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1. INTRODUKTION 
 
Detta kapitel innehåller den bakomliggande diskussionen till varför detta projekt 
initierades samt den fråga som skall besvaras med det material som samlas in i 
undersökningen.  Introduktionen  syftar  således  till  att  ge  läsaren  en  snabb 
överblick över vad uppsatsen kommer att handla om samt underlätta läsningen 
genom att på ett överskådligt sätt visa strukturen av innehållet.  

1.1 BAKGRUND 

På uppdrag av Jordbruksdepartementet gjorde Livsmedelsverket år 2003 
en  kostvaneundersökning  omfattande  cirka  2500  barn  i  åldern  fyra  år 
samt  grundskolelever  i  åldern  åtta  till  och  med  elva  år  boende  i 
Stockholmsområdet. Resultatet av undersökningen visade att: 
 

”20 procent av våra barn och ungdomar klassas som överviktiga” 
 

— Livsmedelsverket 
 
Övervikt bland både barn och vuxna är ett  fenomen som på senare  tid 
har blivit mycket uppmärksammat  i media.  Idag beräknas det att cirka 
2,8 miljoner  svenskar har problem med  för hög vikt.  (Regeringsbeslut, 
S2003/1690/FH). Enligt Livsmedelsverket är det som sagt för närvarande 
20  procent  av  barn  och  ungdomarna  i  Sverige  som  är  överviktiga 
(Samhällsmedicin, Rapport 2004:1). 
 
Teorierna är många gällande vad detta viktproblem bland barn kan bero 
på och den mest frekvent givna förklaringen är förändrade levnadsvanor. 
Dessa  förändrade  levnadsvanor yttrar  sig bland annat  i att  föräldrarna 
arbetar  en  större del  av  tiden på dygnet  och därmed  inte hinner  vara 
hemma  och  se  efter  sina  barn  i  samma  utsträckning  som  förr.  Detta 
innebär även att föräldrar numera arbetar utanför hemmet, även de som 
tidigare inte gjorde det, vilket sin tur kan leda till att mindre tid läggs på 
att planera  familjens måltider. Att köpa  snabbmat och halvfabrikat blir 
en  lättillgänglig  lösning  på  problemet med  att  hinna med  att  laga  en 
ordentlig  måltid.  Ytterligare  en  orsak  som  förs  fram  i  debatten  om 
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ändrade  levnadsvanor  är  att  barn  är mer  stillasittande  nu  än  tidigare. 
Idag  lockar  exempelvis  dataspel  och  TV‐tittande  vissa  barn  mer  än 
rörliga aktiviteter (Ibid). 
 
Meningen  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  barns  eller 
grundskolelevers  övervikt  då  detta  enligt  oss  och många  andra  är  ett 
allvarligt problem. Undersökningens fokus kommer att ligga på att se på 
hur  grundskoleleven  med  målsmans  hjälp  själv  kan  ta  itu  med  sin 
övervikt med  hjälp  av  olika  förutsättningar  som  erbjuds  av  både  stat, 
kommun,  landsting och  skola. För  att kunna bedöma hur bra de olika 
förutsättningarna  som  erbjuds  är, kommer  en utredning  angående hur 
bra de fyra parterna i undersökningen tar sitt sociala ansvar att utföras. 
Det vill säga hur bra är dessa aktörer på att ta ansvar för ett samhälleligt 
problem.  
 
Ansvarsfrågan  är  nära  sammankopplad med  etik.  Etik  betyder  enligt 
Nationalencyklopedin;  ”studiet  av  moraliska  fenomen  och  föreställningar” 
(Nationalencyklopedin,  Trettonde  bandet,  1994).  Slås  istället  ordet 
ansvar upp i samma källa listas ordet inom den så kallade moralfilosofin 
(Nationalencyklopedin, Första bandet, 1989). De båda orden har således 
en nära koppling  till varandra. Etiska  frågor kan uppstå  i många olika 
situationer, de finns med i exempelvis Förenta Nationernas konventioner, 
inom  sjukvården  och  även  inom  företagsvärlden.  Företag  kan 
exempelvis följa etiska riktlinjer såsom att bara sälja kravodlad mat eller 
icke‐djurtestade produkter, för att nämna två exempel bland många. Ett 
område  inom  företagsetiken  benämns  Corporate  Social  Responsibility 
(CSR) eller på svenska; företags sociala ansvar. Denna uppsats kommer 
att  behandla  dessa  CSR‐teorier  i  samband  med  grundskolelevers 
övervikt, men teorierna kommer att figurera i en något modifierad form. 
Tyngdpunkten i detta projekt ligger på att studera hur de fyra aktörerna 
staten,  kommunen,  landstinget  och  skolan  kan  erbjuda  förutsättningar 
för grundskolelever att ta itu med sin övervikt. Dessa fyra aktörer skulle 
i normala  fall  inte  innefattas av CSR‐teorierna då dessa, såsom namnet 
indikerar, bara berör företag. Modifieringen i teorierna blir att inkludera 
dessa fyra aktörer, som inte är företag, i det sociala ansvarstagandet. Vi 
kommer  att  benämna  denna  nya  teoribildning  Public  Social 
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Responsibility  då  denna  är  anpassad  för  att  appliceras  på  offentliga 
aktörer. 
 
Att  inkludera  instanser  från offentliga sektorn  i dessa ansvarsteorier är 
ett vetenskapligt område  som  tidigare  är outforskat och  som vi därför 
anser är  intressant. Många böcker och artiklar är skrivna  inom området 
hur olika företag kan ta och hur de bör ta sitt sociala ansvar för att hjälpa 
människor  att  ta  ansvar  för  sin  egen  viktnedgång.  Dock  har  liten 
koncentration  lagts  på  staten,  kommunen,  landstinget  och  skolan  som 
aktörer och deras ansvarstagande. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Detta  är  som  sagt  en  uppsats  om  etik  och  ansvar  med  fokus  på 
problemet  med  grundskolelevers  övervikt.  Uppsatsen  handlar  om 
ansvarstagande. Det kommer att undersökas hur det  tas ansvar  för att 
komma  tillrätta  med  barns  överviktsproblem  och  huruvida  detta 
ansvarstagande  utgör  tillräckliga  förutsättningar  för  den  enskilde 
individen att komma tillrätta med sin övervikt. 
 
Trenden idag är att allt fler företag tar sitt sociala ansvar, något som för 
dem  inte  är  helt  okomplicerat  men  ändå  är  något  som  dagens 
konsumenter  alltmer  förväntar  sig  att  företagen  ska göra. Det  som  för 
företagen  kan  ses  som  ett  problem  är  att  ansvarstagande  kostar. Om 
större summor pengar sätts undan till att ta mer ansvar, till exempel att 
göra en produkt mindre miljöfarlig, innebär det att en mindre del av den 
totala intäkten kan tillskrivas företagets vinst. (De Wit & Meyers, 2004)  
 
Den  här  uppsatsen  fokuserar  dock  inte  på  vinstdrivande  företag  utan 
koncentrerar sig på vilket ansvar som kan diskuteras i samband med de 
offentliga  aktörer  som  i  denna  uppsats  knyts  till  frågan  om  elevers 
övervikt.  De  aktörer  vi  talar  om  är  som  sagt  staten,  kommunen, 
landstinget  och  skolan,  fyra  enheter  som  inte  strävar  efter  vinst  i 
monetära  termer. Det  undersöks  hur  de  fyra  aktörerna  tar  sitt  sociala 
ansvar och  försöker att  skapa  tillräckliga  förutsättningar  för  individen, 
eller  som  i  detta  fall  grundskoleleven,  att  komma  tillrätta  med  en 
eventuell övervikt. 
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Debatten  om  övervikt  är  en  stor  fråga  för  inblandade  parter.  I 
förlängningen  kan  detta  problem  innebära  en  kostnad  för  staten, 
kommunen och landstinget. För skolan kan det innebära mer ineffektivt 
skolarbete  till  följd  av  för  lite motion  och  dåliga  kostvanor.  För  den 
enskilda  individen, det vill säga grundskoleleven själv, kan det  leda till 
direkta hälsoproblem som kan  lägga grunden  för ett vidare ohälsosamt 
liv som vuxen (Regeringsbeslut, S2003/1690/FH). 
 
Att övervikt även kommer att vara ett framtida problem kan tyckas vara 
omöjligt att  i dagsläget  förutspå. Dock  finns det starka  indikatorer som 
pekar  just  åt detta  håll. Enligt  en undersökning  gjord  av  Institutet  för 
hälso‐  och  sjukvårdsekonomi  på  uppdrag  av  landstingsförbundet 
beräknas 37 procent av svenskarna  idag vara feta eller överviktiga. Om 
andelen ökar i samma takt som den gjort de senaste 20 åren kommer 46 
procent  att  vara  berörda  år  2030.  Vårdkostnaderna  till  följd  av 
fetmarelaterade  sjukdomar  i  Sverige  kostade under  2003,  tre miljarder 
kronor  (Landstingsförbundet,  Kostnadsutveckling  i  svensk  sjukvård 
relaterad till övervikt och fetma, 2004). 
 
Det  som  i  denna  uppsats  undersöks,  är  huruvida  tillräckligt  med 
förutsättningar finns för att människor själva och i detta specifika fall hur 
grundskolelever, ska få kontroll över sin övervikt. En förenklad ekvation 
för  att  nå  viktnedgång  är  att  förbruka  fler  kalorier  än  vad  som 
konsumeras. Med andra ord, motionera mer och ät mer hälsosamt. Även 
om  receptet  är  enkelt  tycks  det  vara  svårt  att  realisera 
(Folkhälsovetenskapligt Centrum, Rapport 2003:2). 
 
Vid  en  något  närmare  anblick  av  staten,  kommunen,  landstinget  och 
skolan  verkar  det  som  om  dessa  parter  är  medvetna  om  barns 
överviktsproblem  och  även  agerar  för  att  förbättra  situationen. 
Regeringen har under den närmaste treårsperioden till exempel avsatt en 
miljard  kronor  i  ett  projekt  som  kallas  för  Handslaget  som  är  en 
idrottssatsning  mellan  staten,  kommunerna  och  idrottsrörelsen 
(Justitiedepartementet, faktablad 04.03).  
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Landstinget  i  sin  tur  har,  beroende  på  geografisk  placering,  ett  antal 
olika projekt för att komma till rätta med övervikt och förbättra barn och 
ungdomars hälsa. Landstinget  i Östergötland har bland  annat gjort  en 
kartläggning över  länets barns vikt och viktförändring för att på så sätt 
få en övergripande bild av hälsoläget (Folkhälsovetenskapligt Centrum, 
Rapport 2003:2). 
 
När det kommer till skolan så står det skrivet i skolans läroplan för det 
obligatoriska  utbildningsväsende,  (LPO‐94)  att  det  är  av  stor  vikt  att 
eleverna har grundläggande kunskaper om premisserna för en god hälsa 
samt har insikt i den egna livsstilens konsekvenser för hälsan (Skolverket, 
LPO‐94). 
 
Likväl, trots dessa åtgärder så kan det inte göras annat än att konstatera 
att barn fortsätter att gå upp i vikt.  

1.3 SYFTE 

Utgör  statens,  kommunens,  landstingets  och  skolans  nuvarande 
agerande var  för  sig  ett  socialt  ansvarstagande med  syfte  att  skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för en grundskolelev att komma tillrätta 
med  sin  övervikt?  Skapar  dessutom  de  fyra  parternas  gemensamma 
sociala  ansvarstagande  tillräckligt  med  förutsättningar  för  att 
grundskoleleven skall komma tillrätta med sin övervikt?  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR. 

För att enklare kunna besvara syftet  i sin helhet har det delats upp fem 
delar.  Indelningen av dessa  frågeställningar utgör  förutom en  tydligare 
uppdelning  av  problemet  även  rubrikerna  i  både  empiri‐  och 
analysavsnittet senare i uppsatsen. 
 
1) Utgör  statens  agerande  ett  socialt  ansvarstagande  när  det  gäller  att 
skapa  förutsättningar  för en grundskolelev att komma  tillrätta med sin 
övervikt? 
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2) Utgör kommunens agerande ett socialt ansvarstagande när det gäller 
att  skapa  förutsättningar  för en grundskolelev att komma  tillrätta med 
sin övervikt?  
 
3) Utgör  landstingets agerande ett socialt ansvarstagande när det gäller 
att  skapa  förutsättningar  för en grundskolelev att komma  tillrätta med 
sin övervikt?  
 
4) Utgör  skolans  agerande  ett  socialt  ansvarstagande när det gäller  att 
skapa  förutsättningar  för en grundskolelev att komma  tillrätta med sin 
övervikt?  
 
5)  Utgör  statens,  kommunens,  landstingets  och  skolans  gemensamma 
sociala ansvarstagande en  tillräcklig  förutsättning  för en grundskolelev 
att komma tillrätta med sin övervikt? 

1.5 AVGRÄNSINGAR 

 
I  vår  undersökning  har  vi  valt  att  avgränsa  vår  fokusgrupp  till 
grundskolelever mellan 7 och 15 år. Detta görs av två anledningar, den 
första  är  att  denna  ålderskategori  av  barn  innefattas  av  den  svenska 
skolplikten  (SFS  1985:1100  kap.3).  Under  denna  period  finns  det 
offentliga  styrmöjligheter vad beträffar barns  fysiska aktivitet och kost. 
Den andra anledningen är att barn innan 15 års ålder fortfarande är mitt 
i  sin  utveckling. De  kroppsliga  funktionerna  så  som motorik  et  cetera 
utvecklas som mest fram till i mitten av tonåren (Ericsson, 2003).  
 
Avgränsningar har också gjorts vid val av skola. I uppsatsen kommer vi 
att  enbart  undersöka  kommunala  grundskolor  finansieras  enbart  av 
statliga  bidrag  och  på  så  sätt  har  samma  förutsättningar  vilket  inte 
behöver vara fallet när det gäller friskolor. 
 
För att kunna applicera  teorier om ansvar avgränsar sig denna uppsats 
till  fyra parter  i ansvarsfrågan om barns hälsa. Dessa är: stat, kommun, 
landsting  och  skola. Dessa  fyra  aktörer  kommer  att  tillsammans med 
individen,  det  vill  säga  grundskoleleven  och  dess  målsman,  att 
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behandlas  isolerat  från en omvärld.  I denna uppsats kommer nämligen 
inte några  andra  aktörer  såsom  exempelvis vinstdrivande  företag  eller 
media  att  behandlas  även  om  dessa  har  en  påverkan  på  individers 
övervikt.  Vi  är  bara  intresserade  av  att  se  förhållandet  mellan  stat, 
kommun, landsting, skola och den enskilde individen. 
 
Ytterligare en avgränsning har gjorts i att enbart undersöka kommunen, 
landstinget och skolor i Östergötlands län, närmare bestämt i Linköping 
och Mjölby. 
 
Övervikt  anses  av många  vara  ett problem  och denna  ansats  kommer 
även denna uppsats att ha.  
 
Övervikt är något som kan vara svårt att definiera och som är ett högst 
relativt begrepp. En vanlig mätmetod som används för att skapa ett slags 
standardmått  för  övervikt  är  Body Mass  Index  (BMI).  Detta  indextal 
räknas ut som kroppsvikten  / (kroppslängden x kroppslängden) = BMI. 
Indextal under 19  indikerar undervikt, tal mellan 19 och 24 normalvikt, 
mellan 25 och 30 signalerar övervikt och indextalet överstiger 30 räknas 
detta som fetma. (Patient‐Fass 2004‐2005) För att kunna räkna med BMI‐
skalan på barn krävs att en anpassad version av denna  skala används. 
Denna  modifierade  version  är  framtagen  av  professor  Tim  Cole  vid 
Institute of Child Health, London. Coles skala skiljer sig  från den skala 
som  används  för  att  mäta  en  eventuell  övervikt  eller  undervikt  hos 
vuxna genom att den bland annat tar hänsyn till ålder, kön och etnicitet. 
(Cole et al, 2000) Det är denna skala vi och alla berörda parter  i denna 
uppsats har använt. 
 
Detta projekt är inriktat på övervikt orsakat av felaktig kost samt för lite 
aktivitet. Vi kommer därför att bortse från faktorer som att viss övervikt 
är  en  följd  av  en  sjukdomssituation  och  dess  medicinering  som 
exempelvis  diabetes  eller  att  övervikt  eventuellt  skulle  vara  genetiskt 
betingat. 
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1.6 MODELL ÖVER UPPSATSENS DISPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 rapportens disposition. Egen konstruktion. 
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2. METOD 
 
Målet  med  metodkapitlet  är  att  beskriva  de  val  vi  har  gjort  gällande 
tillvägagångssätt av detta projekt men även ur vilken synvinkel vi ser på olika 
frågor. Meningen med  att  tydliggöra  våra  ståndpunkter  är  för  att  läsare  av 
denna  uppsats  enklare  skall  förstå  varför  och  hur  dessa  val  har  gjorts. 
Metodkapitlet syftar också till att skapa större trovärdighet då den pekar på att 
all  fakta som presenteras  i detta projekt har en bakomliggande  tanke och  finns 
med av en orsak.  
 

2.1 VAD ÄR KUNSKAP?  

Detta kapitel kommer att inledas med vår tolkning av hur kunskap blir 
till. Det är viktigt att ha  i åtanke att vi  inte hävdar att vi  i detta projekt 
kommer  att  presentera  den  absoluta  sanningen.  Vi  kommer  att 
presentera  den  sanning  som  är  sann  för  oss,  just  nu,  i  detta  projekt. 
Samma sak gäller för den kunskap som presenteras och genereras i detta 
projekt. Vi  kan  alltså  inte  göra  anspråk  på  att  presentera  den  absolut 
sanna objektiva kunskapen. 
 
Denna uppsats mening är att skapa kunskap kring ett visst fenomen eller 
problem  som  omger  oss  i  vårt  samhälle.  För  att  på  ett  rimligt  och 
rättvisande  sätt  kunna  skapa  och  förmedla  kunskap  är  det  viktigt  att 
förstå att kunskap kan uppstå  i  flera olika  former. En hel uppsats  i sig 
skulle  kunna  skrivas  för  att på  ett multifasetterat  sätt  kunna  svara på 
frågan vad kunskap är. En förklaring till vad kunskap är kan ges genom 
att illustrera skillnader i uppfattningen om vad kunskap är genom att se 
till  skillnaderna  mellan  ett  naturvetenskapligt  och  ett 
samhällsvetenskapligt synsätt. 
 
Alla  naturvetenskapliga  lagar  utgör  en  kunskap  om  ett  specifikt 
fenomen och representerar således en sanning för varje fall. En serie lika 
observationer  av  ett  studerat  fenomen  kan  slutledas  till  att  nästa 
observation av fenomenet kommer att få samma utfall (Wigblad, 1997). 
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Samhällsvetenskapen  präglas  däremot  av  många  dynamiska  faktorer 
som  kan  påverka  undersökta  fenomen.  Sociala  system  som  studeras 
påverkas  ständigt  av  att  deras  aktörer  inte  har  ett  helt  fast 
beteendemönster  vilket  leder  till  att  det  ständigt  skapas  unika 
händelseförlopp (Wigblad, 1997). 
 
Även  om  denna  utredning  ämnar  skapa  en  förenklad  modell  av  ett 
samhälleligt fenomen är det viktigt att ha i åtanke att fenomenet är i allra 
högsta  grad  dynamiskt. Wigblad  (1997) menar  även  att  en  förståelse 
inom samhällsvetenskapen förutsätter tolkning av fenomen i sin aktuella 
kontext.  Således  är  den  kunskap  som  uppnås  i  denna  typ  av 
samhällsvetenskapliga  studie  inte  nödvändigtvis  representativ  för  en 
identisk studie i en annan kontext, till exempel i en annan kultur. Detta 
innebär att det inte med särkilt stor sannolikhet kan påstås att en relation 
mellan  staten,  kommunen,  landstinget  och  skolan  i  det  svenska 
samhället representerar relationen mellan samma parter i ett annat lands 
samhälle.  Således  behöver  inte  en  kunskap  som  idag  representerar  en 
sanning i det svenska samhället innebära en sanning i ett annat samhälle, 
det är inte ens säkert att det representerar en framtida sanning i Sverige. 
 
För  att  ge  en  förklaring  till    vad  kunskap  är  enligt  en  av det  svenska 
samhällets stora aktörer har vi hämtat inspiration från skolans värld. 
 
Detta är Skolverkets förklaring till vad kunskap är och hur den blir till:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
— Bildning och kunskap SOU 1992:94 

 

”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den
kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i
denna samt de erfarenheter man gör. Kunskapen fyller en funktion,
löser ett problem eller underlättar en verksamhet. Kunskap fungerar
som ett redskap, som en utvidgning av självet. Genom kunskaper

vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss och vår 
förståelsehorisont växer.”
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En naturlig källa till var kunskap bildas är i skolan. Skolverket har givit 
ut  samlingen Bildning och kunskap  (SOU 1992:94). Här ges en mycket 
enkel och  lätthanterlig  förklaring  till hur vi ska se på kunskap och hur 
den kan delas upp i olika kategorier:  
 
Boken  gör  en  åtskillnad  mellan  fyra  olika  kunskapsformer, 
faktakunskaper, färdighet, förståelse och förtrogenhet (SOU 1992:94): 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla  dessa  typer  av  kunskapsformer  kommer  att  användas  i  denna 
undersökning.  Faktakunskaper  är  det  som  starkast  representerar  den 
traditionella  naturvetenskapen men  kommer  ändå  att  utgöra  delar  av 
vår  empiri  i  form  av  de  faktiska  ramar  som  de  undersökta  parterna 
arbetar  inom. Naturligtvis kan  författningar som  till exempel skollagen 
tolkas på flera sätt men den utgör fortfarande en faktisk existerande lag 
som förklarar hur den svenska skolan skall fungera.  
 
Färdighet kommer vi eventuellt att återfinna hos de undersökta parterna 
när det kommer till hur de väljer att hantera problemet i fråga. 
 
Förståelse är det  som hela undersökningen  strävar efter att uppnå, det 
vill säga en högre förståelse för hur de olika parterna agerar i frågan och 
varför problemet kvarstår eller varför det gemensamma ansvarstagandet 

‐Faktakunskaper  är  kunskaper 
som  information,  regler  och 
konventioner. Dessa kan mätas i 
termer  av  mer  eller  mindre, 
något vi har  eller  inte har,  som 
vi kommer ihåg eller har glömt. 
Fakta är spetsen på isberget, det 
som är synligt. 

‐Färdighet  är  när  kunskap  är  en 
färdighet,  vet  vi  hur  något  skall 
göras och kan utföra det. 

‐Förståelse  är  att  förstå  är  att 
begripa,  att  uppfatta meningen 
eller  innebörden  i  ett  fenomen.

‐Förtrogenhet  är  den 
kunskapsform  som  kan  jämföras 
med  den  osynliga  delen  på 
isberget.  Det  är  en  tyst
dimension.  Denna  kunskap 
använder  vi  oss  av  då  vi  till 
exempel bedömer något. 
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inte  utgör  den  förutsättning  som  krävs  för  att  komma  tillrätta  med 
problemet. 
 
Förtrogenhet  innebär  både  den  kunskap  som  de  undersökta  parterna 
baserar  sina  svar  på  i  intervjuer  men  även  del  av  den  kunskap  vi 
använder för att analysera det undersökta problemet. 
 

2.1.2 Hur vi ser på vetenskapen 
Förutom  att  definiera  kunskap,  är  det  även  viktig  att  förstå  vad 
vetenskap  är  och  hur  den  skapas.  Gummesson  (2000)  menar  att 
vetenskap  är  en  resa och  inget mål. Vetenskapsmannen  söker  ständigt 
efter  ny  information  och  genererar  nya  teorier,  modeller,  koncept  et 
cetera. Gummesson (2000) menar därför att de vetenskapsmän som säger 
sig  veta  vad  vetenskap  är,  inte  är  vetenskapsmän.  Vidare  betonar 
Andersen (1994) att forskarens vetenskapliga ansats är mycket viktig att 
vara medveten om  för att  förstå hur denne har  tolkat den  information 
som har framkommit under ett arbetes gång. 
 
Vår  syn på världen  är viktig  att  förklara  för  att  till  fullo  förstå det  för 
uppsatsen  undersökta  problemet;  om  de  olika  aktörernas  sociala 
ansvarstagande  skapar  tillräckliga  förutsättningar  när  det  gäller  att 
grundskolelever ska komma tillrätta med sin egen övervikt.  
 
Att ett fenomen innebär olika saker för olika parter gör problemet svårt 
att  kvantifiera  och  mäta  vetenskapligt.  Dock  kan  det  ur  de  olika 
parternas uppfattning som en extern betraktare upptäckas mönster som 
ger  en  högre  förklaringsgrad  till  det  aktuella  problemet  än  vad  de 
enskilda parterna kan uppnå individuellt. 
 
Denna undersökning  syftar  till att  illustrera den kollektiva uppfattning 
som de  fyra olika parterna  innehar. Genom att  samla  information  från 
representanter för samtliga parter  i undersökningen är vår  intention att 
uppnå en högre grad av  förståelse  för problemet än vad den som varje 
enskild part besitter. Den  information  som  samlas  in kommer även att 
tolkas av oss som författare till denna uppsats. Vi strävar ändå efter att 
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uppnå  så  hög  grad  av  objektivitet  som  möjligt,  men  då  vi  endast 
kommer  att  presentera  vår  tolkning  av  olika  parters  subjektiva 
uppfattning kommer resultatet endast vara gällande för denna studie. 
 
För  att  ytterligare  skapa  förståelse  för  den  kontext  som  fenomenet 
befinner  sig  i,  behövs  en  förklaring  till  denna  uppsats  subjektiva 
världssyn.  I  ett  initialt  skede  identifierade  vi  ett  existerande  fenomen; 
många skolelever var överviktiga. Utifrån detta  fenomen utvecklade en 
teori hur och om offentliga aktörer  tar sitt sociala ansvar. Utifrån dessa 
teorier  försökte vi att se  fenomen  i vår verklighet. De olika undersökta 
parternas  subjektiva åsikter  fick  sedan  sammantaget utgöra  resultatet  i 
vår  undersökning  och  representerar  således  den  ”sanning”  vi 
presenterar i denna studie.  

2.2 VÅR FORSKNINGSANSATS 

2.2.1 Fallstudie  
Ansvar är något  som  i allmänhet kan uppfattas på väldigt många  sätt, 
även om det finns riktlinjer för vad som skall tas ansvar för och vem som 
skall  ta det. Ännu  svårare blir det  i detta  fall när det är ett antal olika 
enheter som gemensamt ansvarar för att tillsammans åstadkomma något. 
Vid  en  utredning  av  den  typen  som  existerar  i  denna  uppsats  är  det 
viktigt att på djupet  ta reda på vad de olika enheterna ser som sitt och 
andras ansvar. Detta innebär en fallstudie där djup information söks från 
ett antal respondenter. Syftet med en undersökning som går  till djupet, 
snarare än bredden, är att  få så nyanserad  information som möjligt  för 
att senare kunna skapa en fullständig bild av fenomenet (Stake, 1995). 

2.2.2 Kvalitativ studie 
Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida fyra offentliga aktörers 
sociala  ansvarstagande  utgör  tillräckliga  förutsättningar  för 
grundskolebarn att  ta ansvar  för  sin egen övervikt. Forskningsfrågorna 
har  utformats  efter  att  ha  uppnått  en  viss  förförståelse  i  problemet 
genom att  läsa sekundärdata (Jacobsen, 2002). Denna typ av ansats, det 
vill säga att ha förförståelse i frågan, är viktig för att kunna skapa sig rätt 
teorigrund  för  den  kommande  analysen  av  det  insamlade  empiriska 
materialet  (Lundahl  &  Skärvad,  1999).  Anledningen  till  att  vi  skapar 
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denna förförståelse för det studerade ämnet är att på ett bättre sätt kunna  
samla in samt kategorisera relevant information. 
 
Då undersökningen innefattar att undersöka om parterna stat, kommun, 
landsting och  skola  skapar  tillräckliga  förutsättningar  för att utgöra ett 
gott  socialt  ansvarstagande  är  enligt  vår  mening  en  kvalitativ 
undersökning att föredra. Kvalitativ data är nämligen enligt Lundahl & 
Skärvad  (1999)  att  föredra  vid  undersökningar  som  ämnar  utreda 
uppfattningar och föreställningar. Insamlandet av data kommer därför i 
första hand ske genom öppna riktade intervjuer och detta är ett bra sätt 
att erhålla information för kvalitativ tolkning (Lanz, 1993). Vidare menar 
Lanz  (1993)  att  en  kvalitativ  ansats  ger  möjlighet  att  se  komplexa 
sammanhang  genom  analys  av  enskilda  fall  och  därur  bygga  upp 
tolkningsmodeller baserat på ett nytt perspektiv. 
 
En  annan  motivering  till  den  kvalitativa  ansatsen  är  att  detta  är  en 
relativt  öppen  undersökning  som  ämnar  finna  klarhet  i  ett  oklart 
problem. Det faktum att undersökningen har ett fokuserat upplägg med 
ett fåtal respondenter och syftet att på djupet undersöka deras åsikter om 
såväl dem  själva  som de övriga undersökta aktörerna är ytterligare  en 
anledning att välja den kvalitativa ansatsen då den lämpar sig mer än en 
kvantitativ  ansats  när  förhållandet  mellan  individ  och  sammanhang 
ämnas  undersökas.  Samtidigt  har  den  kvalitativa  ansatsen  en  logisk 
begränsning i att oftast bli intensiv då det sällan är möjligt att behandla 
stora mängder kvalitativ data (Jacobsen, 2002). 

2.3 DATAINSAMLING 

2.3.1 Primärdata 
För att kunna genomföra denna studie kommer förstahandsinformation, 
primärdata, från samtliga parterna som behandlas i undersökningen att 
behövas. Som nämnt i ansatspresentationen kommer undersökningen att 
genomföras  som  en  fallstudie  av kvalitativ data. Främsta källan  till de 
data  som  samlas  in  kommer  komma  vara  i  form  av  intervjuer.  Som 
tidigare  nämnt  är  intervjuer  att  betrakta  som  mycket  lämpliga  vid 
inhämtande  av  den  information  som  söks  i  den  här  undersökningen 
(Kvale,  1997). Vidare menar  både  Jacobsen  (2002)  och Lantz  (1997)  att 



– METOD – 

‐ 15 ‐ 

intervjuer  är  ett mycket  bra  sätt  att  ta  del  av människors  personliga 
uppfattning om ett speciellt fenomen, vilket är vad som söks i empiriska 
delen av den här studien. 
 
För att hitta en bra struktur  i en  intervjustudie, kan det vara en  idé att 
dela upp den i flera olika delar. Enligt Kvale (1997) är ett sätt att göra det 
på  genom  att  dela  upp  studien  i  fem  olika  delar  som  följer  en  viss 
tidsföljd.  Dessa  olika  delar  är:  tematisering,  planering,  intervju,  utskrift, 
analys, verifiering och rapportering (Kvale 1997). 
 
1)  Tematisering:  Tematiseringsarbetet  handlar  om  att  ge  svar  på 
undersökningens  vad,  varför  och  hur.  Bakgrunden  till  denna 
undersökning är huvudsakligen att undersöka hur de fyra olika parterna, 
som vi valt att studera  i detta projekt, det vill säga staten, kommunen, 
landstinget  och  skolan  arbetar  för  att  skapa  förutsättningar  för  en 
grundskolelev att komma tillrätta med sin eventuella övervikt. Svaret på 
frågan  hur,  eller  på  vilket  sätt,  detta  arbete  har  fortgått  är  att  vi  har 
samlat in den primärdata som existerar i denna studie genom intervjuer. 
Dessa intervjuer kommer att närmare presenteras under punkt tre under 
denna  rubrik  2.3.1.  I  tematiseringen  ingår  också  att  finna  svaret  på 
undersökningens ”varför”. Det  finns  enligt Kvale  ett  antal olika  syften 
med  intervjuerna.  Syftet  med  denna  undersökning  är  att  samla  in 
empirisk  information  angående  hur  de  olika  parterna  i  denna 
undersökning  arbetar med  att  skapa  förutsättningar.  Kvale menar  att 
intervjuer ofta används  i  fallstudier och som konstaterat  i stycket ovan 
har detta projekt  just denna karaktär. Syftet med  just denna  intervjutyp 
är  att utveckla kunskap  angående  ett visst  fenomen  och med hjälp  av 
kunskap  från specifika personer med kunskap  inom  just detta område. 
Om  denna  just  nämnda  information  är  översatt  till  denna  uppsats 
innebär  det  att  vi  kommer  att  utnyttja  den  expertkunskap  som 
representanter från aktörerna i denna undersökning innehar för att på så 
sätt komma  fram  till exakt hur de arbetar  för att  förse grundskolelever 
med förutsättningar för att bli mer hälsosamma, viktmässigt sett. 
 
2) Planering: Planeringen  innebär, som namnet  indikerar, hur  forskaren 
planerar  och  lägger  upp  sitt  arbete  för  att  uppnå  den  kunskap  han 
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eftersträvar. Med vårt syfte, som presenterades i första kapitlet, i åtanke 
ställde vi oss själva frågor som exempelvis hur många  intervjupersoner 
vi  kunde  tänkas  behöva  intervjua,  vilka  frågor  som  skulle  ställas,  på 
vilket sätt dessa  intervjuer skulle utföras och hur  frågorna skulle se ut. 
Ytterligare  en  fråga  som  hade  hög  relevans  var  hur  urvalet  skulle  gå 
tillväga.  Det  vore  väldigt  omständligt  att  genomföra  en  kvantitativ 
undersökning  i  denna  uppsats  därför  att  vi  hade  blivit  tvungna  att 
intervjua  en  större målpopulationen. Vi har därför valt ut de delar  av 
populationen  som  fungerar  som  talesmän  för  hela  gruppen,  och med 
gruppen menar vi antingen staten, kommunen, landstinget eller skolan. 
Vi  valde  slutligen  att  intervjua  sju  stycken  representanter  för  de  olika 
grupperna.  
 
3)Intervju: Som underlag inför intervjuerna sammanställdes fyra stycken 
intervjuguider,  en  till  var  och  en  av  de  berörda  parterna  staten, 
kommunen, landstinget och skolan.  
 
Kvale  (1997)  själv  beskriver  intervjun  som  att  vara  en 
tvåvägskommunikation  mellan  den  som  intervjuar  och  den  som  blir 
intervjuad och handlar om ett tema av ömsesidigt intresse. 
 
Vi  hade  i denna undersökning mellan  tio  och  tjugo  förberedda  frågor 
som på  förhand  skickades ut  till den person  som  skulle bli  intervjuad. 
Till  de  olika  parterna  ställdes  olika  frågor  då  vi  ansåg  att  vi  bäst 
uppnådde den information vi ville komma åt på detta sätt. Det som dock 
var gemensamt för det olika frågorna som var förberedda till varje part 
var de underrubriker  intervjufrågorna var  indelade  i. Frågorna delades 
upp  i:  aktörens  syn på grundskolelevers  fysiska hälsa,  aktörens  aktiva 
arbete med  att  skapa  förutsättningar  för  att  hjälpa  elever  att  komma 
tillrätta med en eventuell övervikt samt hur den enskilde aktören såg på 
de  övriga  tre  aktörernas  arbete  med  överviktsproblemet.  Under 
intervjuns fortgång gavs utrymme för såväl den intervjuade som för den 
som intervjuade att ställa kompletterande frågor. Frågornas karaktär var 
öppen, det vill säga frågeserien gav mycket utrymme för reflektion från 
respondenten vilket är att föredra när en persons personliga uppfattning 
av ett specifikt fenomen söks (Lantz, 1993). 
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Innan varje intervju initierades gavs information om att respondenterna i 
undersökningen  skulle  behandlas  anonymt  i  den  skriftliga 
presentationen  av  arbetet. Vi  valde  att  behandla  de  tillfrågade  i  detta 
projekt  anonymt  då  vi  ansåg  att  de  intervjuade  till  en  större  grad 
möjligen kunde uttala sig utan betänkligheter för andras reaktioner och 
utan  att  behöva  vara  eftertänksamma  att  behöva  bli  ifrågasatta  i  sina 
uttalanden.  
 
För att uppnå en hög grad av korrekthet  i tolkandet och framställandet 
av  den  skriftliga  versionen  av  de  intervjuades  uttalanden  valde  vi  att 
spela  in  intervjusamtalen med  hjälp  av  en  diktafon. Användandet  av 
denna  diktafon  konfirmerades  i  början  av  intervjusamtalet  av  varje 
enskild tillfrågad. 
 
Varje  intervju  varade  i  cirka  30  till  40 minuter  och  transkriberades  till 
skrift så snart efter  intervjutillfället som möjligt. Vi valde att skriva ned 
intervjuerna för att få en övergripande bild över den information som vi 
hade mottagit. 
  
Vi  har  som  tidigare  sagt  valt  att  anonymisera  våra  tillfrågade men  vi 
valde även att minska ner vårt urval. Vår urvalsteknik grundades i att vi 
valde  att  för  det  enbart  titta  på  kommunala  grundskolor  och  inte 
frivilliga skolor och att göra detta i Östergötland och inte i hela Sverige. 
Som nämnt under avgränsningar valde vi dessutom att välja ut en liten 
och  en  stor kommun  i Östergötland  som  representativa  för hela  länet. 
Dessa  kommuner  är  Mjölby  och  Linköping  med  25  000  respektive 
137 000  invånare.  (mjolby.se,  041220;  linkoping.se,  041213)  Varför  vi 
valde att bara undersöka dessa  två kommuner var  för att kunna  få  en 
hanterbar mängd information.  
 
Utan att nämna personerna vid namn har vi  för att erhålla  information 
om staten samlat uppgifter genom att via telefon tala med representanter 
för  Statens  folkhälsoinstitut,  Socialdepartementet, 
Utbildningsdepartementet  samt  Skolverket.  Dessa  personer,  som  får 
anses  ha  den  specifika  kunskap  som  i  detta  projekt  skulle  vara 
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användbar, rekommenderade oss efter att vi hade förklarat innehållet av 
våra  frågor, att vi skulle,  istället  för att genomföra en muntlig  intervju, 
själva hämta  likvärdig  information på de hemsidor  och  i de  rapporter 
som denna part redan hade publicerat.  
 
För  kommunens  räkning  intervjuades  tre  kommunala  representanter  i 
både Linköpings och Mjölbys kommun med vad vi kunde tänka inneha 
adekvat kunskap för just detta projekt. Dessa representanter utnämndes 
av kommunerna själva som bäst lämpade att besvara vårt frågeområde. 
Vid  intervjun med  Linköpings  kommun  närvarade  två  representanten 
och således skedde det i praktiken två intervjuer, en med varje kommun. 
 
Som  representant  för  landstinget  intervjuades  en  person  vid 
Folkhälsovetenskapligt  centrum  i  Linköping.  Landstinget  som 
organisation är inte knutet till en enskild kommun utan är länstäckande. 
 
Skolans  åsikter  framfördes  av  tre  stycken  rektorer  vid  skolor  i  både 
Linköpings och Mjölbys kommun. En av dessa rektorer hade ansvar för 
skolans verksamhet från förskolan upp till årskurs sex och de två övriga 
för  verksamhet mellan  årskurs  fyra  till  nio. Vi  gjorde detta  val  för  att 
minimera  eventuella  skillnader  vad  gäller  barns  åldersbetingade 
beteende.  
 
4) Utskrift: Alla intervjuer transkriberas ord för ord för att ge en så sann 
bild  av  samtalet  som möjligt.  Kvale  (1993) menar  att  bara  genom  att 
strukturera  sitt  intervjumaterial  så  har  analysarbetet  påbörjats.  Den 
skriftliga versionen av samtalet resulterade i ett antal datorskrivna sidor 
och denna text användes sedan  i sin tur för att återge  informationen på 
det sätt som passade detta projekt på bästa sätt.   
 
5)  Analys:  Då  vi  redan  hade  kategoriserat  frågorna  i  intervjun  i  tre 
stycken undergrupper underlättade detta arbetet för tolkning och analys 
av  de  svar  vi  fick  från  de  intervjuade  personerna.  Att  placera  de 
transkriberade intervjuerna i sin helhet i uppsatsen är omöjligt då antalet 
sidor  skulle  bli  alltför  stort.  Det  skriftliga  samtalet  fick  av  oss  som 
intervjuare och som upphovsmän till denna uppsats tolkas så att texten 
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kunde  förkortas. Kvale  (1993)  rekommenderar  i denna  situation  att  ett 
antal nyckelord ur en stor textmassa väljs ut för att sedan utvecklas, men 
att den bakomliggande strukturen ändå träder fram. På detta sätt valde 
vi  att  arbeta  och  skapa  den  text  som  i  detta  projekt  presenteras  i 
empirikapitlet.  
 
6) Verifiering: Verifiering av data brukar  i normala  fall diskuteras både 
inom natur‐ och  inom samhällsvetenskapen och diskuteras  i termer om 
reliabilitet, validitet och genereraliserbarhet.  (Kvale, 1993) Dessa  termer 
diskuteras dock främst i samband med kvantitativa undersökningar och 
enligt  Jacobsen  (2002)  är  dessa  ej  helt  överförbara  till  en  kvalitativ 
undersökning som detta projekt är. Vi anser dock att dessa begrepp är 
relevanta för denna studie men för att kunna använda dessa kommer vi 
istället att benämna dessa begrepp giltighet och pålitlighet på Jacobsens 
rekommendation (2002)  
 
7)  Rapportering:  Resultatet  av  detta  projekt  är  en  magisteruppsats  i 
företagsekonomi med  titeln  Public  Social Responsibility.  Denna  uppsats 
kommer  att  vara  publicerad  på  Linköpings  universitets  elektroniska 
press; http:// www.ep.liu.se Uppsatsen kommer även att  sändas  till de 
intervjuade parter som har varit inblandade i informationsbidragandet i 
realiseringsarbetet av denna uppsats. 

2.3.2 Sekundärdata 
Utöver primärdata kommer även ett antal sekundära källor att användas 
i den empiriska delen av uppsatsen. Exempel på sekundära källor är all 
form  av  tryckt  information.  Arbnor  och  Bjerke  (2002)  beskriver 
sekundärt material  som  sådant material  som  tidigare  är  insamlat. Den 
sekundära  data  som  kommer  att  användas  till  den  empiriska 
undersökningen  i  denna  uppsats  är  främst  offentliga  styrdokument, 
rapporter och författningstexter publicerade av de undersökta parterna. 
Även  sekundära  källor  i  form  av  böcker  och  artiklar  används  som 
behandlar relevanta områden  för den empiriska delen av denna studie. 
Elektroniska källor har även de använts  som  informationskällor, dels  i 
form  av digitalt publicerade  rapport  som  även  existerar  i  tryckt  form. 
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Alla  referenser  till  internetsidor  är  daterade  till  det  datum  då 
informationen hämtades då uppgifter på internetsidor uppdateras ofta.  

2.4 METODDISKUSSION 

Den  information och de metoder  som har använts  för att komma  fram 
till  det  slutliga  resultatet  i  uppsatsen  kan  med  all  rätt  alltid  kritiskt 
diskuteras. De begrepp som vanligtvis används för att värdera hur goda 
slutsatserna  i  en  undersökning  är,  benämns  validitet  och  reliabilitet. 
Dock är det många forskare som hävdar att dessa två begrepp enbart är 
applicerbara  på  de  kvantitativa  undersökningarna  och  inte  på  de 
kvalitativa. Många har gått så  långt att de till och med har förkastar de 
ursprungliga  namnen  och  nu  istället  kallar  dem  för  giltighet  och 
pålitlighet när de figurerar i samband med kvalitativa studier. (Jacobsson, 
2002) Då denna studie som redan nämnt är av kvalitativ typ kommer vi 
att använda oss av dessa senare nämnda begrepp. 

2.4.1 Giltighet 
Det finns enligt Jacobsson (2002) två typer av giltighet; extern och intern. 
Den  externa giltigheten  i denna uppsats handlar  om  ifall  resultatet  av 
denna uppsats är överförbart till en annan situation. I  just detta projekt 
skulle vi kunna säga att  resultatet kan vara överförbart  till övriga  län  i 
Sverige, dels för att det uppdrag de olika aktörerna har är desamma över 
hela  nationen,  det  vill  säga  att  skapa  förutsättningar  för  att 
grundskolelever ska kunna hantera sin övervikt. Dessutom har vi försökt 
att göra situationen mer applicerbar på hela  länet genom att både välja 
en  stor  och  en  liten  kommun, detta  för  att  täcka  eventuella  skillnader 
mellan  olika  stora  kommuner. Det  som  skulle  strida mot  den  externa 
giltigheten är det enskilda spelrum varje enskild aktör  inom ett  län har 
för att skapa dessa förutsättningar för att förbättra hälsosituationen. Med 
de  enskilda  spelrummen menar vi  exempelvis  om kommun,  landsting 
eller  skola  väljer  att prioritera  sina  resurser på  hälsofrämjande projekt 
eller inte. 
 
Vad gäller urvalet har  ett  bekvämlighetsurval gjorts. Detta  innebär  att 
istället  för  att  välja  den  kanske  optimala  populationen  så  har  ett mer 
tillgängligt urvalsunderlag studerats. Detta är sant för denna uppsats då 
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vi  har  valt  att  utföra  undersökningen  i  vår  egen  direkta  närhet.  Som 
tidigare nämnt är det Linköping och Mjölby kommun som har studerats 
vilka båda ligger i nära anslutning till Linköpings universitet där denna 
uppsats produceras. (Jacobsen, 2002) 
  
Resultatet av denna undersökning kunde också eventuellt se annorlunda 
ut det  inte  enbart var de  kommunala  grundskolorna  som undersöktes 
utan om även de privata friskolorna hade tagits med i beräkningen. Det 
skulle  i  så  fall  ha  handlat  om  en  resursfråga  då  det  är  normalt  att 
friskolornas  finansieringsmöjligheter  ser  något  annorlunda  och  mer 
optimistiska ut. Om även  friskolor hade  tagits med  i beräkningen hade 
alla grundskolebarn  i Sverige/Östergötland kunnat undersökas och  inte 
enbart  de  som  omfattas  av  den  kommunala  grundskolan,  som  nu  är 
fallet. 
 
Den  interna  giltigheten  handlar  om  resultatens  tillförlitlighet  med 
avseende  på  hur  goda  de  källor  som  använts  och  hur  väl  de 
representerar det som ämnas undersökas. För att kunna bestämma detta 
bör  valda  källor  granskas  kritiskt  utifrån  de  förutsättningar  som  satts 
upp  för  undersökningen.  (Jacobsen,  2002)  Vidare  förklarar  Patel  och 
Davidsson  (1994) källkritik som att vi som  författare  till denna uppsats 
måste göra en bedömning på om de fakta vi  inhämtar är pålitlig och vi 
måste ställa oss kritiska inför denna information. Vår intention när vi har 
inhämtat  information, muntlig  som  skriftlig  är  att  välja  källor  kan  ses 
som  pålitliga.  Vi  har  enbart  tagit  skriftlig  information  från  böcker  på 
Linköpings Universitetsbibliotek,  rapporter  och  artiklar  från  välkända 
instanser och  institutioner  såsom Regeringen och dess hjälporgan  samt 
publicerat material från olika universitet. 
 
Vi har använt många elektroniska källor, en källa där det kan vara svårt 
att kontrollera sanningsinnehållet på, men vi har även där valt välkända 
organisationers hemsidor såsom exempelvis riksdagen‐ och regeringens 
hemsidor. Vi är dock medvetna om att den information som ges på dessa 
sidor  kan  vara partisk  beroende på  vem  som uttrycker  sig  och  vi  har 
därmed också behandlat dessa med försiktighet. 
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2.4.2 Pålitlighet 
Det ligger inte i utredningens syfte att hitta en skyldig part i frågan om 
barns  ökande  övervikt  men  den  typen  av  motiv  är  vanliga  i  den 
allmänna  debatten  rörande  frågan. Detta  kan medverka  i  en  defensiv 
attityd  gentemot  denna  undersökning  vilket  skulle  kunna  resultera  i 
förvrängd information från flera källor. Samtidigt är problemet erkänt av 
alla inblandade parter och viljan att angripa det är något alla delar. Detta 
förändrar  dock  inte  faktumet  att  det  kan  existera  en  benägenhet  att 
skylla  ifrån  sig  bland  parterna.  Ett mönster  i  svaren  uppstod  ganska 
snabbt mellan de av varandra oberoende respondenter vilket ger en viss 
grad  av  validering  av  de  enskilda  intervjuerna  gent  emot  varandra. 
(Jacobsen, 2002) Samtliga intervjuade har en gedigen erfarenhet inom sitt 
område och vi upplevde aldrig att det uppstod problem med svarandet 
på intervjufrågorna. 
 
Samtliga  intervjuer  har  utförts  ansikte mot  ansikte  och  ägt  rum  i  av 
respondenterna  valda  lokaler  på  respektive  arbetsplatsen. 
Undersökningar  har  visat  att människor  har  en  större  benägenhet  att 
förvränga sanningen när de  intervjuas över telefon än när de  intervjuas 
ansikte mot ansikte.  (Ibid)  Jacobsen utrycker även att  respondenter har 
en benägenhet att tala öppet kring ett ämne om intervjun genomförs på 
en för denne bekant plats. Att intervjuerna spelades in på band kan vara 
ytterligare en källa till att respondenter inte talar helt fritt kring ett ämne 
enligt  både  Lantz  (1997)  och  Jacobsen  (2002).  Alla  respondenter 
godkände  dock  att  diktafon  användes  och  i  och med  att  vi  klart  och 
tydligt  kommunicerade  att  all  inhämtad  primärdata  kommer  att 
behandlas anonymt bör detta ha minimerat risken för att en försämring i 
de data som samlades in via intervjuer ska ha skett. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta  kapitel  innehåller  den  teoretiska  referensramen  som  rör  begreppen 
företagsetik och Corporate Social Responsibility. Referensramen innehåller även 
vår egen tolkning av Corporate Social Responsibility när detta begrepp figurerar 
i  samband  med  instanser  inom  den  offentliga  sektorn  nämligen  staten, 
kommunen,  landstinget  och  skolan  istället  för  tillsammans med  företag  inom 
näringslivet. Vår anpassade form av Corporate Social Responsibility kommer att 
benämnas Public Social Responsibility. 

3.1 ETIK OCH ANSVAR 

I  introduktionskapitlet drogs parallellen mellan  etik och  ansvar. Ordet 
etik  kommer  av  grekiskans  thiko´s  (Nationalencyklopedin,  Trettonde 
bandet,  1994)  som  betyder  studiet  av  moraliska  fenomen  och 
föreställningar medan  ordet moral  kommer  från  latinets mora´lis    och 
betyder uppfattning om rätt och orätt. Skillnaden mellan de båda orden 
är att någons moral visar sig i vad hon eller han gör eller underlåter att 
göra, medan deras  etik  är  reflexionerna över det berättigade  som görs 
eller inte görs. (Nationalencyklopedin, Femte bandet, 1991) 
 
De moraliska frågorna och därmed etik är något som allt fler företag har 
börjat  uppmärksamma.  Företagsetik  definieras  av  hur  ett  företag 
integrerar värden  såsom ärlighet, pålitlighet,  respekt och  rättvisa  i sina 
policys  och  i  sitt  handlande.  Företagsetik  handlar  också  om  hur  ett 
företag rättar sig efter juridiska standarder och hur de hörsammar regler 
och  bestämmelser.  Idag  tillämpar  ett  växande  antal  företag  globala 
program  vilka  ger  de  anställda  på  dessa  företag  en  högre  grad  av 
förståelse  för etik och som  i sin  tur hjälper dem att  fatta etiskt korrekta 
beslut  även  om  de  ställs  in  för  helt  nya  utmaningar.  Framförallt 
europeiska  företag  har  tagit  till  sig  ett  etiskt  tänkande  speciellt  inom 
exempelvis områden som redovisning, frågor som rör korruption, mutor 
och angående miljövänligt tänkande. (bsr.org 041212) 
 
En  stor  anledning  till  att  företagen  engagerar  sig  i  denna  fråga  beror 
mycket på ett ökat krav  från konsumenterna. Sannolikt har  förtroendet 
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och respekten för företagsledare  inom storföretag över  lag varit mycket 
negativ för allmänheten, som ofta drar alla över en kam. Det är allvarligt, 
men ännu värre vore om svenska näringslivets förtroende skadades även 
internationellt. Kraven  på  företagsledarens  ansvar,  förnuft  och  hänsyn 
har ökat under de senaste årens. (Liljefors, 1994) 
 
Som  en  del  av  företagsetiken  ingår  begreppet  Corporate  Social 
Responsibility (CSR), översatt till svenska, företagens sociala ansvar. Den 
Europeiska unionen ger följande förklaring till begreppet: 
 
”CSR är ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala 
och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter 

utöver vad lagen kräver.”  
 

— EU:s vitbok, juli 2002 

3.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

3.2.1 Förespråkare av CSR 
Politisk förändring, öppna marknader och teknisk innovation är exempel 
på  faktorer som ger upphov  till nya  influenser, nya rättigheter och nya 
möjligheter  och  detta  är  omständigheter  som  utmanar  dagens  globalt 
agerande  företag.  Detta  har  även  sammantaget  skapat  nya 
konkurrenssituationer  och  en  ökad  efterfrågan  för  socialt 
ansvarstagande. Olika  länders regeringar och många företag besitter en 
ökande grad av medvetenhet vad gäller ansvarstagandet gällande både 
sociala‐,  ekonomiska‐, miljö‐  samt  säkerhetsfrågor.  (Nelson,  juni  2004; 
OECD, 2002)  
 
I världen  finns många kraftfulla organisationer som aktivt arbetar med 
internationella och nationella  ansvarsfrågor. Bland dessa  ansvarsfrågor 
ingår Corporate Social Responsibility. Exempel på sådana organisationer 
är  The World  Business Council  for  Sustainable Development,  Förenta 
Nationerna och Europeiska Unionen: 
 
The World Business Council  for Sustainable Development  (WBCSD) är 
en samling av 170 internationella företag i mer än trettiofem länder och i 
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tjugo  branscher.  Dessa  170  företag  arbetar  gemensamt  för  en  hållbar 
utveckling  inom  områdena  ekonomi,  miljö  samt  social  utveckling. 
Sammanslutningens mål är att guida andra företag och fungera som en 
katalysator  för  att  nå  en  hållbar  utveckling  samt  att  uppmuntra 
miljötänkande, innovation och socialt företagsansvar. (wbcsd.org, 041204) 
 
År  2000  initierades  Förenta Nationernas  (FN)  nätverksprogram Global 
Compact,  som  arbetar  just med  socialt  ansvarstagande. Denna  globala 
policy  följer  nio  principer  vilka  är  hämtade  från  FN:s  universella 
deklaration  om  Mänskliga  Rättigheter,  International  Labour 
Organisation,  konventioner  om  grundläggande  arbetsrätt  samt  ett 
ansvarsfullt  förhållande  till miljön.  Detta  är  en  vädjan  till  företag  att 
bidra till världens fortsatta hållbara utveckling och denna vädjan kan ses 
som  den  mest  grundläggande  policyn  för  det  globala  näringslivet. 
(Löhman & Steinholtz, 2003)  
 
Även den Europeiska Unionen (EU) är aktivt deltagande i ansvarsfrågan 
och  vid  EU:s ministermöte  i  Lissabon  2000  togs  beslutet  att  vara  den 
starkaste  ekonomin  i världen  som  är byggd på kompetens och hållbar 
utveckling. Allt  detta  skulle  dessutom  vara  verklighet  redan  2010.  EU 
har i stort sätt samma synsätt som   FN det vill säga att de vill skapa en 
global förbättring. (Ibid) 
 
Även  om  dessa  tre  exempel  är  tre  enormt  stora  och  inflytelserika 
instanser  så  är  alla  inblandade  av  åsikten  att de  nya utmaningarna  är 
stora  och  resurserna  för  att  kunna  tackla  ansvarstagandet  inom  alla 
områdena är alltför spridda för att en enskild sektor ska kunna hantera 
dem  på  egen  hand.  Det  som  är  nödvändigt  är  därför  gemensamma 
åtgärder för att komma tillrätta med problemen. (Nelson, juni 2004)  

3.2.2 Vad CSR är 
De materiella värdena  för ett  företag såsom vinst  i  form av exempelvis 
pengar har  länge varit det  som har  spelat  störst  roll  i  företagsvärlden. 
Den finansiella aspekten, det vill säga att visa upp denna vinst gentemot 
företagets  ägare,  har  vägt  allra  tyngst.  På  senare  tid  har  dock  en 
värdeförskjutning inträffat och de materiella värdena har fått stiga lite åt 
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sidan  till  förmån  för  de  immateriella  värdena  såsom  till  exempel 
miljökrav och andra samhälleliga ansvarsområden. Denna övergång från 
att  bara  titta  på materiella  värden  till  att  se  även  till  de  immateriella 
faktorerna  har  skapat  ytterligare  ett  konkurrensområde  i  samhället. 
Värderingar och  ansvar har blivit något  att  lägga  allt  större  fokus och 
vikt vid. (Löhman & Steinholz, 2003)  
 
I  och med  denna  värdeförskjutning  har  ett  begrepp  som  har  existerat 
under  en  relativt  lång  period  fått  sitt  uppsving  i  mer  modern  tid, 
nämligen Corporate Social Responsibility eller företagens sociala ansvar. 
(Ibid)  Företagens  sociala  ansvar  består  till  stor  del  av  pålitlighet  och 
öppenhet  och  idag  är  situationen  sådan  att  företagets  intressenter  har 
börjat  förstå  och  har  inblick  i  hur  företagens  beteende  påverkar  både 
sociala, politiska områden samt inom miljöområdet. Företagsintressenter 
inom vissa områden räknar med att företag ska prestera positiva resultat 
även  inom  icke‐finansiella  områden  såsom  mänskliga  rättigheter, 
företagsetik, samhällsutveckling, miljöfrågor et cetera. (mallenbaker.net, 
041115) 
 
Uttrycket Corporate Social Responsibility  förklaras vidare på olika  sätt 
av olika användare inom området: 
 
Mallen Baker, Development Director for Business in the Community och 
ansvarig för hemsidan “CSR‐news and resources” (Ibid) menar att:  
 

“CSR handlar om hur företag styr sina processer med avsikt att skapa ett 
överlag positivt resultat för samhället”  

 
— Mallen Baker 

 
Lord  Holme  and  Richard  Watts,  medlemmar  i  The  World  Business 
Council  for Sustainable Development och utgivare av skriften “Making 
Good Business Sense” (wbcsd.org 041204) anser istället att:  
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”CSR är ett för företag kontinuerligt åtagande att implementera etiskt tänkande 

och att bidra till den ekonomiska utvecklingen samtidigt som de förbättrar 
livskvalitén för sin arbetskraft och deras familjer samt för det lokala samhället 

och samhället i stort”  
 

— Lord Holme and Richard Watts   
 
Dessa  citat  har  många  gemensamma  drag  och  de  talar  om  ungefär 
samma sak, nämligen att det är ett sätt för företagen att ge tillbaka något 
positivt till samhället. 
 
Enligt  Löhman  och  Steinholtz  (2003)  har  begreppet  Corporate  Social 
Responsibility  vuxit  fram  ur  tre  olika  undergrupper.  Dessa  tre 
undergrupper visas i figuren närmast nedan. 
 
Dessa tre grupper fokuserar på att skapa en hållbar utveckling, företags 
ansvarsskyldighet samt hur ett företag skall skötas och styras. 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.1: De tre undergrupper som tillsammans bildar konceptet CSR 
 
1) Sustainability (hållbarhet): Detta begrepp kommer initialt från Förenta 
Nationernas (FN) möte i Rio de Janeiro 1992. Följande rekommendation 
uttalades enligt Agenda 21, ett FN‐organ  som arbetar  för att uppnå en 
hållbar utveckling på jorden:  
 
“Hållbar utveckling handlar om att skapa en bättre värld genom att skapa ett 

jämviktsläge vad gäller miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer” 
.  

— unep.org, 041116 
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2) Corporate Accountability (pålitlighet): Ansvarsskyldigheten fokuserar 
på företags trovärdighet och hur dessa väljer att hantera och agera i olika 
situationer. 
 
3) Corporate Governace (företagsstyrning): Företagsstyrning handlar om 
företags öppenhet och som resultat av detta också deras trovärdighet. 
 
Denna sista punkt om företagsstyrning som utgör en av byggstenarna  i 
CSR kommer  av  förklarliga  skäl  inte  att  ingå  som del  av den  fortsatta 
delen  av  detta  projekt.  Förklaringen  är  att  denna  uppsats  kommer  att 
behandla offentliga aktörer med fullständig insyn i sin verksamhet.  
 
Framförallt  begreppet  sustainability,  eller  det  som  vi  har  översatt  till 
hållbarhet  eller  hållbar  utveckling  är  ett  koncept  som  utgör  en  av  de 
mest  väsentliga  punkterna  vad  gäller  Corporate  Social  Responsibility. 
Både företagsetik och CSR grundar sig i att man ska tänka på framtiden 
så att den värld vi  lever  i  idag med  stolthet kan  lämnas över  till nästa 
generation. (Löhman och Steinholtz, 2003) 
 

3.2.3 CSR i dagsläget 
Förutom de  tre byggstenarna som skapar själva konceptet CSR så  finns 
det ganska tydliga trender hur utvecklingen inom CSR‐området ser ut i 
dagsläget.    Jane Nelson  som är  initiativtagaren  till ett Corporate Social 
Responsibility‐projekt  på Harvard University. Hon  identifierar  de  två 
huvudsakliga  trender  inom CSR som är värda att notera  (Nelson, 2002; 
juni 2004): 
 

• CSR har gått från att vara en marginell faktor till att vara praxis.  
• Företagen har gått från påstående till pålitlighet.  

 
För att börja med den första trenden, det vill säga att CSR har gått från 
att vara en marginell faktor till att vara praxis så innebär detta att allt fler 
företag idag, till skillnad mot för ett fåtal år sedan, använder sig av CSR 
samt att allmänheten förväntar sig att företag i allmänhet skall göra det. 
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Detta  utbredda  användande  är  extra  synbart  i  några  av  världens 
utvecklingsländer.  Att  det  innovativa  tänkandet  kommer  framförallt  
från  dessa  länder  beror  främst  på  att många  europeiska  länder  idag 
redan  har  ett  enormt  stort  utbud  vad  gäller  nya  angreppssätt  inom 
strategiskt tänkande och hinner därför inte ta till sig samt utveckla denna 
relativt nya  etiska  trend. Mycket  av det  innovativa  tänkandet kommer 
istället företrädelsevis från utvecklingsländer såsom Sydafrika, Brasilien, 
Indien och Filippinerna där det allmänna  strategiska  tänkandet  inte är 
fullt så utvecklat och att koncentrationen istället läggs på att ta till sig det 
som är nytt. Dessa utvecklingsländer är drivna av bland annat en tro på 
förändringar  inom  samhällstrukturen,  innovativa marknadskrafter  och 
socialt  ansvarsfulla  investeringar. Dessa  faktorer  har  i  sin  tur  bidragit 
med att företagsansvaret har växt sig så pass starkt och blivit en ledande 
riktning och ett globalt samtalsämne. (Nelson 2002)  
 
Ytterligare  en  bidragande  faktor  till  att CSR  har  blivit praxis  beror på 
dess stora genomslagskraft på varje enskilt företag. Ansvarstrenden har 
nämligen stor påverkan på många nivåer i företaget. Det kan handla om 
allt  ifrån  företagsstyrning,  företagets  strategier,  företagets  samhälleliga 
engagemang  och  för  företagets  riskhantering. Med  andra  ord  faktorer 
som  i hög grad påverkar organisationens dagliga verksamhet. Det vill 
säga att om en enhet inom företaget har anammat ansvarstänkandet så är 
det  troligt att detta även sprids  till den övriga organisationen.  (Nelson, 
mars 2004) 
 
Den andra nyckeltrenden  inom CSR‐området är  företagens  förmåga att 
gå från ett påstående till pålitlighet. Borta är de dagar då konsumenter, 
investerare och samhället i stort litade blint på den information som gavs 
av  företagen.  (Nelson,  juni  2004)  Idag  har  allmänheten  lärt  sig  att 
ifrågasätta  den  informations  som  sprids  och  detta  beror  i mångt  och 
mycket  på  de  företagsskandaler  som  har  uppdagats,  exempelvis 
amerikanska  Enron  och  svenska  Skandia  (Bergkvist,  SvD,  041105; 
Ahlsheimer, SvD, 041215). Detta  faktum att allmänheten kräver en helt 
annan  form  av  insyn  i  företagen  har  resulterat  i  att  företagen  alltmer 
tvingas att verkligen prestera vad de  lovar och  inte bara  lova och på så 
sätt så anses de som mer pålitliga. (Nelson, juni 2004) 
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Pålitligheten  har  också  blivit  ifrågasatt  genom  globaliseringen  och 
mycket tack vare Internet, med andra ord hur information snabbt sprids 
över världen. En  större  tillgång  till  information har haft, bland många 
andra,  två  lyckliga  följder;  en  större  konsumentmedvetenhet  och  en 
högre  grad  av  konsumentsofistikering  vilket  har  lett  till  ökade 
förväntningar  på  företagen  att  ge  konsumenter  större  insyn  i 
organisationen. (Nelson, mars 2004) 

3.3 PUBLIC SOCIAL RESPONSIBILITY 

Som  tidigare  nämnt  så  kommer  denna  uppsats  att  behandla  den 
ovanstående  teorin  angående  Corporate  Social  Responsibility  i  en 
modifierad  form.  CSR  teorierna  behandlar  enbart  företagens  sociala 
ansvar medan  vi  har  för  avsikt  att  istället  titta  på  aktörer  inom  den 
offentliga sektorn, staten, kommunen, landstinget och skolan, och deras 
sociala ansvar. För att kunna skilja på begreppen kommer vi därför att 
när  vi  talar  om  de  fyra  offentliga  aktörerna  benämna  deras 
ansvarstagande som Public Social Responsibility (PSR) istället för CSR. 
 
Som  också  tidigare  nämnt  kommer  denna  uppsats  att  fokusera  på 
grundskolelevers övervikt och om de olika  instanserna  i  samhället kan 
bidra med förutsättningar för individen att själv ta sitt ansvar och gå ner 
i  vikt.  De  aktörer  vi  talar  om  är  staten,  kommunen,  landstinget  och 
skolan.  Dessa  fyra  parter  kommer  att  motsvaras  av  företagen  inom 
Corporate  Social  Responsibility‐teorierna  och  behandlas,  precis  som 
företagen, som parter som kan välja att ta sitt samhällsansvar. Skillnaden 
är  att  vi  istället  kallar  detta  ansvar  för  Public  Social  Responsibility. 
Förutom  namnet  och  att  teorin  appliceras  på  andra  aktörer  än  på 
vinstdrivande företag görs inga andra större åtskillnader. Vi kommer att 
behandla  de  offentliga  instansernas,  det  vill  säga  staten,  kommunen, 
landstinget och skolan, sociala ansvar efter i stort sett samma premisser 
som företag inom näringslivet.  
 
Den skillnad vi dock kommer att göra mellan de offentliga  instanserna 
och  företagen  är  att  vi  kommer  att  dela  upp  de  offentliga  aktörernas 
förutsättningspåverkan i två olika nivåer. En obligatorisk‐ och en frivillig 
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nivå. Dessa två nivåer inom PSR existerar dock bara när det som i detta 
fall är skolpliktiga elever som behandlas. Nivåerna som vi talar om finns 
inte inom CSR‐teorierna då företag inom näringslivet inte kan sätta upp 
förutsättningar som är obligatoriska  för  individen att  följa. Varför detta 
är fallet för de offentliga aktörerna förklaras nedan.  
 
För att snabbt kunna förmedla den bild av den verklighet som just denna 
uppsats  återspeglar  har  en modell  konstruerats  för  att  visa  hur  olika 
förutsättningar  ställs  till  grundskolelevens  förfogande  från  staten, 
kommunen, landstingets och skolans sida: 

Figur 3.2: Obligatorisk och Frivillig nivå inom PSR. Egen konstruktion. 
 
I uppsatsen har tre av de olika aktörerna tilldelats två olika rubriker, en 
obligatorisk‐  och  en  frivillig  nivå. Dessa  rubriker  står  för  hur  och  på 
vilket  sätt parterna kan  skapa  förutsättningar  för  en  grundskolelev  att 
övervinna sin eventuella övervikt om denne lider av ett sådant problem. 
En  aktör  kan dock  bara  skapa  sådana  förutsättningar på den  frivilliga 
nivån.  
 
Den obligatoriska nivån representerar det plan där de fyra aktörerna till 
en hög grad kan vara med att påverka den enskilde individen att ta för 
sig av de förutsättningar som finns till förfogande vad gäller att komma 
tillrätta med sin övervikt. I och med skolplikten från sju års ålder måste 
eleven mer eller mindre obligatoriskt ta del av den undervisning som ges 
av  skolan.  Undervisningen  påverkas  och  styrs  i  sin  tur  av  de  tre 
aktörerna  staten,  kommunen  och  skolan.  Landstinget  påverkar  inte 
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eleven på den obligatoriska nivån då de inte berörs av varken läroplan, 
skolplan eller timplan. 
  
Rubriken  som  heter  frivillig  syftar  på  de  förutsättningar  som  staten, 
kommunen, landstinget och skolan kan ge den övriga tiden av dygnet då 
grundskoleleven  inte  kan  vara  kontrollerad  av  skolplikten.  Barnet  får 
och  kan  då  frivilligt  engagera  sig  andra  aktiviteter  som  gynnar  den 
personliga hälsan. 
 
Sammanfattningsvis,  företag  som  behandlas  inom CSR kan  inte hjälpa 
till med att skapa  förutsättningar som  för  individen är obligatoriska att 
ta  emot.  Företagen  kan  bara  skapa  förutsättningar  som  individen  kan 
välja  att  utnyttja  eller  inte.  Ett  exempel  på  detta  är  förslagsvis  när 
livsmedelsproducerande företag som synliggör näringsinformation över 
innehållet av  ett  livsmedel  så att konsumenten kan välja och  tolka om 
denna produkt är bra för hälsan eller inte. 
 
Aktörer  som däremot  innefattas av PSR har  en möjlighet att  styra den 
enskilde  individen,  om  denne  individ  är  en  grundskolelev,  i  valet  att 
utnyttja  uppställda  förutsättningar.  Detta  görs  exempelvis  genom  att 
delta  på  obligatoriska  idrottslektioner  eller  undervisning  i  kostlära  et 
cetera. Dock kan de aktörerna inom PSR även ställa upp förutsättningar 
på  samma  sätt  som  inom  CSR  som  är  frivilliga  att  följa.  Detta  sker 
exempelvis  genom  att  lägga  pengar  på  barn‐  och  ungdomsidrott  på 
fritiden. 

3.4 IMPLEMENTERING AV CSR OCH PSR 

3.4.1 Hur implementeringen av CSR lyckas 
För att lyckas inom CSR‐sammanhang finns det enligt Nelson (2002) fyra 
huvudfaktorer  som  separerar  de  som  lyckas  inom  området  från  dem 
som lyckas mindre bra; nämligen integration, innovation, pålitlighet och 
engagemang. I denna uppsats kommer dessa fyra faktorer att överföras 
till teorin om PSR. 
 
1)  Integration:  Företagsledare  försöker  att  integrera  tankar  om  ansvar  i 
sitt  företags  kärnkompetens  och  även  i  sina  företagsstrategier.  Klart 
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utredda  företagsvärderingar underlättar  införandet  av CSR  i  företaget. 
Integration  kan  också  innebära  att  ha  insyn  i  sitt  företag  och  att  låta 
externa personer utvärdera sin organisations presteringar. 
 
2)  Innovation:  Företagsledare  försöker  se  sitt  företag  utifrån  ett 
värdeskapande perspektiv och ser företagsansvaret som en möjlighet. De 
integrerar  etiska,  sociala  och miljöbetingade  värden  och  tankar  i  sina 
utvecklingsplaner. De  ser  till  att  skapa  exempelvis  etiskt  korrekta  och 
miljövänliga produkter och tjänster som möter samhällets behov, det vill 
säga att de möter samhällets ökade efterfrågan för immateriella värden. 
Företagsledaren  kan  också  på  ett  eller  annat  sätt  monetärt  stödja 
ansvarsutvecklingen  genom  att  skapa  belöningsprogram  eller  stödja 
andra  aktiviteter  eller  organisationer  som  i  sin  tur  gynnar  det  sociala 
ansvarstagandet.  
 
3)  Pålitlighet:  Företagsledare  som  vill  implementera  CSR  gör  ett 
samhälleligt åtagande i och med sina mål och företagsprinciper. De kan 
skapa pålitlighet genom att mäta  sina egna  insatser och genom att  låta 
allmänheten ta del av dessa, med andra ord tillämpar de ett transparent 
förhållningssätt gentemot sina intressenter.  
 
4)  Engagemang:  Företagsledare  kommunicerar  med,  konsulterar  och 
samarbetar  med  sina  viktigaste  intressenter  och  visar  på  detta  sätt 
engagemang.  
 
Dessa fyra punkter är  i denna uppsats mycket centrala då vi behandlar 
om de olika aktörernas agerande utgör ett  socialt ansvarstagande  samt 
om detta utgör  tillräcklig  förutsättning  för en enskild  individ att  ta  itu 
med sin eventuella övervikt. Graden av uppfyllelse  inom var och en av 
dessa fyra punkter samt alla punkterna gemensamt, kan ge en indikation 
om huruvida  aktören  är  en god  implementerare  av CSR  eller  som det 
benämns i detta projekt PSR. 

3.4.2 Svårigheter vid implementering av CSR 
En bland de första frågor som uppstår när det talas om socialt ansvar är 
varför inte alla företag ser det som en självklarhet att göra det. Svaret är 
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att  det  finns  vissa  motsättningar  som  företag  ställs  inför, 
motsättningarna består ytterst  i valet  att vinstmaximera  eller  att  ta  sitt 
sociala ansvar. Åsikterna  skiljer  sig vida gällande detta ganska  relativa 
förhållningssätt mellan ansvarstagande och strävan efter maximal vinst. 
Några  hävdar  att  det  yttersta  syftet  för  en  organisation  är  att  företag 
existerar enbart av ekonomiska skäl och att det enda ansvaret ett företag 
har  är  att  uppvisa  vinst  för  sina  ägare. Andra  hävdar  att  företag  inte 
enbart är ekonomiska  inrättningar utan existerar  i en social kontext och 
detta  innebär  i  sin  tur  att  ansvarstagandet  måste  anpassas  därefter. 
Dessa  olika  synsätt  kallas  för  shareholder  value  perspective  samt 
stakeholder value perspective (De Wit & Meyer, 2004). 
 
Shareholder value perspective betonar att dess företagssyfte är att främst 
uppnå vinst istället för ansvar och detta synsätt menar att organisationen 
bara  är  ett  ekonomiskt  instrument  för dess  ägare. Den  organisatoriska 
vinsten kan mätas  i  till exempel utdelning, aktiepris eller  företagsvinst 
(Ibid). 
 
Stakeholder value perspective betonar ansvar  istället för maximal vinst. 
Ur  detta  perspektiv  ses  organisationen  som  ett  organ  som  tjänar  alla 
parter  i  samhället. De  anser  också  att  den  organisatoriska  vinsten  ska 
mätas i intressenternas grad av nöjdhet (Ibid). 
 
De  flesta  företagsledare accepterar att både ekonomisk vinst och socialt 
ansvarstagande  är mål  att  sträva  efter. Dock  är  strävan  efter maximal 
vinst  svår  då  det  sociala  ansvarstagandet  kostar  pengar  och  de  båda 
målen blir  i slutligen kontradiktoriska. Företagsledare som strävar efter 
maximal  vinst  tillfredställer  kanske  sina  aktieägare  men  hamnar  i 
konflikt med  sina  intressenter  för  att de  inte  tar hänsyn  till de  sociala 
värdena (Ibid). 
 
Tomas Brytting docent i företagsekonomi vid Akademin för etik i arbetet, 
uttrycker den kontradiktoriska frågan huruvida man kan bli rik på etik 
(Brytting, 1998). 
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Han hävdar också att det är  fullt möjligt att  tillämpa stakeholder value 
perspective men att det kräver  tilltro  för de  egna  idéerna, ärlighet och 
långsiktighet (Ibid). 
 
För att ytterligare betona att det kan finnas svårigheter med initierandet 
av  CSR  så  kan  det  bland  annat  förklaras  av  tre  stora  utmaningar 
företagsvärlden  stod  inför  efter  år  2002.  För  det  första  företagens 
svårighet att leverera det så kallade shareholder value som nämns ovan i 
den ekonomiskt svåra tidsperiod som infinner just nu med ökad risk och 
osäkerhet som följd. En naturlig följd av ekonomisk osäkerhet är att satsa 
på mer materiella värden så som att uppnå ekonomisk vinst, effektivitet 
och  innovation. För det andra har det  skapats  en  stor press på  företag 
och organisationer att återuppbygga  investerares samt samhällets tilltro 
igen efter alla skandaler som har varit aktuella på både myndighets‐ och 
företagsnivå.  Den  tredje  punkten  handlar  även  den  om  tilltro  och 
pålitlighet  och  det  är  svårigheten  att  kunna  leverera  ett meningsfullt 
värde till samhället i en tid av internationell terrorism och ojämlikhet där 
det är en  lång väg kvar att vandra  innan  tillförsikten hos människor är 
återuppbyggd (Nelson, juni 2004). 

3.4.3 Tänkbara svårigheter vid implementering av PSR 
PSR  skiljer  sig  från CSR  såtillvida att aktören  i  fråga  inte är ett  företag 
inom  näringslivet  utan  part  inom  den  offentliga  sektorn  och  strävar 
därmed  inte  heller  efter  samma  vinstönskan  som  ett  företag. 
Motsättningen mellan att sträva efter maximal vinst eller göra ett dyrare 
men etiskt val existerar inte på samma sätt inom PSR.  
 
Den monetära motsättning  som kan upplevas  inom CSR  som möjligen 
kan  finnas  inom PSR men kan  förmodligen enbart ses på kort sikt. Det 
kan  handla  om  att  nå  upp  till  en  uppsatt  budget  och  därmed  kan 
offentliga aktörer få prioritera att placera pengarna på andra aktiviteter 
än de som är mest etiskt korrekta. Långsiktigt har troligtvis de offentliga 
instanserna bara att förlora på att  inte ta hänsyn till etik och moral. Att 
inte agera vid en problemsituation kan  innebära ett  förlorat  förtroende 
från allmänheten.  
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Pengar är dock en begränsad resurs och antalet projekt för de offentliga 
aktörerna  att  placera  pengarna  i  är  oändligt  så  det  blir  naturligt  en 
prioriteringsfråga var pengarna hamnar. 
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 4. EMPIRI 
 
I  detta  projekt  kommer  huvudsakligen  fyra  stycken  aktörer  att  behandlas. Vi 
kommer att förenkla det svenska samhället och isolera dessa fyra parter från alla 
andra  aktörer  som  finns  såsom  exempelvis  vinstdrivande  företag  och media.  
Statens, kommunens, landstingets och skolans funktioner kommer att kortfattat 
förklaras och fokuseringen kommer att ligga på att förklara aktörerna och deras 
förmåga att  skapa  förutsättningar  för överviktiga grundskolelever att  själva  ta 
itu med  sin  ohälsa.  För  att  klarare  kunna  presentera  informationen  för  varje 
aktör,  har  en  återkommande  indelning  av  rubriker  gjorts:  aktörernas  syn  på 
grundskolelevers fysiska hälsa, aktörernas aktiva arbete med problemet samt hur 
de enskilda aktörerna ser på de övriga parterna. 

 

4.1 STATEN SOM AKTÖR I DETTA PROJEKT 

För att  i detta projekt belysa statens syn på hur  förutsättningar skapas  för att 
hjälpa grundskolelever att förbättra sin hälsa i form av en eventuell övervikt har, 
på rekommendation av olika instanser inom det som vi i detta projekt kallar för 
staten,  svar på de  frågor vi  ställt givits genom hänvisning  till olika  rapporter 
samt uttalanden gjorda av insatta personer och aktörer inom staten. 
 
Det svenska samhället har tre olika styrnivåer: en nationell‐, en regional‐ 
och lokal nivå.  
 

 
Figur  4.1:  Det  svenska  samhällets  tre  styrnivåer.  Egen  bearbetning 
(regeringen.se, 041215) 
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Den  nationella  nivån  representeras  av  riksdagen.  Riksdagen  är  det 
lagstiftande  organet  i  den  svenska  staten  och  är  folkets  företrädare.  I 
riksdagen sitter 349 stycken  folkvalda  ledamöter.  Initiativ  till nya  lagar 
tas  av  regeringen  som  även  verkställer  riksdagens  beslut. 
Regeringskansliets  organisation  i  sin  tur  består  av  regeringen  med 
statsministern och alla statsråd. Under regeringen finns tre underorgan, 
nämligen  statsrådsberedningen,  förvaltningsavdelningen  och 
departementen.  Under  departementen  finns  cirka  300  olika  nämnder, 
verk,  statliga  bolag  och myndigheter.  Regeringen  styr  landet men  är 
ansvarig  inför  riksdagen.  (regeringen.se,  041215). Denna  styrform med 
Riksdag  och  Regering  och  Regeringens  underorgan  är  det  vi  i  denna 
uppsats  kommer  att  benämna  som  staten.  Staten  har  naturligtvis  ett 
mycket  brett  ansvarsområde  utöver  att  ta  ansvar  för  grundskolebarns 
viktproblem men  ses  i  detta  arbete  som  den  aktör med  ett  nationellt 
ansvar att  lyssna till opinioner om problemet med ökande övervikt och 
komma med  förslag på  samordnande aktioner. Med detta menas dock 
inte att staten har det yttersta ansvaret för grundskolebarns hälsa. 

 
 
Figur 4.2: Så här styrs Sverige. Egen bearbetning (regeringen.se, 041215) 
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4.2 STATENS SYN PÅ DEN FYSISKA HÄLSAN 

4.2.1 Kost och motion 
Som svar på frågan om hur staten ser på grundskolelevers fysiska hälsa 
uttrycker  före  detta  utbildningsminister  Thomas Östros  detta  som  att 
han  som  statligt  ombud,  vill  åstadkomma  en  rad  olika  åtgärder  som 
sammantaget ska leda till daglig fysisk aktivitet för alla barn. Han menar 
att  staten  vill  stimulera  den  lokala  utvecklingen,  det  vill  säga 
kommunernas och skolans jobb att införa fysisk aktivitet inom ramen för 
hela  den  samlade  skoldagen.  (Utbildnings‐  och  Kulturdepartementet, 
Pressmeddelande 1 februari, 2003) 
 

”Vi vill anlägga ett brett, ämnesövergripande perspektiv på fysisk aktivitet. 
Rörelse måste bli en naturlig del i skolans vardag. Därför är fysisk aktivitet inte 

bara en fråga för ämnet idrott och hälsa.” 
 

— Fd utbildningsminister Thomas Östros 
 
Enligt den  före detta utbildningsministern är  fokus numera  lagt på att 
öka  lusten  att  röra  sig och  att  få  fysisk  aktivitet  integrerad under hela 
skoldagen  Han menar  också  att  han  önskar  att  alla  berörda  parter  i 
samhället  skall hitta nya vägar  för att  få barn och ungdomar  som  inte 
redan  är  aktiva  i  någon  förening  att  våga  prova  på  en  idrott  utan 
medlems‐ eller prestationskrav. (Utbildnings‐ och Kulturdepartementet, 
Pressmeddelande 1 februari, 2003) 
 
En  rapport  utförd  av Myndigheten  för  skolutveckling  på  uppdrag  av 
regeringen visar att skolan  i dagsläget har svårigheter att nå alla elever 
med ämnet Idrott och hälsa. En stor andel elever har dålig närvaro eller 
närvarar  inte alls. Myndigheten anser därför att det är extra viktigt att 
införa  fysisk  aktivitet  i  skolans  vardag  och  att  kreativiteten  och  leken 
betonas  som  viktig  för  att  nå  en  högre  grad  av  elevnärvaro. 
(Regeringsuppdrag  till  Myndigheten  för  skolutveckling,  Rapport 
2004:170) 
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Densamma myndighet  är  också  av  åsikten  att  daglig  fysisk  aktivitet  i 
skolan  kan  bidra  till  att  grundlägga  goda  vanor  och  aktiviteten  kan 
dessutom  lägga  grund  för  kreativt  tänkande  och  få  betydelse  för 
elevernas  förmåga  att genomföra  sina  studier och  för deras personliga 
utveckling. (Ibid) 
 
För staten är förutom vikten av fysisk aktivitet också skolmaten ett ämne 
som  ges  uppmärksamhet.  Enligt  Livsmedelsverket  är  skolmåltiden  av 
stor vikt  för att  skolbarnen  ska kunna orka med  en hel  skoldag. Detta 
verk  sätter  även  upp  olika  rekommendationer  för  hur  en  bra  och 
näringsriktig skolmåltid skall vara sammansatt. (slv.se, 041220) 
 
På  frågan  om det  har  skett  någon  förändring  vad  gäller  skolmaten  så 
menar  den  av  regeringen  styrda  Statistiska Centralbyrån  (SCB)  att  de 
aktivt  följer  utvecklingen  av  skolmaten  i  landets  olika  kommuner. De 
rapporterar  att  kommunerna  satsar  i  genomsnitt  3770  kronor  per  elev 
och år, eller 21 kronor per elev och dag, på skolmaten. De menar att om 
jämförs med samma siffra från år 1996  innebär detta en ökning med 40 
kronor per elev i nominella tal. Inflationsrelaterat är dock förändringen i 
praktiken  lika  med  plus  minus  noll.  En  tredjedel  av  landets  290 
kommuner  har  dessutom  meddelat  att  de  kommer  att  göra 
nedskärningar  i  skolmåltidsverksamheten  i  framtiden. 
(skolmatensvanner.org 041219) 
 
Något  som  ständigt  betonas  i  statens diskussion  kring  skolmåltider  är 
hur skolan själv spelar en stor roll. Sveriges före detta jordbruksminister 
Ann‐Christin Nykvist uttrycker det som att: 
 
”Det är viktigt att barnen väljer skolmåltiden istället för att springa till kiosken. 

Det måste bli enklare för både barn och vuxna att göra nyttigare val av 
livsmedel.”  

 
— fd jordbruksminister Ann‐Christin Nykvist, tal 10 mars 2004 
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En  kartläggning  gjord  av  Livsmedelsverket  angående  barns 
skollunchvanor  kan  det  nämligen  konstateras  att  andelen  barn  som 
hoppar  över  skollunchen  ökar med  ålder  och  att det  är  fler  flickor  än 
pojkar som struntar i att äta. I årskurs två äter 91 procent av alla elever 
lunch  medan  siffran  är  77  procent  i  årskurs  fem.  Livsmedelsverket 
konstaterar även att mer än hälften av barnen i undersökningen anser att 
maten är god eller mycket god. (Livsmedelsverket, 2003) 
 
Ett  ämne  som  även  det  ofta  förs  upp  till  diskussion  handlar  om  det 
minskade antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa. Statens 
syn på frågan är att trots en minskning av idrott och hälsa, har den nya 
läroplanen  förstärkt  integrerandet  av  hälsotänkande.  En  förändring  är 
att det ämne som tidigare bara hette idrott nu benämns idrott och hälsa. 
Ytterligare en stor förändring staten har gjort är att från och med den 27 
februari 2003 göra ett tillägg i den nya läroplanen (LPO‐94): 
  
Läroplanen  för det obligatoriska  skolväsendet  (Ibid) har  fr.o.m. den 27 
februari 2003 fått följande tillägg:  
 

”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen. … även hälso‐ och livsstilsfrågor skall 

uppmärksammas.” 
— LPO‐94 

 
Myndigheten  för  skolutveckling  menar  dock  att  den  information 
angående  införandet  av mer  fysisk  aktivitet  som  har  förts  in  som  ett 
tillägg  i  läroplanen  inte har uppmärksammat av så många, vilket  tyder 
på  att  det  finns  brister  i  informationssystemet.  (Myndigheten  för 
skolutveckling, Rapport 2004:170) 

4.3 STATENS ARBETE MED ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR  

4.3.1 En hållbar plan 
Staten  har  i  detta  projekt  ett  ansvar  för  att  det  tas  ansvar  för  barns 
övervikt på  nationell  nivå  och  är  även  en  aktör  som  berörs  av de  två 
olika nivåerna inom Public Social Responsibility (PSR); den obligatoriska 
och den frivilliga nivån. Exempel på den obligatoriska nivån är att staten 
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är upphovsman till den läroplan som förbinder alla som inte har hinder 
på  grund  av  sjukdom  eller  handikapp  att  gå  i  skolan mellan  sju  och 
sexton  års  ålder.  (LPO‐94)  Detta  innebär  att  staten  skall  se  till  att 
kommunerna  och  skolorna har de  förutsättningar  som  krävs  för  att  ta 
hand  om  barnen på  lokal  nivå. Exempel på den  frivilliga  nivån  är  att 
förse kommunerna med  resurser  så att de kan bedriva hälsofrämjande 
verksamhet på barnens fritid.  
 
Staten skapar även förutsättningar för att landstingen ska kunna bedriva 
en  god  verksamhet  för  att  kunna  förebygga  och  ta  hand  om  redan 
existerande  ohälsa  i  form  av  övervikt.    Staten  är  dessutom  den  enda 
aktör som har möjlighet att nationellt samordna informationskampanjer 
rörande  till  exempel  utbildning  och  hälsa.  Dessa  två  sistnämnda 
förutsättningar  som  staten  skapar  kan  dock  bara  påverka 
grundskoleleven på en frivillig nivå då dessa förutsättningar är frivilliga 
för eleven att använda eller inte. (regeringen.se, 041215) 
 
I statens aktiva arbete med att skapa förutsättningar med syftet att elever 
att kunna komma tillrätta med en eventuell övervikt är det berättigat att 
ställa frågan om staten själv upplever att de skapar en hållbar plan för att 
uppnå  just  detta. Myndigheten  för  skolutveckling  hoppas  att  Sveriges 
skolor  upplever  myndighetens  insatser  att  vara  ett  stöd  i  ett 
skolutvecklingsarbete,  snarare  än  att myndigheten  kommer  och  ställer 
ytterligare ett krav. Enligt myndigheten själv är de  lyhörda för det stöd 
som  skolorna  efterfrågar  och  de  försöker  att  i  största möjligaste mån 
bemöta  detta  behov. Myndigheten  nämner  också  i  sin  rapport  att  de 
försöker  hitta många  bra  former  för  samverkan. De  anser  att det  som 
behövs är ett utvidgat sätt att tänka kring den fysiska aktiviteten och hur 
den  ska  kunna  integreras  i  vardagssammanhang.  Myndigheten  för 
skolutveckling försöker exempelvis att göra föräldrar delaktiga i arbetet 
genom  exempelvis  inbjudningar  till  föreläsningar  och  föräldramöten 
kring ämnet hälsa.  Föräldrarnas delaktighet är viktig för att skapa goda 
vardagsvanor  tycker  myndigheten.  (Myndigheten  för  skolutveckling, 
Rapport 2004:170) 
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4.3.2 Obligatoriska förutsättningar 
Läroplanen är ett exempel på den obligatoriska nivån där staten skapar 
ett  mål  för  grundskoleleven  att  nå  upp  till.  Att  ta  emot  denna 
förutsättning  är  ett  krav  från  statens  sida  gentemot  eleven. 
Lärarutbildningarna  kan också sägas tillhöra den obligatoriska nivån av 
PSR då de  indirekt påverkar de  förutsättningar  som  en  grundskolelev 
ställs inför genom att staten styr den kunskap som lärarna har och som i 
sin tur lärs ut till eleverna. 
 
Staten som högsta  instans  i samhället har möjlighet att påverka många 
av de projekt och nödvändiga åtgärder som samhället och den enskilde 
individen kan kunna behöva för att komma tillrätta med sin övervikt. En 
viktig del  för  att  skapa  förutsättningar  för grundskolelever  att komma 
tillrätta med  sin  övervikt  är  att  staten  har  skapat  Läroplanen  för  det 
obligatoriska  skolväsendet  (LPO‐94).  LPO‐94  är  det  dokument  som 
verkställer skollagen och gäller  för alla obligatoriska grundskolformer  i 
Sverige. LPO‐94  innehåller exempelvis mål  för vad en elev ska uppnå  i 
skolans olika ämnen men även mål som att utbilda eleven att bli en god 
medborgare et cetera. I läroplanen kan även följande punkt läsas: 
 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt en 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan” 
 

—LPO ‐94 
 
Med  andra  ord  har  staten  ett  klart  formulerat mål  om  vad  de  vill  att 
elever som går i grundskolan skall ha uppnått efter avslutat skolgång. 
 
En annan tydlig åtgärd var att regeringen skrev in fysisk aktivitet i LPO‐
94  för att betona skolans ansvar att erbjuda daglig motion. Målet är att 
alla elever skall utöva 30 minuter fysisk aktivitet per dag. 
 
Sedan  1994  har  det  pågått  en  debatt  angående  reducerad 
undervisningstid  i  skolämnet  idrott  och  hälsa. Detta  ämne minskades 
vad  gäller  antalet  undervisningstimmar  både  i  styrdokumenten  och  i 
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praktiken  i  samband  med  att  läroplanen  för  grundskolan  från  1980 
(LGR‐80) reviderades och ersattes med en ny läroplan, läroplanen för det 
obligatoriska  skolväsendet  1994  (LPO‐94)  Enligt  Lgr  80  var  antalet 
timmar i ämnet idrott 537 men i och med att ämnet döptes om till idrott 
och  hälsa  minskades  antalet  timmar  till  460.  År  1999  utökades  dock 
timantalet  till  500  timmar.  Sverige  har  skurit  ner  på 
idrottsundervisningen  så  att  landet  idag  ligger  näst  sist  i  Europa  vad 
gäller schemalagd undervisningstid i idrott och hälsa. 
 
Samtidigt  som  staten  genom  skolverket  styr  ramarna  för  grundskolan 
styr den även högskolan genom högskoleverket. Detta innefattar då även 
Sveriges  lärarutbildningar. Genom dessa utbildningar har  staten medel 
att  indirekt  styra vad  som  lärs ut  i grundskolan  samt vad de blivande 
lärarna  får  för  förkunskaper  om  barns  hälsa  innan  de  stiger  in  i  sitt 
praktiserande yrkesliv. (SFS 1993:100) 
 
Om  utbildningsplanerna  till  de  lärarutbildningarna  som  kanske  har 
störst  koppling  till  just  denna  uppsats  studeras,  idrottsutbildningarna, 
kan det läsas att de studerande skall ha: 
  
”Förmåga att värdera olika former av idrott som medel för hälsa och personligt 

välbefinnande.” 
 

— Idrottshögskolan, Utbildningsplan, Idrottslärarutbildning 120 poäng 1999 
 

Den studerande skall även kunna:  
 
”Belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som till exempel existentiella 
frågor, etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt internationella och 
interkulturella frågor… samt en god personlig förmåga i idrott och förmåga att 

leda och stimulera andra i fysiska aktiviteter…”  
 

— Idrottshögskolan, Utbildningsplan, Idrottslärarutbildning 120 poäng 1999 
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4.3.3 Frivilliga förutsättningar 
De  förutsättningar  för  att  förebygga  ohälsa  som  staten  ytterligare  kan 
skapa  kan  komma  från de  olika myndigheter,  verk,  statliga  bolag  och 
nämnder.  Dessa  åtgärder  är  till  skillnad  från  de  två  ovannämnda 
exemplen  inte  obligatoriska  utan  frivilliga.  De  finns  tillgängliga  om 
eleven själv vill utnyttja dem. 
 
Staten  har,  som  tidigare  nämnt,  ett  antal  olika  hjälporgan  till  sitt 
förfogande. Tillsammans med dessa hjälporgan har staten i dagsläget ett 
nära samarbete och ett antal olika åtgärder för att upplysa och förbättra 
den allmänna folkhälsan är aktuella. Bland de olika stödfunktioner som 
staten  har  är  det  framförallt  Statens  folkhälsoinstitut  och 
Livsmedelsverket  som kan  ses  som att ha närmast koppling  till  frågan 
angående att ställa upp bra förutsättningar för grundskolelever att skapa 
god hälsa. 
 
Statens  folkhälsoinstitut  är  en  myndighet  med  uppdrag  att  förbättra 
folkhälsan. Förutom att Statens folkhälsoinstitut för närvarande tar fram 
ett  underlag  till  en  handlingsplan  för  goda matvanor  och  ökad  fysisk 
aktivitet, på uppdrag av regeringen, behandlar de ämnet övervikt i flera 
av  sina  verksamhetsområden.  Statens  folkhälsoinstitut  arbetar  bland 
annat  för  att  livsmedelspolitiken  i  Sverige  skall  vara  ekologiskt, 
ekonomiskt  och  socialt  hållbar.  Vidare  betonas  även  vikten  av  att 
samhällets  kunskap  om  sambanden  mellan  kost  och  hälsa  ökar.  I 
presentationen av målområdet utnämns även felaktigt sammansatt kost 
med  allt  för  stort  energiinnehåll  som  en  viktig  orsak  till  den  ökande 
övervikten i Sverige. (fhi.se, 041220). 
 
Livsmedelsverket är också en statlig myndighet vars uppgift bland annat 
är  att  tillhandahålla  näringsrekommendationer  och  riktlinjer  för 
skolluncher.  De  har  också  den  viktiga  uppgiften  att  påverka 
beslutsfattare  på  olika  nivåer  att  fatta  beslut  som  är  fördelaktiga  för 
hälsan (slv.se, 041221). 
 
De näringslivsrekommendationer de talar om är de så kallande Svenska 
näringsrekommendationerna  (SNR). Dessa  rekommendationer  används 
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bland annat som riktlinjer vid planering av kost för grupper men också 
som  underlag  för  undervisning  och  upplysning  om  kost. 
Livsmedelsverket ger också ut olika  riktlinjer  för hur  en välbalanserad 
skollunch bör vara sammansatt. Vidare menar Livsmedelsverket, precis 
som  Statens  folkhälsoinstitut,  att  det  är  överkonsumtionen  av 
onyttigheter  som  ligger  till  grund  för  det  ökande  problemet  med 
övervikt i Sverige (slv.se, 041220). 
 
Livsmedelsverket  menar  också  att  en  ökad  konsumtion  av  sötsaker 
antingen hämmar konsumtionen av sund kost och därigenom  leder  till 
undernäring eller i kombination med ordentlig konsumtion av mat leder 
till övervikt (Ibid). 
 
Även  en  ny  nationell  handlingsplan  för  att  förbättra  folkhälsan  har 
initierats på statlig nivå. Regeringen  fattade ett beslut  i november 2003 
att Statens folkhälsoinstitut  i samarbete med Livsmedelsverket skulle ta 
fram  ett  underlag  för  en  handlingsplan  goda matvanor  och  en  ökad 
fysisk aktivitet i befolkningen. Regeringen ville att särskild hänsyn skulle 
tas  till  barns  och  ungdomars  levnadsförhållanden. Utöver detta  skulle 
myndigheterna  undersöka  om  föräldrar  behövde  tilldelas  ökade 
kunskaper om barns behov när det gäller mat och  fysisk aktivitet samt 
vilken skolans betydelse var för barns och ungdomars hälsa. I bilagan till 
detta regeringsbeslut  (nr 9 031106) så syns det att antalet personer som 
lider  av  fetma  i  Sverige  har  nästintill  fördubblats  de  senaste  20  åren. 
Vidare  kan  det  konstateras  att  den  beräknade  kostnaden  för  vård  av 
överviktsrelaterade problem kan komma att utgöra dryga två procent av 
den  totala  kostnaden  för  sjukvård  i  Sverige.  Detta  motsvarar  en 
ungefärlig  kostnad  på  tre  miljarder  kronor  per  år.  Utöver  detta 
tillkommer  indirekta kostnader  till  följd av ökad sjukfrånvaro et cetera. 
Denna  rapport  skall  presenteras  i  sin  helhet  den  30  december  2004. 
Denna  rapport  skall  sedan  ligga  till  grund  för  den  handlingsplan 
regeringen  ämnar  skapa  för  att  förbättra  både  den  offentliga  och  den 
privata  sektorns  fortsatta  arbete  med  övervikt  och  fetma. 
(Regeringsbeslut, S2003/1690/FH) 
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Många  av de  åtgärder  som  staten  föreslår  i  samband med  försöket  att 
öka medvetandegrande vad gäller god kost och motion sker i samarbete 
med skolan. Skolan är ett enkelt  forum  för staten att uppfylla sina mål. 
Dock  finns det  aktiviteter  som  inte  kan  styras  genom  skolan med där 
staten ändå kan bidra till att förbättra folkhälsan. 
 
Förutom åtgärder från de hjälporgan staten har att tillgå genomförs även 
en rad andra statliga projekt för att förbättra folkhälsan.  
 
I budgetpropositionen för 2005 föreslås att ca 448,2 miljoner kronor skall 
avsättas  till  idrotten. Utöver detta  tillkommer även ett stöd på närmare 
en miljard kronor som tillförs från AB Svenska Spels verksamhet. Denna 
satsning  kallas  för  ”Idrottsmiljarden”  eller  ”Handslaget”  och  är  ett 
samarbete  mellan  staten,  kommunen  och  idrottsrörelsen.  Denna 
sistnämnda  satsning  innebär  att  regeringen  ger  en  miljard  kronor 
fördelat  över  åren  2002  till  2005  till  idrottsrörelsen  för  att  skapa 
förutsättningar  för  barn  att  vilja  röra  på  sig.  (Justitiedepartementet, 
faktablad 04.03) 
 
Förutom  denna  extraordinära  åtgärd  på  en  miljard  kronor  så  för 
regeringen kontinuerligt  en  speciell  idrottspolitik,  exempelvis de drygt 
400  miljoner  kronor  som  nämnts  ovan.  Riksidrottsförbundet  får  den 
största delen av  fördelningen av statens  idrottspengar som sedan delas 
ut  till 67  specialidrottsförbund. Det övergripande målet är att utveckla 
barns och ungdomars vilja att motionera, ge möjlighet åt alla att utöva 
idrott.  Dessutom  skall  idrotten  främja  integration  och  främja  en  god 
hälsa bland medborgarna. (regeringen.se 041218) 
 
Dessa nyss nämnda fritidsverksamheter sker utanför skoltid och bygger 
till stor del på ett ideellt engagemang och intresse från flera parter och är 
fullkomligt frivilliga för grundskoleleven. 
 
Det  finns som synes ett antal olika projekt angående hur samhället ska 
komma  tillrätta  med  barns  övervikt  genom  att  ställa  upp  både 
obligatoriska och frivilliga förutsättningar för den enskilde eleven. Dock 
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skulle det kunna tänkas att det inom staten kan finnas andra åsikter hur 
detta skulle kunna göras i framtiden.  
 
Före detta utbildningsministern Thomas Östros uttrycker ett förslag som 
ännu inte har realiserats:  
 
”Jag skulle vilja se att vi gemensamt med idrottsrörelsen kunde utveckla en form 

av fadderidrottsföreningar knutna till varje skola. Det skulle ge skolan ett 
konkret stöd i deras arbete med att praktiskt förverkliga målet att alla barn ska 

ges möjlighet till fysisk aktivitet minst 30 min /dag.”  
 

— Fd utbildningsministern Thomas Östros (utbildnings‐ och 
kulturdepartementet, pressmeddelande 1 februari 2003) 

 
Myndigheten för skolutveckling har även de förslag om vad som skulle 
kunna göras ytterligare  för att  skapa  fler och bättre  förutsättningar  för 
elever. Detta är enligt denna myndighet en fråga om resurser, men deras 
vision  är mångdimensionell.  De  ger  exempel  på  att  de  skulle  kunna 
starta en undersökning  i Sveriges skolor  för att se var  i processen med 
fysisk  aktivitet  som  skolorna  misslyckas  med  implementeringen. 
Myndigheten  skulle  sedan kunna  tänka  sig att  tillsammans med andra 
aktörer  kunna  ge  stöd  och  hjälp  till  dessa  skolor.  (Myndigheten  för 
skolutveckling, Delrapport 2004:170) 
 
Frågor som om staten upplever att det  finns några svårigheter med att 
integrera kost och  fysisk aktivitet  i  skolverksamheten  svaras på genom 
Myndigheten  för skolutveckling.  I denna  fråga svarar de att det största 
problem de har så här långt är hur de ska nå de elever som ännu inte är 
aktiva. Myndigheten vill titta närmare på vilka dessa grupper är för att 
på så sätt kunna sätta  in rätt åtgärder på rätt plats. De  faktorer som de 
främst kommer  att  titta på  för  att komma underfund med vilka dessa 
grupper är, är att  titta på vilken betydelse kön, kulturell bakgrund och 
fysiska  förutsättningar  de  har  för  en  eventuell  passivitet  i 
aktivitetssammanhang.  Detta  uppdrag  att  kartlägga  dessa  icke  aktiva 
grupper har staten överlämnat till Riksidrottsförbundet  i samband med 
Handslagsprojektet. (Ibid) 
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4.4 STATENS SYN PÅ DE ÖVRIGA AKTÖRERNA 

Staten har ett relativt stort  inflytande på andra parter och en viss makt 
genom dess möjligheten att lagstifta och sätta upp nationella riktlinjer för 
hur hela offentliga sektorn skall arbeta mot gemensamma mål.  
 
Livsmedelsverket  har  satt  upp  riktlinjer  för  hur  kommunerna  skall 
utforma skolluncherna och erbjuder tips och idéer för hur det även med 
en  stram budget,  fortfarande kan  skapas korrekt och  sammansatt kost. 
Dock  framkommer  det  i  en  undersökning  som  gjorts  på  uppdrag  av 
Skolmatens Vänner, vilka utgörs av ett samarbete mellan Lantbrukarnas 
Riksförbund och de bondeägda  livsmedelsföretagen, att endast  lite mer 
än  varannan  kommun  i  Sverige  har  ett  kostpolitiskt mål  för  skolorna. 
Likaså har samma organisation undersökt hur stor andel kommuner som 
har  ett  så  kallat  matråd  som  komplement  till  elevrådet  och  om  det 
förekommer  enkätundersökningar  rörande  vad  eleverna  tycker  om 
skolmaten.  Denna  undersökning  visade  att  endast  45  procent  av 
kommunerna  hade matråd  i  skolorna  och  knappt  en  fjärdedel utförde 
elevundersökningar. Detta  anses  som  låga  siffror  då  Livsmedelsverket 
i ”riktlinjer  för skolluncher”  förespråkar ett matråd med representanter 
från skolledning, elever från flera årskurser,  lärare, skolmåltidspersonal 
samt skolsköterska. (skolmatensvanner.se 050103) 
 
I en undersökning gjord av Statens folkhälsoinstitut under 2003 visar att 
den kommunala verksamheten som har arbetat med folkhälsa, har ökat 
men att det fortfarande finns mycket att göra då till exempel Stockholm 
saknar  samordnare,  handlingsplan  samt  uppföljning  vad  beträffar 
folkhälsomål.  Dock  menar  Statens  folkhälsoinstitut  att 
genomsnittskommunen  har  blivit  bättre  på  att  arbeta  med 
folkhälsopolitik. (Hamerslag, FHI R2004:21) 
 
Även  före  detta  utbildningsministern  understryker  skolans  roll  av  att 
öka den fysiska aktiviteten hos barn. Skolan är en naturlig mötesplats för 
i stort sett alla barn i Sverige och de har en unik möjlighet att under en 
längre  period  påverka  barnens  vanor  utanför  hemmet.  Detta  är  ett 
problem som berör hela samhället och det är  inte alla  familjer som har 
möjlighet  att  stötta  barnen  till  att  utföra  idrott  på  sin  fritid  vilket  ger 
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skolan och  idrottslärarna en position att påverka barn  som kanske  inte 
får den fysiska aktivitet de behöver. I en debattartikel skriven av Morgan 
Johansson  och  medförfattare  kan  man  läsa  följande  (  regeringen.se 
041127):  
 
Många bra insatser görs således men det behövs en nationell kraftsamling för att 
bryta och vända trenden. För att nå denna kraftsamling måste alla medverka: 

individen, frivilligorganisationer, livsmedels‐ och dryckesindustrin, 
dagligvaruhandeln, landsting, kommuner och staten. Det handlar om att ge 
bättre förutsättningar för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet och därmed 

också en bättre folkhälsa. 
 

— Morgan Johansson et al.  
 
Regeringen  förespråkar  en  mer  forskningsnära  sjukvård  inom 
landstingen  för  att  snabbare  kunna  reagera  på  hälsoproblem. Det  har 
även tillsatts en nationell ledningsgrupp för folkhälsa samarbetar under 
folkhälsoministern där  förutom 16 myndigheter och kommunförbundet 
även landstingsförbundet ingår. Från regeringens sida är övervikt ett av 
de  mest  uppmärksammade  folkhälsliga  problemen  idag  och  det 
samarbetas med  landstingen  för  att  bekämpa  problemet.  Landstingen 
spelar  även  en  stor  roll  i  vidare  behandling  av  följdsjukdomar  som 
uppkommer på grund av övervikt. (regeringen.se, 041221) 
 
”Kommuner och landsting är de offentliga aktörer som genom sina verksamheter 

har störst inverkan på människors hälsa.” 
 

— Morgan Johansson (Anförande 10 mars 2004) 

4.5 KOMMUNEN SOM AKTÖR I DETTA PROJEKT 

I detta arbete har vi valt att  studera de östgötska kommunerna Linköping och 
Mjölby. Som  åsiktsförmedlare  har  vi  valt  två  kommunala  representanter  från 
Linköpings kommun och en från Mjölby. 
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Den regionala nivån representeras av de 21 län som Sverige är indelat i 
men denna nivå har ingen relevans i detta projekt så istället presenteras 
den lokala nivån som är företrädd av Sveriges kommuner.  
 
I  vårt  land  har  vi  290  kommuner  som  alla  styrs  av  en  lokalt  vald 
församling  människor,  kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige 
beslutar  i  alla  lokala  frågor  och  utser  verksamhetsstyrande  organet 
kommunstyrelsen.  Verksamheten  regleras  genom  kommunallagen  och 
finansieras  genom  kommunalskatter,  avgifter  och  statsbidrag.  Utöver 
kommunallagen  nämner  regeringen  skollagen  som  en  viktig  lag  i 
kommunstyret. (Finansdepartementet FI 2003.056) 
 
Kommunen har det  lokala ansvaret att bedriva hälsofrämjande politik. 
Detta  främst genom att  se  till att  förutsättningarna  för ett  sunt  leverne 
förmedlas genom den lokala skolplanen i form av hälsosam skolmat och 
fysisk  aktivitet. Kommunerna har  även möjligheten  att  främja  ett  sunt 
fritidsliv  genom  att  stödja  lokala  idrottsföreningar  och 
friluftsorganisationer. (Ibid) 
 
I  detta  projekt  har  vi  valt  att  närmare  studera  två  kommuner  i 
Östergötlands  län. Linköpings kommun med sina 137 000  invånare och 
Mjölby kommun med 25 000  invånare.  (linkoping.se, 041213; mjolby.se, 
041213) 

4.6 KOMMUNENS SYN PÅ DEN FYSISKA HÄLSAN 

4.6.1 Kost och motion 
I intervjuer med båda de undersökta kommunerna erkänns övervikt som 
ett  ökande  problem  men  samtidigt  vill  de  understryka  att  utöver 
ökandet av överviktiga barn har det  skett  en väldigt  stor ökning  i hur 
media  reagerar på  fenomenet och att ökningen kanske  inte är  fullt  lika 
stor  som  vissa  vill  hävda.  Det  finns  naturliga  varianser  i  barns 
viktutveckling  som  har med  pubertet  att  göra men  även med  dessa  i 
åtanke  upplever  representanterna  att  det  skett  en  ökning  i  båda 
kommunerna. 
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De minskade antalet timmar idrott och hälsa som resultat av läroplanen 
från 1994 är något som ses allvarligt på. Båda kommunerna klargör att 
fokuseringen på kärnämnen inte är resultatet av en kommunal vilja och 
att  det  ses  mycket  allvarligt  på  faktumet  att  idrott  och  hälsa  blivit 
lidande  som  följd  av  detta. Kommunerna  uppmuntrar  skolorna  att  ta 
egna  initiativ  och  öka  samarbeten  med  andra  parter  som 
idrottsföreningar för att öka den fysiska aktiviteten. Att ökande övervikt 
kan  få  flera  konsekvenser  i  framtiden  är  något  alla  de  intervjuade 
antydde. 
 
”Man tror ju att det kommer påverka ungefär som man ser i USA att det ökar 
andra sekundära effekter såsom hjärt‐ och kärlsjukdomar och sen framförallt 

 typ 2‐diabetes.” 
 

— Kommunal representant 2 
 
Att det på skolor skett lokala anpassningar av timplanen för att lägga in 
mer  idrott och hälsa på schemat är kommunerna väl medvetna om och 
de anser att det borde arbetas mer för att få  in ett hälsotänkande  i flera 
ämnen än den  traditionella  idrotten.  I kommunerna är det  flera  skolor 
som  tar  promenader med  eleverna  innan  lunchen  och  på  flera  ställen 
försöker  skolorna  tillämpa  andra  ämnen  utomhus.  Samtidigt  kan 
allvarliga konsekvenser av nedskärningarna uttydas då samhällstrenden 
idag ger ett mer stillasittande  liv med  framförallt en ökning av digitala 
underhållningsalternativ.  En  minskad  fysisk  aktivitet  i  skolan  i 
kombination med samma minskning utanför skoltid menar de  leder till 
en ökad risk för att bli överviktig. 
 
Det verkar som skiljelinjen mellan de som  idrottar och de som  inte gör 
det blivit allt  tydligare de senaste åren, detta också som en konsekvens 
av  ett  ökat  användande  av  datorer  och  tv‐spel menar  de  intervjuade. 
Vidare  menar  de  tillfrågade  att  detta  är  ett  resultat  av  förändrade 
samhälliga  livsstilstrender vilka har gjort att det  idag är  lika accepterat 
att  ägna  sin  fritid  framför  datorn  istället  för  att  ägna  sin  fritid  åt 
exempelvis  idrott.  I  takt  med  att  de  stillasittande  aktiviteterna  ökar 
upplever de kommunala  representanterna även en ökning  i ätandet då 
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allt fler dagliga aktiviteter förenas med födointag. De menar även på en 
ökning  i  tillgängligheten  på  snabbmat  och  en  ökande  konsumtion  av 
halvfabrikat som en bidragande faktor till den ökande övervikten. 

4.7 KOMMUNENS ARBETE MED ATT SKAPA 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.7.1 Obligatoriska förutsättningar 
Kommunen anser  sig  inte ha  så  stora  styrmöjligheter vad det beträffar 
uppställandet  av  obligatoriska  moment  för  grundskolelever.  När  de 
utformar skolplanen sker detta inom snävt begränsade ramar angivna av 
den  statliga  läroplanen  och  endast  genom  denna  skolplan  skapas  de 
obligatoriska förutsättningar som grundskoleleven mottar.  
 
I  båda  kommunerna  är  de  ense  om  att  det  går  att  göra mycket  vad 
beträffar skapandet av centrala direktiv inom kommunen. Kommunerna 
skulle  vilja  ha  större möjlighet  att  anpassa  skolplanen  för  att  öka  den 
fysiska aktiviteten samt sätta upp förhållningsregler för tillexempel vad 
som  skall  finnas  till  försäljning  på  skolorna.  Att  flera  skolor  i 
kommunerna  har  fritidsgårdar  som  delvis  finansieras  genom 
godisförsäljning anslutna till sig är något kommunerna medger är dåligt 
ur hälsosynpunkt. Detta är dock enligt dem ett resultat av elevdemokrati. 
En  representant menar  å  andra  sidan  att  det  här  är  något  som  borde 
sättas upp nationella direktiv för och förbjudas helt. 

4.7.2 Frivilliga förutsättningar 
Kommunen har dock en god plattform för att identifiera problem tidigt 
genom den kommunala skolhälsovården. Skolhälsovården arbetar aktivt 
för  att  stötta  elever  med  problem  men  dessa  aktiviteter  är  frivilliga. 
Likaså antyder kommunen att trots att de arbetat aktivt för att förbättra 
skolmaten behöver det inte betyda att elever drar nytta av detta. 
 
Skolhälsovården är de som inom kommunen har bäst överblick på barns 
hälsa exempelvis då skolsköterskor ibland följer enskilda elever i upp till 
tio  år.  Under  grundskoletiden  sker  ett  par  obligatoriska  hälsosamtal 
vilka under de senaste åren också utvecklats till att ha en större fokus på 
elevens  livsstil. Det  sker  idag  ingen  central  sammanställning  av  dessa 
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hälsosamtal  då  skolhälsovården  ännu  inte  digitaliserat  sina  journaler. 
Detta är dock något som är på gång och kommunen understryker dessa 
hälsosamtal som viktig information att sammanställa för att bättre kunna 
följa hälsotrender bland barn. Ett problem  för  skolhälsovården är brist 
på kliniska  resurser De kan  inte  ta blodprov  eller genomföra  liknande 
procedurer då enbart landstinget har denna typ av resurser. Samarbetet 
mellan  landstinget och  skolhälsovården är mycket begränsat  som  följd 
av stark patientsekretess mellan landsting och kommun.  
 
Inom  båda  kommunerna,  dock  utan  direkt  anknytning  till  varandra, 
finns det projekt där frivillig bassängträning erbjuds för överviktiga barn. 
Detta  är  båda  projekt  som  pågått  länge  och  enligt  de  intervjuade  är 
uppskattade av alla  inblandade. Dessa  sker  i anslutning  till  skolan och 
stöttas ekonomiskt av kommunerna utanför skolbudgeten. 
 
I  en kommun  förekommer  även  informationsgrupper  för  familjer med 
barn som  lider av högre grad av övervikt, dessa är också helt  frivilliga 
och  leds av en  skolsköterska  i kommunen. Dessa grupper utövar dock 
ingen  fysisk  aktivitet  under  sina möten  utan  dess  syfte  är  enbart  att 
utbilda familjen om hur de kan leva sundare. 
 
Överlag  ger  de  kommunala  representanterna  intrycket  av  att  de  är 
mycket väl medvetna om det aktuella problemet på de  flesta nivåerna 
inom organisationen men att det är samordningen av aktionerna som är 
problematisk. Att det  faktiskt  inte är så mycket en  fråga om ytterligare 
resurser  som  koordinering  av  de  existerande,  antyder  samtliga 
representanter. Alla är ense om att det finns gott om kompetens och vilja 
för att arbeta mer aktivt med problemet men byråkrati, vanor och långa 
beslutsvägar hindrar ett mer utbrett samarbete.  
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I första hand handlar det inte om pengar utan att samarbeta med 

idrottsföreningar och få till det den vägen, men visst med mer pengar kan man 
göra mer, men det är inte alltid man måste se till pengar, utan att hitta rätt 

samarbetspartners för att lösa problemet. 
 

— Kommunal representant 1 
 
Kommunerna  erbjuder  skolmat  med  ett  kompletterande  salladsbord 
vilket på många håll  tagits emot väl. Det har  skett en del  förändringar 
den senaste tiden då den söta måltidsdrycken och den fetaste mjölken på 
vissa håll tagits bort. Även om detta är saker som tas upp på kommunal 
nivå så verkar det finnas viss variation mellan de olika skolorna. Detta är 
ytterligare  en  sak  de  två  kommunerna  vill  förbättra,  att  det  på 
kommunal,  eller  till  och  med  statlig,  nivå  beslutas  om  att  vissa 
onyttigheter helt enkelt inte får serveras i skolan. 

4.8 KOMMUNENS SYN PÅ DE ÖVRIGA AKTÖRERNA 

Ett samverkansprogram för att främja folkhälsan inom Östergötland har 
skapats  i  samförstånd mellan  kommunerna  och  landstinget.  Projektet 
kallas för ”Östergötland – ett hälsolän” Syftet med detta program är att 
skapa motivation och förutsättningar för bättre hälsa hos medborgarna i 
Östergötland och att minska hälsoskillnaderna. Ett av de främsta målen 
för detta folkhälsoprojekt är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och 
ungdomar  i  Östergötlands  olika  kommuner.  Samverkansprogrammet 
betonar att en hälsosam start i livet är viktig men även en investering för 
framtiden. De  nämner  också  explicit  att  skolorna  i  kommunerna  skall 
vara sunda och trygga och att de ska stimulera lärande och en hälsosam 
livsstil. De tycker att det är viktigt att barn och ungdomar upplever sin 
tillvaro  som meningsfull.  (Folkhälsopolitiskt program  för Östergötland 
2001‐2010)  
 
Som  även  tidigare  nämnt  understryker  samtliga  intervjuade  inom 
kommunen vikten av att utöka samarbetet med andra inblandade parter. 
Detta  gäller med  likväl  interna  parter  som med  aktörer  utanför  deras 
egna  organisationer.  Något  som  båda  kommunerna  nämner  är 
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regeringens projekt Handslaget och att det redan är kommunala projekt 
på gång där det tagits nytta av detta statliga anslag. Kommunen anser att 
detta är ett  lysande  tillfälle att utöka  idrottsmöjligheterna  för dem som 
främst är i behov av motionsidrott och inte avser satsa på en karriär som 
idrottare.  Inom  båda  kommunerna  ses  detta  som  en  begränsning  då 
idrottsföreningarna i kommunerna inte erbjudit så mycket aktiviteter för 
barn  som  enbart  är  i  behov  av  motion  och  kanske  inte  hade 
förutsättningarna att idrotta i ett lag. I en kommun har den ovan nämnda 
bassängträningen  redan  utvidgats  till  en  annan  slags  form  av  träning 
genom ett samarbete med Friskis & Svettis genom Handslagspengar och 
det är den här typen av samarbeten de båda kommunerna vill se mer av.  
 
”Jag tror ju på de lokala idrottsföreningarna och att det är dem vi skall arbeta 

med. Och det kan vara både på skoltid och utanför skoltid.” 
 

— Kommunal representant 1 
 

Skolorna  har  länge  utgjort  en  rekryteringsgrund  för  lokala 
idrottsföreningar och  i en av de undersökta kommunerna vill de utöka 
samarbetet till att erbjuda skolornas idrottslokaler, när de inte nyttjas på 
skoltid, till förmån för motionsidrott som leds av lokala idrottsföreningar. 
Denna typ av samarbete kan dels  leda till en utökad verksamhet för de 
lokala idrottsföreningarna samt en möjlighet till motion för skolbarn som 
kanske inte känner sig mogna att gå med i en förening. 
 
Den  kommunala  skolhälsovården  önskar  även  att  det  fanns  ett  bättre 
flöde mellan instanser för att ta itu med överviktsproblem. Det finns idag 
till exempel ingen möjlighet att överlämna barn med svåra viktproblem 
till  landstinget  utan  de  stannar  inom  kommunen  fram  till  dess  att  de 
lämnar skolan. Kommunerna menar dock att det finns en klar vilja att ta 
itu med den ökande övervikten från flera andra parter som till exempel 
Statens  folkhälsoinstitut  och  även  från  vissa  föräldragrupper  som 
uppmärksammat  problemet.  Kommunen  påpekar  även  att  det  finns 
klara  mål  att  öka  den  fysiska  aktiviteten  för  barn  kommunicerade  i 
kommunernas  folkhälsopolitiska  program  men  även  från  högre 
instanser och internationella organisationer som Förenta Nationerna. 
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Att  familjerna  spelar  en  viktig  roll  i  sammanhanget  påpekar  samtliga 
representanter.  De  menar  att  matvanorna  kommer  i  grunden  från 
hemmet och att arv och miljö är otroligt viktiga faktorer för att påverka 
livsstil  hos  barn. De  anser  att  samhällstrenden  har  lett  till  färre  fasta 
måltider  i  hemmet  och  detta  är  en  negativ  trend  då  nästa  generation 
kommer att  ta efter vanan. Alla  representanter påpekar att varje  familj 
borde ha möjligheten att sitta ner och äta ett lagat mål mat om dagen då 
detta skapar en positiv vana för barnen. 

4.9 LANDSTINGET SOM AKTÖR I DETTA PROJEKT 

Landstinget  som  figurerar  i detta projekt  är Landstinget  i Östergötland. Som 
representant  för  landstingets åsikter  talar sakkunnig på Folkhälsovetenskapligt 
Centrum i Linköping. 
 
I  Sverige  finns  det  idag  20  stycken  landsting  som  täcker  samtliga  län 
förutom  Gotland  där  kommunen  administrerar  det  arbete  som 
landstingen  utför  i  andra  län.  Landstingens  obligatoriska  uppgifter 
innefattar hälso‐ och  sjukvård  för hela befolkningen  samt  tandvård  för 
barn  och  ungdomar  upp  till  och med  20  års  ålder.  Inom  landstigets 
verksamhetsramar har de även frivilliga uppgifter att främja utbildning, 
turism och kultur. (Finansdepartementet, Fi 2003.056) 
 
Landstingen  i Sverige ansvarar  för det regionala arbetet med hälsa och 
sjukvård.  (Ibid)  Detta  är  dock  ett  arbete  som  nationellt  är  uppdelat 
mellan  stat,  landsting  och  kommuner  och  regleras  i  hälso‐  och 
sjukvårdslagen. Med  hälso‐  och  sjukvård  avses  här  ”åtgärder  för  att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”. (SFS 
1982:763) 
 
Det  landsting  som  undersöks  inom  ramen  för  detta  projekt  är 
Landsstinget  i  Östergötland  vilket  ansvarar  för  länets  dryga  400 000 
invånare. (ostergotland.info, 041205)  
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4.10 LANDSTINGETS SYN PÅ DEN FYSISKA HÄLSAN 

4.10.1 Kost och Motion 
Vad  gäller  landstingets  syn  på  den  fysiska  hälsan  hos  barnen  i 
Östergötlands  län  så  refererar  den  representant  för  landstinget  som 
arbetar  på  Folkhälsovetenskapligt  Centrum  i  Linköping  till  den 
undersökning  som  har  gjorts  i  länet  i  samarbete med  kommunerna.  I 
denna kartläggning gjord i juni 2003 konstateras att barn och ungdomars 
viktproblem verkligen är ett  samhälleligt problem och att övervikt och 
fetma  i ung ålder har stor risk att föras vidare när barnet blir äldre och 
blir  därmed  ett  bestående  problem.  I  denna  kartläggning  var  det 
sjuksköterskor  inom Barnavårdscentralen  som  förde  statistik över 3965 
barn i Östergötlands län födda 1991 samt 1996‐97. Kartläggningen i länet 
visade att procentandelen barn med övervikt eller  fetma varierade  från 
som minst lite över 18 procent till drygt 31 procent som mest, beroende 
på  vilken  kommun  det  rörde  sig  om.  Rapporten  visar  en  ökning  av 
övervikt  och  fetma  både  över  ålder  som  över  tid,  för  både  flickor  och 
pojkar. Övervikt och fetma ökar i oroväckande omfattning. Studien visar 
att andelen barn  födda 1996‐97 med övervikt och  fetma  i Östergötland 
har ökat från 14,4 % till 16,3 % från 1996 till 2002 och att pojkarna i stort 
sett  står  för  denna  ökning.  (Folkhälsovetenskapligt  centrum,  Rapport 
2003:2) 
 
Även  i  frågan om  skolmat,  svarar  representanten att  skolorna har eller 
kommer  att  genomföra  nedskärningar  vad  gäller  resurser  som  går  till 
skolmat men att de inom landstinget för närvarande arbetar aktivt för att 
i skoldokumenten politiskt förankra att det ska vara en viss standard på 
skolluncherna.  Denna  standard  skall  då  utgå  ifrån  de 
näringsrekommendationerna  som  Livsmedelsverket  råder  till  att 
använda.  Den  tillfrågade  betonar  dock  att  det  behövs  en  politisk 
förankring i beslutet. 
 
Till diskussionen om synen på den fysiska hälsan hör också debatten om 
nedskärningen om skolämnet idrott och hälsa. Den intervjuade menar att 
de redan har märkt eventuella effekter av detta då det är många yngre 
förstföderskor, det vill säga de som relativt nyligen gick ut grundskolan, 
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som har väldigt dåliga kunskaper om hur mat  lagas. En annan åsikt är 
att det inte lagas så mycket mat hemma och därmed inte automatiskt för 
över situationen med matlagning till sina barn. Vad gäller motionsvanor 
så anser den  tillfrågade att det viktiga är att behålla  rörelseglädjen och 
att uppgiften blir  så  lustfylld  som möjligt. Om  förutsättningarna  fanns 
skulle  den  intervjuade  dock  helst  se  att  det  infördes  ”livskunskap”  i 
skolan, det vill säga ett ämne som var helt integrerat i alla skolans ämnen 
från skolstart till examen i årskurs nio.  
 
”Man tar upp den (livskunskapen) med personal och barn och att man har det 
som fokus. Det ingår då att man samarbetar i olika ämnen också och involverar 
skolkafeteria också så att alla samarbetar.  Skolan  är ju en väldigt bra arena för 
det, så det är väl en önskan att man får mer fokus på det och inte bara på fysisk 

aktivitet utan  mer övergripande också.” 
 

— Landstingets representant 

4.11 LANDSTINGETS ARBETE MED ATT SKAPA 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.11.1 Frivilliga förutsättningar 
Folkhälsovetenskapligt centrum  i Östergötland är  initiativtagare  till  två 
nätverk som också arbetar  inom problemområdet övervikt: ”Matrådet  i 
Östergötland”  och  ”Nätverk  kommunala  kostchefer”. Det  första  av de 
två  är  ett  nätverk  som  verkar  för  östgötarnas  ökade medvetenhet  om 
sambandet mellan kost och hälsa.   Det andra är ett nätverk som arbetar 
för goda matvanor och en bättre miljö i den offentliga matomsorgen. (Fi 
2003.056)  
 
Enligt den tillfrågade representanten för landstinget så har kostcheferna 
som ingår i matråden ansvar för planeringen av måltider inom barn‐ och 
äldreomsorgen  samt  för  skolluncherna. Matråden  jobbar  bland  annat 
med  olika  policyfrågor  et  cetera.  Detta  görs  för  att  skapa  en  mer 
hälsofrämjande skola. 
 
Som nämnt under rubriken aktivt arbete i kommunen finns det ett aktivt 
samarbete mellan  landsting och kommuner  i Östergötland  i form av ett 



— PUBLIC SOCIAL RESPONSIBILITY — 
 

‐ 60 - 

folkhälsopolitiskt program. Förutom detta drivs Folkhälsovetenskapligt 
centrum,  som  vi  tidigare  nämnt,  som  en  stödenhet  till  den  övriga 
verksamheten.  Denna  enhet  syftar  till  att  tillhandahålla  en  aktuell 
kunskap om hälsoläget hos befolkningen. Detta sker bland annat genom 
områdena:  Epidemiologi  och  bevakning,  Hälsofrämjande  och 
sjukdomsförebyggande  intervention.  Utöver  den  ovan  nämnda 
kartläggningen av tioåringars viktutveckling i Östergötland bedrivs även 
studier  i  beteendemönster  hos  överviktiga  för  att  kunna  identifiera 
nyckelfaktorer  i bekämpandet av övervikt och framförallt fetma. Denna 
typ av undersökning där patienternas  syn på  sitt problem  studerats är 
relativt ovanlig men har visat sig vara fördelaktig för att komma fram till 
bättre metoder för att bekämpa övervikt.  
 
En  annan  metod  som  studerats  är  ”motiverande  samtal”  som  är  en 
metod  för  bearbetning  av  livsstilförändringar. Den  studie  som  gjort  i 
Östergötland gjordes dock på  just människor  som  led  av övervikt och 
fick en positiv respons bland de som ingick i behandlingsgruppen. 
 
När det talas om landstingets aktiva arbete är en relevant fråga att ställa 
om de resurser som tilldelas denna offentliga aktör är tillräckliga. Svaret  
som ges av representanten är: 
 
”Ja det är ju så att mer resurser är ju svårt att få inom landstinget,  så att man 
får bli mer effektiv och välja bort sådana saker som inte ger en bättre hälsa.” 

 
— Landstingsrepresentant 

 
Angående huruvida landstinget tycker att mer ansvar ska tas i frågan om 
grundskolelevers övervikt är det klara svaret att det är det som är syftet 
för  deras  verksamhet.  Landstinget  fick  år  2001  i  uppdrag  att  höja 
kompetensen och beredskapen angående ohälsa  i  form av övervikt och 
fetma, detta  både  för  att  förebygga  och  behandla denna patientgrupp. 
Sedan  nämner  representanten  alla  de  specifikt  riktade 
informationsdagarna.  Det  kan  handla  om  fokus  på  barn,  attityder, 
bemötande et cetera.  
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Något som landstinget önskar kunde finnas utrymme för i framtiden är 
att  ytterligare  förbättra  de  förutsättningar  som  ställs  upp  för 
grundskolelever  och  övriga  överviktiga. Detta  för  att man  ska  kunna 
jobba med överviktsproblemet på ett strukturerat sätt och exempelvis ha 
en ansvarig person  stationerad på varje vårdcentral. Alternativt önskar 
landstinget  en  specialistenhet  som  behandlar  övervikt,  något  som  i 
dagsläget inte finns på Linköpings universitetssjukhuset idag.  
 
Ytterligare önskemål  som  landstingsrepresentanten uttrycker är  att det 
skulle tillkomma en policy eller ett program för hur de skulle göra med 
överviktsfrågan, ett slags vårdprogram eller handlingsplan.  

4.12 LANDSTINGETS SYN PÅ DE ÖVRIGA AKTÖRERNA 

Sitt  samarbete med  kommunen  är  något  som  landstinget  önskar  vore 
mer omfattande. De har tidigare haft en hälsosamordnare i kommunen, 
men tjänsten är nu avsatt, som arbetat tillsammans med  landstinget för 
att ta fram det regionala folkhälsoprogrammet i Östergötland. Denna typ 
av  samarbete  är  något  som  landstinget  gärna  skulle  se mer  av då det 
finns mycket  att  vinna  på  ett  utökat  samarbete  och  folkhälsopolitiskt 
tänkande. 
 
”…det är väldigt viktigt att man gör hälsokonsekvensbeskrivningar och i varje 

beslut får man tänka vad får det här för konsekvens för barnens hälsa…” 
 

— Landstingsrepresentant 
 

Landstinget driver  även  ett par nätverk genom Folkhälsovetenskapligt 
centrum  där  bland  annat  kostcheferna  för  kommunerna  i  länet  förs 
samman. Detta  är  för  att  förbättra maten  inom  alla  omsorgsområden, 
däribland skolan. Dessutom medverkar landstinget i flera lokala projekt 
i de kommuner där behandlandet och  förebyggandet av övervikt är en 
större  fråga. Man har  tidigare haft  teman  för att  till exempel motverka 
alkohol  och  droger  bland  unga  där  det  samarbetats  med  kyrkan, 
livsmedelsindustrin  och  flera  statliga  myndigheter.  Denna  typen  av 
gemensam insats anser landstinget vara fullt genomförbar i kampen mot 
övervikt. 
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Barnen själva är också en väldigt viktig part  i arbetet anser  landstinget. 
Landstingsrepresentanten menar  att  de måste  utvärdera  vad  eleverna 
själva tycker om sin hälsa, fysisk aktivitet och skolmat. Samarbetet med 
eleverna är nödvändigt för att tillsammans med dem kunna arbeta både 
behandlande och förebyggande av övervikt på längre sikt. Vidare menar 
de  från  landstingets  sida  att  detta  hjälper  till med  att  bygga  upp  ett 
fundamentalt hälsotänkande hos barnen i allmänhet. Detta skulle utgöra 
en naturlig del i den ovan nämnda ”livskunskapen”. 
 
Enligt  landstingsrepresentanten  utgör  skolan  den  bästa  arenan  att 
komma åt detta problem. Denne anser att där nås alla barn och det är 
lättare  för ett barn att  ta steget att prata med en skolsköterska än att  ta 
sig till vårdcentralen. Om ett hälsotänkande kan integreras som en del i 
undervisningen under de nio obligatoriska skolåren  finns sedan en bra 
grund  för att arbeta med  livsstilsförändringar. Naturligtvis måste även 
barnens  föräldrar  vara  en del  i den här  typen  av  livsstilsundervisning 
menar den intervjuade. 
 
En  annan  part  som  landstiget  nämner  som  samarbetspartner  är 
livsmedelsindustrin då de anser att utöver kunskap om bra diet måste 
det även finnas tillgång till bra råvaror. Trenden idag rör sig allt mer mot 
halvfabrikat  och  livsmedel  med  hög  energihalt,  och  denna  ökning  i 
efterfrågan  ökar  ju  tillgången.  Dessa  livsmedel  upptar  hyllutrymme  i 
butikerna och utgör ett hot mot hälsosamma råvaror.  
 
Ett annat förslag från landstigets sida är ett vidgat samarbete med media 
där  önskan vore  att  få  fram  ett  budskap  om  en  sundare  livsstil på  ett 
trendigt sätt. Matlagning är ett exempel på något som får väldigt mycket 
utrymme  i media och  som  skulle kunna användas på ett positivt  sätt  i 
den här frågan. 

4.13  SKOLAN SOM AKTÖR I DETTA PROJEKT 

För att belysa skolans åsikter i detta projekt har vi valt att intervjua tre stycken 
rektorer  på  skolor  belägna  i  både  Linköpings  och  Mjölbys  kommun.  Dessa 
rektorer kommer att benämnas Rektor 1,2 och 3. Dessa  två kommuners  skolor 
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kommer  vi  att  behandla  som  representativa  för  Östergötlands  läns  skolor  i 
allmänhet. 
 
Barn boende  i Sverige  innefattas av skolplikt, vilket  innebär att de skall 
fullfölja  svenska  grundskolan.  Ett  barn  boende  i  Sverige  lyder  under 
skolplikten från och med höstterminen det år de fyller sju år till och med 
vårterminen det år de fyller 16. Detta innebär årskurs ett till och med nio. 
(SFS 1985:1100) Skolan  lyder under kommunens  skolplan  som  i  sin  tur 
utformas  efter  statens  läroplan.  Inom  dessa  ramar  som  staten  och 
kommunen  sätter  upp  har  skolan  fria  händer  i  utformandet  av  det 
faktiska schemat för de olika årskurserna. (skolverket.se, 041120)  
 
Huvudmålet med  skolan  är  enligt  läroplanen  att  alla  skolpliktiga barn 
skall  uppnå  betyget  godkänt  i  kärnämnena  svenska,  engelska  och 
matematik. Men,  som  tidigare nämnt,  skall  skolan dessutom  se  till  att 
eleven har: 
 

”Grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.” 

 
— LPO, 1994  

 
Således har skolan ett statligt uppdrag även  i att utbilda eleverna  i hur 
de kan uppnå en sund livsstil. 
 
Skolan  är  en del  av kommunen då de genom  skolplan och kommunal 
politik får sina direktiv därifrån, anställda  i skolan är även anställda av 
kommunen. Det  förekommer  också  att  anställda  i  skolan  även  har  ett 
direktengagemang i kommunen eller är aktiv i samarbeten mellan olika 
delar av kommunens verksamhet.  

4.14 SKOLANS SYN PÅ DEN FYSISKA HÄLSAN 

4.14.1 Kost och motion 
Vad  gäller  skolornas  syn  på  elevernas  fysiska  hälsa  och  hur  den  har 
förändrats över tiden, verkar den allmänna åsikten vara att skillnaden på 
barnens  fysiska  hälsa  idag  jämfört med  för  cirka  tio  år  sedan  inte  är 
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enorm,  visuellt  sett,  men  att  eleverna  förmodligen  tittats  på  med  en 
andra ögon i och med att debatten kring övervikt har blossat upp. En av 
rektorerna upplevde situationen som följande: 
 

”Men generellt kan man nog säga ändå att man mer idag ser de överviktiga 
barnen, att man har andra glasögon på sig än vad vi har haft förut, men vi 

uppmärksammar dem mer än vad vi gjort förut och tänker på det på ett annat 
sätt” 

 
—Rektor 2 

 
För  att  fortsätta  att göra  en  jämförelse över  tid nämner  alla  rektorerna 
även  att det  nu,  liksom  då,  finns  en  tydlig  uppdelning  av  elever  som 
alltid har funnits där. Det finns de elever som tycker om att röra på sig 
och gärna aktiverar sig genom att spela fotboll eller utöva någon annan 
sport och sedan finns det den kategori av elever som aldrig har tyckt om 
fysisk aktivitet, de tycker inte om att vara med på skolidrotten och ägnar 
sig istället åt att exempelvis spela datorspel.   
 
En  annan  faktor,  förutom motion  och  fysisk  aktivitet,  som  kan  tänkas 
påverka elevers hälsa och  i detta projekt elevernas eventuella övervikt, 
är den kost eleverna äter under skoltid. Vad gäller kvaliteten på maten 
anser alla rektorer att den har blivit avsevärt bättre och mer välplanerad 
än den var för ett antal år sedan. Det är framförallt utbudet av sallader 
som har  växt. Det  finns på de  tillfrågade  skolorna  i dagsläget  sex,  sju 
olika sallader att välja på. Det existerar dock enligt skolledarna ändå ett 
problem, även om det  finns mycket att välja på är det ändå svårt att  få 
eleverna att förse sig själva med maten.  
 
Även om skolluncherna är centralt planerade och mycket genomtänkta 
finns det ändå risk att grundskoleleverna  får  i sig onyttiga saker under 
skoltid. Dels genom att gå till närliggande kiosker och affärer som säljer 
exempelvis  godis  och  läsk.  Eleverna  kan  också  få  tag  på  liknande 
produkter  i de uppehållsrum eller  fritidsgårdar som  finns  i anknytning 
till skolorna. Ett upplevt problem är att vissa fritidsgårdars verksamhet 
delvis är  finansierade via smörgås‐ och godisförsäljning och därför blir 
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dessa varor lättillgängliga för eleverna. Betonas bör dock att sortimentet 
i uppehållsrummen och på fritidsgårdarna har förändrats till att bestå av 
mer frukt och smörgåsar istället för läsk och godis. 
 
Angående  nedskärningarna  inom  idrott  till  förmån  för  kärnämnena 
matematik, svenska och engelska är rektorerna av åsikten att det inte har 
fått några stora påverkningar för elevernas hälsa, åtminstone inte på kort 
sikt. Även om  antalet  timmar  är  färre  så de  tror  istället  att det  är den 
senaste tidens debatt om övervikt som har fått skolorna att istället agera 
på ett annorlunda sätt än vad de tidigare gjorde.  
 
”Men sen märker man ju samtidigt debatten i samhället, just nu det är lite inne 
att inte köpa så mycket cola, det är lite inne att inte köpa så mycket godis… det 
var ju samhällets inställning som inverkade. Skolans betydelse är kanske inte så 

stor i alla fall.” 
 

—Rektor 1 
 
På  lång  sikt  kan  de  tillfrågade  dock  se  att  ett minskat  antal  timmar  i 
idrott  och  hälsa  kan  påverka  grundskolelevers  vikt  negativt.  De 
intervjuade  skolorna nämner att de exempelvis har  infört hälsoteman  i 
skolan där de går promenader och äter frukt varje dag eller på annat sätt 
försöker  att  integrera  friskvårdsteman  i  den  vanliga  ordinarie 
undervisningen  för  att  på  så  sätt motverka  en  utveckling mot  högre 
andel grundskolelever med övervikt eller fetma. 
 
Något som även det kan vara intressant är att det, enligt en intervjuad, i 
samband  med  indragandet  av  idrott  och  hälsa  till  förmån  för 
kärnämnena matematik, svenska och engelska har upplevt att resultaten 
inom dessa tre ämnena sjunker. Enligt en tillfrågad rektor har Skolverket 
i  sin utvärdering  av  Sveriges  skolor  en  tendens  att utvärdera de  stora 
kommunerna  och  dessa  behöver  inte  nödvändigtvis  representera  de 
mindre kommunerna. Rektorn  i detta  fall  säger  även  att den generella 
uppfattningen är att eleverna på dennes skola uppnår sämre resultat än 
tidigare. Exakt orsak till detta är svår att utröna. 
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4.15 SKOLANS ARBETE MED ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.15.1 Obligatoriska förutsättningar 
De  tillfrågade  skolorna arbetar  för närvarande med hälsoförebyggande 
åtgärder.  På  en  skola  har  de  exempelvis  valt  att  göra  en 
friskvårdssatsning där två extra timmar i veckan läggs på just detta.  
 
I  frågan  om  skolorna  anser  att  det  görs  tillräckligt  för  att  göra 
grundskolelever medvetna om sin egen hälsa så tycker rektorerna att det 
görs tillräckligt. En rektor uttrycker det som att: 
 
”Nej jag skulle vilja, om det var möjligt, att idrottslärare och skolsköterskan med 
sin kompetens skulle medverka i barngrupperna och inte bara ha sina lektioner. 

De kunde engagera sig i föräldraträffar och mer aktivt vara delaktiga i 
helhetsbilden.” 

 
— Rektor 3 

 
Rektorerna  hänvisar  till  de  hälsoveckor  och  de  hälsoteman  som 
genomförs på kommunernas skolor  i form av åtgärder vilka enligt dem 
utgör förutsättningar för elever att hantera sin övervikt. 
 
Skolledarnas  har  egna  funderingar  om  hur  de  ytterligare  kan  höja 
medvetenheten angående en  sund  livsföring. Någon  skola  funderar på 
att de inte vill sätta enbart vissa elever, utan alla elever, i rörelse och att 
detta projekt skall starta redan på förskolan. Det är också tänkt att detta 
projekt  inte  bara  skall  ha  verkan  under  skoltid men  även  på  barnens 
fritid. De vill aktivera alla elever, både under och efter skoltid. 
 
En  annan  skola  föreslår  att  verksamheten mot  ett  mer  hälsosamt  liv 
åtminstone  i skolan måste bli mer målorienterat. Varje skola ska ha sitt 
eget  mål  hur  de  ska  nå  upp  till  en  högre  grad  av  sundhet.  Detta 
gemensamma mål för en skola skulle enligt rektorn vara positivt då alla 
på  skolan  skulle ha något  att ömsesidigt nå upp  till.  I dagsläget  är de 
istället relativt styrda av skolans timplan: 
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”Men alltså det här med att prata om att det skall vara mer idrottstimmar i 
skolan är larvigt... det är klart att  idrottslärarna måste ha mer idrott… då blir 
det slagsmål om utrymmet istället för att ha en tanke med vad som är målet” 

 
— Rektor 1 

 
Som ovan nämnt  så  finns det visioner att genomföra en mer hälsosam 
inriktning på skolarbetet men det är en helt annan sak att resursmässigt 
kunna genomföra det. Allmänt tyckte de tillfrågade skolorna att de hade 
ganska bra resurser till att genomföra sina hälsoprojekt men att de alltid 
kunde  tänka  sig  att  få mer  pengar. Att  fler  åtgärder  och  projekt  inte 
genomfördes berodde i stället på andra saker. Någon angav att de visst 
fick  ta  del  av  de  Handslagspengar  som  regeringen  delar  ut  till 
kommunerna,  skolorna och  idrottsföreningarna men att det hängde på 
idrottsföreningarnas goda vilja att samarbetet genomfördes. 
 
En annan  sa att  i mångt och mycket hängde det på gammalt  tänkande 
inom  lärarkåren. Många  lärare  är  fortfarande  låsta  av  det  så  kallade 
läraravtalet där det anges att alla har en 35 timmars arbetsvecka i skolan 
och sedan tio ytterligare timmar att förlägga på valfri plats, exempelvis i 
hemmet. Någon rektor menade att de säkerligen skulle kunna disponera 
denna tid bättre. 
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”Skolan har resurser, alltså det är bara det att vi är lite dåliga på att använda 
våra resurser. Man är så låst i gammalt tänkande å sådär, avtal hit och dit och 
det är läraravtal som innebär att man inte är på jobbet mer än tre fjärdedelar av 
tiden och sådär… Så att resurserna finns det gäller bara att använda dem på 

rätt sätt.” 
 

— Rektor 1 
 

Det påpekades också  att  skolan klarar  sig  långt på mycket  små medel 
men  att  det  som  behövs  är  en  stark  drivkraft,  att  det  snarare  är  ett 
förhållningssätt, en viljekraft och en prioritering. Problemet var enligt en 
tillfrågad  att  hitta  den  gemensamma  drivkraften. Alla  lärare  är  chefer 
över sitt eget ämne och sitt eget klassrum och som denna rektor uttryckte 
sig så tar det mycket lång tid att komma till beslut i en situation där alla 
ser  sig  själv  som  ledare. Vidare menade  en  rektor  att  det  bland  unga 
nyexaminerade  lärare  fanns  en  viss  osäkerhet  inom  det  här 
problemorådet  då  de  ansåg  att  de  inte  fått  någon  undervisning  i  hur 
barn med denna typ av problem ska behandlas. Lärarstudenterna saknar 
i allmänhet kunskap i hur barn med både fysiska och psykiska problem 
tas  an. Den  kunskap  som  studenten  får  är  i  allmänhet  grundläggande 
avseende  barn  med  särskilda  behov  det  vill  säga  barn  med 
koncentrations‐ och  inlärningssvårigheter et cetera. 
 
En av de främsta anledningarna som angavs till att skolan eventuellt inte 
tog  tillräckligt  med  ansvar  för  att  sätta  upp  tillräckligt  med 
förutsättningar  för  att  elever  skulle  kunna  komma  tillrätta  med  sin 
eventuella övervikt, kunde enligt dem själva bero på att skolan dels inte 
fick  tillräckligt  med  direktiv  från  högre  instanser  som  staten  och 
kommunen till att genomföra det som skulle vara nödvändigt att göra i 
en sådan situation som i dagsläget råder. Att för lite ansvar togs berodde 
också  på  den  existerande  timplanen  och  rädslan  för  att  gå  ifrån  den. 
Rektorerna skulle exempelvis vilja kunna ta tio minuter från något annat 
ämne och lägga dem på friskvård utan att behöva oroa sig. Men vad som 
framförallt betonades var som en tillfrågad rektor uttalade: 
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”Det är en sån mängd olika aktiviteter man skall gå in på och ibland känns det 
nästan övermäktigt. I de mörkaste stunder känner man nästan att skolan skall 

fixa allt; uppfostra barn, stå för kunskapen att se till att det blir bra 
samhällsmedborgare. Ibland känner man en uppgivenhet, vart skall allt tas, var 

skall det ske och var finns kompetensen?” 
 

— Rektor 3 
 
Att  ta hand om grundskolelevers övervikt är en prioriteringsfråga. För 
att  en  skola  överhuvudtaget  ska  fungera  krävs  tillit  och  en  social 
gruppkänsla och dessa problem behöver  ibland  tas om hand om  först. 
Detta kunde enligt en tillfrågad vara anledningen till att skolan själv inte 
tyckte att de själva tog tillräckligt med ansvar. 

4.15.2 Frivilliga aktiviteter 
Skolorna  samarbetar med många olika parter  främst under, men också 
utanför,  skoltiden  för  att  upplysa  eleverna  om  vikten  av  en  hälsosam 
livsstil.  Dessa  samarbetspartners  kan  vara  allt  från  den  egna 
skolsköterskan  till  externa  idrottsföreningar  som  Friskis &  Svettis  och 
Korpen. 
 
På  frågan  huruvida  skolorna  trodde  att  de  kunde  påverka  elevernas 
hälsa på ett annat sätt än vad de för närvarande gjorde så nämnde de att 
det fanns ett mycket litet utrymme på skolschemat för att utveckla dessa 
aktiviteter.  Om mer  tid  skulle  läggas  på  hälsoutvecklande  aktiviteter 
skulle  alla  andra  ämnen behöva  intensifieras och  effektiviseras.  Istället 
trodde  de  på  att  eventuellt  samarbeta  mer  med  de  lokala 
idrottsföreningarna. Det  finns  för närvarande dock  en  orsak  till varför 
detta  samarbete  inte var  så  lätt att genomföra och anledningen var att 
många  idrottsklubbar  inte har  som  främsta mål  att höja den  allmänna 
folkhälsan utan  främst var ute efter att skapa elitspelare och elitlag. De 
lokala idrottsföreningarna behövde enligt denna skolledare fostras till att 
erbjuda en nivå på idrotten som passar vanliga motionärer. 
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4.16 SKOLANS SYN PÅ DE ÖVRIGA AKTÖRERNA 

Vad  de  olika  rektorerna  anser  om  de  övriga  parternas,  det  vill  säga 
statens,  kommunens  och  landstingets  uppställande  av  förutsättningar 
för överviktiga grundskolelever så är de av åsikten att alla skulle kunna 
ta mer ansvar. Någon menar att om det finns en alkoholskatt, varför inte 
en  sockerskatt  skulle  kunna  införas?  Eller  att  antalet 
informationskampanjer  skulle  kunna  ökas  till  antalet.  En  av  de 
tillfrågade betonar dock att  jakten efter ohälsosamma  livsmedel  inte  få 
gå  för  långt. Exempelvis såsom att rekommendera barn att sluta dricka 
mjölk  då  mängden  mjölksocker  i  mjölken  motsvarar  ett  visst  antal 
sockerbitar  och  socker  är  dåligt  för  hälsan.  Barn  behöver  mjölk  och 
denna rektor menar att det inte behöver överdrivas. 
  
Den  opinionen  som  dock  delas  generellt  av  de  tillfrågade  skolorna  är 
föräldrarnas ansvar i frågan: 
 
Ja, man skulle ju önska då att föräldrar kanske prioriterar sina barn mer än de 
gör…Jag lastar ju inte enskilda föräldrar för detta utan det är ju samhället som 
gör det så, att man skall ut som kvinna och göra karriär, att alla skall kunna 

göra samma saker. Barnen blir ju offer för hur samhället förverkligar sig, en del 
barn är ganska kalla rent känslomässigt och det är ju lite farligt med barn som 

växer upp och inte har en tillstymmelse till empati. 
 

— Rektor 3 
 
Rektorerna anser trots att alla parter skulle kunna göra mer för att skapa 
förutsättningar  för  att grundskolelevers vikt  ska kunna hållas nere,  att 
staten ändå har ställt upp en hållbar plan för att försöka komma tillrätta 
med problemet. Eller som de uttrycker det så anser de att signalerna som 
skickas från regering och myndigheter är klara signaler om att Sveriges 
elever ska aktiveras mer. 
 
Även om alla de tillfrågade anser att både stat, kommun,  landsting och 
skola har  förmågan  att  erbjuda  förutsättningar  för  att grundskoleleven 
ska kunna gå ner i vikt så anser skolans representanter spontant att det 
är eleven själv med målsmans hjälp som har det yttersta ansvaret för att 
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överviktsproblemet skall  lösas. Dock håller alla skolans  tillfrågade med 
om att familjen ibland inte orkar uppfylla sin uppgift och då ska skolan 
eller någon annan offentlig aktör kunna gå in och hjälpa till.  
 
De produkter  som blir  allt billigare  i butikerna  är de onyttiga, det vill 
säga exempelvis godis och läsk. Detta påpekas av en av de tillfrågade då 
denne tycker att staten borde subventionera mer hälsosamma produkter 
som frukt och grönsaker.  
 
Från elevernas målsmän tycker de tillfrågade rektorerna sig höra en viss 
opinion angående hur överviktsproblemet behandlas i skolan. 
 
”Det är alltid föräldrar som inte har koll på sina barn som ber skolan ta ansvar 

för deras hälsa. Genom att föräldrarna säger att barnen inte får äta godis i 
skolan vill de att vi, som skola, skall se till det är likadant i skolan. Likadant vill 
föräldrarna att vi skall se till att barnen rör på sig mer. Men det tror jag alltså 

är ren frustration att man som förälder inte har koll på sina barn.” 
 

— Rektor 1 
 
På det stora hela avser dock rektorerna att ifrågasättandet från föräldrar 
angående kost och motion är trots allt är ganska litet. 
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5. ANALYS 
 
I analysdelen av denna uppsats kommer den information som har presenterats i 
tidigare  kapitel  att  analyseras  och  tolkas  utifrån  det  syfte  och  de  fem 
frågeställningar  som  presenterades  i  det  första  kapitlet.  För  att  underlätta 
läsandet av denna analys har vi valt att benämna de olika delarna i detta kapitel 
efter de frågeställningar som nämndes ovan. 
 

5.1 INLEDNING 

Som  tidigare  konstaterat  i  den  teorietiska  referensramen  har  socialt 
ansvarstagande blivit alltmer viktigt,  till och med  till en sådan grad att 
det har kommit att bli praxis i många organisationer. Angreppsvinkeln i 
denna  uppsats  är  annorlunda  mot  de  som  normalt  brukar  ses  och 
koncentrationen  ligger  i  att  studera  det  sociala  ansvarstagandet  hos 
några  av  Sveriges  största  offentliga  aktörer  istället  för  att  studera 
fenomenet i näringslivet. 
 
Samhällets efterfrågan av både offentliga och privata aktörer som tar sitt 
sociala ansvar har helt klart ökat och så är även  fallet när det  talas om 
övervikt  hos  barn  och  som  i  detta  specifika  projekt,  övervikt  hos 
grundskolebarn.  Vad  det  beror  på  att  efterfrågan  av  etiskt 
ansvarstagande har ökat är svårt att säga, men kanske är det som en av 
de  intervjuade  säger  att  grundskolebarnen  med  övervikt  nu  ses  på 
med ”andra slags glasögon” än tidigare. Debatten  i media har vuxit sig 
stark och problemet är mer uppmärksammat än tidigare.  
 
Problemet med  den  i  detta  projekt  studerade  situation  som  samhället 
upplever  idag är att den  lätt kan eskalera utan kontroll om  inget görs. 
Både  skolan  och  landstinget  är  de  aktörer  som  kanske mest  praktiskt 
upplever  att  situationen  har  förvärrats.  Detta  beror  på  att  skolan  ser 
barnen  varje  dag  och  landstinget  är  den  aktör  som  får  ta  hand  om 
problemet när det väl har uppstått. Alla de studerade aktörerna verkar 
dock vara väl medvetna om, samt uppmärksamma, problemet. Utan ett 
agerande  från  staten,  kommunen,  landstinget  och  skolan  kan  andelen 



— PUBLIC SOCIAL RESPONSIBILITY — 

‐ 74 - 

överviktiga  i befolkningen komma att uppnå den ganska  skrämmande 
siffran, 46 procent om 25 år. 
 
Detta  leder  oss  in på de  fyra  inledande  frågeställningarna  om de  fyra 
studerade aktörernas agerande utgör ett socialt ansvarstagade samt även 
om detta ansvarstagande är tillräckligt för att kunna lösa problemet. De 
fyra  första  frågorna  analyseras  utifrån  de  två  byggstenar  som 
tillsammans bildar PSR nämligen hållbarhet och pålitlighet. Den  femte 
och sista frågan tolkas utifrån de fyra faktorer som kännetecknar en bra 
implementerare av CSR eller PSR; integration, innovation, pålitlighet och 
engagemang.  

5.2 HURUVIDA STATENS AGERANDE UTGÖR ETT SOCIALT 
ANSVARSTAGANDE  

5.2.1 Statens arbete med en hållbar utveckling. 
En  viktig  faktor  när  det  kommer  till  att  skapa  förutsättningar  för  att 
komma  tillrätta  med  sin  övervikt  är  att  skapa  långsiktighet  och 
hållbarhet. Hållbarhet är en av de allra viktigaste faktorerna när det talas 
om  socialt  ansvarstagande  och  i  detta  fall  om  det  offentliga 
ansvarstagandet  (PSR).  FN  talade  om  att  skapa  ett  jämviktsläge  vad 
gäller  exempelvis  sociala  faktorer och därmed  en bättre värld. Staten  i 
form  av  både  berörda  ministrar  i  Regeringen  samt  deras 
hjälporganisationer  konstaterar  att  övervikt  är  ett  problem  och  detta 
problem är en viktig punkt på deras agenda.  
 
Vad vi kan konstatera från det  insamlade materialet om denna aktör är 
att  de  åtgärder  staten  tillämpar  för  att  ställa  upp  förutsättningar  för 
grundskolebarn är både punktinsatser i form av exempelvis det treåriga 
projektet Handslaget men även mer långsiktiga planer som inskrivandet 
i Läroplanen om att det  ska  ingå 30 minuters  fysisk aktivitet per dag  i 
den kommunala grundskolan. Genom att titta på uttalanden från andra 
aktörer,  bland  annat  från  landstingsrepresentanten  som menar  att  det 
inte finns några genvägar till viktminskning utan allt måste ske på lång 
sikt.  Då  det  handlar  om  att  ändra  ett  helt  beteende  och  människors 
attityder,  ser  vi  mycket  som  överensstämmer  med  det  sociala 
ansvarstagandets krav på hållbarhet och långsiktighet. Staten har många 
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av dessa  långsiktiga planer  i  sin verksamhet och dessa påverkar  i  rakt 
nedstigande led de olika kommunerna, landstingen och skolorna genom 
olika styrdokument och bestämmelser.  
 
Vi  kan  tycka  oss  se  att  vissa  av  statens  olika  projekt  har  haft 
genomslagskraft på både regional och lokal nivå i samhället. Exempelvis 
så nämner alla skolans representanter i denna undersökning att maten i 
skolan  har  blivit  bättre  och mer  genomtänkt, de matråd  som  planerar 
denna  skolmat och vilka bildas av  landstingsrepresentanter bygger  sin 
planering  och  verksamhet  kring  de  näringsrekommendationer  (SNR) 
som ges ut av Livsmedelsverket. De 30 minuter av  fysisk aktivitet som 
lades till i läroplanen av staten verkar också efterföljas på ett lyckat sätt. 
Dock  finns  det  även  projekt  som  verkar  vara  svårare  för  staten  att 
implementera. Lärarna nämner att de  finner det svårt att  integrera mer 
hälsotänkande i sin undervisning då de är, som en rektor uttalade, låsta i 
gammalt  tänkande  och  har  svårt  att  gå  utanför  den  redan  uppställda 
timplanen.  Myndigheten  för  skolutveckling  har  också  som  tidigare 
nämnt  uppmärksammat  att  dessa  tillägg  i  läroplanen  är  tillägg  som 
förmodligen inte implementerats fullt ut i särkilt många kommuner och 
skolor. 
 
I samband med skolans uttalanden om statliga ansvarsområden belystes 
även  åsikter  gällande  den  lärarutbildning  som  staten  har  ansvar  för 
innehållet av. Lärarna uttryckte att de hade liten kunskap angående hur 
barn med övervikt skall hanteras och ifrågasatte även om detta var något 
som togs upp på landets olika lärarutbildningar för att på så sätt kunna 
ta itu med problemet redan på en grundläggande nivå. 
  
Punktinsatserna från regeringshåll såsom Handslaget anges som mycket 
positivt då ett samarbete mellan de offentliga aktörerna och exempelvis 
idrottsförbunden länge har efterfrågats från många parter. Att diskutera 
är  vad  som  händer  2005  när  Handslagspengarna  är  slut  och 
kommunerna,  skolorna  och  idrottsföreningarna  får  stå  på  egna  ben. 
Kommer samarbetet att upphöra eller har staten lyckats lägga en så pass 
solid grund  att  samarbetet kommer  att  fortsätta? Svaret på den  frågan 
kan  bara  tiden  utvisa men  ifrågasättandet  av  kortsiktiga  projekt  kan 
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aktualiseras. Frågan är hur användandet av kortare projekt skulle kunna 
få maximal effekt och så stor genomslagskraft som möjligt. 
 
När  hållbarheten  i  statens  planer  diskuteras  kan  även  de  två  olika 
nivåerna inom PSR tas upp, den obligatoriska och den frivilliga. Det kan 
diskuteras  hur mycket  som  händer  på  det  obligatoriska  och  vad  som 
föregår på den frivilliga. Det vi upplever är att statens jobb med att ställa 
upp  obligatoriska  förutsättningar  fungerar  relativt  bra.  Om  eleverna 
utnyttjar  denna  obligatoriska  förutsättning,  satt  av  staten,  beror  dock 
helt  på  den  skola  och  de  lärare  som  eleven  har  runt  omkring  sig  och 
deras  engagemang  i  frågan.  Väljer  skolan  exempelvis  att  anamma  en 
hälsoprofil eller liknande får eleven obligatoriskt motta denna kunskap i 
sin skolundervisning. Anser lärarna dock att timplanen är något som ska 
följas  strikt  kan  eventuellt  mindre  tid  läggas  på  aktiviteter  utanför 
ordinarie undervisning.  Statens  bidrag med  förutsättningar  finns, men 
huruvida den mottas är olika från fall till fall. En möjlig lösning på detta, 
som  tidigare  nämnt,  är  en  uttalad  policy  från  staten  om  att  och  hur 
exempelvis skolorna skall agera. 
 
På den frivilliga nivån kan statens bidrag till idrottsföreningarna räknas 
in, både de bidrag som sker årligen samt de ”Handslagspengar” som har 
distribuerats. Också bidrag i form av resurser till landsting för att kunna 
starta upp hälsofrämjande projekt delas ut av staten. Sådana pengar fick 
bland  annat  landstinget  i  Östergötland  ta  del  av  och  har  med  dem 
genomfört  bland  annat  både  frivilliga  utbildningar  och  föreläsningar. 
Dessa pengar är dock, som landstingsrepresentanten nämnde, en resurs 
som är mycket svåråtkomlig. 

5.2.2 Pålitlighet i Statens handlande 
Något som också spelar stor roll när det utredes om en parts agerande 
utgör  socialt  ansvarstagande  är  om  aktören uppvisar  trovärdighet  och 
pålitlighet och hur, som  i detta fall, staten väljer att hantera och agera  i 
olika situationer. Statens agerande  i denna situation där övervikt bland 
grundskolebarn är ett relativt nytt problem är delat. Saken kan som alltid 
ses  från minst  två  sidor. Å  ena  sidan  kan  det  tyckas  att  beslutet  vid 
införandet  av  den  nya  läroplanen  1994  och  reduceringen  av  antalet 
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timmar i ämnena idrott och hälsa och hemkunskap var något som kunde 
påverka  den  hälsofrämjande  utvecklingen  negativt  och  på  så  sätt 
implicera att aktörens agerande  inte var  trovärdigt. Å  andra  sidan har 
staten och regeringen på senare tid också gjort det tillägget i läroplanen 
angående krav på 30 minuters daglig fysisk aktivitet som gynnar hälsan.  
 
Pålitligheten från statens sida stärks i och med det kontinuerliga arbetet 
som förs för att främja hälsan. Många instanser inom staten har som en 
av  sina  huvudsakliga  uppgifter  just  att  förebygga  ohälsa,  exempelvis 
Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket och det arbetet de gör är viktigt 
och  bra.  Den  fråga  som  kan  diskuteras  i  samband  med  statens 
kontinuerliga arbete är dock om detta arbete verkligen når  fram  till de 
övriga aktörerna. Några röster bland de intervjuade menar att de tycker 
att det är svårt att  införa hälsotänkande och att de önskar en mer klart 
uttalad policy från statligt håll om hur de ska förhålla sig till problemet. 
Regeringen  verkar  dock  ha  hörsammat  denna  önskan  och  har  som 
tidigare  nämnt  gett  Livsmedelsverket  och  Folkhälsoinstitutet  i  uppgift 
att ta fram ett underlag för en handlingsplan för att ta hand om övervikt. 
Detta underlag ska senare ligga till grund för både lokala och regionala 
individualiserade handlingsplaner. 
 
Resultat:  Genom  att  utvärdera  huruvida  statens  agerande  utgör  ett 
socialt ansvarstagande med att  skapa  förutsättningar  för  främjandet av 
hälsa med hjälp av de byggstenar hållbarhet och pålitlighet som bygger 
upp konceptet PSR kan det konstateras att det  finns  faktorer som både 
talar  för  och  emot  detta. Den  övergripande  uppfattningen  är  dock  att 
staten med  alla  de  resurser  de  innehar  samt  avsätter  i  form  av  både 
långsiktiga bestämmelser samt kortsiktiga projekt för just detta ändamål 
av oss i denna undersökning måste räknas som ett positivt svar på denna 
fråga.  

5.3 HURUVIDA KOMMUNENS AGERANDE UTGÖR ETT SOCIALT 
ANSVARSTAGANDE  

5.3.1 Kommunens arbete med en hållbar utveckling. 
Kommunen som aktör i detta projekt har en central roll som verkställare 
och  samordnare  av  flera parters beslut och verksamhet. De  sätter upp 
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lokala  mål  för  skolan  utifrån  den  nationella  läroplanen,  stöttar 
föreningsverksamhet  och  driver  skolhälsovården  vilken  även  har  ett 
visst samarbete med landstiget. Kommunen som inblandad part i denna 
uppsats  ska  också  sträva  efter  att  skapa  en  hållbar  plan  för  sin 
verksamhet  precis  som  de  övriga  tre  aktörerna.  Det  finns  idag  både 
faktorer  som  tyder  för och emot att denna hållbarhet och  långsiktighet 
finns i deras dagliga verksamhet. 
 
Ett tecken på att långsiktighetstänkandet finns inom kommunen är att de 
bland annat arbetar aktivt inom de ramar som har givits av staten. Som 
tidigare  nämnt  så  bedrivs  exempelvis  omfattande  hälsosamtal  med 
eleverna vid  flera  tillfällen under grundskoleperioden då,  som  tidigare 
nämnt,  skolhälsovården  finns  inom  kommunens  verksamhetsområde 
och inte landstingets. Faktumet att det, i samband med den digitalisering 
av  skolhälsovårdens  journaler  som nu pågår, påpekas att vikten av att 
sammanställa dessa hälsosamtal centralt likt det system som redan finns 
inom  landstingssjukvården  är  hög.  Detta  tyder  på  att  de  inom 
kommunen är engagerad i framtida utveckling av problemet. Denna typ 
av elektronisk databas skulle kunna utgöra ett kraftfullt verktyg för att i 
framtiden se tendenser i bland annat livsstilsförändringar bland unga. 
 
Ett  av  hindren  för  att  en  jämvikt  skall  uppnås  i  frågan  angående 
förutsättningsskapande  för  överviktiga  grundskolelever,  är  som  den 
kommunala  skolhälsovården  idag  uttrycker,  att  det  inte  heller  sker 
någon  samkörning  av  patientjournaler mellan  kommun  och  landsting. 
Skolhälsovården  saknar  exempelvis  tillträde  till  liknande  resurser  som 
landstinget kan utnyttja och kan idag till exempel inte ta ett blodprov på 
ett barn och få det skickat till analys. Ett flöde mellan skolhälsovård och 
landsting som kunde vara nödvändigt saknas och enligt de kommunala 
referenserna  i  detta  arbete  skulle  existensen  av  ett  sådant  flöde 
underlätta arbetet avsevärt.  
 
Kommunerna  jobbar,  förutom  landstinget, även med andra parter  som 
exempelvis  idrottsföreningar  vilka  kan  ses  verka  för  att  angripa 
problemet med  fetma  och  övervikt  och  detta  får  även  det  ses  som  en 
faktor  för att skapa en varaktighet  i verksamheten. Det  förekommer  till 
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exempel att träningsaktiviteter för barn som lider av övervikt arrangeras 
i samarbete med bland annat skola och de nämnda idrottsföreningarna. 
Det finns även exempel på mer kortsiktiga punktinsatser för att komma 
tillrätta med problemet med övervikt. Bland annat  finns det  i en av de 
tillfrågande  kommunerna  en  person  som  har  som  uppgift  att  skapa 
folkhälsopolitiska  planer  för  kommunerna.  Denna  post  är  dock 
borttagen av den andra kommunen.  
 
Det kan konstateras att viljan och mycket av kompetensen  redan  finns 
inom kommunen men att insatserna behöver samordnas på ett annat sätt. 
Det existerar planer och aktiviteter  för hur den  fysiska aktiviteten skall 
kunna  öka  inom  alla  åldersgrupper  men  dessa  kräver  då  ett 
initiativtagande från individen själv. Slutsatsen är att det behöver jobbas 
mer på att sprida budskapet. Det som har påpekats av flera tillfrågade är 
att det skall vara roligt att röra på sig, om barnet får fysisk aktivitet att 
associeras  med  glädje  är  sannolikheten  stor  att  barnet  kommer  att 
fortsätta idrotta livet ut. Att skapa förutsättningar för att komma tillrätta 
med  övervikt  är  ett  arbete  som  kräver  en  gemensam  insats  från  alla 
inblandade parter över en längre tid och de flesta är medvetna om detta. 
Ändå  existerar  det  inte  så många  fall  där  det  under  längre  perioder 
samordnas aktiviteter mellan kommunen och de övriga aktörerna.  

5.3.2 Pålitlighet i kommunens handlande 
Kommunens  pålitlighet mäts  i  huruvida  de  väljer  att  agera  samt  om 
deras  handlingar  är  trovärdiga,  mätbara  och  ansvarsfulla.  Det  vi  får 
fråga  oss  är  hur  kommunen  har  handlat  i  situationen med  att  skapa 
förutsättningar för överviktiga grundskoleelever att komma tillrätta med 
sin övervikt. Det kan i undersökningen tolkas som att kommunen är den 
aktör  där  arbetet  kanske  lättast  samordnas mellan  de  olika  aktörerna. 
Kommunen har nära kontakt med både  skola och  föräldrar och de har 
även nära kontakt med landstinget. Kommunen är också den aktör som 
kan sätta upp förutsättningar för grundskoleleven, även på dennes fritid, 
genom  exempelvis  lokala  idrottsföreningar  et  cetera.  Kommunens 
agerande utifrån denna position är som många andra handlanden både 
positivt  och  negativt.  Enligt  de  tillfrågade  kommunalrepresentanterna 
finns det  idag  inga  klara  och  specifika direktiv  i  hur  en  sådan  typ  av 
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verksamhet,  det  vill  säga  med  kommunen  som  samordnare,  skulle 
kunna  bedrivas.  Inte  heller  exakt  vad  de  direktiven  i  så  fall  skulle 
omfatta. Det görs  idag dock goda, ansvarsfulla  insatser genom att dels 
koordinera  sammanförandet  av  idrottsrörelsen  och  skolan  genom  de 
Handslagspengar som har delats ut men också genom de insatser de gör 
för att sammanställa en näringsriktig och nyttig skolmåltid för eleverna. 
 
Samtidigt  som  goda  insatser  görs  inom  vissa  områden  bedriver 
kommunen även exempelvis  fritidsgårdsverksamhet som delfinansieras 
genom  godis‐  och  läskedrycksförsäljning.  Denna  typ  av  tvetydighet 
kräver en hel del arbete för att stärka kommunens pålitlighet i frågan.  
 
Ett  område där  kommunens  ansvarstagande  är påtagligt  är det  arbete 
med  eleverna  kommunen  genomför  via  skolhälsovården.  En  av  de 
intervjuade angav att det är mer lättillgängligt för en elev att söka sig till 
skolhälsan istället för att boka tid på någon vårdcentral. Att kommunen 
lyckats  göra  skolhälsan  lättillgänglig  gör  att uppsynen  över  hälsoläget 
kan anses som större än vad det kanske hade kunnat vara. Det gedigna 
arbete med de hälsosamtal som genomförs med eleverna vid tre tillfällen 
i  grundskolan  bidrar  också  till  att  få  en  bättre  helhetsbild  över 
grundskolelevernas viktsituation. Inom detta område känns kommunens 
arbete med övervikt som att vara ansvarsfullt. 
 
Kommunens  handlande  i  olika  situationer  kunde  vara mer  tydligt  än 
vad  det  är  idag.  Exempelvis  skulle  ett  skapande  av  olika 
policydokument,  till  exempel  förbud mot godis‐ och  läskförsäljning på 
skolområden  i  kommunen,  ses  som  en  naturlig  åtgärd.  Vissa  parter 
tycker att detta, istället för att bestämmas centralt, skall vara en fråga för 
elevdemokrati. Det vill säga att eleverna själva har medbestämmanderätt 
i  frågan. Detta anses  emellertid, av de  flesta vi  talat med,  inte vara  en 
fråga om sådan slags demokrati utan att godis och läsk är inget som ett 
barn behöver ha tillgång till på skolan. 
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Det är bara att hänvisa till den artikeln som var i tidningen för ett par veckor 
sedan, det var en motion från politikerna där man tyckte att man inte skulle 

sälja läsk och godis i skolan, som för mig är fullständigt självklart. Man talar om 
elevdemokrati där men det är väldigt mycket annat där man inte talar om 

elevdemokrati. 
 

— Kommunal representant 2 
 
Förslag  finns  om  att  det  ovan  nämnda  policydokumentet  kunde 
kompletteras med att förse elever med gratis, eller nästintill gratis, frukt 
på  skolan  då  detta  troligtvis  skulle  stoppa  många  utflykter  till 
angränsande kiosker på rasterna.  
 
Resultat:  Svaret  på  om  kommunens  agerande  utgör  det  sociala 
ansvarstagande som vi efterlyser är  ja. De tar ett socialt ansvar med att 
skapa förutsättningar, även om arbetet skulle kunna göras mer effektivt 
på  en  del  punkter  såsom  koordinering mellan  de  olika  aktörerna  och 
klarare  riktlinjer  om  hur  de  ska  förhålla  sig  till  exempelvis  onyttiga 
livsmedel i skolan. 

5.4 HURUVIDA LANDSTINGETS AGERANDE UTGÖR ETT 
SOCIALT ANSVARSTAGANDE  

5.4.1 Landstingets arbete med en hållbar utveckling. 
För  landstinget som aktör gäller det,  liksom  för de övriga aktörerna att 
uppnå hållbarhet i sitt agerande så att situationen med barn och elevers 
övervikt förbättras eller hamnar i ett jämviktsläge. 
 
Landstingets  enhet,  Folkhälsovetenskapligt  centrum  i  Linköping  är  en 
verksamhet som är engagerad i frågan om övervikt och arbetar för att ta 
fram nya patientfokuserade metoder för att på längre sikt behandla och 
förebygga övervikt och  fetma  i alla åldrar. Denna enhet  får ses som en 
positiv faktor och ett steg i rätt riktning mot en högre grad av hållbarhet. 
Det som dock kan ses som negativt med  just arbetet mot övervikt inom 
landstinget är avsaknandet av en specialistenhet som tar hand om redan 
konstaterad  övervikt  eller  fetma.  En  sådan  specialistenhet,  vore  enligt 
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landstingsrepresentanten  i denna undersökning, önskvärt att det  fanns 
på  Linköpings  universitetssjukhus.  En  önskan  är  också  att  det  skulle 
finnas personer på varje vårdcentral med stor kunskap inom området. 
 
Landstinget  i Östergötland  som  aktör  i  denna  uppsats  bedriver  ändå 
idag ett bra grundläggande arbete med att skapa  förutsättningar  för en 
mer hälsofrämjande situation bland  länets överviktiga grundskolelever. 
Det som kan tyckas som en mindre hållbar plan är landstingets uttalande 
angående prioritering av överviktsproblemet där det sägs att problemet 
skulle överlag kunna prioriteras högre av alla inblandade aktörer och att 
det  i  landstingets  fall  inte  prioriteras  så  högt.  Vi  talar  då  både  om 
förebyggande och om behandling av övervikt hos grundskolelever. 
 
På  ännu  en  punkt  där  hållbarheten  i  planen  kan  göras  starkare  är  i 
samband  med  koordineringen  av  patientjournaler  mellan 
skolhälsovården  och  landstiget  under  den  period  som  utgör  barnets 
grundskoleutbildning.  Landstigen  har  under  den  obligatoriska 
grundskoletiden,  på  grund  av  att  skolhälsovården  ligger  under 
kommunens  regi,  inga  fasta kontroller av barnets  fysiska hälsa  som de 
hade under  tiden de var placerade under Barnavårdscentralens ansvar. 
Detta  innebär att det är väldigt svårt  för  landstiget att upptäcka om ett 
barn  tenderar  till  att  bli  överviktigt.  Det  tappas  således  uppsyn  över 
barnet  under  en  lång  period  där  landstinget  kunde  ha  hållit  en mer 
regelbunden  kontroll  av  elevens  fysiska  utveckling.  Denna  period  är 
också  den  då  barnets  fysiska  hälsa  förändras  som mest  och  det  kan 
hända väldigt mycket under korta perioder. 
 
Positivt  för  hållbarhetsarbetet  är  att  landstinget  ser  skolan  som  en 
mycket  bra  arena  för  att  kunna  få  ut  budskapet  med  att  det  är  av 
relevans att ta hand om sin hälsa redan på ett tidigt stadium. De nämner 
bland annat att de tycker att det är viktigt att eleverna själva är med och 
beslutar i olika skolfrågor då eget engagemang kan ha en större grad av 
genomslagskraft och ge större inspiration för eleverna själva. 
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5.4.2 Pålitlighet i landstingets handlande 
Pålitlighetsfaktorn det talas om i samband med landstinget är hur denna 
aktör  väljer  att  agera  och  hantera  olika  situationer  och  hur  trovärdigt 
deras  handlande  är.  Det  kan  konstateras  att  även  denna  aktörs 
handlande har både positiv och negativ inverkan på trovärdigheten. Det 
som främst stöder detta påstående är att landstinget idag faktiskt aktivt 
behandlar överviktsfrågan. Det existerar en rad olika projekt, både inom 
den egna verksamheten som tillsammans med övriga aktörer dels för att 
få  en  bättre  blick  över  det  nuvarande  läget,  vad  gäller  vikt  och 
viktökning men  även  förebyggande  och  behandlande  arbete  drivs  av 
landstinget.  Det  som  främst  är  trovärdigt  i  landstingets  nuvarande 
planer  är  att  de  hela  tiden  understryker  att  deras  arbete  för  en  bättre 
hälsa är ett långsiktigt handlande och att de påpekar att det inte handlar 
om att tillämpa någon form av mirakelkur utan istället försöka förändra 
människors vanor och attityder. 
 
Där det möjligtvis kan  tänkas att  landstinget brister  i sitt handlande är 
det uttalande att övervikt bland  skolelever  inte är en prioriterad  fråga, 
liksom  att  exempelvis  en  specialistenhet  för  människor  med 
överviktsproblem skulle behöva existera. Dessa båda frågor hänger som 
mycket annat ihop med en resursprioritering. Landstinget medger dock 
att de sannolikt kan ändra på verksamheten för att klara av det här även 
med  begränsade  resurser.  Detta  tyder  på  att  landstinget  faktiskt  är 
medvetna  om  att  problemet  existerar  och  att  problemet  är  tillräckligt 
påtagligt  för  att  få  en  eventuell  högre  budgetprioritering  än  de  för 
närvarande har. Vidare rör sig landstingen även inom verksamhetsramar 
som  till viss del dikteras av  staten därför har de  inte  full möjlighet att 
själva leda sin verksamhet och därav inte heller fulla möjligheter att välja 
sina prioriteringar. 
 
Resultat: Enligt oss utgör landstigets nuvarande och planerade framtida 
insatser  en  god  grund  för  ett  socialt  ansvarstagande.  Landstinget  i 
Östergötland jobbar med flera nya metoder för att studera och behandla 
övervikt vilket tyder på att de strävar efter att uppnå en hållbarhet i sina 
metoder att arbeta med övervikt. Inom de verksamhetsramar de rör sig 
idag visar de att de tar ett ansvar för problemet och de har flera konkreta 
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idéer om hur verksamheten kan utvecklas även om de själva erkänner att 
de  skulle  kunna  lägga  högre  prioritet  på  problemet  med  redan 
existerande resurser. 

5.5 HURUVIDA SKOLANS AGERANDE UTGÖR ETT SOCIALT 
ANSVARSTAGANDE  

5.5.1 Skolans arbete med en hållbar utveckling.  
Skolan är den aktör som i denna uppsats har närmast och mest frekvent 
kontakt  med  de  grundskolelever  vars  problem  med  en  eventuell 
övervikt.  Skolan  är  därmed  förmodligen  den  aktör  som  faktiskt  har 
störst chans att praktiskt kunna påverka men även förebygga situationen 
med ohälsa. 
 
Skolan  har  en  stor  fördel  i  arbetet  med  att  skapa  hållbarhet  i  sin 
verksamhet genom att de har stöd från staten och kommunen i form av 
läroplanen och skolplanen att skapa det som vi i denna uppsats kallar för 
obligatoriska förutsättningar för en överviktig grundskolelev. Skolan kan 
ställa  krav  på  eleven  att  delta  i  de  30 minuters  daglig  fysisk  aktivitet  
som föreskrivs eller att närvara på idrottstimmarna och på så sätt få mer 
motion än vad de kanske skulle ha fått om detta inte var reglerat av de 
berörda offentliga aktörerna. 
 
När det kommer  till de mer  frivilliga  förutsättningarna  som  ställs upp 
för eleven ställs skolan inför en svårare uppgift. En av de situationer som 
skolorna  önskar  kunde  ändras  är  att  eleverna  även  kunde  röra på  sig 
efter  skoltid. Det vill  säga på den  tiden då  skolan  inte kan kontrollera 
vad eleverna gör eller vad de äter. En av de rektorer som har intervjuats i 
denna undersökning efterlyser följande: 
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”…kanske östgötaidrotten skulle kunna hålla i att skolan får möta lokala 

idrottsföreningar. Lokala idrottsföreningar får använda våra hallar som vi har 
disponibla fram till klockan fem på eftermiddagen och att man då har öppet med 
olika aktiviteter så att eleverna har möjlighet att efter skoltid att röra på sig. 

Men det där är bara på ett idéstadium än så länge…” 
 

— Rektor 2 
 
Samtidigt uttrycker, som tidigare nämnt, före detta utbildningsministern 
Thomas Östros att staten tillsammans med skolan och  idrottsförbunden 
kunde  samarbeta  och  att  idrottsförbunden  kunde  starta  någon  slags 
fadderverksamhet knutna till varje skola. 
 
I stort kan en  tendens märkas som visar  till att skolans grundläggande 
tankar angående hälsa och övervikt har ändrats  jämfört med bara tio år 
sedan. Alla de tillfrågade skolorna i undersökningen höll på med något 
slags hälsoarbete på sin skola, i sin verksamhet hade de hälsotemaveckor, 
hälsoprofiler på skolan eller att de medvetet valt att föra in ett nyttigare 
sortiment,  det  vill  säga  ersatt  godis  och  läsk,  i  de  uppehållsrum  eller 
fritidsgårdar som är kopplade till skolan. Om detta kan vara beaktat som 
att vara en långsiktig plan som skolan tillämpar eller bara ett resultat av 
att  problemet  har  blivit  så  pass  uppmärksammat  ibland  annat media 
under den senaste tiden är svårt att säga. 
 
Föräldrarna är några  som  egentligen  inte nämns  så mycket av  skolans 
representanter  förutom  att  de  är  eniga  om  att  ansvaret  för  problemet 
med barns övervikt ändå i grund och botten ligger hos eleven själv och 
hos föräldrarna men att skolan ändå självklart hjälper till på de punkter 
där  eleven  med  familj  misslyckas.  Något  interaktivt  arbete  mellan 
föräldrar och skola verkar inte vara något som tillämpas till någon högre 
grad.  Enligt  en  skolrepresentant  hörs  inte  heller  någon  opinion  från 
föräldrarnas  sida  i  debatten  om  elevernas  eventuella  övervikt.  Detta 
skulle kunna vara ett resultat av den inledande diskussionen vi förde om 
att båda föräldrarna i en familj i dagsläget är förvärvsarbetande och helt 
enkelt inte har tid över att lägga på just detta problem. 
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Föräldrarna  blir  länken  mellan  skolan  och  barnet  och  den  som  har 
ansvar  för de  aktiviteter  som  barnet  ägnar  sig  åt på  fritiden. Att  göra 
föräldrarna  engagerade  i  frågan  om  barns  övervikt  är  inte  skolans 
uppgift men engagemanget sinsemellan vore lyckat för att kunna skapa 
en lösning på problemet och en mer hållbar utveckling. 

5.5.2 Pålitlighet i skolans handlande 
När skolan ska bedömas utifrån pålitlighetsfaktorn ska dess trovärdighet 
och  agerande  i  olika  situationer  som  uppstår  studeras.  Ett  av  skolans 
största problem när det gäller  trovärdighet är hur de väljer att angripa 
problemet med övervikt hos sina elever utifrån de förutsättningar de har 
fått från staten. Skolans timplan  innebär en viss frihet för  lärarna själva 
att  disponera  den  tid  som  står  till  deras  förfogande  enligt  läroplanen. 
Efter  att  intervjuer  hade  gjorts med  skolans  representanter  kunde  det 
dock skönjas att flera av rektorerna trodde att  lärarna kunde vara fast  i 
gammalt  tänkande  och  hade  svårt  att  gå  utanför  ramarna  för  sina 
inplanerade  lektionstimmar.  På  grund  av  gammal  vana  och 
bekvämlighet valde de ofta att behålla ordinarie undervisning som den 
alltid har sett ut, även om det  från rektorernas håll signalerades om att 
det behövdes fler gemensamma ansträngningar över ämnesgränserna för 
att  komma  åt  problemet  med  överviktiga  elever  på  ett  bra  sätt.  I 
samband med  lärarnas  eventuella  tänkande  i  gamla  banor  togs  också 
lärarnas  arbetstider  upp.  En  av  rektorerna  menade  att  det  som  i 
dagsläget  saknas  för  att  hälsoarbetet  skulle  ytterligare  skulle  kunna 
utvecklas  är  dels  en  klar  handlingsplan  eller  policy  från  staten,  att 
lärarna stiger ur sin bekvämlighetszon och kan tänka sig att ändra på sin 
tidsplanering för att eleverna skall nå upp till det angivna målet för just 
det ämnet och  istället samarbetar med de övriga undervisningsämnena 
så att hälsa blir ett ämne som genomsyrar hela utbildningen.  Det skulle 
också  behövas  eldsjälar  inom  skolan  som  är  beredda  att  organisera 
arbetet med förutsättningsskapande för eleverna. Skolan efterlyser även 
samarbete  med  exempelvis  idrottsrörelsen  för  att  kunna  aktivera 
eleverna även på fritiden.  
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Att  skolan  ägnar  sig  i  en  form  eller  en  annan  åt  något  slags 
hälsofrämjande arbete är relativt uppenbart efter samtalen med skolorna. 
Trots en från lärarnas sida form av trögrörlighet i arbetssättet så görs det 
ändå  en  hel  del  i  skolan.  Skolan  agerar  och  reagerar  på  de 
samhällsförändringar  som  gestaltar  sig  i  form  av  en  mer  överviktig 
befolkning. Skolan och kommunen ändrar skolmatutbudet och de  inför 
hälsofrämjande  projekt.  Det  finns  dock  ännu  en  dimension  i  denna 
diskussion och det  är den  om huruvida grundskoleeleven väljer  att  ta 
emot  dessa  obligatoriska  och  frivilliga  förutsättningar  som  skapas  till 
dennes  fördel.  En  rektor  uttrycker  det  som  att  även  om  det  finns  sex 
olika sallader på salladsbordet så betyder  inte det att eleven vill äta av 
dem.  
 
Resultat:  Det  slutliga  svaret  på  om  huruvida  skolans  ansvarstagande 
utgör ett socialt ansvarstagande är att ja det gör de. Genom att ställa upp 
främst obligatoriska men också  frivilliga  förutsättningar bäddar de  för 
att  eleven  själv  sedan  skall  utnyttja  dessa  förmåner.  Dock,  även  om 
svaret är  ja på denna  fråga om  skolans  såväl  som  statens, kommunens 
och  landstingets  uppställande  av  förutsättningar  utgör  ett  socialt 
ansvarstagande  kvarstår  ändå  ett  plan  av  diskussionen;  även  om 
förutsättningar finns, är de tillräckliga? 

5.6 UTGÖR DET GEMENSAMMA SOCIALA ANSVARET 
TILLRÄCKLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR? 

För  att  kunna  mäta  den  totala  insatsen  från  de  av  oss  undersökta 
parterna inom den offentliga sektorn skall vi diskutera de kollektiva och 
individuella  insatserna  sett  utifrån  faktorerna:  Integration,  Innovation, 
Pålitlighet och Engagemang. Dessa fyra faktorer är förklarade i stycke 3.2.3 
som nyckelfaktorer för att lyckas med implementeringen av PSR. 

5.6.1 Integration 
Att fetma och övervikt är ett växande samhällsproblem är något de inom 
den offentliga sektorn är väl medvetna om. Alla undersökta parter visar 
att de ser allvarligt på problemet och vidtar åtgärder på flera håll  inom 
sina  verksamheter.  Integrationsarbetet  handlar  i detta  arbete  nämligen 
just om att kunna implementera arbetet med förutsättningsskapande för 
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att grundskolelever  själva  ska kunna och vilja komma  tillrätta med  sin 
övervikt. Det  vill  säga,  hur  staten,  kommunen,  landstinget  och  skolan 
integrerar detta tänkande i sin egen organisation för att kunna ta itu med 
det på ett effektiv sätt och på så sätt skapa en god hälsosituation. 
 
På alla nivåer,  från nationell  till  lokal nivå är övervikt ett problem som 
behandlas. Alla de intervjuade i denna uppsats berättar om de åtgärder 
de för tillfället genomför men också att denna fråga är något som kunde 
vara högre prioriterat än vad det är idag. Inom staten finns många olika 
instanser som jobbar med hälsa, kost och motion både olika statsråd men 
också  de  verk  och  myndigheter  som  finns  till  förfogande  såsom 
Livsmedelsverket,  Statens  Folkhälsoinstitut,  Skolverket  och 
Myndigheten  för skolutveckling. Många olika kartläggningar har gjorts 
fram  till  idag  som  till  exempel  matvaneundersökningar  och  studier 
angående den  fysiska aktiviteten. Den handling  som  i dagsläget känns 
vara  av  störst  vikt  är  den  nationella  handlingsplan  för  hur  aktörerna 
skall  kunna  öka  den  fysiska  aktiviteten  och  förbättra matvanorna  hos 
befolkningen. Detta regeringsinitiativ visar att de har insett vikten av att 
angripa  problemet  på  en  fundamental  nivå.  Denna  rapport  består  av 
olika faser men slutprodukten kommer, som tidigare nämnt, att resultera 
i  en  handgriplig  handlingsplan  som  de  övriga  offentliga  aktörerna 
kommer  att  kunna  använda  i  sitt  fortsatta  arbete  mot  fetma.  Detta 
initiativ  är  för  de  övriga  intervjuade  aktörerna  en  klar  signal  från 
regeringshåll att övervikt är  ett problem  som måste prioriteras mer än 
vad det gör idag. 
 
Något  som  gäller  de  aktörer  som  är  underställda  staten  är  att  det 
upplevs att det helt klart behövs klarare direktiv för att dessa ska kunna 
fortsätta sitt arbete med en enad front. Integreringsarbetet av hälsofrågor 
på regional och lokal nivå skulle kunna förbättras till exempel genom att 
sätta upp ett tydligare ramverk för huruvida det till exempel ska tillåtas 
godisätande och  läskdrickande  i  skolans  regi et cetera.   Som  sagt  finns 
det  fortfarande  många  åtgärder  som  skulle  kunna  knytas  ihop  och 
samordnas. Mycket av det arbete som utförs inom staten är skapandet av 
rekommendationer och  förslag  till hur de olika aktörerna  skall bedriva 
sin  verksamhet  i  lägre  instanser  som  kommun  och  skola. 



– ANALYS – 

‐ 89 ‐ 

Undersökningar  visar  att  dessa  rekommendationer  inte  alltid  följs.  Ett 
exempel på detta är bland annat faktumet att inte alla kommuner har en 
kostansvarig  som  är  ansvarig  för  skolluncher  och  detta  gör  det 
förmodligen  svårt  att  nå  ut  med  till  exempel  de  närings‐
rekommendationer som Livsmedelsverket kommunicerar.  
 
Det krävs med  andra  ord  förmodligen  ett mer  aktivt  arbete  i  att både 
skapa  och  förmedla  rekommendationer  och  policys  och  sedan  genom 
uppföljning se till att de går från lokala tolkningar av rekommendationer 
till att bli nationell praxis helst utan att behöva lagstiftas. Att läroplanen 
utökades med att skolan skall sträva efter att erbjuda mer fysisk aktivitet 
inom  ramen  för  hela  skoldagen  är  ett  steg  i  rätt  riktning men  kräver 
också  en  stor  insats  från  skolorna.  Dessa  har  uttryckt  att  mycket  av 
arbetet med att bli bättre på att bekämpa övervikt och fetma bromsas av 
att skolpersonalen är kvar i gamla mönster som exakta arbetstimmar och 
djupt inarbetade timplaner. Timplanerna skulle kunna ses som ett hinder 
för  att  utveckla  integrationen  av  hälsotänkande  i  undervisningen  då 
lärarna  eventuellt  oroar  sig  för  att  eleverna  inte  når  upp  till  det 
uppställda målet för just det ämnet om tid läggs på något annat. Detta är 
uppenbarligen en faktor som måste tas i akt om det skall kunna arbetas 
fram  en  fungerande  handlingsplan  för  att  förbättra  elevernas 
hälsotillstånd i allmänhet.  

5.6.2 Innovation 
Innovation  i detta  sammanhang  innebär hur de olika  aktörerna  staten, 
kommunen,  landstinget  och  skolan  stödjer  ansvarsutvecklingen  och 
förbättringen  inom  det  studerade  området  som  i  sin  tur  gynnar  det 
sociala ansvarstagandet. I intervjuerna och bakgrundsmaterialet med de 
fyra olika aktörerna kunde det  framtolkas  ett  antal olika åtgärder  som 
eventuellt kan förbättra arbetet med att skapa förutsättningar för barn att 
kunna komma tillrätta med en eventuell övervikt. 
 
För att bidra till utvecklingen och förbättringen inom området måste för 
det första alla aktörerna få ett gemensamt synsätt. Samarbetet både inom 
verksamheten för varje aktör, likväl som mellan de fyra aktörerna, kunde 
fungera  bättre  än  vad  det  gör  idag.  Ett  steg  i  rätt  riktning  är  det 
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handlingsplansunderlag  som  just  i  detta  ögonblick  läggs  grund  för. 
Detta kan ses som ett initiativ för en samordnad insats mot övervikt. Det 
intryck  som gavs vid de  intervjuer  som genomfördes  var  att  även  om 
viljan är god så  finns det brister  i systemet. Delvis  finns dessa brister  i 
samarbetet  mellan  landstinget  och  kommunen  då  de  båda 
organisationerna  upplever  att  informationsflödet  dem  emellan  kunde 
vara bättre,  framförallt vad gäller de digitaliserade hälsojournaler  som 
existerar.  
 
Mellan kommunen och skolan kunde arbetet också bli bättre, exempelvis 
genom  att  som  Thomas  Östros  föreslår  med  fadderverksamhet  där 
skolan har  ett  tätt  samarbete med  en  lokal, kommunal  idrottsförening.  
Detta  skulle  innebära  att  barn,  som  kanske  inte  skulle  söka  upp  en 
idrottsförening  i  normala  fall,  skulle  komma  i  kontakt med denna  via 
exempelvis skolan och få en möjlighet att prova på idrott. 
 
Arbetet  inom  verksamheten hos  varje  aktör  står  också  inför  en period 
som  kännetecknas  av  innovation.  Framförallt  inom  skolan  finns 
trögrörliga moment som behöver  förbättras.  Idéerna  finns men är ändå 
bara idéer. Både den intervjuade landstingsrepresentanten samt rektorer 
uttryckte exempelvis idén att om det inte fokuserade på att lägga in fler 
timmar inom skolämnet Idrott och hälsa utan införde ”Livsstilskunskap” 
som  ett  genomgående  tema  i  utbildningen  kunde  det  få  mer 
genomslagskraft.  Detta  handlar  förmodligen  främst  om  att  ändra 
tankesättet hos  lärarna men också att  föra upp diskussionen angående 
existensen av timplaner på dagordningen.  
 
Jag tror att det är vikigt att skolorna tänker i nya banor och tar hjälp av andra 

för vi klarar inte ut det här på egen hand. Och att vi tar initiativ utanför 
kommunens skolplan. 

 
— Rektor 2 

 
Som  ovan  nämnt  är  den  kommunala  skolhälsovården  på  väg  att 
digitalisera  sina  journaler  vilket  de  säger  kommer  att  ge  en  bättre 
översiktsmöjlighet  vad  beträffar  grundskolebarns  hälsa.  Denna 
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digitalisering kommer bland annat  innebära att det kommer bli  lättare 
att  sammanställa  och  jämföra  information  som  samlas  in  via  de 
hälsosamtal  som  hålls  med  elever  under  grundskoletiden.  Denna 
information kommer enligt dem att kunna utgöra ett bra underlag för att 
tidigt  kunna  identifiera  trendskiftningar  i  barns  livsstil.  Sådan 
information  är  nyttig  för  alla  inblandade  parter  då  eventuella 
nyckelfaktorer  till  varför  förändringarna  sker  kanske  kan  identifieras 
genom  detta. Detta  kan  också möjliggöra  ett  snabbare  handlande  vid 
eventuella fall med risk för övervikt. 
 
Landstiget eftersöker också en högre grad av koordinering när de menar 
att  de  borde  ha  en  specialistenhet  för  just  övervikt  och  fetma. Vidare 
menar landstiget att detta samarbete är något de behöver för det interna 
flödet  då  även  vårdcentraler  och  tandvården  behöver  specialister  att 
vända sig till när de kommer i kontakt med övervikt och fetma. Övervikt 
är  ett  tillstånd  som kräver behandling under  en  längre period. Då det 
inte  rör  sig  om  enbart  medicinering  utan  framförallt  även 
livsstilsförändring  hos  patienten  är  det  av  yttersta  vikt  att  de  inom 
vården vet hur en person som lider av problemet skall behandlas. För att 
en patient skall kunna  ta  itu med sin övervikt krävs det ett aktivt stöd 
från  vården  och  andra  inblandade  parter  för  att  personen  i  fråga  inte 
skall falla tillbaka till en ohälsosam livsstil.  

5.6.3 Pålitlighet 
Den  trovärdighet och det kollektiva  ansvarstagande  som visas  från de 
fyra aktörerna har en sak gemensamt. Det som många nämner på frågan 
om aktören i fråga skulle behöva mer resurser för att kunna bygga upp 
fler och bättre  förutsättningar är att det är klart att mer  resurser skulle 
behövas men att det ändå inte är det som är problemet. Problemet ligger 
i  att  tiden  inte  finns  eller  att  prioriteringen  inte  finns  där.  Inom  både 
staten, kommunen och landstinget är allt som alltid en fråga om hur de 
pengar  de  har  till  sitt  förfogande  ska  distribueras.  För  skolans  del 
handlar  det  om  att  hitta  de  eldsjälar  som  är  villiga  att  ta  på  sig  den 
uppgiften  att  organisera  ett  hälsoarbete.  Om  exempelvis 
den ”livskunskap”, som bland annat nämns under föregående stycke 5.2, 
ska  kunna  genomföras  krävs  också  en  stor  omstrukturering  av 
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timplanen.  Även  lärarnas  prioritering  vad  beträffar  de  tio 
planeringstimmar  per  vecka  som  tillsammans  med  35 
undervisningstimmar utgör deras arbetsvecka, ska användas till. 
 
Att  aktörerna  själva  anser  sig ha de  resurser de  behöver  för  att  skapa 
tillräckligt med  förutsättningar men kanske  inte  använder dem på  rätt 
sätt skapar ett ifrågasättande vad gäller aktörernas pålitlighet. Det ger ett 
intryck av att problemet är erkänt men att det inte angrips till fullo. Det 
vill  säga  att  de  inte  använder  tillgängliga  resurser  fullt  ut  för  att  lösa 
problemet. 
 
Det som ändå är positivt i frågan om pålitlighet är att varje enskild aktör 
faktiskt  reagerar  och  agerar  i  frågan. Alla  verkar  vara  överens  om  att 
barns övervikt är  ett  fenomen  som behöver behandlas, dock menar de 
också att varje aktör faktiskt kan göra mer än vad de i dagsläget gör. 

5.6.4 Engagemang 
De  olika  aktörernas  gemensamma  engagemang  består  i  hur  de 
kommunicerar och samarbetar med den berörda gruppen, det vill säga 
överviktiga grundskolelever. 
 
Idag  finns  ett  tydligt  engagemang  från  de  olika  aktörerna  och  alla 
försöker att nå ut  till både elever med överviktsproblem men också  till 
samhället  i  stort  för  att  både  avhjälpa  samt  förebygga  problemet. Det 
engagemang  som visas  idag visas  inte genom någon gemensam  insats 
utan denna resursinriktning kommer vanligtvis från varje aktör, var och 
en för sig.  
 
Staten  kommunicerar  gärna  sitt  intresse  genom  olika  hearingar  med 
uttalanden av de statsråd som innehar poster inom det berörda området. 
Men också genom att arrangera olika  seminarier  som allmänheten kan 
delta i. Likaså landstinget håller samma profil och arrangerar temadagar 
och  föreläsningar  för  intresserade.  Skolan  är  den  aktör  som  visar  sitt 
engagemang  genom  den  dagliga  kontakten  med  eleverna  samt  att 
undervisning  är  en  naturlig  del  av  skolans  verksamhet.  Även 



– ANALYS – 

‐ 93 ‐ 

skolsköterskorna  anställda  av  kommunen  har  hand  om  viss 
undervisning som har med hälsa att göra. 
 
Problemet med  det  engagemang  som  visas  idag  är  att  informationen 
finns där om den enskilde  individen är villig att söka upp den och vet 
var det  ska  letas. Gemensamma aktioner  skulle behövas  för att en mer 
interaktiv  kommunikation  mellan  eleverna  själva  och  de  fyra  olika 
aktörerna skulle uppstå. 
 
Resultat:  Utifrån  denna  diskussion  om  integration,  innovation, 
pålitlighet  och  engagemang  kan  vi  säga  att  arbetet med  övervikt  och 
fetma  inom  den  offentliga  sektorn  inte  utgör  ett  tillräckligt  socialt 
ansvarstagande  för att skapa de  förutsättningar som  individen behöver 
för  att  ta  itu med  sitt  problem.  För  att  dessa  förutsättningar  skall  bli 
tillräckliga krävs att arbetet blir bättre på samtliga  fyra punkter genom 
att  främja  samarbetet  mellan  alla  instanser,  öka  tillgängligheten  på 
frivilliga  aktiviteter  för  allmänheten  och  att  alla  verkar  för  att  öka 
medvetenheten om den egna  livsstilens konsekvenser. Detta  inte minst 
för  att  individen  själv  skall uppmärksamma  sitt problem  och utveckla 
viljan att ta itu med det. 
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6 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av undersökningen i form av 
kortfattade  slutsatser  rörande  de  fem  frågeställningarna  som  presenterades 
initialt i uppsatsen.  
 
 
 
I  denna  slutsats  kommer  ett  kort  och  tydligt  svar  ges  på  frågan  om 
huruvida  statens,  kommunens,  landstingets  och  skolans  nuvarande 
agerande  var  för  sig  utgör  ett  socialt  ansvarstagande  för  att  skapa  de 
bästa förutsättningarna för en grundskolelev att komma tillrätta med sin 
övervikt.  Här  presenteras  även  kortfattat  svaret  på  hur  de  olika 
aktörernas  gemensamma  ansvarstagande  utgör  tillräckliga 
förutsättningar för att en eventuell övervikt skall övervinnas. 
 
Vi  sammanfattar  att  ja,  vi  bedömer  att  de  olika  aktörernas  enskilda 
agerande var och  en  för  sig utgör  ett  socialt  ansvarstagande. För varje 
aktör finns det dock naturligtvis både argument som väger för och emot 
att  det  offentliga  sociala  ansvaret  tas,  men  vi  har  ändå  gjort 
bedömningen att alla enskilda aktörer är väl medvetna om att problemet 
existerar och försöker i ord och handling komma tillrätta med det.  
 
För att kort sammanfatta de stora punkterna så anser vi att staten tar sitt 
sociala  ansvar  genom  att  dels  skapa  rekommendationer  och 
handlingsplaner  för  kommunen,  landstingen  och  skolorna  att  följa, 
staten  bidrar  också  exempelvis  med  pengar  till  idrottsrörelsen, 
kommunerna  och  skolorna  genom  projektet  Handslaget.  Även 
handlingen att  införa  tillägget  i skolans styrdokument om daglig  fysisk 
aktivitet och en högre grad av  fokusering på hälsa  får ses som positivt. 
Statens problem är att informationen har svårt att nå ut och realiseras på 
regional och  lokal nivå  i  samhället och  från  just dessa  två  sistnämnda 
nivåerna hörs en efterfrågan efter tydligare regler och förhållningssätt att 
följa. Även  beslutet  att  reducera  antalet  lektionstimmar  i  ämnet  idrott 
och hälsa har ifrågasatts av många. 
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Kommunen  i sin  tur  tar också sitt sociala ansvar genom att exempelvis 
utveckla  en  väl  fungerande  skolhälsovård.  De  stöttar  de  lokala 
idrottsföreningarna och försöker i största möjliga mån samordna insatser 
mellan  kommun,  landsting,  skolor  och  föräldrar.  De  punkter  där 
ansvarstagandet  eventuellt  kan  tyckas  brista  är  att  samarbetet  med 
exempelvis  landstinget skulle kunna skötas bättre och att det  i rådande 
situation  skulle  behövas  en  bättre  kommunal  plattform  för  att 
sammanföra  idrottsföreningar  och  skolan.  Dessutom  avsatte  de 
exempelvis den  före detta  ansvarige  folkhälsosamordnaren  efter att ha 
utvecklat ett kommunalt folkhälsopolitiskt program, vilket kan försvåra 
uppföljningen av den folkhälsopolitiska planen. 
 
Att vi valde att bedöma att landstinget tog sitt sociala ansvar berodde på 
att de  för närvarande har  ett antal  långsiktiga projekt  som  jobbar med 
övervikt och hälsa i allmänhet då detta ingår som del i aktörens dagliga 
verksamhet.  Ett  eventuellt  ifrågasättande  av  aktörens  engagemang 
kommer  naturligt  att  uppstå  genom  faktumet  att  frågan  om  barns 
övervikt är  lågt prioriterat  inom  landstinget  likaså genom saknandet av 
en  specialistenhet.  På  grund  av  att  kommunen  administrerar 
skolhälsovården  tappar  landstiget  en  del  av  helhetsbilden  angående 
grundskolelevers hälsa. 
 
Att svaret blev positivt även för skolan som social ansvarstagare beror på 
deras engagemang i frågan genom att införa hälsoveckor och hälsoteman 
på  skolschemat.   Det  finns  även  en vilja  i  skolan  att  aktivera  eleverna 
också  på  fritiden  i  samarbete  med  lokala  idrottsföreningar.  Skolan 
arbetar  även  aktivt  med  att  minimera  förekomsten  av  läsk  och 
godisförsäljning på skolans område. De  faktorer som går att  ifrågasätta 
är framförallt hanterandet av timplanen och att ett övergripande synsätt 
saknas angående exempelvis införandet av ämnet ”livskunskap” som ett 
ämne  som  kan  genomsyra  hela  utbildningen.  Skolans  synsätt  kan 
benämnas  som  fragmenterat  istället  för  övergripande, det  vill  säga  att 
det finns många spridda insatser men att det inte sker någon nämnvärd 
koordinering av dessa. 
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När svaret nu är förtydligat om huruvida de olika aktörernas agerande 
utgör ett socialt ansvarstagande och svaret på den frågan är  ja, de olika 
aktörerna  tar  ett  socialt  ansvar. Dock  återstår  frågan  om  detta  sociala 
ansvarstagande  utgör  en  tillräcklig  förutsättning  för  en  elev  att  själv 
komma tillrätta med sin övervikt.  
 
Svaret på den  frågan är nej. Det gemensamma  sociala ansvarstagandet 
från de fyra olika aktörerna utgör inte tillräckliga förutsättningar för att 
en elev själv ska börja ta bättre ansvar för sin egen vikt. Utifrån de fyra 
faktorerna som indikerar om en aktör är en god implementerare av PSR 
nämligen  integration,  innovation, pålitlighet och engagemang så kan vi 
konstatera att vi kan hitta faktorer som tyder på att var och en av dessa 
faktorer  täcks  in.  Ändå  konstaterar  vi  att  även  om  det  finns 
förutsättningar  så är de  inte  tillräckliga. Detta då dessa  förutsättningar 
dels  skall  förse  individen med  hjälpmedel  att  angripa  problemet men 
även kunskapen om samt viljan att ta itu med det. 
 
Alla  de  tillfrågade  anser  i  frågan  att  det  kan  göras  mer  i 
förutsättningsskapandet  och  att  alla  parter  var  och  en  för  sig  har  de 
resurser som behövs för att kunna skapa bättre förutsättningar. Det hela 
handlar  istället  om  prioritering  och  engagemang. Vi märker  att  viljan 
bland  de  offentliga  aktörerna  är  god  för  att  komma  tillrätta  med 
problemet  och  att  idéerna  hur  de  skulle  kunna  göra,  om  tiden  och 
engagemanget fanns, är många. Det som överlag är problemet för alla de 
fyra aktörerna är att deras arbete var och en  för  sig befinner  sig på en 
god nivå men att  samarbetet dem emellan  inte  fungerar så bra. För att 
kunna  implementera  en  starkare  hälsoprofil  över  lag  i  skolorna  som  i 
samhället krävs att de fyra aktörerna ser det gemensamma målet istället 
för  individuella  delmål.  Som  situationen  ser  ut  idag  så  tillgängliggörs 
mycket  information  av  alla  aktörer  men  för  att  få  tag  på  denna 
information krävs ett påtagligt aktivt handlande från den sökandes sida. 
Ett  bättre  system  för  spridandet  av  de  kunskaper  som  faktiskt  finns, 
skulle  vara  nödvändig  samt  enhetliga  och  tydliga  policys  om  hur  de 
olika aktörerna skall handla och agera i hälsofrågor. 
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7 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 
I detta sista kapitel presenteras de förslag till vidare studier baserade på tankar 
som uppkommit under denna studies gång. 
 
 
Att  undersöka  hur  antingen  informationsteknologiskt  eller  juridiskt 
informationsöverförandet mellan den kommunala  skolhälsovården och 
landstinget kan förbättras. 
 
Att  undersöka  hur  ett  implementerande  av  ämnet  Livskunskap  i 
skolorna skulle kunna se ut 
 
Att undersöka varandet och inte varandet av skolornas timplan. 
 
Att  undersöka  hur  de  olika  offentliga  aktörerna  på  ett  bättre  sätt  kan 
sprida information om sin egen verksamhet. 
 
Att  undersöka  hur  staten  kan  göra  för  att  rekommendationer  och 
exempelvis tillägg i Läroplanen skall uppmärksammas och följas bättre.
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(Business for Social Responsibility) 
 
http://www.fhi.se/templates/Page____111.aspx 041220  
(Statens folkhälsoinstitut, folkhälsomål) 
 
http://www.mallenbaker.net, 041115 
(Corporate Social Responsibility, News and Resources) 
 
http://www.mjolby.se  
(Mjölby kommun) 041213 
 
http://www.linkoping.se/InformationTill/nyinflyttad/index.htm 041213 
(Linköpings kommun) 
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http://ostergotland.info  
(Turistinformation om Östergötland) 041205 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/505  
(Regeringen, så styrs Sverige, 041215) 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/1607/a/12403  
(Regeringen, Idrottsfrågor 041218) 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/1361/a/4532 041127  
(Regeringen, debattartikel) 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/1474/a/13670 041221  
(Regeringen, 2003 i korthet) 
 
http://www.skolverket.se/fakta/faktablad/grundskola.shtml 041120 
(Skolverket) 
 
http://www.slv.se/templates/SLV_Page____2866.aspx, 041220  
(Livsmedelsverket)  
 
http://www.slv.se/templates/SLV_Page____2643.aspx 041221 
(Livsmedelsverket, Verksamhet) 
 
http://www.skolmatensvanner.org/lan_for_lan.html 041219  
(Skolmatens Vänner) 
 
http://www.skolmatensvanner.org/pressinfo17.html 050103  
(Skolmatens Vänner) 
 
http://unep.org, 041116  
(United Nations Environment Program) 
 
http://www.wbcsd.org, 041204  
(The World Business Council for Sustainable Development) 
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Kommunalrepresentant 2 Linköpings kommun, 2004‐12‐21 
 
Kommunalrepresentant Mjölby kommun, 2004‐11‐30 
 
Rektor 1 Linköpings kommun, 2004‐11‐26 
 
Rektor 2 Linköpings kommun, 2004‐12‐01 
 
Rektor 3 Mjölby kommun, 2004‐11‐30 
 


