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Abstract: I takt med internets framväxt och digitaliseringen har diskussioner om hälsa och sjukdom i 

allt större utsträckning förflyttats till digitala miljöer. Forskningen har då kommit att intressera sig för 

interaktionen i olika internetbaserade diskussionsforum. Sådana forum kan ses som en 

skärningspunkt mellan expertdiskurser och egna erfarenheter, där olika sjukdomars och 

hälsotillstånds betydelse förhandlas och utmanas (jfr Fox et al. 2005; Stommel & Koole 2010; Hanell 

& Salö 2017).  

Syftet med mitt föredrag är att visa hur sådana förhandlingar och sådant kunskapande kan ta sig 

uttryck i diskussionsforum för kvinnor som är drabbade av den kroniska sjukdomen endometrios. 

Just endometrios utgör ett bra exempel eftersom sjukdomen är svår att diagnosticera, okänd bland 

många, och ger symptom som i många fall liknar vad som anses vara normalt och en del av livet som 

kvinna. Samtidigt beskriver drabbade hur de har fått vänta i flera år på en diagnos, samt hur deras 

problem och smärta har bortförklarats och normaliserats. Diskussioner om och gränsdragningar 

mellan vad som är att betrakta som friskt, sjukt och normalt blir därför relevanta att studera ur ett 

språkvetenskapligt perspektiv. 

Materialet består av 241 inlägg hämtade från 25 forumtrådar, som på olika sätt tematiserar 

sjukdomen och vad den innebär. Teoretiskt och metodiskt hämtar analysen inspiration från aktör-

nätverksteori (se t.ex. Law 1992; Latour 2005), som används diskursanalytiskt (jfr Hagren Idevall 

2016). Hur kunskap och föreställningar om kroppen, sjukdom och hälsa ifrågasätts, legitimeras och 

etableras i forumtrådarna analyseras utifrån ANT-begrepp som svarta lådor och punktualiseringar, 

liksom med begrepp från socialsemiotiken för att fånga hur detta realiseras språkligt. En inledande 

analys visar bl.a. på vikten av att skriva in sig i en viss berättelse om sjukdomen och hur 

kategoriseringsprocesser blir centrala: vem och vad som ingår i diagnosen och vem och vad som inte 

gör det.  
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