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Förord 

Det är med både vemodighet och lättnad som jag konstaterar att det här 

projektet som följt mig under så lång tid nu ska avslutas. Det finns flera 

personer som varit av betydelse för att det blev en avhandling till slut. 

Främst vill jag tacka mina handledare Anna Olofsson och Katarina Giritli 

Nygren, vars betydelse för den här avhandlingen inte kan överskattas. Ert 

outtröttliga engagemang och stöd under den här processen har varit oerhört 

betydelsefullt. Tack även till Roine Johansson, som var handledare under 

avhandlingsprojektets inledning, och som jag inte minst har att tacka för att 

det blev en monografi och att jag stod fast vid beslutet att skriva på svenska. 

Jag vill också rikta ett tack till kollegorna i sociologi och genusvetenskap, 

som funnits med under doktorandtiden och fungerat som stöd, bollplank och 

som under årens lopp läst och kommenterat olika utkast när de lagts fram på 

högre seminarium. 

Några av de personer som har varit läsare av manuset när det 

seminariebehandlats bör särskilt lyftas fram. Jag vill tacka Richard Tellström, 

Örebro universitet, som var opponent på mittseminariet. Ett stort tack även 

till Ulrika Schmauch, Umeå Universitet för kommentarer under 

slutseminariet. Ni bidrog båda med kommentarer och värdefulla råd som 

hjälpte avhandlingsarbetet framåt. Jag vill också tacka Siv Fahlgren, som 

bidragit med viktiga kommentarer, inte minst vad gäller diskursanalys, vid 

olika genomläsningar av manuset.  

Jag har under min doktorandtid haft förmånen att tillhöra två 

forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre och Forum för 

Genusvetenskap vilket gett betydelsefulla sammanhang. Under 

doktorandtiden hade jag möjlighet att spendera en termin utomlands, och Jag 

vill tacka Gabrielle Griffin, University of York, för det stöd hon gav under min 

termin vid Centre for Womens Studies, University of York.  

Slutligen vill jag också tacka min familj. Mina föräldrar, för det stöd ni 

alltid gett. Och Erik, för allt stöd och uppmuntran.   
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Abstract 

 

Den här avhandlingen syftar till att bidra till förståelsen av hur risk 

konstrueras och förändras i diskussioner om mathållning på nätforum och 

vilka subjektspositioner som görs möjliga då risk uttrycks i relation till klass 

och kön. Mat har kommit att få stor uppmärksamhet i samhällsdiskussionen, 

men i det moderna samhället är det inte bristen på mat som står i fokus, utan 

snarare de val människor måste göra relaterade till mat. Vad vi äter har 

kommit att bli en signal om vem vi är och vem vi vill vara, men diskussioner 

kring mat handlar också om vad som betraktas som riskfyllt eller inte. Därtill 

har mat länge använts för att göra distinktioner mellan människor baserat på 

maktstrukturer som klass och kön. Avhandlingen är inspirerad av en 

feministisk poststrukturalistisk ansats vilken används för att undersöka hur 

maktrelationer och subjektifieringsprocesser uttrycks i konversationer på 

nätbaserade diskussionsforum. 

Genom att ta avstamp i den kritiska riskforskningen samt i 

genusvetenskaplig forskning visar avhandlingen hur risk konstrueras genom 

riskperformativ. Riskperformativ, uttryckta i det virtuella rummet, medför att 

olika ”sanningar” konstrueras runt mathållningar vilket får konsekvenser får 

vilka subjektspositioner som möjliggörs. Genom riskperformativen 

konstruerats olika förväntningar om vad som kan och bör sägas för att 

konstituera sig som ett ansvarsfullt och moraliskt subjekt. Därigenom görs 

olika riskpositioner, det vill säga klass- och könskodade subjektspositioner 

som konstitueras i relation till riskkonstruktioner, tillgängliga. Analysen visar 

också hur utrymme för betydelseförskjutningar och motstånd mot 

riskkonstruktioner skapas i diskussionerna, vilket sker genom dels 

bekännelsen som teknik och dels genom en teknik som här kallas en 

responsibiliserad paternalism varigenom det individualiserade ansvaret för 

upprätthållandet av självreglering inför risk uttrycks i samverkan med 

kollektivt upprätthållna klass- och könsnormer. I avhandlingen analyseras 

därigenom hur kön och klass görs i samverkan med riskkonstruktioner på sätt 

där dessa förstärker varandra. 
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Summary in English 

 

The aim of this dissertation is to investigate the construction of risk in 

discussions of food and foodways in online discussion boards, and the subject 

positions that are articulated when risk is done in relation to gender and class.  

Food has come to be a subject of great attention, but in contemporary 

Swedish society it is not the lack of food that is the focal point. Rather, 

discussions of food often deal more with choices and decisions that people 

have to make due to increasing supply and the rise in possible choices. What 

we eat has come to be a signal of who we are and aim to be, but discussions 

about food have also come to be pervaded by risk discourses surrounding 

food (Bildtgård, 2002). Through risk discourses the responsibility for handling 

different risks is placed on the individual, who is expected to take 

responsibility and engage in self-regulation in his/her choices (Bildtgård, 

2002; Lupton, 2013a). However, risk is not a defined and static category (Giritli 

Nygren, Öhman & Olofsson, 2017), and therefore this dissertation takes as its 

starting point an investigation into how risk is constructed in the interaction 

between people.  

The dissertation is inspired by a feminist poststructuralist approach, and 

in line with this the analytical focus is on the discursive construction of 

subjectivity, and upon how the discussions about food and foodways 

(re)produce power relations (see Baxter, 2003; Davies, et al., 2006; Weedon, 

1997 ). Drawing on the concept of performativity (Butler, 2007, 2010) the doing 

of food risk is analyzed, as is what it does in terms of how individuals 

understand themselves in relation to it. Previous research about risk has often 

overlooked the interplay between different power formations and how risk 

can be done in relation to, for example, class and gender. In this dissertation 

insights from both critical risk research and gender research (Giritli Nygren, 

Olofsson & Öhman, 2020; Olofsson et al., 2014) are used in order to analyze 

the doings of food risk, and how it is done in relation to normative 

conceptions and constructs of gender and class.  

At a time when more and more of the interaction between people takes 

place online, virtual spaces have come to be an arena for discussions about 

food as well as an arena where norms and beliefs are manifested (Lövheim, 

2011; Elm, 2009). The doings of food risks in online discussion boards are 

analyzed using a discourse analytical methodology (see Baxter, 2003; 

Fahlgren, 1999; Davies et al., 2006). 
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In my reading of the discussions, following Fahlgren (1999), I analyzed 

how discursive truths and meanings are attached to certain foodways. The 

results show how a discourse I labeled the discourse of unnatural food is 

articulated in the discussions, as well as a discourse I labelled the discourse of 

the natural food. These discourses are delimitated from each other by a reading 

of the contradictions between them. Risk is constructed when certain food and 

foodways through performativities come to be understood as unnatural and 

potentially dangerous. The result shows that individuals, when discussing 

food from different perspectives, are part of a subjectification processes (see 

Davies et al., 2006; Hollway, 1984) as they are interpellated by certain subject 

positions that are made available through the articulation of these discourses. 

Through these subjectification processes the subjects are hailed by normative 

expectations of responsibility in the face of the risks that are constructed. The 

analysis shows how two subject positions are constructed, positions that in 

the dissertation are labelled the position of the risk conscious subject and the 

position of the Other eater. The analysis reveals how this process takes place in 

the intersections of risk, class and gender.  

In my readings of the discussions, I also focused on how gender is 

constructed in relation to risk. The analysis shows how the female body is 

constructed as a body out of control, as a feminized body loaded with 

uncontrolled desires for food that are constructed as risky. This is done in 

relation to risk constructs which imply self-control and self-regulation. The 

analysis thus reveals how the female body, and the female subject, is 

constructed in relation to conceptions of control and lack of control. The 

female body becomes something that is to be processed and regulated 

through the techniques of self-regulation. The result shows how this is done 

in relation to classed and gendered conceptualization of a self, where self-

regulation and constraint are important markers of an acceptable classed 

femininity position. The analysis also shows how risky food and foodways 

also are constructed through a gendered discourse of care, and that a feminine 

subject position is constructed as responsible for others bodies and foodways. 

The individual responsibility for avoidance of risk thus becomes gendered.  

The analysis also reveals that there are openings for resistance and 

destabilization of risk discourses in the discussions. By means of techniques 

such as confession (Foucault, 1998) it is possible to formulate a moral subject 

by expressing the will to self-regulation, and as the will to self-regulation 

becomes superior, the actual practice of self-regulation becomes less 

important. But the result also shows that norms of self-regulation and 

discipline are made effective not in relation to a regulation by, for example, 
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the state, as once was the case (see Bildtgård, 2002), but in relation to 

regulation that is installed in relation to the other writers on the discussion 

boards. This is analyzed using the concept of democratic paternalism (see 

Valverde 1998), and the result shows that regulation is upheld by the writers 

themselves and made efficient by their own kindliness and desire to help each 

other out in order to be able to construct a self that is in line with gendered 

norms of self-regulation. The consequence is that the risk construction is 

destabilized, as the individualized demand for self-regulation is made 

efficient through collective upheld gendered norms. The analysis of the 

discussions also shows that resistance to risk constructs and their normalizing 

effects are performed. This resistance is, however, more a resistance towards 

the subject positions being made available through risk constructs than a 

resistance towards the risk constructs themselves. Resistance is expressed by 

the use of other discourses that are articulated in relation to the doings of risk, 

for example by the use of gender equality discourses through which the 

construction of the female as the one responsible for the risk regulation of the 

family’s food is destabilized. 

The dissertation thus shows how risk performativities are done in the 

interaction in the online discussion boards, and that this creates classed and 

gendered risk positions. The result shows that the construction of feminized 

positions in relation to food risks is done in relation to the imperative of 

individual responsibility for the handling of food risks. The risk regulation 

thus operates through and in line with normative class and gender 

constructions, in ways where these norms often reinforce each other. By 

investigating how risk performativities are carried out in virtual spaces, the 

dissertation shows how risk regulation and the exercise of power that comes 

with it through digital technology now penetrate into a personal sphere that 

beforehand might have been private. The moral dimension of risk regulation 

is understood as classed and gendered; it assumes a will to submit to the 

practices of self-regulation and its technologies. The risk positions that are 

made available are located in both the material and the virtual spaces, and 

one conclusion of the thesis is that internet mediated interaction affects 

subjectification processes in ways that point to a convergence of technologies 

of the self and digital technologies    
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Inledning 

 

”Ketchuphjärta!” 

Sexårige sonen ser på mig med längtande ögon. Jag faller självklart. Gör ett hjärta 

med den röda tomatsåsen på hans tallrik. Han jublar. Jag skäms. För alla makaroner 

är inte bara dåliga för kroppen, utan farliga för hans hjärna.  

Dags att sluta sockerknarka våra barn (Boisen, 2014). 

 

Den här avhandlingen handlar om hur risk, klass och kön konstrueras i 

diskussioner om mathållning på nätforum. Frida Boisen, chefredaktör för GT, 

skriver i en krönika i Expressen att det är dags att vi slutar sockerknarka 

barnen och hänvisar till en bok där det slås fast att ketchup borde vara 

förbjudet. För att visa omtanke och kärlek för våra barn ska vi säga hejdå till 

makaroner, fortsätter Boisen (Boisen, 2014). Krönikan kan ses som ett exempel 

på hur mathållning diskuteras idag, men också som ett exempel på hur 

moderskap konstrueras. Viljan att glädja barnet genom att låta han få äta de 

efterlängtade, men sockriga och kolhydratsstinna, ketchupmakaronerna ställs 

mot ett risktänkande där det eftersträvansvärda är ett moderskap där barnen 

skyddas mot de risker rätten symboliserar. Att ge efter blir till något att 

skämmas för. I ett svar på Boisens text beskrivs krönikan, och dess tjugotusen 

lajks, som en symbol för såväl klickhetsen i media som för sockerskräck och 

att inte ens globala epidemier förmår väcka sådana panikkänslor som en 

tallrik pasta med ketchup (Kazmierska, 2014). Denna diskussion ska självklart 

ses som ett utslag för skribenternas individuella ställningstaganden, men det 

är även ett utslag dels för hur kvinnlighet uttrycks på nya sätt, och dels för 

den betydelse internet har för hur vi idag förhåller oss till vår omvärld. Om 

dåtidens husmödrars främsta uppgift var att hålla familjen hel och ren och ha 

middagen på bordet då mannen kom hem, så är idealet idag att efter jobbet 

hinna tillaga riktig hemlagad middagsmat, näringsrik och naturlig, fri från 

socker och tillsatser. Middagen ska intas innan kvällens aktiviteter med 

träningspass och skjuts till fotbollsskola tar vid – gärna dokumenterat via 

selfies och inlägg på sociala medier. Men som Lotta Lundgren (2015) 

påminner oss om så var pulversoppa, fiskpinnar och stekfärdiga köttbullar en 

gång viktiga steg för kvinnors frigörelse.  

 Mat engagerar och berör. I det svenska välfärdssamhället är det inte 

längre bristen på mat som står i fokus i diskussionen, utan de valmöjligheter 

och de beslut som människor måste ta ställning till som en konsekvens av ett 

ökat utbud. Mat handlar om mer än vad vi väljer att äta, det fungerar som en 
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brygga mellan den enskilda kroppen och den vidare samhällskroppen. 

Därmed är det ett kommunikationsmedel till omvärlden. Genom mat 

signalerar individen vem hen är och kan och vill vara, och ofta kommuniceras 

detta idag i de virtuella rummen. Mat handlar därmed till stor del om 

subjektivitet, det vill säga förståelsen av självet och om förståelsen av den 

enskilda kroppen i relation till samhället (Lupton, 1996), och i dagens 

samhälle där vi lever allt större del av våra liv uppkopplade mot olika sociala 

medier är detta en arena för subjektifiering (Lupton, 2015). Sociala normer om 

vad som är rätt eller fel att äta innebär en sorts övervakning av den enskilda 

kroppen. Konsekvensen av detta framkommer i det inledande citatet, där 

barnets glädje över smaksensationen med ketchup kopplas till moderskap 

och där eftergiften med ett ketchuphjärta blir till ett skamfyllt avsteg från 

normen att skydda barnet från det som konstruerats som något riskfyllt.  

Mat har också kommit att ses som en av det moderna samhällets stora 

livsstilsrisker, och även motsatsen: hur vi genom matvalet kan uppnå hälsa 

eller välmående. Hur vi ser på maten vi äter är präglat av att ett risktänkande 

runt maten har etablerats (Bildtgård, 2002), men vad som ska betraktas som 

riskfyllt är inte givet. En utgångspunkt i den här avhandlingen är att risk 

konstrueras i interaktionen mellan människor. Betydelsen av risk är något 

som förhandlas och omförhandlas i samhället (Giritli Nygren, Öhman & 

Olofsson, 2017), och detta sker inte minst genom digitala medier (Lupton, 

2016). Att snabbmakaroner i Boisens krönika betecknas som knark är ett 

exempel på det. I relation till förhandlingen om vad som ska betraktas som 

riskfyllt förhandlas även andra sociala normer och positioner. Maten omges 

av normer om genus (Anving, 2012; DeVault, 1994; Löfmarck, 2014) och klass 

som påverkar både vad som faktiskt är möjligt och vad som anses vara 

eftersträvansvärt att äta (Bourdieu, 1984; Parsons 2015). Den 

kultursociologiska forskningen visar också att mathållning är, och historiskt 

varit, en arena där klass och genus (re)produceras (Anving, 2012; DeVault, 

1994;  Johnston & Baumann, 2010). Genus bekräftas och upprätthålls genom 

mathållningen både genom dess praktiker och genom ätandet av mat som är 

socialt accepterad och som kan upprätthålla idealiserade kroppar (Cronin, 

McCarthy, Newcombe & McCarthy, 2014). Normer om hur man bör vara som 

individ, om kvinnlighet och manlighet, om föräldraskap och tvåsamhet, om 

hälsa och utseende, spelar alla in i relationen till maten samtidigt som mat 

länge använts som ett sätt att göra skillnad mellan olika individer och grupper 

i samhället. Vad som äts ligger till grund för kollektiva identiteter och för 

sociala kategoriseringar (Bourdieu, 1984;  Bugge & Almås, 2006; DeVault, 

1994; Stjerna, 2007). Att maten vi äter är omgärdad av en rad olika 
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föreställningar gör att det är svårt att särskilja maten från dess sociala och 

kulturella mening. I avhandlingen använder jag därför begreppet 

mathållning1 för att beteckna dels matvalet och konsumtionen av mat, dels 

matpraktiker i en vidare social och kulturell mening. 

Inom den sociologiska riskforskningen framförs att vilken mat människor 

väljer att äta till stor del handlar om sociala och kulturella gränsdragningar 

mellan vad som anses vara ”bra” eller ”dålig” mat (Lupton, 2005). Douglas 

menade att när gränserna överskrids så blir maten ifråga till något orent, 

smutsigt och som något som inte är att betrakta som mat, med konsekvensen 

att den sociala och kulturella identiteten hos den som äter denna mat blir 

hotad (Douglas, 1992). Risk implicerar ansvar. Genom risktänkandet i vår 

samtid görs individen personligen ansvarig för att fatta rätt beslut och 

därigenom undvika risk. Människor som inte förmår, kan eller vill ta ansvar 

för undvikandet av olika risker sägs tillhöra olika riskgrupper (Fahlgren, 

Giritli Nygren & Johansson, 2016). Därigenom konstrueras olika 

subjektspositioner, det vill säga positioner som individen dels själv 

positionerar sig i och dels blir positionerad i av andra. Runt maten skapas 

med andra ord olika positioner med grund i normativa föreställningar kring 

femininitet, maskulinitet och personligt ansvar. För att nå en djupare kunskap 

om hur dessa positioner konstrueras behövs ökad kunskap om hur risker 

associerade med matuttrycks i relation till klass och kön. 

Att denna avhandling fokuserar på hur maten konstrueras som en risk 

innebär en viss syn på betydelsen av risk, där denna inte ses som något statiskt 

och fixerat utan som något vars betydelse konstrueras genom människors 

interaktion. Med utgångspunkt i att mat fungerar som ett 

kommunikationsmedel och att den är viktig för subjektifiering studeras vad 

denna konstruktion gör för individen, och vilka subjektspositioner som blir 

möjliga eller omöjliga när de blir till i relation till konstruktionen av risker 

med mathållningen. Tidigare forskning om risk har ofta förbisett hur olika 

maktformationer samverkar (Olofsson et al., 2014), och hur risk kan 

artikuleras i relation till bland annat klass eller kön (Giritli Nygren, Öhman  

& Olofsson, 2017). I den här avhandlingen för jag därför samman insikter från 

både riskforskningen och från kultur- och genussociologin för att kunna 

analysera hur maten konstrueras som en risk i diskussioner om mat och hur 

olika subjektspositioner därigenom görs tillgängliga. Detta innebär att ett 

kritiskt maktperspektiv anläggs för att nå en djupare förståelse av hur maten 

                                                                 

1 Begreppet används därmed på ett liknande sätt som det engelska uttrycket foodways (se Counihan, 1999; 

Parsons, 2015).  
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artikuleras som en risk i interaktionen mellan människor och hur detta sker i 

relation till normativa föreställningar och konstruktioner av klass och kön.  

I en tid då allt större del av vår interaktion med andra människor sker över 

nätet så är detta en arena där matens för- och nackdelar livligt diskuteras. De 

digitala teknikerna har också fått en allt större betydelse för vad som kommer 

att betraktas som riskfyllt eller inte (Lupton, 2016). I avhandlingen studerar 

jag därför hur risk artikuleras konstrueras med andra maktformationer i 

diskussioner om mat på nätbaserade diskussionsforum, där interaktionen 

mellan människor måste förstås i relation till nätets anonymitet och 

föreställda okroppslighet. Sociala medier som nätforum är en arena där 

normer och värderingar manifesteras och förhandlas (Edenroth Cato, 2019; 

Elm, 2009: Lövheim, 2011). Den betydelse som nätet och sociala medier fått 

för interaktionen mellan människor gör detta till en relevant arena för att söka 

en djupare kunskap om hur risk konstrueras i relation till kön och klass i 

diskussioner om mathållning på nätforum. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Avhandlingen syftar till att bidra till förståelsen av hur risk konstrueras 

och förändras i diskussioner om mathållning på nätforum och vilka 

subjektspositioner som görs möjliga då risk uttrycks i relation till kön och 

klass. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilka subjektspositioner möjliggörs genom riskkonstruktioner på 

virtuella diskussionsforum om mathållning? 

2. Hur uttrycks kön och klass i riskkonstruktioner? 

3. Vilka möjligheter till motstånd och betydelseförskjutningar av 

riskkonstruktioner skapas i diskussionerna? 

 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av åtta kapitel. I avhandlingens andra kapitel, Tidigare 

forskning om styrningen av det ätande subjektet, ges en översikt över hur det 

ätande subjektet historiskt reglerats samt hur risk, klass och kön spelat in i 

förhållningssätten till mathållningen. I det tredje kapitlet, Att göra risk – att 

göra olikhet, redogör jag för de teoretiska verktyg som används i analysen av 

det empiriska materialet. I det fjärde kapitlet, Med nätet som forskningsfält, ges 

en genomgång över den metod som används i avhandlingen samt 
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beskrivningar av det empiriska materialet. Kapitlen Naturligt och onaturligt: 

den riskfyllda maten, Den okontrollerade kroppen och kapitlet 

Betydelseförskjutningar och motstånd är de kapitel där studiens resultat 

presenteras och analyseras. I avhandlingens åttonde kapitel, Subjektifiering i 

det virtuella rummet, fördjupar jag denna analys med fokus på de aspekter som 

förefaller vara av störst vikt för en förståelse av hur risk konstrueras i 

samverkan med andra maktrelationer. 
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Tidigare forskning om styrningen av 

det ätande subjektet 

För att nå en djupare förståelse av vilka subjektspositioner som görs möjliga 

då risk uttrycks i relation till kön och klass kommer jag i detta kapitel att ge 

en genomgång av tidigare studier med relevans för hur vi blir till som subjekt 

genom diskurser om mat. I kapitlet kommer jag att introducera och diskutera 

relevant forskning från de sociologiska forskningsfält som är av mest relevans 

för avhandlingens studieområde, nämligen risksociologi, kultursociologi, 

genus- och familjesociologi samt digital sociologi. Kapitlet börjar med en 

tillbakablick över de olika sätt och försök som tidigare gjorts att reglera det 

ätande subjektet för att därefter fokusera på hur mathållningen förstås i 

relation till diskurser om hälsa och risk och i relation till matens symbolvärde 

när det gäller görandet av distinktion och olikhet. 

 

Regleringen av det ätande subjektet 
Pike (2014) har i en studie av den mediala framställningen av vad som i 

Engelsk tabloidpress kom att kallas ”The battle of Rawmarsh” studerat hur 

risk ofta sammanvävs med klass och kön i artikuleringar av mathållning i 

dagens samhälle. Bakgrunden till ”The battle of Rawmarsh” var kocken Jamie 

Olivers upprop för mer hälsosam skolmat i England. Utifrån detta bestämde 

sig en skola för att införa hälsosammare skolmat kombinerat med kortare 

lunchrast för eleverna. Förändringen möttes av ett starkt motstånd från 

mödrar till elever på skolan, delvis på grund av att de inte upplevde sig 

tillfrågade, med resultatet att mödrarna började smuggla in annan mat till 

eleverna. I pressen porträtterades dessa mödrar negativt och gavs 

epitetet ”junk food mums”. Deras förmåga till moderskap, moral och 

intelligens ifrågasattes utifrån klass- och könsnormativa logiker (Pike, 2014). 

Som ett led i detta konstruerades de utpekade kvinnorna utifrån en vit 

feminin klassposition, där framställningen av dem som bärande billiga och 

alltför avslöjande kläder och av deras övervikt och tatueringar, användes som 

ett sätt att skapa avsmak och positionera dem som mindre respektabla (Pike, 

2014). Detta visar hur skolmaten blev laddad med andra värden än de som 

rörde maten. Pike & Leahy (2012) framför att skolmaten övervakas och ses 

som en legitim arena för styrning och påverkan från samhället och att det 

framförallt sker genom försök att lära mödrar vad de bör ge sina barn. Det är 

dock framförallt arbetarklassens mödrar som ska läras, de som i mediala och 
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samhälleliga diskurser konstrueras som i avsaknad av smak, bildning och 

moral när de framställs i opposition mot den normativa, och positivt 

värderade, positionen som intas av medelklassens mödrar (Pike & Leahy, 

2012). Mödrarnas reaktion på försöken att påverka deras barns mathållning 

kan ses som ett avvisande av den diskursiva konstruktionen av viss mat som 

hälsosam och annan mat som riskfylld, och därmed ett avvisande av den 

normativa och positivt värderade position som tillskrivs medelklassens 

mödrar. Detta avvisande, i kombination med deras klass- och 

könstillhörighet, gjorde dock att mödrarna i Pikes (2014) studie 

positionerades i en underordnad position och som omoraliska.  

I Pikes studie (2014) framkom hur mathållningen omges av olika normer, 

och hur normativa föreställningar om klass och kön aktualiseras i 

diskussioner om mathållningen. Studien kan ses som ett exempel på hur 

enskilda individers mathållning blir föremål för en styrning från samhället. 

Försök att styra och påverka människors ätande är dock inte något nytt 

fenomen. I ett historiskt perspektiv har mathållning länge varit föremål för 

sociala och kulturella regler och gränsdragningar (Coveney, 2006) och i en 

svensk kontext har uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten och det 

svenska folkhemmet inneburit att en rad olika normaliserande tekniker 

installerats i syfte att bygga upp demokrati och att fostra goda medborgare 

(Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005). I praktiken har dessa tekniker yttrat sig 

bland annat genom brödkampanjen under sjuttiotalet, en kampanj med 

utgångspunkt i socialstyrelsens rekommendationer, då annonser och 

affischpelare över hela landet annonserades med budskapet att 

rekommendationen var 6 - 8 skivor bröd om dagen. Kampanjen resulterade i 

att svenskarnas brödkonsumtion ökade med tolv procent. Kampanjen kan ses 

som ett exempel på hur disciplineringen subjekten, det vill säga försöken att 

med maktmedel styra dem, tidigare skett. Vilken kunskap som denna fostran 

har byggts på och vilka områden den riktats in på har sett olika ut över tid, 

men det konstanta är att det i de förmedlade råden och reglerna för hur man 

ska leva finns djupt normativa inslag (Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005).  

En av de mer omfattande studierna (Bildtgård, 2002) av den svenska 

statens försök att styra sina medborgares mathållning visar att försöken kan 

indelas i tre specifika perioder, en hushållningsformation (1789–1880), en 

näringshygienisk formation (1880–1935) och en riskformation (1945–2000). 

Vad denna studie av Bildtgård (2002) visar är hur regleringen under den 

första perioden framförallt handlade om olika kvantitativa aspekter av 

befolkningens föda, det vill säga mängden mat som stod befolkningen 

tillhanda. Styrningen tog sig därmed uttryck i beräkningar av mängden 
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näringsämnen som krävdes för att den individuella kroppen skulle klara de 

arbetsförhållanden som krävdes av denna. Den uttrycktes även som 

utbildning av framförallt arbetarklasskvinnor i hur denna föda skulle tillredas 

(Bildtgård, 2002). Med den näringshygieniska formationen kom fokus att 

förflyttas från kvantitet till matens kvalitativa sammansättning, och försök att 

genom rekommendationer gällande matens sammansättning förebygga 

sjukdomar. I praktiken innebar detta skifte att staten kom att ta på sig ett allt 

större ansvar för medborgarnas matvanor, bland annat genom införandet av 

skolmåltider. Regleringen av det ätande subjektet efter andra världskrigets 

slut och till våra dagar har skett genom en riskformation (Bildtgård, 2002), en 

period som präglats av upptäckten av de kostrelaterade sjukdomarna och 

deras kopplingar till den moderna livsstilen. Som ett svar på detta och som 

ett försök att hantera dessa nya sjukdomar konstruerades nya 

kostrekommendationer. Fokus under denna period har alltmer förflyttas till 

maxgränser för intag av vissa födoämnen. Intaget av fett och socker kom 

genom olika epidemiologiska studier att kopplas till en rad olika sjukdomar 

vilka definieras som livsstilssjukdomar. Det var genom sådana studier som 

risker i vardagen synliggjordes, vilket medförde att betydelsen av den 

individuella livsstilen kom att betonas och att politikerna därmed blev än mer 

intresserade av att styra människors mathållning. Bildtgård (2002) belyser två 

strategier genom vilket denna styrning skett, och menar att det skett dels 

genom försök att påverka livsmedelsindustrin att tillhandahålla produkter 

med mindre kalorier och fett. Dels genom försök att förändra det ätande 

subjektet för att styra det mot att bli riskmedvetet och själv göra informerade 

matval.  

Förändringarna av regleringen och styrningen av det ätande subjektet ska 

också ses i relation till en förändring av styrningen mot hälsa, vilket 

framkommer i Bildtgårds (2002) studie genom medikaliserandet av fetma och 

de följande försöken att reglera överviktigas mathållning. Fokus har 

därigenom förflyttats från att hantera sjukdomar till att ligga på de risker 

maten innebär i individers vardag (Bildtgård, 2002). I linje med Rose (1999, 

2001) och Lupton (1995) diskuterar Bildtgård (2002) detta som ett exempel på 

hur risktänkandet förändrats och inte längre riktar in sig på den enskilde 

individens problematik utan istället på riskfaktorer för grupper av 

människor. Fokus för statens försök till att reglera individers mathållning har 

därmed förflyttats från kollektiva lösningar till individuella, där individen 

snarast ska upplysas om risker för att därefter själv ta ansvar för dem 

(Bildtgård 2002). Det är själva teknikerna för disciplinering som förändrats 

från ett paternalistiskt förhållningssätt där myndigheter och organisationer 
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tidigare sände ut olika budskap genom informationsmaterial och genom 

kampanjer med redovisningar om vad som är rätt eller fel och hur man bör 

leva sitt liv till en förment passiv mottagare. Men i takt med att denna styrning 

och fostran ändrat karaktär har betoningen alltmer hamnat på individens 

egen vilja och eget ansvarstagande (Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005; 

Palmblad & Eriksson, 2014), och disciplineringen sker idag framförallt genom 

försök att uppmana till självreglering och att på så sätt konstruera ett 

riskmedvetet subjekt (Bildtgård, 2002). Det är en omstöpning av individen 

inifrån, ett sätt att förändra sättet att tänka och att vilja vara på (Börjesson, 

Palmblad & Wahl, 2005). Valverde (1998) menar att detta inneburit att 

styrningen nu också i högre grad sker genom att människor reglerar varandra, 

och att det därigenom skett en demokratisering av paternalismen. 

Den riskformation Bildtgård (2002) beskriver bekräftas i internationella 

studier, vilka visar på hur förståelsen av hälsa förändrats med konsekvensen 

att hälsa och ohälsa alltmer har kommit att förstås i termer av risk (Draper & 

Green, 2002;  Petersen & Wilkinson, 2007). Enligt Ohlsson (1997) har dessa 

tendenser tillsammans lett fram till den situation vi ser i Sverige idag, där 

diskursen kring folkhälsan har förändrats och idag mer kan betraktas som en 

fråga om korrekt information snarare än att problematiseras i termer av 

ekonomisk eller politisk makt. Forskare framför att detta speglar en större 

trend i samhället där risk alltmer framställs som en fråga om personliga val 

och individuellt ansvar samtidigt som det institutionella och samhälleliga 

ansvaret för kollektiva risker, liksom makten att definiera dem, döljs (Hier, 

2008;  Kendra, 2007). Förståelsen av hälsa i termer av riskfaktorer får 

konsekvenser för förståelsen av självet då det dikotoma förhållandet mellan 

hälsa och sjukdom alltmer kommit att suddas ut. Inom forskningen framförs 

att detta risktänkande innebär en osäkerhet över annars normala 

kroppsfunktioners status, där individer aldrig är riktigt friska utan hela tiden 

måste kalkylera, analysera och hantera de risker de potentiellt är utsatta för 

(Björklund, 2008; Skolbekken, 2007). Det individualiserade samhället 

förutsätter att individen själv kan resonera sig fram till det ”rätta” sättet. Ett 

exempel på detta visar sig i att hälsa, som ett uttryck för självreglering och 

personlig kontroll, inom medelklassen blivit en hörnsten i en 

identitetskonstruktion där hälsa är ett tecken på moral och individuellt värde 

(Crawford, 2006; Galvin, 2002; Townend, 2009). 

Att det finns ett samband mellan hälsa, mat och risk framkommer inte 

minst i hälsodiskurser förmedlade av massmedia (Madden & Chamberlain, 

2010) och konsumenter framställs som alltmer oroade över kvaliteten och 

säkerheten med maten de äter (Jackson, Watson & Piper, 2013). Bland annat 
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Halkier (2004) framför att denna oro kan förstås just för att hanterandet av 

matrelaterade risker individualiserats och att det skett en förflyttning där 

individen alltmer förväntas hålla sig uppdaterad om olika risker och vara 

kapabel att hantera de okända farorna i maten. Vad som framkommer i 

tidigare studier är hur neoliberala diskurser, där individens fria val står i 

centrum, mobiliseras i talet om mat och hälsa (Madden & Chamberlain, 2010; 

Woolhouse, Day, Rickett & Milnes, 2011), där mediala representationen av 

hälsa framställs som något som man inte bara kan, utan också bör, välja (Roy, 

2008). Beslutsfattande kring detta försvåras dock av den mängd information 

individer har att ta ställning till. Information kring hälsa, risk och mat är något 

som når individer från en rad olika håll genom informationskällor som 

dessutom många gånger motsäger varandra (Prell, Palmblad, Lissner & Berg, 

2011) exempelvis genom policydokument och myndighetsinformation 

(Fullagar, 2002) hälsopromovering på arbetsplatser (Björklund, 2008) eller 

redan i skolan (Quennerstedt, 2006).  

Mot bakgrund av det ovan studier visar blir det viktigt att se att de matval 

individer gör i dagens samhälle måste ses i relation till denna historiska 

utveckling där ansvarsöverföringen till individen i kombination med ett allt 

mer individualiserat samhälle förutsätter en individ som är reflexiv och som 

själv kan ta ansvar för sin egen reglering. Risktänkandet innebär en betoning 

på det personliga ansvaret att fatta rätt beslut och på så sätt sker en 

ansvarsöverföring från samhället till individen. Därigenom konstitueras ett 

visst subjekt, ett subjekt som tar ansvar för undvikandet av risk och som deltar 

i sin egen reglering. I detta spelar troligen utbytet med andra på till exempel 

olika nätforum en allt större roll. Vad detta tyder på är att regleringen av 

ätandet till stor del har kommit att handla om att påverka subjektet att bli 

självstyrande. Det är en reglering som implementeras genom att framställa 

hälsa som en fråga om valfrihet, en förmåga att fatta ”rätt” beslut. Fullagar 

(2002) visar dock att det alltid finns en risk för att misslyckas vilket i sig 

innebär en risk för att bli skuldbelagd, t.ex. som skuldbeläggandet av 

mödrarna i Pikes (2014) studie. 

 

Reglering i virtuella rum 

 

To be human […] means for many the use of digital technologies on a regular basis 

(Lupton, 2015 s.39). 

 

Människor lever i allt högre utsträckning ut sina liv genom användandet av 

olika digitala plattformar, som exempelvis genom bloggar, twitter, facebook 
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eller andra nätbaserade diskussionsforum. Lupton (2015) framför i citatet 

ovan att användandet av digitala teknologier till och med kommit att för 

många vara en del av att vara en människa, och andra forskare framför att 

sociala medier blivit allt viktigare för hur självet konstrueras och presenteras 

(Bakardjieva & Gaden, 2012; Dobson, 2016). Samtidigt behövs interaktionen i 

de virtuella rummen kontextualiseras, och som tidigare nämns finns det 

starka indikationer på att maktkonfigurationer som klass och kön också 

påverkar vår interaktion på nätet. De digitala teknologier som står till buds 

idag är också betydelsefulla för hur människor bedömer saker som riskfyllda 

eller inte (Lupton, 2016), och forskare framför att nätet kommit att erbjuda 

andra seenden av självet och av andra och att det därmed innebär en ökad 

övervakning (Light, 2010) och de digitala teknologierna samverkar på sätt 

som medför att de digitala teknikerna inte endast är en passiv bakgrund 

(Giritli Nygren, Olofsson & Öhman, 2020; Lupton, 2016). Risker både 

produceras och reproduceras via digitala teknologier: Risker medieras genom 

digital teknik samtidigt som denna också är en del av konstruktionen av risker 

(Lupton, 2016). 

I ett internationellt perspektiv är själva internetanvändandet korrelerat 

med ålder, inkomst-, och utbildningsnivåer (Lupton, 2014). Genom sociala 

medier reproduceras sociala normer, och det digitala landskapet kan idag 

med hänvisning till Foucault ses som en modern form av panopticon (Light, 

2010), där individer disciplineras genom att de blir övervakade. I 

förlängningen innebär detta också att det digitala landskapet kan förstärka 

processer av inkludering och exkludering, där vissa grupper konstrueras som 

avvikande baserat på exempelvis etnicitet eller klass. Det konstrueras 

därigenom former av digital social ojämlikhet (Lupton, 2015 ).  

I avhandlingen utgår jag ifrån en syn där användandet av digitala 

teknologier betraktas som en del av det neoliberala samhällets 

styrningsmentalitet där neoliberala ideologiska värden, som för fram 

individens eget ansvar för sitt liv framför statens ansvar för sina medborgare, 

ges en teknologisk infrastruktur. Genom denna ges individen en teknisk 

möjlighet att realisera idealet om det ansvarsfulla subjektet som själv söker 

information och som genom olika självteknologier kan delta i sin egen 

självreglering, inte minst genom att bekänna sig själv i olika sociala medier 

(Lupton, 2015). Därmed blir det också relevant att undersöka hur regleringen 

av det ätande subjektet sker i en tid då vi lever allt större del av våra sociala 

liv i det virtuella rummet. 
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Det ätande subjektet: klassat och könat 
Den fostran och styrning som beskrivits i tidigare avsnitt har sett lite olika ut 

beroende på vem den riktats mot. De formationer Bildtgård (2002) fann har 

haft specifika köns- och klassimplikationer. Hirdman (2010) visar i sin 

undersökning av den svenska välfärdspolitikens utveckling hur den svenska 

sociala ingenjörskonsten till stor del inriktade sig på hemmet, och hur 

ingreppen i hemmen skulle rättas till av kvinnorna, de som var hemmets 

huvudpersoner. Även Lupton (1995, 1996) framför att styrningen mot 

förbättrad folkhälsa gjordes effektiv genom en fokusering på mödrar. Genom 

ingrepp som folkupplysning skulle exempelvis ”näringsproblemet” 

eller ”beklädnadshygienen” lösas, problem som stod i vägen i försöken att 

modernisera och rationalisera den svenska nationen (Hirdman, 2010).  Skeggs 

(1999) framför att, i en brittisk kontext, har denna fostran inriktat sig främst 

på den (ofta vita) arbetarklasskvinnan. Kvinnor har historiskt fått bära ett 

stort ansvar, och det är genom dem som nationen skulle civiliseras och 

samhällsordningen upprätthållas. Arbetarklassens kvinnor har i detta 

positionerats som problematiska, och i behov av utbildning och styrning då 

moral och ansvar förutsattes reproduceras av dem i deras egenskap av 

mödrar och hustrur. Skeggs (1999) visar på hur arbetarklassens kvinnor varit 

föremål för olika bildningsinsatser, där syftet ofta varit att lära dem huslighet 

och moderskap (se även Bildtgård, 2002).  

Även om de köns- och klassimplikationer som framkommit som en del av 

regleringen sett olika ut under olika epoker och kontexter, så har de dock det 

gemensamt att de i praktiken reproducerat ett medelklassens kvinnoideal. En 

konsekvens av detta har också varit att det skapats olika distinktionsformer 

inom gruppen kvinnor. Skeggs (1999) använder ordet respektabilitet för att 

visa hur vissa segment ur arbetarklassen särskilts från andra i en brittisk 

kontext. Även om denna respektabilitet uttryckts på ett specifikt sätt i 

Storbritannien, så har distinktioner mellan kvinnor skett även i Sverige. I den 

svenska kontexten har uppvisandet av en specifik skötsamhet varit viktigt för 

arbetarklassen. Skötsamhet kan betraktas som en specifik moral eller 

mentalitet, ett sätt att vara där värderingen av arbetsmoral var central. Det 

har även tjänat som ett sätt att distansera sig från de andra, de som inte var 

skötsamma (Ambjörnsson, 1988). Hirdman (2010) visar dock i sin forskning 

att denna skötsamhet har artikulerats på olika sätt mellan kvinnor och män, 

där en specifik kvinnlig folkhemsskötsamhet införts som en norm ovanifrån. 

Duktighet kan ses som den feminina motsvarigheten till den maskulint 

kodade skötsamhetsnormen och duktighet kan ses som ett iscensättande av 
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en normativ femininitet, där att ”sköta sig” och att vara ordentlig (vad gäller 

hemmet såväl som skola och arbete) är viktiga aspekter (Sohl, 2014).  

En styrning som tar sig formen av vädjan till viljan och till att utöva 

självreglering är inte i sig tvingande utan blir effektiv genom att normer 

konstrueras om hur man bör vara. De övergripande styrningslogiker som 

framkommit i ovan nämnda studier och de diskurser de uttrycks genom får 

därmed konsekvenser för subjektskonstruktionen. Detta visar sig inte minst 

genom att en vanlig utgångspunkt i diskussionen om mat och risk, framförallt 

från hälsoprofessionen, är att ett ohälsosamt ätande är relaterat till bristande 

information till och förståelse hos individer (Ristovski-Slijepcevic, Chapman 

& Beagan, 2008) vilket då ska kunna hanteras genom bättre information 

(Halkier, 2004). Forskare som Kristensen, Askegaard och Jeppesen (2013) 

visar dock att människors förhållningssätt till normer om det hälsosamma 

ätandet inte beror på kunskapsbrist. Människors mathållning påverkas 

nämligen inte endast av risktänkandet, utan det är idag väl belagt inom 

forskningen att normativa klass- och könskonstruktioner har stor påverkan 

på hur människor förhåller sig till mathållningen (Anving, 2012; Bugge & 

Almås, 2006; Löfmarck, 2014; Parsons, 2015), samtidigt som tillgång till både 

tid och pengar påverkar hur människor kan välja att agera kring mathållning 

(Löfmarck, 2014). I linje med dessa studier går det att se hur klass och kön 

påverkar hur individer positioneras och positionerar sig i förhållande till 

mathållningen.  Matvalet styrs inte bara av bedömningar om risk (Green, 

Draper & Dowler, 2003); även andra aspekter spelar in. I de kommande 

avsnitten kommer därför forskning som belyser hur mathållning kan fungera 

som en form av kulturell gränsdragning mellan människor att belysas. 

 

Mat och kulturella gränsdragningar 

Kulturella föreställningar kring mat tar sig en rad olika uttryck. Douglas 

(1992) visade till exempel att föreställningar om mat ofta ligger till grund för 

upprätthållandet av symboliska gränser mellan grupper. Ur detta perspektiv 

handlar mathållning med andra ord också om gränsdragning, men inte bara 

mellan olika grupper utan även kroppens gränser övervakas genom att 

kontrollera vad som inkorporeras i den enskilda kroppen. I ett större 

perspektiv speglar detta hur samhällets gränser kontrolleras. Genom sociala 

och kulturella gränsdragningar kring vad som är att betrakta som mat görs 

bedömningar om vad som inte är det, där sådant som får status av att inte 

riktigt vara mat riskerar att kontaminera kroppen. Diskussioner om mat 

handlar därmed sällan endast om vad som faktiskt är farligt för den fysiska 

kroppen, utan oftare om vad som definieras som kulturellt och socialt 
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accepterat att äta. Maten har därmed en överskridande funktion, dess 

organiska komposition är måhända inte alltid riskfylld per se men den kan 

likafullt innebära en risk för individen på grund av dess sociala och kulturella 

status som riskfylld (Lupton, 1996). Klass och kön är några av de strukturella 

faktorer som påverkar både vilka möjligheter olika individer har att anskaffa 

viss mat, liksom vad som uppfattas vara viktigt i relation till maten vi äter. 

Mat kan helt enkelt betraktas som en form av kommunikationsmedel, ett sätt 

på vilket man meddelar sin omgivning vem man är som person och vilken 

grupp man vill distansera sig ifrån, alternativt markera tillhörighet till 

(Ekström, 1990;  Parsons, 2015).  

En klassisk studie över hur maten och måltiden har funktionen att markera 

skillnader, är Bourdieus verk Distinction (1984). Där visar Bourdieu hur 

livsstil och smakpreferenser fungerar som symboliska markörer genom vilka 

dominansrelationer uttrycks och genom vilka klassdifferentiering uttrycks 

och upprätthålls. Smak fungerar som en distinktionsmarkör. Denna markerar 

skillnader mellan dels individer, dels kollektiv, främst i relation till klass 

(Bourdieu, 1984). Mängden av kulturellt kapital, och med den förmågan att 

avgöra vad som anses vara rätt smak, är utifrån detta avgörande för vår 

klassposition (Bourdieu, 1984;  Skeggs, 1999). Ekström (1990) argumenterar, 

inspirerad av Bourdieu, för att det dåliga samvetet ska ses som ett uttryck för 

dem som känner normen och ordningen och som strävar efter att uppnå den 

men som inte når hela vägen fram. Den som å andra sidan känner normen, 

och vet att andra vet det, behöver inte ha dåligt samvete utan kan istället då 

och då välja att frångå den (Ekström, 1990). 

Den sociologiska forskningen om mathållning och klass har traditionellt 

fokuserat på de strukturella villkoren som påverkar vilka alternativ 

människor har. Men forskningen har också i kommit att fokusera på andra 

dimensioner, däribland det symboliska värdet som olika sorters mat har 

(Fielding-Singh, 2017;  Wills, Backett-Milburn, Roberts & Lawton, 2011). Sättet 

att markera skillnad genom maten har förändrats över tid, och det är inte 

längre enbart det franskinspirerade ”haute cuisine” som fungerar som 

distinktion, utan diskurser kring det autentiska, kring det exotiska, det 

lokalproducerade och det etiska, till och med ett avståndstagande mot 

snobbism kan även det fungera som distinktionsmarkörer mot andra 

(Johnston & Baumann, 2010). Skillnader i förhållningssätt till olika sorters mat 

och olika matpraktiker är ofta klassrelaterade, där arbetarklassföräldrar ofta 

intar en pragmatisk inställning till mathållning samt tillgodoser barns vilja till 

viss mat som en strategi för att kompensera för en ekonomisk oförmåga att 

tillgodose andra önskningar eller behov. Överklassen lägger däremot större 



 

15 

vikt vid att barnen äter hälsosamt, och att lära ut normer om återhållsamhet 

eftersom det för dessa blir ett sätt att göra ett gott föräldraskap. Föräldrar från 

medelklassen uppvisar däremot en större ambivalens, och uppvisar en vilja 

till att anamma de normer som överklassföräldrar har men då de har mer 

begränsade resurser anammar de ibland samma strategi som 

arbetarklassföräldrar. Dessa skillnader visar sig även i förhållningssätt till 

måltidspraktiker, där forskningen visar att medelklassföräldrar anammar 

överklassens normer om hemlagad, hälsosam mat (Fielding-Singh, 2017;  

Wills et al., 2011). I en studie av Wright, Maher och Tanner (2015) framkom 

hur detta får konsekvensen att medelklassmödrar uppvisade större oro och 

ambivalens i förhållande till familjens mathållning, och hur detta medförde 

att de i högre grad än arbetarklassmödrar övervakade sig själva. 

Arbetarklassmödrarna i deras studie var däremot mindre benägna att jämföra 

sig själva med andra. Liknande skillnader visar sig även i inställning till 

färdigrätter, där exempelvis forskning från Norge visar att fryst färdig pizza 

blivit en viktig identitetsmarkör och att skillnader i förhållningssätt till rätten 

skiljer sig åt beroende på klasstillhörighet. För personer ur medelklassen var 

detta ett tydligt exempel på mat som inte var acceptabelt, och där ett ätande 

av denna rätt förutsatte motiveringar och berättiganden samtidigt som 

personer ur arbetarklassen uppvisade ett mindre konfliktfyllt förhållningssätt 

till rätten (Bugge & Almås, 2006). Att det finns klassbaserade statusskillnader 

i olika typer av färdiga middagsalternativ framkommer även i Fielding-

Singhs (2017) studie, där exempelvis medelklassföräldrar visar hur de 

försöker undvika färdigmat som tillagas i mikron till fördel för mat som 

snabbt går att tillaga på spisen. Hävdandet av vissa måltidspraktiker kan 

utifrån detta perspektiv därför betraktas som en del av en kamp kring status 

och makt (Naccarato & LeBesco, 2012).  

Mathållning är dock inte endast en klassrelaterad praktik, utan det är även 

en könad (Anving, 2012; DeVault, 1994;  Ekström, 1990; Parsons, 2015). Den 

bär på olika kulturella konnotationer, genom vilka olika normativa ideal 

(re)produceras (Lupton, 1996;  Sobal, 2005).  Den diskursiva innebörden i 

olika former av mat, inte minst bedömningar av vad som är ”riktig” mat, sker 

i relation till diskurser om kön och klass (Anving, 2012) och forskning har 

visat hur exempelvis ökningen av användandet av hel- och halvfabrikat är 

relaterat till kvinnors ökade förvärvsarbete (Szabo, 2011) samtidigt som 

ökningen av dessa produkter riskerar att upprätthålla en ojämlik 

könsfördelning av hushållsarbete då de istället för att innebära en 

omstrukturering av arbetsfördelningen upprätthåller denna (Jackson & 

Viehoff, 2016). DeVault (1994) visar på hur mathållningen är en form av 
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omsorgsarbete, där moderskap görs, och bedöms, genom det osynliga arbetet 

med planering, inköp och tillagning av mat. Genom mathållningen görs 

således familj av den oftast kvinnliga personen som är den som i regel tar 

ansvar för detta, samtidigt som det också konstruerar en viss position för 

denna person (DeVault, 1994). Samtidigt framför forskare att detta också 

konstruerar en konfliktfylld plats för kvinnor, då de trots det moderna 

samhällets normer om förvärvsarbete även måste förhålla sig till ett 

kvinnoideal där femininitet värderas efter förmågan till mathållning och ett 

presentabelt hem (Avakian & Haber, 2005) vilket medför att tidsbrist gör det 

svårt att uppfylla dessa normer (Counihan, 1999). Den symboliska 

produktionen av kulturellt accepterade feminina subjektspositioner sker 

således till stor del genom mat och matlagning (Woolhouse et al., 2011). I linje 

med detta fann Henderson, Coveney, Ward och Taylor (2009) att hälsa är 

centralt inom diskurser om mat och ätande och att detta också påverkar 

konstruktionen av föräldraskap och kanske i synnerhet moderskap då 

barnens hälsostatus, uppnådd bland annat genom mathållningen, blir en 

symbol för kvinnors förmåga till bra föräldraskap (Henderson et al., 2009). 

Kön artikuleras därmed på komplexa sätt i relation till mat (Monaghar, 2007). 

En lång rad undersökningar bekräftar hur kön spelar en stor roll för 

förhållningssätt till mat och ätande (DeVault, 1994; Roos & Wndel, 2005;  

Woolhouse et al., 2011). Forskning visar bland annat att kvinnor och män har 

olika förhållningssätt till mat och hälsa samt att kvinnor generellt oftare 

kopplar samman förhållningssätt mellan utseendeideal och mat 

(Beardsworth et al., 2002). Vad som också framkommer är hur kvinnor 

tenderar att se sig själva som mer ansvariga för matlagning och betraktar det 

som ett nödvändigt ont, medan män ofta har en mer positiv inställning (Prim, 

2007). Ytterligare ett exempel är att medan mödrar ofta upplever ett moraliskt 

ansvar att följa kostråd riktade till barn för sina barns hälsas skull (Murphy, 

2003;  Wright, Maher & Tanner, 2015), så framkommer detta inte till lika stor 

del i fäders berättelse om deras barns matvanor, vilket kan tolkas som ett 

maskulint kodat motstånd mot normer om hälsa (Owen, Metcalfe, Dryden & 

Shipton, 2010). Detta visar med andra ord att förutom att kvinnor fortfarande 

uppbär det huvudsakliga ansvaret för mat, både tillagning och 

införskaffande, så är också kvinnor ansvariga för att maten i fråga dels ligger 

i linje med familjens preferenser och finansiella situation, dels att den är så 

hälsosam som möjligt (Anving, 2012; DeVault, 1994; Lupton, 1996). I den 

svenska kontexten, vilken präglas av ett jämställdhetsideal, framkom i en 

studie (Anving, 2012) att kvinnorna trots att de utförde majoriteten av 

arbetsinsatsen relaterad till mathållningen talade om sin egen arbetsinsats i 
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nedvärderande termer samtidigt som de lyfte upp sina mäns insatser, för att 

på så sätt kunna presentera sin egen relation som jämställd. Den ojämlika 

arbetsfördelningen motiverades därmed genom individuella 

ställningstaganden, vilket författaren förstår som ett sätt att göra femininitet 

utan att positioneras i en underordnad ställning av de maktrelationer som 

omger konstruktionen av femininitet (Anving, 2012). 

I sin avhandling undersöker Anving (2012) hur klass och kön manifesterar 

sig i vardagens familjepraktiker, och menar att användandet av vissa 

livsmedel som socker, eller att handla sin mat i vissa affärer, är en 

grundläggande del i hur klass och kön reproduceras. Också Ekström (1990) 

fann i sin avhandling att det fanns tydliga skillnader i kosthåll beroende på 

klass och kön, framförallt på två sätt. Dels vad gäller måltidsmönster, vilket 

handlar om arbetsfördelningen och det sätt som ansvaret för maten 

traditionellt ålagts kvinnor. Dels måltidskomposition, vilket handlar om att 

markera distinktioner. Framförallt fann författaren skillnader på det 

matkulturella planet beroende på klass (Ekström, 1990). Klass och kulturellt 

kapital påverkar hur man förhandlar och förmedlar normer och diskursiva 

föreställningar kring vad till exempel barn bör äta, där även 

förkroppsligandet av det ”rätta” förhållningssättet till mat och måltider spelar 

in (Anving, 2012).  

Anving (2012) använder i linje med Skeggs (1999) begreppet identifikation 

och disidentifikation för att analysera hur dessa distinktioner framträder, och 

menar att dessa i hennes studie framträder genom informanternas försök att 

disidentifiera sig med andra vilket blir till ett sätt att konstruera och 

kommunicera det egna föräldraskapet och den egna klasspositionen. Anving 

(2012) fann dock också indikationer på att i motsats till Bourdieu (1984) 

antagande om att de lägre sociala klasserna alltid strävar uppåt, så 

positionerade sig hennes informanter lika mycket genom att disidentifiera sig 

mot de som uppfattades som för ”präktiga” som mot de som uppfattades som 

alltför ”slarviga” med mathållningen. I denna studie framkom därmed hur 

informanterna distanserar sig gentemot varandra genom en form av moralisk 

navigation, där den föreställda andre är betydelsefull för hur informanterna 

positionerade sig själva. Matlagning, och bedömningar av olika former av mat 

kan på så sätt användas som ett sätt att konstruera kön och att positionera sig 

i en klasshierarki (Anving, 2012; Bugge & Almås, 2006). 

 

Självreglering: klass och kön 

I detta avsnitt återknyter jag till mathållningens betydelse för reglering och 

styrning genom att redogöra för forskning om hur självreglering och kontroll 
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i relation till mathållningen tar sig uttryck som en del av konstruktionen av 

klass och kön. Tidigare studier visar en motstridighet mellan disciplinering 

och självreglering kontra hedonism, njutning och välbefinnande (Biltekoff, 

2010; Coveney, 2006) vilket resulterar i konstanta förhandlingar om 

mathållningen. Feministiska forskare framför att just detta blir av särskild vikt 

för kvinnor, då normativa konstruktioner av femininitet innebär att 

kontrollen över kroppen är ett sätt att göra en acceptabel femininitet (Avakian 

& Haber, 2005;  Bordo, 2003;  Cairns & Johnston, 2015).  

I boken Food and Femininity belyser Cairns och Johnston (2015) hur 

kvinnor måste uppvisa en kontroll och självreglering i förhållande till 

mathållningen för att inte stämplas som i avsaknad av kontroll och som 

ohälsosamma. Samtidigt som de inte får visa för mycket kontroll och 

självreglering eftersom det heller inte är en positivt värderad femininitet. 

Författarna visar hur (till största delen) vita medelklasskvinnor blir en del av 

de processer varigenom ett idealiserat neoliberalt subjekt konstrueras i 

relation till mathållning, och hur kvinnorna i deras studie därmed också blir 

en del av ett upprätthållande av de normativa strukturer som omger 

mathållningen (Cairns & Johnston, 2015). Skeggs (2005) framför att just 

förmågan till självreglering har kommit att bli ett tecken på moral, och menar 

att genom tv-program som exempelvis ”you are what you eat” så porträtteras 

arbetarklassfamiljer, i synnerhet mödrar, som oförmögna att ta hand om sig 

själva och därmed som ansvarslösa. Den okontrollerade (feminina) kroppen 

görs till bärare av klassrelationer; det moraliserande och patologiserande som 

historiskt sett associerats till arbetarklassen i syfte att legitimera försök att 

styra den uttrycks nu också i relation till det ohälsosamma och okontrollerade 

ätandet (Skeggs, 2005). I linje med detta framför Lupton (2013b) att den 

överviktiga kroppen i vår samtid knyts till en fråga om moral och om ansvar, 

där oförmågan att reglera och sköta sin hälsa ses som en avsaknad av 

personligt ansvar. 

Forskningen visar även att det moderna västerländska samhällets 

upptagenhet med övervikt och fetma till stor del är en fråga om kön och att 

detta är ett orosmoment framförallt för kvinnor (Ristovski-Slijepcevic, Bell, 

Chapman & Beagan, 2010). Tidigare studier visar sammantaget att det finns 

en tydlig könsaspekt i inställningen till fett, där normer om kroppar och 

utseenden framförallt påverkar kvinnor (Bordo, 2003;  Lupton, 2013b) samt 

att ett kontrollerat ätande ses som utslag för en feminin (medel)klassposition 

(Woolhouse et al., 2011). Chapman (2013) visar i en studie hur det skett ett 

skifte bland urbana, vita medelklasskvinnors sätt att tala om reglering av 

ätandet i syfte att uppnå viktkontroll, och menar att en diskurs om hälsosamt 



 

19 

ätande ersatt tidigare sätt att tala om bantning. Att banta har enligt författaren 

kommit att betraktas som ohälsosamt, och viktkontroll artikuleras därmed 

istället som ett sätt att leva ett mer hälsosamt liv. I linje med detta visar Kwan 

(2009) att hälsa kommit att bli ett socialt acceptabelt sätt att tala om 

viktkontroll jämfört med att tala om viktkontroll utifrån skönhetsideal. Detta 

kan ses utifrån ett hälsosamt ätande kommit att associeras med kvinnlighet 

(Chapman, 2013). Tidigare studier indikerar att sättet att förstå kroppsvikt 

också är könat och klassat (Ambjörnsson, 2005; Nichter, 2009; Ristovski-

Slijepcevic et al., 2010). Forskning som undersöker hur kvinnor talar om 

kroppsvikt och kroppsfett visar hur detta är ett av de sätt på vilka vita 

medelklasskvinnor uttrycker både köns- och klassidentiteter (Ambjörnsson, 

2005; Nichter, 2009) och att kritisera sin egen kropp blir i detta till ett sätt att 

knyta an till andra kvinnor och uttrycka en solidaritet och gemenskap med 

dem (Arroyo, 2014;  Nichter, 2009). Ambjörnsson (2005) framför dock att detta 

också blir till ett sätt att förstärka en normativ feminin vit identitet, då just 

upptagenhet med kroppsfett är en viktig aspekt av denna konstruktion.  

I en studie av Woolhouse et al. (2011) framkommer hur informanter 

använder olika former av självreglering och disciplinering i relation till mat 

och hur detta är en del av konstruktionen av feminina positioner. Detta 

resultat ska dock läsas utifrån att de kvinnliga informanterna uppger att de 

använder sig av självreglering och disciplinering när de äter tillsammans med 

andra och då i synnerhet när de äter tillsammans med män. Tillsammans med 

nära vänner uppger informanterna att de äter på ett annat sätt, att de då 

släpper loss och i stor utsträckning fokuserar på njutningen med maten. Detta 

kan förstås mot bakgrund av att diskurser om självkontroll och disciplin är en 

del av den större konstruktionen av femininitet, och då i synnerhet en vit 

borgerlig femininitet. För att uppvisa en respektabel femininitet måste 

kontroll över begär och aptit uppvisas. På så sätt signaleras en acceptabel och 

respektabel femininitet där självkontroll och passivitet är centralt. Genom att 

uppvisa självreglering kunde informanterna i studien av Woolhouse et al. 

(2011) identifiera sig med en viss form av klassad och könad 

subjektskonstruktion. Detta visar en pendling mellan disciplinering och 

hedonistiskt njutningssökande i kvinnors relation till mat, en pendling och en 

ambivalens som också manifesterar sig genom att mat som individer upplever 

ett begär efter, kategoriseras som ett ”beroende” (Cronin et al., 2014). Att se 

begäret efter viss mat som ett beroende pekar mot en förlorad kontroll inför 

det. Detta kan sättas i relation till hur kroppen förstås som en entitet som 

motstår försök till kontroll, och därmed försöker överskrida försöken att 

anamma sociala normer om kroppskontroll (Grosz, 1994). Vad som 
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framkommer i forskningen är hur det är just den förlorade kontrollen som blir 

problematisk för subjektskonstruktionen där exempelvis Pike (2014) menar 

att de som fattar ”dåliga” beslut angående mathållningen också är de som 

positioneras som individer med dålig karaktär, som irrationella och med dålig 

självdisciplin. De som istället fattar ”bra” beslut i relation till mathållningen 

ses som disciplinerade, karaktärsfasta och som kapabla att motstå kroppens 

vilja till njutning genom viss mat.  

Det finns med andra ord en spänning mellan försakelse och njutning 

(Coveney, 2006; Crawford, 2000). Den visar sig ofta genom att eftergifter där 

informanter ”unnar sig” den mat som positioneras som ohälsosam, ofta 

beskrivs genom temporala och situationsbestämda argument (Madden & 

Chamberlain, 2010; Pajari, Jallinoja & Absetz, 2006) lika väl som genom att 

njutningen och nöjet med den ohälsosamma maten betonas (Delaney & 

McCarthy, 2014). Detta kan ses som en ”tämjd hedonism” där det positivt 

värderade är att kunna hitta en balans mellan njutning och disciplinering 

medan det okontrollerbara njutningssökandet ses som negativt. En 

dominerande uppfattning är att maten i sig ska kunna innebära nöje och 

njutning men att matvalet inte bör avgöras enbart av detta. Som redan nämnts 

tidigare sker konsumtionen av mat som betraktas som onyttig ofta efter en 

förhandling och en rationalisering mellan viljan att äta njutbar mat och att 

leva ett hälsosamt liv (Biltekoff, 2010; Cronin et al., 2014; Jallinoja, Pajari & 

Absetz, 2010;  Pajari, Jallinoja & Absetz, 2006;  Stjerna, 2007). Detta kan sättas 

i relation till att ätandet av det som betraktas som nyttigt i Counihans (1999) 

studie var något som förutsattes kräva självkontroll, vilket också förutsattes 

vara viktigt inte enbart för den fysiska hälsan utan också för den egna 

karaktären och moralen. Den nyttiga maten ska innebära ett visst mått av 

uppoffring, och om den inte gör det så minskar dess status som ”nyttig” 

(Biltekoff, 2010). Denna spänning mellan njutning och kontroll utifrån 

föreställningar om hälsa visar sig i flera studier (Lupton, 1996).   

Forskningen visar dock även att det finns ett motstånd mot att anamma 

den asketism som ligger i hälsotänkandet kring mat (Henderson et al., 2009; 

Lupton, 1996;  Thompson & Kumar, 2011). I Hendersons et al. (2009) studie 

var det framförallt män som kan kategoriseras som låginkomsttagare som 

visade detta. Ätandet har även ett starkt samband med uppfattningar om 

individers moraliska karaktär (Steim & Nemeroff, 1995). Tidigare forskning 

visar också hur kvinnor genom att situera sin mathållning inom diskurser om 

hälsosamt ätande positioneras som hälsosamma och ansvarsfulla, snarare än 

som kvinnor som anpassar sig till sociala normer om skönhet och smalhet. 

När anammandet av restriktioner i kosten situeras inom ramen för 
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hälsodiskurser, snarare än inom ramen för diskurser om skönhet och 

utseende, döljs dock både strukturell ojämlikhet och könade maktrelationer 

(Woolhouse et al., 2011). 

 

Sammanfattande diskussion 
Vad denna genomgång av tidigare studier visar är dels att mat ofta i dagens 

samhälle kommit att förstås utifrån hälso- och riskdiskurser, dels att detta 

knyter an till den historiska utvecklingen av hur det ätande subjektet 

reglerats. Genomgången visar också att mathållning använts och används 

som ett sätt att manifestera sociala och kulturella skillnader i samhället och 

därigenom (re)producera andra reglerande och normaliserande diskurser 

som exempelvis kön eller klass. Samtidigt visar forskning att de 

maktrelationer som omger människor samverkar i människors vardagsliv 

(Brah & Phenoix, 2004). Detta tyder på att bedömningar av mathållningen i 

människors vardagsliv sker i relation till hur risk samverkar med olika 

kategorier som klass och kön, och att detta påverkar vilka subjektspositioner 

som görs tillgängliga. Pikes (2014) studie ger en intressant inblick i hur 

konstruktionen av viss mat som riskfylld leder till en normalisering där vissa 

positioner blir mer priviligierade än andra. Detta tyder på att artikulationen 

av risk påverkas av hur man positioneras av andra maktrelationer (Montelius 

& Giritli Nygren, 2014). Hur diskursiva konstruktioner av risk tas upp av 

människor i deras vardagsliv, hur de förhandlas eller motstås, är dock något 

som beforskats i relativt liten utsträckning hittills (Lupton, 2013a), och i än 

mindre grad hur detta sker i interaktionen i de virtuella rummen. Det finns 

därmed kunskapsluckor som denna avhandling söker täcka genom empiriska 

studier av hur den diskursiva artikulationen av mathållning som risk 

subjektifierar människor och på så sätt möjliggör olika positioner för dem, och 

hur detta sker i relation till kön och klass. 
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Att göra risk – att göra olikhet 

I det följande kapitlet går jag igenom de teoretiska utgångspunkter som jag 

använder i avhandlingen för att undersöka hur risk konstrueras i 

diskussioner om mathållning på nätforum och vilka subjektspositioner som 

görs möjliga då risk uttrycks i relation till kön och klass. Avhandlingen är 

inspirerad av en feministisk poststrukturalistisk ansats såtillvida att jag 

fokuserar på hur maktrelationer skapas och återskapas i inlägg och 

konversationer på de nätbaserade diskussionsforum som utgör den empiriska 

kontexten (Baxter, 2003; Davies et al., 2006; Weedon, 1997) och hur detta 

påverkar konstitueringen av subjektet. Subjektet konstitueras genom 

maktverkningar som opererar genom diskurser, och som både disciplinerar 

och förmår till självreglering (Foucault, 1998;  Nilsson, 2008). Detta innebär att 

jag fokuserar på språkets betydelse för hur makt förhandlas och förstås i 

diskussionerna på nätforumen. Med det som utgångspunkt undersöks hur 

riskdiskurser kan mobiliseras på sätt som förstärker andra maktformationer 

(Montelius & Giritli Nygren, 2014), exempelvis klass eller kön.  

Den diskursanalytiska ansats som ligger till grund för avhandlingen är 

också den inspirerad av den feministiska poststrukturalismen och dess 

utgångspunkt i en Foucauldiansk diskursförståelse. I likhet med denna 

diskursförståelse fokuseras i avhandlingen på diskursers konstitutiva effekter 

och på det sätt subjektet dels konstitueras genom diskursen och dels har 

möjlighet att påverka denna. Det innebär att jag undersöker vad diskurser gör, 

genom det sätt som diskurser lär oss att se verkligheten ur vissa perspektiv 

som kommer att framstå som det naturliga och neutrala, och hur detta 

konstituerar subjektet (Fahlgren, 1999;  Foucault, 1998).  

Denna utgångspunkt innebär att läsningen av diskussionerna på forumen 

fokuserar på diskurser, vad som genom dem blir o/möjligt att säga och tänka 

och vad de får för konsekvenser för vilka subjektsformationer som 

o/möjliggörs (Fahlgren, 1999), snarare än att undersöka någon form av 

underliggande attityder, sanningar eller beteenden. För att undersöka vad 

diskurser gör och hur de görs anammar jag Butlers (2007) förståelse av 

performativitet i min analys av hur risk konstrueras. Genom att analysera risk 

som performativt, som ett görande, möjliggörs en undersökning av den 

normaliserande verkan av risk, alltså hur konstruktionen av avvikelse och 

normalitet i dagens samhälle till stor del uttrycks i termer av riskdefinitioner 

(Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson, 2016). Genom att moraliska 

bedömningar och riskkonstruktioner ofta uttrycks tillsammans konstrueras 

det som avviker från normen som riskfyllt (Hunt, 2003). Normerande och 
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moraliska riskkonstruktioner kan därigenom användas på sätt som 

(re)producerar bland annat klass och kön (Montelius & Giritli Nygren, 2014). 

I linje med Giritli Nygren, Öhman  och Olofsson (2017) menar jag därmed att 

en analys av hur risk görs mellan människor också måste inbegripa en analys 

av hur risk görs i relation till görandet av andra reglerande maktformationer, 

som kön och klass. 

Foucaults teorier om subjektifiering har använts för att utveckla ett 

teoretiskt ramverk, positioneringsteori. Detta ramverk är särskilt anpassat för 

att undersöka hur subjekt positioneras likväl som kan försöka motstå att 

positioneras av diskurser (Davies et al., 2006; Davies & Harre, 1990). Medan 

den feministiska poststrukturalismen har som huvudfokus att undersöka hur 

kön konstrueras, vidgas i avhandlingen dess fokus genom användningen av 

positioneringsteori och ett kritiskt riskperspektiv (Giritli Nygren, Öhman  & 

Olofsson, 2017), till att undersöka hur risk, kön och klass konstrueras i relation 

till varandra.  

I detta kapitel diskuteras de analytiska begrepp som jag senare använder 

för att analysera hur risk, klass och kön konstrueras i relation till varandra 

genom diskursiva processer i det empiriska materialet och närmare bestämt 

nätskribenternas diskussioner, och hur detta påverkar vilka 

subjektspositioner som görs tillgängliga för skribenterna i de virtuella 

rummen. 

 

Riskdiskurser 
Den samhällsvetenskapliga riskforskningen har under senare år 

problematiserat risk utifrån ett maktperspektiv och ett kritiskt riskperspektiv 

har utvecklats (Giritli Nygren, Öhman  & Olofsson, 2017;  Olofsson et al., 

2014). Med utgångspunkt i detta ser jag risk som något dynamiskt och 

relationellt och något som görs i interaktion mellan människor. Detta innebär 

att risk betraktas som något som saknar en ontologisk existens utanför de 

handlingar som konstituerar det. Det ska inte förstås som ett förnekande av 

att viss mat kan innebära faktiska risker för kroppen, utan istället att dessa 

risker likväl som förståelsen av den kropp som är utsatt för dem endast görs 

tillgängliga för oss genom språket. Det är endast genom språket vi förstår dem 

som risker, och genom språket skrivs de in i kroppar på olika sätt (Montelius 

& Giritli Nygren, 2014) vilket sker genom att diskursens konstitutiva effekter 

inte endast är verksamma i språket utan också får konsekvenser för den 

materiella kroppen (Davies et al., 2006).  
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Jag använder mig av poststrukturalistiska sätt att förstå risk, kön och klass 

som uttryckta som diskursiva fenomen, genom vilka maktrelationer 

(re)produceras eller motstås i samtal (Baxter 2003; Weedon, 1997), närmare 

bestämt i den specifika form av samtal som konversationer på nätbaserade 

diskussionsforum utgör. Begreppet diskurser används i avhandlingen för att 

visa på reglerade samtalsordningar eller talsystem (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000).  Diskurser sätter ramar för vad som är möjligt att säga och 

tänka i en specifik kontext och vem som kan säga vad i vilken kontext. På så 

sätt organiserar diskurser världen och genom den lär vi oss ett specifikt sätt 

att se. Diskursen tillhandahåller ett visst perspektiv som kommer att framstå 

som det ”sanna” och det ”riktiga” (Fahlgren, 1999;  Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000) och på så sätt fungerar den som något som erbjuder en viss 

verklighetsbeskrivning. En diskursanalys innebär därmed att språkets 

betydelse för konstitueringen av verkligheten som vi känner den betonas 

(Bergström & Boréus, 2005).  

Detta innebär att när jag läst de olika diskussionerna i mitt empiriska 

material betraktas de således som ett uttryck för den diskursiva process 

varigenom vissa betydelser, fara, osäkerhet, risk, hälsa etc., knyts till 

mathållningar. Diskussionerna betraktas därigenom som situerade inom en 

komplex väv av olika diskurser, som påverkar vad som blir möjligt eller 

omöjligt att skriva fram i dessa. 

Det risktänkande som präglar vår samtid och relationen till mat menar jag 

är ett exempel på ett sätt att se världen som uttrycks genom olika diskurser. 

Som presenterats redan i föregående kapitel ses därför risk som en del av en 

diskursiv styrningsmentalitet (se Giritli Nygren, 2019; Rose, 1999). Förståelsen 

av risk som en del av en specifik styrningsmentalitet bygger vidare på 

Foucaults teorier om hur subjektet konstitueras och regleras (Rose, 1999). 

Detta innebär att risk kan ses som ett sätt att styra i dagens samhälle, vilken 

görs effektiv genom försök att leda människor i vissa riktningar genom att 

förmå dem att bli självreglerande och ansvarsfulla. Denna styrningsmentalitet 

uttrycks genom diskurser kring mathållningen exempelvis i olika 

kostrekommendationer (Bildtgård, 2002) och i andra institutionaliserade råd 

om hur vi bör leva våra liv för att undvika risk och sträva efter hälsa. 

Styrningen görs effektiv inte genom begränsningar av människors frihet, utan 

snarare genom att strukturera ett handlingsfält för människan på sätt som 

förmår dem att styra sig själva (Nilsson, 2008; Rose, 1999). Att jag betraktar 

risk som en styrningsmentalitet innebär även att risk ses som något som 

verkar i relation till andra reglerande diskurser, som klass och kön, då jag 

menar att normerande och moraliska föreställningar om ansvar och 
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individualitet i sig är klassade och könade (se Skeggs, 2004). Risk, klass och 

kön analyseras som reglerande diskurser vilka sätter upp gränser för vad som 

anses vara normalt, naturligt och önskvärt. 

 

Diskurser, interpellation och performativitet 
I linje med Baxter (2003) utgår jag ifrån en syn på samtal som något vilket 

(re)producerar diskursiva processer. Det innebär att jag analyserar 

diskussionsinlägg som (re)producerande diskurser varigenom risk, klass och 

kön görs. Diskurser är dock aldrig helt stabila eller fixerade (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000) utan både produceras och reproduceras av 

individer. Att vad som har betraktats som riskfyllt i förhållande till 

mathållning (Bildtgård, 2002) har sett olika ut i olika perioder och kontexter 

kan förstås just genom att diskurser är föränderliga. För att kunna analysera 

den dynamiska och relationella diskursiva konstruktionen av risk som den 

sker i diskussionerna tar jag avstamp dels i interpellationsbegreppet och dels 

i performativitetsbegreppet.  

Genom diskurser sker interpellationer där individen kallas till eller förmås 

inta subjektspositioner i en rörelse där makten och olika ideologiska 

verkningar positionerar individen utifrån sociala normer som ett socialt 

igenkänningsbart subjekt (Butler, 2005, 2007; Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Diskurser manar därmed subjekten till olika positioner, och de 

positioner som görs tillgängliga bär på olika förväntningar om vad som kan 

sägas eller inte (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Det innebär även en syn 

på riskdiskurser, och de interpellationsakter som sker genom dem, som 

performativa genom att de iscensätts i skribenternas interaktion genom 

citeringar och upprepningar. Begreppet interpellation används för att 

beskriva den process genom vilken subjektet är utsatt för normaliseringens 

verkningar genom diskursen.  

För att analysera hur detta sker i inläggen utgår jag ifrån Butlers (2004, 

2007) förståelse av den performativa konstruktionen av kön för en förståelse 

av hur kön, klass och risk konstrueras i samverkan med varandra i inläggen i 

diskussionstrådarna. Butler (2007) utgår i sin förståelse av hur kön 

konstitueras på det performativa i människors handlingar, det vill säga vad 

dessa handlingar gör för att konstruera kön. Därigenom menar hon att kön är 

något som konstrueras och iscensätts genom upprepade handlingar, verbala 

likväl som icke-verbala, i förhållande till en viss kropp. Men performativitet 

verkar inte endast genom talhandlingar, utan även genom kroppshandlingar 

(Butler, 2004). Detta medför att även kroppen i Butlers (2010) teoretiserande 
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är något som görs; kroppen blir till genom performativ som ristas in i kroppar. 

Därmed ifrågasätts de naturliggjorda könskategorierna, vilka ses som något 

instabilt och provisoriskt som hela tiden skapas och återskapas. Butler menar 

dock att den performativa konstruktionen av kön inte kan analyseras utan 

hänsyn till de reglerande diskurser som sätter upp gränser för vad som ses 

som ett naturligt eller normalt kön, vilket kan förstås som del av de 

disciplinära tekniker som förmår subjektet att agera på vissa sätt (Butler, 

2007). Det är genom föreställningar och normer om hur en lämplig femininitet 

och maskulinitet ska vara som kroppar och deras uttryck regleras och 

legitimeras, normer som skapar en vilja att vara på ett visst sätt. Att kön hela 

tiden skapas och återskapas och i förlängningen stabiliseras innebär att det 

finns ett utrymme för förändring då varje upprepning leder till större eller 

mindre förskjutningar av det som upprepas (Butler, 2004).  

I likhet med Giritli Nygren, Olofsson och Öhman (2020) tar jag avstamp i 

denna förståelse av kön som ett görande för att analysera hur risk görs i 

människors interaktion och i relation till görandet av kön och klass. På samma 

sätt som en analys av på vilket sätt kön görs i diskussionstrådarna genom 

upprepade performativa handlingar, analyseras även hur klass och risk görs. 

Det innebär att jag förstår risk som performativt, att det har en konstituerande 

effekt, vilken installeras och upprätthålls genom upprepade talhandlingar 

(Giritli Nygren, Olofsson & Öhman, 2020). Genom att fokusera på det 

performativa i diskussionerna på forumen menar jag att det blir möjligt att 

analysera det naturliggjorda som något provisoriskt och instabilt vilket 

skapas och återskapas och vars mening stabiliseras genom upprepningar 

(Butler, 2007). Vad som kommer att betraktas som riskfyllt eller inte är 

därmed inte givet, utan det är en betydelse som skapas och återskapas och 

stabiliseras genom upprepningar. Risk kan såväl göras genom performativ 

som göras om och göras ogjord. Denna typ av betydelseförskjutningar görs 

möjligt genom att risk, i likhet med kön, blir till genom upprepade 

performativiteter (Giritli Nygren, Öhman  & Olofsson, 2017). Genom 

performativa handlingar kan risk även göras ogjord, eller i alla fall 

destabiliseras. Det är ett sätt att ifrågasätta normen vilket pekar på vikten av 

en förståelse av att människor är situerade i vissa maktrelationer och agerar 

för att reproducera eller motstå dessa relationer (Giritli Nygren, Öhman  & 

Olofsson, 2017). Betydelsen av risk kan dock även förändras genom gradvisa 

förändringar och betydelseförskjutningar vilket sker då risk görs om. Att göra 

om risk är också det en form av reproduktion, men det innebär 

betydelseförskjutningar i termer av vem eller vart ansvaret för något 

definierat som risk läggs (Giritli Nygren, Öhman  & Olofsson, 2017).  
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Makt och subjektifiering 
Subjektsformationer är också centralt för analysen av risk, klass och kön som 

performativt. Subjektet blir till och upprätthålls, inte genom externt tvång, 

utan snarare genom en uppsättning normer gentemot vilka individen 

bedömer och disciplinerar sig själv. Fahlgren (1999) framför att det är genom 

diskursen vi ser världen men det är också genom diskursen vi ser oss själva 

som subjekt. Det innebär att jag analyserar hur subjektet produceras dels 

genom normaliserande diskurser, dels genom det sätt subjektet konstitueras 

genom självteknologier, det vill säga de tekniker som används för att styra 

och skapa självet (Foucault, 1992, 1998). 

Begreppet subjektifiering används för att beskriva den process där 

subjektet dels genom interpellationsakter konstrueras genom diskurser och 

därigenom är utsatt för maktverkningar, dels är delaktig i konstruktionen av 

diskurser och på så sätt har möjlighet att förändra dessa, och i förlängningen 

därigenom förändra sig själva (Harwood, 2009; Hollway, 1984; Staunaes, 

2003; Walkerdine, 2009). Harwood (2009) framför att sanning, makt och 

subjektifiering relationellt. De måste förstås i relation till varandra. Jag 

använder begreppet subjektifiering för att belysa de processer genom vilka 

skribenterna på forumen tar upp, ignorerar eller utövar motstånd mot de 

diskurser som är tillgängliga för dem (Staunaes, 2003) vilket medför att 

subjektifiering sker dels genom det sätt makten opererar på subjektet genom 

interpellationsakter och dels genom det performativa iscensättandet av de 

normer subjektet nås av genom diskurser.  

Begreppet subjektsposition används för att beteckna den position som de 

genom diskursen manas att inta. Subjektspositioner är positioner inom 

diskurser som görs tillgängliga genom densamma och som skribenterna 

genom interpellationsakter manas att identifiera sig med. Att inta en position 

är samtidigt att inta en specifik förståelseram och verklighetsbeskrivning. När 

personer intar en position de manats till talar de därför utifrån en specifik 

diskurs (Davies et al, 2006; Davies & Harre, 1990). Även om subjektet är 

konstruerat genom diskurser och dess maktverkningar, finns det möjligheter 

till motstånd mot dess normaliserande effekter (Walkerdine, 2009). Jag förstår 

därmed subjektiviteter, exempelvis könssubjektiviteter, som performativa (se 

även Butler, 2007). Att subjektspositioner är performativa innebär att de är 

något som återkommande görs genom handlingar, snarare än något de har, 

men också att subjektivitet konstrueras genom en rad olika maktrelationer 

vilka uttrycks genom diskurser (se även Baxter, 2003).  
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Multipla positioner 

Subjektifieringsprocesser och positionering som en följd av specifika 

diskurser är ytterligare en central del av begreppsapparaten. Syftet med att 

använda begreppet positionering utöver begreppet subjektspositioner är att 

det flyttar fokus till själva görandet, till det performativa iscensättandet av 

diskursen, samtidigt som det belyser hur individer både kan positionera sig 

själva och andra i samtal och på så sätt tillskriva subjektspositioner till sig 

själva och andra. Det är ett sätt att analysera de ställningstaganden som görs 

i relation till vissa diskursers verklighetsbeskrivningar. Begreppet 

positionering användes av Hollway (1984) för att beskriva positioner som 

relationella processer, vilket vidareutvecklats av Davies & Harré (1990) samt 

av Harré & Lagenhove (1999) som en metodologisk ansats för att undersöka 

hur positionering sker genom diskurser uttryckta i samtal. Jag har tagit 

avstamp i detta för att analysera hur maktrelationer uttrycks i interaktionen 

mellan skribenterna på diskussionsforum med konsekvenser för vilka 

positioner som görs tillgängliga.  

Rose (1999) bygger vidare på Foucaults insikter om hur makten opererar 

på subjekten och har analyserat de praktiker genom vilka individen är 

adresserad och positionerad och menar att självet idag genom risktänkandet 

alltmer kommit att förstås i termer av individualitet, valfrihet och autonomi. 

Det är i relation till dessa ideologiska föreställningar vi förstår oss själva som 

individer, konstruerar våra livsstilar och upplever och bedömer våra 

vardagsliv. Dessa föreställningar har kommit att framstå som det naturliga 

och det normala, och förståelsen av oss själva sker i relation till detta (Rose, 

1999). Uppfattningen av oss själva som rationella individer med möjlighet att 

själv välja måste dock förstås som en del av den neoliberala 

styrningsmentaliteten, där varje val ändock sker i relation till givna kategorier 

(Davies et al., 2006). Jag använder detta som utgångspunkt i analysen av hur 

skribenterna i diskussionerna på forumen framställer sig själva i relation till 

det som görs till något riskfyllt, det vill säga hur subjektifieringsprocessen går 

till. 

Detta ska dock inte se som att det endast finns en möjlig subjektsposition 

att inta för en skribent. Istället anammar jag en syn på självet som 

fragmenterat i det att det positioneras av olika diskurser till olika positioner 

(Staunaes, 2003; Weedon, 1997; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). I linje 

med Butlers (2007) förståelse av interpellationsakten utgår jag ifrån en 

förståelse av subjektifieringsprocessen där subjektet konstrueras genom 

diskursen men genom performativa handlingar lämnas ett visst 
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handlingsutrymme. Att subjektet har ett visst handlingsutrymme ska inte 

förstås som att det fritt kan välja till exempel könsuttryck eller att alla har 

samma möjligheter att helt förkasta dominerande föreställningar om viss mat 

som riskfylld. Subjektet är positionerat av diskurser, och även om möjligheter 

till motstånd och förändring av dessa diskurser finns så kan det inte helt 

undgå att positioneras av de kategorier som diskursen gör tillgängliga 

(Davies et al., 2006). Därför analyserar jag detta handlingsutrymme som 

beroende av makt. Det är således ett handlingsutrymme som görs möjligt 

genom performativa handlingar, uttryckta i de olika inläggen. I vilken mån 

detta är möjligt är dock kontextberoende och beroende av vilka 

maktverkningar genom reglerande diskurser subjektet är utsatt för. Därför 

undersöker jag hur skribenterna genom performativa yttranden, medvetet 

eller omedvetet, försöker tillskriva sig en viss position eller tillskriver andra 

en viss position. Detta sker alltid i relation till samhällets normsystem, likväl 

som i relation till den kontext det sker i vilket innebär att jag i analysen även 

utgår ifrån den specifika kontext som nätbaserade diskussionsforum utgör. 

Förmågan att artikulera på ett sådant sätt att en viss betydelsefixering sker är 

beroende av makt (Wetherell, 1998) och jag menar därför att positionering 

alltid måste förstås utifrån makt. I linje med detta ser jag tillgången till makt 

och sociala positioner som viktig för hur skribenterna genom performativa 

handlingar kan iscensätta riskkonstruktioner och hur de utifrån detta kan 

positionera sig i olika tillgängliga positioner.  

Möjligheterna till förändring av diskursens innebörder och de positioner 

som genom den görs tillgängliga är beroende av den aktuella diskursens 

karaktär. Vad detta innebär är att det i diskussionerna om mathållningar sker 

olika betydelsefixeringar genom iscensättandet av olika diskurser och 

därigenom konstrueras också subjektspositioner med olika status och 

inflytande i diskussionerna (Staunaes, 2003).  

I avhandlingens empiriska del analyserar jag därmed hur skribenterna 

genom interpellationsakter blir positionerade, men också hur de genom olika 

tekniker kan reproducera eller motstå diskursens maktverkningar. Jag ser 

dessa tekniker som performativa, i det att det handlar om talhandlingar vilka 

(re)producerar diskursen. En sådan teknik är bekännelsen. Jag analyserar 

bekännelsen som en performativ akt genom vilken skribenterna producerar 

en sanning om självet, då subjektet genom denna teknik examinerar sig själv 

i relation till sociala normer och bekänner för andra vad som behöver 

förändras. Foucault (1998) menade att bekännelsen kommit att bli så 

internaliserat i dagens människor att makten bakom detta döljs. Rose (2001), 

som bygger vidare på Foucaults teorier om makt, framför att styrningen idag 
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alltmer sker genom självteknologier. Utöver bekännelsen används också 

begreppet självteknologier för att analysera hur skribenter i diskussionerna 

på nätforumen skriver fram försök att arbeta med sig själva för att förbättra 

sig för att förbättra sig själva utifrån normer om hur man bör vara som individ 

(se Rose, 2001). Dessa självteknologier menar Rose (2001) alltmer tagit sig 

formen av en somatisk individualitet och ett problematiserande av självet 

utifrån en specifik syn på korporalitet, där hanteringen av kroppen blir central 

för konstruerandet av självet. På så sätt ligger ansvaret för hanterandet av 

olika risker på individen vilka förväntas ta ansvar för att utöva självkontroll 

och självreglering i sina livsstilsval (Lupton, 2013a). Med detta som 

utgångspunkt utgår jag ifrån en förståelse av bekännelsen och 

självteknologier som del av ett iscensättande av diskursen, och som ett sätt att 

analysera hur positionering sker genom performativa handlingar i 

interaktionen mellan skribenterna. 

Positionering sker både i relation till självet och i relation till närvarande 

och även frånvarande ”andra”. Den kan därmed också innebära ett 

avståndstagande från ”andra” som positioneras som avvikande och 

problematiska.2 Positionering förstås som performativa handlingar som sker 

i relation till interpellationsprocesser. Detta möjliggör en analys av hur olika 

subjektspositioner intas och förhandlas i interaktionen på forumen samt vilka 

normaliserande effekter dessa kan ha se (Fahlgren & Sawyer, 2011), och det 

är samtidigt en metod som lämpar sig väl för analysen av diskussioner i 

virtuella rum (Gradin Franzén & Gottzén, 2011; Tirado & Gálvez, 2008). Det 

innebär att jag analyserar den performativa verkan som positionering har i 

skribenternas diskussioner, och på vilket sätt detta (re)producerar risk, klass 

och kön.  

För att analysera hur positionering sker i relation till konstruktionen av 

avvikelse har jag använt mig av Skeggs (2005) förståelse av klass och kön som 

konstruktioner av olika värderade subjektiviteter för att analysera hur 

uttrycken för ojämlikhet dislokaliseras från strukturer. Skeggs (1999, 2012) 

fokuserar på hur klassrelationer (re)produceras genom konstitutionen av 

klassade subjektiviteter, där subjektet konstrueras i relation till förväntade 

omdömen och bedömningar från andra. Klass uttrycks därigenom som 

tillgången de resurser, och den kunskap, som krävs för att konstituera sig som 

subjekt utifrån specifika klassrelaterade normer (Skeggs, 2005, 2012). 

                                                                 

2 I likhet med Dahl (2014, s. 53) ser jag stora likheter mellan detta och vad begreppet motidentifikation (Skeggs 

1999) innebär. 
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 Med avstamp i Roses (1999) förståelse av hur människor idag konstruerar 

sig som moraliska subjekt genom att anamma normer om självreglering, ser 

jag också moral som en viktig aspekt för konstruktionen av en positivt 

värderad femininitet och maskulinitet (Montelius & Giritli Nygren, 2014). 

Lawler (2005) framför att uppvisandet av avsmak inför grupper av människor 

kommit att bli ett av de sätt som klass kommuniceras, där medelklassen 

konstituerar sig genom att ett fiktivt ”vi” ställs mot de andra som, baserat på 

värderingar om subjektiviteter och utseenden, konstitueras som patologiska 

och motbjudande. På så sätt kommuniceras klass utan att klasstermer i sig för 

den skull alltid skrivs ut. Bedömningar av vad som konstituerar ett moraliskt 

subjekt sker därigenom utifrån medelklassens ideal (Skeggs, 2004, 2005;  

Lawler, 2005). I linje med detta fungerar tillskrivandet av avsmak och ett 

negativt värde till andra som ett sätt att särskilja självet och den egna 

positionen från andra som viktiga processer i hur kön och klass 

(re)produceras (Lawler, 2005; Skeggs, 2005). Det krävs dock en moralisk 

auktoritet och ett berättigande som kommer sig genom den egna 

klasspositionen för att framgångsrikt kunna göra bedömningar om andra, och 

kampen om rätten att bedöma andra är enligt (Skeggs, 2005) ständigt 

pågående och leder bland annat till att medelklassen anklagas för att vara 

pretentiös.  

Utifrån detta analyserar jag hur risk, klass och kön konstrueras i relation 

till varandra. Jag ser därför positionering, och det sätt diskurser kan 

artikuleras på, som avhängigt tillgången till kulturella resurser och en 

specifik, ofta klassrelaterad, kunskap om hur självet ska berättas (Skeggs, 

2005). Det innebär också att den sociala positionen, det vill säga vilka 

subjektspositioner som görs tillgängliga för olika människor genom 

reglerande diskurser som köns- eller klassdiskurser, också påverkar vilket 

förhandlingsutrymme individen har (Montelius & Giritli Nygren, 2014). 

Görandet av risk, eller möjligheten till att göra om risk, analyseras som en 

fråga om makt och att detta påverkas av hur individen positioneras av andra 

diskurser. Detta får konsekvenser för hur individer positioneras och 

positionerar sig själva och andra utifrån den diskursiva konstruktionen av 

risk och hur vissa positioner blir mer eller mindre problematiska.  

Begreppsparet problematiska och oproblematiska subjektspositioner är ett 

sätt att analysera hur olikhet görs i vardagslivet när olika sociala kategorier 

samverkar (Staunaes, 2003). När individer positionerar och positioneras 

genom olika diskurser associeras de i varierande grad med makt. Detta 

medför att vissa subjektspositioner framställs som mer berättigade och mer 

försvarbara (Baxter, 2003). Jag menar att subjektspositioner kan bli mer eller 
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mindre problematiska när risk görs i relation till reglerande diskurser och 

konstruktioner av klasskodade feminiteter och maskuliniteter. En 

subjektsposition blir problematisk genom att den ifrågasätts, kritiseras eller 

på olika sätt skambeläggs. En subjektsposition kan även vara oproblematisk 

genom att den görs begriplig, positivt värderad och försvarbar. En 

oproblematisk subjektsposition är ofta ett uttryck för det ”normala” och 

passerar därmed ibland obemärkt förbi (Dahl, 2014). Genom 

normaliseringens verkningar konstrueras däremot andra positioner som 

problematiska och som avvikande. Fördelen med att använda dessa begrepp 

är att de gör det möjligt att undersöka både diskursens beskrivning av olika 

individer och hur individerna hanterar och förhandlar de beskrivningar som 

framkommer genom diskursen (se Dahl, 2014). 

 

Sammanfattande diskussion 
Som framgått i det inledande kapitlet syftar avhandlingen till att undersöka 

hur risk konstrueras i diskussioner om mathållning på nätforum och vilka 

subjektspositioner som görs tillgängliga då risk uttrycks i relation till kön och 

klass. I det här kapitlet har jag redogjort för de teoretiska utgångspunkter jag 

använder för att besvara avhandlingens syfte och som vägleder analysen av 

det empiriska materialet. De teoretiska begrepp som är centrala för analysen 

är diskurser, performativitet, subjektspositioner samt positionering. Därtill 

använder jag begreppen risk, klass och kön. De tre frågeställningar som utifrån 

avhandlingens syfte formulerades i det inledande kapitlet har undersökts 

med hjälp av dessa teoretiska begrepp. 

För att undersöka hur risk konstrueras i diskussioner om mathållning på 

de virtuella forumen har jag utgått ifrån en förståelse av interaktionen på 

diskussionsforumen som uttryck för diskursiva processer. Det innebär att jag 

i analysen av diskussionerna på nätforumen undersöker vilka diskurser som 

uttrycks och hur risk genom dessa konstrueras. I detta har jag fokuserat på att 

undersöka hur risk, klass, och kön (re)produceras genom olika diskurser och 

vad som sker då dessa diskurser uttrycks i relation till, och i samverkan med, 

varandra. Jag undersöker därmed risk, klass och kön som reglerande 

diskurser som sätter upp gränser för vad som förstås som normalt, naturligt 

och önskvärt. 

Som framgått utgår jag dock ifrån en syn på diskursen som föränderlig, 

och som något som (re)produceras genom interaktionen på forumen. För att 

undersöka hur detta görs och vad det gör genom att möjliggöra vissa 

verklighetsbeskrivningar tar jag avstamp i performativitetsbegreppet. Att 
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undersöka det performativa i diskussionerna innebär att söka efter 

talhandlingar vilka får konsekvenser genom att de gör något. Genom 

performativitetbegreppet möjliggörs en analys av hur risk, klass och kön görs 

diskursivt, likväl som hur detta påverkar vilka subjektsformer som 

möjliggörs. Det innebär att jag i materialet undersöker de 

subjektifieringsprocesser som sker där skribenterna är utsatta för diskursers 

maktverkningar då de interpelleras av dessa diskurser. Med hjälp av 

interpellationsbegreppet möjliggörs en analys av hur skribenterna manas till 

att inta vissa subjektspositioner. Jag utgår dock ifrån en förståelse av 

interpellationsakten där denna aldrig är komplett, istället kan skribenterna 

genom performativa handlingar både iscensätta och avvisa dessa 

subjektspositioner och därigenom på olika sätt söka positionera sig. Medan 

positionering kan betraktas som ett sätt för subjekten att iscensätta diskurser3, 

och därmed kan vara både intentionell och icke intentionell, så använder jag 

begreppet att positionera för att belysa den mer intentionella talhandlingen 

av att försöka inta en given position.    

Detta sker genom performativa handlingar, uttryckta genom 

riskkonstruktioner. Detta innebär att jag i avhandlingen tar fasta på hur olika 

självteknologier används av skribenterna. Jag betraktar självteknologier som 

bekännelsen eller självreglering som performativa, och som ett sätt för 

skribenterna att på olika sätt göra risk. Jag analyserar detta som ett utslag för 

att subjektet inte bara är utsatt för diskursens maktverkningar utan också 

besitter makt då dessa performativa handlingar också leder till en 

reproduktion av diskursen och av positioneringar i olika könade- och 

klassade subjektspositioner.   

 

  

                                                                 

3 Se Giritli Nygren (2019) för en diskussion om doing risk och skillnaden mellan performance och 

performativitet. 
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Med nätet som forskningsfält 

För att studera hur risk, klass, och kön konstrueras och förändras i 

diskussioner om mathållning på nätforum har jag som tidigare framgått 

utgått ifrån en diskursanalytisk ansats. I teoriavsnittet framgår att risk 

teoretiseras som något som görs som performativa talhandlingar, vilka ges 

mening i relation till andra reglerande diskurser och genom vilka olika 

subjektspositioner konstrueras. Den teoretiska och den metodologiska 

ansatsen har utvecklats i relation till varandra. I avhandlingen fokuserar jag 

på hur maktrelationer (re)produceras i samtal (Weedon, 1997) på virtuella 

diskussionsforum. Den metod som används är därför en som medger dels ett 

studium av diskurser, dels vad dessa diskurser gör i termer av de 

subjektspositioner som de gör möjliga eller omöjliga i diskussionerna.  

 De diskursiva processer och den subjektifiering de medför som hittills 

beskrivits undersöker jag i en specifik kontext; i de virtuella rummen. Allt mer 

av interaktionen idag sker via sociala media som är en arena där normer och 

värderingar synliggörs, förhandlas och ges ny mening (Elm, 2009; Lövheim, 

2011), och forskning visar att till exempel bloggar används som ett utrymme 

för reflektioner över självet, det sociala och inte minst relationen mellan dessa 

(Hookway, 2008; Lövheim, 2011). Användandet av internet i forskning har 

kommit att betraktas som allt viktigare i takt med att en större del av det 

sociala livet sker via nätet, och jag ser i likhet med Light (2010), Hookway 

(2008) samt Jacknick och Avni (2017) internet som en arena med stor potential 

för att undersöka normer, värderingar och vad det innebär att vara en 

moralisk person.  

I en svensk kontext har ett flertal olika studier utförts där olika typer av 

virtuella data insamlats och analyserats. Vad gäller material återfinns 

Youtube klipp (Svedmark, 2016) och observationer på bloggar och 

diskussionsforum (Alstam, 2016;  Edenroth Cato, 2018; Lind, 2013). Att de 

virtuella miljöernas betydelse kommit i fokus för forskningen kan även 

betraktas mot bakgrund av att studier av de virtuella rummens sociala 

interaktion visar att kön, heteronormativitet och könade relationer uttrycks 

på liknande sätt i den virtuella världen som i den materiella (Carstensen, 2009; 

Herring, 2003).  

Användandet av material från nätbaserade diskussionsforum har flera 

fördelar. Metodologiskt innebär valet att använda material från 

diskussionsforum en spänning mellan närhet och distans till materialet. Att 

som forskare göra passiva observationer av diskussionsforum ger en distans 

till materialet. Samtidigt innebär mediet i sig enligt mig också en närhet då de 
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texter som analyseras är vad Giles, Stommel, Paulus, Lester och Reed (2015) 

benämner som råmaterial, det vill säga den direkta produkten av 

skribenternas interaktioner. Detta kan jämföras med analysen av 

transkriberade intervjuer där en del av interaktionen ofta går förlorad vid 

transkribering (Giles et al., 2015). Analytiskt erbjuder materialet en möjlighet 

att analysera hur risk görs och hur diskurser om risk konstrueras, tas upp eller 

utövas motstånd mot. Det ger också en möjlighet att undersöka hur normativa 

konstruktioner av bland annat kön och klass samspelar med görandet av risk. 

Materialet erbjuder också möjligheter att undersöka vilka subjektspositioner 

som görs möjliga och omöjliga samt hur subjekten förmås arbeta med sig 

själva genom självreglering. Den metodologiska ansatsen och materialet 

erbjuder därmed potential för att undersöka hur risk konstrueras och 

förändras i diskussionerna, och vilka subjektspositioner som därigenom görs 

möjliga. 

I de följande avsnitten ges en översikt först över materialet och hur 

urvalsprocessen gått till och därefter hur diskursanalys och 

positioneringsteori används för att analysera hur risk görs i interaktionen 

mellan människor och vilka positioner detta möjliggör. 

 

Diskussionsforum 
De forum och diskussionstrådar som används som material i avhandlingen 

kommer ifrån är familjeliv.se och matklubben.se. Det förstnämnda, 

familjeliv.se, är det största av de två forumen. Familjeliv.se startades 2003 och 

ägs av Stampen mediagrupp, en större mediekoncern. Det andra forumet, 

matklubben.se, öppnades 1999 och ägs av 203 Brands AB. Medlemskap på 

båda forumen är gratis.  

Familjeliv.se presenterar sig som Sveriges största sajt för den som planerar 

eller väntar barn och vänder sig till de som är intresserade av allt som rör 

familjeliv med en ambition att vända sig till både kvinnor och män. Det 

generella intrycket är dock att sajten framförallt vänder sig till kvinnor som 

har barn eller planerar att skaffa barn. De bilder och fotografier som visas på 

sajten föreställer antingen kvinnor eller kvinnor tillsammans med små barn, 

bilder av barn eller graviditetsrelaterade bilder. Besökarna på familjeliv.se är 

till 87 % kvinnor, och enligt familjeliv.se så är arbetare likväl som yngre 

kvinnor överrepresenterade (Lind, 2013). Vilka som besöker sajterna är svårt 

att veta, men Lind (2013) framför att diskussionsforumens format och olika 

språkliga regler kan försvåra för deltagare med svenska som andraspråk, och 

gör därför antagandet att inläggen på familjeliv.se huvudsakligen 
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representerar infödda svenska kvinnors syn. Sajten har flera olika 

undersektioner, bland annat diskussionsforum, olika planeringsverktyg 

(exempelvis för graviditeter), olika guider som erbjuder information om olika 

saker som shopping eller graviditet, en underavdelning för bloggar, horoskop 

samt en köp- och säljsektion. Underavdelningen med diskussionsforum är 

även den indelad i olika underavdelningar, kallade kategorier. Inom varje 

underkategori är trådarna kronologiskt ordnade med tråden med det sista 

inlägget visad först.  

Matklubben.se har ett annat fokus, och presenterar sig själv som 

mötesplatsen för de som är intresserade av matlagning och vin, med över en 

miljon medlemmar. Fördelarna med ett medlemskap sägs vara tillgången till 

över nittontusen recept samt möjligheten att skapa sin egen receptsamling, 

samt möjligheten att utbyta erfarenheter och diskutera och ställa frågor i 

diskussionsforumet. De bilder som visas på hemsidan är framförallt bilder på 

människor iförda förkläden eller kockuniformer, ibland hållande 

köksredskap, liksom bilder på medlemmars maträtter. Detta forum förefaller 

i högre grad vända sig mer allmänt till de som är intresserade av att diskutera 

matlagning eller utbyta recept. Diskussionsforumet är indelat i olika 

underavdelningar beroende på ämnen. Rubrikerna på de senaste 

diskussionstrådarna visas kronologiskt med den tråd som hade det sista 

inlägget först. 

De båda forumen uppvisar både likheter och skillnader. Den största 

skillnaden mellan forumen är att Familjeliv.se kan uppfattas ha ett bredare 

fokus än matklubben.se. Medan Matklubben.se är ett forum som är inriktat 

på mat, dels att förmedla recept och dels att tillhandahålla ett 

diskussionsforum runt mat, så har Familjeliv.se ett större antal olika 

underkategorier. Detta påverkar karaktären på forumen, det är exempelvis 

vanligare med trådar som handlar mer explicit om recept på matklubben.se. 

Sannolikt påverkar detta också vilka det är som skriver i de olika forumen. 

Utifrån de besök jag gjort på de olika forumen och de olika 

diskussionstrådarna uppfattar jag det som en majoritet kvinnor som skriver i 

trådarna, vilket gäller trådarna både från Matklubben.se och från 

Familjeliv.se.  

Båda forumen kan karaktäriseras som öppna, vilket innebär att alla med 

tillgång till internet kan besöka webbsidan och ta del av diskussionerna. 

Medlemmarna väljer själva hur de vill presentera sig, till exempel genom val 

av användarnamn. Detta innebär att vissa väljer att uppge kön medan andra 

inte gör det. På matklubben.se är kategorierna ålder, kön och bostadsort alltid 

synliga under det egenvalda användarnamnet oavsett om medlemmen angett 
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någon information rörande dessa kategorier eller inte. På familjeliv.se är det 

endast det egenvalda användarnamnet och det som medlemmen själv valt att 

ange som ses under användarnamnet. I de fall en läsare vill nå den 

individuella presentationen klickar man på användarnamnet och blir då 

vidareskickad till presentationen. Medlemmar har möjligheter att själva välja 

vem som har tillgänglighet till presentationen, till exempel att endast 

registrerade användare ska ha tillgång till den.  

Att skriva inlägg görs i båda i forumen på ungefär samma sätt och sker 

genom att någon skriver en rubrik följt av ett påstående eller en fråga vilket 

därefter postas på forumet. Andra användare kan då kommentera eller 

diskutera ursprungsposten. De olika inläggen visas i kronologisk ordning på 

båda forumen. Att citera tidigare inlägg är ett vanligt förfaringssätt, vilket 

innebär att det senaste inlägget i en diskussionstråd kan vara ett citat av ett 

inlägg postat långt tidigare följt av en kommentar eller diskussion rörande det 

aktuella inlägget. På familjeliv.se finns även möjligheten att namnge en känsla 

i relation till olika inlägg, till exempel att man finner något intressant vilket 

visas genom en liten figur. 

 

Urval 

Inledningsvis gjordes ett urval av diskussionstrådar från ett 

diskussionsforum, familjeliv.se. Beslutet att använda detta forum grundades 

på tidigare kunskap om detta forum som ett av de större forumen, med en 

stor spridning av diskussionsämnen vilket också bekräftades efter en 

undersökning över andra potentiella forum. Därefter gjordes bedömningen 

att det fanns fördelar med att inkludera ytterligare ett forum i urvalet med ett 

explicit fokus på diskussioner om mat. Valet att inkludera material från 

matklubben.se fattades därefter, baserat på dess storlek samt spridningen av 

ämnen för diskussion.  

Urvalet av diskussionstrådar från familjeliv.se kommer från 

underkategorierna matlagning samt kosthållning. Urvalet av 

diskussionstrådar från det andra forumet, matklubben.se, är något mindre 

och kommer från underkategorin vardagsmat. Urvalet gjordes i en period 

mellan maj 2012 och juni 2013, i en procedur som gick ut på att forumen 

besöktes återkommande under tidsperioden. Majoriteten av trådarna är 

startade under 2012. Tre trådar har dock startats tidigare, under 2009, men 

inkluderats i urvalet då diskussionerna vid tiden för materialinsamlingen 

fortfarande var aktiva.  

Urvalskriterierna för diskussionstrådarna har bestått i att trådarna ska 

bestå av diskussioner om mat eller ingredienser och råvaror, med en 
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övergripande strategi att få en spridning av diskussionsämnen. Trådarna har 

delvis olika karaktär och olika utgångspunkter för diskussionerna. Vissa av 

trådarna har en mer allmängiltig utgångspunkt, där fokus för diskussionen är 

vardagliga diskussioner rörande mathållning. I andra trådar är 

utgångspunkten specifika dieter eller diskussioner som många gånger 

framstår som reaktioner på mer allmänna debatter som förs i samhället i stort 

under tiden för materialinsamlingen, som exempelvis diskussioner rörande 

smör eller olika dieter. Vissa trådar har dock drag av både mer allmängiltiga 

diskussioner och mer specifika diskussioner.  

Syftet med avhandlingen har inte varit att följa enskilda skribenter eller att 

studera skribenternas identiteter, utan att studera hur risk konstrueras i 

relation till klass och kön. Därför har endast texter som publicerats i 

diskussionerna i de olika trådarna analyserats, och inte användarnas egna 

sidor på forumen eller deras presentationer. Trådar som endast bestått av 

recept eller trådar som enbart bestått i frågor om recept eller tillagning har 

exkluderats. Urvalet har bestått av hela diskussionstrådar bestående av olika 

inlägg. Då diskussionstrådarna närmast kan liknas vid konversationer mellan 

flera deltagare, med frekventa referenser till tidigare diskussioner, anser jag 

att det inte går att använda sig endast av enskilda inlägg utan att inläggen ska 

ses i sitt sammanhang. 

Utifrån dessa urvalskriterier har ett urval samt datainsamling skett. Efter 

de första inledande analyserna gjordes bedömningen att materialet blivit 

alltför omfattande. Diskursanalys kräver en nära och intensiv läsning av 

materialet, och ett alltför omfattande material försvårar detta. Utifrån detta 

fattades därför beslutet att avgränsa materialet, och att endast inkludera de 

första 250 inläggen i varje tråd i analysen. Utöver detta fann jag också vid en 

närmare läsning av materialet att vissa av trådarna inte i tillräcklig grad 

uppfyllde urvalskriterierna, varefter de har exkluderats ur materialet. 

Sammanlagt består urvalet av 15 diskussionstrådar, 11 från familjeliv.se 

samt 4 stycken från matklubben.se, vilket innebär att urvalet sammanlagt 

består av 1526 inlägg. Inläggens längd varierar från att bestå av enstaka 

figurer som en smiley eller tummen upp till flera rader av text. I vissa inlägg 

återges recept eller tips på maträtter. De flesta inläggen består av 

uppskattningsvis tre till sex rader text. Vissa inlägg har karaktären av 

förtydliganden, uttryck för specifika matrelaterade preferenser utan vidare 

utveckling eller en korrektion av en tidigare felskrivning. I några fall består 

de även av tomma inlägg. Dessa inlägg har kategoriserats för sig, och därefter 

inte analyserats vidare. 
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Diskursanalys och positioneringsteori 
För att besvara avhandlingens syfte, det vill säga att undersöka hur risk 

konstrueras och förändras i diskussioner om mathållning på nätforum och 

vilka subjektspositioner som möjliggörs då risk uttrycks i relation till kön och 

klass, använder jag mig som framgått i det tidigare kapitlet av en 

diskursanalytisk ansats. För att kunna besvara syftet har det varit viktigt att 

kunna visa hur de olika diskurserna är avgränsade från varandra för att 

därmed kunna identifiera de diskurser som konstruerar risk. En diskurs kan 

ses som fixeringen av betydelse eller mening och är alltså ett sätt att se 

världen. Diskurserna, och dess betydelsefixeringar, står dock i en instabil 

relation till varandra. Avgränsandet av diskurser sker därmed genom att man 

söker efter kontraster och motsägelser inom materialet och därmed ser vilka 

mönster som framträder. Dessa används analytiskt för att konstruera 

diskurser (Fahlgren, 1999). Diskurser är därmed att betrakta som ett analytiskt 

begrepp, eller som Winter Jörgensen & Philips (2002, s. 137) uttrycker 

det: ”[…] en storhet som man som forskare lägger över verkligheten för att 

skapa en ram för sin undersökning.”. Jag har använt mig av denna förståelse 

för att analytiskt avgränsa diskurser från varandra som de framkommer i 

diskussionstrådarna.  

Konkret har detta skett genom att jag inledningsvis läst varje tråd och varje 

inlägg i denna noggrant. Därefter har ett kodningsarbete tagit vid. 

Inledningsvis skapades ett antal koder relaterade till tillfällen då 

mathållningen förstods som en risk. Detta innebar att jag i materialet kodade 

tillfällen när skribenterna på olika sätt gav uttryck för en osäkerhet eller 

negativ inställning rörande vissa former av mathållningar, exempelvis genom 

att benämna viss mat som onyttig eller genom tal om tillsatser och dess 

potentiella negativa effekter. Vid ytterligare genomläsningar fann jag att 

dessa koder kunde betraktas som uttryck för vissa sätt att förstå 

mathållningar, vilket jag använt som sätt att konstruera diskurser om riskfylld 

mathållning. På ett liknande sätt har jag i materialet kodad uttryck för den 

mathållning som istället görs till något positivt värderat, koder som därefter 

använts för att beskriva ett sätt att förstå verkligheten som återkommer 

genom materialet och som jag läser som en diskurs om den positivt värderade 

mathållningen.  

Genomläsningar av diskussionerna visade dock tidigt på att det i 

diskussionerna om mathållningar också gjordes andra saker, och att 

exempelvis moderskap eller kvinnlighet kunde vara viktigt för förståelsen av 
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mathållningen. Utifrån dessa genomläsningar skapades koder relaterade till 

uttryck för konstruktioner av maktordningar, som klass eller kön. Kodningen 

kan betraktas som både teori- och empiridriven, såtillvida att jag i analysen 

av hur exempelvis klass uttrycks i det empiriska materialet använt rört mig 

mellan hur tidigare forskning visat att klass uttrycks i relation till mathållning 

(se Anving, 2012; Parsons, 2015) bland annat genom hur specifika maträtter 

eller ingredienser (som socker eller former av helfabrikat) konstrueras och 

värderas i diskussionerna. Dessa koder har därefter använts för att konstruera 

diskurser om kön, moderskap, tvåsamhet eller klass.  

I analysen av materialet har jag särskilt intresserat mig för 

skärningspunkter i diskussionerna. Dessa kan exempelvis vara när diskurser 

har samverkat för att skapa delvis nya betydelser, eller gånger då diskurser 

har ställts mot varandra. Detta sker exempelvis när moderskap å ena sidan 

kan uttryckas som en vilja att glädja ett barn genom att ge denna den mat 

barnet vill ha, och å andra sidan kan uttryckas som en vilja att undanhålla viss 

mat baserat på en förståelse av denna som riskfylld. 

I avhandlingen undersöker jag dock även diskursernas konstituerande 

effekt i det att de tillhandahåller subjektspositioner. Som framgått i det 

tidigare kapitlet sker detta genom att jag använder mig av begreppen 

interpellation och performativitet för att analysera hur skribenterna både kan 

positionera sig själva och bli positionerade av andra. Davies och Harre (1990) 

framför att en undersökning av hur sociala positioner konstrueras i 

konversationer förutsätter ett utvecklande av analytiska koncept som kan 

användas för att undersöka konversationer som en uppsättning strukturerade 

talhandlingar. I avhandlingen har jag tagit fasta på detta genom att använda 

mig av två analytiska koncept som inom positioneringsteorin framhålls som 

viktiga aspekter av konversationer: talhandlingar och positioner (Harré, 

Moghaddam, Pikerton Cairnie, Rothbart & Sabat, 2009). Varje diskussionstråd 

har i analysen betraktats som en konversation. Jag analyserar talhandlingar 

som performativa yttranden, det vill säga det sätt som skribenterna i 

diskussionerna iscensätter olika diskurser i sina inlägg. Begreppet positioner 

används för att beteckna olika subjektspositioner som görs tillgängliga för 

skribenterna i diskussionerna, och som de genom interpellationsakter manas 

till att inta. Begreppsparet att positioneras och att positionera används för att 

beteckna dels hur skribenter kan positioneras av andra, dels hur skribenter 

kan försöka positionera sig själva (jfr Davies & Harre, 1990).  
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Etiska överväganden 
Internetmiljöerna innebär en förändrad innebörd av det privata och det 

offentliga rummet med en gränsdragning däremellan som blivit mer oklar 

(Fjell, 2010;  Markham & Buchanan, 2012; McKee & Porter, 2009). De etiska 

riktlinjerna för forskning är inte alltid direkt applicerbara på forskning som 

sker på nätet, givet att forskning via internet är ett relativt nytt fenomen där 

det saknas klara riktlinjer eller praxis för hanterandet av de etiska 

övervägandena som uppkommer i olika forskningssammanhang (Markham 

& Buchanan, 2012;  Sveningsson, 2004).  

En viktig frågeställning inom forskning som använder sig av 

diskussionsforum på nätet är huruvida det aktuella forumet är slutet, det vill 

säga om det krävs medlemskap för tillgång till det eller om det är öppet för 

vem som helst och därmed offentligt (Johansson, 2010; Leppänen, Möller, 

Norreby, Staer & Kytölä, 2015; Sveningsson, 2004). Ur ett etiskt perspektiv blir 

konsekvensen att om ett material bedöms vara offentligt så finns det tekniskt 

sett inte något krav gällande informerat samtycke, vilket belyser vikten av att 

avgöra huruvida forumen är offentliga eller privata. AoIR (The Association of 

Internet Researchers) framför följande (Ess & Jones, 2004, s.31):  

 

[…] the greater the acknowledged publicity of the venue, the less obligation there 

may be to protect individual privacy, confidentialicy, right to informed consent, etc. 

 

The Norwegian National Reseach Ethics committees NESH (2019, s.11) 

menar i linje med detta att  

 

As a main rule, researchers ought to proceed with greater caution the stronger the 

restrictions on access. […] For example, Facebook-groups with thousands of 

members could be regarded as public, despite any technical settings indicating that 

the group is ‘private’ or only for ‘friends’. The larger the group, the more public the 

information. 

 

Är istället forumet slutet, det vill säga att medlemskap krävs för tillgång till 

diskussioner eller annan information, kan samtycke istället krävas. Även 

(Sveningsson, 2004) menar att undantag från samtyckesprincipen kan göras 

om observationerna sker på allmän plats och resultatet publiceras på ett 

sådant sätt att ingen individ kan bli identifierad. Dikotomin mellan offentligt 

och privat grumlas när det gäller människors aktiviteter på nätet, och till 

exempel Johansson (2010) framför att det är en förenkling att internetmaterial 

är fritt fram att använda enbart på grund av dess tillgänglighet. Det är 
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nämligen inte säkert att skribentens uppfattning om privat och offentligt 

överensstämmer med en texts faktiska tillgänglighet. I relation till detta måste 

också hänsyn tas till mediet, och att internet på många sätt kan sägas utgöra 

ett levande arkiv, där texter fortsätter finnas under lång tid (Lupton, 2015). 

Med utgångspunkt i detta måste noggranna överväganden göras kring varje 

forum. 

Jag menar att det i de aktuella forumens fall (familjeliv.se, matklubben.se) 

finns en medvetenhet om att diskussionerna i forumet är offentliga, och att 

dessa kan användas av andra. Det som stödjer denna ståndpunkt är till 

exempel att det på Matklubbens sida om information och regler finns en 

paragraf där man redogör för att alla med tillgång till internet kan läsa de 

inlägg och kommentarer en medlem gör. För saker man inte vill att alla ska 

läsa hänvisar man till en funktion som möjliggör personliga meddelanden 

mellan medlemmar, vilka inte går att läsa av andra än de som fått detta skickat 

till sig. På familjeliv.se framgår av de medlemsvillkor blivande medlemmar 

måste acceptera för tillgång till forumen samt andra tjänster som forumet 

tillhandahåller, information kring att vissa av de tjänster som tillhandahålls 

är tillgängliga för alla besökare. I medlemsvillkoren redogörs även för att de 

texter som publiceras i diskussionsforumen kan göras tillgängliga på andra 

hemsidor som ägs av forumet eller deras samarbetspartners, samt att dessa 

texter även kan komma att användas för extern information och 

marknadsföring. Det framgår även att uppsägning av medlemskap inte 

innebär att texter publicerade i forumen kommer att raderas. Det finns även 

en sida med ”vanliga frågor” på forumet, där en av de frågor som tas upp rör 

att texter som publiceras på forumet kan komma upp i sökmotorer som 

Google. För diskussioner i känsliga frågor där användaren vill vara anonym 

hänvisas till ett ”känsliga rummet”, där användarna alltid förblir anonyma 

genom att deras användarnamn inte visas. Sammantaget menar jag att detta 

gör att textskribenterna kan förutsättas vara medvetna om att de inlägg de 

postar på diskussionsforumen är offentliga. De riktlinjer som rör forskning på 

internet (NESH, 2019;  Svedmark 2012; Sveningsson, 2004) och som menar att 

informerat samtycke för textobservationer på öppna forum inte är 

nödvändigt, menar jag därför går att applicera på det här materialet. 

Att erhålla informerat samtycke från samtliga deltagare bedöms också som 

svårt, eller snarare praktiskt taget omöjligt, i och med att medlemmarna byts 

ut över tid. I sin avhandling som bygger på material från ett nätbaserat 

diskussionsforum argumenterade Alstam (2016) på ett liknande sätt att 

informerat samtycke inte behövdes i dennas undersökning, och att det heller 

inte hade varit praktiskt möjligt att inhämta det. En annan aspekt som 



 

43 

exempel Svedmark (2012) visar är att förfrågan om samtycke i sig kan 

upplevas som ett intrång och dessutom på ett negativt sätt påverka 

uttrycksformerna i forumet. I de aktuella forumen skulle det vara mycket 

svårt att erhålla informerat samtycke från samtliga deltagare, givet att det 

handlar om stora nätbaserade diskussionsforum med många medlemmar.  

Forskning som bedrivs på människor ska skydda de deltagande 

personernas rätt till integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv 

(Vetenskapsrådet, 2011). När det gäller forskning på nätet finns ett antal 

viktiga aspekter att ta hänsyn till när det gäller att skydda textskribenternas 

identitet. De flesta medlemmar på diskussionsforum använder sig av 

pseudonymer när de postar texter. I avhandlingen används information från 

två diskussionsforum där medlemmarna själva väljer under vilket namn de 

vill framträda. Det innebär att alla typer av pseudonymer kan förekomma, 

dels pseudonymer utan någon direkt koppling till medlemmarnas rätta 

namn, och dels pseudonymer som kan innehålla delar av ett namn. Det finns 

för den som inte är administratör för forumet inget sätt att veta vad 

medlemmens egentliga namn är.  

Det är dock viktigt att skydda textskribenternas virtuella identiteter då 

interaktionen på nätet av vissa användare kan upplevas som lika viktigt som 

interaktion som sker utanför detta (Sveningsson, 2004) och samma 

pseudonym kan användas av samma personer på andra ställen. Det gör att 

noggranna överväganden måste göras innan beslut om att publicera 

självvalda pseudonymer görs (NESH, 2019), eftersom det finns en hypotetisk 

möjlighet att genom sökmotorer på nätet att få fram individens rätta identitet. 

Detta blir särskilt relevant i förhållande till att normer om vad som är 

offentligt och privat är föränderliga. Samtidigt består de texter som 

publicerats på internet under en lång tid (Lupton, 2015) vilket jag menar 

innebär att det är rimligt att inta en försiktighetsprincip vad gäller 

skribenternas virtuella identiteter. 

Ett förfaringssätt bland forskare för att komma tillrätta med detta är att 

inte publicera egenvalda pseudonymer utan att ändra namnet på 

användarna, och då använda dubbelpseudonymer, vilket också är i linje med 

praxis för forskning utanför nätet. För att tillgodose kravet på konfidentialitet 

har de pseudonymerna som skribenterna använder sig av på 

diskussionsforumen i materialet kodats om till nya pseudonymer. Av samma 

skäl redovisas heller inte vilket forum respektive inlägg kommer från i 

avhandlingen. Detta förfaringssätt, att inte röja varken egenvalda 

pseudonymer eller vilket forum inläggen kommer från, har använts både av 

Alstam (2016) och av Edenroth Cato (2019) som båda använder 
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diskussionstrådar från ett forum i sina avhandlingar. Edenroth Cato (2019) 

beskriver detta förfaringssätt för att tillgodose kravet på konfidentialitet som 

maximal maskering. Lind (2013) som även hon analyserade öppna 

diskussionsforum för föräldrar valde dock en annan linje och publicerade 

både forumets namn samt skribenternas användarnamn. I den här 

avhandlingen redogörs i linje med Edenroth Cato (2019) och Alstam (2016) 

förfaringssätt inte vilket forum respektive inlägg kommer ifrån. I 

avhandlingen anges dock vilka forum som diskussionerna kommer ifrån, 

men då det handlar om två olika forum går det i avhandlingen inte att se 

vilket inlägg som kommer från vilket forum. 

När det gäller inlägg som är postade på internetforumen medför kravet på 

konfidentialitet ytterligare en aspekt. Att publicera ordagranna citat blir 

problematiskt utifrån kravet på konfidentialitet. Genom att köra ett ordagrant 

citat genom en sökmotor som Google kan det gå att få reda på användarens 

egenvalda pseudonym. Då en användare kan använda samma egenvalda 

pseudonym på andra platser på nätet är det som forskare svårt att veta vilka 

konsekvenser detta skulle kunna ha. För att skydda deltagarna kommer 

därför inte längre inlägg eller längre ordagranna citat att redovisas, och de 

kommer därtill att översättas till engelska, ett tillvägagångssätt som bland 

annat förespråkas av Edenroth Cato (2019). Längre citat som används 

kommer att återges med delvis andra ord utan att deras innehåll för den skull 

förändras från den ursprungliga meningen. Det kan till exempel innebära att 

använda en synonym till ett enskilt ord. Detta är inte en lika långtgående 

metod som till exempel Markham (2012) framför, där citat fabriceras för att 

skydda deltagarna. Istället innebär denna procedur mindre förändringar i 

citaten syftande till skydd för deltagarna, och är att likna vid de mindre 

förändringar som är oundvikliga vid översättning av citat från ett språk till 

ett annat eller för den skull vid transkriberande av intervjuer från talspråk till 

skriftspråk (se även Berg, 2015).  

De etiska överväganden som går att identifiera med avhandlingen rör 

framförallt frågor om informerat samtycke samt konfidentialitet i samband 

med textobservationer på nätbaserade diskussionsforum. Jag menar att de 

aktuella forumens karaktär av öppenhet, där det är rimligt att förutsätta att 

forumanvändarna är medvetna om att deras inlägg är offentliga, innebär att 

undantag från regeln om informerat samtycke är försvarbart i enlighet med 

riktlinjer från NESH (2019), Ess och Jones (2004) och Sveningsson (2004) samt 

att detta synsätt kommit att bli vedertaget inom forskning på digitala forum 

(Alstam, 2016; Edenroth Cato, 2019; Leppänen et al., 2015). Även 

forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2011) och den kunskapsvinst forskningen 
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kommer att medföra, ställt i relation till den stora svårigheten med att 

anskaffa informerat samtycke från samtliga deltagare, motiverar i detta fall 

att inte söka informerat samtycke. Individskyddet (Vetenskapsrådet, 2011) 

medför ett fokus på att inte utsätta användarna för onödiga risker. För att 

säkerställa detta kommer särskilt konfidentialitet och avidentifiering att 

beaktas, vilket kommer att ske genom att jag använder dubbelpseudonymer 

för användarna samt genom att jag inte återger längre ordagranna citat samt 

översätter inläggen till engelska. 

 

Presentation av empirin 
På grund av de etiska hänsynstaganden som presenterats i avsnittet ovan 

kommer det ursprungliga namnen på de olika trådarna eller skribenterna inte 

att presenteras, och heller inte vilket forum de är hämtade från. I 

avhandlingen refereras inlägg med ett nummer som representerar varje 

enskild tråd, exempelvis T1, T2, T3 och så vidare. Detta följs av ett nummer 

för varje enskilt inlägg, exempelvis #1, #2, #3 och så vidare. Därefter anges 

skribenten med ett nummer. Skribenterna är numrerade utifrån den ordning 

de först uppträder i tråden. I avhandlingen refereras de olika inläggen 

därmed exempelvis med (T1#1:5). 

De inlägg som presenteras i avhandlingen är översatta till engelska. I 

översättningen av inläggen har jag försökt hålla mig så nära den ursprungliga 

meningen som möjligt. Det innebär att jag försökt hålla mig nära det 

språkbruk som används av skribenterna, och till exempelvis använt slang 

eller talspråk i inläggen när detta används av skribenterna. För att visa på 

nyanserna och skillnaderna i språkbruk har på ett liknande sätt inläggen 

översatts genom att använda mer ”korrekt” skriftspråk i de fall skribenterna 

uttryckt sig på ett sådant sätt. För att säkerställa översättningarnas kvalité har 

de översatta inläggen språkgranskats. 

Som angetts i avsnittet ovan kommer inte längre hela inlägg att 

presenteras i avhandlingen. Det betyder att det i många fall endast är delar av 

inlägg som presenteras i texten. För att markera att något föregått, eller följer 

efter den text som presenteras i avhandlingen används tecknen […]. Detta 

används också för att markera att jag tagit bort information som inte ansetts 

vara relevant, exempelvis recept. 
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Avslutande diskussion om metod och materialval 
Användandet av materialet från nätbaserade diskussionsforum har flera 

fördelar. Det erbjuder en möjlighet att analysera hur risk görs och hur 

diskurser om risk konstrueras, tas upp eller utövas motstånd mot, såväl som 

en möjlighet att undersöka hur normativa konstruktioner av bland annat kön 

eller klass samspelar med görandet av risk. Materialet erbjuder också 

möjligheter att undersöka vilka subjektspositioner som görs möjliga eller 

omöjliga samt hur subjekten förmås arbeta med sig själva genom 

självreglering.  

Användandet av ett nätbaserat material erbjuder alltså både utmaningar 

och möjligheter. Ett exempel på detta är mediet i sig, alltså internet, vilket 

innebär att markörer som klass eller kön tar andra former med konsekvensen 

att man kan ställa sig frågan om textskribenterna verkligen är de som de säger 

sig vara, eller gör vad de säger sig göra. Men som Hookway (2008, s. 97) frågar 

sig i en diskussion rörande sanningshalten hos bloggare och deras 

självrepresentationer: ”does it really matter?” Även om det inte är möjligt att 

avgöra sanningshalten i det skribenterna framför (vilket det sällan är möjligt 

att veta i något forskningssammanhang) så säger informationen skribenterna 

förmedlar en hel del om det sociala livet, dominerande idéer och värderingar 

och vad som är möjligt att säga i ett visst sammanhang. Med detta material 

handlar det inte om vilka skribenterna ”egentligen” är. En del textskribenter 

skriver till exempel inte explicit ut könstillhörighet. I en del fall förekommer 

användarnamn som pekar mot en viss könstillhörighet, i vissa fall 

förekommer hänvisningar till graviditeter eller andra förkroppsligade 

erfarenheter som pekar mot en kvinnlig kropp, ibland förekommer 

hänvisningar om matlagande till maken eller liknande. Och i vissa fall skrivs 

könstillhörighet explicit ut. Ibland, även om det är mer sällsynt, skrivs klass 

explicit ut i materialet. Etnicitet skrivs mycket sällan ut, även om det kan 

skrivas ut implicit genom hänvisningar till maträtter eller kulturella högtider. 

Nation skrivs också ut mer i relation till det ”typiska” svenska eller genom att 

mat från andra länder framställs som något annat. Givet det analytiska fokus 

som denna avhandling har är det inte intentionen eller vad som ”egentligen” 

menas som är det viktiga, vilket gör dessa aspekter mindre problematiska 

även om de fortfarande påverkar forskningsprocessen. Syftet med 

avhandlingen är inte att undersöka underliggande attityder eller kognitiva 

processer bakom dessa, istället ligger fokus på texterna i sig och på de 

diskurser som används i dem och vilka subjektspositioner detta möjliggör 

eller omöjliggör (jmf Fahlgren, 1999; Wetherell, 1998). Analysen av materialet 

förutsätter en nära läsning av varje inlägg liksom en noggrann 
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kodningsprocess. Därmed blir det möjligt att undersöka brott i texterna, med 

andra ord när en viss diskurs utmanas eller när de subjektspositioner som 

görs tillgängliga är ambivalenta eller på andra sätt utmanas (Staunaes, 2003). 

Därmed möjliggör materialet en analys av hur normer och värderingar görs, 

utövas motstånd mot eller tas upp, och även en analys av hur risk görs och 

görs ogjord och hur detta är sammanflätat med görandet av bland annat klass 

eller kön. 

  



 

48 

Naturligt och onaturligt: den riskfyllda 

maten 

I detta kapitel analyserar jag vilka subjektspositioner som möjliggörs genom 

riskkonstruktioner på virtuella diskussionsforum om mathållning. Det 

innebär en analys av dels riskkonstruktioner och dels vad dessa 

konstruktioner gör, det vill säga deras performativa effekter. Jag har inlett 

analysen av de olika diskussionstrådarna med en nära läsning av varje 

diskussionstråd. Utifrån denna ser jag hur mathållning i diskussionerna ges 

olika betydelser som sinsemellan skiljer sig åt och som innehåller stora 

motsägelser, och jag har i linje med Fahlgren (1999) utgått ifrån dessa 

motsägelser för att avgränsa olika diskurser från varandra.  

 

Riskkonstruktioner 
I diskussionerna görs den hemlagade maten nästan alltid till något nyttigt och 

normalt, oavsett dess faktiska innehåll. Detta kan exemplifieras med inläggen 

nedan som kommer från en diskussion om hemlagad mat. 

 

The way I see it, you´re not jolly good just because you cook your meals from scratch 

every day. That’s just something you do. For your health, for your finances, and for the 

taste. It doesn’t even have to take that long, if you just do a bit of planning. On 

weekdays, we always have a home-cooked meal, and I have several friends who think 

it’s stupid to waste my time on cooking; they think it’s super weird to make meatballs 

from scratch on a weekday. But it tastes so much better (!), and the kids love being a 

part of cooking and they eat almost everything. (T1#10:15) 

 

[…] It’s all about planning and prioritising, people. If you want to eat well, you make 

the time for it. This reminds me of debating those who insist on giving their children 

canned baby food. They grow furious if you tell them it’s both healthier, fresher, and 

cheaper to make your own baby food. But, like I said, I suppose it’s a matter of 

priorities. […] (T1#18:16) 

 

I det första inlägget görs den hemlagade maten till någonting man ”bara gör” 

för smakens, ekonomins och hälsans skull. Det tar heller inte så lång tid så 

länge man planerat för det. Att ta sig tid att rulla köttbullar en vanlig 

veckodag är dock något skribenten uppger sig ibland bli ifrågasatt för, men 

som framkommer i inlägget motiverar skribenten detta dels med att smaken 

blir bättre, dels med att barnen tycker om att hjälpa till med matlagningen. 
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Den vilja till upplysning som framkommer i det sista inlägget ovan genom 

skribentens påstående om att det handlar om att prioritera och planera, är inte 

ovanlig i materialet även om det sällan skrivs fram så explicit som i detta 

inlägg. I inläggen görs husmanskosten och den hemlagade maten till 

det ”vanliga” och till det naturliga och normala, något eftersträvansvärt som 

är möjligt att uppnå för alla med rätt planering och rätt prioriteringar. Genom 

inläggen produceras på så sätt en viss sanning runt denna mathållning, vilken 

blir till inte minst genom referensen till barnen som både är delaktiga och 

tycker om att hjälpa till. Därigenom knyts den hemlagade maten till 

föreställningar om den likaledes normaliserade kärnfamiljen, på så sätt att 

citatet ger en bild av en idealiserad familjebildning där kvinnan lagar maten 

medan barnen hjälper till. Det självklara och normala med den hemlagade 

maten förstärks av den utvärdering av självet i termer av duktighet utifrån 

förmågan och viljan att laga den hemlagade maten som sker i det första 

inlägget ovan. I inlägget framförs att man inte är duktig endast för att man 

lagar mat från grunden, istället är det något självklart. Genom att ta bort det 

duktiga från matlagningen normaliseras den hemlagade, naturliggjorda 

maten ytterligare och görs till något normalt och naturligt med konsekvensen 

att annan mathållning blir till något annat.  

Det är dock inte endast den hemlagade maten som görs till något normalt 

och naturligt. Viss mat görs på ett liknande sätt till något onaturligt. Fett får 

stor uppmärksamhet i diskussionerna, vilket kan förstås mot bakgrund av 

tidigare forskning som visar att det är en ifrågasatt substans i vår samtid 

(Lupton, 2005). I fokus för diskussionerna ställs ofta smör mot margarin. I 

diskussionerna konstrueras margarin som något dåligt, onaturligt och som 

något onormalt, som till i exempel i inläggen nedan: 

 

[…] I refuse to eat margarine. It’s not fit for human consumption.  (T4#127:93) 

 

Imagine that the raw material used in margarine is also used in paint and cosmetics.  

(T15#44:38) 

 

Certainly not something I or my children are going to eat! I cannot understand how it’s 

okay to sell that crap! […] (T4#108:1) 

 

Genom uttryck som att margarinet är läskigt, att ingredienserna används i 

kosmetikatillverkningen och att det inte är människoföda stabiliseras en 

betydelse av margarinet som något onaturligt. Detta visas inte minst genom 

den symboliska gränsdragningen i att inte låta margarinet passera 

ytterdörren, eller att ifrågasätta varför det inte är förbjudet att sälja produkter 
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med margarin. Margarinet görs till något onaturligt – genom att det knyts till 

något kemiskt framställt och som fullt av tillsatser blir det till något artificiellt. 

Men samtidigt som margarinet får sin betydelse som något onaturligt får dess 

motsats, smöret, betydelsen av något naturligt och eftersträvansvärt. Jag läser 

diskussionerna som en gränsdragning mellan vad som är bra eller dåligt, 

naturligt eller onaturligt. Genom denna gränsdragning får margarinet 

betydelser av något onaturligt och av något osäkert, genom att dess innehåll 

ifrågasätts får det betydelser av något potentiellt farligt. 

Konstruktionen av viss mat som onaturlig och osäker görs även i andra 

diskussioner, exempelvis i diskussioner om e-ämnen och tillsatser. I 

diskussionerna om mathållning får tillsatser en viss mening, det blir till ett 

sätt att beteckna hur något tillförts en produkt som därigenom förändrats. 

Tillsatser är ett begrepp som ofta används på ett förgivettaget sätt och som ett 

negativt epitet. Att tillsatser är dåliga är inte alltid något som skrivs rakt ut, 

utan det tas för givet att det är något att i möjligaste mån undvika.  

 

[…] Why should we avoid processed food? Well, because we are not processed! [..] 

We shouldn’t put things into our bodies that we are not made of, and that don’t 

belong there.  (T2#0:1) 

 

My advice is to eat as clean as possible. Avoid processed food. That is my quest and 

my way of life. […]   (T2#63:1) 

 

Även processad är ett begrepp som används om viss mat och som har en djupt 

negativ laddning i många av diskussionerna. Inlägget ovan är hämtat från en 

tråd där trådskaparen försöker ge ett enkelt svar på vad som är rätt sak att 

äta, vilket i hennes perspektiv är att undvika processade produkter. Processad 

mat framhålls i det första inlägget ovan som något som inte är hemmahörande 

i ”vår kropp”. Den processade maten görs således till något man bör undvika 

att äta. Det finns dock oklarheter i vad som egentligen menas med uttryck 

som ”processad”. I diskussionerna sammanslås ofta processad mat med e-

ämnen och tillsatser. Begreppet används även i likhet med begreppet e-ämnen 

eller tillsatser ofta på ett sätt där det långt ifrån alltid preciseras vad man 

menar. Men ofta framställs det som något man gör med maten som gör den 

till något onaturligt; det är ett sätt att transformera maten från ett 

ursprungligt, mer naturligt tillstånd till något annat. I det sista inlägget ovan 

knyts processad mat till något orent. Renhet spelar en stor roll i 

upprätthållandet av sociala gränser genom gränsdragningar mellan vad som 

anses vara tillåten och otillåten mat (Douglas, 1992), och därigenom blir 

konstruktionen av viss mat som något orent till en förstärkning av betydelsen 
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av denna mat som onaturlig och farlig. Jag läser diskussionerna som att en 

viss sanning stabiliseras runt viss mathållning, runt processad mat, tillsatser 

och e-ämnen, som något artificiellt och därmed som något onaturligt. 

I diskussionerna diskuteras även sockret intensivt. Även här märks hur 

det läggs flera olika betydelser i begreppet. I likhet med diskussionen om 

smör kontra margarin har sockret diskuterats livligt i samhällsdebatten under 

de senaste åren. Och varken i den diskussionen eller i diskussionerna från 

forumen handlar debatten om sockret endast om det vita raffinerade sockret. 

Istället hamnar diskussionen ofta runt mängden socker i andra livsmedel, 

eller som nedan, i frukt:  

 

A lot of sugar and not many vitamins and you can get vitamins from vegetables. So 

there’s no need to eat fruit. (T3#8:8) 

 

[…] I’ve read that it’s just as difficult to wean the body off sugar as it is narcotics, and 

it takes up to a year before you have detoxed.  […] (T8#48:15)  

 

I det första inlägget ges inte något klart besked om fruktens nyttighet, men 

huruvida det är nyttigt eller inte kopplas direkt till sockret, vilket signalerar 

att sockret i sig har en negativ laddning – sockret görs till något onyttigt. Men 

sockret får också andra betydelser i diskussionerna. Jag läser diskussionerna 

som att sockret görs till något beroendeframkallande, det görs till något 

drogliknande och konstrueras som något farligt eller osäkert, en substans som 

det inte går att enbart minska intaget av utan istället är det något man bör 

sluta helt med.  

Min läsning av diskussionstrådarna är att mathållning får olika betydelser. 

Med utgångspunkt i hur Fahlgren (1999) beskriver hur avgränsandet av 

diskurser från varandra görs genom att söka efter motsägelser och kontraster 

har diskurser avgränsats från varandra genom att analysera hur specifika 

förståelseramar används i relation till vissa ämnen och viss mat och genom 

att analysera de brott som uppstår mellan olika sätt att tala om maten. Ett 

sådant brott sker när viss mathållning görs till en risk, exempelvis genom att 

den konstrueras som drogliknande. Viss mat, som socker eller processad mat, 

blir förstådda genom en diskurs jag benämner som en diskurs om den 

onaturliga maten. I denna diskurs är flera olika perspektiv verksamma som 

bildar ett visst seende genom vilket specifika mathållningar får en betydelse 

av något riskfyllt. Riskkonstruktioner runt mathållningar stabiliseras och tas 

upp av skribenterna i diskussionerna, men det görs uttalat eller outtalat, i 

relation till något tänkt naturligt. Risk görs således genom upprepade 

performativ (Giritli Nygren, Olofsson & Öhman, 2020). Diskursen om den 



 

52 

onaturliga maten bygger på en dikotomi där dess motsats, det naturliga, 

konstrueras i relation till det onaturliga. I diskussionerna är därmed även en 

diskurs som jag benämner som diskursen om den naturliga maten verksam, 

inte minst i diskussionerna om den hemlagade maten som får betydelser av 

något naturligt och normalt. Medan diskursen om den onaturliga maten ofta 

är verksam på ett explicit sätt i diskussionerna så blir diskursen om den 

naturliga maten till snarare genom vad som inte sägs om denna. Diskursen 

om den onaturliga maten konstitueras därigenom av att viss mat görs till en 

risk, och därigenom till något onaturligt, medan annan mat exempelvis den 

hemlagade, görs till något naturligt, normalt och eftersträvansvärt. 

 

Subjektspositioner 
 

I det tidigare avsnittet visade jag hur riskkonstruktioner konstituerar en 

diskurs om den onaturliga maten. I detta avsnitt fokuserar jag på vad 

riskkonstruktioner om mathållningar gör: vilka performativa effekter de har 

och vilka subjektspositioner som möjliggörs. 

 

Yes, are you doing what you should according to the recommendations? (T9#0:1) 

 

I inlägget ställs frågan om du äter som du bör, enligt rekommendationerna. I 

svaren ges många gånger detaljerade svar om matvanor, om mängden 

grönsaker man äter och skäl till att göra eller inte göra det. Frågan som ställs 

i inlägget är intressant inte enbart på grund av skribentens intresse för andras 

matvanor i relation till kostrekommendationerna, utan även vad en sådan 

fråga gör med läsaren av den, vilka performativa effekter som den medför. 

Genom frågan sker en interpellationsakt vilken manar läsaren att 

konstruera ett narrativ om sig själv, att berätta och iscensätta sig själv i relation 

till de offentliga kostråden och den innebörd som finns i dessa om att det finns 

ett visst sätt att äta som är det mest eftersträvansvärda. Interpellationsakten 

sker i relation till sociala normer och uppfattningar om hur man bör vara 

vilket i det här exemplet görs extra tydligt just genom ordvalet ”borde”. Ordet 

både sätter fokus på att det finns en norm om att uppföra sig på ett visst sätt 

och att det finns ett ”rätt” sätt att äta för att undvika ohälsa. Subjektet blir till 

då det tvingas eller manas till att ge en berättelse om sig själv inför en reell 

eller tänkt annan (Butler, 2005) och genom frågan adresseras läsaren som en 

viss typ av subjekt, den som antingen äter som man borde eller den som inte 

gör det. På så sätt interpelleras läsaren av diskussionsinlägget till vissa 
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subjektspositioner. Jag läser diskussionerna i trådarna som att 

riskkonstruktioner möjliggör två övergripande subjektspositioner som jag 

valt att benämna som det riskmedvetna subjektet och den andre ätaren. 

 

Det riskmedvetna subjektet 

De interpellationsakter som beskrevs i föregående avsnitt manar alltså 

skribenterna till vissa subjektspositioner. En av dessa är en position jag 

benämner det riskmedvetna subjektet. I inlägget nedan sker en 

interpellationsakt genom diskursen om den naturliga maten till denna 

position. 

 

I completely agree […]! That’s the way I was brought up, and that’s how I want my son 

to grow up. Homemade, real nutritious food. Once you get used to being in the kitchen, 

it doesn’t take more than half an hour to prepare some traditional fare. Doesn’t 

everyone have half an hour? (T1#20:17) 

 

Inlägget ovan kommer från en tråd som inleds med att trådstartaren framför 

det positiva med hemlagad mat och samtidigt ställer sig negativ till ätandet 

av helfabrikat. Jag läser inlägget som att diskursen om den naturliga maten, 

som beskrevs i föregående avsnitt, används för att konstituera vissa sanningar 

runt viss mat, medan diskursen om den onaturliga maten konstitueras genom 

att betydelser av risk knyts till viss mathållning. Men här handlar det inte 

längre om maten i sig utan den som tillagar och äter maten och hur denne ska 

göra det rätt. Inlägget tar sig formen av en upplysning till läsaren, där vi som 

läsare ges informationen att när man väl blivit van så tar det bara ungefär en 

halvtimme att laga hemlagad bra mat. Att ta sig tid till att laga ”vanlig 

husmanskost” och därmed en implicerat hälsosam kost blir till det naturliga 

och det normala och något som alla har tid till om viljan finns. Denna typ av 

inlägg återkommer genom materialet och karaktäriseras i likhet med i detta 

inlägg ofta av en form av upplysning till läsaren. Genom att upplysa en tänkt 

läsare om hur denna kan äta ”rätt” förväntas även denna kunna förändra sitt 

liv och börja äta mat som framställs som det naturliga och riktiga.  

I inlägget ovan interpelleras läsaren av diskursen om den naturliga maten 

och den styrningsmentalitet risk är en del av till en position av ett, inför 

mathållningen, ansvarsfullt subjekt. Den retoriska frågan i inlägget, om inte 

alla har trettio minuter för att laga hemlagad, riktig mat, är ett exempel på 

denna interpellation. Därigenom förmås den enskilde skribenten att berätta 

sig själv i relation till konstruktionen av viss mat som naturlig och 

eftersträvansvärd, en konstruktion som görs i relation till dess motsats: den 
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riskfyllda maten. Därigenom konstitueras också en subjektsposition för det 

subjekt som undviker den riskfyllda mathållningen. Till riskkonstruktionen, 

som tidigare avsnitt visat får sin betydelse genom diskursen om den naturliga 

maten och diskursen om den onaturliga maten, knyts därigenom betydelser 

av ett individuellt ansvar likväl som betydelser av vad det innebär att vara ett 

ansvarsfullt subjekt. 

Genom diskursen om den naturliga maten interpelleras därigenom läsaren 

till vad jag benämner som en position för det riskmedvetna subjektet. Denna 

subjektsposition är dock en position som jag menar inte endast görs genom 

den diskursiva konstruktionen av risk, istället menar jag att denna position 

görs genom att risk görs i samverkan med klass och kön:  

 

I hardly ever use finished or semi-finished products, but sometimes I might throw in 

some spring rolls which are really tasty and cabbage rolls, which are a bit tricky to 

make, and of course different sausages and cheeses. I´ve tried ready-made Swedish 

Hash and schnitzels, but it just doesn’t work for me. Not to mention ready-made fish 

sticks and instant mashed potatoes. But I guess I’m picky, considering the food my 

mum used to cook, not to mention my mother-in-law and my grandmother. Old habits 

die hard; maybe that’s why it ‘must’ be home-made. ( T12#21:18)   

 

Inlägget kan läsas som att vissa former av helfabrikat görs till något 

acceptabelt på grund av sin karaktäristika och inte minst genom 

arbetsinsatsen som krävs för att göra till exempel kåldolmar eller korv. 

Däremot gäller dessa undantag endast vissa former av helfabrikat, i samma 

inlägg listar skribenten de helfabrikat som helt enkelt inte fungerar för denne. 

Det är vanan som gör att det måste vara hemmalagad mat, en ”gammal och 

ohejdad vana” som i sig bidrar till normaliseringen av denna matpraktik. Men 

den naturliga, hemlagade maten knyts också till minnet av mammas, 

svärmors och farmors matlagning. Jag läser inlägget som att den hemlagade 

maten knyts till ett kvinnligt subjekt som är den som lagar den. Genom att 

anknyta till en tidigare generations matlagning görs även en anknytning till 

en tid när hushållsarbetet i än högre grad än idag var knutet till kvinnlighet. 

Den riskfyllda, osäkra och onaturliga maten görs alltså i relation till 

normaliserande könsdiskurser där det av kvinnan hemlagade blir till det 

normala och eftersträvansvärda.  

Det riskmedvetna subjektet är ett väljande subjekt, ett som väljer mellan 

olika alternativ, och som väljer den naturliggjorda maten. Det är dock en 

illusion av väljande, eftersom de val subjektet gör är strukturerade av 

normaliserande diskurser, och de maktverkningar som därigenom opererar 

på det. Frihet att välja struktureras alltid utifrån vilka omständigheter en 



 

55 

person lever under, där exempelvis Anving (2012) framhåller att 

bedömningar om vad som är ”riktig” mat är något som konstrueras i relation 

till klass och kön. Det handlar om att inte endast ha möjligheten att göra ett 

val – utan också om att ha orken, förmågan och viljan till att välja. Den 

hemlagade maten konstrueras i diskussionerna som det ideala men tidigare 

forskning (Bugge & Almås, 2006; Fielding-Singh, 2017) visar att idealet om 

den hemlagade maten är relaterat till klass. Diskussionerna om färdigrätter 

och helfabrikat kan läsas mot bakgrund av forskning som visar att 

inställningen till färdigrätter och helfabrikat är en del av hur klass 

(re)produceras (Fielding-Singh, 2017;  Bugge & Almås, 2006). Inläggen ovan 

kan ses som exempel på hur diskursen om den naturliga maten samverkar 

med klasskonstruktioner, varigenom ett medelklassens ideal om den 

hemlagade maten (re)produceras samtidigt som vissa former av hel- och 

halvfabrikat görs till någonting att undvika. Det är ett ideal som i inläggen 

framkommer som en självklarhet – och på så sätt görs den hemlagade maten 

till det normala och naturliga. Men detta ideal förutsätter såväl ekonomiska 

resurser för att kunna välja ”rätt” som tiden och förmågan till att söka 

information och att bilda sig en uppfattning. Genom konstruktionen av 

exempelvis färdigrätter och helfabrikat som riskfylld görs också 

klasspositioneringar. 

Jag ser det riskmedvetna subjektets position som en könad och klassad 

position. Det är en subjektsposition som speglar medelklassens värderingar, 

där det egna ansvaret för att uppnå hälsa kommit att bli en bärande del av 

medelklassens identitetskonstruktion (Crawford, 2006; Galvin, 2002). Det är 

också en könad subjektsposition, där normativa femininitetskonstruktioner 

(re)produceras. Den traditionella bilden av kvinnan, modern, som 

införskaffar och tillagar mat som ska passa såväl familjens smakpreferenser 

som dess finansiella situation (Anving, 2012; DeVault, 1994; Lupton, 1996) 

(re)produceras genom diskursen om den naturliga maten. Det är en 

femininitetskonstruktion som medför en positivt värderad och accepterad 

femininitet (Anving, 2012; Avakian & Haber, 2005; Woolhouse et al., 2011) 

vilket i inlägget ovan skrivs fram som en nostalgisk återblick över mödrarnas 

mathållning. Men i diskussionerna sker även en sammansmältning mellan 

den individualisering och ansvarsöverföring som naturliggörs genom 

riskkonstruktionen, samt (re)produktionen av kulturellt accepterade 

feminina subjektspositioner. Performationer av risk i diskussionerna sker 

därigenom i samverkan med diskursiva konstruktioner av klass och kön, 

vilket möjliggör det riskmedvetna subjektets position. 
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Denna subjektsposition ska dock inte förstås som att den är tvingande eller 

statisk. Då subjektet blir till genom repeterade performativa akter där normen 

både förhandlas, approprieras och förskjuts (se Butler, 2007;  Hollway, 1984) 

menar jag att det riskmedvetna subjektets position är en subjektsposition som 

ständigt är under förändring genom att det sker förhandlingar och 

betydelseförskjutningar av de normer som styr och styrs av 

riskkonstruktioner. 

 

Den andre ätaren 

Det riskmedvetna subjektet är en subjektsposition som görs i relation till 

någonting annat. Den görs i relation till en föreställd annan, en position som 

på många sätt är dess motsats och som jag benämner ”den andre” ätaren.  

 

I mean, I read somewhere about people who often buy microwave meals. Are you 

kidding me?!?! Who wants to eat semi-finished products with tons of E-ingredients, 

and feed it to your children, too? Are you really that lazy that you cannot even get up 

and cook? I work full time and I’m on my feet all day at work. I basically never sit still 

in one place, yet I manage to cook for my family every day (!) after work. And I’m not 

talking meatballs and macaroni; I cook healthy food, my own meatballs, rice, fresh 

salads, stews, soups, and freshly baked bread on the side […] Why do some people eat 

such shabby food?? […] (T1#0:1) 

 

Inlägget ovan är trådstarten i en tråd där fokus för diskussionen är 

färdigrätter kontra hemlagad mat. I inlägget ovan beskrivs de som äter dessa 

rätter som lata och maten i sig som äcklig och full med tillsatser. Inlägget är 

intressant då det inledningsvis vänder sig till de tänkta ätarna av denna mat 

och frågar varför de är så lata. Därefter ändrar inlägget karaktär och vänder 

sig snarast till en tänkt publik vilken genom trådskaparens frågor bjuds in till 

att fundera kring varför andra människor kan tänkas äta så vidrig mat. Svaren 

kommer snabbt, inom några minuter. I många inlägg diskuteras varför andra 

äter sådan mat som de beskriver som skräp, eller med andra värdeladdade 

ord, och ibland sätts det i relation till att det är fel att ge det till barn. Inlägget 

kan läsas som att trådskaparen tydligt positionerar sig utifrån det 

riskmedvetna subjektets position genom att beskriva hur hon själv trots 

krävande heltidsjobb varje dag lagar den hemlagade nyttiga maten. Den 

hemlagade maten kräver uppoffringar som hon är beredd att göra. Det som 

kan ses göras i trådskaparens olika inlägg är en feminiserad positionering där 

en positivt värderad kvinnlighet görs genom självutplåning och en vilja och 
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förmåga att sätta mannens och barnens behov främst utan hänsyn till den 

egna arbetsbelastningen. 

I inlägget tillskriver därmed trådskaparen sig själv den moraliska 

auktoritet som krävs för att kunna ifrågasätta de som äter den mat som 

konstrueras som riskfylld. Ifrågasättanden sker även i andra inlägg: 

 

I simply don’t understand how they can eat that disgusting slime. It’s barely food? 

[…] (T1#15:14) 

 

You who eat this junk, how can you serve it to your children and your family? It’s 

one thing to put crap into your own body, but what about your children and your 

lover? Don’t you care about them? (T1#25:1) 

 

Genom användandet av diskursen om den onaturliga maten görs en viss 

subjektsposition tillgänglig för den Andre, den som äter dessa 

färdigprodukter. I inlägget interpelleras de läsare som äter den mat som i 

diskussionen görs till något onaturligt och riskfyllt till subjektspositionen för 

den andre ätaren. Det är en position som möjliggörs genom användandet av 

diskursen om den onaturliga maten, men i diskussionerna, exemplifierat av 

inlägget ovan, uttrycks den ofta tillsammans med en könad omsorgsdiskurs. 

Genom mathållningen sker ett kvinnligt omsorgsarbete och på så sätt 

reproduceras normer om kvinnlighet och moderskap (DeVault, 1994), men 

diskussionerna visar hur riskkonstruktioner i dessa ofta blir en del av detta 

kvinnliga omsorgsarbete. I min läsning framträder denna diskurs när ett 

ansvar för att tillhandahålla bra mat till familjen görs centralt. Mathållning är 

ett område där kvinnlighet görs genom en form av omsorgsarbete där kvinnor 

förväntas ta ansvar för familjens mathållning (DeVault, 1994), och jag läser 

diskussionen som att en könad omsorgsdiskurs används varigenom ett 

ansvar för familjens mathållning knyts till framförallt ett kvinnligt subjekt. 

Ambivalens och oro inför mathållningen, i synnerhet relaterad till barns 

mathållning, är framträdande drag hos medelklassmödrar (Wright, Maher & 

Tanner, 2015) och den vilja att visa på ansvar och självreglering inför 

mathållningen som framkommer i diskussionerna kan läsas som ett uttryck 

för medelklassens ambivalens och försök att uppvisa ”rätt” förhållningssätt 

till mathållning genom att särskilja de egna praktikerna från andras. Men jag 

läser även diskussionerna mot bakgrund av hur Lawler (2005) framför att 

avsmak inför andra är ett av de sätt genom vilken medelklassen skapar 

distans för att särskilja sig mot andra. De negativa bedömningar av vissa 

subjekt som framkommer i diskussionstråden kan läsas som just ett försök att, 

baserat på mathållningen, framkalla känslor av avsmak inför vissa subjekt i 
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en rörelse som samtidigt konstruerar en position för de som befinner sig i en 

position att kunna göra bedömningar om andra. Problematiska positioner är 

subjektspositioner som blir negativt värderade och ifrågasatta (Staunaes, 

2003) och i min läsning görs subjektspositionen av den Andre ätaren till en 

sådan position. Detta kan förstås mot bakgrund av den normaliserande 

funktionen av risk, verksam i diskussionerna genom att en neoliberal 

ansvarsdiskurs används tillsammans med diskursen om den onaturliga 

maten, och som gör något med de subjekt som inte lever upp till normen. De 

subjektspositioner som möjliggörs genom diskursen om den naturliga maten 

och diskursen om den onaturliga maten står i en hierarkisk relation till 

varandra då positionen av den andre ätaren görs underordnad den av det 

riskmedvetna subjektet.  

Genom att framställa de föreställda ätarna av helfabrikaten som lata, som 

de som inte bryr sig om deras onyttighet eller som de som helt enkelt saknar 

kunskapen om hur man lagar den hemlagade och nyttiga maten, konstrueras 

en position för den ”Andre” ätaren som en problematisk position. Detta 

illustrerar hur den oproblematiska subjektspositionen för det riskmedvetna 

subjektet blir till i relation till en ”annan”, den marginaliserade positionen hos 

den som inte kan göra sig förstådd inom ramen för tillgängliga normer om 

hur man bör vara (se Butler, 2005). I det här fallet gäller det de normer om 

eget ansvar över ätandet och dess relation till hälsa som är en del av det 

neoliberala risksamhället. Det är ett exempel på hur risk görs genom en 

normalisering som sker mitt i vardagens mathållningsbestyr. 

Men i diskussionerna skapas också ett ifrågasättande av rätten att bedöma 

andra baserat på deras mathållning: 

 

But why are you trying to make others feel bad? It’s awesome that you cook proper 

food for your children and family, but why are you trying to shame others because 

they don´t? I don’t get that. (T1#26:2) 

 

Maybe because they should? Do you want us to end up like the US? Every child has 

obesity and diseases … I care about the children because they are our future! 

(T1#27:1) 

 

I´m absolutely not 100% perfect, and I myself might eat something quick sometimes, 

too. But I still have a certain standard that not everyone seems to have. Those that eat 

microwaved meals are WT. (T1#134:1) 

 

Diskussionen kan läsas som att klassade och könade diskurser uttrycks 

tillsammans med riskkonstruktionen. När trådskaparen i de två sista inläggen 
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ovan motiverar varför hon har synpunkter på andras mathållning med att hon 

bryr sig om barnen och därigenom samhällets fortlevnad, så kan det ses mot 

bakgrund av det sätt de övre klasserna historiskt tagit på sig att uppfostra 

arbetarklassen genom att befästa deras brist på kunskap, vilja och förmåga att 

göra det som enligt samhälleliga normer konstruerats som det riktiga (jfr 

Skeggs, 2005). Riskkonstruktionen artikuleras här tillsammans med en 

klassad och könad diskurs, där ätarna av färdigrätter får betydelser av ”white 

trash” och knyts till betydelser av ett USA där alla barn uppfattas som 

överviktiga och sjuka. Begreppet ”white trash” handlar egentligen om ett 

specifikt segment av den amerikanska vita arbetarklassen; det rymmer 

betydelser vilka inte helt enkelt kan översättas till en svensk kontext. Men 

genom att knyta ätandet av färdigrätter till denna konstruktion görs ändå 

färdigrätterna till något som får bli en symbol för klass och därigenom 

konstrueras positionen för den Andre ätaren, i likhet med positioneringen av 

arbetarklassmödrarna i Pikes (2014) studie, som en position för de som saknar 

smak, bildning och moral som motsatsen till den normativa och positivt 

värderade positionen av medelklassens mödrar.  

I min läsning av diskussionerna framträder hur feminiserade 

klasspositioner (re)produceras. De negativa bedömningar som görs om ätarna 

av färdigrätter kan förstås som ett sätt att genom tillskrivandet av vissa 

egenskaper till tänkta andra konstruera en viss klasspositionering. Det 

handlar om disidentifikation (Anving, 2012;  Skeggs, 1999), att genom att visa 

på vad som särskiljer det egna subjektet från de som föreställs äta 

färdigrätterna och helfabrikaten konstruera en annan subjektsformation. I 

min läsning av diskussionerna framträder hur feminiserade klasspositioner 

görs där det är just avsaknaden av moralisk auktoritet som används som 

gränsdragning och som möjliggör en positionering av ätarna av helfabrikaten 

som ”de Andra”. Samtidigt kan diskussionen också förstås utifrån hur den 

tidigare forskningen visat att andra femininiteter blir ifrågasatta just utifrån 

klass- och könsnormativa logiker, där ett misslyckande med att genom 

exempelvis mathållning uppvisa ”rätt” moderskapspraktik visat sig 

möjliggöra negativt värderade positioner som ställs i opposition mot den 

positivt värderade position som intas av medelklassens mödrar (Pike & 

Leahy, 2012;  Pike, 2014;  Murphy, 2003).  

De riskkonstruktioner som görs i diskussionstrådarna menar jag 

konstruerar specifika subjektspositioner, där styrningen och regleringen av 

det ätande subjektet utifrån risktänkandets logiker sammanslås med 

konstruktioner av de lägre klasserna som omoraliska och obildade (Pike, 2014; 

Skeggs, 2005) på sätt som medför att ätarna av färdigrätterna interpelleras till 
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en underordnad position som bär på både klass- och könsimplikationer. I 

diskussionen om färdigrätterna mobiliseras diskursen om den onaturliga 

maten i samverkan med klass- och könsdiskurser, på sätt som medför att 

positionen för den Andre ätaren görs till en klass- och könsbestämd 

positionering.  

I likhet med positionen för det riskmedvetna subjektet så är positionen av 

den Andre ätaren en ideologisk konstruktion. Båda positionerna fungerar 

som normens konstitutiva gräns. 

 

Reproduktionen av ideologiska subjektspositioner 
I det tidigare delkapitlet visade jag hur skribenterna positioneras i 

subjektspositionerna av det riskmedvetna subjektet och den Andre ätaren, 

men genom riskkonstruktioner möjliggörs inte endast dessa 

subjektspositioner. I detta delkapitel analyseras hur skribenterna inte endast 

blir positionerade, utan också genom görandet av risk kan söka positionera 

sig (se Baxter, 2003;  Davies et al., 2006) och hur performativ kan medföra 

betydelseförändringar av såväl diskurser som de positioner som görs 

tillgängliga genom dessa (Baxter, 2003; Butler, 2005, 2007). 

  

These days, we’re bombarded with information on what to eat and what not to eat. 

One day you will lose weight fast by eating loads of fat and the next day it will give 

you cancer […]. Following every piece of advice would just confuse you. 

Nevertheless, it is certainly important to be aware of what you put into your body, so 

what can you do to not let all this advice drive you mad? 

 

I have a simple answer for you: eat natural food that has been processed as little as 

possible (preferably not at all).  

 

Why should we avoid processed food? Because we are not processed beings! […] We 

shouldn’t stuff ourselves full of things we ourselves aren’t made of and that doesn’t 

belong in our bodies […] (T2#0:1) 

 

Inlägget ovan är trådstarten till en av diskussionstrådarna. I denna berättar 

trådstartaren om sin syn på vad vi människor inte bör äta. Inlägget är 

inledningsvis skrivet i vi-form, det är vi som blir översköljda med goda råd. 

På så sätt konstrueras ett vi mellan oss läsare av inlägget och skribenten som 

startat tråden. Därefter intas en du-form, där trådskaparen vänder sig direkt 

till läsaren och beskriver den förvirring som kommer med alla dessa råd. I 
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slutet av inlägget förklarar trådstartaren att hon har ett enkelt svar på denna 

förvirring. Diskursen om den naturliga maten mobiliseras i diskussionen 

medan den processade maten konstrueras som dess motsats. Effekten av detta 

är att positionen av det riskmedvetna subjektet blir möjlig att inta och i 

inlägget ovan syns hur skribenten, genom att skriva fram sig själv som den 

som väljer den naturliga och positivt värderade maten, positionerar sig i 

enlighet med denna position. Men i inlägget konstrueras utöver positionen av 

det riskmedvetna subjektet också en expertposition. Båda dessa 

subjektspositioner innefattar den moraliska auktoriteten att bedöma andra 

människors mathållning utifrån normen. Det som särskiljer expertpositionen 

från positionen av det riskmedvetna subjektet är som framkommer i inlägget 

ovan viljan att upplysa de andra skribenterna. Det är dock inte alltid en 

positionering i en expertposition lyckas. 

 

[..] I don’t think you sound particularly well-read on biology or nutrition; you mostly 

sound like a hippie. ( T2#37:4) 

 

I den tråd inlägget ovan är hämtat från möts redan inledningsvis skribentens 

konstruktion av viss mat som riskfylld av ifrågasättanden av andra 

skribenter. Att detta sker kan möjligen förklaras med att redan ett av de 

tidigaste inläggen hänvisar till en annan tråd där trådskaparen blivit 

ifrågasatt angående hennes åsikter om kost. Den diskussion som utspelar sig 

rör sig framförallt kring vad som kan räknas som naturlig mat, där flera 

skribenter lyfter fram olika livsmedelsprocesser som trots allt förbättrar 

maten på olika sätt. Försöket att konstruera viss mat genom diskursen om den 

naturliga maten lyckas därmed inte, och då diskursen om den naturliga 

maten ifrågasätts leder det också till ett ifrågasättande av trådskaparens 

positionering som expert. Detta framkommer inte minst i inlägget ovan, där 

trådskaparen beskylls för att vara en hippie. Försök att positionera sig i en 

expertposition sker även i andra trådar. 

 

[…] And for heaven’s sake, just eat regular food, only less of it. Skip the carbs at night, 

but don’t cut them out of your diet entirely (unless you know exactly what you’re 

doing). I’m happy to receive criticism and I welcome a discussion. I don’t have any 

formal training on the subject, but I do have years of experience and a lot of knowledge 

when it comes to exercise and diet. ( T10#0:1) 

 

Inlägget ovan kommer från en annan diskussionstråd, det är trådstarten till 

denna tråd där trådskaparen inledningsvis beskriver sig vara trött på allt prat 

om dieter och han ger också anledningar till varför de enligt skribenten inte 
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fungerar. Som framkommer i den sista meningen ovan förklarar sig 

skribenten ha stor erfarenhet och kunskap om motion och mat, även om han 

inte har någon formell utbildning. Till skillnad mot i många andra trådar 

refererar inte trådskaparens råd på egna erfarenheter utan snarare på 

kunskap. I de allra flesta andra trådar där råd ges om matvanor till andra 

motiveras det av den egna berättelsen och den förkroppsligade erfarenheter 

medan det här är trådskaparens kunskap som motiverar de råd han ger.  

 

I think it’s wrong to just dismiss LCHF as yet another quick fix. At this point, I’ve 

been eating according to LCHF for eight weeks and I’ve lost six kilos. But that’s not 

why I started it: it was rather that I wasn’t feeling well and was sick […]. I could not 

walk or play with my kids […]. So I did some reading, which everyone ought to do 

before they actually say anything and I came across several that has become better 

by this diet. […] So don’t just dismiss everything, because […] has been the thing that 

has worked best for me and my body [..] (T10#53:8) 

 

Trust me; I never talk about things I don’t know anything about. I won’t address your 

[…], I need to read up on that. […] (T10#54:1)  

 

But don´t you think that it’s somewhat presumptuous of you, who have never 

suffered from obesity […] to tell others how to lose weight? […] (T10#103:17) 

 

Även denna positionering i en expertposition möts av ett ifrågasättande, 

vilket framkommer i det första inlägget ovan. Men det är ett ifrågasättande 

som främst baseras på att skribenten vänder sig mot trådskaparens råd om att 

inte följa vissa dieter, och ett försök att framhålla det positiva med just den 

diet skribenten uppenbarligen ansluter sig till. Det sker således ett visst 

ifrågasättande av trådskaparens positionering i en expertposition men det 

sker i inlägget ovan implicit, genom att framhålla att man borde läsa på innan 

man uttalar sig och att skribenten själv vet vad som fungerat för henne och 

hennes kropp. Det går att se som exempel på motståndsdiskurser, något som 

jag återkommer till i kapitel sju. Det andra inlägget är trådstartarens svar på 

denna kritik. I detta inlägg försvarar sig trådskaparen med att han aldrig säger 

någonting utan att ha kunskap om det. På så sätt sker ett försök upprätthålla 

den positionering trådskaparen inledningsvis gjort. Trådskaparen intar alltså 

en expertposition gentemot övriga skribenter, en expertposition som också 

kan läsas som maskuliniserad. Att jag läser det som en maskulin positionering 

beror på det sätt som här relateras till kunskap i ämnet snarare än till 

förkroppsligade erfarenheter och känslor vilket är vanligare hos övriga 

skribenter i tråden. När denna expertposition blir ifrågasatt sker det 
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huvudsakligen genom att ifrågasätta trådskaparens auktoritet och 

kunskapsanspråk. Det är således genom att ifrågasätta just avsaknaden av 

personlig och förkroppsligad erfarenhet som positionen hos trådskaparen i 

denna tråd blir ifrågasatt.  

I likhet med expertpositionen konstrueras också en annan position i 

diskussionerna, den av den hjälpsökande. Denna position skiljer sig på många 

sätt från expertpositionen och kan till och med sägas vara dess motsats.  

 

Yes… I know my way of eating is not OK. Any tips on how to stave off the hunger? 

(T10#12:2) 

 

I inlägget ovan förklarar sig skribenten vara medveten om att hennes 

mathållning inte är ”okej”, det vill säga inte passar in i normen om ett 

undvikande av det riskfyllda. Det kan ses som försök att formulera sig själv i 

relation till risk och det ansvarskrav som kommer genom detta, och 

därigenom formulera sig själv som en moralisk och ansvarsfull individ trots 

att själva ätandepraktiken ibland kan visa på något annat. I diskussionerna 

konstrueras en hjälpsökande position. Denna position görs genom att 

skribenterna på olika sätt ber om, och även ger, hjälp, råd eller stöd till 

varandra. Denna positionering accepteras oftast av övriga skribenter, och 

möts inte av den typ av ifrågasättanden som expertpositionen kunnat göra. 

Men min tolkning är även att den hjälpsökande positionen ofta konstrueras 

som en underordnad position.  

Sammanfattning 
I kapitlet har jag undersökt hur risk konstrueras och vilka subjektspositioner 

som möjliggörs genom riskkonstruktioner. Det innebär att jag i kapitlet dels 

undersökt hur risk görs, dels vad risk gör. Min läsning av diskussionstrådarna 

har därigenom handlat om att se vilka ”sanningar” som stabiliseras och tas 

upp i diskussionerna, och hur viss mathållning i dessa får betydelsen av något 

onormalt och potentiellt farligt. Detta sätt att tala om mathållning har jag i 

avhandlingen benämnt som en diskurs om den onaturliga maten, som 

konstitueras i relation till dess motsats, diskursen om den naturliga maten. 

Dessa diskurser särskiljs från varandra utifrån det brott som uppstår mellan 

dem då viss mathållning görs till en risk. Då diskurser aldrig är helt stabila 

och fixerade (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) har jag även analyserat hur 

dessa diskurser reproduceras i skribenternas diskussioner genom 

performativa handlingar (Giritli Nygren, Olofsson & Öhman, 2020). 

Resultatet av analysen visar hur risk görs genom dessa upprepade 
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performativiteter genom att betydelsen av viss mathållning som något 

onaturligt och potentiellt farligt och annan mathållning som naturlig, normal 

och eftersträvansvärd iscensätts i diskussionerna och stabiliseras genom 

upprepningar.  

Analysen har också visat hur olika subjektspositioner konstrueras genom 

dessa diskurser. Subjektet nås av normativa förväntningar om ansvar i 

förhållande till den mathållning som genom diskursen om den onaturliga 

maten görs till något riskfyllt. Detta analyseras som interpellationer, 

varigenom skribenterna manas att inta olika subjektspositioner. De två 

övergripande subjektspositioner jag menar konstrueras i diskussionerna är 

dels positionen av det riskmedvetna subjektet och dels positionen av den 

Andre ätaren. Skribenterna blir både positionerade av diskursen och försöker 

positionera sig (Baxter, 2003; Hollway, 1984;  Davies & Harre, 1990) genom att 

de skriver fram sig själva och andra utifrån de normer som uttrycks genom 

diskursen om den naturliga maten och diskursen om den onaturliga maten.  

Jag läser diskussionerna som att de övergripande positionerna av det 

riskmedvetna subjektet och den Andre ätaren konstrueras i samverkan med 

klass- och könskonstruktioner. Jag ser dock inte subjektet som determinerat 

av detta, subjektet är utsatt för diskursers maktverkningar samtidigt som det 

också har möjlighet att förändra dessa (Baxter, 2003;  Davies et al., 2006). Detta 

visar sig i diskussionerna genom skribenternas positioneringar genom att det 

i diskussionerna utöver de övergripande positionerna av det riskmedvetna 

subjektet och den Andre ätaren också sker att skribenterna tillskriver sig 

andra positioner, exempelvis en expertposition. Subjekten interpelleras 

därmed inte endast till subjektspositionerna av det riskmedvetna subjektet 

och den Andre ätaren utan till multipla positioner, och i likhet med Baxter 

(2003) går det att se som att de maktverkningar subjektet är utsatt för kan se 

olika ut utifrån olika positioner. Men ett subjekt kan aldrig helt undgå att 

positioneras av de subjektspositioner som genom diskursen blir tillgängliga. 

Då positionering sker i diskussionstrådarna så innebär det ändock en 

(re)produktion av de ideologiska subjektspositionerna av det riskmedvetna 

subjektet och den Andre ätaren. 
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Den o/kontrollerade kroppen 

I detta kapitel undersöker jag hur kön uttrycks i riskkonstruktioner i 

diskussionstrådarna. Det innebär att fokus i detta kapitel, i linje med 

avhandlingens feministiska poststrukturalistiska utgångspunkt, ligger på att 

undersöka hur maktrelationer (re)produceras, förändras eller motstås i 

skribenternas diskussioner.  

 

Kvinnokroppar, begär och kontroll 

I det föregående kapitlet visade jag hur socker i diskussionerna blir förstått 

som något droglikt och som något beroendeframkallande, och hur denna 

diskursiva konstruktion är en del av en diskurs om den onaturliga maten 

genom vilken en viss sanning om att det finns mat som är osäker och riskfylld 

stabiliseras. Här vill jag dock lyfta fram hur även betydelser av begär och av 

kontroll knyts till den diskursiva konstruktionen av risk och kön. 

 

 

I´ve had my 4th child and have a few kilos to lose. Or, well, more like 18. Almost all of 

it is belly fat but it’s fairly proportioned, because when I tell people that my goal is to 

lose 18 kilos, their jaws just drop. Anyway, my main problem is my sweet tooth. I’m 

almost certain that I’m addicted to sugar. I know that if I just stay away from cookies, 

candy, and soft drinks, most of it will disappear, but I just can´t do it!!! […] We eat 

traditional Swedish fare. It’s usually my partner who does the cooking since he used to 

be a chef. The downside is that he only uses full-fat products since he thinks it tastes 

better. But can anyone help me to resist cookies, candy, and soft drinks?? This evening 

for example, I made a nice fruit salad with some cream quark on the side. But after 

having a bowl of that, I went straight to the pantry to have a cookie. If we don’t have 

anything at home, I just bake something. I need a boost, advice, or angry looks to get 

me out of this! Anyone? (T8#0:1)  

 

Inlägget ovan är trådstarten till en av de analyserade trådarna. Trådskaparen 

inleder med att förklara ett upplevt problem med övervikt och situerar detta 

inom ramen för en viss förståelse av mathållningen och av kroppsligt begär. 

Genom att beskriva de egna matvanorna utifrån en förståelse 

av ”husmanskost” som den vanliga maten framställs det problem med 

övervikt skribenten formulerar som något som främst härrör från suget efter 

sötsaker. Sockerbegär och sötsug är återkommande i den här 

diskussionstråden. Det handlar om ett okontrollerbart sockerbehov och 
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ätandet av vad som konstrueras som onyttigt, med upplevda problem med 

vikten som följd. Begäret efter produkter som godis, kakor eller läsk - efter det 

riskfyllda sockret, framställs som så starkt att det inte går att kontrollera.  

 

[Skribent x och x]: Hi, girls! Raising my hand to admit I’m just the same as you lot! On 

the outside, you’re being healthy and happily pass up cake at work, and everyone 

thinks you´re doing such a good job. I exercise 3-4 times a week and I get a lot of praise 

for being so good with diet and exercise. Then, come nightfall, the cravings start, and 

when the children are in bed I’m roaming the cupboards, shovelling down stuff you 

would rather not eat but since it´s there, you eat it anyway. Then you have some more. 

And more. Until you almost feel sick. Then I usually think that, bah, I’ll be good 

tomorrow again so tonight I might as well have some crisps, too. […] Because of this – 

exercising and keeping a healthy diet in the daytime, I’m neither gaining nor losing 

any weight. […] (T8#103:30).  

 

Detta inlägg är från samma diskussionstråd som det tidigare, men betydligt 

senare i diskussionen. Inlägget går att se som en del av en diskursiv 

konstruktion av kvinnlighet. Kvinnlig hunger har länge framställts som något 

farligt och något skamfyllt (Bordo, 2003) och när skribenten beskriver hur 

denna går i skåpen efter att barnen har lagt sig och äter det som finns, men 

samtidigt upprätthåller bilden av sig själv som hälsosam utåt går det att se 

som en reproduktion av hur sötsug och begär görs till något skamligt och till 

något som behöver döljas utåt. I diskussionerna uttrycks således ett begär som 

görs kvinnligt, något som sker i inlägget ovan genom en interpellation där 

uttrycket ”Hi Girls” positionerar skribenterna som tjejer, en position som även 

skribenten intar när denna erkänner att hon är exakt likadan som övriga i 

tråden. 

Konstruktionen av ett kvinnligt begär gör även något med de kroppar som 

konstrueras. Om man följer Butlers (2004, 2007) resonemang om hur kroppar 

konstrueras inom ramen för tillgängliga diskurser så begripliggörs de 

kroppar som skrivs fram i diskussionerna genom normaliserande 

konstruktioner av kvinnliga kroppar och av det kvinnliga subjektet. Den 

konstruktion av ett okontrollerbart begär som kan ses i diskussionerna 

lokaliseras i en kvinnlig kropp – en kropp som därmed också görs till 

okontrollerbar. Kropps- och viktkontroll är betydelsefullt för konstruktionen 

av en positivt värderad femininitet (Avakian & Haber, 2005; Bordo, 2003;  

Cairns & Johnston, 2015; Lupton, 2013a; Lupton, 2013b) och det är mot 

bakgrund av detta som det i min läsning av diskussionerna framträder en 

konstruktion av den kvinnliga kroppen som okontrollerbar och ett kvinnligt 

subjekt med en vilja till kontroll över denna.  
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I inlägget är dock även en riskdiskurs verksam, där hälsa knyts till 

förmågan att säga nej till den erbjudna riskfyllda kakan på jobbet vilket också 

genererar ett positivt bemötande. Risk och osäkerhet uttrycks som en 

avsaknad av kontroll, samtidigt som kontroll görs till något eftersträvansvärt.  

 

You need to pay attention to the little things! Sometimes, when I start thinking about 

cheating (a piece of chocolate […]) I just have to tell myself to get a grip! I tell myself 

no! You could literally hear me say NO! Then I go to the mirror and look at myself. I 

see how far I’ve come, and then I just smile, and think that it’s not worth it… I just ate 

and I’m full, this is just cravings. […] Instead I just pour myself a tall glass of water and 

think of something else. Other times, I’ve said no but I keep thinking about it deep 

down, then my body just moves by itself and all of a sudden I’m sitting there, eating a 

whole bar of chocolate. But… that’s just your brain controlling you… You’re the one 

who should be controlling the brain. […] (T13#149:46) 

 

Även i detta inlägg berättas om gånger då kontrollen fallerar. Försöken att 

uppfylla normen görs ofta inför andras ögon; i ensamhet brister denna 

självreglering och skribenterna finner sig själv på jakt efter den eftersträvade, 

men riskfyllda, maten. Installerandet av kontroll förefaller därmed vara 

bräckligt. I linje med Foucault (1992), kan det ses som ett uttryck för försök till 

självreglering och kontroll av den egna kroppen utifrån sociala normer om 

hur man som individ bör hantera sig själv i relation till risk, mathållning och 

till sin kropp. Men självkontroll installeras här inte genom en disciplinering 

som kommer sig ur andras blickar, utan istället installeras den genom att 

skribenten ställer sig framför spegeln eller högt uttalar ett förbud mot 

sötsaker. Inlägget kan således läsas som ett exempel på hur självreglering 

installeras genom att subjektet bedömer sig själv utifrån normer om hur 

kroppar ska se ut, men även som ett exempel på hur denna självreglering 

brister i ensamhet. Kroppen rör sig av sig själv och överskrider därmed det 

intellektuella beslutet att förvägra kroppen njutningen med chokladen. Kön 

och risk görs här i samverkan med varandra och uttrycks som kontroll likväl 

som bristande kontroll över ett kroppsligt begär efter de riskfyllda sötsakerna 

vilket medför en specifik konstruktion av den kvinnliga kroppen; den 

performativa effekten är att den kvinnliga kroppen konstrueras som 

okontrollerad och i viss mån okontrollerbar. 
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Fin och fräsch: kroppsideal 

Diskussioner om kroppsfett och om betydelsen av detta är återkommande i 

diskussionstrådarna. Det handlar om den oftast kvinnliga kroppen och om 

viljan att gå ner i vikt.  

 

I’ve never had a complicated relationship with food. Or maybe I have, given that I’ve 

been overweight my entire life? […] (T7#7:5). 

 

I den första meningen i detta inlägg slås fast att skribenten aldrig haft ett 

problematiskt förhållningssätt till mat. I den andra meningen ställs dock den 

retoriska frågan om så ändå inte är fallet då hon alltid varit överviktig. På så 

sätt tas övervikten som intäkt för att förhållandet till mat måste vara 

problematiskt. Det överviktiga subjektet konstrueras som ett subjekt som har 

en problematisk inställning till mathållning. Det kvinnliga subjekt som 

artikuleras i inlägget gör det i relation till en diskursiv konstruktion av 

övervikt, en konstruktion varigenom en viss mängd kroppsfett görs till något 

patologiskt (Lupton, 2013b; Woolhouse et al., 2011). Jag läser diskussionerna 

som att kroppar konstrueras inom ramen för en medicinsk förståelse av 

kroppar, där denna förstås utifrån dess vikt i kilon och gram i förhållande till 

kroppens längd. Fetma har kommit att medikaliseras (Bildtgård, 2002) och 

blir till utifrån en medicinsk förståelse av kroppen som en del av den 

styrningsmentalitet som risk är en del av. De kroppar som skrivs fram i 

diskussionen gör det ofta utifrån denna kroppskonstruktion där kroppens 

tyngd sätts i relation till institutionaliserade råd om kroppars vikt. Därigenom 

konstrueras en viss sanning om kroppar, en sanning som stabiliseras när den 

tas upp och (re)produceras i diskussionerna. Det går att läsa som ett sätt 

varigenom normer om vad som är ”normal” vikt konstrueras. Diskussionerna 

kan därmed läsas som att kroppskontroll iscensätts både utifrån diskursiva 

konstruktioner av riskutsatta kroppar och av diskursiva könskonstruktioner. 

I många inlägg framhålls att skribenterna inte är ute efter att följa någon 

särskild diet. Istället framförs att det handlar om livsstilsförändringar. I linje 

med det handlar det därmed snarare om att hitta hållbara andra alternativa 

mathållningar, och om att äta ”hälsosamt”. Tidigare forskning visar att ett 

hälsosamt ätande kommit att associeras med kvinnlighet (Chapman, 2013). I 

min läsning av diskussionerna framträder hur det hälsosamma ätandet i 

diskussionerna ofta, om än inte alltid, konstrueras i relation till skönhetsideal 

och den idealiserade smala kroppen. Vad detta hälsosamma ätande 

egentligen är, är dock något som förhandlas i diskussionerna och ges olika 

betydelser.  



 

69 

 

[…] I’m also thinking this is a lifestyle change. Which is why I won’t remove all sugar 

because I know that I won’t be able to maintain that lifestyle and I would have relapses 

all the time. I think it works better for me to know that I can eat a little bit sometimes. 

But I’m also cutting down on high-glycaemic carbs such as rice, pasta, and bread and 

replace it with wholegrain alternatives and so on. We can do this, ladies! Go, go!! […] 

[...] (T8#50:13) 

 

Det förefaller således vara mer acceptabelt att vilja göra en livsstilsförändring 

än att under en kortare tid hänge sig åt en viss diet. Jag menar därför att 

inläggen ovan måste sättas i relation till sociala och kulturella normer där 

smalhet ofta samverkar med hälsa men också samtidigt handlar om 

skönhetsideal och fungerar som ett sätt att konstruera kvinnlighet (Chapman, 

2013;  Kwan, 2009;  Woolhouse et al., 2011). Överviktiga kroppar blir lästa 

genom konstruktioner av en ideal kroppsvikt och knyts till ohälsa (Lupton, 

2013b) något som bekräftas av tidigare forskning som har visat hur 

kvinnlighet konstrueras genom att det begränsade ätandet formuleras som en 

fråga om hälsa snarare än som en eftergift inför skönhetsideal (Woolhouse et 

al., 2011). I min läsning av diskussionstrådarna framträder hur detta ofta sker 

genom att många inlägg inledningsvis betonar hälsoaspekterna av en 

viktnedgång men sedan sker en glidning till att viktnedgången i sig hamnar i 

fokus. 

Ytterligare ett exempel på detta finner vi i följande inlägg. 

  

Hi! I never cared about my weight until about 4 years ago. I saw a photo of myself, 

and I was looking really big and swollen… fat! I hadn’t ever thought about it before 

then. Anyway, that made me go on a diet… A very strict one. […] When I started, I 

weighed around […] kilos, and my goal was […] kilos. I had lost control and wanted 

to lose as much weight as possible… I reached my goal in a couple of months. As you 

can tell, it wasn’t healthy, and people started complaining that I lost too much and 

told me to start eating more, but I had started to fear food.  

Then I started working in a pizzeria, and well, I quickly started putting most of the 

weight back on. It was just as well, but then I faced a new problem… This time I just 

had to eat everything in sight all the time. I felt so gross and full all the time.  

I´m not sure where I’m going with this, maybe that it’s better to take it slow than to 

rush your body and lose weight too fast, because it’s not good for your body. I 

currently weight around […] kilos, but I would like to weigh […]. Why do I want to 

lose weight? Because I just feel so much better, I feel nicer and fresher, and clothes 

just fit so well. It’s expensive to be slim, at least for me, clothes just fit so well and I 

end up buying everything I try on. […] I’m so happy to have found this place. I used 
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to have a friend to talk to and we were pushing each other, but then I moved away. 

This will be so much fun; I hope we can lose a lot of weight together. […] Hugs 

(T13#103:46) 

 

Den inledande beskrivningen av hur skribenten ser ett foto av sig själv och då 

ser den egna kroppens storlek kan i linje med Foucault (1998) förstås som ett 

exempel på normaliseringens verkningar. Genom betraktelsen av fotot ser 

skribenten sig själv utifrån, och bedömer sig själv utifrån normativa 

konstruktioner av feminina kroppar och dess idealiserade storlek. Då 

kroppen förstås som liggande utanför normen om den smala kvinnliga 

kroppen blir konsekvensen en strikt reglering av den egna mathållningen, där 

smalheten blir till ett mål att uppnå genom regleringen. I inlägget ges en bild 

av hur makt genom diskursen opererar på kroppen, den kropp 

som ”upptäcks” på fotot ses genom den kulturella förståelsen av hur en 

kvinnlig kropp ska se ut. Därigenom konstrueras också det subjekt som gör 

bedömningen att kroppen ser stor ut, och i detta uppdagande grundas också 

viljan att förlora vikt. I diskussionen görs kroppar utifrån normativa 

konceptualiseringar om ideal kroppsvikt, som i inläggen nedan. 

 

 

[…] In December, I lost about 5 kilos, now I’ve put three of them back on, so I’m 

currently down three in total. My current weight is […] kilos, and I want to reach […] 

kilos. Therefore, losing 15 kilos by New Year’s sounds like a good plan to me. And 

just think how great we’re going to look! 

My weigh-in day is tomorrow; then it’s crunch time. I will NOT go on any particular 

diet since I have tried both Weightwatchers, GI, and LCHF, and I just go nuts from all 

the rules. Instead, I’m cutting out rice, pasta, and potatoes, but I’m going to have 

some carbs, such as crispbread, fruit, and porridge. So, just exercise and eat healthy 

food. Weigh-in is tomorrow and here goes nothing! No more stuffing my face with 

sugar, I’m sick and tired of it after Easter! (T8#103:30).  

 

The gist of what I said was basically that I think it’s great that you guys are sharing 

your stories. It’s inspiring! As for your weight, [skribent x], it’s hard to say. I’m 168 cm 

tall and my goal weight is […] kilos (best-case scenario […] kilos). I used to weigh that, 

but I think that if I lost any more, I would look rather strange: a bit bony and I would 

lose my curves. Of course, that’s highly personal and has to do with personal 

preferences, but it also depends on your bone structure and its weight and shape. For 

me, and for my build, I find […] kilos to be the absolute minimum, despite being 

shorter than you are. The main thing is that you feel good and are happy about 

yourself! Hugs! (T13#106:1) 
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Det första inlägget är fortsättningen på trådstarten som inledde föregående 

avsnitt. I inlägget berättas om en kvinnlig kropp som efter ett antal 

graviditeter framställs som i behov av att förlora vikt. Genom ingående 

beskrivningar av den nuvarande vikten samt av den vikt skribenten vill nå 

slås fast att en viktnedgång är eftersträvansvärd. Tidigare i samma inlägg 

berättas om en övervikt som finns men som inte syns; när andra hör hur 

mycket skribenten anser sig behöva gå ner i vikt så blir de förvånade. Det sker 

därigenom en distansering från andra kroppar som bedöms som överviktiga, 

de kroppar där en vikt utanför normen är synbar för omgivningen. Det andra 

inlägget är ett svar på en fråga om huruvida en viss målvikt låter bra. Inlägget 

kan läsas som en försiktig avrådan från att gå ner alltför mycket i vikt. Det 

framförs att en alltför stor viktnedgång skulle innebära att ”formerna” 

förlorades, och att kroppen riskerar att se benig och konstig ut. Viktnedgång 

görs på så sätt i diskussionerna både till något positivt och till något negativt: 

viktnedgången görs till något positivt så länge den inte hotar 

femininitetskonstruktionen där vissa former görs eftersträvansvärda. En 

sådan viktnedgång görs till något negativt. 

I min läsning av diskussionerna framträder en femininitetsdiskurs, synbar 

genom den interpellation som sker där läsaren genom beskrivningar som om 

hur snygga ”vi” ska bli efter viktnedgången, interpelleras av den diskursiva 

konstruktionen av den snygga, smala kvinnliga kroppen. Diskurser erbjuder 

ett visst seende (Fahlgren, 1999), och i diskussionerna görs kroppar förstådda 

utifrån diskursiva konstruktioner av den ideala kvinnokroppen. De kroppar 

som konstrueras i diskussionerna är ofta kroppar som ska bearbetas, regleras 

och kontrolleras för att uppnå ”snyggheten” som kommer sig ur 

viktnedgången. Att se snygg ut görs därmed till något eftersträvansvärt och 

till ett mål som ska uppnås. Implicit konstrueras också den överviktiga 

kroppen som ”osnygg” och som något problematiskt.  

Skribenterna skriver på så sätt fram sig själva utifrån tillgängliga diskurser 

om kvinnokroppar och av normativa konstruktioner av kvinnokroppen 

varigenom smalhet görs till något positivt och blir till att vara ”fin” 

och ”fräsch”, där smalheten signifierar normalitet. Det är dock inte enbart 

övervikt som associeras till hälsa i termer av förtäckta skönhetsideal. I 

diskussionstrådarna framgår att när en viktnedgång blir alltför stor så 

reagerar omgivningen negativt och åberopar risken för ohälsa, men även 

risken att förlora den ideala kurviga kvinnliga kroppen. Vikten artikuleras 

som en risk genom att den knyts till hälsa, men detta sker även i relation till 

konstruktionen av den feminina kroppen. Den kvinnliga kroppen ska regleras 
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och disciplineras, men det ska ske efter samhälleliga normer om 

skönhetsideal och normer om den ideala kroppen som varken är för tunn eller 

för tung. 

Jag läser diskussionerna som att de disciplinerande och stigmatiserande 

diskurser som bland annat Lupton (2013b) framför omger den överviktiga 

kroppen är verksamma, och att den överviktiga kroppen genom dessa 

konstrueras som det synliga beviset på en oförmåga till självkontroll. Det är 

en normativ förståelse av kroppar som medför att en kropp som ligger utanför 

normen om ideal vikt konstrueras som märkt av risk; kroppsfettet blir till ett 

förment synligt bevis på en oförmåga att utöva självreglering. Självreglering 

och kroppskontroll är av vikt för femininitetskonstruktioner samtidigt som 

det är viktigt att inte uppvisa för mycket kontroll. Även Ambjörnsson (2005) 

diskuterar hur kroppsfett fungerar som ett sätt att uttrycka klass- och 

könsidentiteter, och att upptagenhet med kroppsfett förstärker normativa 

femininiteter. De kroppar som konstrueras i diskussionerna är kroppar där 

kvinnlighet görs genom konstruktionen av kvinnokroppen utifrån normativa 

ideal om feminina kroppars storlek och utifrån normerande 

riskkonstruktioner där självkontroll görs till något positivt.  

 

En okroppslig kropp 
I diskussionerna uttrycks även föreställningar om balans och om kroppens 

inre:  

 

It’s not really a matter of simply reducing fat and forcing the body to lose weight, it’s 

more that the body returns to its ‘comfort-weight’. If the body is out of balance and 

too heavy (or too light), and balances out, it automatically adjusts in the direction it 

prefers (whether it’s up or down), at least according to that documentary.  

However, it’s not a quick process and certainly not a diet! […]  

I want to lose weight, no doubt about it, but above all, I want to feel more balanced in 

my body. Then the weight should just follow. I mean, if you can lower the bad 

cholesterol, lower the stress hormones, increase the cells’ ability to recover, become 

more alert and eat fewer calories, not necessarily due to the fasting, but also because 

you achieve a balance when eating, keep your hunger and inner clock in check, you 

should lose weight, which is what I/my body needs. (T7#3:1) 

 

I en diskussionstråd diskuteras hur periodisk fasta, alltså att i perioder 

begränsa ätandet, förväntas påverka bland annat kroppens celler och 

hormoner. I inlägget ovan slår skribenten fast att denna självklart vill gå ner i 
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vikt, men det viktigaste är att uppnå en kropp i balans vilket förutsätts 

medfölja att kroppsvikten går ner. En föreställning om att det för varje kropp 

finns ett stadium av balans skrivs fram i trådens inlägg och att om kroppen 

genom en viss mathållning hamnar i balans så kommer den att återfinna den 

vikt som är den rätta för just den kroppen. Den dominerande diskussionen i 

tråden är just hur fasta kan leda till hälsoeffekter eftersom kroppen genom 

fastan uppnår en ”naturlig” balans. Att hitta en kroppslig balans framställs av 

skribenterna som viktigt, så pass viktigt att det sker ett visst ifrågasättande av 

de som i alltför hög grad framhåller viktminskning som incitament för fastan. 

Att gå ner i vikt genom den periodiska fastan framstår dock som något 

positivt för de flesta, men till skillnad från i andra diskussioner blir det här 

viktigt att framställa denna som en positiv bieffekt snarare än som ett 

grundincitament till denna mathållning. Det är dock inte alltid fastan 

framställs som positiv. 

 

[…] Oh, this fasting thing has messed me up. I keep going for the health benefits 

(though I’m not sure there are any left with this eating pattern). Nevertheless, I said 

from the start I would try it for x number of weeks to see its effects and I’m sticking to 

that plan before I make any decisions. The body is being purged, all right; I have tons 

of sore pimples, and not only on my face. I’ve gained weight, both in terms of fat and 

in general. However, I do think my arms look thinner.  (T7#7:5) 

 

I inlägget ovan ges en redogörelse för problem uppkomna relaterade 

periodisk fasta. Skribenten tar upp problem med hetsätning och en 

okontrollerbar hunger men tänker ändå fortsätta äta i enlighet med dieten 

för ”hälsoeffekterna” – men ifrågasätter samtidigt om det kan finnas några 

kvar på grund av de problem med ätandet som uppstått. I diskussionerna 

konstrueras mathållningen i relation till olika kroppsliga tecken. Att fasta, att 

i perioder begränsa matintaget, görs till något som renar kroppen, ofta genom 

att gifter som tas om hand av olika kroppsorgan ska rensas ut av kroppen 

genom bytet till en mer ren och naturlig mat i kombination med fastandet. 

Kroppen, och i förlängningen subjektet, ska renas genom en viss mathållning. 

Finnarna som kommit med den nya mathållningen tas som intäkt för att 

kroppen renas, de blir till ett på en gång symboliskt och materiellt tecken på 

en reningsprocess där det orena tar sig ur kroppen genom huden. De blir 

därmed till ett synbart och kännbart bevis på att det dåliga, det riskfyllda, 

lämnar kroppen som därigenom blir ren. Diskussionen om den periodiska 

fastan kan läsas som ett exempel på hur risk konstrueras genom 

konstruktioner av avvikelse och normalitet (Fahlgren, Giritli Nygren & 

Johansson, 2016). I min läsning av diskussionerna så framträder en diskurs 
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om kroppslighet, genom vilken kroppen görs till något naturligt. Det sätt som 

balans och renhet uttrycks i diskussionerna kan utifrån detta ses som att det 

handlar om ett återgående till ett ”naturligt” stadium, och bort från 

något ”onaturligt” där kroppen är i obalans. Genom denna diskurs 

konstrueras kroppen som naturlig genom föreställningar om kroppslig 

balans, samtidigt som kroppen görs till onaturlig genom föreställningar om 

att vara i obalans – på sätt som konstruerar normalitet och avvikelse. Det kan 

ses som ett utslag för kontroll, då en kropp i balans är en kontrollerad kropp 

medan en kropp i obalans är en okontrollerad och okontrollerbar kropp. 

Kroppen blir på så sätt till ett kärl, en i grunden naturlig entitet som riskerar 

att förlora sin inneboende naturlighet om man stoppar i den fel saker. 

Som tidigare diskuterats bygger denna typ av förståelse av kroppen och 

de risker som en felaktig mathållning kan leda till på en medikaliserad 

förståelse av kroppen. Genom att använda sig av en medicinsk diskurs om 

kroppslighet görs viss mat till en risk för kroppens minsta beståndsdelar, en 

risk som kan undvikas genom att man istället äter ”ren”, naturlig, mat och 

under bestämda perioder undviker eller begränsar matintaget. 

Självregleringen har på så sätt tagit ett ytterligare steg och som framkommer 

i diskussionen om den periodiska fastan åligger det nu subjektet att reglera 

sig själv ner på nivån av blodfetter eller hormonnivåer, vilket i linje med 

(Rose, 2001) kan ses som ett uttryck för en somatisk individualitet där 

subjektet konstrueras utifrån en viss syn på dess korporalitet.  

Intressant nog innebär detta försök till kontroll över kroppen in i dess 

minsta beståndsdelar också ett avsägande av kontroll, då kunskap om den 

egna kroppen på denna nivå inte alltid är tillgänglig för subjektet. Kunskap 

om celler och liknande går endast att få genom läkarvetenskapen vilket 

paradoxalt nog innebär att subjektet i sitt sökande efter kontroll över den egna 

kroppen måste ge upp en del av denna kontroll och istället förlita sig på 

experter.  

Det är dock inte endast genom vad man äter som denna balans kan 

uppnås, utan också hur och när detta ätande sker.  

 

[..] Is it the protein in the milk that can irritate the body and trigger feelings of hunger? 

What about powdered milk? I’m allowed to drink tea, but I would like to put milk in 

it… (T7#43:16) 

 

Everything in milk, i.e. both fat, proteins, and carbs can ‘trigger’ hunger. Everything 

that must be processed by the digestive system. Once the milk goes into the stomach, 

the ‘machinery’ has to power up in order to break down the fat, the protein, and the 

carbs into smaller components. My guess is that powdered milk contains some form 
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of calories, so it’s the same thing as regular milk. Black coffee doesn’t contains any 

calories (no fat, no carbs, no protein). Therefore, the machinery doesn’t have to power 

up and the body keeps fasting. But, as said, it should be OK to have a little bit of milk. 

Personally, I just thought it was difficult to know how much to use, so I chose to get 

used to regular black coffee instead. Its great once you’ve choked it down for a 

week ;) (T7#44:10) 

 

Inläggen visar på hur det i den här diskussionstråden framförs föreställningar 

om att kroppen behöver vila sitt ”maskineri” under perioder för att uppnå 

den eftersträvansvärda balansen. Denna analogi är i sig intressant. Det kan 

läsas som en föreställning om en kropp som har inneboende mekanismer 

vilka kan vridas av eller på, beroende på vad skribenterna ger denna kropp 

för mat. I inläggen ovan diskuteras hur kroppslig vila uppnås och huruvida 

mjölk i kaffet eller teet innebär att kroppen startar upp sitt maskineri för att 

hantera detta eller om kroppen kan kvarstå i fasta trots inmundigandet av 

kaffe med mjölk.  

Det är inte ovanligt i dessa diskussioner att det sker ett särskiljande mellan 

kroppen och självet. Kroppen görs till en egen entitet, skild från personen, 

som det åligger individen att med olika tekniker kontrollera. Det sker på så 

sätt en uppdelning mellan den biologiska kroppen och självet. Denna 

diskursiva konstruktion av kroppen är vanlig i det västerländska samhället 

och fungerar som en gränsdragning mellan den civiliserade och den djuriska 

kroppen, där den intellektuella kontrollen över kroppen är det som särskiljer 

den civiliserade kroppen och som gör den mänsklig (Lupton, 2013b), med 

konsekvenser också för hur kroppar upplevs och levs. Den kontrollerade 

kroppen, den som ser ut och tar upp lagom mycket plats, ses som mer 

civiliserad än den kropp som faller utanför normer om kroppar och som 

därför förstås som okontrollerad. Dessa föreställningar spelar in i förståelsen 

av hur kroppen ska regleras in i dess minsta beståndsdelar, där även dess 

hunger ska kontrolleras.   

Genom att följa en ätanderegim som reglerar inte endast vilket ätande som 

ska ske utan också när detta ätande är tillåtet ska den ultimata 

kroppskontrollen uppnås där kroppen inte längre signalerar hunger. Det 

gäller dock att inte i onödan trigga igång kroppen, att återuppväcka den, då 

den återigen kommer att signalera ett behov efter föda. Jag läser diskussionen 

som ett uttryck för en längtan efter en kropp utan hunger. I förlängningen 

innebär riskartikulationerna att normativa könskonstruktioner med detta 

stärks då risk fungerar som ett sätt att installera en allt hårdare reglering av 

den kvinnliga kroppen, en reglering med syfte att uppnå en fullständig 
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kontroll över det begär och den hunger som konstrueras som ett uttryck för 

femininitet.  

 

Normativa könskonstruktioner, risk och omsorg 
Samhällets ojämlika arbetsdelning innebär att kvinnor oftast gör en större del 

av hushållsarbetet och också förväntas ta ansvar för familjens mathållning 

(DeVault, 1994) och kroppar vilket får implikationer för den egna 

kroppskontrollen:   

 

[…] We started the GI diet and we’ve been doing it for a month! I don’t need to lose 

weight myself, just become more alert. However, my partner needs to lose a lot of 

weight and I thought it was time to change our lives. He´s tried different diets, but 

always gained weight afterwards. […] (T13#7:5) 

 

Jag läser diskussionerna som att det är en majoritet kvinnor som skriver i 

trådarna, och försöken att förmå en manlig partner att undvika den mat som 

i skribenternas diskussioner görs till riskfyllt är återkommande i synnerhet i 

den diskussionstråd inlägget ovan kommer från. 

Skribenterna vittnar om att mathållningen påverkas av deras 

familjesituation och deras omsorgsarbete. I analysen av hur detta 

omsorgsarbete och ansvar över familjens mathållning görs som tidigare 

nämnts i trådarna i relation till kön och till risk. Att kvinnor fungerar som 

bärare av normer om kroppsideal och här förväntas ta ansvar inte bara för sin 

egen kropp utan också för andras kroppar och deras hälsa genom maten är 

något som tidigare forskning (Anving, 2012; DeVault, 1994; Lupton, 1996) 

visat är vanligt och det kan läsas som ett uttryck för ett kvinnligt kodat 

omsorgsarbete. Detta omsorgsarbete visar sig i inlägget ovan genom att det 

är kvinnan som tar beslutet att det är dags för en förändring av den 

gemensamma mathållningen baserat på mannens övervikt. Att tvåsamhet är 

betydelsefullt för mathållningen är väl belagt inom forskningen (Anving, 

2012;  DeVault, 1994), och min analys av diskussionstrådarna visar på hur 

tvåsamhet även har betydelse för riskkonstruktioner.  

Inlägget nedan kan ses som en del av en berättelse om varför skribenten 

vill förändra sina matvanor, vilket motiveras av en vilja att äta nyttigare för 

att gå ned i vikt och för att bli piggare och må bättre. Skribenten motiverar det 

dock också med en vilja att slippa blodsockerfall och den påverkan på 

humöret som en oregelbunden kost kan innebära, eftersom humöret kan 

innebära ett hot mot den nyblivna parrelationen. 
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[…] I want to change my diet to build up my energy and avoid hypoglycaemia and 

getting hangry all the time (I wouldn’t want to lose my new partner).  

The bread I posted about could easily be made even healthier by replacing some of the 

wheat flour with wheat bran and wholemeal flour […]. (T13#5:1) 

 

I diskussionerna är det vanligt att relatera mathållningen till sambor, partners 

eller barn. Genom det omsorgsarbete som mathållningen är en del av 

konstrueras ett feminint utrymme och femininiserade positioner. Dessa 

positioner görs ofta i relation till riskkonstruktioner. I diskussionerna framgår 

exempelvis hur kvinnor gör avvägningar mellan egna bedömningar av det 

riskfyllda och bedömningar av hur nöjd manliga partners kommer att vara 

med maten. 

 

[…] Told my partner about LCHF and he wasn’t exactly on board. He says he couldn’t 

go without his Spaghetti Bolognese. And I don’t think I can do it without him!! No, I 

must see this through. At least for one day, then my next goal is two days without 

sugar. (T8#27:1) 

 

I inlägget ovan skrivs det fram genom kommentaren om hur mannen sagt att 

han inte klarar sig utan köttfärssåsen och spagettin, medan hon inte klarar sig 

utan honom. Konstruktionen av den riskfyllda mathållningen ställs alltså i 

relation till diskursiva konstruktioner av femininitet där ett omsorgsarbete, 

vilket visar sig genom bedömningar om hur mathållningen ska passa in i 

familjelivet, är av vikt för görandet av feminina positioner (Anving, 2012). Det 

kan som i exemplet ovan ske i form av mannens matpreferenser ställs i 

förgrunden, eller som i exemplen nedan där skribenten skriver fram sitt eget 

ansvar och inflytande:  

 

[…] But since I usually do the cooking, he’ll have to eat what I make. […] Nagging 

doesn’t help […] I would feel much better if he cooked healthier food or if he wanted 

to exercise together. But no. (T13#102:1) 

 

I eat lactose-free Bregott. […] My husband prefers Lätt & Lagom, the regular Bregott 

always gets so hard and he gets annoyed with having butter that’s hard to spread, so 

our compromise (I’m the one doing the shopping so I call the shots 😊) is that we buy 

Bregott Mellan. It’s softer, but not loaded with crap! (T4#86:73) 

 

Omsorgsarbetet visar sig i inläggen ovan som ytterligare exempel på hur 

kvinnor tar ansvar för familjens eller manliga partners mathållning. Detta sker 
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bland annat genom att mannen positioneras som någon som ”får äta det jag 

lagar” eller någon vars åsikt vägs in men där kvinnan ändå bestämmer vad 

som inhandlas. Detta leder till en paradoxal situation, där kvinnorna både 

positioneras och positionerar sig själva som den som har makten och rätten 

att påverka och avgöra vad mannen bör äta. Denna komplexitet visar sig i att 

det i diskussionerna konstrueras både en underordnad och en överordnad 

omsorgsposition men i båda fallen skrivs det fram som i en feminin position 

med ansvar över andras mathållning och kroppar.  

I en underordnad omsorgsposition underordnas riskkonstruktioner 

normativa könskonstruktioner, uttryckta genom omsorgsdiskurser och 

tvåsamhetskonstruktioner. Detta sker exempelvis när det individuella 

ansvaret inför den riskfyllda mathållningen i familjelivet görs könat, och 

istället för att vara just ett individualiserat ansvar blir det en del av ett 

feminiserat omsorgsarbete där kvinnan tar ansvar för mannens och barnens 

mathållning och deras kroppar. Det sker också när kvinnan underordnar den 

egna viljan till självreglering inför mannens preferenser, där mannens behov 

av köttförsås och spagetti görs överordnad kvinnans vilja till en annan 

mathållning hon ser som mindre riskfylld. Den överordnade 

omsorgspositionen intas genom att kvinnan som ansvarig för mathållningen 

kan ta beslut om en mindre riskfylld gemensam mathållning. 

 

Sammanfattning 
Min analys av diskussionstrådarna visar hur kön uttrycks på olika sätt i 

relation till riskkonstruktioner. I diskussionerna framstår den kvinnliga 

kroppen som okontrollerad, en feminiserad kropp uppfylld av begär inför 

den riskfyllda maten och i behov av kontroll. Detta sker i relation till 

riskkonstruktioner vilka förutsätter ett personligt ansvar inför det som görs 

till riskfyllt, exempelvis fett, socker och processad mat, ett ansvar som 

förutsätter en kontroll och självreglering av kroppar. Den performativa 

effekten av det sätt som dessa diskurser uttrycks i diskussionerna medför att 

den kvinnliga kroppen, och därmed även den kvinnliga subjektspositionen, 

görs i relation till kontroll likväl som avsaknad av kontroll. Den kvinnliga 

kroppen blir till något som ska bearbetas och regleras, och som med hjälp av 

självregleringens tekniker ska kontrolleras för att inte positioneras av risk. 

Detta framkommer också genom konstruktioner av en kropp i balans och en 

kropp utan hunger. Då den kvinnliga kroppen konstrueras som en kropp med 

oregerliga begär, kan detta också läsas som ett sätt att stärka normerande 

könskonstruktioner där kontrollen över begär och hunger som uttryck för 
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femininitet också uttrycks genom riskartikulationer. Detta sker också på 

andra sätt. Min läsning av diskussionstrådarna har visat hur den riskfyllda 

mathållningen också konstrueras i relation till en omsorgsdiskurs. Genom 

denna konstrueras en feminin position med ansvar för andras mathållningar 

och kroppar, och det görs på sätt där det individuella ansvaret för 

undvikandet av det riskfyllda görs könat och en del av ett familjeorienterat 

omsorgsarbete. Vid vissa tillfällen görs riskkonstruktionen underordnad 

normativa könskonstruktioner genom vilka omsorg konstrueras. 
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Betydelseförskjutningar & motstånd 

I detta kapitel redogör jag för min analys av de möjligheter till motstånd och 

betydelseförskjutningar av riskkonstruktioner som skapas i diskussionerna. 

För att undersöka detta har jag i kapitlet fokuserat hur motstånd mot 

riskkonstruktioner uttrycks genom, och i samverkan med, klass- och 

könsdiskurser och hur detta kan innebära att betydelsen av risk förändras. 

 

Bekännelser 
I tidigare kapitel har det framkommit att ansvar i förhållande till 

mathållningen och de risker som konstrueras i relation till denna ofta 

manifesteras som en vilja till kontroll och till självreglering. Det är dock en 

kontroll som ofta är problematisk att upprätthålla. Skribenterna berättar ofta 

om hur de avstår från ätandet av den mat som görs riskfylld inför andra men 

när andra inte ser äter på ett helt annat sätt. 

 

That’s me as well! But I would never ever eat when someone else could see. No, I´m 

the classic secretive eater. Don´t mind a bit saying no to sweets and cookies at work 

or at parties, but when at home again I could easily eat tons on just one evening. And 

then I feel like shit, yea, I mean I do feel so much better both physically and mentally 

when I don’t eat that shit, but it’s like all the logical thinking just stops once the 

cravings start. (T8#45:13) 

 

I inlägget berättas om en förmåga att kunna avstå från godsaker under dagtid 

för att istället ”trycka i sig” på kvällen när skribenten i hemmets avskildhet 

inte längre kan ses äta det som görs till riskfyllt. Det påminner om resultaten 

från Woolhouse et al. (2011) studie där de kvinnor som deltog i studien 

begränsade sitt ätande inför andra samtidigt som de inför kvinnliga vänner 

kunde äta utan begränsningar. Jag läser in en liknande dubbelhet i mitt 

material, där det framkommer att även om den riskfyllda mathållningen är 

något som görs mer svårtillgängligt för vissa feminina subjekt och beskrivs 

som ett slags smygätande, dolt för andras ögon, så finns där ändå en vilja att 

berätta om denna form av ätande i dessa forum.  

 

Overweight, unfit … yeah, fat simply speaking :)  

I work full-time, have small children, house and home to tend to, and a big appetite 

for both food and sweets. No exercise to speak of right now... What’s more, I don’t 

have the energy for it, even if there was a period many years ago when I did do well. 
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My hope is first and foremost to lose weight. Once that’s done, I guess you could get 

in shape with muscles and all that. (T10#3:2 ) 

 

Jag menar att de erkännanden som framkommer i diskussionen kan läsas som 

exempel på hur bekännelsen (Foucault, 1998) fungerar som ett sätt att etablera 

en sanning om självet. Bekännelsen som teknik återkommer i diskussionerna 

och det kan läsas som en form av vad Rose (1999) kallar för självvärdering. 

Genom att berätta sig själv på ett sätt där omständigheterna gör det svårt att 

upprätthålla en annan mathållning konstrueras en position av någon med 

viljan men inte förmågan till självreglering. Normerna om självreglering och 

eget ansvar stärks när samma skribent framför att hon vet att hon ”gnäller”, 

vilket blir till ett sätt att positionera sig i en underordnad position och att 

samtidigt be om hjälp.  

I diskussionerna förekommer även hur skribenter försöker hjälpa 

varandra att uppnå den eftersträvansvärda mathållningen. 

 

It’s all about self-discipline. To be able to just decide only to eat certain things. To be 

able to say no to yourself when it comes to sugar and fatty foods. It’s super hard, but 

my advice is to see the doctor. Find out your health status, ask them how your body is 

doing. It may help to find out the state you’re in. (T10#43:5) 

 

But what am I supposed to say to the doctor? I mean, ‘Hi, I’m fat’ probably won’t 

work… (T10#46:2) 

 

No, you tell them, ’Hi, I have problems with being overweight and my eating habits. I 

would like to know how bad of a state I’m in and get some help and advice on how to 

improve my lifestyle.’ (T10#47:5) 

 

Det första inlägget är ett svar till en annan skribent där det slås fast att det 

endast handlar om självdisciplin och om att kunna fatta, och följa, ett beslut 

om mathållningen. Skribenten ges även rådet att uppsöka en läkare för att be 

om en hälsokontroll. I den efterföljande diskussionen framgår dock att detta 

alternativ känns främmande för den skribent som får rådet. Diskussionen kan 

ses som att förmågan att berätta ett narrativ om sig själv på ”rätt” sätt, ett sätt 

där självdisciplineringen är viktig, är av stor betydelse för förmågan att kunna 

positionera sig som ett moraliskt subjekt (Skeggs, 2004). Denna möjlighet ser 

inte likadan ut för alla, utan möjligheten struktureras utifrån klassrelationer. 

Att istället för att benämna sig själv ”jag är tjock” be om hjälp av sjukvården 

för övervikt, matvanor och livsstil är att göra sig förstådd inom en 
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medikaliserad riskdiskurs där viljan att arbeta med sig själv och sin kropp är 

det viktigaste.  

Jag läser bekännelsen och de uttryck för dåligt samvete som framkommer 

i diskussionerna som ett sätt att visa på en strävan och vilja att uppfylla 

normen. Uppvisandet av dåligt samvete menar Ekström (1990) är ett uttryck 

för den som känner normen men som inte förmår nå upp till den, och jag ser 

försöken att genom självreglering försöka anamma en mathållning som inte 

görs till riskfylld som ett sätt att försöka uppnå den hälsa som bland annat 

Galvin (2002) visat är en viktig del av medelklassens identitet och att på så 

sätt upprätthålla distinktionen mot den Andre ätaren. Då subjektet redan är 

positionerat av andra ideologiska diskurser, här klass- och könsdiskurser, 

påverkar detta även dess förmåga att positionera sig utifrån 

interpellationsakter från riskkonstruktioner. Genom bekännelsen som form 

finns en möjlighet att berätta sig själv på ett sådant sätt att det möjliggör för 

skribenterna att positionera sig som en moralisk individ, genom att visa på en 

kunskap om normen om självreglering inför den riskfyllda maten. Detta sker 

oftast som ett försök att undvika att positioneras i en problematisk position 

och att möjliggöra en positionering av det egna subjektet i relation till ett ideal 

om undvikandet av felaktigt och riskfyllt ätande oavsett hur det egna ätandet 

egentligen ser ut, och att på så sätt undkomma att interpelleras som ett 

omoraliskt subjekt.  

Bekännelsen är inte subversiv som den framkommer i de trådar jag läst, 

vilket innebär att den inte ger upphov till någon destabilisering av risk eller 

av andra normativa konstruktioner, däremot kan den leda till en 

betydelseförskjutning såtillvida att det är viljan till självreglering som blir till 

det viktiga snarare än den egna mathållningen. Det blir också tydligt att 

genom bekännelsen utkristalliseras specifika feminina klasspositioner. Det 

krävs vissa resurser för att lyckas berätta sig själv på rätt sätt i relation till 

normativa konstruktioner av eget ansvar och självreglering (Skeggs, 2004). 

Bekännelsen som form är därmed situerad inom de diskurser som finns 

tillgängliga, den görs i samverkan med klass och könskonstruktioner.  

 

Demokratisk paternalism 
Bekännelsen som teknik är dock inte det enda sättet varigenom det i 

diskussionerna sker betydelseförskjutningar av riskkonstruktioner, det sker 

även via ytterligare en teknik, som kan liknas vid vad (Valverde, 1998) kallar 

för en demokratisk paternalism. 
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I didn’t quite know how to label this discussion, but as I’ve just started to eat healthier 

during weekdays, I wonder if anyone would like to join in for some ‘pep talks’? [..] I’ve 

started to keep a healthier diet, but I feel like it wouldn’t hurt to get some 

encouragement from others in the same situation. We could share recipes, post updates 

to tell each other how it’s going, what works and what we struggle with. The point of 

this initiative is for me to learn how to eat healthier. I don’t want to go on some crash 

course diet for a couple of weeks and be constantly hungry just to drop a few kilos. 

This is supposed to be a lifestyle. […] (T13#0:1) 

 

Skribenterna berättar i diskussionerna om sina med- och motgångar för 

varandra men de tar också hjälp av varandra för att få stöttning och peppning. 

I inlägget konstrueras ett subjekt som har inlett en något striktare 

självreglering men som även söker andra som vill delta i en stödjande 

diskussionstråd. På så sätt konstrueras det hälsosamma ätandet, 

livsstilsändringen, som en gemensam angelägenhet för de som väljer att delta. 

Men som framgår är utgångspunkten för skribenten ovan att denna genom 

den gemensamma diskussionen själv ska lära sig att äta hälsosammare. Den 

gemensamma angelägenheten är därmed stödet som kan ges och fås genom 

diskussionstråden, ansvaret för den egna självregleringen är individens. I 

samma diskussionstråd har också en diskussion tagit fart där skribenterna 

stödjer och uppmuntrar varandra: 

 

It’s time to get real! I’ve also started to bend my rules when it comes to the diet while 

I’ve been sick. Not good! Time for a fresh start! I can only speak for myself, but if I don’t 

get my act together now, I will give up on this whole thing…. And that’s not how you 

lose weight. Come on! I believe in you! (T13#39:1). 

 

For me, it goes up and down. One day it’s great, the next I cannot resist. I’m trying to 

eat at regular intervals so I avoid hypoglycaemia. Yesterday, I showed myself in a 

bikini for the first time, and eww, now I’m feeling even more motivated… (T8#73:1). 

 

Inläggen ovan är exempel på hur skribenterna vänder sig till varandra för att 

få råd och för att berätta sig själva. I det första inlägget uppmanas två andra 

skribenter att skärpa sig. Dessa skribenter har i tidigare inlägg gett uttryck för 

en avsaknad av motivation, samtidigt som skribenten av detta inlägg också 

relaterar detta till den egna mathållningen, som enligt utsago, riskerar att 

hamna utom kontroll. Genom uppmaningar som ”kom igen” riktat mot två 

andra skribenter, följt av en försäkran från skribenten av inlägget om att hon 

tror på de andra, sker en interpellationsprocess där de andra skribenterna 

interpelleras av krav på eget ansvar och självreglering som är en del av 
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riskkonstruktioner. Samtidigt är det också ett exempel på den performativa 

effekten av riskkonstruktionen, där femininitet och en vilja till självreglering 

uttrycks genom en kritik av den egna kroppens utseende när den iförd bikini 

blottas för den egna och andras blickar. Det som sker är en normaliseringens 

dubbelverkan där normer om självreglering artikuleras tillsammans med 

normer om kvinnliga kroppar, en slags könad subjektsposition.  

Femininitet konstrueras genom kollektivt upprätthållna normer (Butler, 

2007), där det feminina subjektet konstrueras i relation till specifika sätt tala 

om mathållning och om kroppar (Ambjörnsson, 2005; Chapman, 2013; 

Woolhouse et al., 2011). Som i exemplet nedan, där tilltalet, genom 

konstruktionen av ett vi mellan skribenterna artikulerar ett kvinnligt subjekt 

som kämpar och som med hjälp av andra ”systrar” ska försöka uppnå den 

eftersträvansvärda kontrollen. Kritik av den egna kroppen utifrån normativa 

kroppsideal kan användas för att knyta an till andra och uttrycka en vit 

medelklassfemininitet (Ambjörnsson, 2005; Nichter, 2009). 

 

Hi, all my struggling sisters! Just remember that this is for life [...] Many happy hugs to 

you all! […] (T13#60:28 ) 

 

I inlägget görs klart att detta försök till självreglering och kontroll över den 

egna mathållningen, och i förlängningen över det egna subjektet, inte är något 

temporärt utan en förändring för livet. Diskussionen kan läsas som en effekt 

av riskkonstruktionens performativa verkningar där interpellationsakten till 

en feminin subjektsposition, genom att skribenterna gör självregleringen till 

en gemensam angelägenhet, också medför konstruktionen av ett systerskap 

mellan de feminina subjekt som i likhet med skribenten av inlägget ovan 

kämpar med den egna självregleringen.  

 

It makes me happy when I see you doing well! Its inspiring, please tell me more! I’m 

doing OK, but I relapse some nights. However, I’m getting it under control. Hugs! 

(T13#131:46) 

 

You are awesome! So considerate, you are the best! […] (T13#187:46) 

 

Som framgår är tonen mellan skribenterna ofta lättsam och positiv. Inlägg 

avslutas ofta med kram, eller att man som ovan skickar hälsningar till 

varandra med positiva bedömningar. Jag menar att detta visar hur man tar 

hjälp av andra för att lyckas förändra sig själv i relation till riskdiskursers 

normativa konstruktioner av eget ansvar. Detta visar hur 

ansvarsöverföringen och det därigenom individualiserade ansvaret för 
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självreglering och kontroll görs till något kollektivt. På så sätt utövas 

kontrollen genom att den utförs av alla, samtidigt som den normativa 

konstruktionen av risk reproduceras genom att skribenterna hjälps åt att 

upprätthålla idealet om självreglering. Styrningen, i en tid när regleringen av 

ätandet inte bara blivit ett sätt att uttrycka individualitet utan också ett sätt att 

konstruera sig som en moralisk individ, sker därigenom mindre genom en 

normaliserande blick uppifrån utan mer genom att subjektet ser sig själv 

genom en myriad av blickar som kommer från alla håll samtidigt. Jag menar 

dock att denna styrning och kontroll görs effektiv genom installerandet av det 

krav på eget ansvar som riskkonstruktionen innebär, där det egna ansvaret 

för hanterandet av risker hamnar i förgrunden. Det är ett försök att hjälpas åt 

för att det enskilda subjektet ska kunna formuleras inom ramen för normativa 

risk- och könskonstruktioner.  

Genom att självregleringen, istället för att vara ett individuellt ansvar, här 

uttrycks som en gemensam angelägenhet sker en betydelseförskjutning. Det 

är en förskjutning som inte främst berör vad som konstrueras som riskfyllt, 

utan snarare hur ansvaret för självreglering uttrycks. I min läsning av 

diskussionerna görs självregleringen i vissa fall till en gemensam 

angelägenhet, i likhet med hur Valverde (1998) beskriver att självreglering 

utförs som en demokratisk paternalism. Men det handlar inte endast om en 

gemensam självreglering inför den mathållning som görs riskfylld, utan den 

gemensamma självregleringen blir också ett sätt att (re)producera normer om 

femininitet.  

Temporalt upphävande av självreglering 
Ytterligare en teknik som medför betydelseförskjutningar av 

riskkonstruktioner är det temporala upphävandet av självregleringen, 

exemplifierat nedan: 

 

[…] Of course you want to treat yourself to good food and sweets when you go away 

together to have a good time. I know for a fact, having two children, it’s not often that 

you get a chance to get away like that. […] (T8#129:25). 

 

Inlägget ovan är ett svar på en diskussion där en skribent förklarar att hon 

kommer att unna sig att äta det som görs till något riskfyllt under helgens 

resa. Den riskfyllda mathållningen relateras till andra aspekter av livet. Att 

äta den riskfyllda maten knyts här till det positiva i att ha lyckliga ungar eller 

att ha det ”mysigt” med en partner på en resa, något som genom referensen 
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till barnen och svårigheterna att ha det mysigt efter att familjen utökats också 

knyts till betydelsen av att bibehålla parrelationen som föräldrar.  

Undantag från självreglering kan göras även i andra fall, som till exempel 

vid storhelger: 

 

Easter equals candy for me; I always go all in. Yuck, I’ve eaten so much candy over the 

last couple of days. Now I’m so nauseous that I don’t know what to do with myself. 

Maybe this is good, because I won’t eat again for a while. On Monday, I will pull myself 

together again. I´m not sure if I dare to ask my partner to stop me if he sees me eating 

something sweet again, because I’ve told him to do that so many times and then I 

always get angry when he actually stops me.[…] (T8#112:1) 

 

I inlägget berättas om hur storhelger innebär ett temporalt upphävande av 

självregleringen, som istället får vänta tills på måndag. Konsekvensen av 

detta upphävande av kontroll blir dock att kontrollen installeras desto 

hårdare sedan. Vad inläggen visar på är hur mathållning inte endast förstås 

utifrån huruvida den är nyttig eller riskfylld. Istället betonas här matens 

funktion av att smaka gott liksom nödvändigheten i att då och då få unna sig. 

Denna dimension, där det finns en spänning mellan att å ena sidan vilja äta 

njutbar mat och att äta det som betraktas som nyttigt är väl belagd i den 

tidigare forskningen (Biltekoff, 2010;  Counihan, 1999;  Cronin et al., 2014; 

Jallinoja, Pajari & Absetz, 2010) där till exempel Madden och Chamberlain 

(2010) beskriver hur kvinnorna i deras studie positionerade sig som den 

förtjänande individen och som någon som förtjänade att då och då få unna sig 

något gott. Detta framkommer även i diskussionerna, exempelvis genom 

påståenden om att man måste få leva också: 

 

It’s not a big deal if you forget yourself sometimes, you have to live, too! Especially 

when you happen to eat a piece of chocolate. (T7#42:10) 

 

Att få glömma ibland implicerar att det är en temporär praktik och något som 

inte alltid sker, och det är det temporära som gör att det inte är hela världen 

om man råkar äta en bit choklad. Dimensionen av njutning kontra reglering 

framkommer även den i läsningen av diskussionstrådarna, och går att läsa 

som en ambivalens som kommer sig av en förhandling mellan normer om 

undvikande t av det riskfyllda och utöva självreglering samtidigt som 

skribenterna också förhåller sig till och försöker göra en acceptabel femininitet 

där att ”unna sig” också är av vikt. Jag läser dock inte dessa upphävanden av 

självregleringen som något motstånd mot riskkonstruktionen. Istället är det 

ett kontrollerat, temporärt avsteg från självreglering som görs acceptabelt i 
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vissa fall. Det går att se som en betydelseförskjutning där riskkonstruktionen 

destabiliseras, samtidigt som normerande konstruktioner av självkontroll 

bibehålls. Mot bakgrund av bland annat Pikes studie (2014) går det att se som 

att temporära upphävanden av självregleringen kan göras, utan större 

konsekvenser för subjektskonstruktionen, så länge dessa upphävanden görs 

kontrollerat och temporärt. Ett okontrollerat upphävande kan istället medföra 

att subjektet positioneras i en mer problematisk position (jfr Pike, 2014).  

 

Ironi och motstånd 
I kapitlet Naturligt och onaturligt: den riskfyllda maten visade jag hur 

diskussionerna går att läsa som att hel- eller halvfabrikat görs till något 

osäkert och potentiellt farligt genom diskursen om den onaturliga maten. Det 

är dock inte alltid så att hel- eller halvfabrikat konstrueras genom diskursen 

om den onaturliga maten, i en tråd är utgångspunkten snarare vilken typ av 

helfabrikat eller färdigrätter som är skribenternas favoriter baserade på dess 

smak. Trots att den inledande diskussionen fokuserar på vad som smakar 

gott, så görs det allt eftersom i diskussionen tydligare skillnader mellan vad 

som kan räknas som hel- och halvfabrikat och huruvida de är okej att äta. 

 

Oh, wow, if we label cheese and sausages as convenience food – I could start a long list 

of things I would NEVER think to make myself. Butter for instance, I know you can 

make pretty tasty butter yourself, wine, pickled beetroots, chocolate, crisp bread…  

And I have to confess that I seldom grind my own flour. (T12#22:2) 

 

What!! You don’t grind your own flour, woman!!?? It wouldn’t hurt you to be a bit 

more wholesome [...] The women of today are completely losing the plot… (T12#23:13) 

 

Den första skribenten försöker nyansera vad som kan anses vara hel- och 

halvfabrikat genom att påpeka orimligheten i att göra all mat från grunden. 

Skribenten erkänner att hon sällan mal mjöl själv, vilket kan läsas som ett 

ironiskt sätt att ifrågasätta den hemlagade matens normativa implikationer. I 

svaret ovan ifrågasätts skribenten skämtsamt, och i svaret framförs att lite mer 

präktighet inte skulle skada då dagens kvinnor håller på att tappa greppet. 

Även om svaret är skämtsamt så är det dock intressant att det inte bemöts, 

och att heller inte sker något försök att fortsätta diskussionen av de andra 

skribenterna. Jag läser diskussionen som att det därigenom konstrueras en 

viss form av femininitet, en position för den ”präktiga” kvinnan, men det 



 

88 

ironiserande som präglar delar av diskussionen visar också hur ett motstånd 

mot denna position formuleras. 

 

Despite my hatred of most ready-made meals, I know one thing that’s even worse – 

when the woman cooks for the family every night while the man sits and waits for it 

to be served. That’s not cool and quite disgusting. […] (T1#69:48) 

 

[…] Imagine how lucky my husband is who has a real woman in the kitchen who 

doesn’t serve him microwaved meals for dinner […] (T1#119:1) 

 

[..] Imagine how lucky I am, who has a REAL man who can cook great food all on his 

own and therefore doesn’t need me in the kitchen! […] (T1#144:8) 

 

I den diskussionstråd som inläggen ovan är hämtat ifrån har trådskaparen 

tidigare uttryckt sig i laddade ord om helfabrikat. Det framförs att vad som är 

värre än att äta helfabrikat är när kvinnan lagar all mat medan mannen väntar. 

Det kan läsas som ett motstånd mot konstruktionen av den naturliggjorda 

hemlagade maten, och framförallt mot att tillagandet av denna mat ofta 

konstrueras som en kvinnlig praktik. Inlägget möts av medhåll från andra 

skribenter men även motstånd vilket visar sig i det andra inlägget ovan, där 

skribenten framför att hennes man har tur som har en riktig kvinna i köket. 

Det som sker är här att olika femininiteter och maskuliniteter konstrueras. 

Dels konstrueras den ”riktiga” kvinnan, hon som befinner sig i köket i färd 

med att omsorgsfullt laga hemlagad mat till man och barn, samtidigt som en 

annan position konstrueras för den kvinna som inte gör det. Dels konstrueras 

en alternativ maskulinitet, en ”riktig” man som kan reda sig själv. Genom 

konstruktionen av denna maskulinitet uttrycks ett motstånd mot 

konstruktionen av den ”riktiga” kvinnan. Positionen av den ”riktiga” 

kvinnan konstrueras samtidigt som ett motstånd mot denna konstruktion 

uttrycks – och i förlängningen ett motstånd mot konstruktionen av den 

riskfyllda mathållningen.  

 

Yet another supermom patting herself on the back whilst spewing her vitriol over 

everyone else who do not make their own meatballs from scratch and make their own 

pasta. The next discussion will probably be about someone carding their own wool 

and knitting their own clothes, who cannot possibly understand how anyone could 

buy clothes made by children and full of chemicals. So tired of all this hysteria. (T1#88 

53) 

 

Även i detta inlägg framförs en kritik mot de femininiteter som konstrueras i 
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diskussionerna, här genom att sammanlänka trådskaparen med en 

konstruktion av supermorsor som kritiserar andra som inte uppfyller idealet 

om den hemlagade maten. Därigenom sker en än mer explicit koppling 

mellan risk, omsorg och moderskap, men det sker här som en kritik mot de 

som kritiserar andras mathållning.  

 

Why draw the line at microwaved meals? If you’re going to do it right, you should boil 

your own stock, whip your own mayonnaise, check the origin and breeding of the 

chicken and meat products you use, not to mention forget all about boxed, ready-made 

sauces and only eat your own homemade ice cream. Frozen vegetables feel so-so and 

you should carefully choose the cold cuts for your sandwich and bake your own bread 

instead of buying processed bread. But how many people have time to do this every 

day, juggling work and children? (T1#202:76) 

 

I den senare delen av denna tråd handlar diskussionen om varför man ska dra 

en gräns vid färdigrätter, när samma sätt att tänka borde innebära att man 

också slutade med andra helfabrikat som majonnäs, korvar eller glass. Detta 

ställs dock mot tidsaspekten och att den hemlagade maten helt enkelt inte är 

möjligt i dagens samhälle där kvinnor likväl som män yrkesarbetar. I flera 

inlägg ställs detta mot möjligheten att ha kvalificerade arbeten eller att helt 

enkelt ha andra prioriteringar. Diskussionen fortsätter med att fler skribenter 

beskriver svårigheterna med att hinna med att tillaga mat från grunden varje 

dag, med jobb och barn att ta hänsyn till.  

 

No, you slaughter your own animals on the farm… after work, of course!  (T1#203:71) 

 

Yes, of course, your own animals, who have been fed potatoes you grew yourself. 

(T1#204:76) 

 

Tsk, a real woman does the slaughter before work! (T1#207:13) 

 

Yeah, that might work. Nevertheless, in the mornings you have to prioritise milking 

your cows. Then you can do the slaughter, if there is time for it. (T1#210:71) 

 

Don’t all men appreciate fast women? (T1#213:13) 

 

And, of course, you have to grow the wheat and grind your own flour!  (T1#208:26) 

 

Of course! Otherwise, you do not deserve neither husband nor children. (T1#219:13) 
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Inläggen ovan kommer även de från samma diskussion, och de spinner vidare 

på frågan om vem som har tid att laga all den hemlagade maten. Inläggen kan 

läsas som en ironisk diskussion mellan flera olika skribenter om hur det skulle 

vara möjligt att med heltidsarbete leva upp till idealet om den hemlagade 

maten. Jag läser diskussionen som ett motstånd mot både riskkonstruktionen, 

det vill säga konstruktionen av helfabrikat som något riskfyllt, likväl som ett 

motstånd mot konstruktionen av en viss femininitet. Min tolkning är att 

motståndet uttrycks genom en jämställdhetsdiskurs där de olika villkoren 

som kvinnor och män har i relation till normen om den hemlagade 

naturliggjorda maten står i fokus. Det går också att se som ett sätt att försöka 

göra risken ogjord, där ironi fungerar som ett sätt att utöva motstånd mot 

konstruktionen av den hemlagade maten som det naturliga och ideala. 

Genom att dra det så långt som till att mala eget mjöl eller slakta egna djur 

innan det vanliga jobbet, sker ett försök att destabilisera normen om den 

naturliga, hemlagade maten.  

 

Klassbaserad skötsamhet 
Det finns också andra exempel jag läser som försök att destabilisera 

betydelsen av hel- och halvfabrikat som riskfyllda: 

 

I think it’s good that they [finished products and convenience food] exist. My husband 

drives a truck […] and brings along a few of those boxes and a couple of lunch boxes 

with homemade food. It’s so expensive to eat out, and hard to cook in the truck. Sure, 

you could prepare food for the whole week, but I really don’t want to be cooking for 

his entire upcoming workweek, so that’s just the way it is. (T1#66:37) 

 

 

Destabiliseringen av dikotomin hemlagad mat som bra och färdiglagad som 

dålig sker i inlägget ovan genom att skribenten lyfter fram den ekonomiska 

omöjligheten i att äta ute, och svårigheterna för någon som arbetar som 

lastbilschaufför att ha möjligheten att laga den idealiserade hemlagade maten. 

Genom att lyfta fram de praktiska och ekonomiska omöjligheterna i andra 

alternativ destabiliseras den normativa förståelsen av de som äter helfabrikat. 

Samtidigt kan inlägget också läsas som en del av konstruktionen av det 

kvinnliga omsorgsarbetet, där det är den kvinnliga skribenten som 

ifrågasätter det rimliga i att hon ska ställa sig och förbereda mannens luncher 

för en hel arbetsvecka. Men diskussionen visar också hur risk konstrueras 

även genom klassdiskurser. Normen om den naturliga maten lagad från 
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grunden förutsätter dels de ekonomiska resurserna att införskaffa råvaror 

som i vissa fall blir dyrare, dels också tiden till att faktiskt laga denna mat. 

Diskussionen nedan kommer från en tråd som tar sin början i en fråga om 

vilken typ av matfett de andra använder.  Som tidigare nämnts görs smöret 

till något naturligt, nyttigt och normalt medan margarinet görs till något 

riskfyllt. Skribenterna i tråden förhåller sig på olika sätt till detta; många 

instämmer i den konstruktionen och är också snara med att berätta att de 

själva undviker margarin till förmån för det naturliggjorda smöret. Det 

framkommer även ett motstånd mot denna konstruktion: 

 

[…] But I have to say that even as a member of [Forumnamn] and someone who has 

heard about all the additives in margarine, my finances still tell me to buy margarine 

instead of butter at times. (T15#70:61) 

 

The price difference between margarine and butter is big, and unfortunately, we have 

to buy margarine, too. However, I try to buy butter as often as I can because margarine 

is bad for your health. Today, I baked bread using real butter, and the smell of real 

butter is just divine! It’s a shame the price is so high! (T15#76:65) 

 

I de två inläggen ovan sker dock även något annat. I inläggen berättas om att 

inte kunna äta det naturliggjorda smöret av ekonomiska skäl. Smör är helt 

enkelt dyrare än margarin. Det första inlägget, där skribenten förklarar att 

hon trots medlemskapet på det aktuella forumet ändå köper margarin, ska 

läsas mot bakgrund av ett tidigare inlägg där en annan skribent frågat sig om 

någon verkligen köper margarin längre, i synnerhet av de som är medlemmar 

på det aktuella forumet. Genom sådana inlägg konstrueras de som är 

medlemmar på forumet som lite mer insatta och som sådana också mer 

benägna att undvika det riskfyllda margarinet. Skribenten positionerar sig 

därmed som någon som har kunskapen om margarinets farlighet samtidigt 

som denna också reproducerar denna bild. Men även om samtliga skribenter 

ovan ger uttryck för att äta margarinet så berättas detta med visst beklagande 

och med den ekonomiska aspekten som utgångspunkt. Det är ett sätt att göra 

klass genom uttryck för kunskap om normen (Ekström, 1990), och en strävan 

efter att uppfylla den, men att det är en strävan som medför ett dåligt samvete 

då den inte når hela vägen fram. Jag läser i inläggen uttryck för en 

klassbaserad skötsamhet (Ambjörnsson, 1988), en vilja att leva upp till 

normen men med ekonomiska möjligheter som omöjliggör detta. 
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The only thing I can afford is margarine and Lätta. It’s that simple. I go with Ica´s 

cooking oil. Apart from that, I don’t like the taste of butter. It sort of sticks to the roof 

of my mouth. (T15#76:66) 

 

I don’t care what it is. I’ve been eating it my whole life, as has my mother, and neither 

of us have suffered for it thus far. And as long as the economy is what it is, I will 

continue using my margarine and my Lätta. If the economy improves, I will switch to 

Flora on my sandwiches, but I will keep the margarine. (T15#80:66) 

 

I dessa båda inlägg skrivna av samma skribent berättas om att oftare välja 

margarin än smör, baserat på ekonomiska förutsättningar. Dessa inlägg skiljer 

sig dock från övriga i samma tråd såtillvida att de inte på samma sätt kan 

förstås som ett sätt visa på en vilja till en annan mathållning. Istället görs i 

dessa inlägg ett mer direkt försök att destabilisera det riskfyllda genom 

ifrågasättandet av det farliga med det. Även om båda dessa inlägg kommer 

från en tråd där även andra anfört ekonomiska begränsningar som huvudskäl 

för att inte agera i enlighet med diskursen om den naturliga maten så är det 

endast dessa inlägg som blir föremål för vidare diskussion. Denna skribent 

blir ifrågasatt, och det sista av de två inläggen ska läsas som ett svar på om 

skribenten verkligen känner till innehållet i margarinet.  

I min läsning av diskussionerna framträder hur det i diskussionen är 

möjligt att ifrågasätta riskkonstruktionen baserat på ekonomiska 

begränsningar. Men detta förefaller endast vara möjligt så länge det inte sker 

något försök att på allvar destabilisera eller utöva motstånd mot 

konstruktionen av det riskfyllda. När detta sker, som i inläggen ovan där 

skribenten inte accepterar definitionen av margarinet som risk, så blir 

skribenten också ifrågasatt. Risk och dess normativa implikationer artikuleras 

här tillsammans med klass. Tidigare forskning visar hur skötsamhet och 

ansvarstagande varit av stor vikt inom arbetarklassen (Ambjörnsson, 1988). 

Det handlar om att lyckas konstruera respektabilitet (Skeggs, 1999). 

Skötsamhetsnormen samverkar med den normativa konstruktionen om eget 

ansvar i relation till det som görs till något riskfyllt, och att det därmed blir 

acceptabelt att av ekonomiska skäl äta det riskfyllda margarinet så länge det 

görs med rätt inställning och med ett accepterande av riskkonstruktionen.  

 

(Ifrågasatt) duktighet 
Ytterligare ett sätt att destabilisera risker associerade med mathållningen är 

att ifrågasätta ”duktigheten” i den hemlagade mathållningen. 
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You are so LUCKY to be sooo good. (T1#6:7) 

 

There’s nothing to do but congratulate you, who are so amazing all the time! Truly 

wonderful! I personally do not suffer from any performance anxiety and cook both 

macaroni and meatballs. I also have a ready-made meal at work on occasion. Do I feel 

satisfied with my life? Yup! Do I feel pressured by pretentious people? Not in the least!  

(T1#7:8) 

 

Inläggen ovan är svar till den trådskapare som i sitt inledande inlägg i 

värderande ordalag ifrågasatte de som äter färdigrätter. I diskussionerna 

framkommer ett ifrågasättande av sanningsanspråket i trådskaparens 

förmåga att positionera andra i en underordnad position. Men detta sker ofta 

på sätt som inte innebär något reellt ifrågasättande av konstruktionen av den 

hemlagade maten som det normala och nyttiga, och färdigrätterna som något 

riskfyllt. Det sker heller inte något ifrågasättande av positionen av den Andre 

ätaren som underordnad. Istället är det bevekelsegrunden till trådstarten som 

ifrågasätts, det är ett motstånd mot viljan, och rätten, att bedöma andras 

mathållning. Motståndet uttrycks ovan genom uttryck som att det är tragiskt 

att lägga sig i, och ifrågasättanden om varför trådskaparen försöker ge andra 

dåliga samveten. Jag läser inläggen som ett motstånd mot att vara ”duktig”, 

och därigenom ett motstånd mot trådskaparen. I tråden förekommer det dock 

även att andra skribenter försvarar trådskaparen. 

 

The encouragement is that if [trådskaparen] can do it, so could you. Does any of you 

have any special circumstances that makes semi-finished or ready-made meals the 

preferable choice, then fine. But in that case i´m curious to what these circumstances 

might be. […] You don’t say: I don’t have money, time, stove, don’t care whats in my 

food, I actually like it. You say: bloody showoff. (T1#46:16) 

 

I inlägget ovan sker detta genom att skribenten ansluter sig till en tidigare 

uttryckt inställning att trådskaparen endast försöker peppa andra skribenter. 

Samtidigt ifrågasätts i detta inlägg vilka förutsättningar som kan anses vara 

rimliga motiveringar för att äta de i tråden ifrågasatta hel- och halvfabrikaten. 

I diskussionen framförs dock även ett motstånd mot konstruktionen av 

färdigrätter som riskfyllda.  

 

I eat those ready-made meals from time to time. I don’t see anything wrong with that. 

They are getting better and better. You don’t always get the portion planning right 
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for the family, and there’s nothing left to put in the lunch box. And I don’t have time 

to cook, either. It’s better for the kids to have one of those ready-made meals 

sometimes than just sandwiches or snacks, or whatever. We certainly cannot afford 

to dine out that often. I think your choices and priorities in life are up to you. No need 

for some know-it-all to point fingers.  (T1#89:54) 

 

Det är ett motstånd som uttrycks som i inlägget ovan genom dels försök att 

visa hur livssituationen motiverar lösningar som färdigrätter, dels genom 

ifrågasättanden av de personer som tar sig rätten att bedöma andra. Detta sker 

genom att benämna dessa som ”besserwissrar” eller ”pretto”. Att benämna 

någon som pretto blir till ett försvar, ett sätt att undvika attribueringen av 

omoral baserat på mathållningen.  

I diskussionen ifrågasätts också trådskaparen för att vara ett troll. 

Därigenom sker ett ifrågasättande av trådskaparens autenticitet, och 

därigenom dess auktoritet. Genom beskyllningar om att trolla sker ett 

undergrävande av den tillskrivna rätten att bedöma andra som till stor del 

baseras på trådskaparens positionering i en moraliskt överordnad position 

utifrån hennes egna mathållningspraktiker. Men motståndet uttrycks också 

genom att visa på ett berättigande till lösningar som färdigrätter på grund av 

livssituationen, som i inlägget ovan där skribenten förklarar varför dessa 

ibland av denna anses vara ett bättre alternativ än annat.  

Det som implicit står i centrum i diskussionerna är ofta vem som kan 

räknas som en moralisk individ. Detta kan förstås mot bakgrund av att risk 

ofta uttrycks genom moraliska bedömningar (Hunt, 2003; Montelius & Giritli 

Nygren, 2014; Rose, 1999), men även klasspositioneringar görs genom 

tillskrivandet av moral och omoral. Det krävs en moralisk auktoritet för att 

kunna tillskriva andra en viss klasspositionering (Lawler, 2005; Skeggs, 2004, 

2005), och jag läser ifrågasättandet av den duktighet som kommer till uttryck 

i diskussionerna som ett ifrågasättande av den moraliska auktoritet som är 

nödvändig för att kunna tillskriva andra en viss klasspositionering. I inläggen 

ovan uttrycks detta motstånd mot att vara ”duktig” genom ironi. 

Duktighet kan ses som ett uttryck för en feminin motsvarighet till den 

maskulint kodade skötsamhetsnormen och därmed som ett iscensättande av 

en normativ femininitet (Sohl, 2014). Skötsamhet har länge varit en norm för 

den svenska arbetarklassen, och fungerat som ett sätt att skapa distinktioner 

inom den gruppen (Ambjörnsson, 1988), och menar jag har stora likheter med 

begreppet respektabilitet som Skeggs (1999) använder i sin analys av den 

brittiska arbetarklassen. Det som uttrycks i inläggen ovan är dock något 

annat. Jag menar att inläggen kan läsas som en förhandling av en feminin 

skötsamhetskonstruktion, vars betydelse förhandlas samtidigt som 
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riskkonstruktionen. Inläggen kan ses som exempel på ett motstånd mot en 

positionering som duktig som trådskaparen tidigt i diskussionen gjort. I ett 

av inlägget ovan görs detta tydligt genom att det duktiga sammankopplas 

med att ha prestationsångest och att vara ”pretto”. Det motstånd som uttrycks 

mot denna klassrelaterade duktighet menar jag i likhet med Anving (2012) 

kan förstås som en form av disidentifikation mot både de som konstrueras 

som alltför präktiga och de som konstrueras som alltför slarviga i relation till 

mathållningen. 

 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag analyserat vilka möjligheter till motstånd och 

betydelseförskjutningar av riskkonstruktioner som skapas i diskussionerna. 

Resultatet visar att motstånd och betydelseförskjutningar görs genom att risk 

konstrueras i samverkan med klass- och könsdiskurser. Förmågan till 

självreglering och personlig kontroll blir förstådda som en fråga om moral och 

ansvar. Detta kan förstås mot bakgrund av att uppvisandet av självreglering 

och kontroll har kommit att bli viktigt för konstruktionen av medelklassen 

(Crawford, 2006; Galvin, 2002) samtidigt som det okontrollerade (kvinnliga) 

subjektet som avvisar riskkonstruktioner i förhållande till mat också görs till 

bärare av klassrelationer och möts av samma patologiserande och 

moraliserande som traditionellt använts för att styra arbetarklassen (Pike, 

2014;  Skeggs, 2005). Den ansvarsöverföring som kommer genom den 

diskursiva konstruktionen av viss mat och vissa mathållningar som riskfyllda 

samverkar med klass- och könsrelaterade skötsamhetskonstruktioner. På så 

sätt kan diskussionerna läsas som att femininitet och klass görs i samverkan 

med riskkonstruktioner av mathållningen där den diskursiva konstruktionen 

av risk medför att normativa feminiserade klasskonstruktioner förstärks. 

Genom den moraliska funktionen i riskkonstruktionen (Montelius & Giritli 

Nygren, 2014) förstärks normer om vad som är acceptabla 

femininitetskonstruktioner. 

Min läsning är att skribenterna som en konsekvens av den normalisering 

som verkar genom att viss mat görs riskfylld försöker skriva fram sig själv 

som begripliga subjekt i relation till normer om självreglering och eget ansvar. 

Detta är dock svårt, och jag har identifierat olika tekniker som skribenterna 

använder för att kunna konstruera det egna subjektet i enlighet med normer 

om ansvar. Genom dessa tekniker, den demokratiska paternalismen, 

bekännelsen och det temporala upphävandet av självkontroll, kan det också 

ske en betydelseförskjutning av riskkonstruktionen.  
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Min läsning visar också hur det uttrycks ett motstånd mot 

riskkonstruktionen, likväl som mot konstruktionen av en viss femininitet. 

Detta motstånd uttrycks genom en jämställdhetsdiskurs där kvinnors och 

mäns olika relationer till den idealiserade hemlagade maten belyses. Men det 

är också ett motstånd som uttrycks genom ironi, och genom att visa det 

omöjliga i att leva upp till normen om den hemlagade maten. 
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Subjektifiering i det virtuella rummet 

Syftet med den här avhandlingen var att bidra till förståelsen av hur risk 

konstrueras och förändras i diskussioner om mathållning på nätforum och 

vilka subjektspositioner som görs möjliga då risk uttrycks i relation till kön 

och klass. Detta har undersökts utifrån tre forskningsfrågor: 1) Vilka 

subjektspositioner möjliggörs genom riskkonstruktioner på virtuella 

diskussionsforum om mathållning? 2) Hur uttrycks kön och klass i 

riskkonstruktioner i diskussionerna? 3) Vilka möjligheter till motstånd och 

betydelseförskjutningar av riskkonstruktioner skapas i diskussionerna? 

Dessa frågeställningar har legat till grund för analysen i de tre föregående 

kapitlen. I detta kapitel fördjupar jag min analys av svaren på dessa frågor 

och lyfter fram avhandlingens centrala bidrag för en ökad förståelse av hur 

risk görs i samverkan med andra maktrelationer och hur subjektifiering sker 

i de virtuella rummen.  

 

Riskperformativ och riskpositioner – subjektspositioner 

möjliggjorda genom riskkonstruktioner 
I resultatavsnittet analyserade jag de sätt varpå skribenterna när de diskuterar 

mathållning ur olika aspekter också skriver fram sig själva som subjekt i 

relation till olika risker. Risk får konsekvenser för hur självet konstitueras och 

regleras (Rose, 1999, 2001), och en av avhandlingens slutsatser är att risk i 

diskussionstrådarna fungerar som performativ som iscensätts på sätt som kan 

leda till nya subjektsformationer. I det följande diskuteras först 

riskperformativ och hur dessa är en del av hur makt opererar på subjekten. 

Därefter diskuteras hur olika riskperformativ medför att vissa 

subjektspositioner görs tillgängliga i diskussionstrådarna.  

 

Riskperformativ 

Avhandlingen har visat hur risk konstrueras i interaktionen mellan 

skribenterna i de olika trådarna. Genom vad jag väljer att benämna 

riskperformativ, ett begrepp för hur den performativa processen när risker 

konstrueras i relation till andra maktordningar temporärt stabiliseras, 

konstrueras ”sanningar” runt mathållningar med konsekvenser för vilka 

subjektspositioner som möjliggörs. Ett exempel på detta var hur den 

industriella matens tillskrivna onaturlighet gör den undermålig och mindre 

acceptabel som föda samtidigt som den också definierar vem som är 
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(o)ansvarig och (ej) riskmedveten, alltså den som äter denna mat. Dessa 

konstruktioner utgick inte enbart ifrån en förståelse av viss mat som farlig 

utan också om vilka mathållningar som anses socialt och kulturellt acceptabla 

(Douglas, 1992), det vill säga vilka sanningar som konstrueras runt 

exempelvis socker eller processad mat. Sanning, makt och subjektifiering är 

relationella processer, och de måste förstås tillsammans och i relation till 

varandra (Harwood, 2009). Med avstamp i denna tankegång är en av 

avhandlingens slutsatser att de sanningar som konstrueras kring 

mathållningar på nätforumen innebär en maktutövning över olika subjekt 

vilket i sin tur ställer upp gränser för vilka subjektpositioner som är möjliga 

att artikulera. 

Den performativa effekten av konstruktionen av exempelvis sockret som 

något riskfyllt medför att subjektet nås av normativa förväntningar om ansvar 

och självreglering i relation till det, och som en konsekvens blir subjektet 

också till genom att förhålla sig till normer om ansvar och självreglering i 

mathållningen.  I linje med hur Butler (2007) menar att kön är performativt är 

betydelsen av olika riskperformativ provisoriska och instabila men de 

stabiliseras genom att de tas upp och upprepas i diskussionerna. Stabiliteten 

uppnås genom att riskperformativ görs i relation till en viss 

styrningsmentalitet genom vilken människor i dagens samhälle regleras och 

styrs i riktning mot att vara självreglerande och ansvarsfulla (Bildtgård, 2002;  

Rose, 1999): Vi förväntas hålla oss friska och därmed undvika risker och de 

riskperformativ som iscensätts i skribenternas diskussioner, exempelvis att 

socker kommit att få betydelsen av något beroendeframkallande och riskfyllt, 

måste förstås i relation till de försök till styrning av befolkningens matvanor 

som historiskt gjorts (Bildtgård, 2002;  Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005). De 

riskperformativ som görs i diskussionerna bär på moraliska implikationer 

vilket medför att de bidrar till konstruktionen av normativa positioner 

(Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson, 2016;  Montelius & Giritli Nygren, 

2014). Riskperformativ om socker eller om processad mat konstruerar olika 

förväntningar på vad som kan sägas eller inte för att konstituera sig som ett 

ansvarstagande, begripligt och socialt igenkänningsbart subjekt. 

Konsekvensen av riskperformativen är att normativa konstruktioner av ett 

individualiserat ansvar för sin hälsa (Halkier, 2004;  Madden & Chamberlain, 

2010) framträder i mitt material som en oro inför att välja och tillaga ”rätt” 

mat. En oro och ett ansvar som i diskussionerna är nära sammanvävda med 

att vara kvinna, mamma och partner.  
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Riskpositioner 

I min resultatanalys framkom att två övergripande positioner möjliggjordes 

inom olika riskperformativ. Dessa valde jag, som framgått tidigare, att 

benämna det riskmedvetna subjektet och den andre ätaren. Positionen det 

riskmedvetna subjektet kan inom ramen av ett riskperformativ förstås som en 

ideologiskt föreskriven subjektsposition då den ofta uttrycks som ett ideal för 

hur individen bör bete sig medan positionen den andre ätaren intas (eller 

tillskrivs) de individer som inte har viljan eller tillräckliga resurser att 

formulera (eller positionera) sig i enlighet med positionen av det 

riskmedvetna subjektet.  

En av slutsatserna av analysen är att positionen som det riskmedvetna 

subjektet är en position för den som besitter de kulturella resurser som krävs 

för att positionera sig i enlighet med normativa konstruktioner dvs. av eget 

ansvar samt viljan och kunskapen att välja ”rätt”. Skeggs (2005) framför att 

det krävs tillgång till såväl materiella som kulturella resurser för att kunna 

artikulera ett moraliskt själv. Med avstamp i denna tankegång visar analysen 

att det inte är möjligt för alla att positionera sig i den positivt värderade 

subjektsposition jag benämnt som det riskmedvetna subjektet. För att göra 

detta krävs dels viljan till en viss mathållning, dels förmågan att på rätt sätt 

uttrycka ett dåligt samvete när detta inte efterlevs. Min analys visade att ett 

sätt som skribenterna försökte positionera sig som det riskmedvetna subjektet 

var att ifrågasätta den Andre ätaren och det viktigaste sättet för att undvika 

att positioneras som den Andre ätaren är en uttryckt vilja att agera i enlighet 

med riskperformativen. De positioner som möjliggörs i skribenternas 

diskussioner görs därigenom inte endast i relation till konstruktionen av risk, 

utan också i relation till normativa konceptualiseringar av maktordningar 

med grund i klass- och könskonstruktioner. Den performativa effekten av att 

dessa uttrycks tillsammans får konsekvenser för de subjektspositioner som 

görs möjliga.  

I föregående avsnitt om riskperformativ nämnde jag hur den moraliska 

styrningen mot ett individuellt ansvarstagande och riskmedvetet subjekt 

också uttrycks som en oro inför att välja och tillaga ”rätt” mat som i 

diskussionerna förbinds med könskodade positioner. De riskpositioner som 

jag identifierat är impregnerade med könade antaganden om vem som 

ansvarar för och tillagar mat liksom vilka resurser som kan tänkas finnas 

tillgängliga i den vardagliga mathållningen. Genom riskperformativen görs 

subjektet ansvarig för hanterandet av det som konstrueras som riskfyllt och 

där de som inte förmår eller vill leva upp till detta ansvar riskerar att nås av 

normerande bestraffningar. Ett exempel på sådan normerande bestraffning 
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som framkom i resultatanalysen var skambeläggandet av de som inte 

uppfattas anamma krav på självreglering och således interpelleras till 

positionen av den Andre ätaren. En slutsats av detta är att riskperformativ, 

det vill säga det sätt som risk görs av skribenterna i deras diskussioner, 

o/möjliggör vissa positioneringar då de görs i skärningspunkten mellan 

diskursiva konstruktioner av risk, klass, och kön. Jag menar därför att det 

inom riskperformativ reproduceras en under- och överordning, exempelvis 

när de klasslogiker som historiskt använts för att positionera delar av 

arbetarklassen i en underordnad position som obildad, okunnig och i behov 

av styrning i trådarna iscensätts genom att betydelser av moral och ansvar 

knyts till de olika subjektspositionerna. Detta medför att riskperformativ 

bidrar till att upprätthålla klass- och könskodade riskpositioner. Då den 

tidigare forskningen visar hur fokusering på den egna hälsan har blivit en 

viktig del av medelklassens identitetsbildning (Crawford, 2006; Galvin, 2002) 

samtidigt som feminina klasspositioner kommuniceras genom förhållandet 

till mathållning (Bugge & Almås, 2006; Wills et al., 2011; Woolhouse et al., 

2011) går det att läsa positionen av det riskmedvetna subjektet som ett subjekt 

som görs till bärare av medelklassens heteronormativa femininitetsideal. 

Genom att benämna de positioner som görs tillgängliga genom 

riskperformativ som riskpositioner vill jag lyfta fram hur vissa positioner 

konstrueras när risk uttrycks i samverkan med andra reglerande diskurser, i 

den här avhandlingen klass och kön, och hur dessa positioner kan innebära 

mer eller mindre makt och därigenom berättigande och auktoritet (Skeggs, 

2005) i diskussioner. En slutsats är att riskperformativ producerar 

hierarkiserande riskpositioner, exempelvis positionen av den Andre ätaren 

som görs underordnad den av det riskmedvetna subjektet.  

 

 

Riskperformativ och o/problematiska kroppar – hur klass 

och kön uttrycks i relation till risk 
Som redan framgått i det tidigare delkapitlet visar min analys att det inom 

ramen för riskperformativ konstrueras klass- och könskodade riskpositioner. 

I det här avsnittet ämnar jag fördjupa min analys av hur dessa klass- och 

könskodade riskpositioner medför att vissa subjekt och vissa kroppar görs 

(o)problematiska.  
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O/problematiska kroppar 

En slutsats av min analys är att självreglering och självkontroll är ett av de sätt 

som kön uttrycks genom riskperformativ där ett kvinnligt subjekt ibland 

konstruerades som ett subjekt med viljan, men i avsaknad av förmågan, till 

självreglering. Butler (2010) menar att kroppen konstitueras genom diskursen 

och att detta producerar subjektet. I det förra delkapitlet visades hur 

riskperformativ konstituerar riskpositioner, här vill jag stanna upp vid 

riskpositioners korporalitet. Analysen visade hur den kvinnliga kroppen i 

vissa fall konstruerades som en kropp bortom kontroll med ett 

okontrollerbart begär efter socker och sötsaker, ett begär som exempelvis 

medför att skribenterna beskriver hur de inte kan låta bli vissa produkter trots 

att de samtidigt ger uttryck för en vetskap om att dessa produkter är 

riskfyllda. Därigenom förbinds betydelser av kontroll och beroenden 

samtidigt med kön i konstruktionen av risk.  

I kapitlet Den o/kontrollerade kroppen visade min analys hur feminina 

kroppar i diskussionstrådarna konstruerades utifrån normativa kroppsideal. 

Riskperformativ, ofta förknippade med (o)hälsa, kroppens vikt och dess 

utseende, positionerar subjektet. Den överviktiga kroppen görs i 

diskussionerna till en kropp i avsaknad av kontroll och till en kropp som går 

mot normer om ideala kvinnliga kroppars utseenden där att vara smal 

associeras med positiva värden. Min analys visar även att konstruktionen av 

kroppar som okontrollerbara sker i samverkan mellan skönhetsideal och en 

medicinsk förståelseram av kroppar där vikt används för att konstruera 

normalitet och avvikelse: Kroppsvikt förstås genom en riskkonstruktion, 

märkbar inte minst genom begrepp som överviktig vilket i sig är normerande. 

Analysen har därigenom, i linje med tidigare forskning (Woolhouse et al., 

2011), visat hur kontroll över kroppen är av stor betydelse för konstruktionen 

av femininitet men också att denna kontroll uttrycks i relation till 

performativa konstruktioner av den riskutsatta kroppen. I fokus för 

konstruktionen av kroppar står således kontrollen, där både den över- och 

den underviktiga kroppen konstrueras som en kropp utom kontroll. En 

slutsats av detta är att den kvinnliga kropp som blir läst som överviktig görs 

till något oregerligt och till en fara både för sig själv och för den sociala 

ordningen genom att dess storlek överskrider normen om hur en acceptabel 

kvinnokropp ska vara.  

Den överviktiga kvinnliga kroppen kan på så sätt ses som en 

materialisering av riskkonstruktionen: riskperformativ skrivs in i kroppar och 

kroppsfettet blir ett synligt tecken för alla och läst genom en normativ 

förståelse som avsaknad av kontroll. Därigenom blir det tjocka kvinnliga 
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subjektet utsatt för en maktens dubbelverkan, och bestraffad både utifrån 

normer om skönhet och ideala feminina utseenden likväl som bestraffad 

genom normativa konstruktioner om hälsa och risk. I linje med Skeggs (2005) 

har jag i min analys noterat att vissa kroppar har möjlighet att förflytta sig i 

det sociala rummet med berättigande medan andra blir fastlåsta och 

tillskrivna ett negativt värde. Den överviktiga kvinnliga kroppen blir 

därigenom genom normativa konstruktioner av moral och ansvar, skönhet 

och hälsa, förstådd som avvikande – den blir positionerad i en problematisk 

position.  

Analysen har även visat att den kvinnliga kroppen alltid riskerar att 

överskrida gränserna för vad som är normalt och att den därmed alltid 

behöver kontrolleras för att undvika att läsas som avvikande. Ett exempel på 

detta är när kroppar skrivs fram som att de har en egen agens dvs. i form av 

beskrivningar av kroppar som rör sig av sig själva, äter den riskfyllda maten 

och som vägrar underordna sig självreglerande praktiker. Skribenterna 

upprättar här en åtskillnad mellan kropp och förnuft, vilket kan ses som ett 

dualistiskt sätt att betrakta dels kropp och själ som åtskilda där kroppen blir 

förstådd som en egen entitet, och dels risker som något avskilt som kan 

drabba denna kropp. En slutsats av detta är att den kvinnliga kroppen i sig 

kan konstrueras som en risk mot jaget men även mot den sociala ordningen 

vilket visar att när risk, klass och kön uttrycks tillsammans så förstärks 

normativa klass- och könskonstruktioner. 

En slutsats av analysen i Den o/kontrollerade kroppen är att riskperformativ 

gör vissa kroppar som problematiska och vissa som oproblematiska. 

Riskperformativ är ofta en sammanvävning av risk- och könskonstruktioner, 

mellan normativa konceptualiseringar av den könade kroppen och 

förståelsen av det egna ansvaret för hanterandet av risker. Analysen av 

riskkonstruktioner som performativa öppnar upp för en förståelse av dess 

konstitutiva effekter och hur riskperformativ, här utförda i det virtuella 

rummet, konstituerar materiella kroppar.  

 

 

Att göra den andre ogjord 

Fram tills nu har jag diskuterat vad som görs synligt i diskussionerna och hur 

vissa subjektspositioner som den av det riskmedvetna subjektet konstrueras 

samt hur den feminina kroppen konstrueras som en kropp i behov av 

kontroll.  I linje med Butlers (2004) diskussion om hur subjekt görs obegripliga 

och omöjliga att artikulera vill jag här lyfta fram exempel på 

subjektsformationer som genom diskussionerna görs osynliga, något jag 
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beskriver som att göra den andre ogjord. Ett exempel från resultatanalysen på 

hur detta sker är det inlägg där en skribent först slår fast att hon aldrig haft 

ett komplicerat förhållande till mat, men sedan lägger till att då hon varit 

överviktig hela livet kanske hon har det. Inlägget demonstrerar hur den 

överviktiga feminina kroppen tas som intäkt för ett patologiskt förhållande 

till mat, där kroppens vikt blir till ett förment bevis på (o)förmågan till 

självreglering. Då hunger och begär, som tidigare nämnts, historiskt har 

konstruerats som en skamfylld del av den kvinnliga kroppen (Bordo, 2003), 

och då självreglering och kroppskontroll är viktiga för 

femininitetskonstruktioner (Cairns & Johnston, 2015) är detta ändå ett subjekt 

som kan erkännas och formuleras inom ramen för normativa förståelser av 

femininitet och den riskutsatta överviktiga kroppen. Men det medför också 

att andra subjektsformationer döljs och osynliggörs, t.ex. möjligheten att vara 

nöjd med en normöverskridande kropp.  

Detta beror på att det är genom diskursen vi lär oss att se, det är genom 

den som ”sanningar” om vår omvärld konstrueras (Fahlgren, 1999) och 

analysen har visat hur riskperformativ skapar subjektspositioner med djupt 

ideologiska implikationer som handlar om moral och ansvar. Till följd av 

detta, eftersom vårt seende sker genom diskursen, är det svårt att se utanför 

denna och därigenom blir andra sätt att se omöjliggjorda. När riskperformativ 

uttrycks i relation till femininitetskonstruktioner görs det kvinnliga 

överviktiga subjektet med en kropp som är märkt av risk men tillfreds med 

detta till obegriplig och omöjlig att artikulera. Det förefaller inte, åtminstone 

inte i min analys, vara möjligt att positionera sig i en feminin position utan att 

visa en vilja till självkontroll och självreglering. Det förefaller även vara svårt, 

om inte omöjligt, att artikulera ett kvinnligt subjekt med en kropp som 

överskrider socialt konstruerade måttstockar om hälsa, skönhet och risk men 

som ändå är nöjt och tillfreds. Det subjekt som avvisar riskkonstruktionen 

med dess normativa och könade förståelse av kroppar görs ogjort. På 

liknande sätt kan försöken att genom en viss mathållning konstruera en kropp 

utan hunger, vilket kan förstås som ett försök att genom mathållningen uppnå 

en okroppslig kropp och en kropp utan det begär som görs till något 

problematiskt, ses som ett sätt att göra vissa subjekt ogjorda. 

Även klassaspekter görs ogjorda i materialet, då tillgång till resurser i form 

av både kunskap och tid, krävs för att upprätthålla en mathållning som görs 

till det naturliga något som kan exemplifieras av det inlägg där en skribent i 

en diskussion om smör kontra margarin med grund i ekonomiska argument 

inte inordnar sig i en förståelse av smöret som det naturliga och margarinet 

som det riskfyllda. Det är ett exempel på hur en klassposition görs ogjord, då 
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ekonomiska begränsningar måhända kan fungera som förklaring till att inte 

köpa smör så länge som det finns en vilja till att acceptera vad diskursen 

påbjuder som riskfyllt. Vidare finns andra positioner som blir ogjorda i 

materialet. Jag läser diskussionerna som att det riskmedvetna subjektet skrivs 

fram i form av en vit, heteronormativ, yngre medelålders kvinna med en 

självklar relation till svensk husmanskost och att andra subjektspositioner 

osynliggörs och antingen görs problematiska eller omöjliga. Att dessa inte får 

utrymme i diskussionerna på forumen kan bero på flera saker, inte minst vad 

det säger om vilka som är aktiva på forumen, men det visar också att 

riskperformativ konstrueras inom ramen för rådande hegemoni.  

Riskperformativen ogör således andra möjliga ”sanningar” och får oss att 

se världen ur ett visst perspektiv samtidigt som andra perspektiv osynliggörs. 

Jag menar att detta kan förklara varför det i diskussionstrådarna inte verkar 

vara möjligt att inta en position bortom det riskmedvetna subjektet eller den 

andre ätaren, att inte förhålla sig till vare sig normativa risk- och 

femininitetskonstruktioner, och varför andra förklaringar än det 

individualiserade ansvaret för mathållningen inte går att tillskriva sig. När 

riskperformativ samverkar med klass- och könskonstruktioner på det sätt 

som analysen i denna avhandling visat får det maktpolitiska verkningar. Det 

går att se som att riskperformativ förstärker klass- och könskonstruktioners 

verkningar, vilket visar sig i relation till konstruktionen av det problematiska 

feminina överviktiga subjektet och genom att andra förståelser av den 

feminina feta kroppen inte verkar möjliga att uttrycka. Konsekvensen av att 

det inte framstår som möjligt att positionera sig som det överviktiga kvinnliga 

subjektet, med en positiv och bejakande förståelse av kroppens storlek, hälsa, 

hunger och utseende, är att normativa konceptualiseringar om kvinnors 

kroppar förstärks. Därmed förstärks de normer som sätter gränser för vilka 

kvinnliga subjektspositioner som kan formuleras, men dessa maktverkningar 

döljs genom att de verkar genom den förment neutrala riskkonstruktionen. 

 

(Själv)teknologier – möjligheter till motstånd och 

betydelseförskjutningar 

 

I resultatanalysen visade jag att riskperformativ också medför ett visst, 

måhända begränsat, utrymme till motstånd och möjlighet till 

betydelseförskjutning av vad som ses som riskfyllt genom iscensättandet av 

olika (själv)teknologier. Dessa teknologier benämner jag som bekännelsen och 

den responsibiliserade paternalismen. Vidare framkom att andra diskurser, 
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exempelvis en jämställdhetsdiskurs eller en omsorgsdiskurs, kunde användas 

som vad jag benämner subversiva riskperformativ för att förskjuta 

riskkonstruktionens effekter. Omsorgsdiskurser, en klass- och könsbaserad 

skötsamhet, samt ironi kan därmed iscensättas på sätt som medför en 

destabilisering av riskkonstruktionen genom motstånd eller 

betydelseförskjutningar av riskkonstruktionen på sätt som antingen stärker, 

eller åtminstone inte motsäger, andra ideologiska konstruktioner. Min 

övergripande slutsats av detta är att motstånd mot och 

betydelseförskjutningar av risk måste ske i linje med dominerande 

ideologiska konstruktioner, som en acceptabel femininitetskonstruktion. I det 

följande avsnittet fördjupas dessa resonemang. 

 

Betydelseförskjutningar 

Avhandlingen har visat hur skribenterna utövar självreglering och på olika 

sätt försöker arbeta med sig själva för att kunna konstruera ett subjekt i 

relation till riskperformativs normativa verkningar att ta individualiserat 

ansvar. I resultatanalysen framgår hur skribenterna berättar sig själva i 

relation till risk och på så sätt positionerar sig som begripliga subjekt inom 

ramen för ett riskperformativ. Genom bekännelsen som teknik blir det möjligt 

för skribenterna att konstruera sig som moraliska subjekt genom att för sig 

själva och andra lyfta fram vad de behöver arbeta med, till exempel gå ner i 

vikt, och att visa viljan att göra detta. På så sätt fyller bekännelsen också 

funktionen av vad Rose (1999) kallar självvärdering, det vill säga det sätt som 

subjektet värderar sig själv i relation till normsystem. När skribenterna i 

diskussionerna för varandra erkänner och berättar om en mathållning som 

görs till något problematiskt, ofta med en brutal ärlighet likväl som en 

humoristisk igenkänning gentemot andra, så är det ett sätt att genom 

bekännelsen konstruera en viss sanning om självet inom ramen för 

riskkonstruktionens krav på eget ansvar och självreglering.  

Genom bekännelsen sker en betydelseförskjutning av riskperformativet, 

där det viktiga blir viljan till självreglering snarare än den faktiska 

mathållningen. Dock menar jag, i linje med Skeggs (2004) att det krävs vissa 

resurser för att lyckas konstituera ett själv på rätt sätt i relation till 

normaliserande konstruktioner av ansvar och självreglering. Konstruktionen 

av självreglering och ansvar förutsätter en kunskap om normen, och har 

kommit att bli viktiga aspekter av medelklassens identitetskonstruktion 

(Crawford, 2006; Galvin, 2002; Townend, 2009). Bekännelsen så som den görs 

i diskussionstrådarna bygger på en klass- och könsrelaterad kunskap om 

normen och en förmåga att skriva fram sig själv inom riskperformativen. 
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Detta visar sig exempelvis när en skribent av andra skribenter får handfasta 

råd om hur hon ska kunna skriva fram sig själv i relation till en 

medikaliserade riskdiskurs genom att istället för att benämna sig som tjock be 

sjukvården om rådgivning för övervikt, matvanor och livsstil. På så sätt är 

bekännelsen som form situerad inom de diskurser som görs tillgängliga vilket 

i diskussionerna innebär att den görs i samverkan med klass- och kön.  

Valverde (1998) använder begreppet demokratisk paternalism för att 

belysa hur styrning idag inte alltid sker genom en maktutövning uppifrån 

utan även genom en maktutövning och disciplinering som upprätthålls 

genom och i relation till andra människor och i resultatanalysen visade jag 

hur något liknande sker i diskussionerna på forumen när skribenterna stöttar 

varandra för att uppnå den eftersträvansvärda självregleringen. Det handlar 

om konstruktionen av ett feminint subjekt med viljan, men inte alltid 

förmågan, till självreglering inför den riskfyllda mathållningen vilket 

upprätthålls genom att skribenterna konstruerar en form av ett 

anonymt ”systerskap” där de peppar och uppmuntrar varandra. Analysen av 

diskussionerna har visat hur skribenterna på så sätt tar hjälp av andra för att 

lyckas förändra sig själv i relation till normativa konceptualiseringar av risk, 

klass och kön.  

Till skillnad mot hur Valverde (1998) menar att makten demokratiserats, 

menar jag att detta kan se som en betydelseförskjutning där maktutövningen 

sker genom ett anonymt kollektiv. Istället för en demokratisk paternalism 

benämner jag det därför som en responsibiliserad paternalism, för att 

därigenom belysa hur förväntningar om självreglering och ansvarstagande 

sammanvävs med klassade och könade konceptualiseringar av moral, vilket 

upprätthålls i relation till och genom andra skribenter och uttrycks som en 

form av välvilja och vilja till att hjälpa varandra. Kritik av den egna kroppen 

och av de egna tillkortakommandena kan förstås som ett sätt att knyta an till 

andra kvinnor (Ambjörnsson, 2005; Nichter, 2009), och den responsibiliserade 

paternalismen som den framkommer i diskussionerna görs effektiv genom att 

en specifik klassbaserad femininitet konstrueras. Den responsibiliserade 

paternalismen innebär en betydelseförskjutning i hur riskperformativen 

opererar på subjekten såtillvida att styrningen i än högre grad upprätthålls av 

subjekten själva över varandra samtidigt som den uttrycks som en form av 

välvilja. Men även om denna medför en betydelseförskjutning av normen om 

självreglering, så läser jag diskussionstrådarna som att normativa klass- och 

könskonstruktioner förstärks när risk, klass och kön uttrycks tillsammans. 
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Subversiva riskperformativ 

I resultatavsnittet framkom det att skribenterna genom subversiva 

riskperformativ åstadkommer olika glidningar och förskjutningar av 

riskperformativ och av de positioner som görs tillgängliga för dem. Det 

handlar om att sätta självet i relation till den moraliska dimensionen och de 

normaliserande funktionerna i risk, och att i det lyckas göra en problematisk 

position om inte oproblematisk så åtminstone mindre problematisk. 

Walkerdine (2009) har belyst det subjekt som utövar motstånd mot 

maktens verkningar och vägrar reglera sig själv i enlighet med dess 

normaliserande effekter och jag läser vissa inlägg som ett sådant motstånd 

mot riskperformativens normaliserande verkan. Detta motstånd uttrycks i 

mitt material inte som ett destabiliserande av viss mathållning som riskfylld 

utan snarare som ett motstånd mot de sätt varpå riskpositioner görs i 

samverkan med klass- och könskonstruktioner. Som nämndes i inledningen 

av detta avsnitt så sker detta inte minst genom åberopandet av andra 

diskurser där avsteg från det riskmedvetna subjektet görs acceptabla då 

avstegen motiveras med utgångspunkt i ett barns eller en partners behov och 

viljor (Avakian & Haber, 2005; DeVault, 1994).  Temporära avsteg kan göras 

under exempelvis storhelger, eller andra tillfällen då det görs acceptabelt att 

få ”unna sig”. Genom att diskurser om moderskap eller tvåsamhet artikuleras 

i diskussionerna, där lyckliga ungar och en nöjd partner kan motivera en 

mathållning som annars görs till en risk, så knyts andra betydelser till 

självregleringen vilket kan innebära förskjutningar av riskperformativen. Här 

vill jag dock lyfta fram att detta handlar om kontrollerade avsteg. En 

kontrollerad hedonism kan göras acceptabel (Coveney, 2006; Pike, 2014; 

Madden & Chamberlain, 2010), så länge dessa avsteg sker på sätt som inte 

motsäger andra ideologiska konstruktioner. En slutsats av detta är att det är 

möjligt att åstadkomma betydelseförskjutningar av riskperformativ, genom 

att knyta ett kontrollerat avsteg till ett feminiserat omsorgsarbete. Diskurser 

om moderskap eller tvåsamhet kan därmed sättas i förgrunden på sätt som 

innebär att riskperformativen utmanas, men det sker på sätt som innebär att 

normativa könskonstruktioner, uttryckta som ett omsorgsarbete, förstärks.  

Om åberopandet av traditionella könsnormer används som ett sätt att 

förskjuta kraven om självreglering bort från den egna kroppen så utövas det 

en annan typ av motstånd mot konstruktionen av det feminina subjektet som 

ansvarig för mathållningen, nämligen ironi. Genom användandet av ironi 

uttrycks i diskussionerna ett motstånd mot konstruktionen av det feminina 

subjektet som ansvarig för upprätthållandet av den idealiserade hemlagade 

mathållningen. Ironi blir till ett sätt att ifrågasätta och försöka förskjuta 
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normativa konceptualiseringar av kvinnlighet som knutet till omsorgsarbetet 

involverat i arbetet med mathållningen, där ironi fungerar som ett motstånd 

mot förgivettagna normer. Detta framkommer också genom 

att ”duktigheten” i den hemlagade mathållningen ifrågasätts genom ironi. 

Det krävs en viss klassrelaterad auktoritet för att kunna tillskriva andra en 

viss klasspositionering (Lawler, 2005; Skeggs, 2005). Att 

skötsamhetsdiskurser och konceptualiseringar av vad det innebär att 

vara ”duktig” i förhållande till matlagningen framkommer i analysen av 

diskussionstrådarna menar jag ska ses mot bakgrund av hur klassade 

feminina positioner historiskt konstruerats (Hirdman, 2010; Sohl, 2014). 

Arbetarklassen har historiskt positionerats som okontrollerade, oansvariga 

och därigenom också omoraliska (Pike, 2014; Skeggs, 1999, 2005). 

När ”duktighet” inför mathållningen sammankopplas med prestationsångest 

och att vara ”pretto” läser jag det som att ”duktighet” inför mathållning är ett 

sätt att förhandla feminina klasspositioner genom riskperformativ. 

En slutsats av detta är att riskperformativ kan vara subversiva, och att det 

genom dessa kan ske en betydelseförskjutning av riskkonstruktioner, 

uttryckta genom ett motstånd mot konstruktionen av normativa 

femininitetspositioner och maskulinitetspositioner. 

 

Avslutande reflektioner – risk görs i ett virtuellt rum men 

vad gör det virtuella rummet? 
Avhandlingen har bl.a. visat hur risk konstrueras i interaktionen i 

diskussionsforumen, genom riskperformativ där risk och olika 

maktordningar samverkar på sätt som medför olika klassrelaterade 

feminiserade riskpositioner. Hittills har jag främst beskrivit hur detta görs i 

virtuella rum, inte vad det virtuella rummet gör. I min avslutande reflektion 

vill jag stanna upp lite vid det senare.  

 

Riskperformativens virtuella dimension 

Avhandlingen har visat hur risk konstrueras genom riskperformativ utförda 

i det virtuella rummet, och ett av avhandlingens bidrag är att den visar hur 

riskperformativ konstruerar hierarkiserande riskpositioner. Jag använder 

uttrycket virtuella hellre än begreppet digitala, trots att det sistnämnda de 

senaste åren har kommit att bli något vanligare inom den del av sociologin 

som undersöker hur internet används i människors vardagsliv (Lupton, 

2015). Detta görs för att peka mot att jag förstår de riskperformativ som sker i 
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diskussionstrådarna som inte endast medierade genom en digital teknik. 

Istället vill jag lyfta fram den betydelse som mediet i sig kan ha för 

riskperformativ, och därigenom för de riskpositioner som görs tillgängliga 

och som subjekten manas att inta. Jag använder uttrycket virtuella rum för att 

visa på hur diskussionerna på forumen tar plats i rum som både påverkar, 

och påverkas av, de normssystem som styr och reglerar subjekten. Det 

betyder inte att jag gör en åtskillnad mellan vad som sker i de virtuella 

rummen och vad som sker i de ”fysiska” rummen: Tvärtom vill jag belysa hur 

det virtuella rummet gör något och hur det genom de digitala teknikerna sker 

en konvergens mellan det virtuella och det materiella med konsekvenser för 

hur risk konstitueras, och därigenom för subjektets tillblivelse och 

möjlighetsvillkor.  

Att analysera riskkonstruktioner som performativa är att peka mot att de 

är instabila och provisoriska, på ett liknande sätt som Butler (2004) menar att 

kön konstitueras genom att ständigt skapas och omskapas. När 

performationer görs i virtuella rum blir det än tydligare att riskers ontologiska 

existens också ifrågasätts: Genom att analysera risker som performativa så 

betonas att de inte har en oberoende existens utan istället är något som görs i 

människors interaktion (Giritli Nygren, Olofsson & Öhman, 2020) i relation 

till samhällets normssystem och utförs i samverkan med existerande 

maktstrukturer.  

Avhandlingens resultat visar oss hur skribenterna blir till som subjekt 

genom riskperformativ som uttrycks i det virtuella men som samtidigt är 

förankrade i en vardaglig och personlig sfär som tidigare inte varit lika 

tillgänglig för maktutövning; det är en maktutövning som nu sker i köket, 

framför spegeln eller när skribenterna står framför vågen. Denna sfär har 

tidigare varit privat, men i en tid då alltfler människor i allt högre grad är 

uppkopplade mot sociala medier via smartphones sker en uppluckring som 

innebär att det som tidigare skett ensamt eller med de närmaste (smygätandet 

eller vägningen), nu med en annan omedelbarhet än tidigare kan 

kommuniceras och diskuteras i text och/eller bild i olika virtuella rum.  

Den styrningsmentalitet som bl.a Rose (1999) menar att risk är en del av 

ges genom den digitala tekniken en teknologisk infrastruktur, men de 

virtuella rummen är inte endast en passiv bakgrund utan har performativa 

effekter. De virtuella rum som diskussionerna tar plats i både sätter gränser 

för och möjliggör de performativ som där utförs. Genom att 

riskperformativen utförs i det virtuella rummet så läggs därmed ytterligare 

en dimension in i dessa, som ställer upp villkor för vilka performativ som 

o/möjliggörs. Sociala medier har blivit allt viktigare för hur självet 
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konstitueras (Dobson, 2016), och de riskpositioner som konstrueras i 

diskussionstrådarna är exempel på detta. Jag har tidigare i detta kapitel berört 

hur riskperformativ sätter upp gränser för vad som kan sägas och inte sägas 

för att kunna konstituera sig som ett ansvarstagande och socialt 

igenkänningsbart subjekt. Den subjektifiering som avhandlingen visat sker i 

det virtuella rummet möjliggörs av de sätt att berätta oss själva som sociala 

medier möjliggör, men också tvingar oss till, att göra. Butler (2005) diskuterar 

hur formerna för framställningen av självet, de sätt vi har att konstruera oss 

själva som igenkänningsbara subjekt, inte är de vi valt själva utan istället är 

en produkt av, likväl som producerar, sociala normer. De riskperformativ 

som analyserats i denna avhandling medför en form av responsibilisering, 

varigenom normativa förväntningar om ansvarstagande inför det som görs 

till något riskfyllt sammanvävs med klass- och könskodade förståelser av vad 

det innebär att vara en moralisk individ. Riskregleringens moralitet är klass- 

och könskodad. Den bygger på en vilja att spela spelet: att vilja och att välja 

att underkasta sig självregleringens praktiker och dess teknologier. Denna 

reglering får genom de digitala teknologierna ytterligare ett verktyg, där en 

ny form av vad Rose (1999) kallar för självvärdering sker genom bekännelser 

i det virtuella. Dessa sker inför öppen ridå och inför ett oräkneligt antal andras 

anonyma och dolda blickar. De riskpositioner som därigenom möjliggörs, och 

som förmår skribenterna att berätta sig själva på vissa sätt, är både 

lokaliserade i det materiella och i det digitala.  

Genom de riskperformativ som identifierats i analysen sker en specifik 

form av subjektifiering, där det materiella integreras med det virtuella. Det 

sätt som subjektifiering sker genom riskperformativ i virtuella rum menar jag 

löser upp gränserna mellan det materiella och det virtuella, eftersom subjektet 

färdas mellan dessa. Den subjektifiering som sker virtuellt får därigenom 

materiella effekter; det sker genom konfigurationer mellan det virtuella och 

det materiella med effekter för hur subjektet konstitueras. Men även om 

gränserna mellan det materiella och det virtuella löses upp så är subjektet 

fortfarande bundet av andra gränser och av det sätt makt opererar på det 

genom reglerande diskurser om kön, klass etc: Kunskap, tillgång till teknik, 

tid, och kunskap om normen påverkar fortfarande vilka riskpositioner som 

tas upp och vilka som tillskrivs subjektet. Slutsatsen att riskperformativ 

konstruerar hierarkiserande riskpositioner ska därigenom också förstås mot 

bakgrund av att de riskperformativ som utförs i det virtuella utförs på en 

arena som i sig kan förstärka processer av inkludering och exkludering 

(Lupton, 2015, 2016). 
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Ytterligare ett exempel på de virtuella rummens betydelse för 

riskperformativen är kroppens konstituering. Bordo (2003) framför att det är 

i kroppar som den sociala kontrollen och sociala regleringar materialiseras. 

Avhandlingen har visat hur detta sker genom att riskperformativ bestämmer 

hur vi läser kroppar. Butler (2010) framför hur kroppar är något som görs, och 

i linje med denna tankegång förstår jag det som att riskperformativen 

konstituerar kroppar. Ett av avhandlingens bidrag är att den visar hur 

riskperformativ konstruerar vissa kroppar som oproblematiska och vissa som 

problematiska. En analys av risker som performativa medför därigenom inte 

endast en syn på risker som något som görs, utan också en syn på kroppar 

som ett görande. Det som görs virtuellt får på så sätt materiella konsekvenser; 

genom riskperformativen skrivs riskerna in i fysiska kroppar, samtidigt som 

det materiella görs virtuellt när dessa risker genom performativ reproduceras 

i interaktionen på nätet.  

  

 

Digitala teknologier & självteknologier 

Självteknologier och möjligheter att bekänna sig själv ökar genom de tekniska 

möjligheterna som nätet erbjuder (Lupton, 2015). Genom tillgången till 

mobila enheter, uppkopplade mot sociala medier som diskussionsforum, sker 

en upplösning av tid och rum som gör att regleringen av subjekten blivit än 

mer gränslös. En slutsats är att subjektfieringsprocesser sker på specifika sätt 

på grund av den interaktionsform som sker via anonyma diskussionsforum 

där deltagarna själva väljer hur de vill framställa sig. Avhandlingen har på så 

sätt visat hur det sker en konvergens mellan självteknologier och den digitala 

tekniken, där den digitala tekniken både möjliggör och påverkar hur 

självteknologier som bekännelsen görs. Diskursers maktverkningar blir på 

vissa sätt mer tydliga i det virtuella rummet eftersom vissa ledtrådar, 

exempelvis kroppsmarkörer, i det virtuella rummet inte är synliga med blotta 

ögat utan måste skrivas fram mer explicit. De detaljerade uppgifter om vikt, 

matintag och förhållanden till mathållning som skrivs fram i diskussionerna 

menar jag ska läsas utifrån detta. 

Ett annat av avhandlingens bidrag är att den visar hur olika normsystem 

förstärker varandra genom vad jag benämnt som en responsibiliserad 

paternalism. Som diskuterats tidigare i kapitlet kan denna ses som en 

maktutövning genom vilken risk, klass och kön uttrycks i samverkan med 

varandra och som (re)produceras och bärs upp som en form av välvilja där 

subjekten själva reglerar varandra. Det är en maktutövning som antar en 

specifik form just genom dess medium, det vill säga att den utspelar sig i 
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interaktion på virtuella forum. Det är genom de sociala medierna som 

styrningen här får en teknologisk infrastruktur (Lupton, 2015, 2016) och detta 

påverkar både formen för och möjligheterna till de iscensättningar av 

maktutövning som analysen visar sker. Dess effektivitet är knuten till att den 

utspelar sig på nätet, med möjlighet att vara anonym samtidigt som subjektets 

självvärdering och självreglering utspelar sig inför ett potentiellt oändligt 

antal andra skribenter och läsare. Det är ett exempel på hur makten i vår 

samtid omlokaliserats. Maktverkningarna är både svårare att se och att utöva 

motstånd mot eftersom de döljs och upprätthålls genom de anonyma andras 

välvilja, något som möjliggörs genom nätinteraktionens form. Konsekvensen 

är dock en form av förskjutning av betydelsen av riskkonstruktionen. Genom 

denna förskjutning utsätts subjekten för maktverkningar genom att 

styrningen i det virtuella rummet installeras som en responsibiliserad 

paternalism genom vilken normativa konstruktioner av risk, klass och kön 

uttrycks i samverkan med varandra och (re)produceras som en form av 

välvilja och görs effektiv genom kollektivt upprätthållna könade och klassade 

normer.  

När Frida Boisen (2014), i den text som citerades i inledningen, berättar om 

sin skam inför eftergiften att ge sonen ketchup till makaronerna görs 

moderskap och risk i samverkan med varandra. Men texten visar inte endast 

detta, utan också på hur riskperformativ och riskpositioner (re)produceras i 

en tid då allt större del av vår interaktion sker via nätet. Riskperformativ 

möjliggörs genom den digitala infrastrukturen, där bekännelser i text och bild 

kan få en stor spridning och återkopplas omedelbart genom lajks på sociala 

medier eller i kommentatorsfälten. Det visar också hur interaktionsformerna 

i vår samtid, där nätbaserad interaktion innebär en konvergens mellan 

digitala teknologier och självteknologier, bidrar till att göra maktverkningar 

olokaliserade. När alla reglerar alla döljs normaliseringens maktverkningar. 

Min slutsats är att de virtuella rummen förstärker den normalisering som sker 

genom riskperformativ.   

Jag menar att detta gör det än viktigare att problematisera risk på ett sätt 

där maktaspekterna i riskkonstruktionen står i fokus, och där fokus ligger på 

att undersöka hur risk görs i samverkan med maktordningar. Det behövs 

fortsatta studier från ett perspektiv där riskkonstruktioner inte ses som 

statiska och fixerade utan som flytande och dynamiska och som något som 

aktivt görs i människors interaktion. Jag menar därför att det behövs fortsatta 

studier av hur riskperformativ görs och hur detta sker i samverkan med andra 

maktordningar, och hur den ansvarsöverföring som sker genom dessa 

riskperformativ (re)producerar normativa subjektskonstruktioner vilka 
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bidrar till konstruktionen av normalitet och avvikelse i vårt samhälle. 

Därigenom möjliggörs fortsatta studier av hur riskperformativ medför att 

över- och underordning förhandlas och installeras i det neoliberala samhället 

på ett sådant sätt att maktaspekterna döljs och konstrueras som en fråga om 

att vilja och att välja.  
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