1999) består av 21 mål för hälsofrämjande 

arbete i Europa. Flera av de mål som antagits i Hälsa 21 kan kopplas till SPRINGs syfte och 

målsättningar. Mål nummer 2, jämlikhet i hälsa, syftar till att minska hälsoklyftorna mellan 

olika socioekonomiska samhällsgrupper. SPRING arbetar med hälsofrämjande åtgärder på 

skol- och förskolegårdar, en arena där i stort sett alla barn, oavsett socioekonomiska 

omständigheter, går att nå, och bidrar således till främjandet av jämlikhet i hälsa. Mål nummer 

8, minska icke-smittsamma och kroniska sjukdomar, går ut på att minska dödlighet i hjärt- 

kärlsjukdomar och alla former av cancer bland individer under 65 år. Syftet med SPRING är 

att, i skolor och förskolor, skapa utomhusmiljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet samt ger 

skydd mot hälsofarlig UV-strålning. Mål nummer 13, hälsofrämjande vardagsarenor, har 

bland annat som delmål att minst 50 procent av alla barn skall ges möjlighet att gå i 

hälsofrämjande förskola och 95 procent i hälsofrämjande skola. Den långsiktiga målsättningen 

med SPRING är att projektet skall upptas i kommunens ordinarie verksamhet. Detta öppnar 

upp ytterligare möjligheter för alla skolor och förskolor att arbeta hälsofrämjande.  

1.4 Syfte 

Implementering kännetecknas enligt Vedung (2009) av förvaltningen av inflödet i ett projekt. I 

denna utvärdering kommer fokus att ligga på hur omvandlingen av inflödet till utfall sker. 

Implementeringsprocessen av SPRING sker mellan planeringen av projektet och det 

omedelbara utfallet. 

 

Syftet är att utvärdera SPRING- projektets pågående implementeringsprocess i Nynäshamns 

kommun. 
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2. UTVÄRDERINGSPLAN 

2.1 Förutsättningar för utvärdering 

Fitzpatrick med flera (2004) poängterar vikten av att veta varför en utvärdering ska göras. Det 

är viktigt att tänka på vilken kunskap en planerad utvärdering är tänkt att resultera i, och vad 

den kunskapen sedan ska användas till. Vidare beskriver Fitzpatrick med flera (2004) att en 

formativ utvärdering fokuserar på att kartlägga kvaliteten på ett program, samt att hitta möjliga 

metoder att förbättra arbetssättet. Utvärderingen av SPRING är tänkt att verka främjande för 

projektet, och bidra till eventuella förbättringar av insatserna så att detta både kan användas i 

det egna projektet och spridas till andra kommuner som vill genomföra liknande projekt. Inom 

framtida likvärdiga projekt kan utvärderingen fungera som underlag för beslutsfattare, 

planerare samt projektgrupper.  

 

Vedung (1998) framhåller vikten av att skapa förståelse för varför ett program lyckas eller 

misslyckas. Utvärderingen är tänkt att ge en djupare inblick i de olika processerna i 

implementeringsstadiet. Data kring projektets implementeringsfas samlas för att sedan återföras 

och spridas till projektledning och andra intressenter.  

2.2 Utvärderingens organisation 

2.2.1 Uppdragsansvarig 

Enligt Karlsson (1999) kan en extern utvärderare vara mest passande om syftet med 

utvärderingen är förvaltningsrevision och kontroll. Vidare menar Karlsson (1999) att det finns 

positiva och negativa aspekter hos båda formerna. En intern utvärderare är till exempel ofta väl 

insatt i projektet och kan på så vis tränga djupare i särskilda företeelser. Däremot kan det vara 

problematiskt att skilja på rollen som utvärderare och som personal och det kan dessutom ta tid 

i anspråk som egentligen borde läggas på annat inom ramen för den ordinarie tjänsten.  

 

Då objektivitet och metodikkunskap är mycket värdefullt för en uppriktig och rättvis 

bedömning av projektet kommer, efter noga övervägande, en extern utvärderare att anlitas. 

Detta också för att garantera att de personer som är inblandade i projektet får möjlighet att 

enbart ägna sig åt implementeringen av SPRING-projektet.  

2.2.2 Modellval 

För att effektivt kunna studera de olika mellanleden i SPRING-projektets implementeringsfas 

används en processutvärderingsmodell. Vedung (1998) beskriver kvalificerad uppföljning som 

en sorts processutvärdering, där hela genomförandekedjan, från insats på papper till faktiskt 

utfall, granskas. Syftet med kvalificerad uppföljning är att utreda hur beslut som tagits på högre 

nivåer genomförs på lägre nivåer, och därigenom kunna förbättra och revidera insatserna.  

 

Vedung (1998) redogör för fem olika steg som bör beaktas under en kvalificerad uppföljning. 

Det första steget innebär att upprätta en programteori, som visar på den relevanta åtgärdens 

uppkomst, mål, syfte och tillvägagångssätt. Poängen med en programteori är att skapa ett 

redskap för att kunna utvärdera. I verkligheten ser det sällan ut som på pappret, vilket är viktigt 

att ta i beaktande, men det kan dock vara en bra grund att stå på i utvärderingsarbetet.  

 

Steg två består i att välja ut de led i programteorin som ska undersökas, det vill säga de steg i 

åtgärdsprogrammet som är som mest väsentliga för att nå de uppsatta målen. Programteorin 

klargör vad som är tänkt att ske. Fokus för denna utvärdering ligger i att se närmare på utfall 1, 
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som belyser att bruk av gården ska integreras i den ordinarie verksamheten. Om detta sker 

framgångsrikt så uppnås utfall 2 och 3 som leder till att de uppsatta målen för projektet kan nås. 

 

Steg tre består av datainsamling samt analys. Detta kan göras på flera olika sätt. Vedung (1998) 

talar om observationsmetoder, dokumentanalys, statistik samt frågemetoder såsom intervjuer 

och enkäter. Han rekommenderar triangulering, det vill säga att använda sig av flera av dessa 

metoder tillsammans för att skapa en bred och djup helhetsbild av det utvärderade objektet.  

 

Steg fyra är en jämförelse mellan det resultat som utvärderingen gett och de 

bedömningskriterier eller mål som satts upp. 

 

Steg fem innebär andra reflektioner kring det utvärderade objektets karaktär. I det sista steget 

kan utvärderingen sättas in i ett större sammanhang, och spridas till andra instanser för att på 

olika sätt komma till nytta. 

 

2.3 Programteori 

En primär uppgift för utvärderaren är att samla, tolka och förklara information för 

nyckelpersoner och grupper. Detta för att de ska kunna förbättra och förändra projekt och på så 

sätt ge befolkningen trovärdig och tillförlitlig information. Utvärderingsfrågor ska ligga till 

grund för inriktningen av utvärderingen. Utan dessa skulle utvärderingen tappa fokus och 

svårigheter skulle uppstå för utvärderaren att förklara vad, hur och varför ett projekt ska 

utvärderas (Fitzpatrick et al. 2004).  

 

Programteorin hjälper till när det gäller att klarlägga vilka frågor som kan tänkas besvara hur 

implementeringsprocessen faktiskt går tillväga. För att få en överblick över hur projektet ser ut 

som helhet, så har en interventionsteori tagits fram (se figur 1). Denna klarlägger och förfinar 

projektets ändamål och tillvägagångssätt (Vedung 2009). 
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Svenska Staten (Nationella folkhälsomål)

Bidrag till kommuner

Nynäshamn kommun (Beslut om typ av 
program/intervention)

Folkhälsopengar avsatta för projekt

Organisation

Projektledare                             Inventeringsgrupp

Styrgrupp

Stämmer av projekt 

kontinuerligt, urval, 
utformning av 

insats samt olika 
frågor

Inventeringar, tar 

fram åtgärdsförslag

I

n

t

e

r

v

e

n

t

i

o

n

I

m

p

l

e

m

e

n

t

e

r

i

n

g

God utemiljö (enligt kriterier och mål)
Output

Tjänstemän i kommunen, personal, barn och 
elever i förskola och skola till och med årskurs 6 

samt föräldrar

Målgrupp

Bruk av gård integreras i den ordinarie 
verksamheten

Utfall 1

Stimulera till fysiskaktivitet och skydd mot skadligt 
UV

Utfall 2

Bättre livsvillkor
Utfall 3

Källa: Vedung, 

2009

 
 

Figur 1. Interventionsteori 
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2.3 Utvärderingsfrågor 

Utvärderingsfrågorna ska hjälpa till att upptäcka eventuella problem eller hinder för projektets 

framgång samt att bistå med konkreta förslag på vad som behöver förändras under den 

pågående implementeringsprocessen. 

 

Hur fungerar övervakandet av implementeringsprocessen? 

 

Vilka tillvägagångssätt används för att inbringa resursmedel så att de planerade åtgärderna 

kan genomföras? 

 

Hur ser samverkan ut mellan de tre olika grupperna, projektledare, styrgrupp och 

inventeringsgrupp, i organisationen? 

 

Vem tar ansvar för att SPRING tas i beaktande vid underhåll?  

 

Vem tar ansvar för att SPRING tas i beaktande vid nybyggnation? 

 

Vilka faktorer kan underlätta vid insatsernas förverkligande? 

 

Vilka faktorer kan hindra eller försvåra insatsernas förverkligande? 

 

Vad har fungerat bra i processens genomförandefas? 

 

Vad skulle behöva förändras? 

2.4 Bedömningskriterier 

För att kunna veta huruvida ett projekt kan anses lyckat eller inte behövs någon form av 

bedömningskriterier, en referensram att jämföra mot. När bedömningskriterierna är bestämda 

används särskilda standarder för att avgöra vilka resultat som kan anses lyckade, misslyckade, 

avvikande, genomsnittliga etcetera (Vedung 2009).   

 

Då denna utvärdering är av formativ karaktär bör de kriterier som väljs ut peka på särskilda 

framgångsfaktorer för en lyckad process och fungera som grund för bedömningen kring metod, 

organisation och innehåll. Här kan tilläggas att de resultat som följer projektet förmodas bli 

positiva förutsatt att projektet lever upp till de fastställda kriterierna (Karlsson 1999).  

 

Valet av bedömningskriterier har baserats på lyckade exempel ur andra projekt och program.  

Från idé till verklig förändring (Parmander 2009) tar upp tre exempel på projekt från kommun 

och landsting. Genom att studera dessa fall har några gemensamma faktorer med positiv 

inverkan på arbetsprocessen kunnat skönjas. Dessa i kombination med SPRINGs syfte och mål 

har sedermera fått ligga till grund för de bedömningskriterier som arbetats fram i 

utvärderingsplanen.   
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För utvärderingen av SPRING-projektet har följande bedömningskriterier tagits fram:  

 

 Delaktighet och inflytande 

o Öppen kommunikation mellan de olika positionerna inom verksamheten? 

o Kunskap och erfarenhet från olika medverkande tas tillvara? 

o Möjlighet att påverka och göra sig hörd? 

o Insyn och delaktighet i implementeringsprocessen? 

 

Den delaktiga förändringsstrategin går ut på att samtliga medverkande aktivt deltar i 

förändringsarbetet. Detta är visserligen en tidskrävande strategi, men eftersom den samtidigt 

bygger på att alla inblandade tar eget ansvar för att insatsen implementeras bidrar den till ökat 

engagemang och är således en strategi som har stor möjlighet att överleva på lång sikt 

(Parmander 2009).  

 

 Kommunikation 

o Möjlighet för alla medverkande att komma till tals? 

o Öppenhet och ärlighet i kommunikation? 

o Sker kommunikationen med ett språk som är tillgängligt för alla medverkande? 

o Finns möjlighet till kompromiss vid meningsskiljaktigheter mellan olika nivåer i 

verksamheten? 

 

Möjlighet till tvåvägskommunikation, samtal på lika villkor, i olika typer av förändringsarbete 

ger goda förutsättningar för samhörighet och ”vi-känsla”. Många traditionella 

kommunikationsmönster innebär dels att tala högst, upprepa mest samt vänta på sin tur. Detta 

kan verka hämmande i förändringsarbete då det ofta innebär att endast vissa av de inblandade 

kommer till tals (Parmander 2009).  

 

 Lokal förankring 

o   Har alla relevanta nivåer i lokalsamhället engagerats i projektet? 

o   Bra kommunikation och förtroende mellan de olika nivåerna? 

 

När förändringsprocesser inleds finns det alltid risk för att olika nivåers eventuella konkurrens, 

vad gäller status och makt, förstärks. Vissa grupper eller individer kan känna sig hotade av 

projektet och om relationerna mellan de olika nivåerna är dålig kan detta sätta käppar i hjulen 

för ett lyckat projekt. Lokal förankring och ömsesidigt förtroende och delaktighet mellan de 

olika nivåerna i samhället är därför viktig (Parmander 2009).  

 

Då utvärderingens syfte är att studera implementeringsprocessen är det viktigt att ta hänsyn till 

kriterier som rör genomförandet. Det är viktigt att implementeringen följer den metod som 

ligger till grund för men samtidigt håller en balans med de komponenter som finns för att den 

ska bli lyckad. Guldbrandsson (2007) tar upp olika metodkriterier för en lyckad 

implementering.  

 

 Relevans 

o Används metoden på ett relevant sätt? 

  

Då evidensbaserade metoder inte alltid visar på snabba resultat krävs en effektiv och relevant 

implementering.  
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 Lättanvänd 

o Upplevs SPRING som ett projekt som kan spridas vidare?  

 

Metoden ska upplevas som enkel att använda och dess acceptans ökar om den inte är alltför 

olik rådande metoder. På så sätt ökar sannolikheten att implementeringen lyckas.  

 

 Organisationskultur 

o Bygger SPRING på ett tvärsektoriellt samarbete?  

 

Då organisationen i SPRING inkluderar olika förvaltningar inom kommunen är det en viktig 

förutsättning för en lyckad och vidmakthållande implementering.  

2.5 Metod för datainsamling 

En av de grundläggande principerna för hälsofrämjande arbete är delaktighet. Detta tillämpas 

genom att frågorna för utvärderingen formuleras i samråd med projektledarna från projekt 

SPRING (Naidoo & Wills 2000). Utvärderaren kommer att ordna fokusgruppsintervjuer och 

individuella intervjuer med medlemmar ur projektgruppen såväl som med anställda på några av 

de förskolor och skolor som deltar i projektet. För att inkludera ett underifrånperspektiv i 

utvärderingen kommer även en enkätundersökning genomföras bland anställda på förskola och 

skola.  

 

Frågorna till fokusgrupperna, intervjuerna och enkäterna kommer att formuleras utifrån de 

kriterier som bestämts. Det är högst sannolikt att dessa kommer besvara de fastställda 

utvärderingsfrågorna. Genom att använda triangulering kommer utvärderingen att ges en större 

tillförlitlighet.  

 

En pilotstudie kommer att genomföras med personal från en slumpmässigt utvald förskola och 

skola. Detta görs för att se att frågorna inte är svåra att förstå och att frågeguidens frågor har en 

rödtråd och ett bra flyt. När de riktiga fokusgrupperna äger rum kommer deltagarna få 

information om att de är anonyma men att materialet kommer användas och publiceras. 

 

Antalet fokusgruppsintervjuer kommer baseras på hur många förskolor och skolor som deltar i 

projektet samt dess personalantal.  För att få ett så brett och bra urval som möjligt kommer 

exempelvis 3 anställda från varje förskola och skola att delta. Under fokusgruppsintervjuerna 

kommer dessutom 2 personer från projektgruppen att medverka.  

 

Antalet fokusgrupper är svårt att precisera i detta skede men det bör inte bli något problem 

tidsmässigt även om det skulle bli flera fokusgruppsintervjuer. Utvärderaren arbetar mer än 

deltid och har cirka 3 månader på sig att utforma och genomföra intervjuerna. Ytterligare 4 

månader är också avsedda för analys och sammanställning. 

 

Intervjuerna görs för att få en djupare inblick i hur implementeringsprocessen fungerat samt för 

att se om nya fynd kan upptäckas. Intervjuerna utförs genom ett slupmässigt urval bland de 

anställda på förskolorna och skolorna. Ett slumpmässigt urval kommer också att ske bland de 

anställda i projektgruppen. Antalet intervjuer kan lättare fastställas när det är klart hur många 

som ska delta i fokusgrupperna. 

 

Enkäten görs för att få ett underifrånperspektiv och det är viktigt att personalen är medveten om 

vad som sker eftersom deras engagemang och kunskap krävs för att den intervention som ska 

implementeras ska fungera. Det är personalen som dagligen vistas på de förskolor och skolor 
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som bäst känner av hinder och styrkor. Enkäten delas ut till samtliga anställda på de förskolor 

och skolor som deltar i projektet.  

 

När enkäten ges ut kommer ett missivbrev medfölja där det tydligt framgår information om 

varför detta görs och vilka som ligger bakom enkäten samt att deras svar inte går att hänföra till 

specifik person men att resultatet kommer publiceras. Missivet är dessutom en möjlighet att 

motivera de utvalda att svara på frågorna (Patel & Davidson 2003).  

 

2.6 Tidsplan 

Utvärderingen av SPRING är tänkt att genomföras under 2010 innan projektet avslutas, enligt 

följande planering. 

 

När Vad Hur 

Månad 1 Planering 

 
 Sätta sig in i projektet 

 Träffa respektive 

grupp i organisation 

 Kontakta övriga 

involverade 

 

Månad 2-4 Datainsamling  Utföra intervjuer 

 Ge ut enkät 

Månad 5-8 Analys 

Sammanställning 
 Tolka och 

sammanställa 

material 

 Färdigställa 

utvärderingsrapporten 

 

Månad 9- Spridning   Presentera resultat till 

berörda och 

involverade parter 

 

Figur 2. Tidsplanering 

2.7 Budget 

Projekt SPRING finansieras genom bidrag och ansökta medel. 125 000 kronor erhålls per år för 

administration och arbete ute på fältet från Nynäshamn kommun folkhälsan. Varje år ansöks 

det även medel från folkhälsoprojektet i Nynäshamns kommun om cirka 500 000 kr. 

Slutsumman för projektet SPRING slutar på cirka 1 850 000.
1
 Den generella kostnaden för en 

utvärdering beräknas till tio procent av den totala kostnaden för projektet (Tones & Green 

2004). Utvärdering av SPRING beräknas till 15 procent av den totala kostnaden. Anledningen 

till att denna procentsats valts är att den generella procentsatsen inte skulle ge tillräckligt 

mycket pengar för att generera i ett tillförlitligt resultat. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Mats Wejdmark, Projektledare 2009-09-23 
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Kostnadsslag Kostnad 

Utvärderare 96 h/mån, under 9 månader 

Ersättning: 135 000 

LKP: 74 250 kr, 55 % av lönen 

Administrativa kostnader - Lokaler, telefon, 

trycksaker m.m. 

Cirka 55 500 kr (20 % av 

utvärderingskostnad) 

Total kostnad  280 000 kr (15 % av projektets totalkostnad) 

 

Figur 3. Budget 

 

3. DISKUSSION OCH BEDÖMNING FÖR ANALYS 

3.1 Allmän diskussion om utvärdering av SPRING 

Då utvärderingen av SPRING- projektet kommer att utföras av en extern utvärderare är det 

viktigt att denne sätter sig in i verksamheten för att kunna förstå och tillgodogöra sig 

informationen på bästa sätt. Samtidigt bör utvärderaren alltid sträva efter att förhålla sig 

objektiv till den information som kommer att delges.  

 

Det är viktigt att resonera kring motivet för utvärderingen, vilken kunskap utvärderingen syftar 

att generera och hur dessa kunskaper sedan skall omsättas i praktiken (Fitzpatrick 2004).  

 

Med en formativ utvärderingsansats ligger fokus på att förbättra och vidareutveckla det aktuella 

projektet eller verksamheten (Fitzpatrick 2004). Genom att de personer som deltar i SPRING-

projektet, på olika nivåer, är med och värderar implementeringsprocessen får alla inblandade 

möjlighet att förbättra och utveckla den egna arbetsinsatsen på basis av nya insikter. Detta kan 

också bidra till att de anställdas betydelsefulla roll i utvecklingsarbetet uppmärksammas mer.  

 

Denna deltagandeansats kan kopplas till begreppet participatory research, ett vanligt 

förekommande begrepp inom folkhälsovetenskapen, som syftar till att skapa en balans mellan 

den nya kunskap som genereras genom forskningen och kunnandet hos de människor som 

involveras i projektet eller programmet. Participation är ett viktigt element när det gäller att 

skapa känslor av kontroll och meningsfullhet hos deltagarna i ett projekt och kan öka 

validiteten i utvärderingen. Vidare är participation nära förankrat med begreppet 

empowerment, vilket är en hälsofrämjande princip som särskilt understryks i de flesta skrifter 

publicerade av WHO (World Health Organization) sedan utgivandet av Health 21 – Health for 

all in the 21st Century (1999) (Tones & Green 2004).  

 

Genom den processuella utvärderingen ges större möjlighet att anpassa utvecklingsarbetet efter 

verksamheten. Utvärderaren såväl som deltagarna har ett utbyte av varandra när de arbetar fram 

och diskuterar tankar kring verksamheten såväl som kring lärande och utveckling i sig. 

Samarbetet med personal och andra berörda bidrar till att öka kunskapen om vad som händer i 

verksamheten och på så vis engagera fler i utvecklingsarbetet. Eftersom människor som arbetar 

inom skola och förskola ofta planerar och utför sitt arbete ensam och på basis av den 

individuella kunskapen är det särskilt viktigt att dessa får möjlighet att medverka vid 

utvärderingen för att själva kunna använda sina insikter till att utveckla sitt arbete i 

verksamheten (Tranquist 2008).  
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Ett flertal utvärderingsfrågor togs fram i planeringen av utvärderingen. Frågorna är menade att 

vägleda och tydliggöra de mål som finns med utvärderingen, och därav anses det viktigt att 

dessa frågor är väl utarbetade.  

 

För att underlätta för såväl utvärderaren som de medverkande i projektet har ett antal 

bedömningskriterier tagits fram. Dessa baseras på vissa framgångsfaktorer för en lyckad 

process och fungerar som en ram när det gäller bedömningen av processen som helhet och som 

underlag vid reflektion och samtal mellan utvärderare och deltagare. Eftersom moraliska 

värderingar och yrkesetik är en viktig bas för personal vid skola och förskola är det också 

rimligt att värderingar får utrymme i utvärderingen av projekt inom skolväsende och 

barnomsorg. 

 
Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning har använts i två upplagor i 

utvärderingsplanen. I upplagan från 2009 har Vedung utarbetat 15 steg för kvalificerad 

uppföljning, medan det i upplagan från 1998 enbart finns fem steg. Orsaken till att den tidigare 

upplagan använts är att den ansågs stämma bättre överens med utformningen av 

utvärderingsplanen för SPRING. 

3.2 Hinder och styrkor 

Vid den planerade utvärderingens genomförande kan hinder uppstå som försvårar 

utvärderingsprocessens gång. Om det sker en förändring i organisationens struktur så kan 

utvärderingen påverkas negativt. Exempelvis om en kontaktperson eller projektledare slutar går 

viktig information och kunskap förlorad. Ett omfattande synsätt på projektet med olika 

aspekters inriktning kan även upphöra vilket gör att utvärderingen kan gå miste om 

betydelsefulla delar. Organisationsförändringar kan vara svåra att förutse, därför är det av stor 

vikt att samla material och information på så sätt att det är tillgängligt för utomstående att sätta 

sig in i projektet. En sådan åtgärd kan förhindra dessa typer av problem.  

 

Nackdelarna med en extern utvärderare kan vara att personen inte känner till organisationen 

särskilt väl och därför inte heller har full förståelse för det engagemang och intresse som ligger 

till grund för projektet. Att inte vara insatt i organisationen behöver dock inte vara av ondo utan 

kan snarare bidra till att en mer rättvis och objektiv bedömning. Dessutom besitter externa 

utvärderare i regel hög grad av kunskap och erfarenhet kring metoder, rapportering och 

spridning av resultatet.  

 

Det är viktigt att utvärderaren förmedlar information om utvärderingens syfte och upplägg för 

samtliga deltagare på ett sådant sätt att både lekman och professionell förstår dess innebörd. 

Brister av förmedling av information kan leda till minskat deltagande vilket gör att 

utvärderingen blir mindre tillförlitlig. 

 

Ytterligare ett hinder som kan uppstå är om den planerade tiden för datainsamling inte räcker 

till. Detta gör att utvärderingen riskerar att bli mindre kostnadseffektiv. En lösning till detta 

hinder är att dels utföra ett grundligt förarbete och planering. 

3.3 Analys av insamlat material 

Analysen av kvalitativa data startar i stort sett samtidigt som insamlandet av densamma 

påbörjas. I takt med att utvärderaren kategoriserar och omkategoriserar material, går igenom 

anteckningar och samlar mer information blir olika tendenser och mönster mer och mer synliga 

(Fitzpatrick 2004).  
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Tolkningen av materialet kommer att ske utifrån ett hermeneutikinspirerat perspektiv. 

Hermeneutik inriktar sig främst på att tolka innebörden av handlingar och upplevelser etcetera 

(Parmander 2009).  

 

Utifrån det empiriska material som samlas in under processens gång kommer en rapport 

utarbetas där fokus kommer att ligga på särskilt viktiga företeelser och avgörande händelser för 

att få en djupare förståelse för hur olika ageranden och företeelser har påverkat 

implementeringsprocessen. Detta resultat kommer sedan tolkas utifrån utvärderingens 

bedömningskriterier samt projektets syfte och mål för att se processens betydelse för projektet.  

 

För att få en helhetsbild av projektets framgångar respektive motgångar måste tolkningen av 

material ske fortlöpande, både under processens gång och efter det att projektet avslutats och 

alla resultat ligger på bordet (Parmander 2009).  

3.4 Spridning av resultatet 

Genom att utgå från Vedungs (2009) rapporteringsmetod kan utvärderaren göra rapporten mer 

användarvänlig och intresseväckande. Återföringsmetoden blir även mer legitim. Med denna 

typ av metod menas att utvärderaren gör en form av en processrapportering, alltså att 

information ges vid start och under projektets gång. Slutrapportens utformning bör vara kort 

och koncis med huvudresultaten först. Rapporten kan med fördel redovisa framgångsfaktorer 

som får folk att reagera och vilja fördjupa sig i rapporten. Det är centralt att rapporten redovisas 

i tid och att den sprids till berörda exempelvis genom intranät eller skrifter. Som en slutdel av 

denna metod ska och bör utvärderaren bland annat kommunicera slutresultatet och vara 

tillgänglig för frågor från användarna. Utvärderaren bör också delta vid eventuella konferenser 

eller andra sammanträffanden där resultatet kan spridas. Enligt Vedung (2009) så bör kortare 

versioner av rapporten återföras till speciella användare och intressenter. 

3.5 Etiska aspekter 

När det gäller såväl forskning som utvärdering är det viktigt att ta i beaktande vilka etiska 

konsekvenser det kan ha. Collste (2002) förklarar att en etisk analys ger experter och forskare 

möjlighet att såväl i förhand vägleda sitt handlande som i efterhand motivera varför han 

handlade på ett visst sätt i en viss situation.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till allmänna forskningsetiska principer, såväl som principer som rör 

just utvärderingsforskning. Inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har vissa 

principer utformats, som alltid ska tas hänsyn till och vägas emot varandra vid etiska konflikter. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990). I utvärderingen av SPRING är det således viktigt att 

uppmärksamma dessa krav. Informationskravet innebär att de som deltar i forskningsprojektet 

(i detta fall utvärderingen) är informerade om syftet och tillvägagångssättet, samt vad 

informationen sedan ska användas till. I utvärderingen av SPRING kan det vara av stor vikt att 

peka på att det är viktigt att intervjupersonerna känner att de kan vara ärliga och inte hålla 

tillbaka med vare sig positiva eller negativa erfarenheter. I samband med de intervjuer som ska 

genomföras är det viktigt att tänka på konfidentialiteten, då det kan bli bekymmersamt att helt 

och hållet undanhålla de utvalda intervjupersonernas identiteter.  

 

För utvärdering har det även utvecklats särskilda etiska principer. Fem grundsteg betonas 

(Fitzpatrick et al 2004). Systematisk undersökning innebär att en utvärdering ska ske på starka 

grunder, med systematiskt arbetssätt och välbeprövade metoder. I utvärderingen av SPRING 
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används en välbeprövad processutvärderingsmodell och resultatet ska analyseras med hjälp av 

tillförlitliga kriterier.  

 

Kompetens syftar till att utvärderaren ska ha ett professionellt arbetssätt gentemot de 

inblandade i projektet, samt ge information om problem som kan uppstå under arbetets gång. 

Det är viktigt att hela tiden föra en dialog med projektgruppen och anställda på förskolorna och 

skolorna för att tillgodose detta (Fitzpatrick et al 2004).  

 

Integritet och uppriktighet är en viktig punkt i utvärderingsarbetet. Det färdiga resultatet ska 

vara så objektivt som möjligt, och därför ska avvikelser från planen etcetera framföras till 

deltagarna. Det är också viktigt att inte vinkla slutresultatet till vissa intressenters förmån 

(Fitzpatrick et al 2004). 

 

Utvärderingsledaren ska visa respekt för berörda personer. Det är trots allt de som deltar i 

utvärderingen som är kittet i det hela. Till sist är det betydelsefullt att ta hänsyn till 

samhällsperspektivet när en utvärdering ska ske. Slutresultatet bör kunna vara till nytta för 

samhället på något sätt, och inte gå emot välfärdens principer (Fitzpatrick et al 2004). 

  

Parmander (2009) belyser vikten av att tänka över vilka etiska dilemman som kan uppstå under 

en utvärdering, och då speciellt när det gäller kvalitativa intervjuer. Det som är relevant i 

utvärderingen av SPRING är bland annat att intervjuerna kommer att vara relativt få, och 

således inte spegla hela arbetsstyrkans tankar och åsikter. Det är dock inte möjligt att 

genomföra intervjuer med alla berörda parter, då det skulle vara alltför tids- och 

resurskrävande. Det finns även vissa svårigheter när det gäller konfidentialiteten då endast ett 

urval av de deltagande kommer medverka vid fokusgruppsintervjuerna. Svaren kommer inte att 

kunna härledas till de enskilda individerna, men de generella åsikterna kommer ändå att kunna 

kopplas till urvalsgruppen.  
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