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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att belysa skolkuratorers uppfattningar kring orsaker till övervikt 

hos barn, hur arbetet kring övervikt bland barn bedrivs i skolan samt de sociala konsekvenser 

övervikten får för de berörda barnen både i ett nuläge och i ett längre perspektiv. För att 

kunna besvara studiens syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har tolkats för att hitta meningsbärande enheter som 

sedan har analyserats med hjälp av sociologiska teorier om klass, medikalisering, avvikande 

och stigmatisering. Studiens resultat visar att skolkuratorerna menar att orsaker till övervikt 

ofta är mer komplexa än bara en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Vidare 

visar resultatet att arbetet kring övervikt sker på ett medicinskt plan, men det har framkommit 

att skolkuratorerna vill arbeta annorlunda. Till sist visar resultatet att övervikt hos barn 

medför sociala konsekvenser som exempelvis utanförskap och låg självkänsla. 

Nyckelord: Övervikt, barn, skolkurator, klass, medikalisering, stigmatisering 
 

Abstract 

The purpose of this study was to highlight school counselors’ perception about the underlying 

factors of overweight among children, how work against overweight is conducted in school as 

well as the social consequences that children might be exposed to, in both a present and 

longer perspective. To answer the purpose of the study we have chosen to use a qualitative 

method of semi-structured interviews. The interviews have been deciphered to find 

meaningful units which were analyzed using sociological theories of class, medicalization, 

deviance and stigmatization. The results of the study indicated that the underlying factors of 

overweight are often more complex than an imbalance between nutrition intake and 

expenditure. Furthermore, the results also indicated that the work to prevent overweight is 

carried out on a medical plan, even if the school counselors wish to work differently. Finally, 

the results showed that overweight among children causes social consequences such as social 

exclusion and low self-esteem 

Keywords: Overweight, children, social wellfare officers, class, medicalization, 

stigmatization 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill sända ett stort tack till er skolkuratorer för att ni har delat med er av era tankar och 

upplevelser. Det är ni som har gjort denna studie genomförbar. Vi vill även rikta ett stort tack 

till våra oerhört hjälpsamma och engagerade handledare Boel Larsson och Jette Trolle-Schultz 

Jensen. Ni har hjälpt oss otroligt mycket med era goda råd och tips. Till sist vill vi tacka alla 

våra nära och kära som stöttat oss under studiens gång.  

 

Alexandra Fors och Sanna Falk, juni 2016. 
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1. Inledning 

Övervikt har de senaste åren ökat markant och inte minst bland barn (Rehnström 2014). En 

obalans mellan energiintag och energiförbrukning är ofta det första vi tänker på när vi talar 

om övervikt. Det har dock visat sig att det finns aspekter som påverkar denna obalans som 

många inte tänker på. Forskning visar att faktorer som utbildning och ekonomi kan påverka 

familjens levnadsvanor som i sin tur kan vara en orsak till övervikt hos barn (Kestila, 

Rahkonen, Martelin, Lathi-Koski & Koskinen, 2009). Trots den kunskap som finns om 

sociala faktorer betraktas övervikt ändå och företrädesvis som ett medicinskt problem, då 

symptom och behandling står i fokus. En viktig faktor i arbetet kring övervikt är att förebygga 

sjukdomar som kan uppstå som en konsekvens av de kroppsliga påfrestningar som en övervikt 

innebär. Det är däremot viktigt att ha i åtanke att en övervikt också kan medföra konsekvenser 

i form av sociala aspekter. 

 

Synen på övervikt och individer som är överviktiga präglas inte bara av det medicinska 

perspektivet, utan också av normer kring kroppen. Samhällets rådande kroppsnormer står i 

större fokus än någonsin där individer eftersträvar att vara smala och vältränade (Lawrence, 

2010). Medvetenheten om kroppsnormen kryper med hjälp av medias spridning allt lägre ner i 

åldrarna hos barn. Det pågår flertalet samhällsdebatter kring samhällets kroppsnormer och den 

kända bloggerskan och radioprofilen Kakan Hermansson har skrivit en debattartikel om detta. 

Hon skriver i sin artikel att kroppsformen överviktig inte är accepterad av samhället, då en 

överviktig individ inte passar in i samhällets ramar för vad som är normalt. Vidare skriver 

Hermansson att överviktiga individer ofta kan bli tilldelade negativa kommentarer som lata, 

dumma och äckliga. Hon tror att vara avvikande och få negativa kommentarer redan som barn 

kan skapa en utsatthet och ett utanförskap som kan följa med upp i vuxen ålder (Hermansson 

2011-11-28).  

 

Symptomen av en övervikt har länge och står än idag i fokus och därför finner vi det 

intressant att studera övervikt ur ett bredare perspektiv, inte minst utifrån ett sociologiskt 

sådant. Övervikt idag är ett högst sociologiskt relevant ämne, då de människor som har en 

övervikt kan bli en utsatt grupp i samhället utifrån de sociala premisser vi tidigare nämnt. 

Anna Johansson är sociolog och har gjort studier kring övervikt där hon sett att överviktiga 

individer ofta förknippas med orörlighet, lathet och slöhet (Johansson, 1999, s. 114) och hon 

anser att det just är denna sociala definition av övervikt som är det största problemet och inte 
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övervikten i sig (Johansson, 1999, s. 25). Dessa negativa egenskaper blir vanligtvis tilldelade i 

skolan (Lawrence, 2010) och just därför finner vi det intressant att studera skolkuratorers 

uppfattningar kring övervikt hos barn, då de arbetar nära barnen i skolan. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa skolkuratorers uppfattningar kring olika aspekter 

gällande övervikt hos barn. Vi vill studera vilka bakomliggande orsaker som kan skapa 

obalans mellan energiintag och energiförbrukning hos barn. Vidare vill vi även kritiskt 

studera hur arbetet kring barn med övervikt bedrivs i skolan, där syftet är att söka kunskap 

kring det arbetssätt som råder. Till sist är studiens ambition också att studera vilka sociala 

konsekvenser övervikten kan få för de berörda barnen, både i ett nuläge och i ett längre 

perspektiv. Målet med denna studie är att studera övervikt hos barn ur ett socialt perspektiv 

och för att kunna nå helheten av vårt studerande fenomen har vi valt att skapa tre 

forskningsfrågor. Centrala forskningsfrågor utifrån studiens syfte är: 

• Vilka orsaker uppfattar skolkuratorer kan leda till en övervikt hos barn? 

• Hur beskriver skolkuratorer att deras arbete kring barn med övervikt bedrivs? 

• Vilka sociala konsekvenser uppfattar skolkuratorerna att övervikten kan medföra och 

vad kan dessa sociala konsekvenser leda till i ett längre perspektiv? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi inledningsvis en kort bakgrund gällande synen på övervikt och 

vidare följer ett avsnitt om tidigare gjord forskning i vårt studerande ämne och slutligen en 

sammanfattning.  

2.1 Bakgrund - synen på övervikt 
Ur ett historiskt perspektiv har övervikt ansetts vara ett tecken för välstånd och hälsa. Med en 

stor kroppshydda kunde individer visa samhället att de hade råd att äta mycket mat, vilket i 

sin tur signalerade en tillhörighet till överklassen. I dagens samhälle är det däremot tvärtom 

och istället associeras en orealistiskt smal och vältränad kropp med välstånd och hälsa 

(Abrahamsson, 2007, s. 5). Trots att samhällets kroppsnormer innebär ett orealistiskt smalt 

kroppsideal ökar övervikten snabbare än någonsin och inte minst bland barn. Övervikt är idag 

ett världsomfattande fenomen och anses vara ett större problem än vad undervikt är (Armitage 
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& Tinga 2016) och Sverige är inget undantag för den snabba ökningen av övervikt. En studie 

utförd vid rikscentrum för överviktiga barn har visat att under de senaste 14 åren i Sverige har 

antalet överviktiga barn tredubblats (Rehnström, 2014). Det har setts att övervikt är två till tre 

gånger vanligare bland barn i familjer med låga ekonomiska tillgångar och att de flesta barn 

som söker hjälp för sin övervikt ofta har föräldrar med lägre inkomst och kortare utbildning 

(Rehnström 2014). Johansson menar att övervikt kan ha ett samband med olika 

bakomliggande faktorer och att en övervikt kan knytas till familjens livsstil, klasstillhörighet, 

etnicitet, kön och sociala sammanhang. Med detta antyder hon att övervikt inte enbart ska ses 

som ett medicinskt problem, som det till stor del gör idag (Johansson, 1999). Att övervikt ses 

som ett medicinskt problem blir påtagligt då sjukvården använder ett särskilt mätinstrument 

för att kunna avgöra om ett barn är överviktigt eller inte, där en gränssättning kan göras 

utifrån termer som underviktig, normalviktig, överviktig eller fet. Detta mätinstrument för 

barn kallas isoBMI och mäter barnets vikt i relation till längd samtidigt som ålder beaktas 

(Hagenäs 2012-02-09). Det är utifrån detta mätinstrument som behandlingen av övervikt utgår 

och symptomen står i fokus där det gäller att förebygga sjukdomar som kan uppstå på grund 

av en övervikt.  

 

Eftersom allt fler barn är överviktiga kan man tro att detta borde medföra en förändring av 

samhällets normer kring en smal kroppshydda, men så är inte fallet. Att vara överviktig anses 

som avvikande och diskriminering av överviktiga individer sker dagligen, diskriminering av 

barn med övervikt är inget undantag. Lawrence (2010) har i sin studie sett att 

diskrimineringen till största del sker i skolan. Ett område där detta blir påtagligt handlar om 

rörlighet och kan knytas an till idrottslektionerna. Johansson (1999) menar att överviktiga 

individer i regel har svårare att röra på sig och därför anses vara otympliga. Världen idag 

kräver rörlighet och individer förväntas vara rörliga och aktiva. Dessa efterfrågade egenskaper 

leder till föreställningar om att individer med övervikt uppfattas som ett hinder, då denne inte 

uppfyller kraven (Johansson 1999, s 114). 

 

Övervikten börjar ofta utvecklas redan i tidig ålder och det är viktigt att redan här sätta in 

insatser. Detta för att förebygga utvecklingen av övervikt samt att dess sociala konsekvenser 

fortlöper upp till vuxen ålder. De sociala orsakerna till övervikten och de sociala 

konsekvenserna som övervikten kan medföra i form av diskriminering och utanförskap är 

viktiga faktorer att beakta och skolkuratorerna bär därför ett stort ansvar i arbetet kring barn 

med övervikt i skolan (Lawrence 2010). 
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2.2 Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning kring ämnet vi studerat. Vi har 

läst studier kring hur sociala aspekter kan orsaka övervikt, där familjens sociala ursprung och 

barnets uppväxt spelar stor roll. Vi har även valt att berika vår kunskap i frågan hur arbetet 

kring barn med övervikt går till. Till sist har vi valt att läsa vilka sociala konsekvenser 

övervikten kan medföra samt vad dessa sociala konsekvenser kan leda till i ett längre 

perspektiv. 

2.2.1 Anledningar till övervikt 

En övervikt skapas genom en obalans mellan energiintag och energiförbrukning, men det är 

viktigt att inte endast fokusera på denna obalans. En undersökning gjord av Kestila mfl (2009) 

visar att olika faktorer som exempelvis föräldrarnas sociala ursprung och barnets uppväxt har 

betydelse för hur både matvanor och motionsvanor ser ut. Föräldrarnas sociala ursprung 

innefattar bland annat deras utbildning och ett samband har hittats mellan föräldrars 

utbildning och barns övervikt. Förekomsten av övervikt är högre bland de barn som har 

föräldrar med en låg utbildningsnivå jämfört med barn som har föräldrar med en hög 

utbildningsnivå. En låg utbildningsnivå kan resultera i en låg ekonomisk tillgång, vilket i sin 

tur kan gå hand i hand med en billig och onyttig matkultur. En låg utbildningsnivå 

tillsammans med en låg ekonomi kan alltså vara bidragande faktorer till övervikt. Ekonomin 

kan i sin tur ha en inverkan på familjens livsstil och därför borde övervikt ses mer som ett 

komplext problem än vad det gör idag. Det är viktigt att beakta de bakomliggande faktorerna 

till övervikt och inte enbart fokusera på obalansen mellan energiintaget och 

energiförbrukningen (Kestila mfl, 2009).                    

2.2.2 Arbetet för att minska stigmatiseringen av övervikt i skolan 

I flera av de artiklar vi läst lyfter författarna fram skolan som viktig i det förebyggande arbetet 

mot övervikt. I skolan finns det olika former av kompetens och inte minst lyfts 

skolkuratorernas roll fram. Lawrence (2010) skriver att skolkuratorer kan öka barn med 

övervikts självkänsla genom att fokusera på deras inre styrkor och förmågor. I en annan 

artikel lyfts det fram att skolkuratorer borde dras mer nytta av i frågan om övervikt, då 

övervikten inte borde ses enbart ur ett medicinsikt perspektiv som den idag gör. Skolkuratorer 

kan med sin kompetens ge rekommendationer om hur övervikt ska behandlas med tanke på 

deras expertis när det gäller råd och stöd i inom sociala, emotionella och psykiska faktorer 

(Pyle A, Sharkey, Yetter, Felicx, Furlong J. & W.S Poston, 2006). 
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Skolkuratorerna har ett stort ansvar för att minska den stigmatisering som barn med övervikt 

kan utsättas för. På grund av stigmatiseringen kan barn med övervikt bli diskriminerade, 

retade och avvisade och det är här skolkuratorerna har en viktig roll (Lawrence, 2010). Det 

behövs pedagogiska insatser som kan förbättra de attityder kring övervikt som finns och det är 

viktigt att få eleverna att inse att trakasserier och nedlåtande termer gällande övervikt inte är 

acceptabelt (M. Puhl, A. Moss-Racusin, B. Schwartz & D.Brownell, 2007). För att få eleverna 

att förstå att trakasserier och nedlåtande termer är oacceptabelt är det viktigt att de vuxna 

individerna själva börjar med att konfrontera sina fördomar kring övervikt. Det finns allt för 

många vuxna som inte accepterar sina kroppar, vilket i sin tur överförs till barnen som tror att 

övervikt rent utseendemässigt är något negativt. Barn behöver förebilder som bekräftar att 

barnens vikt inte är av central betydelse för om de ska bli accepterade av samhället eller inte 

(Loewy Michael I, 1998). 

2.2.3 Diskriminering och stigmatisering 

Då övervikten ökat kraftigt under de senaste 20 åren hade man kunnat förvänta sig att den 

diskriminering och stigmatisering som överviktiga barn lider av minskar, men så är inte fallet. 

Istället verkar diskrimineringen och stigmatiseringen öka, vilket hänger samman med det 

orealistiskt smala kroppsideal en stor del av världen har och att övervikt anses olämpligt 

(Lawrence, 2010). Att det finns en medvetenhet kring det rådande kroppsidealet också hos 

barn visas till exempel i Johnson & Arbour (2003) studie där det framkommer att barn redan i 

sex års ålder beskriver överviktiga individer i nedsättande termer. Det har gjorts fler studier 

kring den utseende- och viktrelaterade stigmatisering överviktiga barn utsätts för och 

Lawrence (2010) beskriver en tidigare genomförd undersökning som gick ut på att barn i 

åldrarna 10-11 fick ranka sex olika bilder i den ordning vilka de helst skulle vilja vara vänner 

med. Fyra av bilderna presenterade barn med funktionshinder, den femte bilden ett 

normalviktigt barn utan funktionshinder och den sista bilden presenterade ett överviktigt barn. 

Bilden på det överviktiga barnet bedömdes vara den minst tilltalande. Överviktiga individer är 

alltså ofta ett mål för utseende- och viktrelaterad stigmatisering och denna stigmatisering 

medför även risker att bli tillskriven andra negativa stereotyper som i sin tur kan leda till 

orättvis behandling, mobbning, fördomar och diskriminering. Exempel på typiska stereotyper 

är att överviktiga personer förknippas som lata, inkompetenta, orena och odisciplinerade 

(Lawrence, 2010). Den största stigmatiseringen av överviktiga barn sker bland annat av deras 

klasskamrater samtidigt som stigmatiseringen vanligtvis inträffar i skolan och kan skapa stora 

sociala problem för det överviktiga barnet då deras självkänsla kan minska i takt med 
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stigmatiseringen. En låg självkänsla kan ha att göra med att stigmatiseringen påverkar och 

försämrar det överviktiga barnets syn på sig själv. (M. Puhl mfl 2007).  

 

Det finns även tecken på att överviktiga barn avsiktligt utesluts från sociala aktiviteter, hotas 

av utanförskap eller mobbning (Gibson, Byrne, Blair, Davis, Jacoby & Zubrick, 2008). I 

Johnson & Arbors (2003) studie har det framkommit att barn med övervikt har en betydligt 

lägre chans att bli valda som vänner än normalviktiga barn. De överviktiga barnen ansåg sig 

ha lika många vänner som de normalviktiga barnen, men de normalviktiga barnen ville 

däremot inte peka ut de överviktiga barnen som vänner. De överviktiga barnen rankas alltså 

av sin omgivning som de minst önskvärda vännerna och de barn som valde att vara vänner 

med de överviktiga barnen tenderade själva att bli mindre populära (Johnson & Arbor, 2003). 

Genom att avsiktligt uteslutas från sociala aktiviteter skapas en social isolering som kan 

förvärra de sociala och känslomässiga problem som kan uppstå hos barn med övervikt 

(Johnson & Arbor 2003). Dessa sociala och känslomässiga problem kan ta sig uttryck i en 

sämre självkänsla (Esposito, Gallai, Roccella, Marotta, Lavano, Lavano, Mazzotta, Bove, 

Sorrentino, Precenzano & Carotenuto, 2014). Bjornelv, Nordahl & Holmen (2010) har i sin 

studie jämfört normalviktiga och överviktiga barns självkänsla. I studien visade det sig att 

barn som är normalviktiga eller till och med underviktiga ansåg sig ha en hög självkänsla och 

barn med övervikt ansåg sig ha en låg självkänsla. I artikeln som Johnson & Arbor (2003) 

skrivit framkommer det att i takt med att övervikten utvecklas minskas samtidigt självkänslan, 

då övervikt anses vara en stark markör för social isolering. Den låga självkänslan och den 

sociala isoleringen kan tendera att fortsätta under uppväxten och in i vuxen ålder. 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis ger den presenterade bakgrunden tillsammans med ovanstående studier 

en bild av vilka anledningar som kan orsaka övervikt. En obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning är den huvudsakliga orsaken till övervikt, men studier har visat att olika 

sociala faktorer kan ha en inverkan på denna obalans. Vidare visar tidigare studier att 

föräldrarnas sociala ursprung och barnets uppväxt kan komma att ha betydelse för barnets 

mat- och motionsvanor. Det är viktigt att beakta föräldrarnas ekonomi och utbildningsnivå i 

frågan om övervikt, då dessa två aspekter kan vara bakomliggande faktorer till en övervikt. 

Detta blir relevant utifrån studiens syfte då vi vill belysa vilka orsaker skolkuratorer uppfattar 

kan leda till en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. 
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Det lyfts fram att skolan är en viktig del både i det förebyggande arbetet mot övervikt och i de 

sociala konsekvenser en övervikt kan komma att medföra. Det har visat sig att skolkuratorer 

behövs i arbetet kring övervikt, dels för att ge råd och stöttning till och dels för att motverka 

den stigmatisering som barn med övervikt kan bli utsatta för. Utifrån studiens syfte blir detta 

intressant att se till då vi kritiskt vill se hur arbetet kring övervikt hos barn bedrivs.  

Slutligen ges en bild av olika sociala konsekvenser en övervikt kan komma att medföra för 

den berörda. Det har visat sig att barn med övervikt ofta kan bli utsatta för utseende- och 

viktrelaterad stigmatisering, vilket i sin tur kan medföra risker att bli tilldelad andra negativa 

stereotyper där en konsekvens kan bli orättvis behandling, mobbning, fördomar och 

diskriminering. Vi anser att detta är relevant utifrån studiens syfte då vår ambition med denna 

studie är att fånga skolkuratorers uppfattningar kring olika sociala konsekvenser barn med 

övervikt faktiskt utsätts för.   

3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel beskrivs de teoretiska begrepp som vi senare kommer att använda oss vid 

studiens analys. Inledningsvis redogör vi för Pierre Bourdieus klassperspektiv. Därefter 

presenterar vi processen medikalisering, där vi har valt att utgå från Peter Conrads definition. 

Slutligen beskriver vi Howard S Beckers definition av avvikande tillsammans med Erving 

Goffmans begrepp stigma. Idéer av teorier har växt fram under bearbetningen av insamlad 

empiri och vi har sedan valt ut de teorier vi ansett vara mest relevanta för studiens kommande 

analys.  

3.1 Kapital och livsstil 
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som, precis som flertalet andra sociologer, bland annat 

riktat in sig på klassamhället. Bourdieu har i sin analys av klassamhället valt att utgå från 

olika kapital, vilket skapar ett djup av analysen som tidigare resonemang saknat. Bourdieu 

menar att ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och symboliskt kapital tillsammans kan utgöra 

grunden för en individs klassposition. Utifrån studiens syfte har vi valt att till största del 

fokusera på det ekonomiska kapitalet, men även på det kulturella kapitalet. Bourdieu menar 

att dessa två kapital inte bör särskiljas från varandra, utan att de borde ses som två sidor av 

samma mynt (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 18). Vidare är det viktigt, när vi pratar om dessa 

kapital, att även beakta en individs habitus. Det ekonomiska kapitalet har länge varit den 
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ledande faktorn när vi talar om klass och innefattar ekonomiska aspekter, som exempelvis 

inkomst och arbete. Ett högt ekonomiskt kapital har under en lång tid sammankopplats med 

en hög status och en hög klasstillhörighet. Det kulturella kapitalet innefattar de tillgångar som 

är högt värderade, särskilt inom den ledande klassen. En individs utbildningsbakgrund utgör 

en stor del av det kulturella kapitalet och det kulturella kapitalet kan i sin tur vara en 

bidragande faktor till det ekonomiska kapital en individ besitter. De båda kapitalen 

tillsammans bidrar till att forma en individs habitus, vilket kan förklaras som 

beteendescheman och kulturella drag (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 18 f). Kort sammanfattat 

kan habitus förklaras som livsstil där gemensamma eller skilda synsätt på omvärlden och sig 

själv skapas (Bourdieu, 1984, s. 170). 

 

Genom att sammankoppla det ekonomiska kapitalet, kulturella kapitalet och habitus har Pierre 

Bourdieu skapat ett omfattande verk, benämnt La Distinction, där Bourdieu bland annat 

analyserar livsstil i form av mat och smak ur ett klassperspektiv (Bourdieu & Passeron, 2008, 

s. 29). Bourdieu menar att det ekonomiska kapitalet, kulturella kapitalet och en individs 

habitus samverkar i frågan om de vardagliga valen vi gör, exempelvis vid matinköp och 

matlagning. Val av mat tillsammans med smak kopplas samman med en individs livsstil, som 

i sin tur kan ses som en klassmarkör. Bourdieu har i sin studie sett att ju lägre ner i 

samhällshierakin en individ befinner sig, desto högre del procentuellt av inkomsten spenderas 

på mat, vilket i sin tur kan spegla familjens levnadsvanor. Bourdieu menar att barn från de 

lägre samhällsklasserna i hög grad är benägna att välja fet och fettbildande mat, sett utifrån 

både ekonomiska och kulturella faktorer samt levnadsvanor. Val av mat utifrån de 

ekonomiska faktorerna har sin grund i att den feta och fettbildande maten ofta är billig och de 

kulturella faktorerna, där föräldrarnas livsstilvanor och sociala ursprung spelar stor roll, utgör 

en grund för konsumtionsbeteendet och val av mat (Bourdieu, 1984, s. 177 ff). 

 

Bourdieu antyder i sitt verk La Distinction att volym, vikt, längd och former på kroppen 

uttrycker hur en individ behandlar sin kropp och avslöjar samtidigt en individs habitus, det 

vill säga smak och livsstil. Genom val av livsmedel och fysiska förhållningssätt menar 

Bourdieu att en klassindelning utifrån kroppens egenskaper kan ses (Bourdieu, 1984, s. 190). 

Utifrån detta är det tydligt att se att det ekonomiska kapitalet och det kulturella kapitalet 

samverkar och påverkar habitus (Bourdieu, 1984, s. 77). I dagens moderna samhälle är det 

viktigt att beakta de båda kapitalen tillsammans med habitus när vi talar om klass.         
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3.2 Medikalisering 
Medikalisering innebär enligt Peter Conrad en process mellan en läkare och en patient. 

Processen innebär att läkaren diagnostiserar ett socialt problem utifrån ett medicinskt 

perspektiv. Diagnosen blir alltså utformad ur ett medicinskt ramverk med ett medicinskt språk 

och med en medicinsk behandling, trots att ursprungsproblemet kanske inte alls har med 

medicin att göra. Conrad anser att den medicinska vetenskapen är något samhället lägger stor 

tillit till, då det upplevs lättare att behandla problem ur ett medicinskt perspektiv än ur ett 

socialt perspektiv (Conrad 2007, s. 5). 

  

Kritiker har varit oroliga för att medikalisering omvandlar aspekter av det vardagliga livet till 

sjukdomar. Studier har visat hur medikaliseringen har förändrat normala aspekter till ett 

sjukdomstillstånd samt hur medicinska ideologier har gränssatt och kontrollerat för vad som 

är ett acceptabelt beteende och en acceptabel kropp (Conrad, 2007, s. 18). Conrad menar med 

detta att den medicinska vetenskapen utgör en slags social kontroll över vad som ska anses 

vara acceptabelt, då vetenskapen sätter ramar för vad som är normalt och avvikande. Social 

kontroll är ett sätt för medicinska instanser att försöka få samhället att eftersträva det som 

anses vara normalt. Genom att använda sig av olika medicinska behandlingar kan individers 

avvikande beteenden och drag minskas. Medicinska instanser strävar alltså genom olika 

behandlingar att få individer att passa in i det som anses normalt, då de argumenterar för att 

individers livsmöjligheter förbättras om de passar in i det normala (Conrad, 2007, s. 87 f). Ett 

exempel på att det vardagliga livet förvandlas till ett medicinskt problem är något så naturligt 

som håravfall. Håravfall är något de flesta drabbas av med tiden, men medikaliseringen har 

gjort detta naturliga fenomen till något som anses vara ett oacceptabelt drag och därför kräver 

en medicinsk behandling (Conrad, 2007, s. 23). Conrad uttrycker att expansionen av den 

medicinska vetenskapen har gjort att medicin ses som en lösning på allt fler och fler problem 

(Conrad, 1979, s. 9).  

 

Även övervikt är ett vanligt förekommande fenomen i dagens samhälle. Övervikt idag ses 

som en sjukdom och behandlas även som en sådan, när det egentligen ofta kan handla om 

sociala och personliga problem som ligger till grund. Individens levnadsvanor och andra 

sociala faktorer borde stå i fokus i stället för övervikten i sig. En övervikt behöver inte betyda 

ohälsa utan det kan i stället handla om att kroppsformen har blivit medikaliserad. Genom att 

medikaliseringen har gränssatt vilken kroppsform som anses vara normal och vilken 



10	  
	  

kroppsform som anses vara avvikande har samhällets utseendefixering växt fram (Conrad, 

2007, s. 119). 

3.3 Avvikande och stigmatisering 

Sociologen Howard S Beckers förklarar begreppet avvikande som att en individ bryter mot 

samhällets samförstådda regler. Reglerna fastställer vissa handlingar och drag som riktiga och 

andra för felaktiga. Alla sociala grupper gör upp regler som de anser vara viktiga och gruppen 

jobbar för att reglerna ska upprätthållas. Om en individ bryter mot dessa viktiga regler 

betraktas denne som annorlunda och en stämpel tilldelas därefter. Enkelt förklarat blir de som 

inte hör till vanligheterna stämplade som något avvikande (Becker, 2006, s. 17 f). Genom 

avvikelser från det normala skapas enligt sociologen Erving Goffman ett stigma. Begreppet 

innebär att individer tilldelas negativa och diskriminerande egenskaper av sin omgivning för 

att de anses avvikande. När detta inträffar blir individer stigmatiserade och omgivningen som 

tilldelar stigmatiseringen är sådana som inte avviker och därmed anses normala. 

Stigmatisering går inte att påverka, det sker utan individernas acceptans. Goffman menar att 

en individ kan bära ett stigma men att denne inte alltid reflekterar över det. Den 

stigmatiserade individen uppfattar inte alltid sig själv som en avvikare, utan bär på en känsla 

av att vara fullt normal. Samtidigt vet den stigmatiserade individen att den inte är fullt 

accepterad av samhället (Goffman, 2001, s. 12 ff). Den stigmatiserade kan känna en 

tveksamhet huruvida normala individer kommer att ta emot denne. Hos den stigmatiserade 

kan det därför uppstå en känsla av att inte veta vad andra runt om kring egentligen tycker och 

tänker om denne. Detta kan medföra att den stigmatiserade känner obehag kring ett socialt 

möte med den normala och därför undviker detta. Även den normala upplever en känsla av 

obehag vid ett möte med den stigmatiserade. Obehagskänslan för både den stigmatiserade och 

den normala kan göra att det sociala livet arrangeras så att sådan kontakt kan undvikas 

(Goffman, 2001, s. 21 f). 

 

Enligt Goffman finns det tre olika typer av stigma. Det första stigmat berör kroppsliga 

missbildningar, det andra stigmat fokuserar på brister i den personliga karaktären och det 

tredje stigmat är stambetingande och innefattar ras, nation samt religion. Vår uppsats kommer 

att baseras på Goffmans stigma gällande de kroppsliga dispositionerna sammankopplat med 

det stigma som innefattar brister i den personliga karaktären. Kroppar som skiljer sig från 

normen och som inte kan undgå att bli uppmärksammade anses vara annorlunda och blir 

därmed tilldelade ett stigma baserat på kroppsliga dispositioner. Dessa individer skulle 
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vanligtvis accepteras i sociala sammanhang, men de avviker på ett negativt sätt från de 

rådande förväntningarna gällande kroppens utseende. Utifrån dessa förutsättningar använder 

de individer som inte besitter stigmat diskriminerande åtgärder i form av att tilldela de 

annorlunda negativa egenskaper som berör de karaktäristiska dragen. I sin tur kan detta 

minska den stigmatiserades livsmöjligheter (Goffman, 2001, s.14 f). Stigmat har även en 

underliggande påverkan på interaktionen mellan de stigmatiserade och de icke stigmatiserade. 

Vardagsord blir tabu och att titta på den stigmatiserade undviks för att den stigmatiserade inte 

ska känna sig utsatt. Dock skapar denna obekväma interaktion en större medvetenhet om 

stigmat hos den stigmatiserade (Goffman, 2001, s.27 f). Genom att sammanföra Goffmans 

stigma gällande de kroppsliga dispositionerna och de karaktäristiska dragen är det intressant 

att se till Beckers teori kring avvikande. Becker menar att om en individ besitter ett drag som 

anses avvikande kan det få ett symboliskt värde. Det symboliska värdet kan medföra att de 

icke avvikande människorna antar att de avvikande människorna besitter fler oönskade 

egenskaper som sägs höra dit. Dessa oönskade egenskaper blir en etikettering och förändrar 

den avvikandes identitet då denne förhåller sig till sin avvikande roll. Detta kan i sin tur 

medföra att den avvikandes självbild försämras samtidigt som dennes status i samhället 

sjunker (Becker, 2006, s. 39 f).   

3.4 Sammanfattning av teorier 

Sammanfattningsvis används klassperspektivet för att analysera de bakomliggande orsakerna 

och dess betydelser för obalansen mellan energiintaget och energiförbrukningen. 

Medikalisering används för att belysa synen på övervikt och för att visa hur övervikt idag 

arbetas kring. Begreppen avvikande och stigma används för att förstå de sociala konsekvenser 

en övervikt kan medföra. I relation till våra frågeställningar anser vi att dessa teorier 

kompletterar varandra och att de tillsammans ger oss en möjlighet att kunna analysera vårt 

empiriska material.  

4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens metodansats, förförståelse och förkunskap, 

metodval, tillvägagångssätt och analysmetod, urval och avgränsning, etiska aspekter, 

metoddiskussion och till sist validitet och reliabilitet. 
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4.1 Kvalitativ metod med hermeneutisk ansats 
Då vår studie grundar sig på skolkuratorers uppfattningar har vi valt en kvalitativ metod. 

Eftersom vi söker efter uppfattningar anser vi att en kvalitativ studie har de bästa 

förutsättningarna. Genom en kvalitativ studie kan händelser och yttranden nås på ett plan där 

en djupare förståelse skapas (Ahrne & Svensson, 2009, s. 12). Inom den kvalitativa metoden 

anser vi att en hermeneutisk ansats är bäst lämpad för att genom tolkning nå förståelse kring 

det fenomen vi studerar. Hermeneutiken har sin utgångspunkt i att meningen hos en del endast 

kan förstås om den sätts i samband med helheten. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson & Sköldberg, 2005, s. 193). Den hermeneutiska cirkeln kan även göras om till en 

spiral, vilken innebär att forskaren börjar i någon del av fenomenet och successivt försöker 

sätta den i relation till helheten. Detta generar i en djupare förståelse då forskaren växlar 

mellan att försöka tolka delen och helheten, fram och tillbaka (Lundin, 2008, s. 102ff). För att 

kunna förstå helheten, vilket är vårt studerande fenomen, måste vi utgå från de olika delarna. 

De olika delarna hittas i tidigare forskning, vår insamlade empiri och i de teorier vi tidigare 

lyft fram. Genom att hoppa mellan de olika delarna i form av en spiral kan vi sätta vårt 

studerade fenomen i en större kontext. Vi vill poängtera att vi inte söker efter en absolut 

sanning och vi är heller inte intresserade av att generalisera det resultat vi får.  

 

Inom den kvalitativa metoden är det vanligt att använda sig av ett induktivt förhållningssätt. 

Detta innebär att det är empirin och inte teorin som är utgångspunkten i studien (Szklarski, 

2009, s. 107 f). I vår studie har vi utgått från empirin tillsammans med den förförståelse vi 

besitter kring det vi studerat. Vi har alltså valt att inte förhålla oss helt och hållet till det 

induktiva förhållningssättet, utan haft en öppenhet genom processens gång. 

4.2 Förförståelse och förkunskap 
Inom den hermeneutiska ansatsen är det viktigt att som forskare vara medveten om sin 

förförståelse, då den förförståelse en forskare har påverkar det som studeras. Det är 

förförståelsen som enligt hermeneutiken ska sättas i rörelse och för att göra detta måste 

förförståelsen i största mån läggas åt sidan så att förkunskapen kan vidgas (Birkler 2008, s. 

101 ff). En forskares förförståelse kan betraktas som en källa till insikt samtidigt som den kan 

betraktas som en källa till feltolkningar (Watt Boolsen, 2007, s. 31). För att bygga en bra 

förkunskap kring ämnet har vi satt oss väl in i tidigare forskning och läst annan relevant 

litteratur. Att lägga ner mycket tid på tidigare forskning och annan relevant litteratur finns det 
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goda skäl till, då detta skapar en djupare kunskap kring ämnet (Watt Boolsen, 2007, s. 24). Vi 

har haft Watt Boolsens resonemang i åtanke i startskedet av studien och genom att läsa 

tidigare forskning och annan relevant litteratur har detta bidragit till en större och djupare 

förkunskap kring ämnet. Förförståelsen vi hade tillsammans med den förkunskap vi har 

utvecklat har kommit att bli grunden till vår tolkning av den insamlade empirin. Det är viktigt 

att vi är medvetna om att vi själva är en del av det vi tolkar. 

 

Redan långt innan studiens start var vi helt medvetna om vad vi ville forska om. Vi är både 

oerhört intresserade av hälsa samtidigt som barn och ungdomar är något vi båda vill arbeta 

med i framtiden. En kombination av dessa utgångspunkter blev därför en naturlig ingång till 

vår studie. Vårt syfte med studien grundade sig därefter och vi ville belysa skolkuratorers 

uppfattningar kring olika aspekter gällande övervikt hos barn. Vår förförståelse från studiens 

start var att en övervikt orsakas av ett stillasittande liv, då många barn till mesta dels sitter 

framför TV och data, kombinerat med onyttig mat. Vi upplevde att arbetet kring övervikt 

fokuserade på sjukdomar en övervikt kan medföra, men vi trodde att det behövdes ett bredare 

arbete kring övervikt för att nå den bakomliggande problematiken. Vi hade även en 

förförståelse kring västvärldens orealistiskt smala kroppsideal som vi trodde få lyckades nå 

upp till. Vi trodde att barn som befann sig långt från detta kroppsideal genom en övervikt 

kunde bli utsatta för sociala konsekvenser som exempelvis mobbning.  

4.3 Metodval 
Då vi anser att hermeneutiken har bäst förutsättningar för syftet i vår studie sker automatiskt 

en avgränsning till vilken metod vi kan använda. Eftersom studiens ambition är att beröra 

uppfattningar har vi valt att använda oss av personliga intervjuer i val av metod. Intervjuer är 

ett sätt att samla in kunskap om de sociala förhållanden som råder i det studerande fenomenet. 

Genom intervjuer kan vi nå kuratorers uppfattningar och därför anser vi denna metod vara den 

mest lämpliga utefter studiens syfte. Intervjuer kan genomföras på olika sätt och i denna 

studie har vi valt att samla in vårt empiriska material genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna har teman som ska beröras 

och behandlas samt en del frågor som underlag. Genom semistrukturerade intervjuer är 

forskaren flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och tillåter därmed respondenterna att 

utveckla sina synpunkter och idéer. Den mest använda typen av semistrukturerad intervju är 

en personlig intervju. En personlig intervju kan kännetecknas som ett samtal mellan forskaren 
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och intervjupersonen. Detta gör att forskaren kommer i direkt kontakt med källan och chansen 

till missförstånd minimeras då forskaren kan ställda följdfrågor om någonting är oklart 

(Denscombe, 2009, s. 234 f). Under intervjuerna är det viktigt att forskaren strävar efter 

neutralitet och objektivitet genom att i största möjliga mån inte påverka svaren (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist, 2011, s. 36 ff).  Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide med 

olika teman som var relevanta till studiens syfte och utgick från studiens forskningsfrågor, se 

intervjuguide som bifogad bilaga. 

4.4 Tillvägagångssätt och analysmetod 
För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi valt att intervjua åtta skolkuratorer som är 

yrkesverksamma med barn upp till 18 år i Hallands län. Vårt fokus låg på skolkuratorernas 

uppfattningar kring bakomliggande orsaker till obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning hos barn, hur arbetet bedrivs i skolan kring övervikt bland barn samt de 

sociala konsekvenser övervikten får för de berörda barnen i ett nuläge och i ett längre 

perspektiv. I alla fall förutom ett kontaktade vi först skolornas rektorer via mail för att senare 

kunna nå skolkuratorerna. I det sista fallet kunde vi nå skolkuratorn direkt, då hennes 

mailadress var utskriven på skolans hemsida. Det visade sig att alla tyckte att vårt ämne var 

oerhört intressant och aktuellt, vilket medförde att de mer än gärna ställde upp på en intervju. 

En avslappnad miljö skapades då vi genomförde intervjuerna på respektive kurators 

arbetsplats och våra intervjuer tog emellanåt mer formen av en konversation än en strikt 

intervju. Vid intervjutillfällena började vi med att fråga om vi fick spela in intervjun, vilket 

alla accepterade. Vi valde att spela in intervjuerna just för att personliga intervjuer ofta ger 

uttömmande svar. Vi har valt att anonymisera texten så att ingen känslig information kan 

knytas till skolkuratorerna. Efter intervjuerna gjordes en transkribering omgående, medan vårt 

minne var färskt. Därefter valde vi att använda oss av färgkoder för att senare kunna analysera 

vår insamlade empiri utifrån relevanta teman. Genom att markera texterna i olika färger kunde 

vi lätt identifiera och gå tillbaka till materialet. Vår insamlade empiri utgår från 

återkommande teman i intervjuerna, men även från intressanta olikheter som framkommit.  

 

Vi har arbetat parallellt med teori, presentation av empiri och analys. Medan vi bearbetade 

empirin växte tankar om lämpliga teorier och begrepp att använda fram för att senare kunna 

beskriva och förstå materialet. Tidigare forskning tillsammans med teorier och begrepp samt 

den insamlade empirin har sedan blivit grunden till vår analys. Genom att bolla mellan 
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tidigare forskning, teorier och insamlad empiri har vi försökt att tolka delarna och helheten av 

det studerande fenomenet. Målet har varit att sätta olika delar i relation till helheten för att 

kunna nå förståelse för vårt studerade fenomen. 

4.5 Urval och avgränsning 
Gällande vårt urval i samband med denna studie valde vi att intervjua åtta skolkuratorer som 

är yrkesverksamma i Hallands län. Vårt urval gällande antalet kuratorer har utformats utefter 

studiens begränsade tidsperiod och grundade sig utifrån de som svarade på vårt mail. Urvalet 

är således ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet utgår från de respondenter som 

först finns till hands (Denscombe, 2009, s. 39). Vi mailade ut förfrågan om intervju till 15 

olika skolor i Halmstad Kommun. Vi fick dock utvidga vårt urval, då det visade sig vara svårt 

att få ihop åtta skolkuratorer enbart i Halmstad Kommun då vissa av dem har ansvar för fler 

skolor än bara en. Det var åtta kuratorer som svarade på vårt mail, men två av dem valde av 

olika anledningar att inte ställa upp. Vi mailade därför ut fyra förfrågningar till andra skolor i 

Hallands län och fick svar från två kuratorer som valde att ställa upp på intervju. 

 

Vi har valt att avgränsa denna studie till att fokusera på skolkuratorers uppfattningar, även 

detta har skett utefter studiens begränsade tidsperiod. Vårt val av kuratorer grundar sig på att 

vi tror att deras yrkeserfarenheter kan vara till stor fördel när vi talar om övervikt ur ett socialt 

perspektiv. Skolkuratorerna jobbar nära barnen och olika problem, vilket vi ansåg vara 

positivt för studiens syfte. 

4.6 Etiska aspekter 
I början av varje intervju informerade vi intervjupersonerna om våra skyldigheter som 

forskare, vilka innebär att respektera de grundläggande friheterna för intervjupersonerna. Ett 

sätt att värna om de grundläggande friheterna sker genom tre olika principer; informerat 

samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet. Informerat samtycke innebär att de personer 

som ska intervjuas får information om vad studien innebär och att de utifrån detta har rätten 

att själva bestämma hur de väljer att medverka. Konfidentialitet är den andra principen och 

innebär att de uppgifter som uppbringats i forskningssyfte gällande enskilda individer ska 

behandlas och redovisas på ett vis som gör att det inte går att identifiera berörda individer. 

Nyttjandekravet är den tredje principen och berör behandlingen av personuppgifter som är till 

för forskningens ändamål. Det är viktigt att dessa uppgifter inte används på ett sätt som direkt 
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kan påverka den enskilde individen (Ahrne & Svensson, 2011, s. 31). För att följa dessa tre 

principer valde vi att informera kuratorerna att intervjuerna sker på deras villkor. Innan 

intervjuns start frågade om det gick bra att vi spelade in samtalet och till sist informerade vi 

även om deras anonymitet och att de framkomna uppgifterna skulle komma att behandlas med 

sekretess.  

4.7 Metoddiskussion 
Vi har reflekterat kring en del aspekter gällande vårt metodval, både för- och nackdelar. 

Denscombe (2009) anser att genom att använda intervju som metod blir empirin mycket 

detaljerad och även djupgående. Under intervjuns gång får vi som forskare möjlighet att ställa 

följdfrågor, vilket skapar en ännu djupare empiri då risken för missförstånd kan minimieras. 

Under intervjuerna är det viktigt att vara medveten om den så kallade intervjuareffekten. 

Denna effekt innebär att våra respondenters svar kan komma att påverkas av vår identitet. Det 

är också viktigt att ha i åtanke att ljudinspelningen vi använt oss av kan påverka 

intervjupersonernas svar (Denscombe, 2009, s. 267 f). Dessa aspekter har vi haft i åtanke och 

vi är medvetna om att intervjuareffekten samt vår ljudinspelning kan ha hämmat vissa av 

respondenternas svar. För att svaren skulle hämmas så lite som möjligt valde vi att utföra 

intervjuerna på skolkuratorernas arbetsplats, just för att de skulle känna sig bekväma. Vi 

hoppades genom detta att intervjuareffekten och ljudinspelningens eventuella begränsningar 

skulle påverka svaren så lite.   

 

Det finns vissa vetenskapsteoretiska beröringspunkter mellan studiens syfte, metodval och de 

teoretiska perspektiv vi tidigare lyft fram. Studien syftar på att belysa uppfattningar och 

hermeneutiken tillsammans med intervjuer är den metod som vi anser fångar in uppfattningar 

på bästa sätt. Vår teoretiska referensram innefattar teorier som även dessa berör uppfattningar. 

Hermeneutiken grundar sig i att förstå och tolka människors sociala verklighet där 

uppfattningar spelar stor roll, vilket kan kopplas samman med våra valda teorier.  

4.8 Validitet och reliabilitet 
Vid en kvalitativ undersökning är det fördelaktigt att resonera kring begreppen validitet och 

reliabilitet. Begreppet validitet kan även förklaras som trovärdighet (Denscombe, 2009, s. 

268). För att nå en hög validitet i vår studie har vi till att börja med varit objektiva när vi 

lyssnat på våra ljudinspelningar. Vi har sammanfattat vår insamlade empiri och därefter 



17	  
	  

återgett olika citat respondenterna uttryckt, just för att öka studiens validitet. Vidare har vi för 

att stärka validiteten endast återgett våra intervjupersoners svar i presentation av empiri och 

inte utgått från några egna uppfattningar.  

 

Reliabilitet kännetecknas även som tillförlitlighet i en studie. För att nå en hög reliabilitet 

krävs det att vi som forskare är tydliga med hur vi går tillväga under studiens gång. Det ska 

vara möjligt för andra att få liknande resultat vid liknande undersökning. För att det ska kunna 

ske krävs det en tydlig redogörelse kring bland annat metod och analys (Denscombe, 2009, s. 

381). Vi har jobbat med att ha en tydlig redogörelse kring metod och analys, men Denscombe 

(2009) menar att trots en tydlig redogörelse kan intervjuer ändå göra det svårt att mäta 

reliabiliteten i en studie. Intervjuaren och kontexten kan göra att det blir svårt att uppnå en 

objektivitet, då uppfattningar och beskrivningar oftast är unika. Detta kan i sin tur ha en 

ofördelaktig verkan på tillförlitligheten (Denscombe, 2009, s. 269). För att uppnå en hög 

reliabilitet i vår studie har vi valt att båda vara med i respektive intervju, vilket ger en högre 

tillförlitlighet då vi kan kontrollera varandra när presentation av empiri sker. 

5. Presentation av empiri 
I kapitlet presenteras studiens insamlade empiri. Empirin innehåller en sammanställning av 

skolkuratorers uppfattningar kring orsaker till obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning hos barn, hur arbetet bedrivs i skolan kring övervikt bland barn samt de 

sociala konsekvenser övervikten får för de berörda barnen både i ett nuläge och i ett längre 

perspektiv. Vi har valt att dela in vår empiri utifrån våra forskningsfrågor. Vidare har vi valt 

att dela in forskningsfrågorna i underrubriker, just för att underlätta läsningen. 

5.1 Orsaker till övervikt 
I intervjuerna har det framkommit att en obalans mellan energiintag och energiförbrukning är 

den främsta orsaken till övervikt, men att det kan finnas bakomliggande faktorer som utgör 

grunden för denna obalans. Föräldrarnas ekonomi är en återkommande faktor som nämnts i 

våra intervjuer och som uppfattas ha en inverkan på obalansen mellan energiintaget och 

energiförbrukning. En kurator spinner vidare på den ekonomiska aspekten och nämner att 

föräldrarnas utbildningsnivå även har en inverkan på övervikt hos barn. Familjens 

levnadsvanor kan också vara en del av de bakomliggande faktorerna till obalansen, då 

familjens levnadsvanor kan skapa barnens vanor.  
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5.1.1 Föräldrarnas ekonomi och utbildning 

Alla skolkuratorer menar att övervikt är ett problem där ekonomin utgör en stor roll. De 

uppfattar att det är i grupperna med låga ekonomiska tillgångar som övervikten ökar mest, 

särskilt bland barn. En kurator ger ett exempel på detta där hon beskriver att det ofta är 

föräldrar med låga ekonomiska tillgångar som köper billig mat. Hon förklarar att det är 

smidigt att köpa hem färdigmat, då den både är billig och snabbtillagad. Vidare uppfattar hon 

och en annan skolkurator att det är just denna färdigmat som kan utgöra en del av grunden i 

obalansen mellan energiintaget och energiförbrukningen, eftersom den ofta är onyttig. 

 
“Det kan man ju se när man går i mataffären, allt som är i storpack är billigt, typ pommes. Att ha råd att 

köpa hem riktig mat har inte alla.” - Skolkurator 3 

 

En respondent upplever att även föräldrarnas utbildning och barnets övervikt har ett samband. 

Hon förklarar att en låg utbildning ofta kan resultera i ett låginkomstjobb, vilket hon uppfattar 

kan ha en inverkan på familjens matinköp och matvanor då ekonomin kan bli lidande. I de 

flesta intervjuer nämns även att fritidsaktiviteter kan ha en stor inverkan på barnets vikt och 

välmående och att föräldrarnas ekonomiska tillgångar kan utgöra en stor del i om barnen 

deltar i fritidsaktiviteter eller inte. Flertalet av skolkuratorerna beskriver att fritidsaktiviteter 

som exempelvis hockey, ridning och motorcross för många familjer är alldeles för dyrt och i 

dessa aktiviteter syns till mesta dels inte familjer med låga ekonomiska tillgångar till. En av 

kuratorerna använder kulturskolan som exempel när vi pratar om familjens ekonomi och 

upplever att det ungefär ser likadant ut i idrottsföreningar och andra fritidsaktiviteter. 

 
“Om vi pratar i socioekonomiska termer, så är det väldigt få från socialgrupp tre som har sina barn på till 

exempel kulturskolan, för det kostar för mycket.” - Skolkurator 2 

 

En intervjuperson upplever att föräldrar med svag ekonomi som kanske inte har råd att låta 

sina barn delta i fritidsaktiviteter ofta kan känna skuld över detta. Skolkuratorn beskriver att 

skuldkänslorna kan göra att föräldrarna på något sätt vill skämma bort sina barn och att det 

ofta kan resultera i onyttiga livsmedel. Hon förklarar att helgen kan ses som en kompensation 

för att föräldrarna inte kan låta sina barn delta i fritidsaktiviteter. Kompensationen kan ske 

genom att föräldrarna köper hem godis och chips, vilket kan komma att skapa en obalans 

mellan energiintag och energiförbrukning. Dock upplever flertalet av kuratorerna att det finns 

många andra fritidsaktiviteter som inte kostar lika mycket eller inget alls, men att det även i 
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dessa fritidsaktiviteter saknas familjer med låga ekonomiska tillgångar. De flesta av 

respondenterna upplever att föräldrar med låga ekonomiska tillgångar inte bara saknar 

ekonomi till aktiviteter, utan att även ett engagemang till att aktivera barnen saknas. En av 

skolkuratorerna upplever att föräldrarnas engagemang utgör en stor del i frågan om barnet får 

delta i fritidsaktiviteter eller inte. 

 
“Det finns ju annat. Fotboll och handboll kostar ju inte så mycket, inte att springa heller. Där tror jag mer 

det handlar om föräldrarnas engagemang och inställning.” - Skolkurator 7 

 

En skolkurator har en uppfattning om att föräldrar med en hög utbildning och höga 

ekonomiska tillgångar kanske inte heller har hälsosamma matvanor. Hon förklarar att i dessa 

familjer är ekonomin inte ett problem, utan snarare tidsbristen. Hon upplever att föräldrar som 

jobbar mycket kanske inte har tillräckligt med tid för att laga mat, vilket kan göra att barnen 

själva får pengar att handla för. Hon upplever att barnen då väljer att handla det de själva 

tycker om, vilket oftast kan vara godis och andra onyttigheter som i sin tur kan skapa en 

obalans mellan energiintag och energiförbrukning. 

5.1.2 Familjens levnadsvanor 

En kurator beskriver att även om övervikt till stor del kan handla om ekonomiska aspekter är 

det viktigt att inte glömma bort att tänka utanför dessa ramar. Flertalet av skolkuratorerna 

upplever att det kan vara svårt för alla familjer i dagens samhälle att få tiden och orken att 

räcka till. En skolkurator förklarar att samhället idag är oerhört stressat och vi jobbar mer än 

någonsin samtidigt som vi också ska vara goda samhällsmedborgare genom att träna, handla, 

städa, träffa vänner och hinna med att ha egentid. Hon upplever att det är lättare att låta 

barnen aktivera sig själva genom exempelvis data och smartphones, då tiden helt enkelt inte 

räcker till för föräldrarna att exempelvis skjutsa barnen till fritidsaktiviteter. Hon förklarar att 

detta i sin tur kan leda till ett stillasittande liv för barnen där konsekvensen ofta kan bli en 

övervikt. Hon upplever det stillasittande livet och övervikten som ett viktigt ämne att ta tag i. 

 

Alla kuratorer nämner att de uppfattar att familjens levnadsvanor är en stark bidragande faktor 

till övervikt hos barn. De beskriver att en övervikt ofta bottnar sig i familjens livsstil och 

kultur. Flertalet av dem uttrycker att det måste finnas en kultur i familjen att röra på sig för att 

barnen ska tycka att det är viktigt. Vi vill poängtera att när skolkuratorerna nämner kultur 

syftar de på familjens levnadsvanor och inte på familjens kulturella bakgrund. En respondent 



20	  
	  

beskriver att det som händer under uppväxten är det barnen anser vara det naturliga senare i 

livet. Förklaringen till detta är att om det inte finns någon kultur av att röra sig eller äta nyttigt 

i familjen kommer antagligen inte barnet heller att göra det. En annan intervjuperson 

beskriver att föräldrarna har en stor inverkan på barnens synsätt kring vardagliga vanor som 

motion och nämner att föräldrarna har ett stort ansvar kring detta. 

 
“Finns det ingen kultur i familjen att röra på sig måste föräldrarna ta tag i det.” 

- Skolkurator 2 

 

Vidare upplever hon att om föräldrarna inte anser att det är viktigt att röra på sig kan barnen 

komma att anamma detta förr eller senare. Hon beskriver att barn i dessa familjer ofta kan 

välja att lägga sin fritid på datorspel, vilket hon menar skapar ett stillasittande liv där 

konsekvensen kan bli en övervikt. En annan respondent beskriver det stillasittande livet ur en 

annan synvinkel och uppfattar att även föräldrarna idag sitter mycket vid data och mobil och 

att barnen kan ta efter dessa vanor. Fortsättningsvis beskriver hon ett exempel hon själv lagt 

märke till när hon gick förbi en lekplats. På lekplatsen stod två föräldrar och tittade ner på 

sina mobiler och inte var varken aktiva eller engagerade i barnens lek. Hon tycker att det är 

viktigt att föräldrarna skapar en vana att vara aktiva i barnens lek, just för att barnen ska ta 

efter denna vana och tycka att lek och rörlighet är något roligt och positivt.  

5.2 Arbetet kring övervikt 

I början av varje intervju frågade vi respektive skolkurator hur de bedriver arbetet kring barn 

med övervikt i skolan. Alla beskriver ett liknande arbetssätt kring övervikt på respektive 

skola, där det medicinska planet stod i fokus. En återkommande önskan genom alla 

intervjuerna var att ett arbete kring övervikt borde ske genom ett tätt samarbete mellan olika 

yrkesprofessioner tillsammans med familjen. 

5.2.1 Skolkuratorers arbete 

Alla skolkuratorer som intervjuats förklarar att skolsköterskorna idag har den största rollen i 

arbetet kring barn med övervikt, då skolsköterskan har regelbundna vikt- och längdkontroller. 

Kuratorerna uppfattar att barn med övervikt oftast inte själva söker sig till skolsköterskan, 

utan de fångas automatiskt upp när vikt- och längdkontrollerna sker. De beskriver att det är i 

dessa sammanhang deras arbete blir aktuellt om behov finns och de märker att barnet mår 

dåligt av andra orsaker än övervikten i sig. Vidare berättar de att det inte är särskilt ofta de 
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kopplas in i arbetet kring övervikt, då en övervikt ligger på det medicinska planet och att 

skolsköterskorna därför får en automatisk roll i arbetet grundat på deras yrkeserfarenhet. 

Samtliga respondenter berättar att de inte jobbar med övervikten i sig, utan att de arbetar med 

det som ofta glöms bort. Det som ofta glöms bort, förklarar skolkuratorerna, är de 

bakomliggande orsakerna till obalansen mellan energiintaget och energiförbrukningen. De 

flesta kuratorerna berättar att de gärna skulle kunna tänkas kopplas in mer i arbetet kring 

övervikt, då de uppfattar att en övervikt orsakas av sociala problem och att det oftast kan 

handla om mer än endast de medicinska symptomen. En kurator berättar att hennes roll 

handlar om att försöka hitta orsaken till obalansen och att ge råd och stöd utefter det. 

 
“Jag jobbar inte med övervikt, jag jobbar med det som är runt om kring. Jag vill inte kopplas in bara kring 

övervikten, utan det handlar om att gräva vidare på ett djupare plan.” 

- Skolkurator 7 

 

Det har framkommit i alla intervjuer att arbetet runt om kring övervikten ofta glöms bort, då 

övervikten behandlas på ett medicinskt plan där kost, motion och relaterade sjukdomar främst 

står i fokus. En intervjuperson nämner att alla barn kanske inte kan behandlas ur ett 

medicinskt ramverk, då de helt enkelt inte är redo för en förändring gällande kost och motion 

ännu. Hon beskriver att det är speciellt för dessa barn som inte är redo för att förändra kost- 

och motionsvanor som den medicinska biten inte fungerar på. Fortsättningsvis berättar hon att 

dessa barn behöver råd och stöttning och att man i arbetet försöker hitta grunden till varför 

barnet äter som den gör. 

 
“Jag skulle vilja säga att detta inte är bara något skolsköterskan ska arbeta med, det är ett komplext område 

som har många olika faktorer.“ - Skolkurator 1 

 

Alla skolkuratorer förklarar att ett föräldrastöd är en stor del av deras arbete. De berättar att 

föräldrar ofta ringer och ställer frågor och att de får agera som ett bollplank. Att stötta, ge råd 

och motivera föräldrar är ett arbete som kuratorerna bedriver som de upplever att folk runt om 

kring inte ser. Samtliga intervjupersoner förklarar att ett föräldrastöd är viktigt, då det är 

familjen som bär det största ansvaret för barnens hälsa och mående. En av skolkuratorerna 

berättar att genom att prata med föräldrarna kan hon därefter ge stöd och råd både till 

föräldrarna och till barnet för att nå den bakomliggande problematiken till obalansen mellan 
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energiintaget och energiförbrukningen. 

 
“Ofta så tycker jag att det är ganska skönt att börja med att prata med föräldrarna. Att fråga hur det har varit 

där hemma och vad bottnar sig det här i.” - Skolkurator 2 

 

En av skolkuratorerna upplever att det är viktigt att kunna prata om övervikten på det 

personliga planet, vilket hon menar att sjukvården kanske inte gör på. Hon beskriver att det 

ofta kan vara svårt för barn med övervikt att ta till sig medicinska riktlinjer om råd och stöd 

från andra håll saknas. 

5.2.2 Samverkan 

Samtliga kuratorer berättar att de har ett tätt samarbete med skolsköterskan och att respektive 

skola har en elevhälsa. I elevhälsan ingår bland annat skolans rektor, skolsköterskan, 

skolkuratorn och specialpedagogen som håller ett extra öga på de elever som kan behöva 

extra hjälp. Det har framkommit i alla intervjuer att en förbättring av arbetet med övervikt 

önskas. Flertalet av skolkuratorerna nämner att de skulle vilja ha ett ännu tätare samarbete, 

där även familjen är medverkande och där fokus ligger på råd och stöd. En kurator nämner att 

samverkan är viktigt i alla områden och inte bara i arbetet kring övervikt, men att det är något 

som saknas. 

 
“Olika professioner måste samarbeta när det gäller all problematik med barn, men det gör vi verkligen 

inte.” - Skolkurator 4 

 

En respondent förklarar att för att kunna stötta ett barn med övervikt på bästa sätt behövs det 

ses utifrån barnets relationer, just för att kunna nå kärnan till problemet. Hon uttrycker att 

prestigen bör läggas åt sidan och de givna yrkesrollerna för problemet kanske inte alltid är de 

bästa. En av skolkuratorerna beskriver hur hon menar att det ideala arbetet med övervikt ser 

ut: 

 
“Det bästa i alla världar är att ha ett samarbete mellan familj, barn, skola och kringkontakter om det 

behövs.” - Skolkurator 1 

 

Det har framkommit under alla intervjuer att det behövs ett familjearbete för att kunna hjälpa 

barn med övervikt. Skolkuratorerna beskriver på olika sätt att problemet med övervikt inte 

börjar i skolan, utan det är ett problem som bottnar sig i barnets uppväxt. En respondent 
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förklarar innebörden av barnets uppväxt och uppfattar att barn som känner sig ensamma till 

exempel kan ta till mat för att dämpa känslorna. En intervjuperson förklarar att arbetet borde 

utgå från hur familjen äter, men också varför de äter på det vis de gör. Vidare berättar hon att 

det faktiskt inte är någon som blir tjock av skolmaten, utan att familjens matvanor oftast är det 

som behöver förändras. 

 
“Är du överviktig har du ofta överviktiga föräldrar också. Jag tänker att ingen blir tjock av skolmaten.” - 

Skolkurator 6 

 

Flera av kuratorerna nämner även familjens matvanor, men förklarar ur olika synvinklar att 

arbetet kring barn med övervikt borde börja redan på mödravården och barnavårdscentralen. 

En skolkurator förklarar att genom att informera föräldrarna tidigt kan riskerna att deras barn 

utvecklar en övervikt minskas och därmed slippa både medicinska och sociala konsekvenser 

som en övervikt kan medföra. 

 
“Man ska ju prata mer redan från BVC, mycket tidigare och förebyggande.” - Skolkurator 5 

 

Två kuratorer upplever båda att arbetet kring övervikt hos barn borde börja redan på 

mödravården och barnavårdscentralen, men utifrån olika anledningar. Den ena menar att 

arbetet kring övervikt borde börja tidigt för att kunna arbeta med föräldrarnas syn på sig 

själva. Hon förklarar att genom att informera föräldrarna i barnets första år kan deras attityder 

och synsätt kring övervikt som kroppsform och utseende förändras. Hon beskriver att om 

föräldrarna har en nedvärderande syn på denna kroppsform och detta utseende kan det komma 

att även prägla barnens attityder och synsätt kring detta. 

 
“Hur jag ser på mig själv som människa, det präglar mig hur jag blir som förälder. Plocka upp föräldrarna 

redan på BVC.” - Skolkurator 8 

 

Den andra skolkuratorn beskriver varför hon tycker det är viktigt att börja redan på 

barnavårdscentralen. Hon menar att för att kunna förebygga en övervikt och de konsekvenser 

som kan komma att medföras måste arbetet starta tidigt. Hon beskriver att det är just 

överviktens sociala konsekvenser hon oroar sig för och att det är viktigt att börja tidigt för att 

förebygga dessa. 
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5.3 Överviktens konsekvenser 
På olika sätt beskriver skolkuratorerna att barn som har en övervikt kan komma att utsättas för 

sociala problem utifrån en rad olika faktorer. Flera kuratorer nämner att med hjälp av medias 

spridning har dagens samhälle blivit oerhört utseendefixerat. De beskriver att normen är att 

vara smal och vältränad, vilket kan göra att de överviktiga barnen sticker ut både från andra 

barn och från samhället i stort. De uppfattar att detta i sin tur kan få sociala konsekvenser som 

kan följa med barnen genom deras uppväxt. 

5.3.1 Övervikt är att bryta mot reglerna 

Flera av kuratorerna upplever att medvetenheten om det egna utseendet verkar krypa allt 

längre ner i åldrarna, däremot finns det olika åsikter om när denna medvetenhet blir märkbar. 

En av dem beskriver att medvetenheten om utseendet startar i lägre åldrar än vad det gjorde 

förr. En annan upplever att det redan är i sju års ålder barnen blir medvetna om både sitt eget 

utseende och andras utseende. En tredje respondent förklarar att det är ungefär i tio års ålder 

som barnen börjar uppleva att något kan vara fel, fult eller konstigt. 

 
“Det är redan på mellanstadiet, kanske ännu tidigare, som man börjar prata utseende. Man pratar om 

varandras utseende och kritiserar varandras utseende.” - Skolkurator 8 

 

Alla intervjupersoner beskriver på olika sätt att denna utseendefixering till stor del kan bero 

på media. Alla nämner att media har skapat en norm som är att vara pinnsmal och vältränad. 

En skolkurator upplever att desto mer medvetna barnen blir om kroppsnormerna, desto mer 

börjar de jämföra sig med det som upplevs vara populärt och rätt. Vidare förklarar hon att 

genom att vara smal anses du vara normal och genom att vara överviktig anses du vara 

annorlunda. En annan skolkurator tror att om övervikten fortsätter att öka som den gör idag 

och vi samtidigt upprätthåller den kroppsnorm som finns kan det leda till att fler barn går runt 

och känner sig misslyckade och annorlunda, just för att de inte kan nå upp till normen. Hon 

uppfattar att kroppsnormen vi har idag och övervikten som samtidigt ökar skapar en klyfta 

mellan verkligheten och den rådande kroppsnormen. 

 
“Det är jättesvårt att vara överviktig i dagens samhälle och som barn definitivt.” 

- Skolkurator 7 
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En annan kurator beskriver även hon problemet med samhällets rådande kroppsnormer och 

förklarar att dagens samhälle är för utseendefixerat. Vidare berättar hon att det finns annat i 

livet som är viktigare än utseende, men att hela samhället tenderar att bli mer och mer ytligt. 

Hon anser att en övervikt inte borde vara så pass starkt kopplat till utseendet som det idag är. 

Det beskrivs från en annan respondent hur media har ökat medvetenheten om utseendet och 

hon förklarar att det blir ett stort hinder att vara överviktig när normen är att vara smal. Hon 

berättar att alla ser olika ut och att alla utseenden borde vara accepterade. De flesta kuratorer 

var eniga om att samhällets utseendefixering måste minska och att barn med övervikt inte ska 

anses annorlunda på grund av den kroppsform de har. En respondent upplever 

kroppsnormerna som ett stort problem i samhället och uttrycker följande: 

 
“Jag tycker inte att övervikten i sig är det stora problemen, utan det är samhällets bild av hur vi ska se ut. 

Problemet är att normen är som den är.” - Skolkurator 6 

 

Fortsättningsvis berättar hon att medvetenheten om sitt utseende inte bara grundar sig i media, 

utan även i familjen. Synen på övervikt och de samtal som råder runt bordet hemma upplever 

hon till stor del kan bidra till den syn barnen får på andra människor. Hon tror att om det 

pratas fördomsfullt om överviktiga människor i hemmet kan det bidra till att även barnen får 

en negativ syn på människor med övervikt. 

 
“Det blir ju jättekonstigt för barnen när vi vuxna på något vis bekräftar att tjocka människor är dumma och 

lata.” - Skolkurator 6 

 

Även om de flesta respondenter förklarar att det är samhällets syn på övervikt som är 

problematiskt och inte övervikten i sig, om man bortser från den medicinska biten, kom det 

även fram en omvänd aspekt av detta. En kurator berättar att hon inte anser att övervikt borde 

vara accepterat och förklarar att hon har svårt att tycka att övervikt ska vara accepterat i 

samhället eftersom det kan vara farligt ur ett hälsomässigt perspektiv. I beskrivningen gör hon 

en jämförelse mellan övervikt och rökning och menar att ingen skulle säga till någon som 

röker att det är något fint och bra. 

 
“Övervikt… Man kan se det som rökning. Du är jättefin när du röker, det skulle man ju aldrig säga till 

någon för det är ju farligt.” - Skolkurator 7 

 



26	  
	  

Hon beskriver att föräldrar som har barn med en övervikt eller en undervikt inte bör säga att 

det är okej att se ut så, eftersom det kan vara farligt. Dock tror hon att många föräldrar gör det 

för att de är rädda för att såra sina barn, hon ser hellre att föräldrarna fokuserar och lyfter 

barnets personlighet och egenskaper. 

5.3.2 Utanförskap 

I alla intervjuer har det framkommit att övervikten skapar ett utanförskap och det har getts 

flera olika beskrivningar kring detta utanförskap och hur det skapas. En skolkurator beskriver 

att samhället utgör en stor del till skapandet av utanförskapet och hon menar att detta kan ta 

sig uttryck när barn med övervikt ska handla kläder. Hon beskriver klädaffärernas olika 

uppdelningar av storlekar och tror att barn som behöver titta på damstorlekar eller 

klädavdelningen för större storlekar upplever sig vara annorlunda. Hon uppfattar att de kläder 

som finns på dessa avdelningar inte förhåller sig till hur de flesta andra barn klär sig. Hon 

beskriver att ett utanförskap skapas när barn med övervikt får köpa kläder i damstorlekar 

samtidigt som ett utanförskap skapas när barn med övervikt inte kan ha liknande kläder som 

de andra barnen har. 

 
“Att hitta kläder, det är inte så kul när man får gå och titta på damstorlekar när man är ett barn. Man vill ju 

se ut som alla andra när man är ett barn.” - Skolkurator 5 

 

En annan respondent har en uppfattning om att de normalviktiga barnen som förhåller sig till 

kroppsnormerna inte vill kopplas samman med de barn som är överviktiga. Hon beskriver en 

tidigare erfarenhet där hon upplevt att barn söker sig till andra barn som ser likadana ut. Hon 

tror att barn med övervikt upplevs vara annorlunda och att det kan leda till att de blir utstötta 

från andra barn som inte anses vara annorlunda, vilket i sin tur skapar ett utanförskap. Alla 

skolkuratorer beskriver att barn som anses vara annorlunda ofta kan få negativa kommentarer 

från andra barn, vilket i sin tur kan komma att påverka deras självbild negativt. En kurator 

nämner dum, lat och illaluktande som exempel på de negativa kommenterarer ett barn med 

övervikt kan få. På olika sätt beskriver de att denna dåliga självbild kan göra att barn med 

övervikt drar sig undan. De tror att det inte bara är de andra barnen som stöter ut dem, utan att 

barn med övervikt själva bidrar till att skapa ett utanförskap. En skolkurator beskriver hur den 

dåliga självbilden gör att barnet inte tror på sig själv och därmed drar sig undan från sociala 

sammanhang. 
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“En dålig självbild… på överviktiga barn. De tror sig inte särskilt mycket om sig själva.” 

- Skolkurator 4 

 

En kurator beskriver att barn med övervikt ofta kan döma sig själva eller tror att andra dömer 

dem och att barn med övervikt därför skapar en tröskel som kan bli svår att ta sig över. Hon 

tror att denna tröskel kan göra att barn med övervikt inte vågar ta initiativ till att ta steget in i 

exempelvis vänskapsrelationer. 

 
“Man vågar inte ta initiativ eller ta kontakt med kompisar för att man kanske hämmas.” 

- Skolkurator 3 

 

En annan intervjuperson beskriver en situation i matsalen där ett barn med övervikt avstod 

från umgänge. En grupp med barn frågade ett barn med övervikt om denne ville sitta med 

dem. Barnet med övervikt tackade nej för att denne trodde att de andra barnen bara ville vara 

snälla och inte ville umgås egentligen. Flera kuratorer nämner att det kan vara svårt att både ta 

initiativ till umgänge och våga umgås för att barnet med övervikt har skapat en tröskel. 

5.3.3 Självkänsla 

Idrottslektionerna är en arena som flertalet av respondenterna beskriver som en plats där barn 

med övervikt verkligen anses vara annorlunda. De upplever att det är på idrottslektionerna 

som skillnaderna mellan barn med övervikt och normalviktiga barn blir synliga. De beskriver 

att det kan yttra sig både i prestationer vid aktiviteter och i utseende vid ombyte. De flesta av 

kuratorerna ser ett samband mellan barn med övervikt och hög frånvaro på idrottslektionerna. 

De tror att detta kan grunda sig i att barn med övervikt upplever sig ha ett hinder gällande 

fysiska prestationer. Vidare berättar de att när det sedan är dags för att byta om och duscha 

kan barn med övervikt vara rädda för att få blickar eller kommentarer gällande kroppsformen. 

De förklarar att dessa två aspekter grundar sig i barnets självkänsla och självbild. En av 

skolkuratorerna beskriver att idrottslektionerna ofta kan vara något barn med övervikt väljer 

att inte delta i. 

 
“Under idrotten är det ju svårt att röra på sig lika snabbt eller lika smidigt och då tappar man ju idrotten för 

att man inte är som alla andra.” - Skolkurator 4 

 

Alla kuratorer uppfattar att om ett barn som har en låg självkänsla på grund av sin övervikt 

och denne inte fångas upp under barndomen kan det leda till att den låga självkänslan följer 
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med i ett längre perspektiv. I en intervju beskriver en respondent att barn med övervikt tar 

mindre plats i till exempel sociala sammanhang på grund av deras låga självkänsla. Hon 

uppfattar att den låga självkänslan grundar sig i att barnet känner en rädsla för att bli utsatt för 

blickar och negativa kommentarer. En annan intervjuperson förklarar att självkänslan byggs 

upp utifrån hur vi känner att andra dömer oss och fångas inte den låga självkänslan upp under 

barndomen är risken stor att det fortlöper upp i vuxen ålder. De båda skolkuratorerna 

uppfattar att den låga självkänslan kan göra att sociala sammanhang begränsas eller att man 

kan begränsa sig i olika framtida relationer. En kurator nämner även hon de framtida 

relationerna och uppfattar att den låga självkänslan kan bli ett hinder vid till exempel den 

sexuella biten när man träffar en partner. Fortsättningsvis förklarar hon att den sexuella biten 

kan bli jobbig, då hon upplever att övervikten kan göra att man skäms över sin kropp. En 

beskrivning av en låg självkänsla i ett längre perspektiv ges också av en annan skolkurator 

och hon uttrycker följande: 

 
“Det är jätteallvarligt i ett längre perspektiv om jag saknar självrespekt och självförtroende, för det är det 

som ska ta mig fram i livet.” - Skolkurator 8 

 

Hon tror att en låg självkänsla i vuxen ålder kan göra att man undviker situationer där man 

hamnar i fokus, till exempel vid arbetsintervjuer. Det är viktigt att arbeta kring barnens 

självkänsla, just för att undvika att det följer med upp i vuxen ålder beskriver hon. 

6. Sociologisk analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår insamlade empiri med hjälp av tidigare forskning 

och det teoretiska ramverk vi tidigare presenterat med målet att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställning. Analysen har vi valt att dela in i tre rubriker som utgår från våra 

forskningsfrågor 

6.1 Orsaker till obalans mellan energiintag och energiförbrukning - klass 
och levnadsvanor 

Idag pekar många faktorer på att övervikt kan vara en klassfråga. Skolkuratorerna upplever att 

övervikt förekommer i högre grad hos familjer med låga ekonomiska tillgångar än hos 

familjer med höga ekonomiska tillgångar. Flera av respondenterna beskriver att en förälder 

med ett lågavlönat jobb kan ha ett lågt ekonomiskt kapital, vilket i sin tur kan medföra att 
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matinköpen blir lidande. Billig mat förekommer ofta i storpack och kan bli ett alternativ för 

familjer med lägre inkomst. Denna billiga mat är också till mesta dels näringsfattig och 

onyttig. Det finns mycket billig mat som ger en hög mättnadskänsla, vilket är det som oftast 

efterfrågas när inkomsten är begränsad. Exempel på sådana livsmedel är bröd, pommes frites, 

kött med hög fetthalt etcetera. Denna onyttiga mat kan skapa en obalans mellan energiintag 

och energiförbrukning där en konsekvens kan bli en övervikt. Vi vill utgå från Bourdieus 

(1984) studie La Distinction när vi pratar om ekonomi och obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning. Bourdieu (1984) menar att det ekonomiska kapitalet kan ligga till grund 

för en individs konsumtionsbeteende och val av mat. Utifrån den insamlade empirin är det 

tydligt att se att föräldrarnas ekonomi ofta kan utgöra familjens och även barnets framtida 

konsumtionsbeteende, vilket har en stor inverkan på obalansen. 

 

Bourdieu (1984) menar att det inte endast är det ekonomiska kapitalet som bör beaktas i 

frågan om konsumtionsbeteende och val av mat, utan att även det kulturella kapitalet inte ska 

glömmas. Bourdieu (1984) benämner utbildningsnivån som en del av det kulturella kapitalet 

och menar att det kulturella kapitalet ofta kan ligga till grund för det ekonomiska kapitalet. En 

kurator ger en beskrivning av att föräldrarnas utbildningsnivå ofta kan ligga till grund för 

deras ekonomiska tillgångar och menar att en låg utbildningsnivå ofta kan resultera i ett 

lågavlönat jobb. Detta kan vi även kan finna stöd för i Kestila mfl (2009) studie där det har 

framkommit att en låg utbildning kan leda till ett lågavlönat jobb, vilket kan påverka 

konsumtionsbeteendet som i sin tur kan orsaka en övervikt.  

 

Bourdieu & Passeron (2008) menar att det är viktigt att inte särskilja det kulturella och 

ekonomiska kapitalet, utan att se dessa som två sidor av samma mynt som tillsammans kan 

utgöra en stor del av en individs habitus. Habitus förknippas med hur en individ förhåller sig 

till vanor, vilket kan förklaras som en individs livsstil som fortsättningsvis kallas för 

levnadsvana. De vanor föräldrarna skapar genererar i en levnadsvana som barnen kan komma 

att efterfölja, även upp i vuxen ålder. Familjens levnadsvanor kan därför vara en stor orsak till 

en övervikt. Den mat familjen har serverat under barndomen kommer med största sannolikhet 

spela en avgörande roll i barnets fortsatta konsumtionsbeteende och val av mat. Bourdieu 

(1984) menar att det kulturella kapitalet sammankopplat med det ekonomiska kapitalet har en 

stor inverkan på en individs levnadsvanor och smak, alltså det habitus barnet föds in i. Likt 

Bourdieus (1984) resonemang kring levnadsvanor och smak förklarar även skolkuratorerna att 

familjens levnadsvanor är en stor bidragande orsak till övervikt, men de uppfattar även att 



30	  
	  

föräldrarnas engagemang borde utgöra en stor del när vi pratar om levnadsvanor. Kuratorerna 

upplever att föräldrarnas levnadsvanor och engagemang hänger ihop, vilket vi menar går att 

likna med Bourdieus (1984) begrepp habitus. Respondenterna upplever att ett lågt ekonomiskt 

kapital kan leda till en avsaknad av engagemang, vilket kan ta sig uttryck hos familjen i form 

av lågt deltagande i fritidsaktiviteter. Som vi tidigare nämnt genererar de vanor föräldrarna 

skapat i en levnadsvana som barnen högst troligt efterföljer. Skolkuratorerna beskriver att om 

det inte finns någon vana att röra på sig i familjen, kan det finnas en stor risk att inte heller 

barnen skapar en vana av att röra på sig och barnen föds därmed in i ett habitus som kan vara 

svårt att förändra. 

 

I den insamlade empirin beskrivs också hur föräldrar med låga ekonomiska tillgångar kan 

känna skuld om de inte har råd med hälsosammare mat eller fritidsaktiviteter till barnen. 

Kuratorerna upplever att helgen blir en kompensation för det bristande engagemanget och den 

bristande ekonomin där godis och onyttig mat ofta kan serveras till barnen som en ursäkt. 

Utifrån Bourdieus (1984) begrepp habitus skulle detta kunna förklarar som att en uppväxt 

med onyttig mat och en avsaknad av fritidsaktiviteter kan skapa en vana för barnet, vilket 

barnets habitus och därmed levnadsvanor grundar sig i. Denna levnadsvana kan även följa 

med barnet upp i vuxen ålder. Det är viktigt att poängtera att ett barns habitus kan förändras i 

takt med uppväxten, men föräldrarnas levnadsvanor påverkar barnet i allra högsta grad. Det är 

tydligt att se både utifrån Bourdieu (1984) och den insamlade empirin att det ekonomiska 

kapitalet, det vill säga ekonomin och familjens levnadsvanor är bidragande faktorer till en 

övervikt. Bourdieu (1984) menar att det kulturella kapital, det vill säga utbildningsbakgrund, 

också bör beaktas kring konsumtionsbeteende och val av mat. Detta har däremot bara nämnts 

av en kurator, men vi anser det ändå vara värt att poängtera.  

6.2 Arbetet kring övervikt - ur ett medicinskt eller ett socialt perspektiv? 

I den insamlade empirin har kuratorerna gett en beskrivning av att arbetet i skolan kring 

övervikt till mesta dels bedrivs av skolsköterskorna, då det anses vara ett medicinskt problem. 

Vi har dock kunnat tolka att det finns en önskan från skolkuratorerna att en övervikt även 

borde ses utifrån ett socialt perspektiv då de anser att övervikt är ett komplext problem. Detta 

vill vi förklara med hjälp av Conrads (2009) definition av medikalisering där ett socialt 

problem behandlas medicinskt. Kuratorerna uttrycker att övervikt kan vara ett socialt problem 

men att detta ofta hamnar i skymundan, då övervikten behandlas på ett medicinskt plan där 

symptomen är i fokus. Conrad (2007) menar att det upplevs vara lättare att arbeta med 
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problem ur ett medicinskt perspektiv, dels för att samhället lägger stor tillit till vården och 

dels för att det upplevs vara tabubelagt att prata om sociala problem. Genom att bara fokusera 

på symptomen glöms de ursprungliga faktorerna till utvecklingen av övervikt bort. Pyle mfl 

(2006) visar i sin studie att om arbetet kring övervikt hade utgått ifrån ett socialt perspektiv 

hade det lättare kunnat urskiljas vad en övervikt grundar sig i och därefter ta itu med 

problemet. Att ta itu med problemet kan ske genom att exempelvis arbeta med familjens 

levnadsvanor. Barnet ser familjens levnadsvanor som det normala och det är därför arbetet 

kring övervikt bör utgå från familjen. Att fokusera på den medicinska biten fungerar för vissa 

barn, medan vissa barn inte är där rent psykiskt. Utgår vi från Pyle mfl studie (2006) där det 

har framkommit att en behandlingsplan med ett medicinskt ramverk ofta inte räcker kan vi 

finna stöd för kuratorernas beskrivning där de menar att en behandling utifrån ett medicinskt 

perspektiv inte har någon verkan för de barn som ännu inte är redo för att förändra sina kost- 

och motionsvanor. Det är för dessa barn det krävs ett arbete ur ett socialt perspektiv där 

grunden till en övervikt borde ses utifrån sociala faktorer. 

 

Flertalet skolkuratorer menar, precis som Conrad (2009), att övervikt till viss del ska 

behandlas medicinskt, men att den också kan grunda sig i många olika sociala faktorer som 

bör arbetas med. Övervikt borde därför ses även som ett socialt problem och sociala 

referensramar borde utgöra en del av grunden i arbetet kring övervikt. Idag ses övervikten 

som en sjukdom och behandlas därför medicinskt och är därmed ett fenomen som är 

medikaliserat. Conrad (2007) menar att denna medikalisering gör att aspekter av det 

vardagliga livet förvandlas till sjukdomar, vilket i sin tur minskar acceptansen i samhället. 

Sjukvården har satt upp en generell viktskala för barn under 18 år, där vikt mäts i relation till 

längd samt ålder, även kallat för isoBMI (Hagenäs 2012-02-09). Sjukvården menar att 

isoBMI ska vara tillförlitligt på alla barn i samhället och individualiteten glöms bort. På detta 

sätt går det att se vad som är acceptabelt att väga utefter de sociala idealen som råder. Conrad 

(2007) menar att genom att medicinska instanser bestämmer vad som är acceptabelt sker en 

form av social kontroll. Conrad (2007) beskriver att denna sociala kontroll gränssätter vad 

som är normalt och avvikande samtidigt som denna sociala kontroll försöker få samhället att 

eftersträva det som anses vara normalt. I relation till vår studie menar vi att den sociala 

kontrollen kan liknas med sjukvårdens isoBMI. Detta mätinstrument sätter agendan för vad 

som är normalt och avvikande i termer som underviktig, normalviktig, överviktig och fet. Den 

sociala kontrollen i form av isoBMI gör att individer anpassar sig efter det som anses normalt. 

Skolkuratorerna nämner att skolsköterskan har vikt- och längdkontroller, vilket även detta går 
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att koppla ihop med den social kontroll Conrad (2007) nämner. Dessa vikt- och 

längdkontroller sätter agendan, likt social kontroll, för vad som är normalt och avvikande i 

skolan. Det är viktigt att förstå att en övervikt enligt isoBMI eller skolsköterskornas vikt- och 

längdkontroller inte behöver betyda ohälsa, då alla överviktiga barn inte ligger i farozonen.  

En återkommande önskan av kuratorerna kring arbetet med övervikt var ett tätt samarbete 

mellan skolsköterskan, skolkuratorn och familjen. De menar att genom ett sådant samarbete 

skulle det gå att arbeta med övervikt från flera olika håll. En blandning av vård, stöd och råd 

gör att helheten kring övervikten arbetas med. Skolsköterskor kan genom sina erfarenheter 

lägga upp en behandlingsplan där kost och motion står i fokus. Skolkuratorerna kan genom 

sin kompetens ge rekommendationer om hur övervikt ska behandlas när det gäller sociala, 

emotionella och psykiska faktorer. Intervjupersonerna upplever familjearbetet som en av de 

viktigaste delarna i arbetet kring övervikt, då en övervikt ofta bottnar sig i familjen. Ett 

familjearbete där fokus ligger på familjens levnadsvanor upplever skolkuratorerna är det bästa 

sättet att arbeta kring övervikt. Det framkom under intervjuerna att familjearbetet borde börja 

redan på mödravårdscentralen och barnavårdscentralen, dels för att undvika övervikten men 

också för att förändra de negativa attityder och det synsätt som samhället har kring övervikt. 

Denna beskrivning skolkuratorerna ger kan vi också utläsa i Lawrence studie (2010) där det 

framkommit att det är viktigt att förändra föräldrarnas attityder och fördomar kring övervikt 

för att kunna applicera detta synsätt på barnen. Lawrence (2010) menar att detta i sin tur kan 

generera i en större acceptans gällande kroppsformen övervikt i samhället, då barnen är den 

framtida generationen. Lawrence (2010) menar att skolkuratorer har en betydande roll när det 

gäller att arbeta bort de negativa attityder kring att övervikt som kroppsform är något dåligt.  

6.3 Övervikten och dess sociala konsekvenser - ett dömande samhälle 
Att övervikt ger sociala konsekvenser är samtliga skolkuratorer överens om. Återkommande 

ämnen som alla skolkuratorer tar upp är utanförskap och låg självkänsla som konsekvenser av 

vad en övervikt kan medföra. De uppfattar att konsekvenserna har skapats bland annat på 

grund av medias spridning av västvärldens rådande kroppsideal. Utanförskap och låg 

självkänsla vill vi förklara och förstå med Beckers (2006) teori om avvikande och Goffmans 

(2001) begrepp stigmatisering. 

 

Det rådande kroppsidealet i samhället upplever samtliga skolkuratorer vi intervjuat har 

skapats av media och de tror att det har en stor inverkan på de sociala konsekvenserna vi 
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tidigare nämnt. Att ha en övervikt passar inte i samhällets kroppsnormer och överviktiga 

individer, inte minst barn, tilldelas negativa stämplar som kan påverka de mer eller mindre i 

olika situationer. Det är intressant att se detta utifrån Beckers (2006) definition av avvikande 

där han menar att om en individ bryter mot samhället samförstådda regler anses denne vara 

annorlunda och avvikande. En övervikt anses, som vi tidigare nämnt, inte passa in i 

samhällets normer och ett överviktigt barn kan därför ses som ett barn som bryter mot 

samhällets regler. Att vara avvikande kan få konsekvenser, vilket Goffman (2001) beskriver 

genom begreppet stigma. Goffman menar att om någon är avvikande kan denne ofta bli 

tilldelad ett stigma. När det gäller ett kroppsligt avvikande är redan den första åsynen 

tillräcklig för att kategorisera och tilldela en individ ett stigma. En övervikt är något som syns 

vid det första mötet och ingenting som går att dölja och det är därför vanligt att en 

stigmatisering sker. En övervikt medför inte bara ett kroppsligt stigma, utan skolkuratorerna 

har också nämnt olika negativa egenskaper som barn med övervikt blir tilldelade. De nämner 

begrepp som dum, lat och illaluktande. Tillskrivning av egenskaper i relation till avvikare är 

något som Becker (2006) beskriver. Han menar att människor tror att de individer som är 

avvikande ofta kan besitta fler oönskade egenskaper. Det är intressant att tolka detta med 

hjälp av Goffmans (2001) andra beskrivning av stigmatisering som berör den personliga 

karaktären. Stigmat gällande de kroppsliga dispositionerna gör att den stigmatiserade blir 

tilldelad negativa egenskaper som berör den personliga karaktären. I sin tur kan detta 

avvikande drag och denna stigmatisering enligt Becker (2006) leda till en lägre status i 

samhället. Den låga status avvikande individer får går även att utläsa i Johnson & Arbors 

(2003) studie. I denna studie har det framkommit att barn som är avvikande bland annat 

genom en övervikt är de minst önskvärda vännerna, vilket kan ha att göra med att de anses ha 

en låg status. 

 

Enligt Lawrence (2010) är det idag fler överviktiga barn i västvärlden än någonsin, vilket 

kunde tro förväntas leda till en acceptans kring övervikt och att kroppsformen inte anses som 

avvikande. Automatisk borde stigmatiseringen minska i takt med att övervikt blir mer 

normalt, men så är inte fallet. Stigmatiseringen verkar i stället öka i samma takt som 

övervikten ökar. Skolkuratorerna upplever att stigmatiseringen av barn med övervikt grundar 

sig i samhällets kroppsnormer och ideal där media har en stor inverkan. Det är viktigt att 

förstå att det ideal som råder faktiskt är underviktigt och ohälsosamt och utifrån det är det 

väldigt få som kan leva upp till denna form av ideal. Om övervikten fortsätter att öka som den 

gör idag och vi samtidigt upprätthåller det ideal som finns kan det leda till att fler barn går 
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runt och känner sig misslyckade, just för att de inte kan nå upp till idealet och tillhöra det 

normala. Skolkuratorerna upplever att överviktiga barn till mesta dels stigmatiseras på grund 

av deras utseende. En skolkurator nämner att samhället tenderar att bli mer och mer ytligt och 

just denna utseendefixering är intressant att tolka utifrån Goffmans (2001) förklaring av 

stigmatisering gällande de kroppsliga dispositionerna. Som vi tidigare nämnt är en övervikt är 

ingenting som kan döljas och tilldelandet av stigma sker redan vid första åsynen. De flesta 

kuratorerna var eniga om att utseendefixeringen i samhället måste minska, vilket de tror kan 

göra att acceptansen kring övervikt ökar och att stigmatiseringen av barn med övervikt 

därmed minskar. Däremot fanns det delade meningar kring synen på övervikt och en av 

respondenterna förklarar att hon inte tycker att övervikt ska vara accepterat i samhället, då det 

faktiskt kan medföra hälsorisker. Med detta vill vi poängtera att hennes synsätt antagligen 

grundar sig utifrån Conrads (2007) förklaring av hur den medicinska vetenskapen har slagit 

igenom och att vissa sociala problem anses vara medicinska. 

 

Gibson mfl (2008) har genom sin forskning sett att stigmatiseringen kan leda till 

konsekvenser i form av diskriminering och mobbning som i sin tur kan skapa ett utanförskap. 

Utanförskapet finns både i samhället och i skolan. En skolkurator beskriver att i samhället tar 

sig utanförskapet uttryck på många olika sätt, framförallt hos barn när de ska handla kläder. 

När man redan i tidig ålder inte kan handla likadana kläder som de andra barnen och samtidigt 

får gå till en annan klädesavdelning skapas ett utanförskap. Att inte kunna ha kläder som 

passar in i barnens normativa föreställningar gör att barn med övervikt och annorlunda kläder 

anses avvikande där konsekvensen kan bli ett utanförskap. Genom att klädesaffärerna 

kategoriserar storlekarna i stora storlekar och normala storlekar visas det tydligt övervikt inte 

är accepterat eller passar in i dagens samhälle, vilket även detta skapar ett utanförskap. 

Genom Goffman (2001) kan vi förstå att övervikten genom denna kategorisering av 

klädstorlekar upprätthålls som något avvikande. 

 

Puhl mfl (2007) har genom sin studie sett att den värsta stigmatiseringen sker i skolan och 

tilldelas övervägande av barn med övervikts klasskamrater. I skolan kan det ta sig uttryck i 

form av ett utanförskap, då ett överviktigt barn kan anses avvikande. Som vi tidigare har 

nämnt menar Johnson & Arbor (2003) att överviktiga barn är de minst önskvärda vännerna. 

En skolkurator har en uppfattning om att de barn som förhåller sig till kroppsnormerna kanske 

inte vill umgås med de barn som är överviktiga, utan att barn söker efter kamrater som ser 

likadana ut som denne själv. Detta vill vi förklara med hjälp av Goffman (2001) som menar 



35	  
	  

att om de normala och de avvikande befinner sig i samma sociala situation kan en sådan 

kontakt upplevas obekväm. För att undvika denna obekväma kontakt anordnar de normala och 

de avvikande omedvetet sitt sociala liv. Även en kurator upplever att det inte bara var de 

normalviktiga barnen som undvek kontakt med de överviktiga barnen, utan att även de 

överviktiga barnen undvek kontakt med de normalviktiga barnen. 

 

Flera av intervjupersonerna uppfattar att det inte var övervikten i sig som skapade ett 

utanförskap, utan att det var det överviktiga barnet själv som ansåg sig avvikande och därför 

själv skapade ett utanförskap genom att dra sig undan. Goffman (2001) förklarar att 

medvetenheten om stigmatiseringen gör att individen själv kan uppleva sig avvikande, vilket 

medför en känsla av att omgivningen inte accepterar denne fullt ut och därför inte vill umgås 

med denne. Däremot vill vi poängtera att vi tror att barnet känner sig avvikande för att den 

bryter mot samhällets regler på grund av sin övervikt och att det därför inte går att säga att det 

inte är övervikten i sig som skapar ett utanförskap. En skolkurator beskriver en liknande 

situation som vi vill försöka förklara med hjälp av Goffmans (2001) beskrivning av att den 

stigmatiserade undviker sociala sammanhang och Beckers (2006) teori om avvikande. 

Situationen utspelade sig i skolmatsalen och innefattade ett barn med övervikt och en grupp 

andra barn. Barnet med övervikt tackade nej när en grupp klasskamrater frågade om barnet 

ville sitta med dem och äta. Skolkuratorn uppfattar att det överviktiga barnet trodde att de 

andra barnen bara ville vara snälla och egentligen inte var ute efter umgänge. Enligt Goffman 

(2001) kan stigmatiseringen skapa stora sociala hinder där rädslan för att ta sig in i olika 

sociala sammanhang är stark. Möjligen kan detta ha att göra med Beckers (2006) definition av 

stämpling. Barnet med övervikt passar inte in i de normalviktiga barnens bestämde regler och 

är samtidigt stämplad som en avvikare. Barnet med övervikt vet högst troligt om denne inte 

följer gruppens sociala regler och att denne anses avvikande. Genom att vara avvikande och 

vara medveten om det kan barnets identitet förändras med konsekvensen av att självbilden 

och självkänslan försämras. Då barnet med övervikt valde att tacka nej till inbjudan kan detta 

förklaras genom att denne väljer att förhålla sig till den avvikande roll som tidigare tilldelats. 

Detta kan vara för att det överviktiga barnet var rädd för att inte kunna uppfylla de 

förväntningarna de normalviktiga barnen hade på denne. 

 

Idrotten i skolan är en arena där barn med övervikt upplevs annorlunda och avvikande enligt 

skolkuratorerna. Detta går att beskrivas genom Goffmans (2001) begrepp stigma. Goffman 

(2001) menar att individer ibland kan spela på sitt stigma och använda det som en ursäkt för 
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att inte delta i sociala sammanhang, just för att undvika ytterligare stigmatisering. Kuratorerna 

uppfattar att barn med övervikt drar sig för att delta på idrottslektionerna och att en anledning 

till detta kan vara att övervikten ses som ett hinder. Barn med övervikt kan känna en rädsla för 

att bli uttittade och utskrattade på grund av att de inte når upp till de krav som både 

idrottslärarna och klasskamraterna har på dem. Att inte kunna uppnå den fysiska aktivitet som 

resterande klasskamrater uppnår kan medföra en känsla av skam. Flera av kuratorerna ser ett 

samband mellan överviktiga barn och en hög frånvaro på idrottslektionerna. De uppfattar att 

övervikten och frånvaron kan ha att göra med att det överviktiga barnet inte vill känna sig mer 

annorlunda än vad denne redan gör. Inte nog med att det överviktiga barnet inte kan uppnå 

samma fysiska prestation som de andra, utan denne kan också känna sig annorlunda när det är 

dags att duscha och byta om. Däremot upplever de att detta oftast kan grunda sig i barnets 

självkänsla. Det är intressant att se denna situation utifrån Goffman (2001) som menar att 

individer väljer att avstå från vissa sociala sammanhang för att inte förstärka skammen 

ytterligare. Barn med övervikt kanske väljer att avstå från idrottslektionerna för att inte känna 

sig ännu mer annorlunda och för att slippa skammen. 

 

Att som barn bli stigmatiserad på grund av sin övervikt kan skapa stora sociala problem även i 

ett längre perspektiv. Att ständigt vara utsatt för stigmatisering och känna sig avvikande kan i 

sin tur medföra en låg självkänsla som etsar sig fast genom hela uppväxten och upp i vuxen 

ålder. Johnson & Arbor (2003) visar i sin studie att genom att ha en låg självkänsla från 

barnsben upp till vuxen ålder kan det leda till svårigheter vid sociala samspel. Samtliga 

kuratorer upplever att en låg självkänsla i barndomen ofta följer med upp i vuxen ålder. Att 

under en sådan lång period ha känslan om att samhället uppfattar en som annorlunda menar 

Goffman (2001) kan leda till en osäkerhet i vad andra tycker och tänker om en. 

Skolkuratorerna uppfattar att osäkerheten i vad andra tycker och tänker om en i sin tur kan 

leda till en rädsla för att ta sig in i olika relationer. Utifrån Goffmans (2001) perspektiv kan 

detta förklaras genom att denna hämning beror på att den stigmatiserade kanske känner sig 

tveksam till hur andra kommer att ta emot denne. Att knyta nya bekantskaper kan kännas 

skrämmande, då det finns en osäkerhet om den stigmatiserade ska bli välkommen eller 

avvisad. 
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7. Avslutande sammanfattning och reflektion 
Sammanfattningsvis kan det empiriska materialet tolkas som att obalansen mellan 

energiintaget och energiförbrukningen enligt våra respondenter orsakas av faktorer som 

ekonomi samt familjens levnadsvanor, men även till viss del föräldrarnas utbildning. Det 

ekonomiska kapitalet kan bidra till konsumtionsbeteende samt fritidsaktiviteter, vilket kan 

utgöra familjens levnadsvanor. Utifrån detta kan övervikt ses som en klassfråga enligt 

respondenterna, även om det är något vi vill blunda för. Idag ser vi hellre övervikt ur ett 

medicinskt perspektiv, där största fokus ligger på symptom och de medicinska konsekvenser 

en övervikt kan medföra. Däremot anser vi och argumenterar för att övervikt borde ses ur ett 

bredare perspektiv, där faktorer som ekonomi och utbildning samt levnadsvanor beaktas. Vi 

måste förstå att orsakerna till obalansen mellan energiintaget och energiförbrukningen ofta 

kan grunda sig i olika bakomliggande sociala aspekter och att detta borde vara en grundpelare 

i arbetet kring övervikt. Hade arbetet utgått från dessa sociala aspekter där support från 

kuratorn till familjen stod i fokus skulle det kunna gå att förändra etablerade levnadsvanor och 

att hela familjen gemensamt arbetar med denna förändring.  

 

Vidare sker arbetet kring övervikt på ett medicinskt plan, men vi anser att arbetet även borde 

innefatta en social utgångspunkt då vi argumenterar för att övervikt inte bara borde ses som 

ett medicinskt problem, utan även som ett socialt. När övervikt behandlas medicinskt blir 

resultatet ofta att de bakomliggande orsakerna och likaså de sociala konsekvenserna glöms 

bort. Vi upplever och har även fått bekräftat från skolkuratorerna att obalansen mellan 

energiintaget och energiförbrukningen ofta kan grunda sig i någon form av social 

bakomliggande problematik, vilken i sin tur kan grunda sig i att det till exempel inte finns 

någon vana hos familjen att röra på sig. Som vi tidigare nämnt anser skolkuratorerna att 

övervikt kan vara en klassfråga, men med detta vi vill passa på att poängtera att det är svårt att 

ändra på det ekonomiska kapitalet och det är just därför anser vi det vara viktigt att fokusera 

på ett familjearbete. Det är genom ett familjearbete som familjens levnadsvanor kan arbetas 

med och vi tycker därför inte att arbetet endast borde utgå från ett medicinskt ramverk. 

Tillvägagångssättet för att arbeta med familjens levnadsvanor kan vara svårt och inom detta 

område finns mycket att utveckla. En negativ aspekt av ett familjearbete kan vara att det 

känns kränkande för familjen och det är därför viktigt att agera etiskt korrekt i ett 

familjearbete. Vi anser att ett familjearbete borde utgå från råd och stöd, vilket kuratorerna 

har som sin expertis, för att familjen själva ska kunna ta tag och arbeta med sina 
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levnadsvanor. Om arbetet kring övervikt fortsätter som det gör idag och till mesta dels 

fokuserar på symptomen kan det bli svårt att nå de bakomliggande orsakerna till obalansen. 

Når vi inte de bakomliggande orsakerna kan det bli svårt att arbeta med familjens 

levnadsvanor och därmed kan det även bli svårt att få barnet att vilja göra en förändring i sina 

levnadsvanor. 

 

Som de flesta vet kan övervikt medföra olika sjukdomar, som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes etcetera. Däremot kan övervikten också få sociala konsekvenser som 

i sin tur kan följa med upp i vuxen ålder. Det har i vår studie visat sig att övervikten kan 

medföra sociala konsekvenser som stigmatisering, stämpling och utanförskap där resultatet 

kan bli en låg självkänsla. Stigmatiseringen tror vi att samhället utgör en stor roll i, dels för ett 

sådant vardagligt exempel som att handla kläder och dels för medias spridning av ett 

orealistiskt smalt kroppsideal. Det är ofta klädaffärer saknar större storlekar eller har en annan 

avdelning för kläder i större storlekar. Här skapas en medvetenhet för barn med övervikt att 

de inte passar in i de rådande kroppsnormerna samhället har. Då samhället har skapat detta 

kroppsideal och faktiskt klargör att en övervikt är avvikande tror vi att det kan generera i en 

nedvärderande syn på övervikt som kroppsform. En nedvärderande syn på kroppsformen är 

inte det enda som sker, utan det medför även en stämpel där övervikt anses avvikande. I vår 

studie har det framkommit att barn med övervikt inte bara blir stigmatiserade på grund av sin 

övervikt, utan att de även tillskrivs fler negativa egenskaper i form av karaktäristiska drag 

som exempelvis tjocka, dumma och lata. Vi tror att stigmatiseringen först berör det yttre, just 

för att en övervikt är synlig och inte går att dölja. Efter denna yttre stigmatisering tror vi att 

andra förväntar sig att barn med övervikt har andra negativa drag som berör karaktären, alltså 

en inre stigmatisering. Vi tror också att barn med övervikt själva känner av att andra tycker att 

de är tjocka, dumma och lata på grund av övervikten.  

 

Vi kan ställa oss frågan varför stigmatiseringen och den nedvärderande synen på övervikt 

fortsätter att ske, trots att övervikten idag bara ökar. Denna utveckling av övervikt borde 

automatiskt göra att stigmatiseringen minskar, då övervikt blir mer normalt i samhället. En 

skolkurator nämner att hon tror att stigmatiseringen ökar för att samhället tenderar att bli mer 

och mer ytligt och för att en övervikt anses vara avvikande. Vidare tror vi att den nämnda 

stigmatiseringen och den negativa bilden av den överviktige kan leda till en form av 

utanförskap. Samhället skapar ett utanförskap genom den satta gränsen för vad som är 

normalt och avvikande, där barn med övervikt placeras i facket avvikande. I den insamlade 
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empirin har det framkommit att barn med övervikt själva skapar ett utanförskap, men vi håller 

inte med om detta. Vi tror att barn med övervikt inte själva väljer ett utanförskap, utan att de 

istället skapar en försvarsmekanism som gör att de drar sig undan sociala sammanhang för att 

de inte vill känna sig mer avvikande än vad de redan gör. Känslan av att vara avvikande och 

annorlunda kan i sin tur skapa en låg självkänsla som kan följa med upp i vuxen ålder och 

som i sin tur kan skapa sociala hinder Detta kan ta sig uttryck vid exempelvis framtida 

kärleksrelationer. 

 

Vi vill klargöra att vi tycker att det är högst relevant att förändra de negativa attityder som 

råder kring kroppsformen övervikt. För att förändra samhällets attityder tror vi att de vuxna 

först och främst måste arbeta kring sina attityder gällande övervikt, just för att barnen inte ska 

ta efter de negativa attityderna. Om barnen växer upp utan negativa attityder gällande övervikt 

tror vi att samhällets syn kring övervikt successivt kan komma att förändras. Däremot anser vi 

att västvärlden måste ta tag i den onyttiga maten som har växt fram och vi kan inte fortsätta 

att äta som vi gör idag och samtidigt inte röra på oss. Vi kan trots allt inte bortse från att 

övervikt faktiskt kan vara farligt och kan medföra en rad livshotande sjukdomar. Vi vill 

avsluta med att tipsa om vidare forskning i ämnet. Det hade varit intressant att intervjua flera 

yrkesprofessioner, just för att få en bredare bild av hur de uppfattar att arbetet kring övervikt 

borde gå till. Det hade även varit intressant att göra om vår studie om tio år. Då övervikten 

ökar och det blir mer normalt i samhället skulle det vara intressant att studera hur samhället 

reagerar på denna ökning och om de negativa attityderna kring övervikt förändrats.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som kurator? 

• Hur kommer det sig att du valde yrket? 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 

Utvecklingen av övervikt 

• Vad har du för uppfattning om bakgrunden till övervikt. 

• Är det på grund av genetik? 

• Är det på grund av ett stillasittande liv? 

• Eller bottnar det sig i något djupare, t.ex. dåliga relationer, ensamhet, självkänsla, 

klass? 

 

Arbetet 

• Skulle du kunna beskriva hur ni bedriver ert arbete kring barn med övervikt? 

• Vill du berätta vad du har för inställning till övervikt, anser du att det ska ses som ett 

socialt problem eller ett medicinskt problem? Utveckla och förklara varför. 

 

Övervikten och dess konsekvenser 

• Skulle du kunna berätta lite om dina uppfattningar kring barn med övervikt? 

• Har du en uppfattning om att övervikten ger sociala konsekvenser? Utveckla 

• Hur upplever du att övervikten kan ta sig uttryck hos barnen? 

• Vill du berätta om du har upplevt att överviktiga barn ses eller behandlas på ett 

annorlunda sätt av exempelvis andra elever, lärare osv gentemot normalviktiga barn? 

• Vill du berätta om du har upplevt att barn med övervikt är delaktiga i aktiviteter i 

skolan på samma sätt som normalviktiga barn? 

• Vad tror du att övervikten kan medföra för sociala konsekvenser i ett längre 

perspektiv? 

 

Avslutande frågor 

• Finns det något du vill tillägga? 
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