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Abstract: Formålet med denne præsentation er at præsentere og diskutere resultaterne fra det EU-finansierede projekt 
Obesity Governance. Projektet har analyseret en lang række europæiske offentlige-private partnerskaber (PPP’s). Projektet 
(http://www.sifo.no/obesity-governance) har analyseret mad og ernæring fokuserede PPP’ere, der har til formål at modvirke 
fedme og overvægt i Europa. Info om PPP’ere blev indsamlet fra 28 europæiske lande (27 EU og Norge) i løbet af 2010. 
Projektet analyserede forholdet mellem regulerende politikker på den ene side og mulighederne for sundere kost på den 
anden. Projektet har gennemført en grundig analyse af initiativer inden for fem tematiske områder: skoler, arbejdspladser og 
kampagner, mærkning og drikkevarer. Papiret afsluttes med kritisk at vurdere den potentielle værdi af PPP’ere



Vi har fat i en vigtig sag!!



Evidens informerer politik?

Erhvervs interesse

NGO interesser

Evidens & 
forskning

Politik



Hvorfor ”extra” statslig styring?

Dual governance

Fødevareforsyningskæden

Fødevarer

Information Offentligheden

Adfærd

EU:

• 250 000 000 forbrugere

• 3 000 000 landmænd

• 110 indkøbere

(Grievink 2003)
Ændring af dimensioner i fødevarer økonomi OECD, Haag



Samfundets tre kræfter

NGO'er

(BINGO-og PINGO er)

Offentlige sektor 

(nationalt, regionalt 
og lokalt plan)

Virksomheder (primære 
landbrugsproduktion, 
fødevareindustrien og 
detailhandelen)



PPP, CSR NPM & New Governance
Hvad har vi undersøgt

• CSR. Corporate Social Responsibility. Bundlinje  og 
overholdelse af lovgivning er ikke nok (Caroll, 1979)

• Governance. Nyt forhold mellem de politiske 
myndigheder på den ene side og initiativer fra 
levnedsmiddelindustrien og detailhandlere på den 
anden. ”Policy/isue networks”, Bogason, 2006))

• NPM. New Public Management. Mindre ”stat” mere 
”ikke stat” (Hood, 1990)

• PPP. Public Private Partnerships. Tværsektorielle og 
netværksbaserede samarbejder med repræsentanter 
fra mindst 2 af de 3 vigtigste aktører



Fra ”blame the wictim” 

til strukturel forebyggelse
KAB model

Viden

Attitude

Adfærd / Praksis

Miljø, levevilkår

Individuelle
faktorer

Adfærd, 
livsstil

SCT model 
social kognitiv teori



Metoder



Protokol
Case samling:

Litteraturgennemgang, internet søgning og interviews 235 PPP’s fra 27 EU 
MS + NO

Best practice screening med skabelon:

Planlægning af initiativ
Gennemførelse af initiativ

Opretholdelse initiativ
Indlejring af initiativ

Tilbundsgående analyse:

Fokus: overførbarhed & 
regulerings regime

23 PPP sager

Tool



Hvordan til at vurdere effekten af   PPP 

Metodologiske udfordringer

• Kort interventionsperiode

• Forskellige udfalds mål: compliance, biofysiske, 
bevidsthed osv

• Hvordan at prøve. Bedste praksis eller bedste 
tilgængelige

• Målgruppe (fag) og prøve ikke veldefineret

• Målgruppe tendens til at være ujævnt påvirket af PPP



To tilgange

• PPP er, der er målrettet personer - fedme ses 
som et individuelt problem, som det er op til 
den enkelte forbruger at regulere

• PPP er at bestemte institutioner - fedme 
betragtes som et strukturelt problem, er det op 
til myndighederne, non-profit aktører og for-
profit aktører til at regulere



Skabelon 

dataindsamling

• Navn på initiativ

• Kilde til information

• Beskrivelse af sagen

• Formål

• Hvilke interesserenter 
var involveret

• Hvem tog initiativet?

• Finansielle spørgsmål

• Juridiske forhold

• Konflikter og alliancer

• Resultater

• Andre relevante 
oplysninger

• Kandidater til best
practice



Samplingen førte til 23 best practices

Type # cases # lande

Børnehave 4 3

Skoler 9 7

Arbejdspladser 2 2

Mærkning 5 3

”Drinking” 3 3

Kampagner 4 4



5 typer af velfærdsregimer:

• Liberal

• Konservativ

• Social-demokratisk

• Middelhavet

• Østeuropæiske lande

1.Den anglo-amerikanske zone 2. Middelhavet 
3. Den nordiske zone og 4. Den Østeuropa.



Cases

• 6 om dagen FV:

• Food Dudes: EIR, Wales

• EPODE: BE, FR, GR, etc

• Key Hole: DK NO SE

• Food: SE, SP, BE osv.



Resultater

• PPP er afhængige af historie/"sociale forfatninger”

• Sociale forfatninger er afhængige af regimet / 
tradition

• Offentlig & finansiel støtte ofte til rådighed

• PPP er er hyppige i ”captive” miljøer (skoler osv)

• Simple win-win ideer synes at virke bedst

• PPP er at allign med beviser synes at spredes nemt



Konklusioner 1/2

• PPP er kommet for at blive

• PPP kan bidrage positivt. Hvis  idéen er klar og 
baseret bevismateriale

• I andre tilfælde kan det være med til at forsinke 
nødvendig regulering

• Ofte baseret på "convenience" antagelser. Snarere 
end på en analyse af, hvad der kunne være mest 
effektivt

• Hvad forskellige interessenter kan blive enige om kan 
i nogle tilfælde være lige så værdifuldt som det mest 
effektive

Obesity governance and public private partnerships in Europe – best practice evaluation

Michael Søgaard Jørgensen1, Laurits Rohden Skov2, Gun Roos3, Bent Egberg Mikkelsen2, Geof Rayner4



Konklusioner 2/2

• Hyppigst individuelt orienterede. Få strukturelt 
orienterede

• Løst koblede – selvstyrende og selvbærende. 
Uregérlige!

• Tilpasning til national kontekst ofte nødvendig

• Transfer af ideer sker ad en række veje: 
promovering, personlige kontakter, strategiske 
satsninger etc (transferability)

• Forskel i accept af PPP Nordisk /Anglo amerikansk



Hvad der er behov for

• Behov for retningslinjer for oprettelse 
PPP(Ansvarlighed, Gennemsigtighed, 
Finansiering, Magtforhold osv.)

• Behov retningslinjer for evaluering (virker 
de)

• Behov for retningslinjer om deklaration 
af ”transperancy”  - conflict of interests
COI



Obestity Governance. Open seminar Integrated food studies: september 20, 2012
http://www.ifs.aau.dk/news/show//fedme---governance--hvem-skal-tage-ansvaret-.cid76644
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