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SAMMANFATTNING

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personal som jobbar med barn och ungdomar
mellan 0-15 år upplever arbetet med en ”säker och trygg kommun”. Detta sker fyra år efter
det att arbetet övergick från projekt till att bli en del i den ordinarie verksamheten.

Vi har gjort en kvalitativ, undersökande studie där vi intervjuat nio personer med olika
professioner inom kommun och landsting.

Resultatet visar att det finns en relativt stor kunskap om arbetet med en "säker och trygg
kommun" och vad det begreppet innebär. Flertalet av de intervjuade tycker dock att
benämningen en "säker och trygg kommun" kan vara lite missvisande då det ofta förknippas
med den fysiska delen där den psykiska dito hamnar i skymundan eller helt glöms bort.
Flertalet av de intervjuade anser själva att de jobbar skadeförebyggande och att detta är ett
arbetssätt som i de flesta fall pågått under längre tid än själva implementeringsprocessen. De
intervjuade ser det som helt självklart och har inte ens funderat över alternativa
arbetsmetoder. Det finns överlag ett stort behov av mer resurser bland annat i form av tid,
pengar, personal, material och utbildning för att de intervjuade skall kunna jobba
tillfredsställande med det skadeförebyggande arbetet. Trots detta finns det gott om framtida
visioner både i större och mindre skala. I stort sett alla anser sig ha ett gott stöd från sina
kollegor medan de samtidigt känner ett sämre stöd utifrån. Samtliga intervjuade är eniga om
att en utvärdering av verksamheten är viktig men att det är minst lika viktigt att den följs upp
och att det ges feedback till samtliga berörda.
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1  INLEDNING
Innan vi startade arbetet med att skriva c-uppsats kontaktade vi Annemarie Hultberg,
folkhälsosekreterare i Uddevalla kommun och frågade om hon ville ha hjälp med något som
vi samtidigt kunde skriva en c-uppsats om. Vi fick då erbjudandet att göra någon form av
utvärdering av arbetet med Uddevalla som en "säker och trygg kommun". Målgrupp, urval
och upplägg fick vi bestämma själva. Utifrån de förutsättningarna valde vi att fokusera arbetet
på implementeringsprocessen. Vi har en känsla av att hela samhället ständigt genomgår en
förändring och därför tyckte vi det skulle vara intressant att forska vidare inom detta område.
Även med tanke på vårt kommande yrkesval var vi intresserade av att försöka ta reda på
varför vissa idéer går att genomföra och andra inte, samt vilka faktorer det är som påverkar
och hur lång tid kan en sådan process kan ta. Vi var också intresserade av att se på hur viktigt
det är att informationen som man vill förmedla, går ända fram till de personer som det är tänkt
att den ska nå. Detta för att möjliggöra att resultatet av arbetet ska bli det som
uppdragsgivaren har tänkt sig. De resultat vi kommer fram till hoppas vi kunna ta lärdom av
och ha med oss oavsett inom vilken organisation eller hos vilken arbetsgivare vi än hamnar.
Denna uppsats handlar med andra ord om implementering av ett folkhälsoprojekt i en
kommun i Sverige.

2  BAKGRUND
Här kommer vi att ta upp skadestatistik i Sverige och beskriva vad hälsobefrämjande arbete
innebär. Vi kommer även att redogöra för bakgrunden och grundidén med införandet av att
utnämna kommuner till säkra och trygga, redogöra för de internationella indikatorer som
gäller för en "säker och trygg kommun" samt det internationella och svenska deltagandet.
Vidare görs det en presentation av Uddevalla kommuns arbete med att vara en "säker och
trygg kommun" under ledning av det hälsopolitiska rådet och folkhälsoplanen.
Då arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för en säker och trygg miljö runt om i
världen är internationellt benämningen för detta arbete "a safe community" som sedan på
svenska har översatts till en "säker och trygg kommun”. Slår man upp ordet ”community” i
termlexikon så översätts det till samhälle eller samhällsgemenskap vilket inte är samma
innebörd som en svensk kommun (Egidius, 2000).  Men för att inte krångla till det kommer vi
fortsättningsvis att skriva kommun oavsett om det handlar om det internationella eller det
nationella arbetet.

När det gäller barn och ungdomars hälsa i Sverige så bedömer de sin hälsa och livskvalitet
som mycket god och generellt sett bättre än i andra länder i Europa. Hela 98 procent av 11-,
13- och 15-åringar betraktar sig som helt eller ganska friska, enligt WHO: s undersökningar.
De psykosomatiska och stressrelaterade symtomen har ökat bland 15-åringar i jämförelse med
siffror från 1980-talet och det är flickorna som har mer problem än pojkarna. Under 1990-talet
har insjuknandefrekvensen i ungdomsdiabetes ökat med 2,2 procent och tyvärr ännu mer
bland barn under 10 år. Orsaken tros gå parallellt med vår ökade välfärd och ett alltmer
stillasittande liv. Statistiken säger att det årligen dör drygt 4000 personer i Sverige till följd av
skador och nästan en miljon människor måste söka läkarvård på grund av skada, cirka 13 000
självmordsförsök registreras, men här finns det troligtvis ett stort mörkertal som man inte
känner till.  Nästan 75 % av de olycksfallsskador som leder till kontakt med hälso- och
sjukvården inträffar i bostaden, skolan, under friluftsliv och vid motions- eller
idrottsaktiviteter. De övriga utgörs av olycksfallsskador inom transportområden och på
arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2001).
Bland barn, ungdomar och yngre vuxna är skador den vanligaste dödsorsaken. Dessa skador
förorsakar inte bara en för tidig död utan även mänskligt lidande och samhällskostnader för
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mer än 60 miljarder kronor per år. Men ser man till andra länder i världen så är Sverige ett
utav de länder som ligger lägst vad det gäller dödligheten bland barn och ungdomar
(Socialstyrelsen, 2001).
Med andra ord utgör skador ett stort folkhälsoproblem såväl internationellt som nationellt. Det
är därför viktigt att skapa miljöer där man försöker minska risken för att skador uppstår. Det
gäller främst skador på grund av olycksfall men även förekomsten av våld och självmord i
viss mån kan komma att påverkas av miljöns utformning.

När vi här skriver om skador innefattar det:

� Oavsiktliga händelser i form av olycksfall eller olyckshändelser.
� Avsiktliga handlingar så som självmord eller självmordsförsök samt våld (exempelvis

mord, dråp och misshandel .1

Att skador inträffar är inget nytt fenomen i sig, men det är först på senare tid som arbetet med
att få ner skadetalen har fått en mer framträdande plats i folkhälsoarbetet. Man har kunnat se
resultat av det skadeförebyggande arbetet och dessa resultat har varit mätbara i och med att
man har börjat registrera flertalet av skadorna. När det gäller kost, motion, rökning, alkohol
och droger så kan man se tydliga vinster med att jobba skadeförebyggande med både
information och utbildning .2
Detta är en del i det arbete som världshälsoorganisationen (WHO) benämner som
hälsobefrämjande arbete, vilket innebär den process som ger människor möjlighet till att öka
kontrollen över sin egen hälsa samt att kunna förbättra den samma. Det hälsobefrämjande
arbetet handlar inte enbart om en hälsosam livsstil utan det gäller välbefinnande i en mycket
vidare bemärkelse. I Ottawa-manifestet förklaras hälsobefrämjande arbete med fem
huvudprinciper, där arbetet inriktar sig mot:

1. Hela befolkningen som löper risk att drabbas av vissa sjukdomar och inte i första
hand mot enskilda individer.

2. De åtgärder som är avgörande för och bidrar till hälsa.
3. Kombinationer av olika sätt, metoder, såväl samhälleliga som lokala instanser för att

nå hälsa.
4. Syftet att förstärka befolkningens aktiva medverkan i hälsoarbetet.
5. Primärvården som har en mycket viktig uppgift i det hälsobefrämjande arbetet

(WHO, 1986).

1989 hölls den första världskonferensen om olycks- och skadeförebyggande arbete i
Stockholm. Manifestet som togs för en "säker och trygg kommun" blev att alla människor har
lika rätt till hälsa och trygghet. Detta ligger även till grund för världshälsoorganisationens
(WHO) globala program för olycksförebyggande arbete och skaderegistrering .3

Grundidén för arbetet med en "säker och trygg kommun", oavsett var i världen den är
belägen, är att det ska bygga på de strukturer och organisationer som redan finns i en
kommun. Det gäller strukturerna både för de sociala, ekonomiska och politiska
organisationerna där nyckelorden är delaktighet och demokrati. När det gäller bristande
säkerhet är det ett problem som delas av alla och som alla har ansvar för. I detta arbete har
stödjande miljöer som ser till människors livsvillkor och förutsättningar att välja det goda
                                                
1 Statens Folkhälsoinstituts hemsida: www.fhi.se/omfhi/verksamhet_skada.asp (2003-01-20).
2 Statens Folkhälsoinstituts hemsida: www.fhi.se/omfhi/verksamhet_skada.asp (2003-01-20).
3 Karolinska Institutets hemsida: www.phs.ki.se/csp/introduction/htm (2003-01-23).
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livet en betydande roll. Med stödjande miljöer menar man miljöer som skyddar människan
mot hälsohot och som möjliggör en utveckling av dennes kapacitet, självförtroende och hälsa.
Dessa miljöer bör finnas där människorna bor, arbetar och lever. Arbetar man utifrån hela
miljön och inte enbart ser till individens riskbeteende får man en större genomslagskraft av de
åtgärder som vidtas .4

2.1  Internationella indikatorer för säkra och trygga kommuner
De internationella indikatorerna som gemensamt togs fram i Stockholm 1989 ska vara
uppfyllda för att utnämningen ”säker och trygg kommun” ska delas ut. Samtliga punkter ska
vara uppfyllda i ansökan och den ska innehålla en utförlig beskrivning av hur man har tänkt
sig att bedriva det preventiva arbetet. Dessa indikatorer reviderades år 2002 och enligt de skall
det finnas:

� En infrastruktur baserad på kommuninnevånarnas deltagande och samarbete som är ledd
av en tvärsektoriell grupp med ansvar för främjande av säkerheten i kommunen.

� Långsiktiga och varaktiga program som omfattar båda könen och alla åldrar, miljöer och
situationer.

� Program som riktar sig mot både högrisk- miljöer och grupper samt program som främjar
säkerheten för utsatta grupper.

� Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker.
� En utvärdering för att man ska kunna bedöma programmens processer och effekten av

förändringar.
� Ett fortgående deltagande i nationella och internationella "säker och trygg kommun"

nätverk .5

2.1.1  Säkra och trygga kommuner i världen
Stora delar av världen är representerade i arbetet med en "säker och trygg kommun" men
tyngdpunkten ligger än så länge i Europa. Totalt så finns det i nuläget sammanlagt 71 stycken
"säkra och trygga kommuner" i världen. I Sverige är det 14 kommuner som är anslutna. I
Norge är det sex stycken, i Danmark tre, Storbritannien två, i Nederländerna en och i
Österrike två stycken. När det gäller länder utanför Europa finns det en "säker och trygg
kommun" i Sydafrika, en i Sydkorea, 12 i Australien, två på Nya Zeeland, tre i Canada och
två i USA. Men detta är bara början. Inför 2003 är det projekterat för att åtta stycken
kommuner från Canada, Danmark, Finland, Kina och Tjeckien kommer att bli en "säker och
trygg kommun". Dessutom förbereds det för ytterligare 38 kommuner från bland annat
Bangladesh, Brasilien, Estland, Israel, Taiwan och Vietnamn. Så när de har anslutit sig till de
övriga har ytterligare en världsdel blivit representerad och det är Sydamerika .6

2.1.2  Säkra och trygga kommuner i Sverige
När arbetet med en "säker och trygg kommun" började i Sverige var det Folkhälsoinstitutet
som ansvarade för arbetet med det nationella skadeprogrammet till vilket säkra och trygga
kommuner tillhör. Sedan maj 2002 är det Räddningsverket som har den uppgiften .7
I Sverige är det, som nämnts tidigare, i dagsläget 14 kommuner som har fått utnämningen
"säker och trygg kommun" där Lidköping var först i världen med att få denna utmärkelse
1989. De övriga kommunerna är (årtalet anger det år de fick utmärkelsen) Motala 1990,
Falköping 1991, Falun 1995, Krokom 1996, Skövde 1996, Arjeplog 1997, Tidaholm 1998,
                                                
4 Statens Folkhälsoinstituts hemsida: www.fhi.se/omfhi/verksamhet_skada.asp (2003-01-20).
5 Räddningsverkets hemsida: www.srv.se/funktioner/publish/mallar/2.asp?si_id=2889 (2003-05-05).
6 Karolinska Institutets hemsida: www.phs.ki.se/csp/safecom/default.htm (2003-01-23).
7 Räddningsverkets hemsida: www.srv.se/funktioner/publish/mallar/2.asp?si_id=3289 (2003-05-05).
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Uddevalla 1998, Borås 1998, Mariestad 1999, Katrineholm 2000, Ludvika 2000 och Nacka
2000 .8

2.2  Uddevalla, en "säker och trygg kommun"
Uddevalla kommun har jobbat relativt länge med att vara en så ”säker och trygg kommun”
som möjligt för dess invånare. Grunden till delar av dagens folkhälsoarbete kan man säga
ligger i det projekt som genomfördes 1995-1998, "Säkert Uddevalla", vilket var inriktat på ett
skadeförebyggande arbete med gemensam finansiering mellan landsting och kommun.
Syftet med projektet var att minska antalet olycksskador i kommunen genom ett
tvärsektoriellt- och skadeförebyggande arbete. Det övergripande målet var att minska
olycksfallsskadorna med 25 % fram till år 2010 och som delmål skulle man få WHO: s
utmärkelse en "säker och trygg kommun". Den utmärkelsen fick man i juni 1998 och sedan
1999 ingår arbetet med att vara en "säker och trygg kommun" i folkhälsoarbetet  och detta
arbete är högprioriterat av hälsopolitiska rådet (Nilsson & Eksell, 2000).
Till följd av detta upprättades en ny projekttjänst på deltid som folkhälsosamordnare för barn
och ungdomar som varade drygt ett år. I samband med att tjänsten upphörde årsskiftet 2000-
2001, startade socialtjänsten upp en förebyggande enhet där en ny tjänst som
projektsekreterare med tonvikt på barn och ungdom tillsattes. Ett närmare kollegialt
samarbete etablerades mellan primärvårdens hälsoupplysare, folkhälsosekreterare och
socialtjänstens projektsekreterare (Hultberg, 2000).

2.3  Hälsopolitiska rådet
Under åren 1998 - 2000 bedrevs hälsopolitiska rådet som en försöksverksamhet i Uddevalla
kommun för att övergå till en permanent verksamhet januari 2001. Rådet fungerar som ett
politiskt samarbetsorgan mellan Uddevalla kommun och landsting/region. För närvarande
består rådet av ledamöter från kommunstyrelsen (med olika partitillhörigheter),
chefstjänstemän från kommunen, representanter från hälso- och sjukvårdsnämnden,
folkhälsosekreterare samt representanter från primärvården och försäkringskassan. Rådets
arbetsuppgift är främst att leda och utveckla det tvärsektoriella folkhälsoarbetet i kommunen.
Detta arbete sker utifrån en folkhälsoplan och bedrivs i huvudsak via olika nätverk och
referensgrupper (Nilsson & Eksell, 2000).
Samverksansgrupper utifrån folkhälsoplanens framgångsfaktorer (förkortat FF 1-12) som för
närvarande finns i Uddevalla kommun är:

� Referensgruppen för en ”säker och trygg kommun" (FF1).
� Trafiksäkerhetsgruppen (FF1).
� Barnsäkerhetsgruppen (FF 2,7).
� Allergigruppen (FF 3,7).
� Drogförebyggande gruppen (FF 4).
� Skolavslutningsnätverket (FF 4, 5, 8).
� Brottsförebyggande gruppen (FF 6).
� Fridsam, våld mot kvinnor (FF 6).
� Nätverk BVC, socialtjänst, öppna förskolor och familjeförskolan (FF 7, 8).
� Sex- och samlevnadsgruppen (FF 7, 9).
� Äldresäkerhetsgruppen (FF 11).
� Nätverk för äldremässan (FF 11).
� Nätverk ”Sätt Uddevalla i rörelse” (FF 12) Är vilande för tillfället.

(Hälsopolitiska rådet, 2002).

                                                
8 Karolinska Institutets hemsida: www.phs.ki.se/csp/safecom/default.htm (2003-01-23).
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2.4  Folkhälsoplan
Under hösten 1998 togs den första folkhälsoplanen fram för Uddevalla kommun. Detta arbete
skedde under stor tidspress vilket i sin tur ledde till att den blev dåligt förankrad
(Hälsopolitiska rådet, 2002).
Planen antogs av Uddevalla hälso- och sjukvårdsnämnd samt Uddevalla kommun vid
årsskiftet 1998/1999. Hälsopolitiska rådet antog en handlingsplan utifrån denna folkhälsoplan
för tiden 1999 - 2000. När det gällde arbetet med en "säker och trygg kommun" fanns det i
folkhälsoplanen som ett övergripande mål samt 19 delmål (effektmål) som kompletterades
ytterligare.
En utvärdering av folkhälsoarbetet i kommunen gjordes 2000 där förslag på
förbättringsåtgärder lades fram i form av förtydligande och avgränsade arbetsområden,
minskning av antalet mål, skapande av större mätbarhet och större delaktighet vid
utarbetandet av målen. Vidare föreslog man i utvärderingen att man skulle försöka utveckla
metoder och synsätt för att kunna mäta effekterna av de insatser som görs.
Till följd av detta tog man under våren 2001 fram ett förslag till en reviderad folkhälsoplan.
Efter att ha varit ute på remiss hos berörda samarbetspartners inom Uddevalla kommun, var
den nya planen klar att användas januari 2002.
Den nya folkhälsoplanen har utformats på så vis att den först har en övergripande vision om
att alla ska ha på sig sina folkhälsoglasögon i vardagen. Med andra ord ska hälsotänkandet
genomsyra allt som i någon form kan påverka uddevallabornas hälsa. Vidare har planen en
strategi som är uppdelad i två underrubriker, trygga och jämlika uppväxtvillkor för barn och
ungdomar samt Uddevalla som en "säker och trygg kommun”.
För att förtydliga och kunna göra strategierna mätbara har det tagits fram 12 stycken
framgångsfaktorer där två vänder sig till samtliga kommuninnevånare medan de övriga tio är
riktade mot speciella grupper. Dessa speciella grupper är barn, ungdomar och dess föräldrar
samt äldre. Framgångsfaktorerna är att:

1. Minska andelen skador och olyckor som inträffar i Uddevalla med 25 %.
2. Minska andelen skador och olyckor bland barn och ungdomar med 30 %.
3. Till år 2010 halvera antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa.
4. Senarelägga debutålder för alkohol och minska berusningsdrickandet.
5. Minska andelen ungdomar som använt narkotika och dopingpreparat.
6. Minska andelen skador och olyckor till följd av våld med 25 %.
7. Arbeta för en hälsofrämjande förskola och skola som stärker elevernas självförtroende

och skolresultat.
8. Att det ges ett gott stöd till både mammor och pappor under hela barnets uppväxt.
9. Ge ungdomar goda förutsättningar för att hantera relationer, minska antalet oönskade

graviditeter samt antalet fall av sexuellt överförbara sjukdomar.
10. Ungdomar i Uddevalla ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag.
11. Andelen skador och olyckor bland äldre över 80 år inte ska öka.
12. Verka för fysisk aktivitet och goda matvanor.

I samband med varje framgångsfaktor finns det en klar och tydlig redogörelse för vilka
insatser som bör göras och av vem/vilka samt vilka indikatorer som ligger till grund för att
kunna följa upp resultaten (Hälsopolitiska rådet, 2002).
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3  PROBLEMFORMULERING
Arbetet med att samordna och driva arbetet med att Uddevalla ska vara en "säker och trygg
kommun" framåt har under en längre tid varit en projektledares ansvar. Sedan projekttidens
slut 1998 har arbetet med en "säker och trygg kommun" kommit att ingå i den permanenta
verksamheten runt om i kommunen med utgångspunkt i de tolv framgångsfaktorerna i
folkhälsoplanen. Många aktörer är inblandade och vi har valt att fokusera på kommun och
landsting i denna c-uppsats.
Vi vill belysa hur resultatet av denna implementering har mottagits och hur arbetet idag, fyra
år senare, upplevs och utförs i den dagliga verksamheten samt hur visionerna ser ut när det
gäller det fortsatta arbetet med en "säker och trygg kommun".

4  SYFTE
Med utgångspunkt i implementeringsprocessen och med fokus på vilken form denna process
har tagit, samt hur utfallet blev, är vårt syfte att ta reda på hur personal inom kommun och
landsting som jobbar med barn och ungdomar i åldern 0-15 år, upplever arbetet med en "säker
och trygg kommun".
De frågor som vi är intresserade att få svar på är följande:

� Kännedom om arbetet.
� Daglig verksamhet.
� Skillnader i arbetsuppgifter före och efter implementeringen.
� Förutsättningarna för ett skadeförebyggande arbete.
� Delaktighet och stöd.
� Utvärdering.
� Framtida visioner.

5  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Då vi har valt att undersöka en förändringsprocess, ett projektarbete som övergått till
permanent verksamhet, var det för oss helt naturligt att välja implementeringsteori som
utgångspunkt för detta teoriavsnitt. Vi har utifrån implementering försökt att påvisa samband
med andra teorier som vi anser vara relevanta i förhållande till det syfte som uppsatsen har
samt metodval.

5.1  Implementeringsteorier
Från ett beslut och fram till praktisk tillämpning är det oftast en lång väg, många människor
som är inblandade och risken för att något ska gå snett är mycket stor.
Vad resultatet blir när ett beslut implementeras är beroende av flera olika variabler. Det kan
till exempel bero på vilka som kommer med idén, vilka det är som fattar beslutet, hur beslutet
fattas, vilka som genomför beslutet samt i vilken miljö eller organisation beslutet ska
verkställas (Andersson, Carlsson & Garplid, 1998).

Det nämns ofta tre olika synsätt då det gäller implementeringsteorier:

1. Uppifrån och ned-perspektivet (top-down).
2. Nedifrån och upp-perspektivet (bottom-up).
3.   Nätverkens betydelse för implementering.
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I uppifrån och ned-perspektivet, det som även kallas för det traditionella perspektivet, fattas
besluten på en hög hierarkisk, ofta politisk nivå som sedan realiseras genom att de som är på
lägre nivå förväntas följa direktiven. Eftersom grunden för det traditionella perspektivet är
rationalistiskt så vill beslutsfattarna se vissa åtgärder vidtagna och de styr förvaltningen i syfte
att åtgärderna ska genomföras och härmed ses förvaltningen som ett instrument för
beslutsfattarna. Teorin utesluter inte betydelsen av olika nätverk då det gäller implementering,
men de viktiga besluten fattas på den högsta nivån. Uppifrån och ned-perspektivet tar sin
utgångspunkt i beslutsfattarnas avsikter (Sannerstedt, 1997).

Den andra nivån, nedifrån och upp-perspektivet, är i mångt och mycket motsatsen till uppifrån
och ned-perspektivet. Michael Lipsky, en av förespråkarna för nedifrån och upp-perspektivet,
hävdar i sin teori att besluten egentligen fattas på lokal- eller basnivå av närbyråkraterna och
menar att det finns ett så pass stort handlingsutrymme för närbyråkraterna i det vardagliga
arbetet att det egentligen är de som styr och inte politikerna. Närbyråkrater innefattar till
exempel människor som har sin sysselsättning inom skola, sjukvård eller socialtjänsten. Det
förutsätts att arbetet är styrt av professionella normer om vad som är vedertagen sakkunskap
inom bland annat pedagogik, socialt arbete och medicin. Verksamheten ska vara individuellt
anpassad enligt de professionella normer som finns. Normalt sett så har närbyråkrater
överskott på arbetsuppgifter och tvingas därför att rutinisera sitt arbete och dessutom göra
olika prioriteringar i sin verksamhet. Verksamheter som har dessa egenskaper är svåra att
styra och kontrollera genom politiska beslutsfattare och detta, menar Sannerstedt (1997) beror
på att politikerna i regel saknar den professionella kompetensen och därför inte kan hantera en
situation som kräver ständiga prioriteringar och individuella hänsynstaganden. Skillnaden
mellan dessa två perspektiv är deras syn på lagar som styrinstrument.
I det första perspektivet så är det lagen som bildar utgångspunkten för analysen och i det
andra nedifrån och upp- perspektivet så är det en empirisk fråga huruvida lagen har någon
styrande inverkan över huvudtaget. I detta perspektiv utgår man från tillämparnas handlande.
Man ska inte se dessa två olika perspektiv främst som teoretiska perspektiv utan snarare så
representerar de två olika strategier för hur implementeringsforskning bör bedrivas
metodmässigt. Man kan också se dessa två modeller som två olika rekommendationer för hur
man som forskare bör lösa ett pedagogiskt problem och på så sätt hitta det lämpligaste sättet
att redovisa en undersökning av en implementeringsprocess (Sannerstedt, 1997).

Den tredje och sista nivån, belyser nätverk, det vill säga olika aktörer och deras inflytande
över politiska beslut och dess genomförande. På grund av egna intressen eller på grund av sin
profession så kan aktörerna spela en roll i implementeringsprocessen. Aktörerna kan vara
anställda inom den privata eller statliga sektorn eller till exempel företräda en organisation.
Det kan vara svårt att identifiera vilka det är som ingår i nätverken eftersom de ofta består av
informella kontakter. Det är svårt att veta om nätverken underlättar eller försvårar
implementeringen. Samtidigt som de är svåra att styra och kontrollera, så fyller de bland annat
en funktion genom att de löser problem och kan på det sättet underlätta implementeringen
(Sannerstedt, 1997). Trots att nätverk kan verka vara diffust finns det ett syfte med
verksamheten och det är att inspirera samt engagera varandra och därmed också ta tillvara
varandras kunskaper. Vidare kan information snabbt överföras via de kontaktvägar som ett
nätverk skapar (Alm, 1996; Ståhl, 1993).
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Att implementering sällan blir som beslutsfattarna tänkt sig är, som tidigare nämnts, det stora
dilemmat. Det finns en del förutsättningar som måste uppfyllas för att en implementering ska
bli så lyckad som möjligt.

� De som ska implementera beslutet bör förstå syftet med förändringsprocessen och dess
bakgrund. Beslutet får inte gå att misstolkas vilket innebär att tydligheten är viktig. Den
direkta styrningen bör vara entydig.

� Det är viktigt att implementerarna själva är motiverade till att försöka genomföra
implementeringen och att de även tycker att beslutet som är taget är bra. Om de inte
samtycker så är risken stor att beslutet inte följs upp och att effekten blir något annat än
det som man hade tänkt sig.

� Beslutsfattarna måste se till att det finns tillräckligt med resurser till förfogande i form av
tid, pengar och teknologi.

� Beslutsfattarna ska kunna kontrollera hur styrningen följts så att externa aktörers påverkan
ska förhindras för det kan finnas externa aktörer och intressenter, som av olika
anledningar, vill påverka utvecklingen i en annan riktning än vad de hade tänkt sig
(Andersson, 2000; Sannerstedt, 1997).

Detta resonemang vidareutvecklar Bo Nestor (1997) och menar att om en implementering ska
bli lyckad bör dessutom all inblandad personal vara utvecklingsbenägen och känna
delaktighet i implementeringsarbetet samt att man inte lägger fram färdiga beslut och kräver
att de ska verkställas. Vidare anser han det är viktigt att man anger ramarna för arbetet, ger
verkställarna tid för eftertanke, beröm och tillit till att de vill göra ett bra arbete. Slutligen tar
han upp fördelen av ett teamarbete som kan ge ökad samverkan och vara ett stöd i
implementeringsprocessen.

I fråga om tillämparens del i själva implementeringen framhåller Sannerstedt (1997), med
referens till Lennart Lundquist, tre viktiga faktorer som har lyfts fram:

� Förstå beslutet. Detta innebär att tillämparen måste få entydiga direktiv om vad beslutet
innebär.

� Kunna genomföra beslutet. Då är det viktigt att tillämparen har de resurser som krävs. Det
kan till exempel vara utrustning, teknik, lokaler, tid och pengar. Att omgivningen inte
hindrar tillämparens styrningsföljning är en förutsättning.

� Viljan att genomföra beslutet och att beslutet kommer att kunna genomföras som
beslutsfattarna avsett.

5.2  Initieringsfasen
I en förändringsprocess är de inledande planerings- och initieringsfaserna mycket kritiska
skeden som kräver tid och noggrann planering. Det är nämligen här som mycket av framgång
eller misslyckande för det fortsatta förändringsarbetet grundläggs. I detta skede ska motiven
för en förändring samt de önskade resultaten och eventuella konsekvenser formuleras och
"säljas in". Saknas denna beskrivning eller om den är otydlig eller rent av mångtydig kan
osäkerhet uppstå till följd av egna tolkningar (Sandlund, Forsberg & Wager, 2001).

5.3  Implementeringsfasen
Implementeringsskeendet följer efter initieringsfasen och det kan vara den mest konfliktfyllda
delen i ett förändringsarbete. För att förändringar ska slå rot i en verksamhet så främjas
arbetet av att bestämda roller är tillsatta. Roller som visionär, uppfinnare, pådrivare,
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granskare, tillämpare och målhävdaren är något som nämns när man pratar om
förändringsarbete på skolor.
Visionärer kan vara viktiga i initieringen av förändringsarbete, dessa kan skapa bärkraftiga
bilder av den framtida skolan.
Innan man startar ett förändringsarbete så är det viktigt att uppfinnaren fått utrymme att
förmedla hur man ska komma till skott vid implementering.
Sedan behövs det pådrivare när försvarsmekanismerna börjar verka och deras uppgift blir då
att se till att arbetet kommer igång.
Granskarens roll är att se till att arbetet håller rätt kurs. De som hade störst betydelse enligt en
undersökning av fem grundskolor var målhävdaren, visionären och pådrivaren. Enligt samma
undersökning så var det ofta skolledaren som uppträdde i ovanstående roller, medan det oftast
var lärare i arbetsledarpositionen som utförde uppfinnarens och tillämparens uppgifter. De
utvecklingsuppgifter som behövs för en effektiv implementering utfördes ofta mer sällan än
en gång i månaden och uppgifterna var fördelade på ett litet antal personer på skolorna
(Skolverket, 2002).
Det finns generella iakttagelser om att komplexa organisationer är trögrörliga och därför tar
implementeringsarbetet lång tid. Enligt forskning så brukar man säga att ett
implementeringsarbete tar cirka fem till tio år och först efter denna tidsrymd kan man bedöma
vilken genomslagskraft en reform har fått. När organisationer är trögrörliga innebär det att
organisationer är svåra att förändra utifrån och att de uppvisar tröghet och motstånd när de
ställs inför kravet att implementera nya reformer (Sannerstedt, 1997; Skolverket, 2002).

5.4  Implementeringsproblem
Sannerstedt (1997) menar att man behöver en teoretisk modell när man pratar om
implementeringsproblem. Han utgår från den klassiska styrningsmodellen, vilket innebär
följande:
I det politiska livet så skiljer man mellan två olika roller, nämligen beslutsfattarrollen och
verkställarrollen. Samma aktör kan ses som beslutsfattare och i andra sammanhang ses som
verkställare och ett exempel på detta är socialnämnden i en svensk kommun. Man kan tala om
förvaltning eller tillämpare istället för verkställare och implementering eller genomförande
istället för uttrycket ”att verkställa”.
Styrning och kontroll, är termer som beskriver relationerna mellan beslutsfattare och
verkställare då beslutsfattarens styrning av verkställaren kan syfta till att påverka
verkställandet av de fattade politiska besluten. Vad det gäller styrning så kan den ske i olika
former, direkt eller indirekt styrning. Vid direkt styrning är det beslutsfattaren som direkt talar
om för verkställaren vad den ska göra och en sådan styrning kan vara mer eller mindre
detaljerad. Vad det gäller indirekt styrning så kan den ske genom beslut om hur verkställandet
ska vara organiserat, genom regler för de procedurer arbetet ska bedrivas, genom tilldelning
av resurser för verkställandet och genom rekrytering av de personer som ska ta på sig
verkställarrollerna.
Kontroll av hur de politiska besluten genomförs, är ett komplement till beslutsfattarens
styrning av verkställaren. I detta fall menar Sannerstedt (1997) att kontroll är det att
beslutsfattaren i efterhand får information om hur tillämparen har följt styrningen och att
kontrollen kan ske rutinmässigt. Om det vid en kontroll skulle visa sig att styrningen inte
följts så kan beslutsfattaren ändra styrningen och då talar man om återstyrning.
Frågan är då hur bra resultatet blir om man enbart använder sig av begreppen styrning och
kontroll? Här vill vi belysa att det kan finnas andra begrepp som eventuellt kan fungera som
ett komplement då man bör ta hänsyn till både beslutsfattare och verkställare vid ett
förändringsarbete.



Jaana Englund & Agneta Erikson, Hv-00, c-uppsats, vt-2003

12

Antonovsky (1991) lyfter fram ett annat perspektiv när han beskriver begreppet KASAM,
känsla av sammanhang, vilket innefattar de tre centrala komponenterna begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli och att en
individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som denne kommer att
möta i framtiden är förutsägbara eller om de kommer som överraskningar så går de att ordna
och förklara.
Den andra komponenten hanterbarhet kan syfta på resurser som är under ens egen kontroll
eller av någon annan nära anhörig eller nära vän som man litar på. Om man har en hög känsla
av hanterbarhet så känner man sig inte som offer för omständigheterna eller tycker att livet
behandlar en orättvist.
Den tredje och sista komponenten meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man känner
att livet har en känslomässig innebörd. Har man en hög känsla av meningsfullhet så drar man
sig inte för att våga konfronteras med händelser som kan vara jobbiga i ens liv. Man är
inställd på att söka en mening i den och göra sitt bästa för att med värdighet komma igenom
det.
Meningsfullhet, menar Antonovsky (1991) förfaller vara den viktigaste motivationella
komponenten och utan den blir vare sig hög hanterbarhet eller hög begriplighet särskilt
långvarig.

5.5  Resursbrist vid implementering
Tillämparen behöver resurser för att kunna genomföra ett politiskt beslut. Resurser kan vara i
form av personal med tillräcklig kompetens, lokaler och utrustning för ändamålet och givetvis
pengar. Det handlar här, menar Sannerstdt (1997) om att få den enskildes önskan om att få en
bättre arbetssituation och samtidigt också en organisations strävan om att nå ett bra resultat.
Michael Lipsky menar att när det gäller närbyråkrater, (som vi redan nämnde under 5.1) så är
de ständigt överhopade med arbetsuppgifter så de hinner inte alltid utföra sina arbetsuppgifter
som de blir tilldelade utan blir istället tvungna att ständigt prioritera, avvisa och ransonera.
Det exempel som han bland annat tar upp är att förskollärarna hinner inte ägna så stor
uppmärksamhet åt barnen som är önskvärt från deras sida, personalen på långvården har för
liten tid till patienterna och läraren hinner inte ge alla barn den tid som skulle behövas. Lipsky
menar att det är av den orsaken som närbyråkrater ständigt har anledning att påtala behovet av
en minskad arbetsbörda, med argumentet att den enskilde måste kunna erbjudas en bättre
verksamhet. Sannerstedt (1997) menar att politikerna ofta är medvetna om dessa
resursproblem och därför bör högt uppsatta mål för verksamheten ofta bedömas som
ambitioner och riktmärken, men inte som operationella mål som ska uppnås helt och fullt. En
bristande måluppfyllelse bör därför inte ses som ett implementeringsproblem, utan att man
som tillämpare ska göra så gott man kan med de resurser man har fått att disponera och att
beslutsfattarens faktiska intentioner innebär kanske inte alltid att högt uppsatta mål verkligen
ska uppnås.

5.6  Tillämparens påverkan på implementering
En vanlig situation, skriver Sannerstedt (1997) är att när tillämparen ogillar det politiska
beslutet så kan vederbörande orsaka implementeringsproblem. Det kan vara av ren ovilja att
genomföra ett politiskt beslut eller det kan vara andra omständigheter som gör att det är
särskilt motiverat för tillämparen att motsätta sig beslutet och detta kan denne göra i kraft av
sin professionella kompetens. Till grund för en motsträvighet mot att genomföra centralt
fattade beslut kan ligga lokala förutsättningar, behov, värderingar eller önskemål.
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När man läser implementeringslitteratur, skriver Sannerstedt (1997), så möter man ofta som
läsare, insikten att en politik bör vara förankrad hos tillämparen för att en effektiv
implementering ska kunna äga rum och att tillämparen ska gilla politiken och vara motiverad
att försöka genomföra den. Förhållandet mellan beslutsfattare och tillämpare bör vara en
förhandlingssituation och dessa bör ses som två självständiga parter med delvis motstridiga,
delvis sammanfallande intressen. En ömsesidig respekt för varandra är viktig och politikernas
styrinstrument bör vara övertalning och inte ordergivning.
Flera forskare påpekar även vikten av att skapa mötesplatser, men då menar man inte
förhandlingsarenor, utan mötesplatser där företrädare för olika nivåer och områden i en
organisation möts för att öppet diskutera problem och utvecklingsansatser samt för att kunna
byta erfarenheter och kunskap med varandra (Sandlund, Forsberg & Wager, 2001).
Förutsättningen för att kunna kommunicera vid dessa mötesplatser är att minst två personer
gör något som blir gemensamt, med andra ord en samspelsprocess där man är mottagare och
sändare på samma gång. Kommunikationen kan vara medveten, dold eller oavsiktlig och detta
samspel sker via språket, mimiken, ögonkontakten, gester samt kroppsrörelser på samma
gång. Detta är förmågor man föds med medan färdigheten att använda dem är något som får
övas in genom att kommunicera och aktivt lyssna på andra (Nilsson, 1993). För att kunna
vidareutveckla sig i arbetet är det viktigt att jobba med kommunikationsfärdigheter vilket kan
öka förståelsen för de människor man arbetar med (Maltén, 1992).
I en förändringsprocess är det många bitar som skall falla på plats och kommunikation kan ses
som en central del. Detta är något som Henri Fayol (Svedberg, 2000) har tagit fasta på och när
det gäller planering av att framgångsrikt leda ett arbete för flertalet människor, har han
åskådliggjort det i form av Fayols hjul. Navet i hjulet symboliserar kommunikationen, där alla
övriga funktioner runt om är beroende av ett smidigt flöde av information för att det ska
fungera.
De andra delarna i hjulet består av verksamhetsplaner och mål som ger stadga och anger
önskad riktning och man ska ha klart för sig hur man ska gå till väga och vad man har för mål.
Organisera är en annan ledningsfunktion, det vill säga att man kan bestämma vilka materiella
respektive mänskliga resurser som behövs för respektive uppgift – rätt man på rätt plats.
Det behövs även en ledare som ser till att arbetet utförs, ger vägledning och löser problem då
dessa uppstår.
Den sista ledningsfunktionen är samordning av alla aktiviteter där det gäller att få alla att dra
åt samma håll.

6  METOD
Vi inleder metodavsnittet med att kort redogöra för den kvalitativa ansats vi valt att arbeta
utifrån. Därefter beskriver och motiverar vi valet av metod samt redogör för urval och
genomförande i syfte att ge en inblick i studiens upplägg. Slutligen behandlar vi metodkritik.

6.1  Kvalitativ metod
När det gäller sätten att organisera verksamheter anser Wallén (1993) att vad det gäller sociala
organisationer, är medverkan från människorna så viktig att det vid sidan av den formella
organisationen finns arbetsrutiner och andra informella kontaktmönster. För att kartlägga och
förstå dessa krav anser han att det krävs kvalitativ forskningsmetodik.
Att man inte från början vet exakt vad och vilka resultat som är tänkbara är därför
kännetecknande för kvalitativa metoder. Detta kanske innebär att valet av teknik får ändras
under arbetets gång. Kvalitativ metod och kvalitativ forskning innebär att man undersöker hur
olika typer av händelser och företeelser är beskaffade och hur man ska förstå hur de inverkar
på varandra eller innebörden i skillnaderna mellan dem (Egidius, 2000).
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Flexibilitet är ytterligare ett kännetecken på kvalitativa metoder. Inom ramen för varje
intervju finns det en flexibilitet, ett svar på en fråga leder till exempel till uppföljningsfrågor.
Intervjuerna kan bli mycket olika trots att de behandlar samma tema. Detta beror på en
egenskap hos kvalitativa metoder, nämligen det att de är inriktade på att så autentiskt och så
riktigt som möjligt fånga aktörernas egna tänkesätt, motiv och verklighetsuppfattningar
(Repstad, 1999).

6.2  Hermeneutik
Då vi har valt att studera hur involverade personer uppfattar resultatet av en implementering
av ett folkhälsoprojekt anser vi att man bör hålla sig till den hermeneutiska traditionen. Den
bygger på beskrivande ansatser där man studerar människors föreställningar om verkligheten.
Man vill alltså försöka formulera en teori som förmedlar en förståelse om varför människor
tillhörande en viss grupp uppfattar verkligheten på ett visst sätt (Hartman, 2001). Egidius
(2000) och Wallén (1993) översätter hermeneutik med tolkningslära, där orsaksförklaringar
har ringa intresse. Tolkning, menar Wallén kan vara av många olika slag, från symboler med
fastställd betydelse (trafikmärken) till att förstå ett meddelande trots missuppfattningar,
språkfel eller andra störningar till ett djupare psykologiskt plan för att förstå en människas
livssituation. Förståelse och kommunikation är något som kännetecknar hermeneutiken.
Wallén tar upp några  av hermeneutikens huvudpunkter:

� Det handlar om tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar, upplevelser med
mera.

� Det finns en förförståelse i form av en kulturell och språklig gemenskap och denna
förförståelse behöver också artikuleras och göras medveten.

� Motsättningar mellan del och helhet uppmärksammas, man växlar mellan del- och
helhetsperspektiv vid tolkandet och varje nytt textavsnitt som man läser kan leda till
ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt. Genom en växling mellan den aktuella delen man
arbetar med och den framväxande helheten så framskrider tolkandet.

� Tolkningar måste ske i förhållande till en kontext, det vill säga att man måste
uppmärksamma den situationen i vilken till exempel en text har tillkommit.

Hermeneutiken är inriktad på tolkning av den handlande och upplevande individen och det
krävs att man tolkar människors beteende för att förstå hur de förstår och tolkar verkligheten
(Egidius, 2000; Hartman, 2001; Wallén, 1993).

6.3  Val av metod
Den teoretiska ansatsen som vi har blivit inspirerade av är grundad teori (grounded theory),
vilket är en metod som bygger på olika steg som leder fram till en teori. Vi har i vårt
uppsatsarbete medvetet uteslutit vissa steg, men de steg vi arbetat med kommer i den ordning
som förordas i den grundade teorin (mer om det under rubriken 6.5).

Den grundade teorin formulerades ursprungligen år 1967 av Glaser & Strauss där de
presenterade ett nytt sätt att generera teori utifrån data (Bryman, 1997; Hartman, 2001). Det är
en kvalitativ forskningsansats som har ett tydligt och väl beskrivet tillvägagångssätt både när
man ska planera och samla in data samt vid analyserandet. Enligt den grundade teorin ska
problemet inte formuleras från början.
Metoden går ut på att man först formulerar en problemställning, sedan en hypotes som är ett
svar på problemet, och att man sedan utformar en undersökning där man bestämmer hur man
ska samla in data för att kunna bedöma om hypotesen håller eller inte. Vidare ska
datainsamlandet göras systematiskt utan att inledas med förutfattade idéer om vilka data man
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kommer att behöva (Hartman, 2001). När viss information har samlats in börjar arbetet med
att utveckla olika kategorier som försöker belysa informationen. Dessa kategorier ska sedan
mättas, vilket innebär att forskaren samlar in ytterligare information tills dess att det inte
dyker upp fler relevanta kategorier inom forskningsområdet. Därefter ska man få fram en mer
generell formulering och specificera kriterier för att något ska innefattas i kategorin. Dessa
generella definitioner fungerar både som riktmärke för forskaren och som hjälp med
teoretiska reflektioner. Nästa steg är att forskaren bör vara uppmärksam på kopplingar mellan
de generella definitioner och andra miljöer där dessa kategorier kan vara relevanta. Ser man
dessa kopplingar kan det vara dags att formulera hypoteser samt beskriva de betingelser som
gäller för dessa samband. Slutligen bör man undersöka konsekvenserna av den teoretiska
ramen som utvecklats samt under extrema betingelser testa de relationer som har visat sig
finnas mellan kategorierna. Detta gör man för att få en uppfattning om validiteten i de
formulerade sambanden (Bryman, 1997).

Att vi har valt att använda oss av grundad teori beror på att vi är nyfikna på vad som kan
komma fram i intervjuerna och för att vi från början inte vill veta vilka resultat som är
tänkbara. Detta menar Hartman (2001) är faktorer som forskare behöver för att vara lämpade
för att använda sig av den grundade teorin. Vidare anser han att en öppenhet för området som
undersöks är en förutsättning, att man är beredd att stå på egna ben utan att ha någon teori att
luta sig emot samt att vara beredd på de psykologiska skiftningar som kan inträffa under
studiens gång.
Grundad teori är ett mellanting mellan deduktiv och induktiv metod men inte någon medelväg
eller kompromiss. Däremot är det en induktiv metod där det förs in deduktiva element. Detta
genom att man upprepar urval, datainsamlande och analys om och om igen (Hartman, 2001).
Denna kombination av deduktion och induktion benämner Alvesson och Sköldberg för
abduktion. Då deduktion utgår från en eller flera teorier och induktion utgår från empiri
uppstår en abduktion när dessa sammanförs. Teorin kan då utformas och eventuellt omtolkas
efterhand och empirin kan inspirera till val av teori där även teorin kan inspirera till en ny syn
på empirin (Alvesson & Sköldberg, 1994).

6.4  Urval
Vi har valt att intervjua personal som arbetar med barn och ungdomar i åldern 0-15 år, både i
förskolan, skolan och på deras fritid i Uddevalla kommun. Detta eftersom folkhälsoplanen
innehåller 12 stycken framgångsfaktorer varav åtta stycken direkt kan kopplas till barn och
ungdomar. De professioner som vi valt att intervjua är sjuksköterska på barnavårdscentral,
barnskötare, lärare, fritidspedagog, skolsköterska, skolkurator, fritidsledare, fältassistent och
samordnare för det drogförebyggande arbetet. Alla som vi har intervjuat har inte varit med
under hela implementeringsprocessen utan några har tillkommit senare. Detta såg vi inte som
något hinder då vi ville ta reda på hur implementeringsprocessen hade landat ute i respektive
verksamhet. Vår strävan var få en så stor spridning av åsikter som möjligt och det tror vi att vi
har fått genom att intervjua personal från olika arbetsplatser, med olika bakgrund och som
jobbar med olika målgrupper.
Urvalet har vi gjort själva, slumpvis, genom att ta reda på vilka som jobbar på de olika
befattningarna inom kommunen och landstinget. Vi har även eftersträvat en geografisk
spridning inom kommunen för att på så vis nå personer som inte jobbar under samma chef. De
utvalda personerna har kontaktats via telefon där tid och plats för en intervju har bokats. Som
bekräftelse skickades antingen e-post eller fax på tid och plats samt hur och var de kunde nå
oss om frågor eller förhinder uppstod.
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6.5  Genomförande
För att ta reda på hur människor upplever olika situationer så är det enklaste sättet att fråga
dem. Någon mätning går inte att göra. Våra egna upplevelser och känslor påverkar både
frågor och tolkning av svar och måste därför bearbetas och medvetandegöras (Wallén, 1993).
Innan vi började fundera över teoridelen skissade vi på en problemformulering och efter att vi
bestämt oss för vad vi ville ta reda på, läste vi in oss på implementering. Vi hade från början
tänkt oss att i ett första skede intervjua tio personer, fem stycken var, för att sedan öka på
antalet om vi ansåg att det material vi fått in var för litet för att kunna gå vidare med arbetet.
Av olika anledningar som sjukdom, personal- och tidsbrist fick vi inte möjlighet att intervjua
samtliga av de som vi hade tänkt oss från början. Efter att ha gjort nio intervjuer så hittade vi
ett mönster och bedömde att fler intervjuer i detta fall inte skulle tillföra något nytt av
väsentlighet och därmed valde vi att stanna där. Vi ansåg att undersökningsmaterialet var
mättat med tanke på vårt syfte med uppsatsen.

Med stöd av Lantz (1993) använde vi oss av öppet riktade frågor för att kunna få så utförliga
och berättande svar som möjligt utan att tappa den röda tråden under intervjuerna. Till stöd
hade vi en frågemall som var indelad i olika teman och utifrån dessa samtalade vi utan att
följa någon strikt ordning. Vår målsättning var inte att få några exakta svar från de vi
intervjuade, utan mer att kunna se olika mönster, om det nu fanns några.
Repstad (1999) skriver att man ska vara försiktig med att avbryta samtalet när avsikten är att
få tag i den intervjuades egen uppfattning. Om personen blir avbruten så kan det skapa
passivitet och göra den intervjuade osäker på om hon/han har något intressant att komma med.
Den principen som gäller för intervjuer är enligt Repstad trattprincipen, vilket innebär att man
först ställer de mest allmänna frågorna inom ämnesområdet, därefter kommer de mer
avgränsande och konkreta frågorna.

Intervjuerna tog mellan 30 - 50 minuter. Vi turades om att intervjua var och en för sig, detta
för att den intervjuade inte skulle känna sig i underläge, samtidigt som vi båda skulle få
möjlighet till att prova på att både intervjua och transkribera materialet.
När det gällde intervjutillfällena försökte vi att sträva efter att hitta så lugna och avskilda
platser för intervjuerna som möjligt, det är något som Kjaer Jensen (1995) menar är viktigt.
Samtliga intervjuer bandades efter medgivande av de intervjuade och skrevs ut i sin helhet.
Wallén (1993) skriver att när en intervju har blivit bandad så är det viktigt att låta personen
vara anonym om hon/han så vill, när resultaten redovisas. Dessa förhållanden måste
diskuteras i förväg och en annan väsentlig del är att personerna samtycker till sättet på hur
materialet redovisas.
Repstad (1999) tar upp fördelarna med att spela in intervjuerna på band. Istället för att föra
anteckningar så kan intervjuaren koncentrera sig på vad den intervjuade säger och kan helt
och hållet engagera sig i intervjun och på så sätt fånga upp lösa trådar i svaren eller komma
med uppföljningsfrågor. Gester och ansiktsuttryck, det vill säga det icke-verbala beteendet,
kan också vara viktigt att observera under intervjun, vilket kan vara lättare att uppfatta om
man slipper att anteckna. Det kan vara av stor vikt att observera sättet något sägs på. Om den
intervjuade säger att det spelar ingen roll för mig samtidigt som ögonen tåras, så kan det vara
bra att kunna ställa en följdfråga, vid ett senare tillfälle, eller där och just då. Fler fördelar
med bandade intervjuer är att man som intervjuare blir bättre på att hantera pauser, utan att
behöva skynda sig till nästa fråga, efter att man själv har lyssnat igenom inspelningen. Genom
att lyssna kritiskt på vad man sagt och gjort så förbättrar man sina färdigheter i att intervjua.
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När samtliga intervjuer var transkriberade lästes de igenom ett antal gånger för att vi på så sätt
skulle kunna hitta vissa ledord som var återkommande. Dessa ledord parades ihop till olika
kategorier som vi sedan kopplade ihop med implementeringsteorin.

6.6  Metodkritik
Då vi har valt att arbeta med en kvalitativ metod bör vi vara observanta på att det kan uppstå
problem under arbetets gång. Som forskare bör man ställa sig frågan om man har förmåga och
möjlighet att kunna se verkligheten genom andra människors ögon samt dessutom kunna tolka
det som sker utifrån deras perspektiv (Bryman, 1997).

Vidare bör man ställa sig frågan om kvalitativa forskningsresultat kan generaliseras (Bryman,
1997). Det har vi gjort och svaret är att vi är medvetna om att nio intervjuer inte är tillräckligt
för att vi ska kunna göra generaliseringar utifrån de resultat vi kommer fram till. Men vi anser
dock att det kan vara tillräckligt många för att uppfylla vårt syfte med undersökningen. Trots
detta tror vi att man kan se samma mönster i andra verksamheter, vilket skulle innebära att det
finns kunskap i detta arbete som kan tas till vara på andra håll.

Vi har försökt att genomföra samtliga intervjuer under likvärdiga förutsättningar. I detta fall
innebar det att samtliga personer har intervjuats i ett enskilt rum, oftast deras arbetsrum, där
telefonen varit bortkopplad. Vidare har de haft lika lång tid på sig, men beroende på hur
mycket det fanns att säga utnyttjades inte den tiden fullt ut av alla. Genom att försöka
motverka ovidkommande faktorers påverkan under datainsamlingen har man i alla fall erkänt
deras existens (Kjaer Jensen, 1995). Vi har dock en känsla av att samtliga personer har varit
mycket öppna och ärliga med sina svar och på flera håll har det verkat som om det funnits ett
stort behov att få tala kring de frågeställningar vi hade.

Som vi tidigare beskrivit utgår den grundade teorin från att man har så lite förkunskaper som
möjligt inom det aktuella undersökningsområdet innan man gör sin empiri och senare den
teoretiska delen. I vårt fall kan vi inte bortse från att det finns en viss förkunskap då en av
författarna bor i den undersökta kommunen samt att båda har barn i den aktuella åldern som
utgör målgruppen i undersökningen. Detta är fakta som man inte kan bortse ifrån, men vår
förhoppning är att det inte har påverkat resultatet.

7.  RESULTAT
Här har vi valt att presentera resultatet i den ordning som frågeställningarna står i syftet. Med
stöd av Repstad (1999) kommer vi nu att utifrån ett omfattande datamaterial återge det som vi
anser vara väsentligt och som motsvarar syftet, utan att du som läsare skall behöva ta del av
alla detaljer.

7.1  Kännedom om arbetet
Avsikten med den här frågan är att ta reda på vad de intervjuade känner till om arbetet med en
”säker och trygg kommun” eller om man överhuvudtaget har en aning om att arbetet pågår i
kommunen. Svaren vi fick var av olika karaktär och uppfattningen om vad arbetet med en
”säker och trygg kommun” innebär är varierande bland de intervjuade.
Av de intervjuade är det fem som känner till, tre som inte känner till och en som inte vet att
arbetet i verksamheten handlar om en ”säker och trygg kommun”.
Samliga fem som känner till arbetet har varit i kontakt med folkhälsoplanen på ett eller annat
sätt och de har även klart för sig mål och syfte med folkhälsoplanen.
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”Att nå ut till alla medborgare och att man som personal ska jobba med
säkerhet, något som säkert ligger i tiden för man blir ju premierad som en
"säker och trygg kommun"  utifrån en massa mål som man hade”.

Några av dem känner igen logotypen för "säker och trygg kommun".

” Man ser loggan på kommunen och man pratar om det. Det står om det i
tidningar så det är nog ganska välkänt ändå”.

En av dem som inte känner till det skadeförebyggande arbetet, funderar över vilken strategi de
ansvariga har för att nå ut med information om arbetet och tycker det är tråkigt att inte ha fått
någon information om projektet trots att vederbörande har jobbat ett antal år i kommunen. Det
framkom även i vederbörandes kroppsspråk (rodnad, tårögd) att besvikelsen var stor över att
inte känna sig delaktig och behövd i arbetet med en "säker och trygg kommun". Men under
samtalets gång så kommer den intervjuade fram till att sättet som vederbörande arbetar med är
ju faktiskt i förebyggande syfte fast man inte har satt ord på det. Efter vårt samtal beslöt sig
den intervjuade att ta upp frågan om arbetet med en ”säker och trygg kommun” hos både
dennes chef och kollegor och betydelsen av hur viktigt det är att alla kategorier av personal är
medvetna och informerade om att arbetet pågår i kommunen.
De som inte känner till arbetet är trots allt positivt inställda när vi berättar om det pågående
skadeförebyggande arbetet. En tycker att arbetet med en ”säker och trygg kommun” låter
väldigt bra och blir inspirerad av att man har samma tankar och visioner om att göra
kommunen säker och trygg som vederbörande har. Fem av de intervjuade tycker att
benämningen "säker och trygg kommun" är missvisande. Det kan lätt bli så att man enbart ser
det till den fysiska biten och antingen glömmer bort den psykiska delen eller ser den som
mindre viktig.

7.2  Daglig verksamhet
Intresset från vår sida när det gäller den dagliga verksamheten är att ta reda på hur man
arbetar skadeförebyggande i de olika verksamheterna. Genom att låta de intervjuade berätta
fritt om sin verksamhet så kommer det fram i samtalen att stora delar av verksamheten är
inriktad på skadeförebyggande arbete, även i de verksamheter där man inte har reflekterat
över om man jobbar skadeförebyggande eller inte.

”Vårt jobb är ju förebyggande. Det är svårt att se vad som inte är
skadeförebyggande”.

Den dagliga verksamheten skiljer sig åt vad det gäller det skadeförebyggande arbetet.
Arbetsuppgifter som förekommer vad det gäller den fysiska delen är registrering av skador i
förskole- och skolverksamheten, hälsosamtal kring kost- och motionsvanor bland elever i
årskurs nio, fortbildning och information kring det drogförebyggande arbetet för elever,
personal och föräldrar, barnskyddsronder, information till föräldrar om hemmiljön/bilen,
brottsförebyggande arbete (skadegörelser och stölder) och säkra inom- och utomhusmiljöer.
När vi pratar om den psykiska delen av arbetet så handlar till stor del om värderingsfrågor,
demokrati, relationer, mobbning, förhållningssätt till både barn och vuxna, integrering, samtal
och att bara finnas tillhands vid behov.

”Vi ska hjälpa till och framförallt finnas till om någon behöver prata. Svårt att
beskriva det för det har blivit så naturligt. Vi försöker hela tiden utgå från
ungdomarnas önskemål”.



Jaana Englund & Agneta Erikson, Hv-00, c-uppsats, vt-2003

19

I en annan verksamhet har man uppmärksammat behovet av att jobba både med den fysiska
som såväl den psykiska biten.

”Den psykiska biten jobbar alla mycket med, det har blivit en stor förändring
under de sex åren jag jobbat här. De flesta har insett att det räcker inte med att
bara lära barnen läsa och skriva utan barnen måste även känna att de blir
sedda och att de känner sig trygga i skolan”.

En av de intervjuade är kritisk till att det är så många möten och så lite tid till arbete i
verksamheten, vilket vederbörande tycker är totalt meningslöst. Vederbörande kan inte förstå
sättet som man arbetar på, det vill säga att det är mest fokus på att delta i möten istället för att
finnas till hands för elever som behöver hjälp.

”Jag tycker i alla fall att det som jag upptäcker generellt på min arbetsplats är
det att det är väldigt mycket möten och lite arbete, tycker jag. Alldeles för
mycket möten och lite arbete”.   

Då den intervjuade anser att problemet är allvarligt så har denne beslutat sig för att ta upp
problemet i personalgruppen och göra någonting åt det istället för att bara låta det vara.

7.3  Skillnader i arbetsuppgifter före och efter implementeringen
När vi under fråga 7:1 frågar om vad de intervjuade vet om arbete med en ”säker och trygg
kommun” så är det fyra stycken som inte känner till att arbetet pågår och att sedan svara på
om de har märkt någon skillnad i arbetsuppgifterna efter implementeringen blir lite klurigt.
Efter att vi förklarat vad arbetet med en ”säker och trygg kommun” innebär så kommer de
intervjuade fram till att skillnaden i deras arbetsuppgifter inte är så märkbar och kanske kan
det bero på att man arbetar skadeförebyggande utan att man reflekterar över det. Eller kanske
kan det vara det att det har tillkommit nya arbetsuppgifter och rutiner i den dagliga
verksamheten under tidens gång och då märks det ingen större skillnad.
Det var sex personer som anser att det inte finns skillnader före och efter implementeringen
och tre personer har varit anställda för kort tid för att veta skillnaden före och efter
implementeringen.
De som inte har märkt någon skillnad har med sig tankesättet med skadeförebyggande arbete
sedan en lång tid tillbaka (mer än fyra år) och det ingick i den dagliga verksamheten.

”Ja, jag tycker allt att det flyter ihop i varandra. Men det känns som om det har
gjort det under en längre tid – inte bara under de senaste åren”.

En annan uttryckte samma sak men med lite andra ord.

”Nej, vi jobbar på som vi alltid har gjort. Var persons sunda förnuft”.

7.4  Förutsättningarna för ett skadeförebyggande arbete
För att man ska kunna jobba skadeförebyggande så krävs det en del resurser i verksamheten
för att det ska fungera tillfredställande, både vad det gäller uppdragsgivare och verkställare.
Det som man ofta både märker och hör i olika sammanhang är att det inte finns några pengar
till de resurser som krävs och att det som man mest tänker på är att man ska spara in för att
verksamheten ska gå ihop. Av de svar som vi fick in så framkommer det att i projektarbeten
verkar det finnas mer gynnsamma förutsättningar för att ekonomin ska kunna gå ihop och att
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det finns mer resurser i form av pengar, personal och utbildning än vad det finns i den dagliga
kommunala verksamheten.
Det som vi är intresserade av är om de personer som vi intervjuat upplever att det finns
tillräckligt med förutsättningar i form av resurser, utbildning och utrymme för att kunna jobba
tillfredsställande med det skadeförebyggande arbetet.
Två personer anser sig ha tillräckligt med resurser för att arbeta med det skadeförebyggande
arbetet.

”Ja, att arbeta med projekt upplever jag i alla fall att man har förutsättningar
för att du har ekonomin, för det till skillnad till att man är i en verksamhet så
hindrar budgeten en mycket, men det problemet har jag inte riktigt, så att det
känns ju bra”.

”Både och, men det mesta har man med sig i form av egna erfarenheter”.

I en verksamhet anser man att man har avsatt ganska mycket tid till att diskutera och stötta
varandra i arbetet. Man har tillgång till handledning vilket känns skönt när man vill prata om
händelser som man har varit med om och få olika perspektiv på saker och ting.

”Ja, varannan vecka träffar vi en handledare. Men sen ibland kan det ju hända
saker som gör att man känner att nu orkar jag inte och då kan ju vi prata direkt
och se om man kan göra på ett annat sätt eller så för många gånger kör man
fast själv när man är inne i det som händer”.

Sex personer anser att de inte har tillräckligt med resurser varav en känner frustration över det
fortsatta arbetet då det förväntade stödet utifrån har uteblivit helt.

"Tyvärr måste det väl hända en olycka innan någon reagerar. /…/ Pengar styr
hela tiden. Det att Uddevalla ska vara säkert och tryggt känns lite som ett jippo
när man får bakslag efter bakslag hela tiden fast man försöker jobba
skadeförebyggande".

En anser att den har tillräckligt med resurser i förhållande till den befintliga personalen men
att behovet av mer insatser är stort.

”Resurser finns utifrån den personal som finns. Men visst skulle man vilja göra
mer då behovet där ute är så stort av förebyggande arbete. Man måste
prioritera hela tiden, men utifrån de resurser vi har tycker jag att vi har de
bästa förutsättningar man kan få”.

Av de nio som svarat på frågan så är det fem personer som anser att de behöver mer resurser i
form av tid, pengar och personal till verksamheten för att kunna jobba med det
skadeförebyggande arbetet på tillfredsställande sätt.

”Ja, mer pengar och personal skulle väl aldrig skada. Eller varför inte mindre
barngrupper, för då skulle man kunna vara med på ett annat sätt och kanske
även kunna minska olyckstillfällena”.
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En fråga som denna om man har tillräckligt med resurser eller inte kan ju tolkas på olika sätt
och kanske är man i stort sett nöjd med de resurser man har till förfogande, men frågan är om
man någonsin blir riktigt nöjd ändå och lite till kan ju aldrig skada.

”Jag vore väl dum om jag svarade ja på den frågan! Nej, naturligtvis så önskar
vi oss mer resurser./…/ Pengar, pengar, alltid pengar och naturligtvis även
personal som man känner till, inte vilken personal som helst”.

7.5  Delaktighet och stöd
När vi talar om delaktighet under intervjuerna framkommer det två olika aspekter som på sätt
och vis hänger ihop. Den ena är att känna delaktighet i det skadeförebyggande arbetet på sin
egen arbetsplats och den andra aspekten är att se sitt arbete i ett större sammanhang. När det
gäller det förstnämnda känner sig åtta av de intervjuade delaktiga i det skadeförebyggande
arbetet, men alla kan inte från början definiera att det är skadeförebyggande arbete de håller
på med, detta kommer de själva fram till under intervjun.

”Jag ser inte vårt arbete på det sättet. Vi jobbar som vi alltid har gjort och om
det kallas för skadeförebyggande eller något annat spelar ingen roll".

När det gäller att känna delaktighet i ett större sammanhang är det fyra av dessa nio som gör
det. Men det är inte enbart av egen kraft utan de har hjälp via nätverk och samarbetspartners i
olika förvaltningar som till exempel fältassistenter, personal inom öppna förskolan, förskola
och skola. Vidare är det landsting, frivilliga organisationer, bibliotek, polis, socialtjänst,
fritidsgård, barnavårdscentraler, centrumföreningen, studieförbund och vaktbolag som bidrar
till att de intervjuade ser sitt arbete som en del i ett större sammanhang.

”Ja, inom vår verksamhet känner vi oss delaktiga i det skadeförebyggande
arbetet. Sedan har vi samarbetspartners i massa olika förvaltningar. Vi jobbar
ihop med folk över förvaltningsgränser, så jag tycker att vi är en del i en stor
kaka tillsammans med alla som vi jobbar med. Vi själva tycker att vi har
positiva kontakter med andra”.

När vi frågar om helhetsintrycket av det skadeförebyggande arbetet över lag (på en skala 1-
10) vill de intervjuade gärna skilja mellan den egna insatsen och det stöd de får utifrån. När
det gäller det egna arbetet så hamnar medeltalet på åtta medan medeltalet för stödet utifrån
hamnar på fyra.

"Det som vi gör här på skolan tycker jag är jättebra (8-9), men däremot är inte
stödet så bra från Uddevalla kommun (2-3)”.

Då samtalen övergår till att tala om stödet i det skadeförebyggande arbetet, dels av kollegor
men även utifrån, blir samtliga mycket engagerade och där finns det mycket att säga. Åtta av
de intervjuade anser att de har ett mycket gott stöd av sina kollegor. Det kan vara i form av att
man bollar idéer med varandra och utbyter erfarenheter och information. Men det kan även
handla om mer praktiska saker i form av att man går in och jobbar för varandra i olika
situationer. Den som inte känner något stöd från sina närmsta kollegor gör det däremot från
annat håll.
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"Nej, något stöd från de i rummen omkring har jag inte. Däremot känner jag att
det finns ett stöd från min chef och från alla föräldrar. För mig är det helt
tillräckligt".

När det gäller stödet utifrån så har samtliga intervjuade samarbetspartners utanför sina egna
arbetsplatser och de är nöjda med det. Inga egna önskemål eller förslag på ytterligare
samarbetspartners framkommer utan de vet vem de kan vända sig till om de vill ha ytterligare
stöd eller råd. Det är gamla invanda kontakter och mycket går på rutin utan att de ifrågasätter
ytterligare möjligheter. Sex av de intervjuade anser att de inte har tillräckligt med tid för att
söka nya kontaktvägar medan de resterande tre har möjlighet, men inte anser sig vara i behov
av mer stöd och kontakter för tillfället.

7.6  Utvärdering
Samtliga har krav på sig ovanifrån att det ska göras en utvärdering av hela verksamheten, men
dock inte specifikt av det skadeförebyggande arbetet. Trots att det finns direktiv på att
utvärdering ska göras är alla eniga om att det är ett bra sätt att få en överblick över det arbete
som har gjorts. Dels är det utvärderingar i form av verksamhetsrapporter som lämnas vidare,
men sju av de intervjuade gör även egna utvärderingar på eget initiativ för att ha som underlag
för den fortsatta verksamheten. Några är riktigt ambitiösa.

"Ja, utöver den som avser hela verksamheten görs dels en med personalen, en
med föräldrarna och en med den enskilde eleven. Då frågar vi oss om det blev
som vi tänkte oss? Jobbade vi bra? Kunde något blivit annorlunda? Det är mer
övergripande. Vi frågar oss om vi är ute och cyklar. Men detta är något man
gör mer eller mindre varje dag då vi här på skolan hela tiden får omvärdera
verksamheten".

Alla är dock inte riktigt lika flitiga utan omständigheterna får styra.

"Har man haft ett arrangemang görs det alltid en utvärdering men hur och om
den skrivs ner är inte alltid självklart eller om den bara finns med i huvudet.
Kan även enbart hamna i ens egen pärm. Detta skiljer sig från fall till fall. Har
oftast med tid att göra".

När vi kommer in på frågor som handlar om återkoppling av utvärderingarna till
verksamheten är det bara två som anser den tillfredsställande. De övriga anser att det är
viktigt för att kunna utveckla sin egen verksamhet och även känna att deras verksamhet tas på
allvar. De vill få till en förändring.

"Här får vi ingen återkoppling i alla fall. Hälsan tiger still, man hör bara det
negativa. Frågan är om de som bestämmer tycker att vårat jobb är viktigt? ".

Samtliga som vi intervjuat uttrycker frustration över att det läggs ner så mycket resurser på att
göra en utvärdering av verksamheten, men till vilken nytta? Två av de intervjuade ställer sig
frågan om inte resurserna kan användas till bättre ändamål än till att göra utvärderingar som
ändå inte leder till något.
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7.7  Framtida visioner
Det finns framtida visioner hos samtliga men flertalet ser dock hinder på grund av bristande
resurser i verksamheten. Dessa visioner kan gälla både inom och utanför den egna
verksamheten. De framtidsvisioner som kommer fram under intervjuerna är att man vill öppna
ett ungdomens hus, lokaler som anpassas efter behov, sociala team på skolan, och få
uppdaterat informations- och utbildningsmaterial.
En person tar upp ämnet kring samarbete bland personalen och tycker att det behövs mer utav
det och att man inom samma verksamhet har olika typer av tystnadsplikt beroende på vilken
profession man innehar. Att inte kunna samarbeta med sina kollegor på grund av frågan om
tystnadsplikt känns mycket frustrerande för den intervjuade och denne känner sig väldigt
ensam i sin verksamhet då kollegorna har en dålig förståelse kring detta. Vidare är den
intervjuades framtida visioner om att problemet ska lösa sig små och denne funderar på att
sammankalla ett möte med socialstyrelsen för att få stöd i frågan.

”Det känns svårt, jag sitter i en rävsax. Att vi alla skulle kunna jobba mycket
mer i grupp och att man kommer från det här med tystnadspliktsfrågan, för jag
känner mig väldigt låst på grund av att vi inte har samma regler vad det gäller
tystnadsplikten”.

Här kommer aspekter kring trygghet in, man vill känna sig trygg i sin verksamhet och få stöd
i sitt arbete vad det gäller anmälningar till socialtjänsten. Önskemål framkommer från en av
de intervjuade att det skulle finnas socionomer tillgängliga både på dagis, i förskolan och på
skolan som skulle kunna hjälpa lärarna att sköta dessa anmälningar, eftersom kunskap om
detta inte ingår i lärarnas utbildning. Det är något som är A och O för att färre barn och
ungdomar i framtiden ska hamna snett i samhället.

”Det är att dagis, förskola och skola får bättre stöd i att göra anmälningar till
socialtjänsten på ett tidigt stadium. Personalen verkar tycka att det är
obehagligt att anmäla bara för då får man stå med namn, argumentera inför
familjen och det kan ju vara jobbigt”.

Något som en tar upp, är att det skulle behövas mer sociala team på skolan eftersom det man
försöker jobbar med är att bryta mönster för ungdomar som strular. Man menar på att ju
tidigare man går in och bryter dåliga mönster desto lättare är det att hjälpa ungdomar att få
rätsida på livet.

”Det vi jobbar med är egentligen att bryta mönster. /…/ Detta mönster kan man
oftast se redan när barnet är sex, sju år. De mönstren är så otroligt mycket
lättare att bryta än när det handlar om droger och prostitution. Det behövs mer
sociala team på skolan. Det är ju först när det nästan har gått för långt som
man sätter in alla team och resurser, men det skull ha gjorts tidigare”.

Andra tar upp framtidsvisioner som rör den fysiska delen av det förebyggande arbetet. Först
en som vill ha till en förändring när det gäller reparation och underhåll av lokaler.

”Att byggfirmorna ska tvingas tänka mer på säkerhet när de kommer och utför
arbete inom skolans område och att gatukontoret ska informera sina anställda
att man inte ska köra snöplogen för fullt på skolgården under rasten”.

En annan vill ha till förändringar för att underlätta för den dagliga verksamheten.
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”Att skolsalen blir bättre anpassad utefter dess tänkta ändamål. Vidare att man
fick extra rum där man kunde leka fritt samt att man fick ha ett eget litet kök där
man kan träna sig i matlagning och även äta där. En gymnastiksal, skolan har
ingen gymnastiksal vilket är dåligt. Barnen har ett stort behov av att röra på sig
och i längden håller det inte att ha gymnastik i korridoren eller i klassrummet”.

En framtida vision är också att man ska få mer resurser så att utflykter ska kunna kännas
tryggare och det handlar även här om att känna sig trygg i sin verksamhet.

”Skulle vilja ha mer resurser så att utflykter skulle kunna kännas mer trygga i
form av mer personal, samt mer pengar till verksamheten, men det vill väl alla
ha!”.

På frågan om det finns några framtidsvisioner om vad man skulle vilja göra om man fick
obegränsat med resurser och inte behöver ta hänsyn till ekonomin eller några andra eventuella
hinder fick vi bland annat ett klart och tydligt svar.

”Ungdomens hus, ramar måste finna men att det är deras så att säga, det finns
allt att tillgå där. Visst finns det fritidsgårdar, men i större format, där det
kanske ska finnas riktiga caféer, det ska inte bara vara en fritidshörna utan det
som ungdomarna önskar”.

Den röda tråden som genomsyrar frågan om framtida visioner är att samtliga önskar att man
ska få tillräckligt med resurser för att kunna jobba för att få en säkrare och tryggare tillvaro i
den dagliga verksamheten, både för barn och vuxna.

8  DISKUSSION
Diskussionsavsnittet är liksom resultatdelen uppdelad i olika underrubriker. Detta för att man
lättare ska kunna följa med i resonemanget när vi kommer att kombinera bakgrund, syfte,
teori och resultat med våra egna tankar och resonemang. Först diskuterar vi bakgrund och den
dagliga verksamheten för att sedan gå vidare till implementeringsprocessen och därefter föra
ett resonemang kring resurser. Därefter diskuterar vi vikten av en fungerande kommunikation
för att sedan gå över till utvärdering och framtida visioner. Vi kommer även att ge förslag på
fortsatt forskning samt som avslutning kort sammanfatta vad vi kommit fram till.

8.1  Arbetet med en ”säker och trygg kommun”
Att nästan hälften av de intervjuade inte kände till folkhälsoplanen och inte visste om att
arbetet med en ”säker och trygg kommun” pågick i Uddevalla kan tyckas vara märkligt. För
att en implementering ska bli lyckad bör all inblandad personal känna sig delaktig i processen,
det är viktigt att det finns tydliga ramar för arbetet och att teamarbete kan vara ett stöd i
implementeringsprocessen och ge en ökad samverkan (Nestor, 1997).
När man får resultat som dessa kan det handla om att besluten fattas på en högre hierarkisk
nivå, oftast politisk nivå och de som är på en lägre nivå förväntas följa, uppifrån och ned-
perspektivet (Sannerstedt, 1997). Så har vi uppfattat att det varit i detta fall och utifrån det är
inte resultaten förvånande. Visserligen har folkhälsoplanen (som nu ligger till grund för
arbetet) varit ute på remiss runt om i kommunen, inom landstinget och hos övriga tänkbara
aktörer men direktiven kommer trots allt ovanifrån. Det är sällan det blir som beslutsfattarna
tänkt sig och det är det som är det stora dilemmat, skriver Andersson (2000) och Sannerstedt
(1997).
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Svedberg (2000) skriver om Fayols hjul och menar att navet i hjulet är kommunikation och
för att man ska kunna planera för ett framgångsrikt arbete, är man beroende av ett smidigt
flöde av information för att det sedan ska fungera ute i de olika verksamheterna.
Det är nog lätt hänt, tror vi, att man på ledningsnivå diskuterar förändringar i verksamheten
och missar att delge information till alla berörda i den utsträckning som man borde göra, för
att arbetet och dess resultat ska bli det bästa möjliga. Vi tror, liksom Sannerstedt (1997), att
om man förankrar förändringar på ett tidigt stadium så är det lättare att få med fler och
därmed blir det ett bättre resultat av arbetet. Vidare är vi övertygade om att resultatet av en
implementering blir bättre om verkställarna känner sig delaktiga i förändringsarbetet vilket
kan innebära att de har möjlighet att kunna påverka innan beslut tas. Vi tror, att om man av
misstag eller med flit hoppar över detta steg, så kan följden bli att utförarna kan känna en
uppgivenhet och enbart gör vad de blir ålagda att göra och inget annat. Detta kan i sin tur, tror
vi, i värsta fall kan leda till att de egna initiativen helt uteblir och intresset för arbetet svalnar.
Något som vi också tror är viktigt, är att verkställaren i implementeringsarbetet förstår de
beslut som är tagna samt har de resurser som krävs och viljan att genomföra beslutet samt att
det är förankrat, vilket även Sannerstedt (1997) anser vara viktiga faktorer för ett lyckat
implementeringsarbete.
Vi tror att om det hade varit en ännu bättre förankring av arbetet med en ”säker och trygg
kommun” i Uddevalla, så hade man nog fått ett annat resultat än det som vi presenterar i den
här uppsatsen vad det gäller kännedom om arbetet med Uddevalla som en "säker och trygg
kommun.

8.2  Skadeförebyggande arbete
Trots att nästan hälften av de intervjuade inte visste om att arbetet med en ”säker och trygg
kommun” pågick, så visade det sig att när de intervjuade fick prata fritt om den dagliga
verksamheten så kom de på att verksamheten byggde mycket på ett skadeförebyggande
arbete, fast man inte alltid var medveten om det. De såg det som att de använde sitt sunda
förnuft för att kunna få verksamheten att flyta på utan att skador uppstod. Det visade sig även
att man jobbade både med såväl den psykiska som den fysiska delen i det skadeförebyggande
arbetet. När vi sammanställt resultatet och fick en bild av att så många uttryckte ungefär
samma sak började vi fundera på värdet av att ansöka om att få vara en ”säker och trygg
kommun”? Det bedrivs ju uppenbarligen ett omfattande skadeförebyggande arbete ändå sedan
en lång tid tillbaka. I de flesta fall handlade det om mycket längre än den tid Uddevalla har
varit en "säker och trygg kommun". Det känns positivt tycker vi, att man jobbar
skadeförebyggande utan att någon utifrån eller uppifrån gett direktiv att göra det. Är det den
mänskliga faktorn och vår naturliga skyddsmekanism som ser till att det skadeförebyggande
arbetet är det som känns mest naturligt för oss människor? Eller är det helt enkelt ett naturligt
sätt att arbeta på när man jobbar med människor i allmänhet?
Men trots detta kan vi se fördelar i form av att det har framtagits dokument där det klart och
tydligt står hur ett skadeförebyggande arbete bör bedrivas (folkhälsoplanen) samt att
nytillkomna tjänster har en arbetsbeskrivning som är mer fokuserad på att arbeta
skadeförebyggande. Detta anser vi ger en bild av att det är ett viktigt arbete som bör lyftas
fram ytterligare då klimatet i samhället blir allt hårdare och effekterna av nedskärningar ofta
drabbar våra barn och ungdomar.
Vem eller vilka är det då som tjänar på att man har fått utmärkelsen för att man jobbar
målmedvetet med skadeförebyggande åtgärder? Vi anser att det finns fler än en vinnare. Dels
de som jobbar med skadeförebyggande arbete inom kommunens gränser genom att deras
arbete uppmärksammas lite mer och att verkställarna ser att det finns andra som jobbar med
liknande frågor och målgrupper. Men även de enskilda medborgarna tror vi kan dra nytta av
en utmärkelse. Om det hela sköts på ett bra sätt kan säkert fler insatser göras i tid, det vill säga
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innan för stora skador har skett. Detta kan i sin tur generera i vinster för hela samhället som
förhoppningsvis går tillbaka till fler förebyggande insatser som i nästa steg kan satsas på
andra verksamheter och målgrupper.

8.3  Hur viktig är initieringsfasen i implementeringsarbetet?
Av nio personer så var det sex som inte hade märkt någon skillnad före och efter
implementeringen eftersom de ansåg att man, som vi tidigare presenterat, jobbade
skadeförebyggande ute i verksamheterna sedan en längre tid tillbaka.
Här ser vi kopplingar till initieringsfasen i implementeringsarbetet. Vi håller med om att detta
är en utav de mest viktiga faserna i implementeringsprocessen och att det är av vikt att
beskrivningen är tydlig för att minimera risker för otydligheter och egna tolkningar
(Sandlund, Forsberg & Wager, 2001).
Att implementeringsprocessen tar tid det vet vi och som vi redan har skrivit om, brukar man
räkna med att det tar mellan fem och tio år (Sannerstedt, 1997; Skolverket, 2000). Det tror vi
kan vara en anledning till att några av personerna som vi intervjuat, inte har märkt något av
resultaten av implementeringen ännu? Kanske är det för tidigt att ställa den frågan redan idag?
Våra egna tankar är att man kanske inte tänker på att det sker förändringar i verksamheten
eftersom en verksamhet sällan eller aldrig är statisk utan den är i ständig förändring. En annan
tanke är att om arbetet med en ”säker och trygg kommun” hade varit bättre förankrad än vad
det är hos några av de nio personer som vi träffat, så hade de kanske haft ett annorlunda
tankesätt och kunnat koppla vissa av de förändringar som sker i verksamheten till det
skadeförebyggande arbetet i kommunen (Hälsopolitiska rådet, 2002).
Med andra ord kan man säga att om man synliggör arbetet med en ”säker och trygg kommun”
på ett bättre sätt än vad som gjorts så tror vi att personerna i fråga hade blivit mer medvetna
om arbetet och känt en större delaktighet och därmed också varit mer motiverade och haft ett
större engagemang i det skadeförebyggande arbetet (Antonovsky, 1991; Hälsopolitiska rådet,
2002).

8:4  Viktigt med bra förutsättningar i verksamheten
För att en implementering ska bli lyckad och för att uppdragsgivarna ska få de resultat som de
förväntar sig och att verkställarna ska utföra ett så bra jobb som möjligt, så är det viktigt att
det finns bra förutsättningarna för det arbete som ska utföras i form av bland annat ekonomi,
kompetens, personal och lokaler (Sannerstedt, 1997).
I våra intervjuer kom det fram att man hade olika förutsättningar vad det gällde resurser men
samtliga som vi intervjuade var eniga om att det behövs mer pengar till deras verksamheter
för att verksamheten ska vara till full belåtenhet. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att de inte
hade tillräckligt med resurser i verksamheten för att kunna jobba så som man skulle önska.
Att man inte är nöjd med de resurser man har till sitt förfogande tolkar vi både som positivt
och negativt. Det positiva anser vi kan vara att man har högre krav och större visioner på det
dagliga arbetet än man har resurser till. Det negativa i det här fallet skulle kunna vara att man
finner sig i situationen som den är och har inställningen att man ändå inget kan göra när det
handlar om resurser, eftersom det är en politisk fråga som beslutas på en högre nivå.
Alternativt så tror vi det kan vara så att man är nöjd med de resurser man har och utformar sin
verksamhet enligt de ramar man har att utgå ifrån. Här vill vi komplettera med en annan sorts
resurs och det är nätverk. Vi fick inte uppfattningen att de såg nätverk som någon av de
viktigaste resurserna då de intervjuade i huvudsak nämnde tid, pengar och personal. Men vi
kan se vitsen av att lyfta fram nätverk och betrakta de som en mycket viktig resurs i det
skadeförebyggande arbetet. Då åtta av nio intervjuade sade sig känna ett stöd från sina
arbetskamrater måste man kunna se möjligheten att använda sig av varandras kunskaper och
våga utbyta erfarenheter och tjänster. Men lika viktigt anser vi det vara att gå utanför dessa
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upprättade nätverk och knyta till sig ytterligare kontakter. Genom att stärka befintliga nätverk
och bygga ut dem anser vi att man fått många nya resurser på köpet. För som Alm (1996) och
Ståhl (1993) skriver, så är det genom nätverken som information snabbt kan överföras och
genom detta kan man inspirera och engagera varandra till mycket mer än vad varje enskild
person kunnat åstadkomma på egen hand.
Att det ofta är resursbrist ute i verksamheterna, utöver de undersökta, tror vi är en vanlig
företeelse. Från politiskt håll är man säkerligen angelägen om att man arbetar
skadeförebyggande ute i verksamheterna, men det som ofta brister är just resurser i form av
pengar, personal och kompetens. Som vi skrev under punkt 5.5 så är politikerna oftast
medvetna om dessa resursproblem ute i verksamheterna, men att man som tillämpare gör så
gott man kan med de resurser man har till förfogande och att man från politiskt håll inte
förväntar sig att alla mål ska uppfyllas. Funderingar som vi får, är om folkhälsoplanens mål
stämmer överens med de resurser som tilldelas verkställarna eller om ambitionen i planen
ligger över resurstillgångarna? Den uppfattning vi har fått efter att ha intervjuat verkställare är
att det är det senare som gäller. Vi tror att effekterna av för lite resurser kan bli de samma som
vi beskrev när det gällde delaktigheten. Nämligen att det finns risk för att verkställarna känner
en uppgivenhet och tappar intresset och bara gör vad som måste göras. En annan fundering
om detta är om det kan finnas någon baktanke med det hela? Det kanske är så enkelt att man
är medveten om resursbristen där det politiska beslutet tas, men man vet också att
verkställarna jobbar, kämpar och prioriterar i sitt arbete samt gör det bästa av situationen för
att få verksamheten att gå ihop (Sannerstedt, 1997).

8.5  Kommunikationen mellan beställare och verkställare
När vi frågade om delaktighet och stöd i det skadeförebyggande arbetet så kom det fram olika
tankar kring ämnet. Av de nio som vi har intervjuat så kände åtta av dem någon typ av
delaktighet i sin verksamhet. Det som också framkom av intervjuerna var att man hade dåligt
stöd från kommunen men relativt bra stöd från kollegor vad det gäller det skadeförebyggande
arbetet.  Nilsson (1993) skriver om medveten, dold eller oavsiktlig kommunikation och för att
stödja och hjälpa varandra i arbetet så bör man både lyssna och kommunicera aktivt för att
förutsättningarna ska bli bra. Tydligen så fungerar den här biten till belåtenhet hos flertalet av
de personer som vi har intervjuat, vilket känns som en bra förutsättning för ett lyckat
samarbete bland personalen ute i verksamheterna. Den som inte var nöjd med samarbetet hade
endast jobbat en kortare tid på sin post och hade kanske inte hunnit känna stödet från sina
kollegor ännu, men förhoppningsvis kommer även den här personen att komma in i
gemenskapen vad tiden lider.
Brist på kommunikation var något som kom fram hos dem som var missnöjda med stödet
uppifrån och att det vore önskvärt med mer och bättre fungerande kommunikation mellan
beställare och verkställare, för att som Maltén (1992) skriver så är det viktigt med bra
kommunikation för att öka förståelsen för de människor man arbetar med.
Återigen kommer vi in på uppifrån och ned-perspektivet vad det gäller styrning (Sannerstedt,
1997). Har man från kommunens sida haft dålig kommunikation med verkställarna? Eller är
det så att verkställarna inte har tagit åt sig av informationen som delgivits från kommunen håll
vad det gäller arbetet med en ”säker och trygg kommun” ute i verksamheterna? Här tror vi att
båda aspekterna har haft betydelse. En ömsesidig respekt är viktig mellan beslutsfattare och
tillämpare och beslutsfattarnas styrinstrument bör vara övertalning och inte ordergivning för
att en effektiv implementering ska äga rum (Sannerstedt, 1997). Att skapa mötesplatser där
man kan mötas för att öppet diskutera problem och utvecklingsansatser är ett sätt att skapa
bättre samarbete mellan olika parter.
Något som vi anser vara viktigt är att kommunikationen fungerar bra. Detta för att resultatet
av en implementering ska bli så bra som möjligt (Maltén, 1992; Nilsson, 1993; Sannerstedt,
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1997). Så som vi uppfattar det så fungerar kommunikationen bäst ju närmare ledningen, i
detta fall referensgruppen för "säker och trygg kommun" man befinner sig och ju längre ut i
organisationen man jobbar desto svårare är det att få tillräcklig information. Vi ser här
paralleller med Fayols hjul som Svedberg (2000) redogör för. Ju närmare navet man befinner
sig, desto större kunskap om det skadeförebyggande arbetet har vi stött på. En annan
fundering som vi har, är om det kan vara så att när man jobbar ute i verksamheten så anser
man sig varken ha tid eller lust att ta åt sig av all information som ges uppifrån, eftersom man
som närbyråkrat (se under 5.1) har fullt upp med att hinna se till att den dagliga verksamheten
fungerar tillfredsställande (Sannerstedt, 1997). Att känna sig delaktig och behövd i en
verksamhet är något som vi tror uppskattas av personalen ute i verksamheterna och ju mer
samhörighet man känner med sina arbetskamrater och organisationen man jobbar i, desto
bättre blir resultatet ute på arbetsplatserna. Begrepp som begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet, en känsla av sammanhang, känns viktiga i detta sammanhang när man pratar
om delaktighet i sitt arbete (Antonovsky, 1991).

8.6  Utvärdering – men till vilken nytta?
Samtliga nio personer som vi har intervjuat gör utvärderingar av verksamheten. Dessa
utvärderingar görs efter direktiv uppifrån i organisationen, men vissa tar även egna initiativ
och utför utvärderingar utöver de obligatoriska. Samtliga är eniga om att det är bra att göra en
utvärdering av verksamheten för att kunna få en överblick över vad som har gjorts under det
gångna året. Utvärderingar görs bland annat för att en av indikatorerna för en ”säker och trygg
kommun” skall uppfyllas och för att man ska se vilka effekter av arbetet som har gjorts .9
Dokumentation av skadors frekvens och orsaker bör göras för att man ska leva upp till
utnämningen av en ”säker och trygg kommun” och även fungera som kontroll av hur
tillämparen har följt styrningen samt de regler som finns för verkställandet av
implementeringen (Sannerstedt, 1997).
Visst tycker vi det är bra att man gör utvärderingar, men ibland kan man undra till vilken
nytta? Det är bra om man använder utvärderingar för att utvecklas och för att verksamheten
ska fungera bättre. Vi tycker också det är viktigt att samtliga inblandade får ta del av
resultaten för att kunna känna sig delaktiga i vad som har hänt, händer just nu eller ska hända
framöver. Det kan vara ett bra sätt för de anställda att få utvecklas i sin yrkesroll, känna
samhörighet och känna sig betydelsefulla i ett utvecklingsarbete (Nestor, 1997). En tydligare
feedback och uppmuntran tror vi också skulle kunna leda till ett ännu större engagemang för
att jobba med det skadeförebyggande arbetet.

8.7  Framtida visioner
Trots att samtliga intervjuade ansåg sig vara i behov av mer resurser fanns det gott om
framtida visioner. Vi ser det som ett gott tecken på att dessa människor verkligen har hamnat
på rätt plats och att de vill jobba skadeförebyggande. Det är viktigt, anser vi, att ta vara på
personalens engagemang i arbetet så det inte dämpas på grund av för lite resurser. Men frågan
är om den risken finns, då flertalet uppgav att det egna intresset låg till grund för att ta reda på
information och att jobba skadeförebyggande. Att sedan Uddevalla fick utnämningen en
"säker och trygg kommun" har gjort att de känt optimism inför framtiden och förlitat sig på ett
större stöd och engagemang från sin omgivning. Men som vi nämnt tidigare förekom det även
inslag av uppgivenhet och frustration, så här gäller det att hitta en balansgång mellan dels att
kunna motivera de redan engagerade till fortsatt arbete samt att försöka få med de tveksamma
på samma tåg för att gemensamt sträva mot samma mål.

                                                
9 Räddningsverkets hemsida: www.srv.se/funktioner/publish/mallar/2.asp?si_id=2889 (2003-05-04).
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8.8  Förslag till fortsatt forskning
Hur kan man då gå vidare med detta arbete? Det vore intressant, tycker vi, att ta reda på hur
barn och ungdomar upplever Uddevalla som en "säker och trygg kommun" och deras visioner
om det fortsatta arbetet. Detta eftersom de till stor del omfattas av det skadeförebyggande
arbete som bedrivs i kommunen, vilket också är avsikten med folkhälsoplanen.
Ett annat förslag kan vara att ta reda på vilka resurser som finns ute i verksamheterna och om
de är relevanta i förhållande till målsättningen med folkhälsoplanen och Uddevalla som en
"säker och trygg kommun".

8.9  Avslutningsvis
När det gäller det fortsatta arbetet med Uddevalla som en "säker och trygg kommun" har vi
några förslag som baseras på de resultat vi fått fram:

� Mer information till berörda verkställare om folkhälsoplanen i Uddevalla kommun samt
att Uddevalla är en "säker och trygg kommun" och vad det innebär. Flertalet känner
förmodligen redan till det, men nyanställningar har skett och vissa kan ha missat eller
glömt bort det. Vi tror att det behövs en tydligare och återkommande information.

� Mer stöd och resurser till verkställarna. Behöver inte enbart vara i form av pengar och
personal utan kan även bestå av feedback och uppmuntran så att man känner sig som en
viktig del i ett större sammanhang. Viktigt att även ge respons på de utvärderingar som
görs i de olika verksamheterna.

� Tydliggör vikten av att jobba med nätverk. Stärk de befintliga samt utvidga dem eller
bilda nya där det finns behov.

� Kan Uddevalla leva upp till att vara en "säker och trygg kommun"? Det tycker vi, men det
går att göra mycket mer. Det finns visserligen beslut tagna i Hälsopolitiska rådet och en
organiserad referensgrupp som jobbar med att få ut budskapet, men vi upplever att det är
lite slagsida åt vissa verksamheter. Inom vissa områden upplever vi att det är fokus på det
skadeförebyggande arbetet medan det inte är det inom andra verksamheter. Kan man få
till en jämnare balans över alla verksamheter så tror vi att resultaten kan bli ännu bättre.

9  SLUTORD
Förändringsarbete måste få ta tid för att kunna förankras ordentligt i en verksamhet. Som vi
tidigare nämnt, så tar det mellan fem och tio år att implementera en förändring samt att kunna
se konsekvenserna i den permanenta verksamheten. Vi hoppas därför att den här c-uppsatsen
kan ses som en delutvärdering av arbetet med en ”säker och trygg kommun”.
Slutligen anser vi inte att arbetet med en ”säker och trygg kommun” är helt förankrat ute i
verksamheterna ännu, men vi tror att detta kommer att kunna bli bra med hjälp av mer
resurser i form av stöd, information och tydliga ramar. Kan man få verkställarna att känna
större delaktighet i arbetet så är vi övertygade om att implementeringen av Uddevalla som en
”säker och trygg kommun” kommer att lyckas, för arbetet har trots allt bara pågått i fyra år.

Lycka till med det fortsatta arbetet!
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Bilaga 1.

FRÅGEMALL TILL UNDERLAG FÖR INTERVJUER C-UPPSATS, VT-03,

Kom-i-håg för oss som intervjuar att informera om:
- Tacksamt att de har ställt upp på en intervju.
- Intervjun tar omkring 60 minuter.
- Fråga om det är ok att spela in intervjun på band.
- Svaren kommer att behandlas anonymt.  Ingår som en del i en c-uppsats samt kommer

även att presenteras för folkhälsosekreteraren i Uddevalla Kommun.
- Den intervjuade kan få ta del av slutresultatet om intresse finns.

Den intervjuades bakgrund
-    Vilken roll har du i organisationen?
- Hur länge har du haft denna tjänst?

Kunskap om det förebyggande arbetet
- Vad känner du till om arbetet med en "säker och trygg kommun"?
- Vad känner du till om mål och syfte med en "säker och trygg kommun"?
- (Om inte - visa folkhälsoplanen med dess vision, strategi och framgångsfaktorer.)
- Hur har du fått den informationen?
- Av vem har du fått informationen?
- När då?

Implementering
- Kan du ge exempel på hur det skadeförebyggande arbetet har integrerats i den permanenta

verksamheten?
- Om inte, vad tror du det beror på?
- Kommer du ihåg hur det var innan?
- Förekommer det någon form av skaderegistrering?
- Vem gör den?
- Har ni i din verksamhet formulerat era syften och mål utefter de övergripande mål och

syften som finns för det skadeförebyggande arbetet?
- Om inte, av vilken anledning tror du att det inte har formulerats några mål och syften?
- Kan du ge exempel på skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten?
- Prioriterar du det skadeförebyggande arbetet?
- Kan du ge exempel?
- Om inte, av vilken anledning?
- Vad är i så fall viktigare? Vem anser det?

Förutsättningar
- Har du fått tillräckligt med information för att kunna jobba med det skadeförebyggande

arbetet i din verksamhet?
- Anser du att du har fått tillräckligt med:

Resurser
Utbildning
Utrymme

 för att kunna jobba med det skadeförebyggande arbetet på din arbetsplats?
- om inte, vad anser du behöva mer av?
- Vem tar beslut om det?
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Delaktighet
- Känner du att du har stöd från dina kollegor i det skadeförebyggande arbetet?
- Kan du ge exempel?
- Har du stöd från någon annan när det gäller det skadeförebyggande arbetet?
- Om ja, vem då?
- Om inte, skulle det vara meningsfullt att ha det?
- Av vem?
- Hur upplever du din delaktighet när det gäller det skadeförebyggande arbetet i sin helhet?

Utvärdering
- Görs det någon utvärdering/uppföljning av det skadeförebyggande arbetet?
- Om ja, hur då?
- Vem "kräver" en utvärdering/uppföljning?
- Vem tar del av den?
- Om nej, varför inte?
- På vilket sätt känns det viktigt för dig att göra en utvärdering?
- Om inte – hur kommer det sig?

Framtiden
- Hur tror du att det skadeförebyggande arbetet kommer att fortlöpa i din verksamhet?
- Egna visioner?
- Andras visioner?

Helheten
- Vilket är ditt helhetsintryck av det skadeförebyggande arbetet på din arbetsplats på en

skala från 1 - 10?

Tack för din medverkan

Jaana Englund och Agneta Erikson, HTU Vänersborg.


