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Sammandrag 
I min uppsats undersöker jag bloggtexter som handlar om att leva med ett hjärtsjukt barn, så 

kallat hjärtebarn. Uppsatsen ämnar undersöka hur skribenterna till bloggarna skapar 

trovärdighet, engagemang och närhet i sina texter. Det undersökta materialet består av tre 

bloggar som alla drivs av en förälder till ett hjärtebarn. Jag använder mig av appraisalmetoden 

vars huvudsakliga funktion är att undersöka evaluering eller bedömning i text. Modellen 

består av tre huvudsystem varav två står i fokus för undersökning i denna uppsats: Attityd 

med fokus på affekt och bedömning samt dialogicitet som är inriktat på hur skribenten 

använder och förhåller sig till källor. Resultatet visar att förekomsten av affekt, bedömning 

och dialogicitet är relativt hög i texterna och att de tillsammans bidrar till att skapa 

trovärdighet i texten samt skapa engagemang och närhet gentemot läsaren.  

 

Nyckelord: hjärtebarn, appraisal, hälsolitteracitet, textanalys, trovärdighet, närhet, 

engagemang. 
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1 Inledning 
Allt fler söker information på egen hand inom området hälsa och sjukvård innan man tar 

kontakt med vården (Mårtensson & Hensing 2011). Men informationsökandet på internet 

angående sjukdomar och hälsa fortsätter också efter det att en diagnos fastställts av vården. 

Studier visar att ungdomar och personer i medelåldern inom öppenvården använder sig av 

internet i hög utsträckning för att få reda på mer om sin sjukdom, efter att de fått en diagnos. 

Den ökade informationssökningen inom vård- och hälsofrågor har, enligt forskare, visat sig 

vara främjande för att patienter ska hålla sig välinformerade vilket därmed leder till en ökad 

hälsolitteracitet som ger goda följder på sikt (Mårtensson & Hensing 2011).  

  Användningen av internet för en ökad kunskap om, och kompletterande information 

rörande sjukdomar och hälsa har ökat de senaste åren bland de allra flesta åldrarna mellan 25 

och 95 år, främst hos kvinnor. Forskning visar att hög hälsolitteracitet, det vill säga förmågan 

att tillägna sig information och använda den för att främja och eftersträva god hälsa, går att 

koppla till ett lägre behov av sjukvård och bättre allmänhälsa (Mårtensson & Hensing 2011). 

Många av de informationskällor som påträffas i sökningar på internet kopplat till hälsa är 

bloggar som skrivs av personer med egen erfarenhet inom området. Antingen genom att de 

själva lever med ett hälsoproblem alternativt har någon i sin närhet som gör det. I och med att 

en stor del av sökträffarna utgörs av bloggar kan de räknas som en betydelsefull 

informationskälla.  
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1.1 Syfte/ Frågeställning 
Det blir, som tidigare nämnt allt vanligare att söka information och kunskap om hälsa på 

bloggar. Det är därför av intresse att undersöka hur skribenterna till dessa skapar den 

trovärdighet som är nödvändig för att en läsare ska tillgodose sig informationen i hälsosyfte. 

Bloggar som textform är ofta av dagboksliknande karaktär vilket tyder på att läsarna till dessa 

inte endast är ute efter ren information. Personer som läser bloggar vill sannolikt få ut 

någonting ytterligare av läsningen utöver det rent informationsmässiga, såsom 

vardagsskildringar och reflektioner. Det är därför också relevant att undersöka hur skribenten 

skapar engagemang och närhet till läsaren via texten. 

Syftet med denna undersökning är således att se hur skribenterna går till väga för att uppnå 

trovärdighet, skapa närhet till läsaren samt hur de skapar engagemang hos den som läser och 

tar del av texterna. För att svara på detta kommer jag genomföra en kvalitativ textanalys 

utifrån appraisalteorin på tolv utvalda bloggtexter. 

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av tidigare forskning som är relevant som bakgrund för 

undersökningen. Där behandlas främst ämnet bloggar som textform och dess funktioner när 

det kommer till informationssökande och kunskapsbyggande inom hälsovård. Begreppet 

hjärtebarn presenteras och förekomsten av hjärtsjuka barn uppmärksammas liksom det 

projekt som uppsatsen skrivs inom. 

  Avsnitt 3 som följer näst inleds med en genomgång av den systemisk-funktionella 

grammatiken som min metod grundar sig på. Därefter förklaras min metod, appraisal, som jag 

använder för att genomföra min undersökning. Rubrik 3.1 innehåller en genomgång av de 

analytiska överväganden som underökningen bygger på. Därefter presenterar jag mitt material 

för undersökningen och hur jag har gått tillväga när jag valt det.     

Under avsnitt 4 presenteras resultaten i ett kapitel som är tematisk uppdelat, dels efter 

texternas olika faser, dels i underrubrikerna affekt, bedömning och dialogicitet. Efter detta 

sammanfattar och diskuterar jag resultatet av undersökningen och avslutar med en reflektion 

över vad som skulle kunna förbättras och hur studien kan utvecklas.  
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2 Tidigare forskning 
Bloggar, precis som andra texter kan delas in i olika kategorier eller genrer. En uppdelning 

som brukar användas är personliga journaler, kunskapsbloggar, filterbloggar och mixade 

bloggar. Det förstnämnda är bloggar som har en dagboksliknande karaktär där inläggen kan 

liknas vid anteckningar om tankar och vardagshändelser. Kunskapsbloggar behandlar ett eller 

ett fåtal specifika teman som bloggen är uppbyggd på. Filterbloggar innehåller länkar till 

informationskällor och tar upp olika åsikter och information av olika slag. Den sista typen, 

mixade bloggar är den vanligaste kategorin och innebär en blandning av två eller fler av de 

nämnda bloggtyperna (Bellander u.u., Herring m.fl. 2004).  

Bloggar som handlar om en viss sjukdom och hur det är att leva med den kallas 

hälsobloggar eller patientbloggar (Miller & Pole 2010) och kan räknas till kategorin 

filterbloggar eller möjligtvis mixade bloggar beroende på dess utformning. En annan relativt 

vanlig bloggtyp är föräldrabloggar. De som skriver inom den gruppen är mestadels mammor 

som delar med sig av livet med sina barn. I USA har uttrycket “mommy blogs” etablerats 

vilket syftar på mammor som skriver om familj och barn i bloggform. Somliga skriver om 

sådant som rör svårigheter och baksidorna med graviditet och föräldraskap, såsom ofrivillig 

barnlöshet, förlossningsdepression och för tidig födsel. Dessa bloggar har blivit ett sätt för 

kvinnliga bloggare att ta plats på den sociala arena på internet som bland annat utgörs av 

bloggar (Lopez 2009:734).  

Bloggar av hälsokaraktär såsom patientbloggar har visat sig ha positiv effekt för god hälsa 

och välbefinnande hos människor, framförallt för den som skriver. Att skriva om sina 

erfarenheter och upplevelser i samband med sjukdomen och att dela med sig av dem till andra 

kan liknas vid ett slags terapeutisk process vilket i sin tur kan leda till välbefinnande (Rains & 

Keating 2015:4). Patientbloggar fyller ofta en funktion av sammanhållning, eftersom personer 

som befinner sig i liknande situation kan ventilera, diskutera och dela erfarenheter med 

varandra. Bloggarna kan alltså liknas vid en social arena där människor kan finna stöd och råd 

då de går igenom en svår situation på grund av sjukdom, antingen hos en själv eller hos en 

närstående (Rains & Keating 2011:1–4, Sanford 2010:568–569). 

En av de vanligaste missbildningarna idag är medfödda hjärtfel, och de barn som drabbas 

av det, så kallade hjärtebarn, behöver opereras tidigt i livet för att felet ska kunna åtgärdas 

eller förbättras. I somliga fall kan felet åtgärdas med en operation och i andra fall krävs 

upprepade ingrepp och vidare behandling (Hjärtebarn 2015a). Kraven på en förälder till ett 

hjärtebarn är förståeligt nog högre och fler jämfört med en förälder till ett fullt friskt barn. 
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Bland annat är det nödvändigt att föräldrarna skaffar sig kunskap om hjärtfelet och allt 

däromkring såsom medicinering, behandling och biverkningar. Detta för att i så stor 

utsträckning som möjligt kunna hjälpa sitt barn (Hjärtebarn 2015b).  

  Vid internetsökningar på termen hjärtebarn förekommer en del bloggar inom ämnet bland 

träffresultaten. Dessa skrivs vanligtvis av en förälder till ett hjärtebarn som delar med sig av 

sina erfarenheter kring sjukdomen, såsom läkarbesök, medicinering, framsteg och motgångar i 

behandlingen men också av vardagslivet och hur det är att leva med ett hjärtebarn.  

  Min undersökning kommer att knyta an till det pågående forskningsprojektet 

Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället. Fokus ligger på hur 

föräldrar eller blivande föräldrar till barn med hjärtfel tillägnar sig den information som 

erbjuds och utifrån det utvecklar kunskap om hjärtfelsdiagnoser. Som tidigare nämnt är det 

vanligt att på egen hand söka kompletterande information utöver den som vården 

tillhandahåller och på så vis skaffa sig kunskap om diagnosen. Projektet undersöker hur 

anhöriga handskas med de situationer som uppstår i samband med ett hjärtsjukt barn, bland 

annat genom hur de söker stöd hos andra i samma sits, exempelvis via bloggar (Institutionen 

för nordiska språk 2015).  

 

3 Metod och material 
För min undersökning och som bakgrund till min metod är det högst relevant att presentera 

den funktionella grammatiken i vilken min metod tar avstamp. En aning förenklat kan man 

säga att den funktionella grammatiken är uppbyggt på tre metafunktioner som på olika sätt 

belyser textens struktur och funktion. Det tre metafunktionerna är den textuella, 

interpersonella och ideationella. Den textuella handlar om strukturen i en text och hur den är 

disponerad. Den interpersonella metafunktionen handlar i stort om relationen mellan sändare 

och mottagare, exempelvis mellan skrivare och läsare. Den fokuserar på språkets funktion när 

det kommer till hur sändare och mottagare står i relation till varandra, vilket är intressant för 

min undersökning (Holmberg & Karlsson, 2006:31–32). Inom den interpersonella 

metafunktion talar man bland annat om modalitet som enkelt kan förklaras som ett sätt för en 

talare eller skribent att förmedla olika grader av säkerhet. Detta knyter an till mitt syfte om att 

skapa förtroende och tillförlitlighet i bloggtexterna. Den tredje metafunktionen, den 

ideationella är även den viktig som bakgrund för min undersökning då dess huvudfunktion 

kan beskrivas som ett sätt att beskriva världen på, utifrån erfarenheter. Genom språket är det 
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möjligt att förmedla och ge uttryck för vad vi är med om och vad som händer omkring oss och 

vilka som är inblandade i dessa händelser. Det är kring dessa händelser som erfarenheterna 

byggs. Den ideationella metafunktionen är viktigt underlag för den metod jag använder mig 

av i undersökningen. Eftersom min undersökning till stor del berör de erfarenhetsmässiga 

berättelserna som förmedlas i bloggarna fungerar det ideationella som en teoretisk stöttepelare 

för analysen. Med hjälp av den ideationella metafunktionen är det möjligt att besvara frågor 

om bland annat hur ett visst skeende framställs i texten, vilken eller hur stor roll deltagare har 

i en händelse och vilket perspektiv som skapas och förmedlas i förhållande till det som hänt. 

Talaren eller skribentens syn på världen och dennes erfarenheter syns och uttrycks i texten 

(Holmberg & Karlsson, 2006:73–74). 

För att se hur skribenterna i de undersökta bloggarna skapar trovärdighet, närhet och 

engagemang i sina texter kommer jag använda mig av appraisalteorin och dess modell för 

evaluering eller värdering. Metoden är ett analytiskt ramverk utvecklat av Martin och White 

(Martin & White 2005). Verktyget kan användas för att analysera interpersonella betydelser i 

texter, vilket är relevant för min undersökning. Appraisalmodellen är uppbyggd av tre 

huvudsystem: Attityd, Dialogicitet och Gardering. Dessa presenteras enskilt nedan och jag 

tillämpar den svenska terminologin som tidigare använts av bland annat Nord (2008) och 

Karlsson (2014).  

Attitydsystemet innefattar känsloyttringar i texten. Känslor kan uttryckas på olika sätt och 

författarens förhållningssätt till känslorna kan skilja sig åt. Beroende på hur skribenten 

uttrycker känslorna erbjuds läsaren olika förhållningssätt till texten. Om författaren likställs 

med upplevaren får läsaren en inblick i författarens personliga upplevelser och känslovärld. 

Läsaren får en chans att sympatisera med och känna empati för skribenten. Värderingar kan 

också framställas som delad mellan författaren och läsaren vilket erbjuder läsaren att dela 

värderingen, någonting som kan leda till en känsla av solidaritet med författaren. I och med att 

författaren fritt kan värdera personer och händelser bidrar attityden till att skapa rollen som 

författare. Genom attitydmönster kan författaren stärka sin auktoritet och trovärdighet. 

Attitydsystemet kan vidare delas in i tre delsystem (Nord 2008):  

 

 Affekt handlar om upplevarens förhållning till en person eller till något som händer i 

texten, direkta känsloreaktioner. Dessa kan vara av olika karaktär nämligen 

tillfredsställelse/otillfredsställelse, lycka/olycka samt säkerhet/osäkerhet.  
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 Uppskattning handlar om värdering av företeelser och ting. Hit räknar Nord fem 

undertyper som skiljer sig åt vad gäller funktion: Balans fokuserar på om det som 

värderas hänger ihop. Komplexitet handlar främst om huruvida det värderade är 

svårföljt. Värdesättning tar fasta på om någonting är värdefullt. Påverkan berättar hur 

upplevaren berörs av ting eller en företeelse. Slutligen rör undertypen kvalitet sådant 

som handlar om hur pass mycket eller lite upplevaren uppskattar någonting 

 

 Bedömning innebär ett fokus på hur man utifrån normativa principer kritiserar eller 

berömmer människors beteende. Bedömning bidrar till att skapa en relation mellan 

författaren och läsaren, men är på sätt och vis känslig då den handlar om negativa 

kontra positiva värderingar. Detta kan både föra läsaren närmare och längre bort från 

författaren.  

Avslutningsvis är det relevant att påpeka att attityd inte bara handlar om det som explicit 

uttrycks. Attityd kan också framkallas indirekt exempelvis genom formuleringar då läsaren 

kan läsa in en viss attityd i det som uttrycks. Det är viktigt att ha detta i åtanke eftersom 

läsarens uppfattning om implicit attityd säger en del om den solidariska aspekten gentemot 

författaren.  

Dialogicitetsystemet kretsar kring hur författaren positionerar sig och läsaren gentemot en 

källa. Utfallet av detta beror till viss del på relationen mellan skribenten och läsaren, huruvida 

det råder solidaritet dem emellan eller om skribenten befinner sig i en auktoritär position. Med 

hjälp av dialogicitetssystemet är det möjligt att se hur författaren förhåller sig till källor och 

hur denna positionerar läsaren i förhållandet till källan – kritiskt, ifrågasättande, oenigt eller 

accepterande. Inom dialogiciteten kan författaren göra vissa val när det kommer till att bjuda 

in andra röster och åsikter eller inte vilket kan förklaras med delkategorierna monogloss och 

heterogloss. Monogloss innebär att en utsaga eller ett yttrande inte refererar till någon annan 

röst medan heterogloss syftar till det motsatta, alltså att propositionen förhåller sig till en 

annan röst genom att på något vis referera och förhålla sig till denna (Nord 2008).  

Graderingssystemet används för att öka och tona ner beskrivningen i form av intensitet 

eller precision av ett fenomen, utsaga eller en värdering. Då kan graderingen antingen handla 

om styrkan i detta, det vill säga hur stark en värdering är, eller om fokus, då med fokus på 

tydligheten mellan gränserna mellan olika företeelser är exempelvis om det är prototypiskt. 

Författarens inställning till företeelser kan stärkas genom en ökad gradering vilket kan ge 

uttryck åt auktoriteten. Å andra sidan kan en nedtonande gradering minska författarröstens 

insats vilket kan bidra till att läsaren inte delar författarens ställningstagande (Nord 2008).   
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3.1 Analytiska överväganden 
För min undersökning har jag valt att fokusera på attitydsystemet, närmare bestämt på 

delsystemen affekt och bedömning samt på dialogicitetsystemet. Detta eftersom jag anser att 

de är de system som bäst ger svar på min frågeställning. 

Affekt är en väg för skribenten att knyta an till läsaren och bjuda in denne i sin 

känslomässiga värld. Därför är det relevant för min undersökning att lägga vikt vid just 

värderande och känsloladdade ord. Bedömning är även det en väg för skribenten att gå för att 

skapa närhet till läsaren, men som tidigare nämnts riskerar det också att få motsatt effekt. I 

min undersökning tittar jag närmare på om och hur skribenten uttrycker sig i fråga om 

bedömning av personer som deltar i händelserna. Slutligen lägger jag fokus på dialogiciteten, 

alltså hur skribenten förhåller sig till källor och hur denne refererar till exempelvis läkare, 

forskning eller auktoritära institutioner. Till kategorin dialogicitet har jag valt att även räkna 

med de medicinska termer och uttryck som skribenterna använder sig av då detta är ett slags 

implicit referering till vårdsfären. Dialogicitet är en väsentlig aspekt i min undersökning i 

frågan om att skapa trovärdighet och tillförlitlighet i texten. 

 

3.2 Material och urval 
Bloggarna som utgör materialet för min undersökning kan ses som en kombination av hälso-

patientbloggar och föräldrabloggar. De kan inte räknas som renodlade hälso-patientbloggar 

eftersom det inte är den sjukdomsdrabbade som skriver, utan kan snarare liknas vid en 

föräldrablogg där innehållet är särskilt inriktat på barnets sjukdom och hälsotillstånd. 

Materialet för undersökningen består av bloggtexter från sammanlagt tre bloggar. 

Gemensamt för bloggarna är att de alla drivs av en förälder vars barn fötts med någon form av 

hjärtfel. Bloggarna handlar huvudsakligen om barnets sjukdom och om hur det är att leva som 

förälder till ett hjärtsjukt barn, ett hjärtebarn. De valda inläggen som kommer utgöra 

undersökningsmaterialet innehåller sådant som handlar om sjukdomen och allt däromkring 

såsom sjukhusbesök, ultraljud och läkarsamtal. Jag har valt ut fyra texter från vardera blogg 

och jag har valt texter som är utspridda på olika faser i sjukdomsprocessen. Närmare bestämt 

har jag valt en text från perioden innan barnet är fött, alternativt då skribenten berättar om den 

tiden i efterhand. I de fallen där det berättas i efterhand har jag valt de inlägg som handlar om 

när skribenten fick reda på att dennes barn har ett hjärtfel, denna fas benämner jag som fas 1: 

Tiden före födseln. Jag har sedan valt en text från varje blogg där skribenten beskriver och 
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förklarar den hjärtsjukdom som barnet är drabbat av, här förmodar jag att en del medicinska 

begrepp och fackspråkliga termer kommer att nämnas vilket gör det till ett intressant 

undersökningsmaterial. Dessa utgör fas 2: Skribenten förklarar hjärtfelet. Vidare består 

materialet av ett inlägg från varje blogg under vad jag kallar fas 3: Första tiden i barnets liv, 

då barnet är relativt nyfött. Eftersom barn med medfödda hjärtfel behöver opereras relativt 

omgående efter födseln och då det är ett påfrestande ögonblick för föräldern tillika skribenten 

är detta intressant. Resterande texter är tagna från perioden då barnet är ett till ett par år 

gammalt. Vid det laget har föräldern samlat på sig kunskap och erfarenhet rörande vården och 

sjukdomen vilket bör medföra en viss säkerhet i skrivandet om det. Denna fas blir således fas 

4: Barnets första år. Genom att välja texter som sträcker sig över ungefär två år bör jag få en 

bred och tillförlitlig bild av hur skribenten uttrycker sig och beskriver processen. Anledningen 

till att jag har delat in texterna i faser beror på att jag ursprungligen tänkte titta på om och i så 

fall hur skribentens språk förändrades under tidens gång. En bit in i processen insåg jag dock 

att det skulle bli för mycket arbete för den här typen av uppsats och att det dessutom inte gick 

i linje med mitt huvudsyfte. Jag har ändå valt att ha kvar fasindelningarna eftersom jag tycker 

att de ger en överblick av bloggarnas utformning och innehåll. Jag kommer inte att dra några 

slutsatser gällande de olika faserna och i diskussionen behandlar jag bloggarna som en enhet 

snarare än att jämföra dem eller kommentera innehållet beroende på faserna. 

De bloggar jag valt ut för min analys hittade jag genom en sökning i en sökmotor genom 

att skriva in termerna hjärtebarn och blogg. Jag gjorde mitt urval genom att läsa några inlägg 

i de bloggar som hamnade relativt högt upp i träfflistan och utefter det välja de tre som 

innehöll blogginlägg som passade in i de fyra faserna jag tänkt undersöka och som nämns 

ovan.  

 Eftersom bloggtexterna är skrivna av privatpersoner är det viktigt att tänka på den etiska 

aspekten i undersökningen. Ämnena som behandlas i bloggarna, hjärtsjuka barn är ett känsligt 

ämne vilket gör det relevant att i någon grad anonymisera skribenterna och framför allt 

barnen. Jag kommer därför inte att nämna skribenternas namn och vid de tillfällen där barnens 

namn förekommer i citat har jag bytt ut dessa. Jag kommer inte heller redovisa 

bloggadresserna till de bloggar som utgör materialet i uppsatsen. Allt material finns givetvis 

tillgängligt hos mig för den som vill ta del av det i sin helhet. Jag är medveten om att det är 

möjligt att hitta texterna och skribenterna genom de citat jag använder mig av i uppsatsen men 

det är något som inte går att undvika helt.   
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De återgivna exemplen är helt oförändrade vad gäller stavning och interpunktion, jag har 

alltså inte korrigerat eventuella korrekturfel som återfinns i det undersökta materialet. I de fall 

där jag refererar till exemplen har jag behållit de felaktigheter som förekommer. 

4 Resultat 
I det här avsnittet presenterar jag resultatet av de undersökta bloggarna. Jag presenterar 

tematiskt efter de fyra faser jag undersökt och förklarar under rubrik 3.2. Därefter presenteras 

citat från texterna under rubrikerna Affekt, Bedömning samt Dialogicitet.  

För någon som inte läst texterna i sin helhet är det förmodligen inte alltid självklart att 

mina utvalda exempel hör hemma i de kategorier som jag placerat de i. I vissa fall kan man 

tänka sig att ett exempel lika väl skulle kunna hamna i en annan kategori än vad jag valt, men 

min bedömning är baserad på texten som helhet och dess kontext.  

 

4.1 Fas 1: Tiden före födseln 
 

4.1.1 Affekt 

Texterna som hör till fas 1 innehåller en hel del uttryck för affekt. En rimlig anledning till den 

stora mängden affektyttringar i denna fas är att en graviditet vanligtvis är en känslosam fas. 

När skribenten dessutom nyligen fått besked om hjärtfelsdiagnosen kan man tänka sig att 

känslorna blir desto fler och möjligtvis av annan karaktär än under en normal graviditet.  

 

(1) Allt började så bra den 4/12 2013 plussade vi på Stickan, de va inget prat om saken vi skulle 

behålla det.. (Blogg 1) 

(2) Va ingen jobbig graviditet alls (Blogg 1) 

(3) Under tiden såg alla kontroller hos bm bra ut, kurvan följdes och allt annat var i tipp topp. 

(Blogg 1) 

(4) Hela förlossningen gick bra och smidigt. Fick upp honom till bröstet en stund innan han och 

pappa fick gå upp till neonatalavdelningen.(Blogg 1) 

(5) Ingen kom in till oss så vi andades ut (Blogg 1) 

(6) blåsljudet lät starkare vilket kunde vara ett tecken på att det var påväg bort. Med en lättnads 

suck och övertygelse att så var fallet åkte vi hem. (Blogg 2) 

(7) En god nyhet är att det tydligen finns forskning på att kvinnor som tar fragminsprutor får ofta 

en kortare och ”lättare” förlossning (Blogg 3) 
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Exempel (1–7) är affektyttringar som på ett eller annat sätt uttrycker glädje eller lättnad. I ett 

större sammanhang är det dock möjligt att läsa in mer negativa antydningar. Formuleringen i 

exempel (1) är i sig ett uttryck för någonting positivt, men formuleringen pekar på att 

någonting negativt följer. Även exempel (4) är en yttring som förmedlar en positiv känsla, 

men det faktum att barnet efter en stund vid skribentens bröst måste till neonatalavdelningen 

påminner läsaren om barnets diagnos. Slutligen är det värt att kommentera exempel (6) som i 

likhet med exempel (1) och (4) rent objektivt kan uppfattas som ett positivt utlåtande ger sken 

av att någonting negativt väntar längre fram i texten. 

  Texterna ger även exempel på känslor och yttringar av det mer negativa slaget som uttrycks mer 

explicit än i exempel (1–7). Några exempel på detta följer nedan i exempel (8–18). 

 

(8) en olustig känsla som sa mig att något var fel (Blogg 1) 

(9) En miljon tankar hinner rusa genom huvudet. (Blogg 1) 

(10) de va inget stort och jätte allvarligt fel. (Blogg 1) 

(11) Oron sitter i för hur nästa dag ska utvecklas (Blogg 1) 

(12) jag fattade inte de riktigt (Blogg 1) 

(13) Själv blev jag förvånad (Blogg 1) 

(14) utom sig av rädsla. (Blogg 1) 

(15) Skräcken jag kände var obeskrivlig (Blogg 1) 

(16) det sitter som djupa ärr i minnet. (Blogg 1) 

(17)  bryter ihop helt och hållet. (Blogg 1) 

(18) de lugnande orden vi tidigare fått höra som bortblåsta (Blogg 2) 

 

Exempel (8–18) förekommer då skribenterna skriver om en händelse eller ett besked som är 

relaterat till barnets hjärtfel. I exempel (8), (9), (11), (12) och (13) framkommer skribentens 

oroade tillstånd. Det råder förvirrande känslor som hon inte verkar kunna beskriva mer 

konkret än med just känsloyttringar. Rädsla är en annan känsla som beskrivs upprepade 

gånger i texterna. Detta kan man tydligt se i exempel (14) och (15) där skräcken eller rädslan 

uttrycks explicit. Skribenterna använder starka känsloyttringar för att uttrycka sin oro och 

rädsla inför en situation. Någonting som är återkommande för dessa exempel är att 

skribenterna använder metaforer för att beskriva hur de känner eller kände i en viss situation. 

Exempel (8), (9), (14), (16), (17) och (18) är alla tydliga exempel på när skribenten tar till 

metaforiska uttryck för att förmedla en känsla som är svår att beskriva. Detta gör det möjligt 

för läsaren att komma nära och bli engagerad och berörd av skildringarna.  
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4.1.2 Bedömning 

De delar från bloggarna som uttrycker bedömning under fas 1 rör för det mesta sådant som 

har med sjukvården och personalen att göra. Överlag kan man urskilja en negativ bedömning 

under denna fas vilket går att koppla till det relativt tidiga stadiet av sjukdomsprocessen 

skribenterna befinner sig i. Det är rimligt att anta att ovissheten om framtiden och den kanske 

ännu bristande kunskapen om sjukdomen bidrar till den negativa bedömningen. 

 

(1) jag larmade efter en sjuksköterska, men en barnskötare kom in och fick hämta en sköterska, 

under denna tiden slutade Martin att andas. (Blogg 1) 

 

Exempel (1) kan utläsas som en implicit negativ bedömning av hur sjukhuspersonalen 

hanterade situationen. Hon skriver att hon larmade efter en sjuksköterska, men istället kom en 

barnskötare. Fördröjningen som detta medförde ledde till barnets andningsuppehåll.  

 

(2) men vad det innebär finns det inga svar på (Blogg 1) 

(3) Vad läkarna misstänkte sa de inte utan bara att de skulle skicka en remiss (Blogg 2) 

 

Exempel (2) och (3) kan liksom exempel (1) tolkas som negativa bedömningar gentemot 

sjukvården. I exempel (2) indikerar ordet men ett ifrågasättande eller en invändning mot ett 

uttalande. Dessutom står det att det inte finns några svar, vilket innebär att läkarna inte 

kommit med svar. 

  Exempel (3) är en relativt tydlig invändning och negativ bedömning av läkarna. Meningen 

antyder att läkarna vet eller misstänker någonting som de inte delar med sig av. 

 

(4) det finns flera hundra alternativ till vad som kan orsaka detta, inte en enda gång nämns hans 

hjärtfel som orsak. (Blogg 1) 

(5) Där får vi besked att det visst är nått att oroa sig över nu, att hans snabba andning beror på 

det. (Blogg 1) 

 

I likhet med exempel (2) och (3) visar även exempel (4) och (5) upp en något negativ 

bedömning av läkarinsatserna. I exempel (4) verkar skribenten irriterad över att barnets 

hjärtfel inte tas upp som en möjlig orsak till symptomen. Även i exempel (5) framkommer 

den negativa tonen när skribenten berättar att det visst finns orsak till oro. Formuleringen 
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indikerar att läkarna innan det inte hade anledning att oro sig, vilket visar på att de gjort en 

felbedömning från början.   

 

(6) där får vi en ny kardiolog som är mer noggrann (Blogg 1) 

(7) underbart varm kvinna som verkligen arbetar på rätt plats. (Blogg 3) 

(8) har hon förmågan att med sin kunskap och sitt sätt att förklara skapa en känsla av lugn och 

trygghet. (Blogg 3) 

 

Exempel (6–8) illustrerar mer positiva bedömningar än de tidigare exemplen. Dock indikerar exempel 

(6) att den kardiolog de haft innan inte var lika noggrann som den nya, alltså en dold negativ 

bedömning av denne. 

  Exempel (7) och (8) är tydligt positiva och innehåller beröm till en läkare som skribenten 

varit i kontakt med under en period. 

 

4.1.3 Dialogicitet 

I fråga om dialogicitet och hur skribenten förhåller sig till källor är det något som förekommer 

ofta i texterna i fas 1. Källor innebär inte endast hänvisningar till en person eller en text utan 

hit räknar jag även medicinska termer och förkortningar som pekar på att skribenten 

någonstans fångat upp dessa formuleringar, vilket kan tolkas som en indirekt hänvisning. 

 

(1) Där kunde man se att de fanns en förträngning på aortan, men inte hur allvarligt de var eller 

om de kanske skulle försvinna innan han var född. (Blogg 1) 

(2) jag blev inlagd med stoppande dropp och spruta. (Blogg1) 

(3) Fick även kortison sprutor så att han lungor skulle hinna mogna. (Blogg 1) 

(4) neonatalavdelningen. (Blogg1) 

(5) hade han en c-pap och andra sladdar till en övervaknings monitor.(Blogg 1) 

(6) det var klumpiga aortaklaffar så att det blev en förträngning där istället. (Blogg 1) 

(7) man kunde även se ett VSD. (Blogg 1) 

(8) Vi går in och akutbehandling har börjat, infart sätts och prover tas. (Blogg 1) 

(9) Bara EEG visar nått, det finns epileptiska avvikelser (Blogg 1) 

(10) Tillslut blir vi skickade till östra sjukhuset för att göra en muskelbiopsi (Blogg 1) 

(11) Det börjar med permission, innan denna behöver vi genomgå en hlr kurs (Blogg 1) 

(12) misstanke om missbildad magmun väcks (Blogg 1) 

(13) läkaren som undersökte Tove då konstaterade åter att det hördes ett blåsljud (Blogg 2) 
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Exempel (1–13) är ett urval från de medicinska termer och förkortningar som förekommer 

under fas 1. Gemensamt för alla dessa exempel är att termerna inte förklaras vidare av 

skribenten. Läsaren antas förstå vad de olika förkortningarna och termerna innebär. Exempel 

(2), (3) och (8) beskriver skeenden där man som läsare får känslan av ett visst tempo, att 

beslut fattas på stående fot och att det inte finns tid över för eftertanke. På grund av karaktären 

på händelserna som beskrivs är det på sätt och vis naturligt att skribenten inte lägger tid på att 

förklara facktermerna utan istället förmedlar känslan av snabba beslut och högt tempo. 

Resterande exempel ger inte intryck av att återge en lika hektisk händelse som de tidigare 

nämnda. Trots detta förklarar skribenten inte vad de medicinska termerna och förkortningarna 

står för. 

 

(14) De började pratas om att jag skulle förlösas tidigare (Blogg 1) 

(15) En ny tid bokades och vi blev försäkrade om att hur de än var så kunde de återgärdas lätt 

(Blogg 1) 

(16) där de konstaterades att det var vatten avgång (Blogg 1) 

(17) Vi fick berättat för oss att man i nuläget inte var oroliga över detta utan de påverkade 

honom inte. (Blogg 1) 

(18) Man vet fortfarande inte varför kramperna har uppstått (Blogg 1) 

(19) det visade att de inte var en förträngning på aorta utan att det var klumpiga aortaklaffar så 

att det blev en förträngning där istället (Blogg 1) 

(20) flödet till och från lungorna verkar bra, dock var detta svårast att se. (Blogg 3) 

(21) Med sina 1854 gram så ligger han perfekt på kurvan! (Blogg 3) 

 

I exempel (14–21) får sjukvårdspersonalen ingen framträdande roll. Många av meningarna är 

skrivna i passiv form (se exempel 14–17), och inte heller i de andra exemplen framträder 

läkare eller övrig personal explicit. Uttalandena får därför inte en tydlig referens. Dock är det 

underförstått att det är en läkares utlåtanden som återges av skribenten. Exempel (14–21) 

räknas som heteroglosser då de alla refererar och förhåller sig till en annan röst än sin egen. 

 

(22) den nya läkaren vill ta en MR på hjärnan, ett prov på ryggmärgsvätskan, nya pku prover, 

nya infektions prover, ett ul på hjärtat ett och ett nytt EEG. (Blogg 1) 

(23) Fortfarande tycker kardiologen att hjärtat inte påverkar honom och att de inte är något att 

oro sig över just nu utan att hitta orsakerna till kramperna. (Blogg 1) 

(24) läkaren som undersökte Tove då konstaterade åter att det hördes ett blåsljud (Blogg 2)  

(25) Nästa gång konstaterade läkaren att blåsljudet lät starkare vilket kunde vara ett tecken på att 

det var påväg bort. (Blogg 2) 

(26) Sista gången var det tre läkare som lyssnade på hjärtat. (Blogg 2) 
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(27) barnkardiologen Peter Larsson (Blogg 3) 

(28) de kan heller inte se att det finns några förträngningar mellan förmaken (Blogg 3) 

(29) vår andra läkare Magda Svensson (Blogg 3) 

 

Exempel (22–29) visar tydliga referenser och pekar mot sjukvårdspersonalen som de som står 

bakom undersökningarna och bedömningarna. I exempel (27) och (29) är läkarna dessutom 

benämnda med namn vilket är en faktor som möjligtvis bidrar till att läsaren får förtroende för 

textens trovärdighet. 

 

4.2 Fas 2: Skribenten förklarar hjärtfelet 

 

4.2.1 Affekt 

Den andra fasen består av texter där skribenten skriver och förklarar vad hjärtsjukdomen som 

barnet är drabbat av innebär. I dessa texter förekommer betydligt färre uttryck för affekt än i 

fas 1. En rimlig orsak till detta kan vara att texterna är av förklarande karaktär, ganska ytliga 

och sterila. Det medicinska språket är påtagligt och lämnar inte mycket utrymme för 

personliga reflektioner eller känslor. Det finns dock exempel på utrop, negativa och positiva, 

som förmedlar de känslor som skribenten upplevt i samband med sjukdomen. 

 

(1) För tillfället så mår Martin bra, eller så bra han kan. (Blogg 1) 

(2) stora problem med mat för honom (Blogg 1) 

(3) det va en riktig berg o dal bana (Blogg 1) 

(4) Eftersom han nu mår ganska bra (Blogg 1) 

(5) försöker här förklara (Blogg 2) 

(6) Vi är så otroligt glada (Blogg 3) 

(7) en ny och galet skrämmande tid ligger framför oss (Blogg 3) 

 

Trots texternas utformning i denna fas förekommer som sagt uttryck för affekt. I exempel (1) 

förmedlar skribenten någonting positivt, att barnet mår bra, men känslan som uttrycks gör 

också läsaren påmind om barnets tillstånd. Han mår ”så bra han kan” vilket pekar på att hans 

sjukdom inte tillåter honom att må lika bra som ett fullt friskt barn. I exempel (3) förklarar 

skribenten en händelse eller period som en bergochdalbana, något som kan tolkas som att 

saker och ting har gått upp och ner och att det varit en intensiv period. Exempel (6) är ett 
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direkt positivt känslouttryck för en positiv utveckling i sjukdomstillståndet och exempel (7) 

talar om för läsaren att resan fortsätter och skribenten känner rädsla och oro för vad som 

kommer att hända i framtiden. 

 

4.2.2 Bedömning 

Då bedömning också är en del av attityd precis som affekt finns det inte heller särskilt många 

exempel på detta i fas 2. Attityden lyser inte igenom i förklaringarna kring sjukdomarna. 

Texten hålls på en saklig nivå där bedömning av situationen inte tar överhand. Ett fåtal 

exempel på bedömning finns dock att finna i texterna. Bedömningarna i denna fas är inte 

riktade mot sjukvården, någonting som är mer förekommande i de övriga faserna.  

 

(1) Jag är ju inte någon läkare så att sätta mig in i och förstå hur hjärtat fungerar har inte varit helt 

lätt. (Blogg 2) 

 

I exempel (1) kan man se hur skribenten bedömer sin egen trovärdighet som förmedlare av 

information kring hjärtsjukdomen. Hon påpekar att hon inte är läkare och att hon behövt sätta 

sig in i hjärtats funktioner och garderar sig därmed för eventuella brister i texten. 

 

(2) våra härliga vänner, familjer och kollegor! (Blogg 3) 

 

Exempel (2) skulle kunna platsa under rubriken affekt då det kan ses som ett uttryck för en 

känsla. Jag väljer dock att placera den under bedömning eftersom det är ett “betyg” som sätts 

på vännerna, familjen och kollegorna. Skribenten bedömer deras insats som god.  

 

4.2.3 Dialogicitet 

Exempel på dialogicitet finns det förhållandevis gott om i fas 2. Det kan förklaras med att 

texterna till stor del är av medicinsk karaktär vilket kräver en hel del medicinska termer och 

källhänvisningar till läkare och annan sjukvårdspersonal. Det är dock inte ovanligt att 

vårdpersonalen utesluts som synliga aktörer i de händelseförlopp som beskrivs.  

 

(1) han har kronisk hjärtsvikt. Han har ett VSD som är ett hål mellan skiljeväggarna. (Blogg 1) 

(2) Den andra missbildningen är aortaklaffarna som är klumpiga, vilket innebär att det är en 

förträngning där dom öppnas och stängs (Blogg 1). 



19 
 

(3) Blodet kommer alltså inte alltid igenom och de åker även tillbaka lite. Kombinationen av 

dessa två är hjärtsvikt. Hans vänstra kammare har även förstorats en aning pga av att hjärtat 

har fått arbeta mycket mer än vad de ha orkat med. Det är precis som när vi tränar, vi 

anstränger våra muskler och dom växer. (Blogg 1) 

(4) Utan dessa skulle han inte klara sig länge eftersom att hans hjärta helt enkelt inte orkar 

själv. (Blogg 1) 

 

I exempel (1–4) förklarar skribenten på ett lättförståeligt sätt vissa av de fackspråkliga 

termerna hon använder i texten. För en läsare som inte är insatt i det medicinska språket kan 

förklaringarna fungera som ett verktyg för att framstå som kunnig och därmed inge 

trovärdighet. 

 

(5) vill kardiologerna vänta med en operation så att han får växa till sig.(Blogg 1) 

(6) Bilderna är tagna från Hjärtebarnsboken som är skriven av Cecila Nordqvist. (Blogg 2) 

 

Exempel (5) visar på en direkt referens till kardiologernas utlåtande vilket är ett tydligt 

exempel på dialogicitet av typen heterogloss. Samma sak gäller för exempel (6) som också är 

en tydlig referering. En anledning till den noggranna källhänvisningen i exempel (6) skulle 

kunna bero på upphovsrättsliga skäl som gäller för vissa bilder.  

 

(7) Det gäller för oss att ständigt ha koll på hans andning, räkna respen, (Blogg 1). 

(8) Helt klart är att han behöver en omfattande operation (Blogg 1) 

 

Exempel (7) och (8) är formulerade på så vis att det inte tydligt framgår att det är läkarnas 

direktiv som står bakom skribentens handlande och behandling av barnet. I exempel (8) är det 

dock underförstått att det är en läkare som berättat att en operation helt klart kommer att 

behövas. Skribentens formulering låter dock inte detta framgå explicit. 

 

(9) Toves hjärtfel kallas för Fallots anomali eller Fallots tetrad. Två olika benämningar på 

samma fel (Blogg 2) 

(10) Vid operationen så lagar man hålet mellan kamrarna och försöker vidga förträngningen mot 

lungpulsådern. (Blogg 2) 

(11) För 15 år sedan kunde man inte rädda barn som föddes med detta fel och utan operationer är 

dödligheten 100%. I Sverige föds ca 15-20 barn med detta fel varje år varav 75% överlever 

alla tre operationer som krävs. (Blogg 3) 
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Exempel (9–11) ovan visar när skribenten själv tar sig an rollen som “expert” och då läkarnas 

röst inte nämns explicit. Särskilt tydligt framkommer det i exempel (10) där de som utför 

operationen benämns som “man” istället för att skriva att exempelvis kirurgen lagar hålet. 

Vårdpersonalen blir en aning osynlig i sammanhanget. Uttrycken för dialogicitet kan här 

tolkas som monoglosser.  

I exempel (11) använder skribenten en blandning av vardagligt enkelt språk och 

procentuppräkningar. Siffrorna inger förtroende och indikerar att det finns forskning bakom 

utlåtandet. Blandningen med det vardagliga språket gör det lättförståeligt och engagerar 

läsaren. 

 

(12) HLHS står för hypoplastic left heart syndrome för er som vill googla, det innebär att hans 

vänstra hjärtkammare är kraftigt underutvecklad och kan inte pumpa blod som den ska. 

(Blogg 3) 

(13) I länklistan till vänster finns korta youtube klipp om de tre olika operationerna om ni vill 

veta mer. (Blogg 3) 

 

I exempel (12) och (13) vänder sig skribenten direkt till läsaren vilket är ett tydligt grepp för 

att skapa närhet till läsaren.  

 

4.3 Fas 3: Första tiden i barnets liv 

 

4.3.1 Affekt 

I fas 3 är barnet fött och vardagslivet med diverse sjukhusbesök och medicinering börjar så 

sakteliga ta form. Känslorna under denna fas är övervägande av oroande eller negativ 

karaktär. Det finns en genomgående känsla av ovisshet för barnets framtid. 

 

(1) en massa blod prover (Blogg 1) 

(2) Det kunde innebära en massa saker (Blogg 1) 

 

Exempel (1) och (2), är de enda uttrycken för affekt som påträffas i blogg 1 för fas 3. Däremot 

förekommer uttrycket två gånger i texten. 
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(3) Olustkänslan att komma hem och börja ge sin tre veckor gamla bebis hjärtmedicin  

(Blogg 2) 

(4) Tänk om vi råkade ge för hög dos, vad skulle hända då? Var jag något av hypokondrisk 

innan så var det inget mot nu. (Blogg 2) 

 

I exempel (3) och (4) ger skribenten uttryck för en oro och osäkerhet när det kommer till att 

medicinera sitt barn. Frågan om vad som skulle kunna hända om de gör fel är ett tydligt 

uttryck för känslomässiga tankar.  

 

(5) förvånansvärt bra (Blogg 2) 

 

Skribenten förmedlar i exempel (5) en känsla av ett positivt besked i sammanhanget. Barnets 

syresättning är förvånansvärt bra. Just ordet förvånansvärt antyder att det inte var någonting 

skribenten förväntade sig. 

 

(6) Jag förstår. Det är fel. Hjärtat har stora fel. (Blogg 2) 

 

I exempel (6) delar skribenten med sig av sina känslor inför barnets hjärtfel. Eftersom barnet 

inte är märkbart sjukt utåt sett har skribenten ibland svårt att inse att så är fallet. Hon inser 

dock att det är fel på hjärtat, vilket illustreras i exempel (6). 

 

(7) Ja detta har verkligen inte varit en bra dag….(Blogg 3) 

(8) allt annat än mysigt (Blogg 3) 

(9) Stressen av att inte veta om han fick tillräckligt med syre eller om han andades var 

övermäktig. (Blogg 3) 

(10) Det gör mig gråtfärdig bara att nu tänka på hur hopplöst det känns (Blogg 3) 

(11) En skitdag helt enkelt (Blogg 3) 

 

Exempel (7–11) är alla av otillfredsställande karaktär och det är tydligt att skribenten har 

starka känslor inför situationen som beskrivs. De fyra punkterna i slutet av exempel (7) 

förstärker meningens innebörd och den negativa tonen. 
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4.3.2 Bedömning 

Den bedömning som återfinns i texterna i fas 3 är till stor del negativ och riktad till 

sjukvården. Dock uttrycker skribenterna ofta detta implicit, genom att skriva att “man” eller 

“neurologen” tagit vissa åtgärder. Bedömningen ligger på så vis nära dialogicitet i och med att 

skribenten förhåller sig till en källa och till viss mån själv tar avstånd från det sagda vilket kan 

ses som en heterogloss. Genom att se hur skribenten fogar samman meningar är det möjligt att 

utläsa en viss grad av bedömning.  

 

(1) I Borås tyckte man att han var muskelsvag och skickade honom ner till östra sjukhuset för 

en muskelbiopsi men den blev aldrig av. (Blogg 1) 

 

Exempel (1) kan tolkas som kritik mot läkarna som inte hade full kontroll över situationen. 

Ordvalet men indikerar att skribenten ställer sig ifrågasättande till sjukvårdens handlande i 

situationen. Meningen talar också om att man skickade barnet till sjukhuset för en 

muskelbiopsi. Ordvalet ger intrycket av att läkarna på plats föste vidare barnet till en annan 

instans för att de själva inte kunde hitta felet. Det som följer i meningen, att biopsin aldrig 

blev av indikerar att läkarna som skickade dem vidare inte bedömt barnets tillstånd på ett 

korrekt sätt. 

 

(2) Neurologen där nere ansåg inte att han va muskelsvag utan att de garanterat berodde på hans 

hjärta och tog därför bara fler blodprover på ännu mer ovanliga muskelsjukdomar.  

(Blogg 1) 

(3) men aldrig nämndes nått om hans hjärta. (Blogg 1) 

(4) Ibland får man nog den milda versionen berättad för sig så att man inte ska bli orolig i 

onödan (Blogg 2) 

 

Den något dolda kritiken mot läkarna fortsätter i exempel (2) och (3) där skribenten pekar ut 

neurologen och antyder att denna borde misstänkt hjärtfelet som en möjlig faktor till barnets 

tillstånd. Ordet bara i exempel (2) visar att skribenten förväntat sig någonting utöver de 

blodprover som togs. På samma sätt som ”men” används i exempel (1) fungerar det i exempel 

(3) som en markör för att skribenten har en invändning mot läkarnas agerande. Exempel (4) 

kan till viss del räknas som en bedömning gentemot sjukvården. Hon skriver att läkarna nog 

ger en mildare version av situationen för att inte oroa någon i onödan. Om detta är kritik eller 

inte är oklart. Skribenten verkar snarare tacksam över detta. 
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(5) Detta innebär ju att det kommer bli tufft att få honom att äta själv utan vi måste antagligen 

sonda hans mat under en lite längre tid… (Blogg 3) 

(6) Han är som gisslan i kuvösen bland alla slangar. (Blogg 3) 

 

Exempel (5) och (6) är bedömningar av en specifik situation. I exempel (5) bedömer 

skribenten situationen som tuff och exempel (6) illustrerar hur hon känner inför att barnet 

ligger i kuvösen, som en fånge, eller gisslan som hon uttrycker det. 

4.3.3 Dialogicitet 

Dialogiciteten i fas 3 förmedlas i en blandning av facktermer och skribentens förhållning till 

sjukvården. Inställningen till läkare och övrig personal är fortsatt övervägande negativ och 

skribenten benämner sällan explicit vem som sagt eller gjort vad. Istället används ofta ”de” 

när skribenten refererar till någon inom sjukvården, vilket ger ett intryck av avstånd dem 

emellan. 

(1) kolla kromosomavvikelser, metabol sjukdomar, muskelsjukdomar. (Blogg 1) 

(2) Under hela tiden gjordes fem EEG:n var av tre av dom visade på epileptiska avvikelser. 

(Blogg 1) 

 

Skribenten använder facktermer i exempel (1) och (2). Dessa kan, som tidigare nämnts ses 

som en referens. Hon förklarar inte närmare vad uttrycken innebär vilket kan betyda att hon 

antar att läsaren är insatt och förstår innebörden av termerna. 

 

(3) Man har nu då konstaterat att kramperna berodde på hjärtat, de orkade inte pumpa ut 

blod/syre till övriga kroppen och där med utlöstes en kramp. (Blogg 1) 

 

Till skillnad från exempel (1) och (2) är skribenten mer utförlig i exempel (3) när hon 

beskriver orsaken till kramperna. I detta exempel kan man ana att skribenten iför sig en typ av 

expertroll där hon förklarar medicinska termer för läsaren.  

 

(4) Då hjärtfelet upptäcktes sa de att om Tove skulle få en cyanosattack (då man blir helt blå) så 

kommer de direkt sätta in en hjärtmedicin för att lugna hjärtat. (Blogg 2) 

(5) Ser de något de inte berättar? Varför vill de ge medicin nu när de sa att de bara ger det om 

hon skulle bli blå? Har hon blivit så mycket sämre utan att vi märker det? (Blogg 2) 

(6) mellan 96–99%. Det är som hos en frisk person. (Blogg 2) 
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Upprepade gånger använder skribenten “de” för att benämna läkarna (se exempel (4) och (5)). 

Deras roll blir därmed inte särskilt framträdande, vilket gör att hänvisningen till dem inte 

tydligt framkommer. Genom att använde “de” och osynliggöra läkarna distanserar sig 

skribenten en aning från dem. Istället får skribenten själv den primära rollen som informant 

gällande sjukhussituationerna. En liknande roll får skribenten i exempel (3) då läkarna 

benämns med “man”. Skribenternas roll som expert stärks av att de ger förtydliganden och 

förklaringar till vissa begrepp (se exempel (3), (4) och (6)).  

 

(7) Läkaren har dock visat mig felen på ultraljudsskärmen. Flera gånger. (Blogg 2) 

 

Exempel (7) hänvisar till skillnad från (3), (4), (5) och (6) direkt till “läkaren”. Skribenten är 

tydlig med att hon fått information av denne. 

 

(8) För att lilleman inte skulle tappa i syresättning så satte de vad de kallar för en grimma i 

näsan. (Blogg 3) 

 

Även i exempel (8) benämns läkarna som “de”. Dessutom använder skribenten här ett fackligt 

uttryck “tappa i syresättning” som förvisso inte nödvändigtvis måste förklaras närmare för att 

läsaren ska förstå. Däremot ger uttrycket ett intryck av läkarspråk vilket ger skribenten en viss 

auktoritet eller expertroll.  

 

4.4 Fas 4: Barnets första år  

 

4.4.1 Affekt 

Generellt tar de positiva känslouttrycken mer plats under fas 4 än under de tidigare faserna. 

Det faktum att det gått en tid sedan födseln och att skribenterna till stor del vant sig vid 

vardagen med ett hjärtsjukt barn kan var en bidragande faktor till detta. Det går tydligt att se 

mer glädjande utrop och känsloyttringar i detta skede när tiden av ovisshet under graviditeten 

och tätt efter förlossningen är över. Det är dock ofrånkomligt att känslor av oro, rädsla och 

ovisshet får plats även under denna fas men de är betydligt färre än tidigare.  
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(1) det gick helt super. (Blogg 1) 

(2) helt underbart. (Blogg 1) 

(3) känns väldigt ovant. (Blogg 1) 

(4) han är så söt när han ligger på golvet och säger hej. (Blogg 1) 

(5) jätte mysigt men kan bli jobbigt vissa stunder (Blogg 1) 

(6) hysterisk, men ändå såå mysigt (Blogg 1) 

(7) ”Puh. (Blogg 2) 

(8) det ser jättebra ut och att ”då ses vi om två år igen”.  (Blogg 2) 

(9) nu TVÅÅRSKONTROLLER! (Blogg 2) 

(10) ”Men jag ser inget av någon förträngning idag, utan det ser jättefint ut! (Blogg 2) 

(11) Vi är såklart överlyckliga (Blogg 2) 

(12) Han har ju mått så oförskämt bra (Blogg 3) 

 

Exempel (1–12) visar alla prov på positiva känsloyttringar. De kan vara av överraskande 

karaktär, alternativt förmedla en känsla av lättnad. 

  

(13) en tuffare utmaning än vi någonsin trodde. (Blogg 1) 

(14) Hmm det kändes inte som att ”Issuen” hon nämnde var högerkammaren. (Blogg 2) 

(15) Mina tankar började såklart snurra på en gång: ”Förtränging= operation inom kort”. 

 (Blogg 2)  

 

De undantag från det positiva som går att utläsa från exempel (1–12) är exempel (13–15). I 

exempel (13) ger skribenten uttryck för en tuff utmaning som familjen måste genomgå för att 

avvänja barnet vid sondmatning. Exempel (14) och (15) kommer från blogg 2 och återger 

känslor och tankar från ett läkarbesök med positiv utgång. Skribenten berättar dock om ett 

smärre missförstånd som rubbade hennes sinnesvärld för en stund.  

 

4.4.2 Bedömning 

Alla exempel på bedömning i fas 4 är hämtade från blogg 2. Citaten är tagna från när 

skribenten berättar om en kontroll hos en läkare. Bedömningen kommer till en början fram då 

skribenten ställer sig skeptisk till läkaren och formuleringarna skvallrar om en något 

avståndstagande inställning till läkare överlag, exempelvis att de inte alltid berättar allt de vet. 

Besöket tar dock en positiv vändning då det står klart att barnet nått framsteg. Vid det laget är 

bedömningen märkbart mer positivt inställd till läkarna.  
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(1) Bra tänkte jag för har de studenter med sig får man oftast veta mer än man skulle fått 

annars.(Blogg 2)  

 

Skribentens uttalande om att studentens närvaro i exempel (1) leder till mer information från 

läkaren kan tolkas som en bedömning av läkare överlag. Skribenten har uppfattningen av att 

läkarna ibland vet mer än de berättar, och att hon får en mer detaljerad förklaring på grund av 

att studenten närvarar vid undersökningen.   

 

(2) Kardiologen började förklara: ”Last time there was an issue with… so we need to look a bit 

closer to that today”. ”Issue” ? Vi fick inte veta något om någon ”issue” sist. (Blogg 2) 

 

Ordet “issue” i exempel (2) får skribenten att reagera och hon skriver att de inte fått höra 

något om ett sådant tidigare. Detta tyder på en bedömning gentemot läkarnas ärlighet vid det 

förra besöket. 

 

(3) Det var ett bra besök och jag är glad att vi hittills har känt förtroende för alla kardiologer 

som vi har träffat i Stockholm. Det är inte en självklarhet men en otrolig trygghet att vi inte 

behöver känna osäkerhet när Toves ansvariga kardiolog inte är på plats. (Blogg 2) 

 

I exempel (3) förekommer en explicit positiv bedömning av kardiologerna, någonting som 

inte förekommer särskilt ofta i de undersökta texterna. Skribenten skriver uttryckligen att hon 

känt förtroende för läkarna och att de bidragit till trygghet. 

 

(4) Det bästa besked vi kunde få nu helt enkelt! Tack för det! (Blogg 2) 

 

Exempel (4) är en positiv bedömning av ett besked. Vem eller vilka skribenten tackar är 

oklart, men förmodligen är att tacket riktar mot den eller de läkare som framfört det positiva 

beskedet. 

4.4.3 Dialogicitet 

Fas 4 ger exempel på olika typer av dialogicitet. Som i tidigare faser finns exempel där 

läkarnas roll och röst förminskas och inte får framträda annat än i hänvisningar som ”man” 

eller ”de”. Direkta hänvisningar förekommer däremot också i denna fas, vilket överlag är 

relativt ovanligt i det undersökta materialet. De fackspråkliga termerna och det medicinska 

språket får plats i denna fas. Skribenterna tar i vissa fall på sig rollen som expert då de 
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förklarar termer och uttryck utan att direkt eller indirekt hänvisa till en annan auktoritär röst 

eller expert inom området. 

 

(1) Finns fortfarande inte någon skymt av någon onödig vätska runt hjärtat, desumtom är 

hjärtfunktionen så bra att han räknas nu äntligen som stabil (Blogg 1) 

 

I exempel (1) nämns inte läkarna explicit överhuvudtaget. Däremot skriver skribenten att han 

räknas som stabil, vilket antagligen är en bedömning från läkarnas håll. 

 

(2) Man plockade även bort den sista medicinen (Blogg 1) 

(3) I onsdags drog man även bort sonden för att påbörja sondavväningen, (Blogg 1) 

 

I exempel (2) och (3) benämner skribenten sjukvårdspersonalen som “man”, vilket som 

tidigare nämnts minskar deras roll. Skribenten använder uttrycken “plockade bort” och “drog 

bort” vilket är tydligt fackspråk och kan ge läsaren större förtroende.   

 

(4) ”Det är fortfarande förstorad men ingen förändring, den ser ut som den ska göra, som 

förväntat på barn med Fallot som genomgått operationen och saknar pulmonalisklaffen.” 

(Blogg 2) 

(5) ”Ja men när det ser såhär bra ut så brukar vi säga två år, men vi kan säga 1,5 om det känns 

bättre”. (Blogg 2) 

 

Exempel (4) och (5) är citat från en läkare, alltså direkta hänvisning till en expert. Det är 

möjligt att sådana citat ger läsaren större förtroende för det som påstås än om citatet inte 

skulle markeras. En annan möjlighet är att det för läsaren längre bort från skribenten och 

därmed påverkar närhetsrelationen mellan dem. 

 

(6) Flödet till högerlungan är ofta sämre på alla männsikor just pga att den pulsådern svänger 

jämfört med den till vänsterlugnan men den förträngning (Blogg 2) 

(7) ofta behöver man sätta in en klaff innan tonåren. Tjejer vill de framförallt inte vänta med att 

sätta in en klaff på om de ser att hjärtat börjar försämras. Det beror på att om man som 

kvinna sedan vill genomgå en graviditet så vill man hela tiden ha hållit hjärtat i bra skick så 

att det ska klara av det. (Blogg 2) 

(8) Ultraljudet visade en fin kammarfunktion med en klaff som läcker ytterst lite. EKG:t såg bra 

ut det med (Blogg 3) 
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I exempel (6–8) förklarar skribenterna själva om hur flödet till lungorna går till, den framtida 

klaffoperationen samt uttalar sig om resultatet från ultraljudet och EKG:et. De tar sig an 

expertrollen utan att hänvisa till en läkare eller annan källa. De kan därmed räknas som 

monoglosser, det vill säga då skribenten inte refererar till en annan röst än sin egen 

 

5 Sammanfattning och diskussion 
De uttryck för affekt som förekommer i texterna är övervägande av negativ karaktär. 

Skribenterna verkar använda förstärkande ord och kraftuttryck främst i situationer som 

innefattar rädsla, panik, oro och förvirring. Upptäckten vad gäller detta är måhända inte 

förvånande med tanke på det tema som bloggarna kretsar kring. De undersökta texterna 

handlar trots allt om en kritisk period i ett barn och en familjs liv. Det finns dock, som påvisat 

även exempel på känsloyttringar som kan kopplas till glädje, lättnad eller andra typer av mer 

positiva känslor. Resultatet ger en tämligen realistisk bild av texterna som en blandning av 

motgångar och framgångar, sorg och glädje. Mängden affektuttryck ger läsaren möjlighet att 

komma skribenten nära och ta del av hennes känslovärld. Läsekretsen för bloggarna består 

förmodligen av likasinnade, nämligen personer som upplever, har upplevt eller kommer att 

uppleva liknande situationer som skribenterna. Därför är det rimligt att anta att de 

känslomässiga beskrivningarna utgör en del av ett slags stöd för läsaren. Uttrycken för affekt 

har även en engagerande effekt eftersom texten genom dem blir mer levande och 

återgivningarna mer målande. Utan affektuttrycken skulle texterna förmodligen uppfattas som 

en aning ytliga och opersonlig vilket gör det svårt för en läsare att identifiera sig med 

skribenten och det som förmedlas i texten.  

Förekomsten av bedömning av personer och till viss del situationer i texterna riktas till stor 

del mot sjukvården och situationer som relaterar till kontakt i form av sjukhusbesök, kontakt 

med läkare och sjukvårdskontroller. Kritiken är ofta uttryckt på ett implicit vis där skribenten 

inte skriver vem eller vilka hon anser har gjort ett misstag eller hanterat en situation på ett 

inkorrekt sätt. Relativt många bedömningar förkommer i passiva satser, alternativt benämns 

den kritiserade som “man” eller “de”. Man kan se på detta som ett sätt att väva in sin kritik för 

att på så vis mildra tonen en aning.  

Det finns även exempel där bedömningen är mer dold, där kritiken inte alls uttrycks 

explicit utan där ett ord eller en viss formulering antyder en viss attityd gentemot någon. 

Ibland är bedömningen så pass gömd att det är svårt att peka på exakt vad det är som bidrar 
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till den dömande karaktären. Texten kan helt enkelt inge en känsla eller ett intryck av ett 

bakomliggande agg eller irritation gentemot någon eller någonting.  

I texterna förekommer även bedömning som kopplas till positiva händelser eller 

erfarenheter av personer. I resultatet finns exempel på där en läkare som nämns med både för- 

och efternamn hyllas för sin yrkesmässiga roll. Dock är de allra flesta positiva bedömningarna 

kopplade till sådant som inte direkt har med vården att göra, nämligen situationer som har 

med barnets förbättrade sjukdomstillstånd eller glädjande besked i allmänhet att göra.  

Man kan tänkta sig att bedömningen kan resultera i två olika vägar när det kommer till 

relationsbyggandet med läsaren. Om åsikterna kring bedömningen delas av läsaren kan 

engagemanget rimligtvis öka och närheten mellan läsare och skribent främjas. Om skribenten 

inte får med sig läsaren på sin sida eller om läsaren inte delar samma uppfattning som 

skribenten finns det istället risk för att relationen tar skada. Chansen att skribenten ska få med 

sig läsaren i fråga om bedömning kan öka om den är inbäddad i affektuttryck.  

Dialogiciteten kan antas vara den huvudsakliga faktorn för att skapa förtroende och 

tillförlitlighet i texterna. Källhänvisningar och refereringar till experter och auktoritära 

instanser i form av heteroglosser ger intrycket av att skribenten har belägg för det hon skriver 

och att det finns en seriös och stabil förankring i forskning och liknande. I resultatet finns 

både exempel på där skribenten förklarar de fackspråkliga termer som används och exempel 

på när hon inte gör det. I de fall som skribenten förklarar vad termer, förkortningar och 

diagnoser innebär är det möjligt att det skapas en närhet till läsaren eftersom skribenten ägnar 

tid åt läsaren för att denne ska förstå. Det finns dock en risk när det handlar om monoglosser 

att läsaren upplever att skribenten tar sig an en roll som expert som på sätt och vis sätter sig 

över läsaren, som inte antas vara lika insatt i ämnet som skribenten själv. I dessa fall kan 

skribenten snarare distansera sig från läsaren.  

Efter undersökningen är det tydligt att blogg 3 bidrar med färre exempel än blogg 1 och 2. 

Vad det beror på är svårt att uttala sig om. Kanske är det en slump att just de undersökta 

texterna inte visade samma frekvens av attityd och dialogocitet eller också har skribenten till 

blogg 3 ett annat sätt att uttrycka sig på än skribenterna för de två andra bloggarna. Detta 

påverkar inte mina slutsatser nämnvärt eftersom jag inte analyserar bloggarna var för sig utan 

som en enhet, men kan likväl vara värt att kommentera. 

Alla tre system samverkar i viss mån då de flyter samman och blir svåra att separera.  De 

skapar en enhet där systemen främjar varandra vilket gör det problematisk att avgöra precis 

vad som skapar trovärdighet, engagemang och närhet skribenten och läsaren emellan.  
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Attityden, främst i form av affekt är det som på sätt och vis ramar in texten och de övriga 

systemen. Affekten bidrar starkt till att skapa närhet till läsaren och de känslomässiga band 

som uppstår ökar chanserna för att läsaren också delar skribentens uppfattningar i fråga om 

bedömning. Utan affekten är det möjligt att tänka sig att läsaren har en mer kritisk inställning 

till skribentens bedömning. Detsamma går att påstå i fråga om dialogiciteten. Den 

känslomässiga inbäddningen är nödvändig för att läsaren ska uppfatta skribentens referenser 

och som trovärdiga och rimliga. Dessutom kan det finnas risk för att skribentens roll som 

expert tar överhand utan affekten och att läsaren då känner sig underlägsen skribenten.  

Sammanfattningsvis stärks trovärdigheten i texterna i och med det band som läsaren knyter 

till skribenten. Genom affekten byggs ett förtroende och en gemenskap upp vilket gör det 

troligare att läsaren har förtroende för vad som skrivs, både vad gäller bedömningar och hur 

skribenten förhåller sig till källor. 

Resultatet för undersökningen stärker uppfattningen om att bloggar av 

patient/hälsokaraktär har en positiv inverkan på den psykiska hälsan. Bloggar av denna typ 

kan fylla olika funktioner för en läsare. De kan å ena sidan ha en stöttande funktion för 

personer som befinner sig i liknande situation, vilket på sikt främjar den emotionella hälsan. 

Å andra sidan är bloggarna en relevant informationskälla för dem som vill skaffa sig mer 

kunskap om sjukdomen men kanske främst om hur det är att leva med ett hjärtebarn.      

Att utläsa attityder och underliggande värderingar i text medför alltid en viss grad av 

problem eftersom det kräver en del tolkning från mig som forskare. Vad man tolkar som en 

bedömning eller ett uttryck av affekt kan givetvis variera från person till person. Dock är de 

undersökta texterna tämligen tydliga i sina uttryck vilket får mig att tro att en annan person 

skulle komma fram till liknande resultat. Undersökningen skulle kunna utökas med fler av de 

system som tillhör appraisalmodellen för att få mer detaljerade och täckande svar på min 

frågeställning. En sådan undersökning skulle dock bli för omfattande för denna uppsats. 

Utöver det är ett förslag på vidare forskning att inkludera de bilder som förekommer i 

samband med texterna. Detta eftersom bilderna i sig är ett slags text som förmedlar någonting 

utöver den skrivna texten till mottagaren. 
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