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ABSTRACT 
Thorsson, E. 2015. Hitta ut – Ett svenskt folkhälsoprojekt. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet.   
 
Fysisk aktivitet i det svenska samhället spelar en betydande roll för landets folkhälsa. Folkhälsoprojektet Hitta ut 
drivs lokalt på 14 olika platser i Sverige och utgör således en del av vårt samhälles utbud av aktiviteter riktat mot 
folkhälsa. 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för vad som är essentiellt för ett lyckat 
folkhälsoprojekt i Sveriges kommuner. Fokus ligger på att kartlägga vilka framgångsfaktorer och brister som är 
direkt avgörande för dess utgång och resultat.    

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar genomförs en intervjustudie vars resultat diskuteras 
utifrån Elisabeth VG Janssons och Per E Tillgrens resultat i sin artikel i BMC Public Health gällande 
hälsopromotion på lokal nivå samt Johan Faskungers, doktor inom fysisk aktivitet & hälsovetenskap vid 
University of Bristol, utvärdering av hur implementeringen av fysisk aktivitetsfrämjande insatser ser ut i 
samhället. 

Uppsatsens resultat visar att närvaron av en eldsjäl är en nödvändighet för en lyckad folkhälsopromotion, 
både på arrangörsnivå så väl som på kommunal nivå. Vidare är en förankring hos kommunen viktig i förhållande 
till drift av projektet då det är kommunen som ger ekonomiskt bidrag till projektets arrangörer. Marknadsföring 
upplevs också ha spelat av avgörande roll för folkhälsoprojektets resultat.  
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1. INLEDNING 
 
Sverige är ett land med hög levnadsstandard och betraktas idag som ett välfärdssamhälle. Ett 
välfärdssamhälle definieras av Nationalencyklopedin (1951) som ett samhälle som strävar att 
ge alla medborgare materiell välfärd och social och ekonomisk trygghet. År 2013 låg Sverige 
på en åttonde plats i OECD:s, Organisation for Economic Co-operation and Development, så 
kallade välståndsliga där man mäter länders levnadsstandard genom att se på ett lands 
köpkraftsjusterade BNP per capita (Ekonomifakta, 2014).  

I länder med hög levnadsstandard ser arbetet med att främja landets folkhälsa annorlunda 
ut än i länder med låg levnadsstandard. Begreppet folkhälsa innebär det totala psykiska och 
fysiska hälsotillstånd inom ett land eller folkgrupp, det vill säga inte hälsa på individnivå. 
Medan fattigare länder arbetar med stora problem som bland annat svält, tillgång till rent 
dricksvatten, hög barnadödlighet, bristfällig sjukvård och låg sysselsättning bland 
befolkningen har det i mer utvecklade länder uppstått andra folkhälsoproblem. Stora delar av 
Sveriges medborgare har i dagsläget en stillasittande livsstil som resultat av skrivbordsjobb, 
motordrivna färdmedel och många timmar framför en TV eller dator. Folksjukdomar så som 
diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt och fetma är idag ett faktum i Sverige. Det 
huvudsakliga folkhälsoarbetet bedrivs på regional och lokal nivå genom länsstyrelser, 
landsting och kommuner men det är staten som genom folkhälsomyndigheten ansvarar för 
Sveriges medborgares hälsa. De samlar in och förmedlar kunskap till berörda myndigheter 
(Socialdepartementet, 2014). För att motverka eventuella folkhälsosjukdomar en stillasittande 
livsstil kan medföra förespråkar folkhälsomyndigheten daglig fysisk aktivitet. År 2000 lät 
folkhälsomyndigheten YFA, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet utforma rekommendationer 
gällande fysisk aktivitet, som senare reviderades 2011 som resultat av ny forskning. Dessa 
rekommendationer informerar om hur aktiva människor bör vara i tid och intensitet per vecka 
för att stärka sin hälsa och på så sätt minska risken för bland annat kroniska sjukdomar och för 
att förebygga för en tidig död. Även tips och exempel på aktiviteter så som idrott, friluftsliv, 
motion och val av transport som att promenera eller cykla ges i rekommendationerna 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Med allt detta i betraktning kan det konstateras att 
myndigheterna har ansvar för folkhälsan i Sverige, men vem är egentligen drivkraften bakom 
folkhälsopromotion och hur ser samarbetet mellan kommunerna och arrangörerna av 
folkhälsoprojekten ut?  

Folkhälsoprojektet Hitta ut är ett svenskt friskvårdsprojekt som drivs på gräsrotsnivå. På 
projektets hemsida beskrivs projektet på följande sätt; hittaut.nu är ett hälso- och 
friskvårdsprojekt med målet att få människor i rörelse och upptäcka nya platser i sin 
omgivning (Hitta ut, 2014). Projektet har en stark orienteringsanknytning och drivs lokalt av 
orienteringsklubbar, ofta med stöd av kommunen, på 14 platser runt om i Sverige. De lokala 
projekten lyder under den centralstyrda organisationen Hitta ut Sverige.  

I denna uppsats kommer Hitta ut projektets framgångsfaktorer och brister att kartläggas 
och undersökas för att etablera en djupare förståelse för vad som primärt skall till för att ett 
lyckat folkhälsoprojekt skall kunna genomföras.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för vilka faktorer och brister som är 
essentiella för ett lyckat folkhälsoprojekt. Detta skall uppnås genom att genomföra en 
intervjustudie och undersöka två olika Hitta ut projekt drivna i Uppsala kommun respektive 
Norrtälje kommun. I uppsatsen skall följande frågeställningar besvaras: 
 

- Vilka är de viktigaste faktorerna för ett lyckat folkhälsoprojekt. 
 

- Varför fungerar Hitta ut projektet i en kommun och inte en annan? 
 
 
 
1.2 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsar sig till Hitta ut som projekt fram till första oktober 2014 då projektet 
bytte ägare från orienteringsklubben IK Hakarpspojkarna till O-ringen AB.  
 
1.3 Definition  
Lyckat friskvårdsprojekt – definieras i denna uppsats som ett projekt som uppfyller den 
arrangerande klubbens uppsatta syfte och mål med projektet, samt att projektet totalt sett går 
med vinst rent ekonomiskt.  
 
1.4 Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i följande sex avsnitt; metod, bakgrund, teori, resultat, analys – 
sammanfattande diskussion samt slutsats. I metodavsnittet ges en redogörelse för val av 
undersökningsmetod och dess eventuella svagheter. Vidare presenteras vilka personer som 
intervjuats och vilken anknytning och betydelse de har för uppsatsen. Bakgrundsavsnittet är 
omfattande och ger läsaren en överblick och förklaring över folkhälsa och friskvård generellt, 
Hitta ut, dess arrangörer och geografiska lokaliseringar. Därefter följer ett teoretiskt avsnitt 
som berör folkhälsoarbete i svenska kommuner, fysisk aktivitet i samhället och dess 
implementering. Efter det görs en utförlig genomgång av intervjustudiens resultat som sedan 
diskuteras i analysdelen i relation till teoriavsnittet. Uppsatsen avslutas till sist med en 
kortfattad slutsats. 
 
2. METOD 
 
Denna uppsats empiriska material består först och främst av fem kvalitativa intervjuer med 
representanter för av relevans utvalda organisationer; två orienteringsklubbar som driver Hitta 
ut projektet lokalt i form av OK Linné i Uppsala och OK Roslagen i Norrtälje, Uppsala 
kommun och Norrtälje kommun samt den samordnande organisationen Hitta ut Sverige. 
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Resultatet av en enkätundersökning har delvis även använts. Detta är dock sekundärdata då 
undersökningen gjordes av Hitta ut Sverige år 2013. 

Samtliga genomförda intervjuer utgörs av så kallade kvalitativa intervjuer och syftar till 
att utforska och identifiera okända eller mindre kända egenskaper och företeelser (Svensson & 
Starrin, 1996, s.52). Valet av denna undersökningsmetod blev naturligt då inte någon 
kvantitativ data eller data i sifferform, som oftast förknippas med kvantitativa undersökningar 
(Trost, 2005, s.8), skulle insamlas. Fokus låg mest på specifik information från personer med 
spetskunskap, som oftast ej heller finns nedskriven eller dokumenterad i någon större 
utsträckning. Intervjuer kan delas upp i två olika typer, standardiserad och ostandardiserad. 
Den standardiserade typen används i störst utsträckning vid kvantitativa intervjuer. Detta för 
att varje respondent skall möta samma frågestimuli med frågor som utan tvivel inte kräver 
några vidareförklaringar eller utvecklande följdfrågor. Den ostandardiserade typen av intervju 
är till skillnad mot det standardiserade mer sonderande. Svensson & Starrin (1996, s.56) 
menar också att vid kvalitativa intervjuer är det framförallt det centrala syftet med 
undersökningen som skall styra intervjun och att intervjuaren aktivt utvecklar och anpassar 
sina frågor genom nya följdfrågor och på så sätt insamla relevant information för ändamålet. 
Intervjuerna i denna uppsats kan varken ses som några renodlade, standardiserade eller 
ostandardiserade intervjuer, utan får ses som en form av hybrid då de besitter drag från båda 
typerna. För att få en struktur i intervjuerna, där en röd tråd skulle kunna följas, samtidigt som 
insamlad data skulle vara jämförbar författades intervjuguider som följdes vid 
intervjutillfällena. Intervjuguiderna var inte helt identiska utan tre olika användes. Detta för 
att de skulle passa de intervjuade och de organisationerna de representerade. Följsamhet vid 
intervjuer ses som essentiellt och intervjuguiderna fick därför följa samma struktur där 
liknande frågor presenterades i samma ordning (Trost, 2005, s.51).  

Vidare är det viktigt att de intervjuade känner sig bekväma och trygga i 
intervjusituationen för att en bra och givande intervju skall kunna genomföras (Bryman, 2002, 
s.132). Därför skickades intervjuguiden med dess kommande frågor ut till de intervjuade i 
förväg så att de hade möjlighet att förbereda sig.     

De fem genomförda intervjuerna utgjordes av en direkt intervju, två telefonintervjuer 
samt två så kallade videokonversationer med hjälp av dataprogrammet ”Skype”. En 
videokonversation fungerar som en telefonintervju samtidigt som intervjuaren och den 
intervjuade ser varandra med hjälp av en kamera. Att genomföra fem direkta intervjuer hade 
varit att föredra, men på grund av lång resväg och önskemål från de intervjuade får 
telefonintervju och intervju via Skype anses som de bästa alternativa lösningarna.   

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en applikation på en mobiltelefon för att 
sedan transkriberas på en dator i efterhand. Genom att spela in intervjuerna och på så sätt ha 
möjlighet att gå tillbaka och lyssna på dem i efterhand så eliminerades risken för glömska och 
missförstånd avsevärt.       
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2.1 Kritik till metodval 
Valet av intervju som kvalitativ metod har som tidigare nämnts tett sig naturligt med tanke på 
vilken typ av information som skulle insamlas. Dock kan metoden i sig kritiseras. Bryman 
(2011, s.368-368) skriver att kvalitativ forskning i utgångspunkt kan bli subjektiv då resultatet 
ofta bygger på forskarens personliga uppfattningar och vad som bör anses som viktigt. Även 
dess lösa struktur bjuder in till tolkningar där sympatier kan påverka resultatet. Vidare blir då 
en generalisering av resultaten näst intill omöjlig till andra miljöer och kontexter. Kvalitativ 
forskning tenderar i motsats till kvantitativ forskning ibland att ha en bristande transparens i 
hur exempelvis dess intervjupersoner valts ut (Bryman, 2011, s.370). För att undvika detta ges 
en motivering till urvalet av intervjupersonerna under Urval.     

Denna undersökning omfattar fem intervjuer fördelade mellan tre olika intervjutyper; 
direkt intervju, telefonintervju samt Skype-intervju. Då det som skulle diskuteras inte 
betraktas som känslig information och för att kunna etablera en mer personlig kontakt där 
möjlighet att uppfatta miner och kroppsspråk var målet att genomföra direkta intervjuer. 
Bryman (2011, s.432) menar dock att det finns belägg för att skillnaden mellan resultatet från 
direkta intervjuer och telefonintervjuer är minimala. En nämnvärd aspekt vid telefonintervjuer 
är att de tenderar att bli kortare än direkta intervjuer, vilket är något som också upplevdes vid 
båda telefonintervjuerna. Trots att de tidsmässigt blev de kortaste intervjuerna erhölls likväl 
svar på alla ställda frågor. Skype-intervjuerna får betraktas som en hybrid mellan direkt- och 
telefonintervju. Denna metod kan ses som den alternativa intervjumetod som mest påminner 
en direkt intervju och har majoriteten av en direkt intervjus egenskaper.    
 
2.2 Urval 
De som intervjuats i denna uppsats har valts med omsorg för att få personer med relevant 
kunskap och största möjliga insikt i de valda Hitta ut projekten. I en strävan efter ett 
kvalitativt representativt urval handplockades intervjupersonerna på grund av deras insikt och 
ansvarsområde inom Hitta ut projektet. Att någon form av ett slumpmässigt urval skulle 
användas var aldrig aktuellt då kvaliteten på informationen stod i fokus och var därför inte 
lämpligt (Langemar, 2008, s.54).   

Två Hitta ut projekt har valts. Hitta ut Uppsala, som drivs av orienteringsklubben Linné 
och Hitta ut Norrtälje som drivs av orienteringsklubben Roslagen. Tomas Stenström har varit 
projektledare, sälj- och marknadsansvarig för projektet i OK Linné och har spelat en central 
roll för projektets utveckling och utgång. Tomas Källberg har varit ansvarig för OK 
Roslagens Hitta ut projekts hemsida. Han har även jobbat med sponsorer av projektet och 
varit samordnare och kontaktperson för det praktiska arbetet inom projektet. 

Vidare har två intervjuer med Uppsala respektive Norrtälje kommun genomförts. Sten 
Larsson, ansvarig för idrottsfrågor på kontoret för samhällsutveckling vid Uppsala kommun, 
är kommunens kontaktman gällande Hitta ut projektet i Uppsala. Adam Persson, idrottschef 
på Norrtälje kommun och kontaktperson mellan OK Roslagen och kommunen. Han sitter 
även med och bedömer hur kommens budget som avsatts för idrotts- och friluftsprojekt skall 
fördelas. 
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Slutligen har Kalvis Mihailovs, projektledare och huvudansvarig för Hitta ut Sverige 
intervjuats. Under perioden 2011-2014 ansvarade han för marknadsföring, försäljning, layout 
av kartor på majoriteten av projekten i Sverige samt underhåll av projektet. 

Två av intervjupersonerna kände jag från tidigare, Tomas Stenström och Kalvis 
Mihailovs, varav den senare betraktar jag som nära vän. Jan Trost menar att; Påpekas bör att 
intervjuandet skall ske i en vänlig atmosfär men intervjun får inte övergå i något som kan 
kallas vänskap (Trost, 2005, s.205). Intervjusvaren anses dock inte ha påverkats negativt i 
någon mening av detta faktum då båda intervjuerna hölls i en formell ton med ett officiellt 
start och slut. Personerna blev även uppmanade att prata utifrån kraft av sitt ämbete.    
 
3. BAKGRUND 
 
3.1 Folkhälsans historia i Sverige 
Folkhälsa är ett brett begrepp som kan inkludera många olika aspekter. Begreppet gäller inte 
enskilda individer, utan det är benämningen på ett lands eller en grupps totala hälsotillstånd 
och inbegriper fysisk, psykisk och social hälsa. Trots att denna uppsats främst handlar om ett 
projekt knutet till folkhälsoaspekten friskvård och fysisk aktivitet ges en överblick över hur 
begreppet folkhälsa utvecklats i Sverige över de sista 300 åren. Detta för att ge en förståelse 
för varför folkhälsa är viktig för ett land och varför friskvård och fysisk aktivitet är viktigare i 
dagens samhälle än för 300 år sedan.      

Det svenska samhällets syn på folkhälsa och dess folkhälsoarbete har sedan 1700-talet 
fram till idag förändrats i stor utsträckning. Från början utgjordes folkhälsoarbetet i 
utgångspunkt av att försöka avskärma sig genom utfrysning och isolering av de sjuka då 
epidemier och sjukdomar så som pest och spetälska härjade. Det är dock under den här tiden 
man försökte begränsa sjukdomarna och började se den faktiska innebörden av en friskare 
befolkning för en mer produktiv arbetskraft. För att ha möjlighet att överblicka och föra 
statistik över befolkningsantal, och födo- och dödstal startades därför Tabellverket i mitten 
1700-talet, vilket var en obligatorisk folkbokföring, som Sverige var först i världen med 
(Ewles & Simnett, 2003, s.28).  

På 1800-talet hårdnar fokusen på hälsan och sjukvården i samma takt som 
industrialiseringen och urbaniseringen. Befolkningens alkoholvanor hade utvecklats till ett 
stort folkhälsoproblem vilket man försökte bekämpa (Ewles & Simnett, 2003, s.29). 
Förståelsen av sambandet mellan hygien, bakterier och smittning ökade och vaccinet mot 
smittkoppor utvecklades, vilket skördade stor framgång. År 1874 genomfördes den första 
hälsoreformen i Sverige där det i stadgar bestämdes att en fungerande sjukvård måste bedrivas 
och epidemiska sjukdomar skall bekämpas (Vilhelmsson, 2012, s.47).  

I början av 1900-talet blir hunger, som tidigare varit ett stort problem mindre. Detta som 
resultat av utvecklingen av kvävebaserad gödsling inom jordbruket (Vilhelmsson 2012, s.48). 
Nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorna påverkar det politiska klimatet och 
kommunala nämnder så som barnavårds- nykterhets- och hälsovårdsnämnder spelade en 
central roll i det svenska folkhälsoarbetet (Ewles & Simnett, 2003, s.29). Även idrotten 
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formas under den här tiden till en folkrörelse, och intresset för natur och friluftsliv får en 
rörelsekaraktär. Mängder med sammanslutningar bildas som exempelvis Sveriges 
Scoutförbund, Svenska föreningen för folkbad, Svenska gymnastikförbundet och Förening för 
skidlöpningens främjande i Sverige (Palmblad, 1997, s.125, Sandell & Sörlin, 1999 s.13).  
Den så kallade svenska modellen eller visionen om folkhemmet utvecklas, vilket i början var 
en form av en oskriven överenskommelse i samhället mellan kapitalism och 
marknadsekonomi med ekonomisk tillväxt som mål och socialdemokratins arbete för ett mer 
jämlikt Sverige. Detta får en starkare etablering år 1938 då Saltsjöbadsavtalet författas, 
normerna för hur Sveriges arbetsmarknad och dess arbetsgivares och arbetstagares intressen 
och konflikter skulle hanteras (Edlund m.fl. 1988). Detta kom senare att i stor utsträckning 
påverka Sveriges politik gällande hälso- och sjukvården och den generella välfärden (Sundin 
m.fl. 2005, s.11) Den svenska modellen har varit uppbyggt runt ett samarbete mellan staten 
och aktörer på lokal nivå. Till skillnad från andra länders folkhälsoarbete, där det som oftast 
kommer från statlig nivå har det i Sverige etablerats på ett bredare sätt fördelat mellan flera 
aktörer och intressenter vilket resulterat i en högre legitimitet (Sundin m.fl. 2005, s.12).  

På 1970-talet händer något inom folkhälsoarbetet, istället för att i störst utsträckning 
fokusera på det socialmedicinska inom folkhälsoarbetet börjar man intressera sig mer för 
andra påverkande faktorer som livsstil och sociala och ekonomiska ojämlikheter (Sundin m.fl. 
2005, s.50-51). Istället för att hälsoarbetet utgjordes av en statlig, medicinsk service skulle 
den enskilde individen vara delaktig och i högre grad kunna styra över sin egen hälsa. Denna 
tanke symboliseras i begreppet ”empowerment” från policydokument Ottawa Charter for 
Health Promotion, författat 1986 av WHO, World Health Organisation. Empowerment kan 
översättas till egenmakt, att man är delaktig i sin egen hälsa (Korp, 2004, s.8). Begreppet 
friskvård myntades någon gång på 1960-talet, men det är först på 1970-talet som en 
organiserad verksamhet växer fram. Winroth med flera (2008, s.38) definierar begreppet på 
följande sätt: Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och 
gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil.  

På 1980-talet omfattar friskvårdsarbetet åtgärder så som hälsoupplysning och sociala och 
politiska åtgärder. Detta för att bekämpa problem som arbetslöshet och miljöproblem som 
sågs som bidragande faktorer till en dålig livsstil fylld av rökning, övervikt, stress och dåliga 
bostadsförhållanden. Medborgare blev också uppmanade till att bidra till sin egna framtida 
hälsa på gräsrotsnivå, vilket är en viktig aspekt att nämna då initiativet till många av dagens 
friskvårdprojekt tas och bedrivs på just gräsrotsnivå.  

År 1992 bildades Folkhälsoinstitutet, med den huvudsakliga uppgiften att ansvara för den 
nationella folkhälsan. Under 1990-talet arbetades nya folkhälsomål fram genom en 
parlamentarisk utredning vilket resulterade i att Sverige år 2003 fick en ny folkhälsopolitik då 
riksdagens proposition ”Mål för folkhälsan” antogs. Denna proposition var uppdelad i 11 
målområden som tillsammans skall utgöra den svenska folkhälsan (Ewles & Simnett, 2003, 
s.26-29). Alla målområden är viktiga då de utgör en helhet, men för uppsatsen är i 
utgångspunkt det nionde målområdet med benämningen ”Ökad fysisk aktivitet” relevant och 
återges därför nedan: 
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Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Målet för de samlade 
insatserna inom detta område är att samhället utformas så att de ger förutsättningar för 
en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta ska främst ske genom insatser som 
stimulerar till: mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet, mer 
fysisk aktivitet under fritiden, att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt 
erbjuds möjligheter till motion (Ewles & Simnett, 2003, s.33).     

 
Visserligen är detta målområde ett övergripande begrepp som omfattar fysisk aktivitet, men 
det har stark anknytning till Sveriges hälso- och sjukvård då det till stor del ansvarar för 
medborgares hälsa. Ytterligare ett av riksdagens mål för folkhälsan blir då aktuellt, det sjätte 
målområdet med benämningen ”Hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. Medborgare som på 
något sätt får problem med sin hälsa går generellt sett till en vårdcentral eller ett sjukhus för 
att få hjälp genom råd, medicinering eller annan behandling. Vården får på så sätt stor 
auktoritet och inflytande över befolkningen och tanken är att hälsofrämjande arbete skall 
utgöra en av grundpelarna inom primärvården (Ewles & Simnett, 2003, s.32). Ett bevis på att 
hälso- och sjukvården värdesätter fysisk aktivitet högre i dagsläget än tidigare ur en 
hälsoaspekt är dess inledda samarbete med idrottsrörelsen som resulterat i FaR – fysisk 
aktivitet på recept, som startades 2001. FaR innebär att läkare, sjukgymnaster och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal kan skriva ut fysisk aktivitet på samma sätt som medicin skrivs 
ut till patienter som söker hjälp för en viss åkomma. FaR används i dagsläget av alla 
landsting, dock är det stor variation gällande hur långt de olika landstingen kommit med detta 
samarbete (Kallings, 2009). För att kvalitetssäkra denna typ av medicinering har landsting och 
distriktsförbund utbildat så kallade FaR-ledare inom idrottsrörelsen som då skall besitta 
kompetens gällande hur patienter och nybörjare bör omhändertas på rätt sätt. Winroth & 
Rydqvist (2008, s.63) menar att: ”Hälsoinriktad bredd- och motionsidrott utgör en viktig 
verksamhetsbas i ett folkhälsoperspektiv och bör utvecklas för att tillgodose det stora behovet 
av fysiska aktiviteter i samhället.” FaR kan i det här fallet ses som länken mellan 
myndigheterna i form av hälso- och sjukvården och det ideella i form av bredd- och 
motionsidrott.   
 
3.2 Undersökningens städer och arrangerande klubbar  
Hitta ut projekten som undersökts är som tidigare nämnt belägna i Uppsala och Norrtälje och 
arrangeras av orienteringsklubbarna OK Linne och OK Roslagen. Städer har lite olika 
förutsättningar i form av bland annat befolkningsmängd, näringsliv, utbildnings- och 
inkomstnivå samtidigt som de arrangerande orienteringsklubbarna har lite olika verksamheter 
och medlemsantal. Detta presenteras kort i texten då det kan vara potentiella 
påverkningsfaktorer för utgången av Hitta ut projektet.  
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3.2.1 Uppsala  
Uppsala är residenshuvudstad i Uppsala kommun, som är Sveriges fjärde största kommun 
befolkningsmässigt med dryga 200’000 invånare. Uppsala är vetenskapligt framstående 
genom Uppsala Universitet, som är det äldsta lärosätet i Norden, och SLU, Sveriges 
Lantbruksuniversitet med sina 40´000 studenter och forskare. I staden finns även 
regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med sina 8000 anställda (Uppsala kommun, 2014). År 
2013 hade 40 procent av Uppsala kommuns befolkning en eftergymnasial utbildning. Det är 
strax över rikets genomsnitt på 39 procent. Medianinkomsten år 2013 låg i Uppsala kommun 
på knappt 251’000 kronor, strax över rikets medianinkomst på 248’000 kronor 
(Ekonomifakta, 2015). 
 
3.2.2 Norrtälje 
Norrtälje ligger i Norrtälje kommun och har runt 57’000 invånare (Ekonomifakta, 2015). 
Kommunen har inte några större, dominerande företag eller industrier, utan det är flest mindre 
företag och egenföretagare som är etablerade inom kommunen. År 2013 hade 26 procent av 
Norrtälje kommuns befolkning en eftergymnasial utbildning. Det är under rikets genomsnitt 
på 39 procent. Medianinkomsten år 2013 låg i Norrtäljes kommun på ca 240’000 kronor, strax 
under rikets medianinkomst på knappa 248’000 kronor (Ekonomifakta, 2015).   
 
3.2.4 OK Linné 
Orienteringsklubben Linné grundades 1995 i Uppsala och har ett totalt medlemsantal som 
överstiger 900, där omkring hälften tävlar aktivt. Detta gör klubben till Sveriges största 
orienteringsklubb. Den bedriver ungdomsverksamhet såväl som bredd- och elitverksamhet 
med målsättningen; ”att vara en elitklubb med stor bredd och en stark ungdomsverksamhet”. 
Alla är välkomna att delta på klubbens träningar och man kan välja mellan att vara aktiv 
medlem, träningsmedlem eller stödmedlem. Klubben är en av de främsta inom 
orienteringssporten och betraktas som en av Upplands största och mest framgångsrika 
idrottsföreningar (OK Linné, 2013). 
 
3.2.3 OK Roslagen 
Orienteringsklubben Roslagen från Norrtälje grundades 1992. Klubben drivs av ett antal 
”eldsjälar” och har omkring 400 medlemmar där runt 100 springer mer aktivt. Inom 
orienteringssporten ses detta som en medelstor klubb. Det bedrivs flera olika verksamheter i 
klubben i form av ungdoms-, motion-, elit-, mountainbike- och skidverksamhet. Antalet 
elitlöpare i klubben är dock ganska få (Källberg, 2014-12-13).   
 
3.3 Hitta ut projektet 
Hitta ut är ett hälsovårdsprojekt som startades 2007 av orienteringsklubben IK 
Hakarpspojkarna i Jönköping. Konceptet går ut på att en karta över ett geografiskt område 
med ett visst antal checkpoints produceras och distribueras gratis till hushåll. Första året 
projektet drevs i Jönköping distribuerades kartan till 40’000 hushåll. År 2014 hade Hitta ut 
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Sverige ca 30’000 registrerade användare, 500’000 registrerade checkpoints och finns på 14 
platser runt om i landet (Mihailovs 2014-12-01).   

Projektets beskrivelse och syfte är som tidigare nämnt: hittaut.nu är ett hälso- och 
friskvårdsprojekt med målet att få människor i rörelse och upptäcka nya platser i sin 
omgivning. Projektet riktar sig till alla medborgare, elitidrottare så väl som motionär, ung som 
gammal. Förutom att kartan skickas ut till alla hushåll som är med på kartan går det att hämta 
kartan på ett visst antal platser i området, ofta hos sponsorer eller exempelvis på kommunens 
kontor. Det är även möjligt att ladda ner kartan på internet på projektets hemsida eller direkt 
till en mobiltelefon (Mihailovs 2014-12-01).  

En checkpoint består av en metallstolpe med Hitta uts logo på, samt en kod i form av två 
bokstäver eller siffror. Efter att en användarprofil har upprättats gratis på Hitta ut projektets 
hemsida på internet kan koden registreras, antingen på hemsidan eller direkt i mobiltelefonen 
via en nedladdningsbar applikation. Det är stor variation i svårighetsgrad på en checkpoints 
placering. För att projektet skall tilltala så många medborgare som möjligt samtidigt som det 
är tillgängligt för alla har checkpointsen placerats både i skogen så väl som i stadsmiljö. På 
kartan finns en beskrivning av varje checkpoint i form av svårighetsgrad och huruvida den är 
tillgänglig för de som går med barnvagn eller rullstolsbundna. För varje registrerad 
checkpoint erhålls en lottsedel. Den första dagen varje månad under projektets gång hålls en 
utlottning av priser bland alla erhållna lottsedlar (Hitta ut, 2014). 
 
4. TEORI 
 
4.1 Folkhälsopromotion i svenska kommuner 
Elisabeth VG Jansson och Per Tillgren gav 2010 ut en vetenskaplig artikel i BMC Public 
Health med namnet: Health promotion at local level: a case study of content, organization and 
development in four Swedish municipalities. Syftet med undersökningen var att få en djupare 
förståelse för processerna och organiseringen av lokalt hälsofrämjande och dess innehåll.      
Undersökningen som gjordes var en flerfaldig fallstudie av fyra kommuner i Sverige; 
Oxelösund, med ett invånarantal omkring 11’000 invånare, Strängnäs med 30’200, Fagersta 
med 12’300 och Sala med 21’700 invånare. Uppsala kommun och Norrtälje kommun som 
använts i uppsatsen studie är båda större kommuner rent befolkningsmässigt. Detta skall dock 
ha ringa betydning då Sveriges kommuner skal ha samma organisatoriska struktur.     

Resultatet av analysen visar att hälsopromotion sker genom tre faser; initiering, handling 
och prestation. De avgörande faktorer som påverkade var lokala aktörer, hälsostatistik samt 
arrangerade evenemang. Faktorer som sågs som direkt hämmande var brist på resurser och 
alldeles för vaga mål att jobba mot. Externa faktorer som exempelvis nationella riktningslinjer 
anses inte ha haft någon större påverkan, medan exponering i media tros ha haft en påverkan, 
dock endast i en viss utsträckning. Sedan slutet av 1980-talet har innehållet i hälsofrämjandet 
ändrats från ad hoc livsstil och beteenderelaterade tilltag till mer strukturella och 
sektoröverskridande åtgärder i samband med faktorer som anses påverka hälsan (Jansson & 
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Tillgren, 2010, s. 1). Janssons och Tillgrens upptäckter är intressanta att diskutera i samband 
med intervjustudiens resultat gällande ett genomförande av folkhälsoprojekt.   

Som tidigare nämnt genomgår hälsopromotion tre faser; initiering, handling och 
prestation. Initiering påverkas av interna faktorer, så som lokal politik, ekonomi och 
demografi samtidigt som externa faktorer som hälsotrender i samhället kan påverka. Vid 
initieringen anses närvaron av en entusiast eller lokal eldsjäl vara den viktigaste katalysatorn 
medan lokal statistik, finansiering och marknadsföring anses vara de viktigaste externa 
faktorerna (Jansson & Tillgren, 2010, s. 6-7). 

Under handlingsfasen formas och behandlas beslut eller åtgärder. Interna och externa 
hinder och stärkande faktorer influerar handlingsfasen i frågor gällande och under 
hälsopromotion. Något som upplevts som ett stort hinder för genomförande av lokal 
hälsopromotion bland kommunerna var att det inte var definierat vem som var ansvarig för 
vad. Detta resulterade i att det sällan lyftes tydligt formulerade folkhälsofrågor på den 
kommunala dagordningen, och därmed har utformandet av planer och strategier blivit lidande 
(Jansson & Tillgren, 2010, s. 7-8).    

Prestationsfasen är där resultatet av initierings- och handlingsfasen presenteras. Det är 
prestationer som resulterat i en hållbar ändring i organisationen, strukturen och strategin inom 
hälsofrämjande aktiviteter. Lokala interna och externa resurser och behov påverkar även 
resultatet under denna fas (Jansson & Tillgren, 2010, s. 8). 

Den huvudsakliga upptäckten i artikeln är att lokalt hälsofrämjande primärt har utvecklats 
genom kommuners egna behov. I alla fyra kommuner har som tidigare nämnts de 
hälsofrämjande aktiviteterna parallellt ändrats sedan 1980-talet och speglar internationella 
trender. Kommuner är influerade och beroende av externa faktorer, men för att dessa skall 
kunna tas i bruk vid hälsofrämjande krävs delaktighet och ett aktivt engagemang av lokala 
ledare och organisationer. I alla kommuner har det funnits en eller flera tjänstemän eller 
politiker som antingen implicit eller explicit fungerat som förespråkare eller drivkrafter 
bakom det lokala hälsofrämjandet (Jansson & Tillgren, 2010, s. 9) 
 
4.2 Implementering 
Forskning är något som kontinuerligt bedrivs inom de flesta områden och är som oftast det 
som ligger till grund för nya rön och tilltag för det mesta som händer i vårt samhälle. När 
forskningen har nått ett resultat eller en slutsats kan det bli ”erkänt” av forskningsvärlden 
genom publicering. All kunskap är nödvändigtvis inte god eller nyttig, även om den 
kvalitetssäkrats på olika sätt genom exempelvis en granskning av andra framstående forskare. 
För att denna nya kunskap eller forskning skall tas i användning krävs en implementering. 
Utan en implementering har resultatet av forskningen svårt att ”överföras” till någon form av 
praktisk verksamhet (Nilsen, 2010, s.10). Professor Sandra Dawson (1995, s.201) uttryckte 
sig på följande sätt; forskningens resultat skall ”flyta från experten till icke-experten som 
vatten genom pipa”. Inom exempelvis medicinen förväntas det att bästa möjliga vård skall 
erbjudas som följd av att den senaste forskningen har implementerats. Samma förväntningar 
borde gälla för implementering av fysisk aktivitet.  
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4.2.1 Implementering av fysisk aktivitet i samhället 
Johan Faskunger (2013, s.8), doktor inom fysisk aktivitet & hälsovetenskap vid University of 
Bristol, menar att mycket av ny forskning och kunskap gällande folkhälsofrågor inte når ut 
eller har svårt att nå ut till de som praktiskt jobbar med folkhälsa i samhället. Detta som 
resultat av att författande av faktaböcker står alldeles för lågt i status i förhållande till 
publiceringar i vetenskapliga tidskrifter då det först och främst är dessa som forskare bedöms 
efter. Att skriva en faktabok är som regel tidskrävande och kostsamt och väljs då ofta bort.         

Faskunger har gjort en utvärdering av hur implementeringen av fysiskt 
aktivitetsfrämjande insatser ser ut i samhället. Detta görs genom att granska elva stycken 
arenor eller insatsområden som kan tänkas främja fysisk aktivitet. Fem av dessa bedöms 
beröra Hitta ut projektet och kommer att presenteras nedan (Faskunger, 2013, s.188-200). 
 
1. Informationsinsatser och kampanjer i massmedia 
Begreppet informationsinsats innebär en intervention som utan andra typer av insatser kan 
bidra till att information sprids. Det finns inga bevis för att informationsinsatser helt 
fristående främjar fysisk aktivitet, men utgör som oftast en del av andra inventioner. Ur ett 
implementeringsperspektiv väger dock detta tungt då regeringen år 2013 lägger tonvikten på 
medborgarens eget ansvar för sin hälsa. Massmedia i detta sammanhang omfattar insatser som 
främjar fysisk aktivitet genom reklamkanaler som tv, radio, tidningar, magasin och hemsidor 
för att nämna några. Ej heller dessa har någon bevisad vetenskaplig evidens när det gäller 
direkt påverkan på fysisk aktivitet, men fungerar som intresseväckande i många fall och får på 
så sätt ett positivt resultat.       
 
2. Interventioner i närområdet 
Detta fokuserar på ett geografiskt område, exempelvis en stad eller en tätort där man antingen 
riktar sig mot hela befolkningen eller en viss utvald målgrupp. För att underlätta att nå de som 
interventionen är avsedd för är ett samarbete mellan lokala aktörer som exempelvis 
kommunen, föreningar eller arbetsplatser lämpligt.   
 
3. Idrottsrörelsen 
Den arenan som påverkar en implementering av fysisk aktivitet i samhället i störst 
utsträckning är idrottsrörelsen. Den är resursstark och är förankrat på lokal, regional och 
nationell nivå. På senare år har det inom politiken tagits fram policydokument gällande vilken 
roll idrottsrörelsen spelar för ett främjande av folkhälsan i samhället.       
 
4. Motion och träning på fritiden 
Detta är ett övergripande begrepp som inkluderar främjande tilltag på individ- och gruppnivå 
för en vardaglig träning och aktiv livsstil. Samhällsutvecklingen har gjort att befolkningen är 
mindre och mindre aktiva under sin arbetstid för att istället motionera på sin fritid. Även 
denna arena ses som svår att bedöma i vilken utsträckning denna implementering sker då det 
stora ansvaret ligger på individen själv och sträcker sig från att motionera själv till att delta på 
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en avgiftsbelagd gruppträning på exempelvis ett träningscenter. Denna typ av träning, hur bra 
den än må vara för utövaren, når med stor sannolikhet inte de som är i störst behov av den. 
Vilken miljö individen befinner sig i och vilket aktivitetsutbud som finns tillgängligt antas 
också påverka.   
 
5. Lobbying 
Lobbying spelar en central roll då någon individ, grupp eller organisation ämnar påverka 
politiken och dess beslut. Lobbying är dock ett brett begrepp som inkluderar allt från e-post, 
artiklar, debatter, olika typer av reklam till undersökningar och rapporter, allt för att påverka 
beslut och beslutsfattare. Inom lobbying handlar det om så mycket mer än att endast 
presentera godtycklig evidens och på så sätt få sin vilja igenom. Ofta kan lobbying ses som 
något negativt som kan leda till odemokratiska beslut. Exemplen på detta genom historien är 
när stora tobaks- och alkoholföretag som genom sin makt fått politiker att undergräva och 
omintetgöra policyförslag inom hälsa och folkhälsa. Lobbying är dock en del i det 
demokratiska systemet och det är ingenting som säger att det inte kan användas för att främja 
en positiv utveckling inom folkhälsofrågor. Falkunder menar att trots att det finns gott om 
aktörer som intresserar sig för folkhälsofrågor så bedrivs inte lobbying mot beslutsfattare i 
någon större utsträckning. Jämförs den så kallade folkhälsoindustrins lobbyverksamhet med 
bilindustrins, som får ses lite som en motståndare i detta sammanhang, kan det nästan 
upplevas som skrattretande. Medan bilindustrin spenderar enorma resurser på detta, har de 
som jobbar med folkhälsofrågor ofta svårt att göra sin röst hörd och hamnar på så sätt lite i 
bakvattnet.           
 
5. RESULTAT 
 
5.1 Klubbarnas respektive kommunernas syfte med Hitta ut projektet 
Hitta ut projektet drivs av lokala orienteringsklubbar och stöttas som oftast av dess 
kommuner. Detta betyder dock nödvändigtvis inte att alla intressenter har samma syfte med 
projektet. 

Tomas Stenström i OK Linné menar att arbetet med Hitta ut projektet huvudsakligen haft 
tre syften för klubben. Två syften var direkt knutna till klubben samt ett mer övergripande 
syfte. Det första var att stärka OK Linné som varumärke samt att stärka orienteringssportens 
position inom idrottsrörelsen i Uppsala. Tanken var att skapa kännedom om orientering och 
att attrahera nya personer, i utgångspunkt inte andra elitorienterare utan nya ledare och 
motionärer som kunde berika klubben på olika sätt. Det andra syftet var att tjäna pengar. Det 
sista och mer övergripande syftet var att bidra till samhället genom att skapa ett lätt, roligt och 
tillgängligt friskvårdsprojekt som främjar motion och fysisk aktivitet. Stenström menar att 
klubben varit öppen gentemot kommunen med att klubben inte är villig att driva projektet 
utan att tjäna någonting på det, trots att det är ett riktigt bra friskvårdsprojekt för både 
kommunen och dess medborgare (Stenström, 2014-12-10).  
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I OK Roslagens fall var det i utgångspunkt att främja folkhälsan och den fysiska 
aktiviteten hos allmänheten som var deras huvudsakliga syfte med att driva projektet. Detta då 
de ansåg att Hitta ut var ett otroligt bra koncept samtidigt som det var knutet till orientering 
och hade potential att bidra till rekryteringen av nya löpare till klubben. När det dock visade 
sig att det faktiskt gick att tjäna bra och lättförtjänta pengar genom något som låg relativt nära 
klubbens kärnverksamhet, både i utförande och rent arrangemangsmässigt, gjorde det 
projektet ännu mer attraktivt menar Tomas Källberg (2014-12-13) i OK Roslagen. 

För Uppsala kommun så väl som Norrtälje kommun har huvudsyftet med att stötta Hitta 
ut projektet varit att främja fysisk aktivitet och motion bland Uppsala- och Norrtäljebor. Det 
övergripande folkhälsoperspektivet ligger enligt kommunerna bakom deras satsningar och har 
därför valt att bidra ekonomiskt till projekten och klubbarna. Adam Persson, idrottschef på 
Norrtälje kommun, uttalade sig i frågan: ”I vår översiktsplan så står det att vi skall vistas i 
naturen, att det är viktigt med ett aktivt friluftsliv. Vi vill stödja projekt som främjar det.” 
(Persson, 2014-12-19) Sten Larsson, som ansvarar för idrottsfrågor på Uppsala kommun, har 
en liknande syn på projektet och uttalade sig som följer: ”Politiken är förtjust i det här 
projektet. Idrotts- och fritidsnämnden, som beslutar om bidraget till projektet är väldigt 
förtjust i projektet. Det är ett bra sätt att nå det här, det strävar mot målet, det övergripande 
folkhälsomålet.” (Larsson, 2014-12-10).  

Kalvis Mihailovs, tidigare huvudansvarig för Hitta ut Sverige mellan 2011-2014, menar 
att huvudsyftet och drivkraften bakom uppstartandet av projektet för IK Hakarpspojkarnas del 
var att på ett bra sätt visa fram orienteringsporten och kunna rekrytera nya utövare till 
orienteringsklubbar runt om i Sverige. Efter att Hitta ut drivits med stor framgång första året i 
Jönköping såg klubben potentialen i projektet och sökte därför och fick patent på konceptet. 
På detta sätt kunde de sälja projektet till andra städer samtidigt som det var möjligt att 
kvalitetssäkra det genom att ha ett centralstyrt kansli med insikt i alla pågående projekt. IK 
Hakarpspojkarnas övergripande syfte med projektet bekräftas genom följande citat från 
Mihailovs: ”Ekonomiskt sett tjänar IKHP i stort sett inga pengar på Hitta ut Sverige, utan 
endast tillräckligt så att kansliet kan drivas utan förlust. Det enda IKHP tjänar pengar på är sitt 
eget Hitta ut projekt som drivs i Jönköping.” Dock har han fått uppfattningen att när det 
kommer till de lokala klubbarna och projekten spelar ofta det ekonomiska och huruvida det 
går att tjäna ”tillräckligt” mycket pengar en avgörande roll vid beslutet om ett projekt skall 
genomföras eller inte (Mihailovs, 2014-12-01).  
 
5.2 Kommunernas uppfattning om klubbarnas vinstintresse 
Både OK Linné så väl som OK Roslagen har bekräftat att de utöver att driva ett bra 
friskvårdsprojekt har ett vinstintresse i att driva Hitta ut projektet. Uppsala kommun ser inget 
problem i att OK Linné tjänar pengar på projektet så länge de levererar det koncept de ansökt 
och fått bidrag för. Sten Larsson tror dock att skulle en klubb endast ha ett så snävt syfte som 
att endast tjäna pengar på projektet blir det svårt att utveckla och att på sikt driva vidare. Han 
ser det som en självklarhet att all idrott behöver intäkter för att kunna bedriva sin verksamhet 
och drar en parallell till Almtuna hockey som jobbar hårt med sina intäkter för att kunna vara 
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framgångsrika och samtidigt kunna ha barn- och ungdomsverksamhet (Larsson, 2014-12-10). 
I intervjun med OK Linné nämner Tomas Stenström begreppet Return of investment, vad 
kommunen får för sitt ekonomiska bidrag i form av friskvård. Majoriteten av de som jobbat 
med Hitta ut i Uppsala har gjort det på ideell basis och han har själv investerat över 180 
arbetstimmar i projektet. I OK Linnés ögon är Hitta ut projektet i utgångspunkt utan tvekan ett 
bra och konkurrenskraftigt friskvårdsprojekt. Räknas investerade ideella arbetstimmar in och 
en jämförelse görs med andra friskvårdsprojekt i dagsläget, så är det föga troligt att en 
konflikt gällande ekonomisk vinning skulle uppstå (Stenström, 2014-12-10).   

Ej heller Norrtälje kommun ser det som något problem att OK Roslagen vill tjäna pengar 
på Hitta ut projektet. De poängterar, liksom Uppsala kommun, att så länge klubben uppfyller 
det som presenterats i deras ansökan gällande bidrag utgör det inget problem. Det ses snarare 
som positivt. Klarar klubben av att tjäna en del pengar på Hitta ut så kan det i slutändan 
resultera i att pengar kan frigöras och eventuellt användas på andra projekt (Persson, 2014-12-
19).  

Kalvis Mihailovs (2014-12-01) har under sina fyra år på Hitta ut Sverige aldrig upplevt 
eller hört om några problem eller konflikter gällande ekonomi mellan lokala klubbar och 
kommuner.  
 
5.3 Hur klubbarna samarbetar med kommunerna  
Samarbetet mellan de arrangerande klubbarna och kommunerna ser lite olika ut bland 
projekten runt om i Sverige, men som oftast bidrar kommunerna i första hand rent 
ekonomiskt. Andra sätt kommunerna brukar bidra på är genom olika typer av marknadsföring 
och även genom viss distribution av kartorna (Mihailovs, 2014-12-01). Uppsala kommun och 
Norrtälje kommun stödjer först och främst projekten genom att ge ett ekonomiskt bidrag till 
OK Linné respektive OK Roslagen. Uppsala kommun ger ett större bidrag till 
orienteringssporten som skall gynna alla Uppsalas orienteringsklubbar, men en del av dessa 
pengar är öronmärkta för just Hitta ut projektet (Larsson, 2014-12-10). 

Distribuering av själva Hitta ut kartan har i första hand skötts av klubbarna genom 
samarbeten med lokala tidningar, UNT i OK Linnés fall och Norrtelje Tidning i OK 
Roslagens fall. Norrtälje kommun har även till viss del hjälpt till med distribuering av kartan 
genom att exponera och tillhandahålla kartor på kommunhuset och institutioner och 
anläggningar så som bibliotek och badhus (Persson, 2014-12-19). 

Uppsala kommun har fått i uppdrag av idrottsnämnden att förbättra motions- och 
elljusspår, och från kommunkontorets sida har det förslagits att få till ett samarbete mellan 
Hitta ut och kommunkontoret. Tidigare har kommunen försökt att marknadsföra stadens 
parker med hjälp av Hitta ut genom att kräva att en del checkpoints placeras i parker och 
närliggande grönområden. Sten Larsson menar att detta fungerat bra och att en 
vidareutveckling riktad mot stadens motions- och elljusspår säkerligen är möjlig att få till. 
Han poängterar vidare hur många hushåll och medborgare som Hitta ut kartan faktiskt når ut 
till, vilket ger det stor genomslagskraft ur ett marknadsföringsperspektiv (Larsson, 2014-12-
10).   
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Något som är likt i både Uppsalas som Norrtäljes fall är att klubbarna inte har något 
längre kontrakt eller avtal för projektet med kommunen, utan att de årligen är tvungna att 
ansöka om nya pengar. Båda OK Linné och OK Roslagen hade föredragit en tyngre 
förankring av projektet genom ett längre avtal över flera år, men detta har inte varit möjligt att 
få till. Kommunerna förklarar detta genom att hänvisa till att deras budget bestäms årligen och 
då aldrig kan garantera ett vidare samarbete eller ekonomiska bidrag (Larsson, 2014-12-
10)(Persson, 2014-12-19). Varje år avslutas projektet genom att en rapport författas och 
lämnas in till kommunen där klubbarna redogör för hur projektet fortlöpt och vilka resultat 
projektet haft.    
 
5.4 Marknadsföring av Hitta ut projektet 
Hur Hitta ut projektet marknadsförs runt om i Sverige är upp till den lokala klubben. Kalvis 
Mihailovs menar att marknadsföringen av projektet är avgörande för dess utgång och det 
handlar om att synas på så många sätt som möjligt. Reklam och marknadsföring kan ofta vara 
kostsamt om kanaler som tidningar, magasin, radio och tv används. Social media är billigt och 
det är möjligt att nå ut till många på ett relativt lätt sätt. Dock tror han att stora delar av alla 
potentiella Hitta ut användare är svåra att nå via social media då de utgörs av lite äldre 
medborgare som inte lika frekvent, eller kanske inte alls, använder sig av varken sociala 
medier eller datorer. Marknadsföring på lokala events med så kallade stands och tält har blivit 
använda av flertalet lokala Hitta ut projekt. Detta är något han anser vara ett bra sätt att ge 
projektet exponering på och nå ut till medborgare genom att ha möjlighet att berätta om och 
förklara vad projektet går ut på (Mihailovs, 2014-12-01). 

Marknadsföringen av Hitta ut projektet i Uppsala var tuff och kostsam menar Tomas 
Stenström: ”Om man tar budgeten som vi hade, vi hade kanske utgifter för 500 tusen, men sen 
hade vi ju intäkter, så vi tjänade ju pengar på det. Men om man jämför det, så är 500 tusen 
lika stort som vår elitbudget. Det är stora kostnader för en klubb att ta.” OK Linné har använt 
sig av åtskilliga sätt och kanaler i sitt marknadsföringsarbete, bland annat genom; annonsering 
i lokaltidningen UNT, radio, lokal-tv, länk på OK Linnés hemsida och genom utskick på 
gymmet Campus 1477. Efter de första åren projektet genomförts i Uppsala frångick klubben 
bruket av radio och tv i marknadsföringssyfte för att istället fokusera på och göra sig mer 
attraktiva för sponsorer (Stenström, 2014-12-10). Något som dock kan fastslås är att klubben 
valt att investera stora summor pengar för en exponering och marknadsföring av Hitta ut 
projektet.     

I Norrtälje marknadsfördes Hitta ut projektet i första hand genom lokala Norrtelje tidning, 
som tidigare nämnt också distribuerade Hitta ut kartan. Klubben har även haft Hitta ut tält 
med information gällande projektet en utsänd person som kan förklara konceptet och svara på 
eventuella frågor. Dessa informationstält har främst använts på orienteringstävlingar som OK 
Roslagen själva arrangerat. På OK Roslagens hemsida finns det en länk till Hitta ut projektets 
hemsida. Dock ligger denna under en del underrubriker och är inte direkt iögonfallande. 
Tomas Källberg (2014-12-13) menar att projektet har marknadsförts, men att det finns stor 
utvecklingspotential inom just marknadsföring och exponering. 
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Något marknadsförings- eller implementeringsarbete bedrivs varken hos Uppsala eller 
Norrtälje kommun. Uppsala kommun menar att det är svårt för kommunen, och att det enda 
sättet det skulle kunna göras på är genom kommunens hemsida. I nuläget är dock kommunen 
restriktiv med vad som läggs ut på hemsidan då de arbetar med att förenkla och renodla 
hemsidan och på så sätt göra den mer översiktlig ur ett medborgarperspektiv där kommunens 
huvuduppgifter skall lyftas fram (Larsson, 2014-12-10). Norrtälje kommun menar att de är 
villiga att stötta projektet som de i nuläget gör, det vill säga rent ekonomiskt och ge en viss 
distribueringshjälp. Att bedriva något implementeringsarbete görs dock inte. De menar att 
arbetet bör komma underifrån på föreningsnivå (Persson 2014-12-19).  
 
5.5 Avlönade anställda och sponsorarbete 
Vid omfattande projekt och arrangemang är det inte ovanligt att organisationer och 
idrottsklubbar väljer att avlöna personer för att kunna genomföra projektet på bästa möjliga 
sätt. Varken OK Linné eller OK Roslagen har valt att avlöna någon som jobbar med Hitta ut 
projektet. Detta kan dock i OK Linnés fall, som Tomas Stenström nämner i intervjun, ses som 
en sanning med modifikation. Det är sagt att Hitta ut skall drivas på ideell basis, men att de 
som jobbar mot sponsorer får en provision på fem procent av det belopp de lyckas inbringa 
till projektet. Detta då det inte ses som ett lätt arbete och som regel ligger det utanför 
människors så kallade komfort-zon. Provision skall fungera som en morot och främja 
sponsorarbetet (Stenström, 2014-12-10).  

I OK Roslagen har det diskuterats huruvida klubben skulle ha en avlönad person som 
jobbar med projektet, men de kom fram till att projektet inte omsätter tillräckligt mycket 
pengar för att kunna avlöna någon. Tomas Källberg ställer sig dock positiv till en eventuell 
provision vid inbringande av sponsorer, trots att klubben inte praktiserar detta i nuläget 
(Källberg, 2014-12-13). 
 
5.6 Viktigaste faktorn för framgång: eldsjäl eller klubbinsats? 
Att ett intresse måste finnas för att driva ett lyckat projekt, vad det än må vara, kan ses som en 
självklarhet. Kalvis Mihailovs menar att det optimala för ett lyckat Hitta ut projekt är när 
klubbar lyckas skapa ett team där projektet delas upp i ansvarsområden samtidigt som 
projektet har en huvudansvarig som överblickar och ansvarar för projektet. Han poängterar att 
i de flesta Hitta ut projekt runt om i Sverige jobbar majoriteten av alla människor på ideell 
basis, och att det då inte går att kräva att folk jobbar hur mycket som helst. Vidare förklarar 
han att de projekt som varit absolut mest framgångsrika alltid har haft en person som varit 
kreativ, villig att investera många arbetstimmar och verkligen brunnit för projektet. Han 
nämner i intervjun ett exempel: ”Tomas Stenström i OK Linne är ett exempel på en eldsjäl 
och en som förstod hur projektet skulle drivas. Det är verkligen ingen slump att Hitta ut har 
fungerat bäst i Uppsala. Han kom alltid med nya och bra idéer, även hur kansliet kunde få 
projektet att fungera bättre.” (Mihailovs, 2014-12-01).  

Tomas Stenström tror att den arrangerande klubben måste känna att de kommer att tjäna 
en del pengar för att kunna få folk att motivera sig till att driva projektet. En nyckelfaktor till 
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att kunna tjäna pengar på Hitta ut projektet är att produkten görs tillräckligt attraktiv och 
marknadsförs på rätt sätt, framförallt mot sponsorer. Vidare menar han att det är just det 
klubbar behöver hjälp med, hur de kontaktar och förhåller sig till sponsorer, speciellt vid 
uppstarten av projektet. Detta är något som borde komma från kansliet och Hitta ut Sverige. 
Att anordna ett lyckat projekt kräver tungt arbete och någon med ett stort engagemang. 
Genom mer konkret hjälp från kansliets sida, riktad mot de mer krävande bitarna av projektet, 
skulle arrangemanget förenklas så pass mycket att till och med de minsta klubbarna i Sverige 
kunde driva projektet. Hitta ut projektet har antagligen en viss livslängd, och skall det drivas 
under en kortare period som två-tre år menar Stenström att ett och samma koncept kan 
fungera helt ok. Har däremot den arrangerande klubben som mål att etablera ett projekt som 
år efter år skall vara attraktivt är en viss kreativitet och innovation nödvändig för att inte tappa 
brukare (Stenström, 2014-12-10).    

OK Roslagens Tomas Källberg menar att visserligen krävs det en del folk för att 
arrangera och driva ett Hitta ut projekt, men att en riktigt dedikerad eldsjäl betyder mest för 
att ett projekt skall vara lyckat. Liksom OK Linné poängterar även han vikten av att klubben 
tjänar en del pengar på projektet och sammanliknar detta med att klubben arrangerar 
orienteringstävlingar för att stärka ekonomin. Har klubben och Hitta ut projektet en stark 
ekonomi så kan mer pengar läggas på annonsering och på så sätt skapas en positiv spiral. 
Dock menar Källberg att nyckelfaktorn för en stark ekonomi ligger i antalet registrerade 
brukare och checkpoints. Att kunna hänvisa till hur många kartan och dess tryckta sponsorer 
når ut till är viktigt då projektet skall säljas in till nya sponsorer (Källberg, 2014-12-13). 
 
5.7 Hitta ut - ett folkhälsoprojekt för varje kommun i Sverige 
I dagsläget drivs, som tidigare nämnt, Hitta ut projektet i 14 kommuner i Sverige. Totalt sett 
har Sverige 290 kommuner, vilket innebär att i det stora hela är det endast ett fåtal kommuner 
som faktisk har ett Hitta ut projekt. Att projektet anses som något positivt bland de tillfrågade 
intressenterna i denna uppsats råder det inget tvivel om. Huruvida projektet är ämnat för varje 
kommun ger dock en intressant diskussion.  

Hitta ut Sverige har sedan starten försökt att sälja Hitta ut projektet till andra klubbar. 
Under sin tid som ansvarig för projektet var Kalvis Mihailovs i kontakt med hundratals olika 
klubbar. I stort sett samtliga var positiva till projektet. Det huvudsakliga skälet till att inte fler 
klubbar har valt att satsa på projektet var att de inte ansåg sig själva som tillräckligt 
resursstarka och villiga att lägga ner de ideella arbetstimmar som projektet kräver. En del 
klubbar hade inte heller tillräckligt med kartresurser, och var inte villiga att utöka dem 
tillräckligt mycket för att projektet skulle vara genomförbart (Mihailovs, 2014-12-01).       

En viss kompetens, och en eventuell spetskompetens, krävs för att driva ett Hitta ut 
projekt. Tomas Stenström nämner liksom Mihailovs kartan som används i Hitta ut och 
påpekar att en orienteringsklubb eller någon annan med tillräcklig kompetens är nödvändig 
vid produktionen av kartan. Vidare tror han att förståelsen för hur givande Hitta ut faktiskt är 
ur ett folkhälsoperspektiv måste förmedlas till beslutsfattare på ett bättre sätt, för att på så sätt 
öppna upp för en bredare etablering av projektet (Stenström, 2014-12-10). OK Linné har 
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blivit kontaktad av ett antal strokepatienter gällande Hitta ut och ett eventuellt samarbete med 
FaR – fysisk aktivitet på recept. Klubben har jobbat en del med att försöka knyta projektet till 
FaR, dock utan större framgång. Stenström är övertygad om att FaR har en enorm potential 
gällande en etablering av Hitta ut hos det allmänna på kommunal-, regional- eller statlig nivå. 
Skulle ett avtal mellan hälso- och sjukvården och Hitta ut slutas, kunde exempelvis Hitta ut 
för varje tillskriven patient få en viss summa pengar. För att detta skall kunna genomföras 
krävs dock troligtvis en mer utförlig förundersökning i kombination med att vara i kontakt 
med rätt personer inom hälso- och sjukvården (Stenström, 2014-12-10).  

OK Roslagen har även de blivit kontaktade av medborgare som inte varit direkt knutna 
till sitt Hitta ut projekt. Många av dessa medborgare bodde i andra kommuner i Sverige och 
undrade varför det inte fanns något projekt i just deras kommun. Tomas Källberg menar att 
intresset för projektet är högt, men är ändå relativt kritisk till att Hitta ut projektet skulle styras 
på statlig nivå och tror inte att det skulle bidra i någon större utsträckning. Dock tror han på 
ett centralstyrt kansli som är mer etablerat och handlingskraftigt än vad det tidigare varit 
(Källberg, 2014-12-13). Både OK Linne och OK Roslagen är eniga om att det tidigare 
kansliet har skött sina arbetsuppgifter i den mån det varit möjligt, men att de hade alldeles för 
stor arbetsbörda och ibland inte hann med allting. Hitta ut har som tidigare nämnts tagits över 
av O-ringen organisationen från IK Hakarpspojkarna inför 2015 säsongen. Detta ses som 
något positivt av båda klubbarna då O-ringen har mer resurser att bruka på projektet och dess 
kansli (Stenström, 2014-12-10)(Källberg, 2014-12-13). Även Sten Larsson på Uppsala 
kommun tror på en förbättring vid ägarbytet då O-ringen, som är en långt mer central operatör 
än IK Hakarpspojkarna, har större möjlighet att nå sponsorer på riksnivå. Dock tror han att då 
bör fokus ligga på det breda folkhälsoperspektivet, att marknadsföra det som att: ”Få Sverige i 
rörelse” (Larsson, 2014-12-10). Kommentar från Norrtälje kommun gällande O-ringen som 
driftansvarig av Hitta ut till 2015 säsongen saknas. Vad som dock kan konstateras är att Adam 
Persson (2014-12-19) på Norrtälje kommun inte tror att ett Hitta ut projekt bör styras på 
kommunal- eller statlig nivå. Han menar att intresset bör komma från medborgarna själva och 
sammanliknar Hitta ut projektet med geocaching. Geocaching är en form av gps-baserad 
skattjakt där användarna själva gräver ner en loggbok och de så kallade skatterna. Detta sker 
på global nivå och är gratis och öppen för vem som helst att bruka (Geocaching). Vidare 
menar han att bidrag för en verksamhet kan ges, men själva driften av ett liknande projekt 
eller företeelse bör komma underifrån, på gräsrotsnivå (Persson, 2014-12-19).   
 
5.8 Kategoritillväxt 
Vill en medborgare bedriva någon form av idrott erbjuds mängder olika alternativ av 
idrottsrörelsen i Sverige. Även utbudet av aktiviteter för motionärer och andra som inte vill 
tävla utan bara bedriva någon fysisk aktivitet kan också ses som gynnsam. Dock når dessa 
idrotter och aktiviteter kanske inte alltid ut till alla medborgare på grund av olika anledningar. 
Exempelvis kan detta vara kostnad, tillgänglighet, att ett lag krävs, eller att man rent av inte 
vill vara social eller beblanda sig med andra medborgare, för att nämna några. År 2013 
gjordes en enkätundersökning av Hitta ut Sverige där 3352 registrerade brukare medverkade. 
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På frågan: ”Är ni med i en orienteringsklubb eller har tidigare varit medlem i 
orienteringsklubb?” svarade 78 procent att de inte är eller tidigare varit medlem i någon 
orienteringsklubb (Hitta ut Enkätundersökning, 2013). Detta är också något som ivrigt 
påpekades av de båda intervjuade orienteringsklubbarna. Tomas Stenström (2014-12-10) 
säger att: ”… det här projektet är ett projekt som skapar kategoritillväxt, att det inom friskvård 
skapar tillväxt. Man väljer inte Hitta ut framför till exempel innebandy, utan man väljer Hitta 
ut istället för att ligga hemma på soffan.” samtidigt som Tomas Källberg (2014-12-13) säger: 
”De man möter på som är ute och letar checkpoints är ju absolut inte orienterare. Jag stötte på 
en så kallad A-lagare i år. Han kom och gick i skogen med en systembolagetpåse och var ute 
och letade checkpoints. Det är det här som behövs. Jag känner igen många idrottare här i 
Norrtäljetrakten, men de som är registrerade är ju inga idrottare, mer motionärer, eller knappt 
det.”. Uppenbarligen fyller Hitta ut projektet en funktion och tar en plats i aktivitetsutbudet 
som erbjuds av samhället för att främja folkhälsan. 
    
6. ANALYS – SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
För att kunna genomdriva lyckade projekt, vad för projekt det än må vara, krävs ett syfte. Det 
kan röra sig om nästan vad som helst, allt från att tjäna pengar till att hjälpa andra, men ett 
syfte krävs som drivkraft, motivation eller mål. De intressenter som involverats i denna 
intervjustudie har alla haft ett eller flera syften med att driva eller stötta Hitta ut som projekt. 
De syften som utkristalliserat sig har varit relativt lika mellan de arrangerande 
orienteringsklubbarna samtidigt som Uppsala kommun och Norrtälje kommun haft samma 
syfte sinsemellan vid sitt stöttande av Hitta ut projektet. Kortfattat är det följande tre syften 
som går att fastslå; att tjäna pengar, att stärka orientering som idrott för att främja rekrytering 
och slutligen det mest övergripande syftet, att skapa friskvård för att bidra till det svenska 
samhällets folkhälsa. Att tjäna pengar och att främja folkhälsa är två helt skilda syften där det 
finns potential till att en konflikt skall kunna uppstå. Detta har dock undgåtts genom en 
öppenhet från klubbarnas sida gällande vinstintresset samt att de levererat det koncept som de 
fått pengar för. Nämnas bör även att eventuell vinst förväntas från kommunens sida gå till 
idrottslig verksamhet.       

Genom denna intervjustudie har det framgått att samarbetet mellan kommuner och 
arrangerande klubbar i huvudsak består i ett ekonomiskt bidrag till projektet från kommunen. 
En viss hjälp vid distribuering av kartan har givits i Norrtälje kommun. Utöver detta försöker 
Uppsala kommun marknadsföra sina parker genom att få checkpoints placerade på utvalda 
platser. Med detta går det att konstatera att trots att både Uppsala kommun och Norrtälje 
kommun menar att Hitta ut är ett bra koncept som svarar till de flesta av kommunernas 
uppsatta punkter gällande friluftsliv och fysisk aktivitet så sker det i stort sätt ingen 
marknadsföring eller implementering av själva projektet. Detta kan te sig underligt då de trots 
allt är väldigt positiva till konceptet och valt att stötta projektet ekonomiskt. Som Faskunger 
(2013) uttrycker sig gällande implementering av fysisk aktivitet i samhället har forskning och 
kunskap i folkhälsofrågor redan generellt sett svårt att nå ut till de som jobbar med 
folkhälsofrågor. När de som i sin tur jobbar med folkhälsofrågor (i det här fallet Hitta ut) skall 
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försöka att nå ut till allmänheten och potentiella brukare av ett projekt genom ett 
implementeringsarbete, borde kommunen bistå i större utsträckning. Faskunger (2013) 
understryker vikten av ett samarbete mellan kommun och förening för att nå ut till tänkt 
målgrupp, i det här fallet hela allmänheten. Detta med förutsättning att kommunens syfte är 
att främja en etablering och drift av Hitta ut projektet. Uppsala kommun och Norrtälje 
kommun menar att liknande verksamheter aldrig varken drivs eller arbetas aktivt med från 
kommunens sida, utan föreningslivet och dess aktiviteter måste komma underifrån. Detta 
principiella ställningstagande bör kunna ifrågasättas gällande implementering och 
marknadsföring om utgångpunkt tas i kommunens syfte med att stötta Hitta ut projektet.  

Även om en bättre implementering och marknadsföring av Hitta ut projektet från 
kommunernas sida kan underlätta etableringen och driften av projektet i städer och kommuner 
i Sverige, bör dock utgångspunkten tas i det faktum att projektet skall drivas av någon och 
vilka förutsättningar och problem som då blir avgörande. Först och främst krävs det någon 
som är villig att arrangera projektet. Detta har hittills endast gjorts av orienteringsklubbar. 
Med största sannolikhet beror detta på projektets starka anknytning till orientering och den 
spetskompetens som framförallt krävs vid produktionen av kartan. I de flesta av Sveriges 
kommuner finns det registrerade orienteringsklubbar som teoretiskt sett borde ha 
kompetensen att arrangera Hitta ut. Kalvis Mihailovs menade att majoriteten av alla 
kontaktade orienteringsklubbar var positiva till projektet, men ofta saknade resurser för att 
genomföra projektet. Jansson och Tillgrens artikel stödjer detta då de pekar ut bristen på 
resurser som ett stort hinder för att lyckas med folkhälsopromotion. För att kringgå detta och 
möjliggöra för allmänheten, det vill säga icke orienteringsklubbar, att arrangera projektet 
kunde ett starkare centralt kansli som erbjöd ett mer färdigt koncept vara en möjlighet. 
Kansliet kunde haft kartritare anställda som producerade kartor för alla projekt och haft ett 
mer utarbetat och generaliserat koncept som då skulle bli applicerbart för personer och 
föreningar utan någon direkt förkunskap.  

En förutsättning för att i dagsläget kunna driva projektet är ekonomiska bidrag och 
framför allt sponsorer. Tomas Stenström menade att sponsorarbetet är krävande och 
antagligen den delen som klubbar generellt sett skulle behöva hjälp med. Visserligen kan 
manualer författas hur en klubb bör gå till väga då de försöker att sälja in Hitta ut konceptet 
till sponsorer, men det är fortfarande inte ett lätt arbete som vem som helst klarar av. Optimalt 
vore om den som arrangerar projektet är oberoende av lokala sponsorer, i alla fall vid 
uppstarten, för att sedan kunna sälja projektet i den utsträckningen det är möjligt. För att detta 
skall vara möjligt krävs åter igen en starkare och mer etablerad Hitta ut organisation. Drivs 
organisationen på ett nationellt plan är det som Sten Larsson nämnde i sin tur lättare att 
attrahera större och mer centrala sponsorer. Intressant är att det endast var Tomas Stenström 
av de intervjuade som ställde sig positiv till en eventuell statlig styrning eller inblandning. För 
att ett samarbete på myndighetsnivå skall vara möjligt att få till bör projektet och dess syfte 
konkret förankras. FaR är något som blir allt mer vanligt inom den svenska hälso- och 
sjukvården. Detta kunde fungera som en legitim grund för en förankring av Hitta ut projektet 
på myndighetsnivå. Faskunger (2013) menar att aktivitetsutbud och miljö påverkar individers 
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vardagliga motion. Ses Hitta ut som det kategoriskapande projekt de intervjuade menar att det 
är gynnar det dels medborgare som motionerar på eget bevåg samtidigt som det berikar hälso- 
och sjukvårdens spektra av möjliga, organiserade FaR aktiviteter. Dock är troligtvis behovet 
av en mer ingående förundersökning nödvändig som bevisar Hitta ut projektets potentiella 
betydelse för den svenska folkhälsan. Att även komma i kontakt med rätt människor, personer 
på myndighetsposter med kraft att påverka politiska beslut kan antas vara en viktig 
succéfaktor för en förankring av projektet. Detta återfinns hos samtliga av kommunerna i 
Janssons och Tillgrens undersökning. Folkhälsofrämjande tilltag hade alltid en någon form av 
eldsjäl eller drivkraft i kommunen som förespråkade projektet. Huruvida en kommun har eller 
inte har en sådan drivkraft kan med andra ord vara essentiell i frågan om ett projekt blir lyckat 
eller inte.      

Hitta ut Uppsala är det projektet som det gått bäst för i Sverige då de har haft flest 
registrerade brukare och checkpoints. Jämförs Hitta ut Norrtälje med Hitta ut Uppsala kan det 
upplevas som att det inte gått så bra för Norrtälje. Så är dock inte fallet. Hitta ut Norrtälje är 
ett lyckat projekt efter uppsatsens definition. Flera påverkande faktorer måste tas hänsyn till. 
För det första är Uppsala kommun nästan fyra gånger så stor som Norrtälje kommun rent 
befolkningsmässigt. Detta underlättar för ett projekt att få fler registrerade brukare. Genom 
Uppsalas många lärosäten gör det att en stor del av befolkningen är studenter. Det kan tänkas 
att detta bidrar på ett positivt sätt till antalet registrerade brukare och checkpoints då 
exempelvis studenter som regel har mer fritid än medborgare som jobbar. Dock kan detta ej 
styrkas då det inte finns någon registrerad data på hur stor del av brukarna som faktisk är 
studenter. Uppsala har även flera stora och etablerade företag som utgör potentiella sponsorer 
till projektet. Vad beträffar de arrangerande orienteringsklubbarnas storlek och verksamheter 
anses dessa faktorer inte ha någon nämnvärd betydelse för projektets utfall då det genom 
studien framgått att antalet klubbmedlemmar som varit involverade i respektive projekt varit 
relativt få.  

En anmärkningsvärd skillnad som kan konstateras projekten emellan är att OK Linné har 
valt att bruka stora ekonomiska resurser på marknadsföring, vilket verkar ha givit avkastning, 
både genom antal registrerade brukare så väl som ekonomiskt. Av externa faktorer som 
påverkar initieringen och driften av ett folkhälsoprojekt anser Jansson och Tillgren att både 
ekonomi och marknadsföring är av stor vikt. Med avstamp i teorin kan det konstateras att OK 
Linné har gjort ett riktigt val när de valt att använda stora resurser på att marknadsföra sitt 
projekt. Annars har Hitta ut projektet drivits ideellt av både OK Linné och OK Roslagen, dock 
har det i OK Linnés fall givits en procentandel av de sponsorintäkter personer lyckats 
inbringa. Att ha avlönade anställda antas främja projektet och dess utgång, men upplevs inte 
som en nödvändighet. En engagerad eldsjäl som brinner för projektet samt väl fördelade 
arbetsuppgifter antas väga tyngre för projektets utgång. En eldsjäls betydelse för initieringen 
av folkhälsopromotion och tilltag var även i Jansson och Tillgrens artikel något av det mest 
centrala i deras slutsats. Mihailovs menade att det optimala för genomförandet av ett lyckat 
Hitta ut projekt är när projektet har en engagerad ledare med ett team under sig där alla har 
tydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden. Detta ser vi också vidare i Janssons och Tillgrens 
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handlingsfas där en brist på definition av ansvarsområden får en hämmande effekt och det 
slutgiltiga resultatet blir lidande. Således bör ledningen och ansvarsfördelningen ses som 
essentiella faktorer för att lyckat projekt. I prestationsfasen mäts vad initierings- och 
handlingsfasen har resulterat i. Enligt författarna skall resultatet ge en hållbar ändring i 
organisationen och strategin inom folkhälsopromotion. Både OK Linne så väl som OK 
Roslagen har uttryckt att en tyngre förankring av projektet hos kommunen hade varit 
önskvärt. Detta menade dock kommunen inte var möjligt då deras budget bestäms årligen och 
kan därför inte ge någon garanti för stöd kommande år. Enligt Janssons och Tillgrens teori 
borde ett lyckat projekt kunna resultera i ett flerårigt avtal mellan kommunen och de 
arrangerande klubbarna, vilket det inte har gjort. Samtidigt har kommunerna visat att de anser 
Hitta ut som ett lyckat projekt, då de väljer att ge ekonomiskt stöd år efter år. Möjligen kan 
detta skyllas på kommunernas budgetplanering.        
 
7. SLUTSATS 
 
Genom denna intervjustudie kan det konstateras att flertalet faktorer påverkar ett 
genomförande av ett folkhälsoprojekt. För det första krävs det framför allt ett engagemang 
hos arrangören med en hängiven projektledare och eldsjäl samt väl fördelade ansvarsområden 
och arbetsuppgifter. Ett fungerande samarbete mellan arrangör och kommunen ses i dagsläget 
som en nödvändig förutsättning för ett lyckat projekt. Att komma i kontakt med rätt personer, 
det vill säga någon som dels har makt att påverka politiska beslut samt är villig att förespråka 
och agera drivkraft vid initieringen så väl som under handlingsfasen kan vara skillnaden 
mellan en lyckad eller mindre lyckad folkhälsopromotion. Finns dessa förutsättningar är 
arrangören av ett folkhälsoprojekt mindre beroende av sponsorpengar och projektet blir 
således mindre resurskrävande. Marknadsföring av folkhälsoprojekt upplevs också spela en 
avgörande roll där ju mer pengar som spenderas desto bättre blir utgången. 

Varför Hitta ut projektet har fungerat och varit lyckat i en kommun och inte en annan 
beror på avsaknaden av en eldsjäl eller drivkraft som är kapabel att initiera, organisera och 
driva projektet. Detta gäller framförallt hos arrangören, då projektet förväntas drivas på 
gräsrotsnivå, men även hos kommunen för att en tyngre förankring skall ske som i sin tur 
främjar projektets chanser att bli lyckat.  

För att möjliggöra en etablering av projektet i flera kommuner bör projektet förenklas ur 
en arrangörssynpunkt och på så sätt öppnas upp för mindre kvalificerade arrangörer. Detta är 
beroende av ett starkare centralt styre, som i sin tur är avhängig av en bredare och djupare 
förankring på myndighetsnivå. FaR antas efter denna intervjustudie utgöra den mest 
potentiella länken för denna förankring mellan Hitta ut projektet och hälso- och sjukvården. 
Dessa förutsättningar skulle kunna möjliggöra en drift av Hitta ut på nationell nivå.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide Norrtälje kommun/ Uppsala kommun 
 

-‐ Vem är du, och hur är du knuten till Hitta ut projektet? 
 

-‐ Hur är kommunen knutet till Hitta ut? Sponsrar kommunen exempelvis projektet med 
pengar?  
 

-‐ Vad är kommunens syfte med att bidra till att Hitta ut projektet genomförs?  
 

-‐ Vad anser kommunen om projektet? 
 

o Vilka effekter har det för befolkningen? 
 

o Har det förts någon statistik eller gjorts någon uppföljning gällande effekter av 
projektet?  

 
-‐ Är Hitta ut projektet förankrat på något sätt? Finns det exempelvis med i någon plan? 

Om inte, varför?  
 

-‐ Har kommunen något avtal med Hitta ut eller OK Roslagen/ OK Linne gällande 
projektet? Hur ser det i sådana fall ut och vilka förpliktelser har kommunen i 
förhållande till orienteringsklubben och omvänt?     

 
-‐ Jobbar kommunen på något sätt med en implementering eller marknadsföring av 

projektet?  
 

-‐ Är Hitta ut projektet något som kommunen skulle kunna tänka sig att driva själva? 
 

-‐ Hur påverkas genomförandet/utgången av att projektet då kommunen och klubben 
eventuellt kan ha olika syften med projektet?  
 

-‐ Skall Hitta ut drivas 2015 också? Om inte, varför? 
 

-‐ Är det något annat som du anser kunde vara av vikt för mig och min uppsats gällande 
Hitta ut? 
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BILAGA 2:  
 
Intervjuguide OK Linné/ OK Roslagen 
 

- Vem är du, och hur är du knuten till Hitta ut projektet? 
 

- Varför driver klubben Hitta ut projektet, vad är syftet med projektet?  
 

- Hur är Hitta ut förankrat i klubben? 
 

-‐ Vad anser klubben om projektet? 
 

o Vilka effekter har/eller har projektet haft för klubben? 
 

o Har det förts någon statistik eller gjorts någon uppföljning gällande effekter av 
projektet?  

 
-‐ På vilket sätt är kommunen knutet till Hitta ut i Uppsala/Norrtälje och klubben? 

 
-‐ Har klubben något avtal med kommunen gällande projektet? Hur ser det i sådana fall 

ut och vilka förpliktelser har klubben i förhållande till kommunen och omvänt?     
 

-‐ Hur jobbar klubben med Hitta ut projektet? 
 

o Praktiskt genomförande – Egna projekt 
 

o Sponsorer 
 

o Marknadsföring 
 

o Avlönade anställda 
 

-‐ Vad menar du är de viktigaste faktorerna för att projektet är/skall vara lyckat? 
 

o Hur stor betydelse tror du en ”eldsjäl” har för ett lyckat projekt? Eller är det en 
gemensam, klubbinsats som väger tyngst?  

 
-‐ Hur påverkas genomförandet/utgången av att projektet då kommunen och klubben 

eventuellt kan ha olika syften med projektet?  
 

-‐ Skall Hitta ut drivas 2015 också? Om inte, varför? 
 

-‐ Anser du att Hitta ut är ett friskvårdsprojekt för varje kommun i Sverige? 
 

-‐ Är det något annat som du anser kunde vara av vikt för mig och min uppsats gällande 
Hitta ut? 
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BILAGA 3 
 
Intervjuguide Hitta ut Sverige 
 

- Vem är du, och hur är du knuten till Hitta ut projektet? 
 

- Varför driver klubben Hitta ut projektet, vad är syftet med projektet? 
 

- Hur är Hitta ut förankrat i klubben?  
 

-‐ Vad anser klubben om projektet? 
 

o Vilka effekter har/eller har projektet haft för klubben? 
 

o Har det förts någon statistik eller gjorts någon uppföljning gällande effekter av 
projektet?  

 
-‐ Hur är kommunerna knutet till Hitta ut? 

 
-‐ Hur jobbar klubben med Hitta Ut projektet? 

 
o Praktiskt genomförande 

 
o Sponsorer 

 
o Marknadsföring 

 
o Avlönade anställda 

 
-‐ Vad menar ni är de viktigaste faktorerna för att projektet är/skall vara lyckat? 

 
o Hur stor betydelse tror du en ”eldsjäl” har för ett lyckat projekt? Eller är det en 

gemensam, klubbinsats som väger tyngst?  
 

-‐ Vad tror du är den största motivatorn för klubbar att driva ett Hitta ut projekt?  
 

-‐ Hur påverkas genomförandet/utgången av projektet det faktum att kommunen och 
klubben antagligen har ett olikt syfte med projektet?  
 

-‐ Hur hjälper Hitta Ut organisationen klubbar? 
 

-‐ Varför säljs det inte till flera klubbar?  
 

-‐ Anser du att Hitta ut är ett friskvårdsprojekt för varje kommun i Sverige? 
 

-‐ Är det något annat som kunde vara av vikt för mig och min uppsats gällande Hitta Ut? 
 



29 
 

BILAGA 4 


