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Abstract   

The Swedish public health began to be seriously perceived as a societal concern as early as 

1700. Today this takes form as methods of measurement like BMI (Body Mass Index) which 

are meant to investigate the population’s health. A lack of research can be experienced in the 

BMI area, for example research of BMI's influence. We spend more of our waking time to the 

media, both professional and personal activities fill our lives and those are influenced by 

media texts, media images and communications technologies of different kinds. The purpose 

of this study was to describe how the BMI discourse takes place at reader comments on 

internet-based articles. The Method of this study was discourse analysis in which the reader 

comments were analyzed. The results showed that it was representative in the BMI discourse 

for individuals in relation to themselves reflect on what was normal in relation to BMI. These 

views emerged as to what normal was comprised to both physical appearance and health. BMI 

was often perceived as to narrow approach to what is normal. The important use of “common 

sense” when interpreting BMI´s function was stated inside the BMI Discourse. The BMI 

Discourse that emerged from reader’s comments contributes to a complex context about 

human values, humanity and fundamental beliefs. 

Abstract 

Svenska befolkningens hälsa började på allvar att uppfattas som en samhällelig angelägenhet 

redan under 1700- talet och idag tar det sig uttryck i bland annat mätmetoder som BMI (Body 

Mass Index), vilket avser att undersöka befolkningens hälsa. Inom BMI området kan en brist 

på forskning upplevas på bland annat BMI:s påverkan. Människan tillbringar allt mer av sin 

vakna tid till medier, både professionella och privata aktiviteter fyller människans liv och 

dessa genomsyras av medietexter, mediebilder och kommunikationstekniker av olika slag. 

Syftet med denna undersökning var att beskriva hur BMI diskursen utspelar sig vid 

läsarkommentarer på internetbaserade tidningsartiklar. Metoden som användes i 

undersökningen var diskursanalys där läsarkommentarer på internetbaserade tidningsartiklar 

analyserades. Något som var representativt inom BMI diskursen var att individer i förhållande 

till sig själva reflekterade över vad som var normalt gentemot BMI. De uppfattningar som 

framkom bestod av utseendemässiga och hälsomässiga uppfattningar. Ofta upplevdes BMI 

som ett alldeles för snävt förhållningssätt till vad som är normalt. Det framkom även utsagor 

kring betydelsen av ”sunt förnuft” vid tolkandet av BMI:s funktion. BMI diskursen som 

framtonade sig ur läsarkommentarer bidrog med en komplex bild kring människors 

värderingar, människosyn och grundläggande uppfattningar. 

 

Keywords: BMI, Reader comments, Discourse analysis, Mass Media, Education. 

Nyckelord: BMI, Läsarkommentarer, Diskursanalys, Massmedia, Pedagogik. 
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1. Inledning 

Redan under 1700- talet började den svenska befolkningens hälsa på allvar att uppfattas som 

en samhällelig angelägenhet (Olsson, 1999). Idag tar det sig uttryck i bland annat mätmetoder 

som BMI (Body Mass Index) vilket avser att undersöka hälsan hos befolkningen.  BMI är en 

matematisk formel som vägleder individer till hur de ska väga i förhållande till sin längd 

(Sandberg, 2004). Vi har valt att intressera oss för BMI ur ett perspektiv där en mätmetod 

introduceras i samhället utifrån föreställningen om att det går att påverka människors 

beteende genom att framföra en ”verklighetsbild” om vad en perfekt människa väger i 

förhållande till sin längd. Detta perspektiv framhåller även föreställningen om 

tillvägagångssätt när man vill påverka individer, samt förstå individen.  

Enligt Butler (2008) så finns det inte tillräckligt med forskning för att dra slutsatser om att 

BMI baserade program fungerar, dessutom finns det misstankar om att BMI- systemet har 

möjliga effekter på självkänslan. Vi kan reflektera över att BMI inte enbart kan uppfattas som 

en mätmetod utan att den även genomsyrar samhället både på individ- och samhällsnivå. Ur 

ett samhällsperspektiv handlar BMI om föreställningen om hur individer kan påverkas och 

vad som behövs göras för att (den ”perfekta”) individen ska ta ansvar för sig själv och sin 

egen hälsa.  

De arenor som BMI uppenbarar sig i för individer är bland annat i massmedia. BMI används 

ofta i tidningsartiklar som är förknippade till överviktsproblematiken. I samband med att BMI 

i dagens samhälle används både vid dietmetoder och vid hälsosamtal på arbetet kan det vara 

intressant att veta hur människor uppfattar och ställer sig till BMI:s funktion. Människan 

tillbringar allt mer av sin vakna tid till medier, både professionella och privata aktiviteter 

fyller människans liv och dessa genomsyras av medietexter, mediebilder och 

kommunikationstekniker av olika slag (Sandberg, 2004). Sammantaget är alltså massmedia 

omöjligt att undvika eftersom det finns runt omkring oss hela tiden vare sig individer vill det 

eller inte (Strömbäck, 2009). Därför har vi valt att inrikta oss på hur aktiva internetläsare av 

tidningsartiklar ställer sig till BMI som funktion.  Genom att granska läsarkommentarer kan vi 

ta del av läsares åsikter ur ett diskursivt perspektiv.  

I vår studie intresserar vi oss för BMI:s påverkan och influenser på samhället och dess 

individer. Genomgående för forskningen inom detta område är att den ofta kan ta BMI som en 

självklar komponent i att studera andra samband och det ligger inget fokus på att studera BMI 
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som funktion i samhället eller vad människor har för ställningstagande mot mätmetoden.  

Detta är något som motiverar varför en diskursanalys kan vara intressant att genomföra för att 

belysa BMI diskursen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur BMI diskursen utspelar sig vid 

läsarkommentarer på internetbaserade tidningsartiklar.  

2.1 Frågeställningar 

Hur förhåller sig läsare till sig själva och normalitet angående BMI? 

På vilka sätt utrycker sig läsares föreställning om ansvarstagande i förhållande till BMI? 

Hur styrs läsare av BMI och hur uppfattar de att BMI styrs? 
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3. Bakgrund                          

I bakgrunden beskrivs BMI diskursen, massmedia, diskursanalys och makt relaterat till 

undersökningens syfte.  

3.1 BMI diskursen 

Nedan kommer det beskrivas om mätmetoden BMI (Body Mass Index), dess uppkomst och 

syfte med mätmetoden. Detta för att tydliggöra BMI:s definition. Dessutom kommer vi att 

försöka beskriva diskursen BMI. 

    

Enligt World Health Organisation (2011) är BMI (Body Mass Index) ett mått som indikerar 

nutritionsstatusen hos vuxna. Definitionen är en persons vikt i kilo delat på personens längd i 

meter upphöjt till två. BMI är uppdelat i intervaller. För vuxna över 20 år klassas ett BMI på 

lägre än 18,5 som undervikt och ett BMI på 18,5– 24,9  som normalvikt. Ett BMI på 25- 29,9 

räknas som övervikt, överstiger BMI 30 räknas det som fetma. BMI rekommenderas också att 

användas bland barn och ungdomar, dock kalkylerar man BMI annorlunda i dessa fall. Bland 

barn är det av betydelse att ta hänsyn till kön och ålder. Vi finner att resonemanget kring BMI 

formas från det rationaliserade förnuftet som utifrån vetenskapen legitimerar och motiverar 

BMI som mätinstrument. Denna kunskap kan ha växt fram i syfte att lösa problem som 

uppfattas existera i samhället, exempel på sådana problem inom BMI diskursen kan vara att 

minska sjukskrivningarna, skapa riktlinjer/ mål för individer att uppnå, hjälpa människor att 

må bra, vilket även innebär att göra befolkningen bra för befolkningens egen skull.  

 

World Health Organisation (2011) menar att de uppdelade BMI intervallerna är baserade på 

bedömningen av vilken effekt överflödigt fett har på sjukdomar och död. BMI utvecklades 

som en riskindikator för sjukdomar, där BMI ökade så ökade även risken för särskilda 

sjukdomar. Några vanliga åkommor som kan sammankopplas med högt BMI är hjärt- och 

kärlsjukdomar, högt blodtryck, atros, vissa cancerformer och diabetes. Vi kan alltså finna att 

samhället utrycker en viss omsorg för dess befolkning, att man vill hjälpa människor att 

undvika ohälsa. BMI intervallet innehåller följaktligen både hot om sjukdomar och ohälsa, 

samt löften och riktmärken för främja hälsa. BMI som mätmetod är uppbyggd av kunskap om 

vad övervikt respektive undervikt kan medföra för risker.  
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Resonemanget i föregående stycke om BMI intervaller leder oss in på normalisering om hur 

människor rent medicinskt bör väga i förhållande till sin längd. En känd tänkare vid namn 

Michel Foucault (Foucault, 2008) menar att principen om normalisering innebär att främja 

samma uppsatta grunder för beteendet i de sammanhang där människor förekommer 

(Hermann, 2004). I BMI diskursen kan dessa normer främst handla om hur människor bör 

befinna sig i förhållande till en tabell ur ett viktperspektiv. Hermann (2004) beskriver för att 

kunna uppnå normer använder sig Foucault av ordet disciplin, där han menar att genom 

tekniker fostra individers beteende så att individerna blir dugliga, effektiva och fogliga. För 

att lyckas med disciplinering krävs en vetenskaplig insikt om kroppens funktioner och dess 

natur. Detta är något som vi kan finna i BMI-metoden som anser sig ha den forskning och 

vetenskapliga insikt om vilket vikt/längdförhållande som gynnar kroppen mest och dess 

medföljande välmående.  

  

Sandberg (2004) nämner tre återkommande förklaringsmodeller om övervikt som påträffats i 

tidningar vilket består av; en genetisk modell, en samhällsstrukturell modell och en modell 

baserat på individuellt ansvar. Den genetiska modellen grundar sig på övervikt som ett 

fenomen av genetiskt arv där biologin blir central. Samhällsstrukturella modellen 

skuldbelägger samhällets utveckling där människornas miljö sätter villkoren för hälsan. Detta 

synsätt inspireras av ett socialkonstruktioniskt perspektiv vilket betonar att kroppen formas 

och begränsas av samhällsstrukturen. Den tredje och sista modellen lägger ansvaret på 

individen för sin övervikt, vilket ofta är den modell som journalistikkåren hävdar vara den 

bakomliggande faktorn till övervikt. Vidare menar Sandberg (2004) att politiker däremot 

kategoriserar överviktsproblematiken som en klassfråga i samhällsstrukturen, medan 

överviktiga individer och medicinska expertisen kategoriserar förklaringen på genetiska 

modeller. Dessa modeller kan vi anta ha en central roll i BMI diskursen, då 

överviktsproblematiken genomsyrar ämnet. Det kan råda en diskussion mellan individer om 

vem som bär ansvaret till att BMI:s riktmärken eventuellt efterföljs, eftersom skulden kan 

läggas på de tre tidigare nämnda modellerna. Detta kan ge ett utomstående perspektiv över 

hur ansvarsfördelningen sker inom BMI diskursen.  

 

I en undersökning av Brener, Eaton, Lowry och McManus (2004) studerades samband mellan 

viktuppfattning och BMI bland studenter. De fann att 47,4 procent enligt BMI var överviktiga 

eller hade risk för övervikt samtidigt som 22,3 procent uppfattade sig själva som överviktiga. 

1,5 procent av studenterna klassificerades som underviktiga eller risk för undervikt enligt 
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BMI-mätningen, samtidigt som 34,8 procent uppfattade sig själva som underviktiga. Vi finner 

detta intressant att BMI:s kategoriseringar av undervikt respektive övervikt skiljer sig i viss 

mån från vad individer själva uppfattar sig själva som. Det kan uppfattas som att tidigare 

normer inte överstämmer med de normer som samhället försöker skapa genom BMI. 

Nihiser, Lee, Wechsler, McKenna, Odom, Reinold, Thompson och Grummer-Strawn (2009) 

menar att enbart ett fåtal studier behandlar nyttan av BMI baserade program vid förebyggande 

av fetma och vilka effekter dessa har på viktrelaterad kunskap, attityder och beteende hos 

ungdomarna och deras familjer. Vilket betyder att mer forskning behövs avseende vilka 

effekter BMI baserade program har på individers attityder, beteende och kunskap om vikt. Vi 

har uppmärksammat att det kan råda brist på forskning inom BMI:s påverkan på människor ur 

ett psykologiskt perspektiv.  

 

World Health Organisation (2011) beskriver att BMI är enkelt att mäta och beräkna, därför är 

BMI det vanligaste förekommande verktyget att undersöka hälsorisker i samband med 

övervikt på befolkningsnivån. Under 1900- talet utvecklades BMI av Adolphe Quetelet. Detta 

mätredskap har sina brister då den enbart tar hänsyn till längd och vikt, vilket kan leda till att 

övervikt/fetma överskattas i vissa fall och i andra fall underskattas. I och med att BMI 

metoden utgår från en relativt simpel formel kan det medföra att debatten kring mätmetodens 

tillförlitlighet diskuteras. Då BMI medför ett nytt riktmärke för medborgarna att sträva efter 

kan det komma i konflikt med tidigare normer men även att nya normer skapas. Genom detta 

kan BMI diskursens ta ny form då individer genom samhällets kommunikationsmedel kan ta 

del av och dela med sig av kunskap om BMI, samtidigt som individerna samspelar och kan 

påverka hur kunskapen kommer att se ut. I detta informationsflöde mellan samhället och dess 

befolkning har massmedia en stor roll. 

3.2 Massmedia 

Inom massmedia valdes det ett fokus på följande områden: mediernas funktion, internet som 

kommunikationsredskap och kommunikation och samspel, då vi fann dessa relevanta 

gentemot det empiriska undersökningsmaterialet i form av läsarkommentarer. 

3.2.1 Mediernas funktion 

Bland Sveriges befolkning 2007 använde 64 procent internet en genomsnittlig dag och den 

vardagliga användningen för detta uppgick till 96 minuter (Carlsson, 2008). Detta var för fyra 
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år sedan som en majoritet använde sig av internet och ett antagande kan vara att utvecklingen 

inte gått bakåt. Enligt Nordicom- Sverige (2011) har 90 procent av befolkningen i åldrarna 9- 

79 år tillgång till internet i sitt hem. I dag använder fler och fler internet till att samla 

information från olika medier. 25 procent av Sveriges befolkning under en genomsnittlig dag 

2009 tog del av antingen: veckotidning, tidskrift, dagstidning radio- och/ eller tv- kanal 

online.  

Vidare enligt Nordicom- Sverige (2011) är det morgon- och kvällstidningarnas webbplatser 

som internetanvändarna till största delen använder sig av för att inhämta nyheter online. 

Under en genomsnittlig dag läser 18 procent  av interanvändarna nyheterna på en 

kvällstidning online medan 14 procent läser nyheterna online på en morgontidnings. 

Enligt grundlagen har medierna en viktig funktion i samhället att informera och meddela 

medborgaren så att denne kan bilda sig en uppfattning om vad som händer i samhället (Olson 

& Boreson, 2004). En annan viktig roll medierna har är att stödja rätten till yttrandefrihet 

genom att bidra till en öppen diskussion, detta är även en del av grunden i ett demokratiskt 

samhälle (Jacobson & Broman Norrby, 2004; Olson & Boreson, 2004). Detta är något som vi 

uppfattar centralt för de senaste åren, eftersom människor har rätten att uttrycka sina åsikter 

och ställningstaganden direkt vid läsandet av tidningsartiklar på internet genom 

läsarkommentarer. Mediernas sociala roll har dessutom en stor betydelse när det gäller att 

bidra med sådant som gör att människor kan reagera, göra ställningstaganden eller på något 

annat sätt bilda sin egen identitet (Olson & Boreson, 2004). Fenomenet internet sågs som en 

teknik i demokratins tjänst där allt fler fick möjligheten att framföra sina tankar och idéer via 

internet (Jacobson & Broman Norrby, 2004). Sandberg (2004) beskriver massmedias funktion 

i samhället på följande vis: 

Medierna tillhandahåller mycket av grundmaterialet i människors kommunikations- och 

identitetsskapande processer; de formar och reproducerar också vår kultur. Medierna hjälper oss 

därigenom att förstå inte bara oss själva utan också den alltmer kaotiska och komplexa värld vi 

lever i. (s.13)  

Medierna har således en viktig funktion där de bidrar med att tillhandahålla material för att 

skapa ett samspel mellan människor som i sin tur formar och återger vår kultur. Detta 

underlättar förståelsen för både oss själva och livet i ett större sammanhang. Genom att 

samspel uppstår i kommentatorsfältet så skapar det i sin tur gemenskap mellan individer detta 

utmynnar i en öppen diskussion där individer kan vägledas till att främja sin hälsa. En viktig 
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grund i detta är det egna ansvaret. Olsson (1999) för ett resonemang kring detta när han menar 

att det egna ansvaret blir en skyldighet som samhället kräver av medborgaren i motsats till att 

vara något som medborgaren kräver av samhället. I det egna ansvaret finns både en skyldighet 

att ta hand om sin egen hälsa och följa goda levnadsvanor, där det även blir centralt att 

individen blir en fri och självreglerande människa.  

Pettersson och Pettersson (2004) menar att man länge trott att det som massmedia förmedlar 

direkt påverkar läsaren genom att läsarna formas av budskapen. Nu finns dock kunskapen om 

att processen är mer komplext än så, där många individuella preferenser spelar en central roll. 

Det är således inte så enkelt att människorna direkt återspeglas av det tidningarna sänder ut. 

Lundgren, Ney och Thurén (1999) menar att en tidningsartikel endast kan ge en av många 

bilder av världen. Vilket vi finner kan göra att förmågan till dra slutsatser på vad massmedia 

har påverkat människor till blir allt mer komplex. 

Enligt Pettersson och Pettersson (2004) är nyhetsbegreppet flyktigt eftersom det beror på tid 

och plats, medier och kultur. En grund när man beskriver begreppet nyhet är att innehållet ska 

innehålla något nytt. Helst något som allmänheten inte tagit del av tidigare, nyheten behöver 

även fånga intresse och ha en betydelse för flertalet. För nyheten av en händelse ska 

framställas i tidning, radio eller TV måste nyheten vara sann och relevant. Det finns en 

hypotes om att ju mer simpelt en händelse går att beskriva desto mer ökar möjligheten till att 

den tar plats bland nyheterna.  

Tidningsartiklars syfte ur ett journalistiskt perspektiv belyser Hultén (1996) när han tar upp 

tre grunder inom journalistiken. Den första är att mottagarna ska få kunskap om samhället så 

de kan ta ställning i viktiga frågor för att fullfölja sin plikt i det demokratiska samhället. Det 

andra är att det ska stilla nyfikenheten om nya intressanta och betydelsefulla saker. Det sista 

är något så enkelt som samtalsämne för att kunna integrera med andra människor. Det är av 

vikt att ta hänsyn till att de flesta använder tidningar och andra medier inte bara för att samla 

information och kunskap i syfte att ”bilda” sig snarare existerar en mängd andra syften. Syften 

som att tillfredställa sig med skvaller, underhållning, kändisar eller andra begär av nyfikenhet 

(Cavallin, 2002).  

Cavallin (2002) nämner att grundlagarna inom medieområdet har i syfte att skydda 

medborgarnas yttrande- och informationsfrihet, en frihet som slutligen handlar om att 

upprätthålla folkstyret i Sverige. Dock råder en tydlig skillnad inom medieområdet mellan 

olika typer av innehåll. Bland annat undantas reklam och grundlagarna ger inte samma skydd 



12 
 

för information som är mer kommersiell. Detta försvåras även när de olika genrerna har 

förmågan att överlappa varandra, som kommersiell information (PR, sponsring, textreklam 

etcetera) i nyheterna vilket har präglat medierna allt mer. Dessutom utnyttjas medierna för 

nya syften där underhållning och nöjen får allt större betydelse. I och med det uppfattar vi 

sammantaget att medieområdet kan influeras utifrån flera olika instanser: grundlagarna som 

strävar efter en frihet som har i syfte att upprätthålla folkstyret i staten, samtidigt som 

nöjesbranschen och reklam undgår grundlagarna till viss del och kan påverka flödet till egen 

fördel. En trend som vissa mediekritiker och forskare oroar sig över är att yttrandefrihet och 

tryckfrihet kommer i bakgrunden då marknadskrafter styr i en allt mer affärskulturinspirerad 

”medievardag”, istället för en styrning av demokratiska värderingar (Jacobson & Broman 

Norrby, 2004). Viktigt att bejaka är att innehållet som finns i media styrs till lika stor del av 

vinstintressen som publistiska intressen (ibid.). Vi kan alltså föreställa oss att det finns 

marknadskrafter som utnyttjar BMI till sin egen fördel. 

Pettersson och Pettersson (2004) menar att inom tidningsbranschen ger den svenska 

lagstiftningen mycket stor frihet till att framföra valfria åsikter och publicera de nyheter 

tidningsbolaget anser vara viktiga. Dock är det journalistens roll att söka efter fakta och 

förmedla en så realistisk bild som möjligt till alla som tar del av nyheten. För att detta ska 

kunna efterföljas finns etiska regler som bland annat innebär att nyhetsförmedlare ska ge 

korrekta nyheter, respektera personlig integritet och ge utrymme åt bemötanden. De nyheter 

som publiceras i en tidning ska tydligt skilja mellan fakta och värderingar. 

Evans, Renaud och Kamerow (2006) visade att det fanns ett samband hos personer med 

övervikt/fetma som exponerades för en större summa fetmarelaterade nyhetsmedier. Dessa 

personer fann det mer troligt att uppfatta fetman som en orsak av att samhället försvårar 

möjligheten till att bibehålla en hälsosam vikt. Samtidigt som de personer som inte utsattes för 

samma summa fetmarelaterade nyhetsmedier inte ansåg i samma utsträckning att samhället 

bar skulden till fetma och övervikt i samhället. Utifrån ett BMI perspektiv finner vi att läsarna 

kan påverkas av massmedias tidigare framställningar av BMI.  

3.2.2 Internet som kommunikationsredskap  

I och med digitaliseringen skapades en ny informationsteknologi nämligen uppkomsten av 

internet, vilket fungerar både som massmedium och kommunikationsmedel mellan individer 

och grupper (Cavallin, 2002). I ett samhälle mer influerat av kontroll är normaliseringen något 

som ständigt finns där avvikelser kan uppstå, vilket innebär att överallt där människor finns 
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och agerar utspelar sig ett formande av normaliseringen (Rose, 2003). Utifrån BMI diskursen 

existerar kontrollen genom normaliserade BMI- värden av hur mycket en individ bör väga 

gentemot sin längd, där avvikelsen exempelvis kan vara ett för högt BMI värde gentemot 

standarintervallen. Det finns alltså ett mål att kontrollera så att människor hamnar inom givna 

intervallerna. Enligt Lazzarato (2006) innebär inte en övergång till kontrollsamhället 

uppkomsten av att nya institutioner, utan de sätt som befolkningen hanteras i en tid där fler 

och andra kommunikationsmöjligheter uppkommer. I vårt fall internet som 

kommunikationsmöjlighet. Situationen blir mer komplex eftersom man ska organisera i tid 

och rum, där skillnader ska neutraliseras för att hålla ihop enligheten, vilket försvåras i en tid 

där människor möts och handlar på avstånd i öppna rum (ibid.). Vilket exempelvis kan 

innebära i BMI diskursen att individer ges möjlighet att samspela och kommunicera genom 

kommentatorsfältet vid internetartiklarna. Publik är ett begrepp som Lazzarato (2006) 

tillämpar, främst använder han sig av flertalet publiker i öppna sociala rum. När vi talar om 

publik i förhållande till BMI diskursen syftar vi till att beskriva hur kommunikationstekniken 

(internet) sammankopplar olika individer i diskussionsforum, alltså öppna sociala rum. I dessa 

öppna sociala rum är individerna både publik samt delaktiga i diskussionen.   

I dagsläget minskar antalet läsare till tidningar i pappersformat och antalet läsare till 

nätupplagan ökar (Pettersson & Pettersson, 2004). Enligt Hedman (2008) finns det en hel rad 

olika motiv till att papperstidningar väljer att publicera sina nyheter på internetsidor, det 

vanligaste skälet inom dagspressen att vidga sin potentiella framtida marknad. Vidare menar 

Pettersson och Pettersson (2004) att aftonbladet fungerar även som ett snabbt och enkelt 

demokratiskt medium där läsarna kan kommentera och kritisera tidningen i samband med 

läsandet av nätutgåvan. I och med detta ökar möjligheten för ”vanliga” människor att 

medverka i en folkligare debatt än vad det är i de mer traditionella medierna. Internet i stort 

fungerar inte alltid så bra som allmänt nyhetsmedium, om man vill få någorlunda trovärdig 

information behöver man hålla sig till mer kontrollerade och etablerade hemsidor. Eftersom 

en tendens inom massmedia är att förenkla på både gott och ont kan det leda till att 

sammanhanget går förlorat, eller att människor framställs stereotypa (Jacobson & Broman 

Norrby, 2004).   

3.2.3 Kommunikation och samspel 

Meldré (2002) menar att internet bidrar till att kommunikationsmöjligheterna ständigt finns 

tillgängliga för användarna oavsett tid och plats. I och med att internet ger användarna 
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möjligheten att vara anonyma tillförskansar sig användarna möjligheten att kommunicera på 

lika villkor förutsättningslöst. Detta gör att individerna som kommunicerar inte behöver 

tillkännage någon bakgrund, socialstatus, ekonomi och så vidare som skulle kunna inverka 

vid en kommunikation. Detta gör att när vi granskar kommentarer på internetbaserade artiklar 

inte tar i beaktning vem som säger vad utan att det bara är innehållet som är av relevans. 

Vilket leder oss vidare in på diskurs och diskursanalys.  

3.3 Diskursanalys   

Olsson (1999) skriver att diskurs som begrepp hänvisar till mer eller mindre systematiska 

framställningar i form utav tal och/ eller skrift. Där alla diskurser antas genomsyras av 

värderingar, intressen, människosyn och grundläggande uppfattningar kring olika tings 

förhållningssätt. Varje diskurs konstruerar begreppen som ingår i den till exempel: 

riskbeteende, avvikelser, hälsa och sexualitet. Utan diskurs har dessa ingen bestämd mening i 

sig, då det är den språkliga och sociala praktiker som skapar dess mening utifrån värderingar 

och uppfattningar. Då vi finner att fenomenet BMI (Body Mass Index) är en fastställd 

mätfunktion för att undersöka graden av övervikt respektive undervikt får den samma 

betydelse i olika diskurser, eftersom formeln för räkna ut BMI är densamma. Dock kan 

uppfattningen om BMI:s påverkan variera bland olika diskurser eftersom bland annat 

uppfattningen om dess nytta kan variera.  

Jørgensen och Philips (2000) väljer att definiera begreppet diskurs som: ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen” (s.7). Detta möjliggör att man kan analysera diskurser för att 

förstå dess mening. Inom samhällsvetenskapen har de förekommit att man använt begreppet 

”diskurs” med syfte att hänvisa till hur särskilda typer av diskussioner formas och 

disciplineras (Börjesson & Rehn, 2009). Vilket för oss innebär att vi intresserar oss för 

diskussionen kring BMI och hur diskursen har formats och disciplinerats. Diskursanalys 

inriktar sig både på begreppsanvändningen inom diskursen och på dess grund, 

möjlighetsvillkor och maktrelaterade härkomst (Olsson, 1999). Det centrala i analysen är:  

…, hur den moderna människan har formats genom att både bli objekt för kunskap och subjekt 

med kunskap. Subjektet är inte, utan blir till, genom historiskt bestämda social praktiker. (Olsson, 

1999, s.34)  

I förhållande till BMI skulle föregående citat kunna uppfattas som att BMI-metoden försöker 

samla in kunskap för att sedan bidra med kunskap om hur mycket individer bör väga för vara 
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hälsosamma. Foucault (2003) diskuterar att det finns och skapas diskurser, där det förs ett 

resonemang kring vad som är önskvärt eller inte hos individers egenskaper och beteenden. En 

intressant aspekt är att reflektera över vem/ vilka som fastställer kunskapen om BMI och vem/ 

vilka som disciplinerar och formar BMI diskursen.  

3.4 Makt 

Makt som benämning är något som förklarar vad som försiggår mellan individer, dock syftar 

det inte alltid på direkt inverkan mellan två individer ”öga mot öga” (Börjesson & Rehn, 

2009). Strömbäck (2000) menar att makt som begrepp är omdebatterat och att det finns en 

mängd förslag till olika definitioner. Det gemensamma drag som finns bland definitionerna är 

att makt handlar om att uträtta något som i andra fall inte skulle ha uträttats eller det motsatta 

att förhindra något att hända. Makt skapar därigenom en möjlighet till att förändra, en 

möjlighet att åstadkomma effekter i förhållande till hur verkligheten hade utspelats sig utan en 

inverkan av den makt man utövar. 

3.4.1 Biopolitik  

Vi finner en historisk återkoppling där staten försöker påverka befolkningens hälsa. Detta för 

att staten (det vill säga det offentliga) har ett ansvar för befolkningens välmående och kvalitet, 

vilket skapar statens och det gemensammas förutsättningar (Beronius, 1994). Då staten redan 

vid början av 1700- talet intresserade sig för den individuella kroppen och befolkningen som 

kropp uppstod dessa som objekt för flera olika vetenskapliga teknologier och undersökningar 

(ibid.). Detta sätt att angripa och försöka uppnå biologiska mål för att politiskt påverka 

befolkningen leder oss in på begreppet biomakt. Denna utveckling uppkom under 1700- talet 

när utvecklingen gick från bestraffningsmål och metoder till diskretare påverkansfaktorer där 

man indirekt försökte påverka människans inre (Foucault, 2003).  

Börjesson och Rehn (2009) talar om Foucaults teori om begreppet biomakt där detta beskrivs 

som en stark form av makts olika teknologier där kroppar och befolkningar kontrolleras. I 

dagens samhälle handlar det om att kontrollera människors liv på en direkt biologisk nivå. 

Denna makt förmedlar en välvilja av att vilja alla människors bästa, att skapa en sund 

befolkning där syftet är att hjälpa individer till att inte skada sig själva. Vi upplever att BMI 

som mätinstrument kan ses som ett uttryck för biopolitik, där man genom kontroller av 

mätningar försöker få människor att inse att de har eller att det finns ett problem. BMI 

framstår då som en teknik för att kunna styra individer och befolkningar åt en viss riktning 
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som gynnar samhället och individen. Foucault (2003) för ett resonemang kring detta i följande 

i text: 

Människokroppen ingår i ett maktmaskineri, som undersöker, bryter sönder den och sätter ihop 

den på nytt.  En ”politisk anatomi” som i samma mån en ”maktmekanism” håller på att uppstå. 

Den redogör för hur man skall kunna få grepp om andras kroppar, inte bara för att få dem att göra 

det man önskar utan för att få dem att gå tillväga som man vill, med den teknik, den snabbhet och 

den effektivitet man har bestämt. Disciplinen frambringar sålunda kroppar som är undergiven och 

övade, ”fogliga” kroppar. (s. 140)   

Foucault (2003) menar alltså att individerna i samhället genomgår en process där kropparna 

undersöks in i minsta detalj för att samla ihop kunskap, där man sedan på nytt kan forma 

kroppen för samhällets och individernas bästa. Det handlar om en form av disciplinering, där 

det gäller att stärka kroppens krafter samt den nytta man kan få ut av kroppen ur bland annat 

ett ekonomiskt perspektiv (ibid.). När det gäller att påverka befolkningen i frågor gällande 

idealvikter finns det många aspekter att ta hänsyn till bland annat kan en övervikt 

normaliseras då det är så pass vanligt med övervikt (Sandberg, 2004). I och med denna 

normalisering försvårar det för individer att ta till sig information vilket i sin tur leder till att 

medicinska formler ratas gentemot mer lättbegripliga vardagsmetoder (ibid.). Detta kan 

försvåra inflytandet av samhällets kontroll över individerna när de försöker förmedla 

riktmärken i form utav exempelvis BMI intervaller. 

Foucault (2010) beskriver mer om detta när han för resonemang kring normalisering och 

nämner: 

Den disciplinära normaliseringsoperationen består i att först ställa fram en modell, en optimal 

modell som konstrueras i förhållande till ett visst resultat, och sedan i att försöka få människor, 

rörelser och handlingar att överensstämma med denna modell, på så vis att det normala är just det 

som har förmågan att anpassa sig till denna norm och det onormala är det som inte har denna 

förmåga. Med andra ord, det fundamentala och primära i den disciplinära normaliseringen är inte 

det normala och det onormala, utan normen. (s.71) 

Foucault (2010) hävdar alltså att normen har en reglerande funktion som gör att man kan 

bestämma och peka ut det normala eller onormala. I vårt fall är just en sådan modell BMI som 

ska disciplinera människor och försöka få dem att överensstämma med dessa uppsatta 

gränsvärden.   

Ett perspektiv på makt kan vara att individer finner det bekvämt att någon annan fattar beslut, 

att de upplever en trygghet av att bli kontrollerade och det kan upplevas behagligt när det inte 
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finns så många valmöjligheter (Börjesson & Rehn, 2009). Vi finner det relevant att ha detta i 

åtanke när det handlar om BMI, då vissa individer kan uppfatta det som en positiv upplevelse 

av maktsystemet när de berättar hur mycket man bör väga för att vara hälsosam.  

Hermann (2004) förklarar att disciplinen tillsammans med de medföljande kontrollmetoderna 

inte bara påverkar individualisering utan innebär även att individer uppfattas utifrån ett 

objektivt perspektiv. Detta skapar möjlighet till att jämföra, klassificera samt ställa prognoser 

på ett större antal individer efter fastställda normer. Där normerna utifrån ett tvådelat 

perspektiv kan anpassas obegränsat, exempel på detta är jämförelsen mellan det normala 

gentemot onormala, den sjuke gentemot den friske och den laglydige gentemot kriminella. I 

förhållande till BMI diskursen skulle ett antagande kunna vara att det genomsyras av ett 

tvådelat synsätt där den smale ställs mot den fete, vilket även involverar den sjuke gentemot 

den friske. Vilket i sin tur kan bidra till den komplexa diskussionen kring BMI:s normer om 

hur en optimal individ skall väga gentemot sin längd.  

Foucaults begrepp governmentality handlar om hur människan påverkas ensidigt till att 

acceptera att olika kontroll- och adaptionsmekanismer styr vår vardag (Beronius, 1994). Detta 

i sin tur leder till att människor accepterar detta och formar det till en del av sin mentalitet. 

Detta är ett styrningsperspektiv som vi inte kommer behandla vidare i denna studie men kan 

vara värt att nämnas. Eftersom begreppet i sig kan vara aktuellt att tillkännage i förhållande 

till det som undersökningen behandlar.  

3.4.2 Makttekniker 

Börjesson och Rehn (2009) talar om hur makt i vår omgivning kan studeras utifrån olika 

tekniker. De menar att all makt i viss utsträckning bygger på att människan är satt i ett system, 

där samtliga makttekniker grundas på att det existerar ett system där makt får sin form. En av 

teknikerna som vi finner relevant gällande BMI är tvång eftersom samhället i viss mån tvingar 

individer att ingå och acceptera BMI som kartläggning av deras hälsa. I en maktteknik som 

handlar om tvång sätts personer i en situation där de saknar val eller ges mycket begränsade 

valmöjligheter, syftet med tvång är att ge avgränsade alternativ för individer utan att ta hänsyn 

till deras åsikter (ibid.). Detta kan bli synligt när BMI klassificerar dig som antingen över- 

eller underviktig utan att du kan påverka mätmetodens funktion. Samtidigt finner vi att 

befolkningen själva är med och formar diskursen som frambringat denna mätmetod om att 

klassificera individers hälsa efter vikt och längd. Eftersom en påverkan ständigt sker mellan 

individer där till exempel behov formas och ger upphov till mätmetoder. Ur Cavallin (2002) 
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synvinkel kan man se maktbegreppet som ett centralt ämne för politisktfilosofiska och 

statsvetenskapliga diskussioner, där han beskriver Arendts (1998) maktbegrepp om att genom 

makt få någon frivilligt utan våld göra vad en annan vill. Genom att uppvisa olika 

rekommendationer av BMI-intervaller förefaller en viss form utav makt där makthavarna 

hoppas att samhällets individer frivilligt uppfyller dessa uppställda mål/ krav.  

En maktteknik som genomsyrar samhället utan att vara allt för synligt är övervakning och 

kontroll, där Börjesson och Rehn (2009) menar att individer i sin vardag är under ständig 

uppsikt. I de fall där individer försöker undvika att bli kontrollerade finns stor risk att ställas 

till rätta, då myndigheter har befogenhet att övervaka dig. Detta framställs tydligt i följande 

citat: ”Du är din information, och ”myndigheterna” (till vilka vi i dag ofta räknar företagen) 

har rätt att hålla koll på dig – för ditt eget bästa, förstås.” (Börjesson & Rehn, 2009, s. 15). En 

viss ironi kan skönjas i uttalandet vilket skapar intresse för i vilken grad människors eget 

bästa sätts i fokus. Eftersom det inte alltid är lätt att skilja på samhällets och individens 

målsättning kontra välmående. Vi finner föregående tankesätt centralt i BMI:s roll i samhället 

på grund av det är en mätmetod som avser att klassificera ohälsa, oavsett vad du som individ 

har för målsättning med din egen kropp och hälsa. Samtidigt som individer tack vara dessa 

kontroller kan ges möjlighet att öka sitt välmående. Börjesson och Rehn (2009) menar att 

kontroll innefattar ett informationsövertag över individer, där syftet är att veta så mycket som 

möjligt för att kunna studera skillnader och avvikelser. Här finner vi en liknelse med BMI då 

denna mätmetod handlar om att sammanställa befolkningsgrupper för att finna skillnader och 

avvikelser, för att kunna urskilja framtida riskgrupper. Det finns även en annan form av 

kontroll där makt bygger på att använda sig av exklusion och inklusion, här är det centralt att 

skapa gränser och avskilja för att i sin tur bidra med en vi och dem känsla (ibid.). Intressant 

utifrån detta är att reflektera över vilken roll BMI kan få när det bland annat gäller tecknandet 

av försäkringsavtal, där högt BMI kan göra att individer exkluderas från att ingå i 

försäkringen. Ett fall när lågt BMI kan exkludera individer är vid mönstringen där individer 

med lågt BMI eventuellt inte får ingå i mönstringen/ lumpen.  

En maktteknik som Börjesson och Rehn (2009) nämner är att kontrollera diskursen vilket 

innefattar en makt till att ha möjligheten att definiera begrepp, där man kan kontrollera hur 

språket används. Begreppet diskurs och sättet att kontrollera den är en djupgående maktteknik 

som bidrar till att forma och disciplinera diskussioner, där man även kan påverka hur 

individer tänker om saker och ting. Vi finner intressanta paralleller från denna makteknik till 

hur BMI kan som en del av diskurs bidrar till att forma individers sätt att tycka och tänka. 
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Bland annat kan BMI med tydliga gränser för undervikt, övervikt och fetma bidra samt forma 

hur människor kategoriserar sig själva och sina medmänniskor. Detta kan i sin tur skapa en 

diskurs där individer skapar sig en uppfattning om vilka som är överviktiga respektive 

underviktiga, och vad detta får för innebörd.  
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4. Metod 

Metoden som används i denna undersökning är diskursanalys. Cohen, Manion och Morrison 

(2007) menar att de som använder sig av diskursanalys upptäcker hur vardagligt språk och 

enkla förklaringar är uppbyggda och ser de sociala handlingar som innefattas i dem. Vi vill 

alltså undersöka det som framstår som självklart och naturligt gällande BMI. 

Läsarkommentarerna bidrar med att belysa BMI diskursen. Vi intresserar oss inte för den 

kvantifierbara mängd uttalanden som finns i rådatamaterialet, snarare är vi mer intresserade 

av de mångfasciterade uppfattningarna som finns om BMI metodens funktion. Det är viktigt 

att poängtera att läsarkommentarer endast bidrar till att beskriva hur BMI diskursen utspelar 

sig vid läsarkommentarer på internetbaserade tidningsartiklar.  

4.1 Ansats 

När en diskursanalys utförs fokuserar man inte på vad som kan antas vara korrekt eller ej, 

snarare fokuserar man på hur företeelser ter sig och vilka möjliga funktioner och effekter de 

kan medföra (Hedlund, 2011). Där kan vi som undersökare reflektera över vad de som 

innefattas i BMI diskursen gör och vilka konsekvenser det medför. Genom att analysera BMI 

diskursen synliggör vi hur företeelsen kring BMI konstrueras vid kommentatorsfältet under 

internetbaserade tidningsartiklar. Gemensamt för alla diskurser är att intressen, värderingar, 

människosyn och huvudsakliga uppfattningar kring saker och tings förhållningsätt präglar 

diskursen (Olsson, 1999). Det är dessa komponenter vi försökt skildra i vår undersökning. I en 

analys av kommentarer bidrar det diskursanalytiska perspektivet till att analysen kan ske ur ett 

bredare sammanhang. Dock kan man genom diskursanalys till skillnad från andra metoder 

inte behandla frågor gällande intentionen hos individen som undersöks i analysen (Jørgensen 

& Philips, 2000). Vilket betyder att vi inte undersökte människors intentioner i deras utsagor. 

Hedlund (2011) talar om principerna med diskursanalys i följande citat: 

Diskursanalys utgår från att alla objekt och utsagor är meningsfulla och att mening är knuten till 

specifika system av regler. Alla objekt är objekt i och av diskurser och dess innebörder är beroende 

av och villkorade i och av diskurser. (s.129) 

Det innebär alltså att varje utsaga i sig har lika stort värde oberoende avsändare och alla 

möjliga perspektiv i diskursen blir intressanta vid en analys.  
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4.2 Urval 

Vid granskning av KIA-indexet (Kommittén för Internetannonsering), som mäter antal unika 

besökare per veckovis på hemsidor, fann vi Aftonbladet.se som den mest besökta hemsidan 

med närmre 5 miljoner unika besökare under vecka 16 år 2011 (Kiaindex, 2011). Bland de 21 

mest besökta hemsidorna återfinns även Expressen.se, DN.se (Dagens Nyheter) och SvD.se 

(Svenska Dagbladet). Detta är delvis orsaken till att vi valt dessa fyra tidningar som urval för 

artiklar, alltså på grund av att det är de fyra tidningshemsidor som har flest besökare. Vi 

granskade även mindre hemsidor (till exempel; Metro.se), dock var utbudet av BMI artiklar 

mycket litet och funktionen ”läsarkommentarer” existerade inte alltid.  

Anledning till att vi valde fyra olika tidningar är delvis för att vi valde att samla in 

läsarkommentarer från flera håll, dessutom är BMI som funktion sällan ett ämne som 

uppkommer i stor utsträckning bland artiklarna. De tidningsartiklar som berörde BMI var ofta 

sammankopplade med artiklar som i huvudsak behandlade fetmarelaterade problem, och 

läsarkommentarerna hade inte alltid relevans med vårt ämne.  

Sökord som användes vid sökningen av artiklar var: BMI och Body Mass Index. Många 

irrelevanta artiklar uppkom som bara ytligt nämnde BMI, och en hel del relevanta artiklar som 

berörde BMI:s funktion men som saknade läsarkommentarer helt. Dels för att ingen hade valt 

att kommentera och dels för kommentarfunktion inte alltid fanns tillgänglig vid artikeln. Vi 

fann tillslut totalt 14 artiklar med cirka 218 läsarkommentarer.  

Nedan redovisas de artiklar och läsarkommentarer som ingick i studien sorterat i 

tidningsnamn och tidsordning med datum för publicering. 

Aftonbladet – Kuskens test: har för lite kroppsfett 2011-04-05 (1 st) 

Aftonbladet - Blivande mammor väger allt mer 2011-03-14 (1 st) 

Aftonbladet - BMI – en fet bluff 2011-02-15  (141 st) 

Aftonbladet - "Nej - BMI har inget i klassrummet att göra" 2011-01-23 (11 st) 

Aftonbladet - H & M blir feta på magra modeller 2010-12-14 (25 st) 

Aftonbladet - Skärp er män! Ni är tjockare än kvinnorna 2010-09-16 (6 st) 

Aftonbladet - Bevisat: Fetma lika farligt som rökning 2009-03-18 (11 st) 

Dagens nyheter - Övervikt i medelåldern ökar risken för demens 2011-05-03 (10st) 
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Dagens nyheter - Anorexia kan påverka livslängden 2011-04-19 (2st) 

Dagens nyheter - ”Det räcker inte att gå på gym när man sitter still på jobbet” 2010-02-17 (2st) 

Expressen - ”Vad tycker ni om BMI-tabellen?” 2010-10-06  (2 st) 

Expressen - ”Nya modeller påväg” 2009-08-08 (1 st) 

Expressen - Kvinnor diskrimineras även vid liten övervikt 2008-04-03 (1 st) 

Svenska Dagbladet - Varför straffa feta 2011-01-05 (4 st) 

4.3 Databearbetning 

När vi bearbetade våra läsarkommentarer valde vi att citera de utsagor ur läsarkommentarerna 

som var relevanta för vårt syfte, detta för att tydliggöra för läsaren vilken text som har tolkats 

och hur texten tolkades. Vi valde att ange en läsarkommentarsiffra efter citat för att tydliggöra 

vilken kommentar som behandlades för att sedan i diskussionen kunna hänvisa till samma 

läsarkommentar. Till exempel efter ett citat kan det stå: (Ahlborg, 2011a, kommentar 2). 

Vilket betyder att det är den andra kommentaren i ordningsföljden som vi använt oss utav från 

Ahlborgs artikel. Se avsnitt 4.6 Analysredskap, där tydliggörs vad vi avsåg att finna vid 

bearbetningen av läsarkommentarerna.  

4.4 Etiska aspekter 

Då vi i vår studie behandlar artiklar och läsarkommentarer blir de etiska aspekterna inte 

betydelsefulla eftersom vi behandlar redan publicerat och offentligt textmaterial. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra krav att efterfölja i ett vetenskapligt arbete, dessa fyra 

består av: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet ämnar till att informera de berörda angående forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). De berörda i vår undersökning är inga nämnda personer 

vilket gör att vi inte kan informera någon berörd angående forskningens syfte och 

villkor.  

 Samtyckeskravet innebär att de personer som deltar i undersökningen har rätt att själva 

bestämma över sitt deltagande i undersökningen då det krävs ett samtycke mellan 

forskaren och deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Detta i likhet med föregående krav 
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går utifrån vår undersökning inte att omsätta i praktiken, eftersom vi inte har några 

identifierbara deltagare i undersökningen.  

 Konfidentialitetskravet bygger på att inte offentligt ska lämna ut känsliga uppgifter om 

personer som medverkar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom det inte 

finns några personuppgifter att behandla med sekretess i vår undersökning är inte 

konfidentialitetskravet aktuellt. 

  Nyttjandekravet innebär att information och uppgifter som forskare samlat in från 

enskilda individer enbart får användas för studiens syfte och inte lämnas ut för något 

annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är inte heller aktuellt eftersom vi inte 

har några privata uppgifter inhämtade i vår undersökning.  Dessutom kommer vi 

enbart använda läsarkommentarerna som vi samlat in gentemot undersökningens syfte. 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Varken reliabilitet eller validitet har en central roll i denna undersökning eftersom vi utför en 

diskursanalys. Dock kan validiteten ha en betydelse eftersom validitet kan uttryckas som ett 

mått på om undersökningen studerar det som man avser att studeras (Thurén, 2007). Det vill 

säga i vår undersökning att vi studerar BMI diskursen utan att själva vara en del i diskursen. 

Cohen et al. (2007) betonar validitetens roll när det kommer till effektiv forskning, då 

undersökningen fallerar om validiteten brister. Dock menar de att validitet inte ska ses som 

något absolut utan snarare på en skala där man strävar efter den högsta validiteten.  

Cohen et al.(2007) menar att det finns flera olika typer av validitet och reliabilitet, vilket gör 

att det blir en viss typ av validitet och reliabilitet i vår undersökning. Man kan aldrig helt få 

bort det hot som finns mot validiteten och reliabiliteten i en studie, hoten kan endast försvagas 

och inte utplånas (ibid.).  

På senare tid har validitet tagit flera nya former, bland annat syftar validiteten i studier där 

man inte är intresserade av kvantitativa mängder till hur ärlig och djup datan man samlat in är, 

även hur objektiv forskaren håller sig (Cohen et al., 2007). När vi valde läsarkommentarer 

som metod medförde det att utlåtandena blev anonyma vilket i sig borde öka ärligheten från 

respondenterna. 

Det är av vikt att validiteten i en särskild forskningstradition är trogen till denna tradition och 

det vore orimligt att klassa en undersöknings validitet ogiltig pågrund av att den inte strävar 

efter särskilda validitetskrav som generaliserbarhet, replikerbarhet och kontrollerbarhet 



24 
 

(Cohen et al., 2007). Därför är det betydelsefullt att vi försöker finna den diskussion om 

validitet som angår vår undersökning.   

Reliabilitet innebär att resultatet av en undersökning ska bli detsamma vid upprepade 

undersökningar oberoende av vilken forskare som utför undersökningen (Thurén, 2007). Då 

vi beskriver varifrån vi hämtat våra artiklar och läsarkommentarer underlättar det för andra att 

tillgå samma forskningsmaterial. Cohen et al. (2007) hävdar dock att när man utför en 

undersökning som inte baseras på kvantitativa mängder ska man inte använda samma 

reliabilitetredskap som vid en kvantitativ studie, samtidigt vill de inte hävda att man då 

utesluter strävan efter replikerbarhet i form av förfinande jämförelser och validitets 

uppbyggnad.  

Cohen et al. (2007) menar att reliabiliteten stärks i samband med att undersökningen ökar till 

ett större urval. Vi finner det viktigt att få så stort urval som möjligt för att kunna beskriva 

BMI diskursen rättvist. Därför valde vi att inkludera merparten av de största nätbaserade 

tidningsbolagen för att få ett tillräckligt stort representativt urval att undersöka. 

4.6 Analysredskap 

Vi valde att utforma ett analysredskap vilket vi namngett NAD som står för Normalitet-, 

Ansvarstagande- och Disciplineringsanalysen. Inspirationen till detta fick vi från vad vi ansåg 

väsentligt gällande BMI:s funktion i samhället. Analysen bygger på att vi utifrån dessa tre 

olika perspektiv söker finna föreställningar kring dessa i läsarkommentarer. I detta fall 

gällande BMI-diskursen. Eftersom läsarkommentarer skiljer sig mycket åt i textmängd och 

även i förståelse begränsar det möjligheten till att alltid kunna finna fragment från samtliga tre 

perspektiv i läsarkommentarerna. Till exempel en kommentar kanske handlar mycket om 

ansvarstagande men inget om disciplinering, medan en annan kanske berör normalitet och 

disciplinering men inget om ansvarstagande.  Detta är inget som varken är negativt eller 

positivt, snarare är analysredskapet avsett till att beskriva diskursen i sin helhet, det vill säga 

BMI diskursen.  

NAD-analysens tre perspektiv ska inte ses som tre helt skilda begrepp utan istället som tre 

komponenter som kan inverka i samtliga riktningar. Den ena utesluter inte den andra. 
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 Normalitetens analysgrund ligger i att finna och reflektera över utsagor som behandlar 

vad som avses normalt i förhållande till sig själva och BMI. Detta kan involvera 

utlåtanden om hur en ”normalmänniska” bör väga eller agera efter uppsatta riktlinjer. 

 Ansvarstagandets analysgrund bygger på läsares föreställning gällande 

anssvarstagande i förhållande till BMI. Alltså vem eller vilka som läsaren uttrycker 

bära ansvaret till att BMI eventuellt efterföljs. 

 Disciplineringens analysgrund avser finna läsares utsagor om hur de uppfattar att BMI 

styrs och eventuellt varifrån denna form av disciplinering utmynnar från, även hur 

BMI diskursen styr individer. Det vill säga uttalanden om vem/vilka som bidrar till 

skapandet och inflytandet av BMI och i vilken riktning BMI styrs.  
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5. BMI Diskursens framtoning 

Kommande resultat ska bidra till att synliggöra läsares inställning till BMI (Body Mass Index) 

som mått på över- undervikt. Vi kommer nedan att presentera det vi fått fram utifrån 

analysredskapet som vi valt att kalla NAD (Normalitet, Ansvarstagande och Disciplinering). 

5.1. Normalitet 

När vi analyserade utifrån normalitet avsåg vi att finna och reflektera över utsagor som 

behandlar vad läsare avser normalt i förhållande till sig själva och BMI. Vi fann ett antal 

intressanta utsagor som berörde området normalitet. Vid artikeln Bratt (2011) skrivs följande i 

en läsarkommentar: 

BMI är ju bedrövligt... Jag skulle se ut som en död människa om jag skulle ha normalt bmi. (Bratt, 

2011, kommentar 1) 

I utsagan framkom en antydan om att BMI ses som en normalitet, dock framhävs en stark 

upplevelse av förhinder för att kunna ha ett normalt BMI. En aspekt som framkommer i 

läsarkommentaren är att ett ”normalt BMI” enligt utsagan skulle innebära en negativ attribut 

förändring. Uppfattningen om vad som kan klassas som normalitet kan till stor del styras av 

en personlig uppfattning. Alltså att den enskilde individens bild om vad som är normalt 

utifrån de givna och framtagna normer som finns runt omkring oss, där BMI kan antas ha en 

påverkan på människors uppfattningar om sig själva. En annan syn på normalitet finner vi i 

följande läsarkommentar vid artikeln Johansson (2010): 

Bättre att hålla en trivselvikt och ha ett lyckligt liv istället för att plåga sig genom livet. Jag 

däremot måste gå ner i vikt...(Johansson, 2010, kommentar 1) 

Denna utsaga innehåller en framtoning om att BMI som normalitet inte bör eftersträvas, 

istället vore det centralt att hålla en vikt som individer själva är nöjda med som norm. Utifrån 

denna norm blir det grundläggande att leva ett lyckligt liv istället för att hela livet sträva och 

kämpa efter normer enligt BMI tabeller. Kommentatorsförfattaren har valt att förhålla sig till 

sig själv, dock är det oklart kring varför den som uttalar måste gå ner i vikt, om det är på 

grund av utseendemässiga skäl eller kanske hälsomässiga.  

Vid analys av normalitet utifrån NAD är det intressant att fundera över normalitetens funktion 

kring människors sätt att se på sig själva, deras omgivning och hur de uppfattar att människor 

är och bör vara. Genom att analysera detta kan vi synliggöra flera aspekter kring normalitet. 
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Ett sätt att se på normalitet kopplat till BMI finner vi i följande läsarkommentar vid artikeln 

Bäsén (2010): 

Gränsen BMI 25 avser knappast en gräns för normalvikt utan en gräns där det tydligt syns att 

sjukdom och problem ökar. (Bäsén, 2010, kommentar 1) 

Utlåtandet framhäver att normalvikt och BMI ska ses som separata delar eftersom 

läsarkommentaren menar att BMI:s gränser enbart syftar till risken för sjukdomar och dess 

problem. Därmed tar utsagan avstånd från att BMI:s gränser speglar vad som är normalt 

utseendemässigt, och riktar in sig mer på vad som anses vara hälsosamt normalt för att 

undvika sjukdom. De utseendemässiga normerna som bildas och råder kan skapa krav och 

ångest när individer känner press att leva upp till dessa. Denna problematik kan vi ta del av i 

en läsarkommentar vid Ahlborg (2010): 

Nä fy fan kolla inte på BMI, de bara ger en ångest och gör att man får pressen att va "perfekt" när 

alla är perfekta precis som dom är! (Ahlborg, 2010, kommentar 1) 

Här kan vi urskilja ett resonemang om att BMI:s normalitet upplevs som en strävan efter det 

perfekta. Vilket innebär att det som norm är ytterst svåruppnåelig och medför en ångest och 

press på individen. Vidare kan man fundera över vad som klassas som det perfekta, då detta 

kan vara ytterst subjektivt och kan påverkas av tidigare normer. Utsagan nämner dock att man 

inte ska jämföra sig med BMI då metoden klassificerar normalt i likhet med vad som är 

perfekt. Uttalandet vill framhäva mångfald eftersom det nämns att ”alla är perfekta precis som 

dom är”. Detta perspektiv om hur normalitet och BMI kan jämföras är intressant, eftersom det 

alltid finns en viss variation i kroppsbyggnad hos människor kan det vara känsligt att dra 

gränsen för vilka som klassificeras avvikande och vilka som normala. En utsaga som 

innehåller detta synsätt inom BMI diskursen finner vi i en läsarkommentar återigen ur 

Ahlborg (2010): 

BMI säger egentligen väldigt lite om hur en person mår och vad som är "normalt” (Ahlborg, 2010, 

kommentar 2) 

Denna utsaga kritiserar BMI som norm, detta främst för att de endast berättar lite om hur en 

person mår. Utsagan menar också att BMI fungerar bristfälligt då den inte i så stor 

utsträckning förmedlar vad som egentligen är ”normalt”. Alltså som vi tidigare resonerat kan 

man uppleva att BMI gränserna är för snäva för att kunna inbegripa människors mångfald. 

Ytterligare en läsarkommentar med kritiska synpunkter mot BMI finner vi vid Ahlborg 

(2011a), citerat nedan: 
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I stället för att stirra sig blid på BMI, så kanske man borde se hur människan verkligen är byggd 

och hur man ser ut. Anser att jag är pinnsmal, men enligt denna fantastiska "formel", så är jag 

överviktig. (Ahlborg, 2011a, kommentar 1) 

Utsagan kritiserar BMI som norm där människan enbart efterföljer uppsatta siffror och istället 

menar att människan med hjälp av ögonen ska se på individers kroppsbyggnad för att avgöra 

vilka som är över-/underviktiga. Alltså läggs en tyngd på det som uppfattas utseendemässigt 

normalt då kroppsbyggnad nämns som en viktig del i avgörandet av över- respektive 

undervikt. Detta är något som även framkommer i nästa läsarkommentar vid Ahlborg (2011a) 

BMI är en bra grund om man är normalbyggd, inte extremsportare, kroppsbyggare eller liknande, 

då man jämför vikt, ålder och längd med någon form av facit. Det funkar bra för "vanligt folk", 

inget snack om saken
 
(Ahlborg, 2011a, kommentar 2) 

Det som framstår i utsagan är att BMI fungerar bra för individer som hamnar inom ramen för 

normalitet, vid avvikande fall bör BMI undvikas. Utsagan framhäver alltså att det är 

kroppsbyggnaden som avgör vad man utseendemässigt normalt hamnar. Ett frågetecken 

utsagan frambringar är vad som klassificeras som normal kroppsbyggnad och även kring hur 

normalt det egentligen är att klassas som ”vanligt folk”?  I en läsarkommentar vid Ahlborg 

(2011a) uppenbarar sig detta ifrågasättande perspektiv: 

Alltså ni som försvarar BMI hör ni inte själv hur dum ni låter: "BMI funkar, men inte på 

vältränade, inte på dom som är väldigt lång, inte på dom som är väldigt kort" om det inte fungerar 

på alla så fungerar det inte eftersom alla måste passa in om det ska vara en standard som 

sjukvården ska gå efter!(Ahlborg, 2011a, kommentar 3) 

I utsagan framkommer att BMI som mätmetod inte fungerar ifall individen klassificeras 

avvikande i förhållande till vad som är normalt. Utifrån analysredskapet NAD kan man även 

tyda hur komponenten Disciplin framträder då utsagan förhåller sig till hur BMI ska fungera 

som en standard sjukvården ska gå efter. Ett resonemang om att samtliga individer ska kunna 

inbegripas i en och samma mätmetod och därefter ska denna metod kunna användas som 

standard. Ett liknande perspektiv på normalitet lyfts fram i en läsarkommentar vid Ahlborg 

(2011a): 

att BMI är trubbigt har man väl alltid vetat, däremot tyckte jag sänkningen av gränsen för 

normalviktig var mycket intressant, och visar på att till och med ett mycket gammalt sätt att räkna 

kan utnyttjas av kommersiella krafter. BMI är väl utmärkt för att man ska ha lite koll på vad som 

kan vara rimligt om man lever svensson-liv och har svensson-kropp. (Ahlborg, 2011a, kommentar 

4) 
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Utsagan förmedlar att man som individ lär stämma in på vad som klassas normalt både 

hälsomässigt och utseendemässigt för att kunna använda sig av BMI som riktvärde. Ett 

resonemang kring normaliteten som övergår till disciplinering framkommer även då utsagan 

menar att kommersiella krafter har format BMI:s gränssättning till egen fördel. Där de 

kommersiella krafterna ingår i diskursen samt påverkar och påverkas av vilka ideal och 

normer som präglar diskursen. Alltså att det ena inte utesluter det andra i en BMI diskursen.   

En fråga som kan vara intressant att ställa är när, vad och vilka normer som är betydelsefulla 

att förmedla vidare i olika sammanhang. Ett exempel finns i en läsarkommentar vid artikeln 

Ahlborg (2011b) vilket framträder enligt följande tankesätt: 

Visst beräkningar av BMI hör till undervisningen i skolan. Var ska annars våra barn kommer att 

lära sig om sin kropp, rätt vikt och rätt kost. Det är bara bra att skolor satsar på hälsoveckor och 

protar om hälsokost. (Ahlborg, 2011b, kommentar 1) 

Utsagan poängterar vikten av att skolan ska undervisa och lära barnen om BMI beräkningar 

för att det i sin tur ska lära eleverna om förhållningssätt till sin kropp, rätt vikt och kost. Detta 

innebär att det sker en disciplinering från skolan mot eleverna om riktvärden, det innebär att 

det är utformandet av BMI som styr vad skolan lär ut. Detta kan medföra att en normalitet 

bildas kring elevernas levnadsvanor och attribut. 

5.2. Ansvarstagande 

När vi analyserade utifrån Ansvarstagande försökte vi finna och reflektera över läsares 

föreställning gällande ansvarstagande i förhållande till BMI. Alltså vem eller vilka som 

läsaren uttrycker bär ansvaret till att BMI eventuellt efterföljs. En relevant läsarkommentar i 

denna analys fann vi vid artikeln Bratt (2011), vilket lyder följande: 

Fetmaepedemin är som en mullrande våg, det är förbluffande hur tjocka folk är. Det är väldigt 

oroande. Och i slutändan är det upp till var och en att se till att viktuppgången inte fortsätter, det 

går inte att skylla på någon annan (om man inte har ätstörningar, vilket jag tror är vanligt även 

bland feta).(Bratt, 2011, kommentar 2) 

Här framförs hur oroande det är med fetmaepedemin och ett resonemang kring hur ansvaret är 

fördelat på var och en för att stoppa viktuppgången. Utsagan frambringar hur ansvaret inte 

kan flyttas till någon annan, utan det är upp till varje individ att göra något åt det. Dock 

framförs det ett undantag när individer har ätstörningar då kan ansvaret förflyttas. Tillskillnad 

från denna ansvarssyn som att det är upp till varje enskild individ att leva hälsosamt finner vi 
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ett annat synsätt i en läsarkommentar vid artikeln Johansson (2010) där följande utsaga står 

skriven: 

Visst mår man lite bättre om man ändrar kost, men hur länge orkar man hålla den när vi lever i ett 

samhälle där skräpmat är billigt och nyttiga grönsaker svindyra.(Johansson 2010, kommentar 2) 

Här sker en ansvarsläggning på samhällets villkor, där de yttre faktorerna som utbud av billig 

skräpmat kontra dyra grönsaker ligger till grund för att förhindra bibehållandet av sundare 

kostvanor. Detta medför att det är ett ansvar på samhället och inte den enskilda individen. Ett 

tredje perspektiv på hur diskussionen om ansvarstagande finner vi i en läsarkommentar vid 

Ahlborg (2011a) ur Aftonbladet.se:  

Alla har olika förutsättningar en del tittar på bakelsen o ökar 1 kg andra kan äta oavbrutet utan att 

gå upp. Det här är ett problem i tiden.(Ahlborg, 2011a, kommentar 5) 

Här framför denna utsaga hur ett ansvar fråntas från både den enskilde individen och 

samhället, på grund av att alla individer har olika förutsättningar. Ansvaret läggs alltså på hur 

vi föds, det genetiska, och det är det som är anledning till att vissa grupper går upp i vikt. 

Utsagan framhåller även att det är andra förutsättningar i dagens samhälle, dock vad det är 

som skapar problem i tiden är svårt att analysera. 

Tillskillnad från det genetiska finner vi här en läsarkommentar vid Rössner (2011) som 

återigen utrycker individens ansvar, denna gång i förhållande till BMI:s gränser: 

Mitt BMI ligger på strax under 25 och det är någonstans där det ska ligga. Det är mitt ansvar som 

individ att hålla det där. (Rössner, 2011, kommentar 1) 

Utsagan talar om ett bestämt riktvärde uppsatt av BMI som bör följas, ett uttalande som 

berättar att man som individ bör ta ansvar för sin egen kroppsvikt i förhållande till BMI. 

Utsagan utgår ifrån egen erfarenhet och ett eget ansvar som medmänniska att förpliktiga sig 

gentemot normerna. Alltså att personen tar ett eget ansvar för att eftersträva ett hälsosamt liv 

och följer de råd som finns.  

Det egna ansvaret kan uppkomma utifrån olika motiv och krav, där individer gör ett 

ställningstagande kring ansvarstagande. Vilket framhålls i en läsarkommentar vid artikeln 

Ahlborg (2011a) framkommer i följande citat: 

De som oftast påpekar vilket trubbigt instrument BMI-skalan är, ligger ofta själva högt i skalan – 

då inte på grund av sin extrema muskelmassa. (Ahlborg, 2011a, kommentar 6) 
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I utsagan utspelar sig ett skuldbeläggande på bristande ansvar hos de individer som kritiserar 

BMI metoden. Att de individer som väljer att rata BMI är ofta de individer som borde ta 

ansvar för sin kroppsvikt gentemot BMI-skalan. Ytterligare en synvinkel i likhet med detta 

finner vi i en läsarkommentar vid artikeln Ahlborg (2011a), vilket lyder enligt följande:  

Men det här är ingen nyhet för dem som kan använda hjärnan lite själv.. jag menar alla 

bodybuilders anses enligt bmi skalan att de har fetma, och det ser man väl själva att de inte har. 

(Ahlborg, 2011a, kommentar 7) 

Utsagan förmedlar ett skuldbeläggande på individer som inte tänker ”rätt” och indirekt menar 

att det är människans ansvar att genom sunt förnuft använda BMI. Alltså att den enskilde 

individen genom sitt sätt att tänka och agera bär ett ansvar gentemot sig själv. Vilket även 

framkommer följande läsarkommentar vid artikeln Ahlborg (2011a):  

Vet inte alla att skalan ska tas med en nypa salt? Men å andra sidan finns det massvis med folk 

som jagar superdieter istället för att förbränna mer energi än de tar in för att gå ner i vikt så folk 

brukar inte vara supersmarta när det gäller viktfrågor. (Ahlborg, 2011a, kommentar 8) 

Även i denna utsaga framförs budskap som syftar till att individer själva bör ta eget ansvar till 

att reflektera, och genom sunt förnuft i viktfrågor komma fram till hur man bör väga. Dessa 

värderingar och tankesätt framkommer vid flertal tillfällen och i ytterligare en 

läsarkommentar vid artikel Ahlborg (2011a) står följande:  

Man får väl använda lite sunt förnuft med BMI. Har man 28 i BMI så får man väl klämma lite här 

och var på kroppen och undersöka om det är fett eller muskler som bidrar. Inte svårt att missta 

direkt.(Ahlborg, 2011a, kommentar 9) 

Utsagan tydliggör att det sunda förnuftet är en viktig del i förhållningssättet till BMI. Detta 

blir en del av individens ansvar och med hjälp av sina egna sinnen kan man undersöka sig 

själv för att avgöra ens över-/undervikt. Eftersom detta nu har uppkommit i tre utsagor i följd 

kan man tänka sig att detta i NAD- analysen av ansvarstagande karaktäriserar diskursen 

ansvarstagande. 

Ett relativt tydligt exempel på hur flera komponenter hör samman i analysredskapet NAD 

finns i en läsarkommentar vid artikeln Larsson (2009), där följande står: 

man ska absolut inte gå efter BMI. Sedan ska man inte vara riktigt fet heller. Det säger sig självt. 

(Larsson, 2009, kommentar 1) 
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Denna utsaga ur ett normalitet perspektiv frambringar att ett riktvärde där BMI inte bör 

eftersträvas. Därefter framkommer det ur ett ansvarstagande perspektiv att man ej bör låta sig 

vara riktigt fet. En intressant fråga att ställa sig är vad klassas som ”fet” om man inte går efter 

BMI?   

5.3. Disciplinering  

När vi analyserade genom disciplinering, vilket syftar till att undersöka läsares utsagor om 

hur de uppfattar hur BMI styrs och eventuellt varifrån denna form av disciplinering utmynnar 

från, fann vi en mängd olika uppfattningar. Det handlar även om att undersöka hur BMI 

disciplinerar människorna inom diskursen, dessa människor skapar en bild av verkligheten att 

förhålla sig till vilket de antingen kan godkänna eller ta avstånd ifrån. Vi fann bland annat en 

läsarkommentar vid artikeln Bratt (2011) som säger: 

Ett BMI på 25 är inte övervikt! Denna låga gräns är ett resultat av bantningsindustrins 

lobbyverksamhet. (Bratt, 2011, kommentar 3) 

Detta utlåtande menar att det är på grund av bantningsindustrins påverkan och styrning som 

det har formats en låg gräns för vad som är normalt BMI. Alltså att BMI värdet 25 inte borde 

klassificeras som övervikt, men att det gör det på grund av bantingsindustrins intresse. En 

annan aspekt på vad som kan tänkas styra finner vi i en läsarkommentar vid artikeln 

Johansson (2010) som lyder: 

Jag tror inte att BMI är så värst exakt. Mer någonting att skrämma lite lönnfeta medelålders 

människor med..( som mig t.ex.)...eftersom det är lätt att få uppmärksamhet kring en siffra istället 

för att gå in på djuplodande diskussioner om levnadsvanor.(Johansson, 2010, kommentar 3) 

Här utkristalliserar sig ett resonemang kring vad som kan tänkas ligga bakom den nuvarande 

disciplineringen av människors vikt. Detta genom siffror i form utav BMI gränser då utsagan 

menar att det är enkelt att få uppmärksamhet kring en siffra istället för att gå in på djupgående 

diskussioner om levnadsvanor, och på så sätt fungerar det som en styrning för skrämma ”lite 

lönnfeta medelålders människor med”. En annan läsarkommentar som är mer frågande kring 

vad som kan tänkas styra och disciplinera BMI finner vi vid artikeln Johansson (2010), 

utsagan lyder: 

För VEM måste Jonas gå ner i vikt för?! Han är inte kraftigt överviktigt? BMI-skalan gäller inte 

för personer som har lite muskelmassa. (Johansson, 2010, kommentar 4) 
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Ur ett disciplinerings perspektiv uttrycks ett frågande kring vem som har rätten att bestämma 

över någon annans vikt. Ett frågande kring för ”VEM” en person måste gå ner i vikt för. 

Delvis ett indirekt påstående att människan inte går ner i vikt för sin egen skull utan beroende 

på en BMI skala. Ett liknade perspektiv framkommer i en läsarkommentar vid artikeln TT 

(2011), vilket citeras nedan: 

BMI är ett jävla påhitt. Blir så jävla förbannad när förstå-sig-påare kommer och säger att man är 

överviktig/underviktig om man räknar ut min BMI. (TT, 2011, kommentar 1) 

Här uttrycks en upplevelse av tvång då personen i fråga får ett konstaterande om över- eller 

undervikt. Detta konstaterande upplevs förargelseväckande då det uttrycks komma ifrån 

”förstå-sig-påare”. Ytterligare en läsarkommentar som utrycker liknande tankar om disciplin 

finner vi vid artikeln Öhman (2008). Utsagan ur läsarkommentaren lyder följande:  

Se mig som person, inte som ett stycke kött som ska väga si och så och se ut si och så. (Öhman, 

2008, kommentar 1) 

Uttalandet yttrar en känsla av att andra tar rätten att bestämma hur ens egen kropp ska formas 

och se ut. Det upplevs alltså som en styrning av kroppen som massa, där utsagan påpekar 

betydelsen av att även se på personen som en enskild individ. Utsagan tar alltså avstånd från 

den verklighetsbild om bestämda viktgränser för under-/övervikt som BMI kan ha skapat. 

Vilket vi tidigare nämnt om NAD:s tre komponenter är att de kan inverka i varandra och detta 

framgår även i en del läsarkommentarer. Ett exempel på detta finner vi i hur en utsaga om 

disciplinering framför ett resonemang som binder det samman med normalitet, vilket 

framkommer i följande läsarkommentar skriven vid artikeln Ahlborg 2010:  

Det är märkligt att en viss grupp av människor bestämmer och sätter en gräns för vad som är okej 

för att få vara med på bild, att man måste ha ett visst mått. (Ahlborg, 2010, kommentar 3) 

Resonemanget som förs i uttalandet antyder frågande om hur speciella grupper av människor 

kan bestämma och sätta gränser för vad som uppfattas vara fysiskt ok. I och med att det även 

uttrycks om vad som är ok för att få vara med i media leder det in på normalitet. Sammantaget 

frambringar utsagan hur en specifik styrning sätter gränser för vad som anses normalt när det 

kommer till att få ta plats i media. En annan utsaga som också behandlar området media är 

läsarkommentaren vid artikeln Ahlborg (2010): 
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Jag tycker faktiskt inte att det skulle vara helt fel att förbjuda alla reklam där modellerna inte ligger 

inom ramarna för normalvikt!” ... ”Reklam och media bör förmedla hälsosamma ideal varken 

överviktiga eller underviktiga ideal. (Ahlborg, 2010, kommentar 4) 

Här utspelar sig ett resonemang kring vad som anses få ta plats i media och att personer 

utanför ramarna för ”normalvikt” skall förbjudas. Utsagan menar att media och reklam ska 

uppvisa så kallade ”hälsosamma ideal” och inget annat.  

Ett uttalande i en läsarkommentar vid artikeln Larsson (2009) lyder enligt följande: 

Självklart är det inte bra att vara "sjukligt fet" och inte heller "sjukligt mager", men vem 

bestämmer vad som är normalt och inte normalt??Jag är nöjd med mig själv och min kropp och 

DET är sunt! (Larsson, 2009, kommentar 2) 

I utsagan sker en frågeställnig om vem som bestämmer det normala respektive inte normala, 

Detta blir delvis en fråga om vad disciplineringen kommer ifrån, samt en fråga kring vilka 

normer som bör råda gällande kroppen. Denna läsarkommentar innefattar även den tredje 

komponenten ansvarstagande, då det i uttalandet nämns om ett ansvarstagande till att det är 

individens ansvar att vara kritisk till BMI och istället fokusera på vara nöjd med sig själv och 

sin kropp, och därutav uppnås en sund hälsa. 

Följande framkommer i en utsaga i en läsarkommentar vid Ahlborg (2010): 

Jag skulle vilja säga att det är istället väldigt ohälsosamt för tjejers(och killars) mentala hälsa att 

kalla dem för anorexiska pågrund av en siffra fött från ett uråldrigt system som från början inte ens 

skulle användas till detta syfte. (Ahlborg, 2010, kommentar 5) 

Här hänvisar utsagan till att BMI styr den mentala hälsan mot ohälsa pågrund av att klassa 

tjejer och killar för anorexiska. Denna styrning anser utsagan bero på att en siffra har vuxit 

fram från ett uråldrigt system vars syfte gått förlorad.  

En annan syn att se på disciplineringen av BMI finner vi i en läsarkommentar vid artikeln 

Ahlborg (2011a): 

På 1950-talet togs metoden upp igen av amerikanska försäkringsbolag." Där ser ni, precis vad jag 

sagt länge. Vänta bara till de privata sjukförsäkringarna som alliansen vill införa, även om du är 

fullt frisk och vid gott gry, passar inte ditt BMI så drar premien iväg. (Ahlborg, 2011a, kommentar 

10) 

Här hänvisar utsagan till ett påstående som bekräftar personens föreställning om att BMI-

metoden ha blivit styrd av Amerikanska försäkringsbolag. Uttalande framför även ett 
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resonemang kring hur samhället disciplinerar genom BMI, där en oro uttrycks över hur BMI-

värdet blir mer betydelsefullt i sjukförsäkringar än känslan av friskhet. 

Ytterligare en syn på disciplinering kan vi ta del av i följande läsarkommentar vid artikeln 

Ahlborg 2011a: 

BMI är inte "en fet bluff" utan en skala framtagen för att hålla koll på vikten på 

SÄNGLIGGANDE PENSIONÄRER. Inte friska, pigga ungdomar eller vuxna. Varför kan inte AB 

sprida den infon istället för att skrika om att BMI skulle vara helt värdelöst?? (Ahlborg, 2011a, 

kommentar 11) 

Resonemanget i läsarkommentaren menar att en styrning vars ursprungliga syfte gått förlorat 

och har tagit ny form, BMI:s ursprungliga syfte var att hålla koll på vikten hos sängliggande 

pensionärer men i nuläget menar utsagan att gemene man disciplineras av BMI metoden. 

Vidare ställer sig utsagan frågande till medias förmedling av BMI:s funktion till allmänheten.  

I en läsarkommentar skriven vid artikeln Ahlborg (2011a) framkommer följande tankar kring 

disciplinering.  

BMI är en bluff tilltagen för företag som tjänar pengar på eran hälso-paranoia. (Ahlborg, 2011a, 

kommentar 12) 

I denna utsaga förs ett resonemang kring hur företagen disciplinerar BMI till egen ekonomisk 

vinning pågrund av det överdrivna hälsointresset som råder i samhället. Det vill säga att BMI 

diskursen anses disciplinera människor till olika företags ekonomiska vinning. 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

I BMI Diskursens framtoning var det totalt 31 läsarkommentarer som kom till uttryck då de 

överensstämde med vad undersökningen avsåg att undersöka.  

Något som var representativt för BMI diskursen angående normalitet var att det fanns 

en variation bland vad utsagorna ansåg BMI stod för i förhållande till vad som ansågs 

var normalt, vilket bestod av utseendemässiga uppfattningar och hälsomässiga 

uppfattningar. Det reflekterades flitigt i förhållande till sig själva att de inte var normala 

kilomässigt i förhållande till BMI:s uppsatta gränser, trots en upplevelse av att vara 

normal. Normalitet gällande BMI ansågs i stora drag vara ett alldeles för snävt 

förhållningsätt och att det oftast bara vara ”vanligt” folk som passade in. 
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Det som var representativt i BMI diskursen inom diskursen ansvarstagande var att det 

fanns en uppfattning om att det sunda förnuftet var betydelsefullt relaterat till BMI:s 

funktion, där det egna ansvaret utgör en viktig grund. Något annat som det reflekterades 

över inom diskursen ansvarstagande var samhällets, individens och genetikens ansvar 

över människors förmåga att hålla en sund vikt.  

Ur BMI diskursen inom disciplin framkom det funderingar om vem som bestämmer att 

man som individ ska ha ett visst BMI-mått. Det framfördes även uppfattningar kring 

medias inflytande inom diskursen, att den både återger och formar människors normer 

om vad som är attributmässigt normalt. Något annat som uttrycktes forma människors 

förhållningsätt till BMI var att det existerade vinstdrivande krafter som både kunde 

anses influeras av de normer som fanns och även försökte forma dessa normer till egen 

fördel.  
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6. Diskussion 

I diskussionen framkommer först en metoddiskussion sedan följer en resultatdiskussion, 

därefter avslutas det med sammanfattande reflektioner. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi fann att undersökningens metod fungerade väl då vi genom de tre frågeställningarna kunde 

skapa oss en bild av BMI diskursen som syftet avsåg att undersöka. När vi gjorde detta 

försökte vi förklara hur diskursen kommer till uttryck, vilket innebar att vi studerade det som 

vårt syfte avsåg att studera. Alltså validitetens roll i en undersökning, där validiteten är ett 

mått på hur väl undersökningen undersöker det som avses att undersökas (Thurén, 2007). 

Dock blir det komplext i en diskursanalys att diskutera om validitet och reliabilitet då 

diskursanalys inte ger kunskap något fritt utrymme, på grund av att man ser kunskap som ett 

uttryck för diskursen samt en effekt av diskursen. Vi finner det däremot intressant och 

relevant att relatera till dessa två begrepp eftersom vår uppsats är ett vetenskapligt arbete. 

Reliabilitet syftar till att undersökningens resultat ska gå att upprepa, oberoende av vilken 

forskare som gör undersökningen (Thurén, 2007). I och med att vi beskriver tillvägagångssätt 

och varifrån rådatamaterialet är hämtat så underlättar det för andra att göra liknande 

forskning. Dock genomför vi en diskursanalys vilket innebär att vi i vår roll som undersökare 

blir subjektiva och kan komma att påverka resultatet. Samtidigt beskriver vi i analysen hur vi 

tänker och tolkar de olika utsagorna, vilket underlättar förståelsen till resultatet. 

Cohen et al. (2007) menar att de som använder sig av diskursanalys upptäcker hur vardagligt 

språk och enkla förklaringar är uppbyggda och ser de sociala handlingar som innefattas i dem. 

Vi ämnade alltså undersöka det som framstod som självklart och naturligt gällande BMI, 

vilket vi ansåg lyckades då läsarkommentarerna bidrog med vardagligt språk och enkla 

förklaringar som vi kunde använda oss utav när vi gjorde diskursanalysen. Genom detta 

upplevde vi att vi kunde ta del av värderingar, människosyn och huvudsakliga uppfattningar, 

vilket är gemensamt för alla diskurser (Olsson, 1999). Diskursanalys behandlar inte frågor 

gällande intentioner hos individen som ingår i diskursen (Jørgensen & Philips, 2000). Vilket 

vi uppmärksammade i analysen då vi inte försökte analysera intentioner bakom utsagorna, 

detta för att vi inte visste något om personerna som skrev och att det inte fanns något syfte i 

att spekulera kring möjliga intentioner. 
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När vi gjorde vårt urval (218 kommentarer) var inte den kvantitativa mängden något som vi 

försökte uppnå. Mängden artiklar föll sig naturligt eftersom vi valde att ta med alla 

kommentarer relaterade till BMI bland de fyra valda tidningshemsidorna. Vi behövde aldrig 

begränsa sökningen av antalet läsarkommentarer eftersom BMI relaterade artiklar inte fanns i 

något överflöd. Dock var det inte möjligt att använda alla läsarkommentarer i analysen, 

eftersom det inte tillförde något gentemot undersökningens syfte. Det var irrelevant att 

använda sig av samtliga läsarkommentarer i analysen, beroende på vad utsagorna inriktade sig 

på i relation till undersökningens syfte. 

När vi genom analysredskapet NAD försökte finna och analysera läsarkommentarer sökte vi 

efter utsagor som berörde normalitet, ansvarstagande och disciplin, som i sin tur bildade tre 

diskurser som tillsammans skapade en uppfattning om BMI diskursen. Samtidigt kan vi 

kritisera analysredskapet eftersom det skulle kunna begränsa valmöjligheterna i en analys av 

BMI diskursen, men å andra sidan följer vi vårt syfte och frågeställningar som vi utgår från. 

Med ett urval av 218 läsarkommentarer är valmöjligheterna för vad vi som undersökare vill 

analysera relativt obegränsade, vilket gör det väsentligt hur vi väljer att använda oss av dessa 

utan att det blir för snävt eller för brett. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet av BMI Diskursens framtoning i förhållande till bakgrunden. 

6.2.1 Vetenskapligt förnuft  

I bakgrunden beskriver vi ett resonemang kring att BMI formas från det rationaliserade 

förnuftet som utifrån vetenskapen legitimerar och motiverar BMI som mätinstrument. Där 

denna kunskap kan ha växt fram i syfte att lösa problem som uppfattas existera i samhället. 

Exempel på sådana problem inom BMI diskursen kan vara att minska sjukskrivningarna, 

skapa riktlinjer och/eller mål för individer att uppnå och hjälpa människor att må bra. Vilket 

även innebär att göra befolkningen bra för befolkningens egen skull. Detta perspektiv tar 

bland annat en läsarkommentar (Bäsén, 2010, kommentar 1) upp som nämner att BMI:s 

gränssättning inte har något med normalitet att göra utan är en gräns för när det finns en tydlig 

koppling till ökad risk för sjukdom.  I och med att BMI kan tänkas ha formats från det 

rationaliserade förnuftet till ett vetenskapligt mätinstrument så kanske man även behöver med 

likhet av det de hävdar i kommentarerna (Ahlborg, 2011a, kommentar 1,8 & 9) använda sig av 
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förnuftet för att kunna förstå BMI:s funktion. Att man inte kan ta BMI för något annat än dess 

ursprungliga syfte med dess villkor som medkommer.  

6.2.2 Normer 

Föregående styckes resonemang kan även tänkas vara en förenklad bild över BMI och att 

BMI som diskurs innefattar mer än en enkel matematiskformel med särskilda villkor. Brener 

et al. (2004) studerade samband mellan viktuppfattning och BMI bland studenter. Resultatet 

som framkom var att 47,4 procent enligt BMI var överviktiga eller hade risk för övervikt 

samtidigt som enbart 22,3 procent uppfattade sig själva som överviktiga. 1,5 procent av 

studenterna klassificerades som underviktiga eller risk för undervikt enligt BMI - mätningen, 

samtidigt som 34,8 procent uppfattade sig själva som underviktiga. Här kan vi finna att BMI 

blir mer än en matematisk formel, då BMI diskursen formar normer genom att BMI som 

mätmetod blir ett förhållningssätt för individer att förhålla sig till i det dagliga livet där BMI 

uppkommer. En läsarkommentar (Ahlborg, 2011a, kommentar 1) som väljer att förhålla sig 

till BMI och vad som är normalt uttrycker en känsla av vara smal men enligt BMI:s formel är 

överviktig och anser att man bör utseendemässigt titta på hur man är byggd. Vi kan finna att 

läsarkommentaren dock tar avstånd från BMI, men bara genom att jämföra sig med BMI visar 

en delaktighet kring vad som är normalt eller inte inom BMI diskursen. Detta kan diskuteras 

utifrån det Rose (2003) menar att överallt där människor finns och agerar utspelar sig ett 

formande av normaliseringen. Därför kommer det som läsarkommentaren uttalade sig om ha 

en roll i formandet av normalitet i BMI diskursen, oavsett uppfattning kring BMI som en bra 

mätmetod eller inte. 

6.2.3 Makt och disciplinering 

En intressant reflektion är att fundera kring vart BMI uppkommer och vem som bestämmer att 

BMI ska fungera som ett förhållningssätt och/eller riktvärde när det gäller skapandet av 

normer och människors sätt att leva. Vilket ur ett maktperspektiv blir intressant att koppla 

samman med det Strömbäck (2000) beskriver om hur makt som definition handlar om att 

uträtta något som i andra fall inte skulle ha uträttats eller det motsatta att förhindra något att 

hända. Makt skapar därigenom en möjlighet till att förändra, en möjlighet att åstadkomma 

effekter i förhållande till hur verkligheten hade utspelas sig utan en inverkan av den makt man 

utövar. Detta perspektiv kan vara centralt att ha i åtanke i förhållande till BMI:s funktion. 
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I läsarkommentarerna uppkommer det olika åsikter gällande vem/ vilka som genom makt 

formar BMI diskursens disciplinering av människor. En läsarkommentar (Ahlborg, 2011a, 

kommentar 12) uttrycker BMI som något företag tagit till för tjäna pengar på det rådande 

hälsointresset. En annan läsarkommentar (Ahlborg, 2011a, kommentar 10) menar att det är 

amerikanska försäkringsbolag som till sin egen fördel använt sig av BMI och upplever en risk 

att detta ska influera de svenska sjukförsäkringarna. Ytterligare ett perspektiv finner vi i en 

läsarkommentar (Bratt, 2011, kommentar 3) som hänvisar till att BMI:s låga gränssättning för 

övervikt är en effekt av bantningsindustrins lobbyverksamhet. Det finns alltså ett antal 

spekulationer om vem/ vilka det är som använder BMI som maktmedel att forma BMI 

diskursen.  

Makt kan ta sin form ur olika system där dessa ger upphov till olika makttekniker (Börjesson 

& Rehn, 2009). I en läsarkommentar (Ahlborg, 2011a, kommentar 10) går det att urskilja en 

maktteknik som läsarkommentaren ifråga ansåg användas av försäkringsbolag, nämligen 

kontroll i form av exklusion och inklusion.  Börjesson och Rehn (2009) menar att denna 

maktteknik utgår från ett skapande av gränser och avskilja individer för att bidra med en vi 

och dem känsla. Vilket i BMI diskursen kopplat till läsarkommentaren kan visa hur 

försäkringsbolag använder sig av BMI för att ha gränser att inkludera och exkludera vilka som 

får teckna försäkring. 

Inom BMI diskursen uttrycker sig även andra makttekniker bland annat kan vi i en 

läsarkommentar (TT, 2011, kommentar 1) urskilja en form av upplevelse av tvång då 

personen tvingas mottaga ett konstaterande som utrycker sig veta om det handlar om över- 

eller undervikt. Börjesson och Rehn (2009) menar att en maktteknik som handlar om tvång 

placerar personer i en situation där de saknar val eller ges mycket begränsade val, syftet med 

tvång är att ge avgränsade alternativ för individer utan att ta hänsyn till deras åsikter. Vilket 

utspelar sig i läsarkommentaren där vi fann ett resonemang om att behöva tvingas lyssna på 

andra människors konstaterande om man var överviktig eller underviktig, utan att kunna 

påverka mätmetodens gränser. 

Ytterligare en maktteknik som kommer till uttryck inom BMI diskursen är övervakning och 

kontroll vilket Börjesson och Rehn (2009) förklarar som att individer i sin vardag är under 

ständig uppsikt. Där individerna kontrolleras eftersom myndigheter anser ha befogenhet att 

övervaka individerna. Upplevelsen av att känna sig övervakad och kontrollerad genom BMI 

går att urskönja i en läsarkommentar (Öhman, 2008, kommentar 1) som uttrycker en önskan 
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om att slippa ha sin kropp övervakad och kontrollerad och istället önskar att ses som en 

enskild individ.  

Föregående maktteknik som handlade om att myndigheter övervakar och kontrollerar dess 

befolkning leder oss in på området biomakt. Börjesson och Rehn (2009) talar om Foucaults 

teori angående begreppet biomakt där detta beskrivs som en stark maktform där kroppar och 

befolkning kontrolleras. Vilket i det moderna samhället innebär att kontrollera människors liv 

på en direkt biologisk nivå. Detta med en välvilja av att önska alla människors bästa genom 

att skapa en sund befolkning där syftet är att hjälpa individer till att hjälpa sig själva. En 

läsarkommentar (Ahlborg, 2011a, kommentar 11) uttrycker BMI som ett redskap inom 

biomakt då läsarkommentaren nämner att BMI är framtaget för att hålla koll på vikten hos en 

speciell befolkningsgrupp. Vilket kan härledas till Beronius (1994) då han talar om hur staten 

intresserade sig för den individuella kroppen och befolkningen, där dessa utgjorde objekt för 

flera olika vetenskapliga teknologier och undersökningar. I BMI diskursen utgörs den 

vetenskapliga teknologin mätmetoden BMI och läsarkommentaren menar att en framtagen 

mätmetod (BMI) används i fel syfte då den tillämpas på ”alla” eftersom den från början var 

ämnad att användas på en särskild befolkningsgrupp (sängliggande pensionärer). I en annan 

läsarkommentar (Johansson, 2010, kommentar 4) frambringas en kritisk åsikt mot det centrala 

i biomakten, det som handlar om att kontrollera och forma människors kroppar. Eftersom den 

ställer sig tydligt frågande för VEM personer är tvungen att gå ner i vikt, då utsagan anser att 

BMI-skalan inte tar tillräckligt hänsyn till relevanta faktorer som muskelmassa.  

Reflektionen blir alltså att BMI blir en del av biomakt, trots att människor kan motsätta sig 

mätmetoden som redskap för att kontrollera kroppars hälsa. Eftersom biomakt uttrycker en 

omsorg över att hjälpa individer att hjälpa sig själva krävs en form av ansvarstagande hos 

individer, att eventuellt ta ansvar för att hålla ett hälsosamt BMI-värde. Intressant blir vem 

ansvaret ligger på när de kommer till att individer lever hälsosamt. 

6.2.4 Eget ansvar 

Ett tydligt exempel på ansvarstagande i läsarkommentarerna kan kopplas till Sandberg (2004) 

tre förklaringsmodeller om övervikt. Vilket uppdelas enligt följande: genetiska modellen, 

samhällsstrukturell modell och en modell baserat på individuellt ansvar. Där den genetiska 

modellen utgår från det faktum att övervikt härstammar från arvet utifrån ett biologiskt 

perspektiv. Vilket kan liknas med en läsarkommentar (Ahlborg, 2011a, kommentar 5) som 

menar att alla individer har olika förutsättningar när det kommer till viktökning.  Därigenom 
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finns ett synsätt inom BMI diskursen som säger att ansvaret till att folk blir överviktiga ligger 

på det genetiska. Ett annat synsätt på ansvarstagande inom BMI diskursen uppkommer i 

samhällsstrukturella modellen som vidmakthåller att samhället bär ansvaret över att individer 

drabbas av övervikt. En läsarkommentar (Johansson, 2010, kommentar 2) för ett resonemang 

kring detta då det framkommer att samhällets utbud och prissättning förhindrar tillgången till 

nyttig och hälsosam mat, vilket leder till övervikt. Den tredje förklaringsmodellen 

vidmakthåller att individens eget beteende och sätt att agera bär ansvaret för sin vikt 

(Sandberg, 2004). Detta framkommer även i en läsarkommentar (Bratt, 2011, kommentar 2) 

då ett resonemang förs kring att individen själv måste agera för att få fetmaepidemin att 

stagnera. Detta medför att det finns tre olika sätt att se på ansvarstagande inom BMI diskursen 

i förhållande till övervikt, då det sista synsättet menade att individen själv bär ansvar över sin 

egen hälsa.  

6.2.5 Mediesammanhang 

Eftersom de föregående läsarkommentarernas (Ahlborg, 2011a, kommentar 5; Johansson, 

2010, kommentar 2; Bratt, 2011, kommentar 2) utsagor existerar i samband med en artikels 

innehåll kan det vara relevant att reflektera över detta då Evans et al. (2006) visade att det 

fanns ett samband hos personer med övervikt/fetma som exponerades för en större summa 

fetmarelaterade nyhetsmedier. Dessa personer fann det mer troligt att uppfatta fetman som en 

orsak av att samhället försvårar möjligheten till att bibehålla en hälsosam vikt. Detta mönster 

var inget som var representativt för våra läsarkommentarer, men kan dock vara relevant att ha 

i åtanke trots att vi i vår diskursanalys inte intresserade oss för artikelns förhållande till 

läsarkommentarerna, utan såg utsagorna skilda från artiklarna. Här blir det relevant att 

reflektera över det Pettersson och Pettersson (2004) hävdar då de menar att man länge trott att 

det som massmedia förmedlar direkt påverkar läsaren genom att läsarna formas av budskapen. 

Dock vet vi nu att processen är mer komplext då många individuella preferenser spelar en 

central roll, det är alltså inte så enkelt som att människorna direkt återspeglas av det 

tidningarna sänder ut. Därutav finner vi det inte så enkelt som att läsares uppfattningar om till 

exempel ansvarstagande direkt formas i förhållande till artikelns budskap utan medias roll är 

mer komplex än så.  

Vi finner att det kan vara troligt att individers första kontakt med BMI kommer genom media. 

Detta eftersom medierna har en viktig funktion där det bidrar med att erbjuda material för att 

skapa ett samspel mellan människor som i sin tur formar och återger vår kultur (Sandberg, 
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2004). Detta bygger på att grundlagen inom media har en viktig funktion i samhället att 

informera och meddela medborgaren så att denne kan bilda sig en uppfattning om vad som 

händer i samhället (Olson & Boreson, 2004). Centralt blir då att medierna stödjer rätten till 

yttrandefrihet genom att bidra till en öppen diskussion, detta är även en del av grunden i ett 

demokratiskt samhälle (Jacobson & Broman Norrby, 2004; Olson & Boreson, 2004). En 

läsarkommentar (Ahlborg, 2010, kommentar 3) uttrycker sig om medias funktion då tankar 

förs kring varför media väljer att förmedla en viss bild av vad som ska få utrymme i media. 

Detta kan tänkas försämra den demokratiska funktionen då ett allt för vinklat material kan 

påverka medborgarens uppfattning. 

Vad kan då tänkas ligga bakom att det finns en upplevelse av att det som får utrymme i media 

är styrt ur en viss vinkel? En trend som vissa mediekritiker och forskare oroar sig över är att 

yttrandefrihet och tryckfrihet kommer i bakgrunden då marknadskrafter styr i en allt mer 

affärskulturinspirerad ”medievardag”, istället för en styrning av demokratiska värderingar 

(Jacobson & Broman Norrby, 2004). Viktigt att bejaka är att innehållet som finns i media 

styrs till lika stor del av vinstintressen som publistiska intressen (ibid.). En läsarkommentar 

(Ahlborg, 2010, kommentar 4) uttrycker en vilja att reklam och media bör förmedla 

hälsosamma ideal. Att tidningar ska förmedla ett sunt ideal till läsarna. Här finner vi det 

viktigt att ha i åtanke att inom tidningsbranschen ger den svenska lagstiftningen mycket stor 

frihet till att framföra valfria åsikter och publicera de nyheter tidningsbolaget anser vara 

viktiga (Pettersson & Pettersson, 2004). Vilket kan ligga till grund för varför tidningars 

budskap ser ut som de gör. Samtidigt är det inom BMI diskursen relevant att ta hänsyn till att 

individer påverkar och bidrar i lika stor utsträckning om vad som framställs i media som det i 

media bidrar till att forma människor. 

6.2.6 Avslutande reflektion - BMI Diskursen 

BMI diskursen som framtonar sig ur läsarkommentarer bidrar med en komplex bild kring 

människors värderingar, människosyn och grundläggande uppfattningar. Där de genom detta 

bidrar till att forma och bli formade inom BMI diskursen. Deras utsagor i läsarkommentarerna 

togs från dess sammanhang i tidningen och uppfattades som ett meningsutbytande inom BMI 

diskursen. Det vore inskränkt i en undersökning av karaktär som denna att tro att BMI enbart 

kan ses som en enskild matematisk formel utan dess sammanhang och påverkan på individer. 

Genom att söka efter diskursens framtoning i läsarkommentarer kunde vi skapa ett 

sammanhang och diskutera BMI:s innebörd och funktion ur ett större perspektiv. 
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7. Förslag till fortsatt forskning  

I samband med vår undersökning framkom en rad olika intressanta sätt att se på hur BMI kan 

påverka människor. Butler (2008) menar att forskningen är otillräcklig inom BMI för att 

kunna dra slutsatser om hur den fungerar, det finns även misstankar om att BMI-systemet har 

möjliga effekter på självkänslan. Sammantaget finns det således stora möjligheter till att 

utforska området kring BMI:s påverkan på människor mera. Förslagsvis skulle kommande 

undersökningar kunna inrikta sig på BMI och liknande mätmetoders påverkan på livsstil, 

självkänsla och kroppsuppfattning. 
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