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Abstract [SV] 

Denna studie har som syfte att undersöka hur råd och stöd språkligt konstrueras i en 

forumkontext gentemot personer som lider av ett självskadebeteende. Förhoppningen 

är att denna studie ska bidra till en ökad förståelse för hur icke-professionella personer 

ger råd och stöd till personer som lider av denna typ av psykisk ohälsa. 

 

Studien har urskilt två typer av råd: känslomässiga respektive informativa råd. Med 

hjälp av den systemisk-funktionella grammatikens språkmodell har studien genomfört  

textanalyser av rådens ideationella och interpersonella funktion. Resultatet visar på 

både likheter och skillnader i hur känslomässiga respektive informativa råd språkligt 

konstrueras. Studien visar att de båda typerna av råd till störst del beskriver en 

betydelsemässig erfarenhet som syftar till mentala tillstånd och handlingar samt att de 

båda typerna är informationsgivande till sin karaktär. Trots att de känslomässiga och 

de informativa råden förefaller lika varandra utifrån flera avseenden har studien visat 

att de representerar två olika språkliga karaktärer. De känslomässiga råden 

karaktäriseras till stor del av att den som ger råd språkligt placerar sig själv i 

självskadandekontexten, detta till skillnad från de informativa råden där den som ger 

råd till stor del osynliggörs.  

 

 

 
 
English title: “You do not want to harm yourself” – a text analysis study of how 
advice and support is linguistically constructed in the context of a forum  
 
Nyckelord: rådgivning, internetforum, självskadebeteende, textanalys, 
systemisk funktionell grammatik, ideationell analys, interpersonell analys 
 
 

 
 
 
  



	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  

	  
	  
	  

2	  

Innehållsförteckning 
 

 

1. Inledning	  ...............................................................................................................................................	  3	  
2. Bakgrund – att söka stöd och råd på internet............................................................................	  4	  
3. Syfte och frågeställningar	  ...............................................................................................................	  5	  
4. Tidigare forskning	  .............................................................................................................................	  5	  

4.1 Att konstruera råd på ett internetforum - diskursiva strategier	  ...................................................	  5	  
4.2 Interaktion i en forumkontext	  ................................................................................................................	  6	  
4.3 Olika typer av stöd i en forumkontext	  ................................................................................................	  7	  
4.4 Mening och identitet i berättelser om skärande	  ...............................................................................	  8	  

5. Teoretisk ram	  ......................................................................................................................................	  9	  
5.1 Den systemisk-funktionella grammatiken	  ......................................................................................	  10	  
5.1.1	  Språkets	  ideationella	  funktion	  ...............................................................................................	  10	  
5.1.2	  Språkets	  interpersonella	  funktion	  ........................................................................................	  12	  
5.1.3	  Fria,	  bundna	  och	  inbäddade	  satser	  ......................................................................................	  14	  

6. Material och urval	  ............................................................................................................................	  15	  
6.1 Val av internetforum	  ..............................................................................................................................	  15	  
6.1.1	  Terapisnack.com	  ..........................................................................................................................	  16	  

6.2 Urval av forumtrådar	  .............................................................................................................................	  16	  
6.3 Etiska överväganden	  ..............................................................................................................................	  17	  

7. Metod	  ...................................................................................................................................................	  18	  
7.1 Klassificering av råd i forumtrådarna	  ...............................................................................................	  18	  
7.2 Rådens ideationella och interpersonella funktion	  ........................................................................	  19	  
7.2.1	  Analys	  av	  den	  ideationella	  metafunktionen	  .....................................................................	  20	  
7.2.2	  Analys	  av	  den	  interpersonella	  metafunktionen	  .............................................................	  21	  

8. Resultat	  ................................................................................................................................................	  22	  
8.1 Rådens ideationella funktion – förstadeltagare och processtyper.	  ..........................................	  22	  
8.2 Rådens interpersonella funktion – språkhandlingar och modalitet	  ........................................	  26	  

9. Resultatdiskussion	  ...........................................................................................................................	  30	  
10. Sammanfattning och slutsats	  .....................................................................................................	  37	  
11. Förslag till vidare forskning	  .......................................................................................................	  38	  
12. Referenser	  ........................................................................................................................................	  39	  
 

 
	  
	  



	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  

	  
	  
	  

3	  

1. Inledning 
 
”Det är svårt att bara vara glad när ens armar lyser av sår. Man har byggt upp små 

knep för att dölja dom. Man har lärt sig att alltid vinkla underarmen mot kroppen. 

Man har lärt sig alltid ha vänsterarmen under bordet när man äter. Det är bara så 

svårt att vara glad när man hela tiden påminns om att man är sjuk”  

/ utdrag från en forumtråd  

 

Idag råder uppfattningen att självskadebeteende bland flickor och unga kvinnor ökar, 

samtidigt som det finns människor med denna typ av problematik som inte ger sig 

tillkänna. Många som lider av ett självskadebeteende berättar inte om sin psykiska 

ohälsa för sin omgivning eller kontaktar vården. Detta är något som många gånger 

beror på att självskadebeteende är ett känsligt ämne och ett skuldbelagt beteende, man 

skäms många gånger för det man gör mot sig själv (Socialstyrelsen, 2004).  

Följande studie grundar sig i tanken på att en desto större del av de personer som 

lider av ett självskadebeteende söker erfarenheter, hjälp och råd i kontexter där de får 

vara mer eller mindre anonyma, exempelvis på internetforum. Via ett forum på internet 

och med den anonymitet som dessa generellt möjliggör så kan sannolikt dessa personer 

dela med sig av tankar och känslor som de normalt sett inte gör.  

Internetforum som samlingsplats när det gäller råd och stöd gällande psykisk ohälsa 

är en arena som har fått stort genomslag de senaste åren, något som kan kopplas till 

just anonymitet, men också till interaktivitet och tillgänglighet (Cotten & Gupta, 2004). 

Men vad är det då som händer rent språkligt på forumtrådar som handlar om 

självskadebeteende, Hur kommuniceras råd, stöd och egna erfarenheter kring ett så 

komplext och många gånger tabubelagt ämne som att skada sig själv?  

Majoriteten av den forskning som bedrivs på området självskadebeteende idag är 

främst inriktad på psykologi och hälso- och vårdvetenskap. Det faktum att 

internetforum har blivit en stor källa för stöd, hjälp och information gällande psykisk 

ohälsa pekar på att en förståelse för den kommunikation som sker där är avgörande för 

vården och andra som arbetar med människor som lider av psykisk ohälsa (Smithson, 

Sharkey, Hewis, Jones, Emmens, Ford & Owens, 2011). 

 De råd och stöd som ges i en forumkontext grundar sig helt och hållet på det 

skrivna ordet, varvid det ut ett språkvetenskapligt perspektiv är intressant att undersöka 
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vilka språkliga medel som används för att konstruera denna typ av råd. Genom att 

anlägga ett språkvetenskapligt perspektiv på de råd och det stöd som ges i en 

forumkontext är min förhoppning att denna studie ska tillföra nya insikter till ett 

relativt outforskat område. 

2. Bakgrund – att söka stöd och råd på internet 
Internet är en stark plattform och en ständigt växande mötesplats för människor runt 

om i världen. Begreppet mötesplats syftar här till att människor i allt större 

utsträckning använder internet för att interagera med andra människor i olika former av 

internetbaserade kontexter (Svenningsson, Lövheim & Bergquist, 2003:13). 

Internetanvändningen bland människor har möjliggjort framväxten av så kallade 

virtuella gemenskaper (eng. virtual communities). Detta begrepp syftar till att nya 

former av interaktionsmöjligheter har skapats där människor, oberoende från tid och 

plats, kan mötas utifrån gemensamma intressen och diskussionsämnen (Thulin, 

2004:2f). Den anonymitet som generellt medföljer i virtuella gemenskaper anses 

många gånger vara förenat med något positivt, detta då människor kan mötas och 

interagera med varandra på lika villkor (2004:3). Anonymitet har framförallt visat sig 

vara en viktig aspekt för unga internetanvändare när det kommer till att söka 

information och råd inom ämnen som generellt anses vara av mer känslig karaktär, 

som exempelvis sexualitet och hälsorelaterade ämnen (Suzuki & Calzo, 2004:687). 

Användningen av internetforum som en källa till rådgivning, stöd och information 

gällande hälsorelaterade ämnen är något som har ökat den senaste tiden (Smithson, 

Sharkey, Hewis, Jones, Emmens, Ford & Christabel, 2011:498). En undersökning som 

genomfördes 2002 i syfte att undersöka hur användningen såg ut på fyra av Norges 

största internetforum för psykisk ohälsa visade att 75 % av totalt 492 informanter 

uppgav att det var lättare att diskutera personliga problem på internet än i det ”verkliga 

livet”. En majoritet av informanterna uppgav också att de inte skulle göra detta om inte 

möjligheten till anonymitet fanns (Kummervold, 2002:59). 

Den kommunikation som sker mellan individer i hälsorelaterade kontexter online 

har visat sig ha flera funktioner, men främst handlar det om att ge vägledning samt 

tröst till den person som lider av psykisk och/eller fysisk ohälsa. Dessa två funktioner 

har visat sig genom att de råd och det stöd som ges primärt är av känslomässig 

respektive informationsmässig karaktär. De känslomässiga råden och stödet har 
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generellt som primär funktion att ge tröst och omsorg och de informativa råden och 

stöden har som primär funktion att ge råd och feedback (Rains, Peterson & Wright, 

2015).  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet  med denna studie är att se hur råd och stöd språkligt konstrueras i en 

forumkontext gentemot personer som lider av självskadebeteende, och därigenom 

urskilja vilken bild som förmedlas till mottagaren. Genom att anlägga ett 

språkvetenskapligt perspektiv på de råd och det stöd som ges vill studien bidra till en 

ökad förståelse för hur icke-professionella personer ger råd och stöd till personer som 

har ett självskadebeteende. För att uppnå detta syfte söker studien svar på följande tre 

frågeställningar. 

 

•   På vilket sätt involverar råden den som ger respektive den som tar emot råden?  

•   Vilka responsmöjligheter och tolkningsmöjligheter ges till mottagaren i råden?  

•   Vilka likheter respektive skillnader går eventuellt att urskilja mellan olika typer 

av råd? 

4. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är av relevans för denna studie. 

Kapitlet inleds med en presentation av olika diskursiva strategier som har blottlagts 

genom att analysera råd på ett internetforum. Avsnittet som följer behandlar interaktion 

mellan unga människor i en forumkontext följt av en presentation av olika typer av råd 

och stöd som blottlagt på ett forum för kvinnor som lider av förlossningsdepression. 

Kapitlets sista avsnitt behandlar hur mening och identitet skapas mellan självskadande 

personer i en forumkontext.   

4.1 Att konstruera råd på ett internetforum - diskursiva strategier  

I artikeln ”Telling about problems and giving advice in an Internet discussion forum: 

some discourse features” (Morrow, 2006) undersöker författaren de diskursiva 

funktionerna i inlägg som postas på ett internetforum för deprimerade personer (2006, 

531). Resultatet visade att de personer som skrev om sina problem i mycket stor 

utsträckning beskrev sina känslor i metaforiska termer. Detta menar författaren 
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indikerar på en viktig funktion i denna typ av diskurs som bland annat möjliggör för en 

person att beskriva sitt tillstånd på ett mer lättbegripligt sätt för mottagaren (2006:546) 

Resultatet visade också att den huvudsakliga diskursiva funktionen i dessa typer av 

meddelanden var att inläggsförfattare ger råd till den som skriver om sina problem. För 

att konstruera dessa råd till mottagaren använde sig inläggsförfattarna av diskursiva 

strategier som syftade till att få mottagaren att inte känna sig hotad av den som gav 

rådet (2006:546). Studien visar att detta bland annat gjordes genom att rådgivaren 

intog en solidarisk ställning gentemot mottagaren genom att dela med sig av egna 

erfarenheter av depression, men också genom att rådgivaren skrev till mottagaren på 

ett informellt sätt som syftade till att skapa en intimitet dem emellan. Resultatet visade 

att rådgivaren använde olika typer av kommunikativa strategier för att visa hänsyn och 

ge positivt stöd till mottagaren. Dessa strategier inkluderade bland annat att rådgivaren 

belyste mottagarens egen handlingskraft och kompetens gällande problemet, att 

försäkra mottagaren om att dennes problem inte var något ovanligt och att det inte var 

dennes fel att problemet uppstått. Vidare handlade det om att visa hänsyn gentemot 

mottagarens situation samt förutse och besvara mottagarens reaktion till det råd som 

ges. I de allra flesta råd gav inläggsförfattarna uttryck för empati och uppmuntran 

gentemot mottagaren på olika sätt (2006:546f).  

Morrow menar att de diskursiva mönster som studien har urskilt kan ses härröra till 

rådgivandets diskursiva funktion och de kontextuella faktorer som kan kopplas till 

diskussionsforum på internet. De kontextuella faktorerna påverkar i hög grad vad 

inläggsförfattarna skriver, vad de undviker att skriva, hur de presenterar sig själva och 

sin situation samt hur de ger och tar emot råd (Morrow, 2006:547). 

4.2 Interaktion i en forumkontext 

I artikeln Problem presentation and responses on an online forum for young people 

who self-harm (Smithson, Sharkey, Hewis, Jones, Emmens, Ford & Owens, 2011) har 

författarna undersökt hur problem presenteras och hur svar till dessa problem ser ut på 

ett internetforum för unga personer som lider av självskadebeteende.  

Studien visade att de som svarade på inlägg ofta orienterade sig mot att ge möjliga 

råd samtidigt som de som led av ett självskadebeteende generellt prioriterade att skriva 

om sin problemhistorik hellre än att besvara de råd som gavs (2011:498). Studien fann 

att rådgivarna ofta visade känslomässig ömsesidighet gentemot mottagarna som 

berättade om sina problem och att de genom detta minimerade att rådet skulle bli nekat 
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eller ignorerat. Författarna menar att detta resultat, på vilket sätt unga personer med 

psykisk ohälsa interagerar i en forumkontext, kan ge vägledning för bland annat 

sjukvårdspersonal. Genom att vara medveten om gällande kan personer som arbetar 

med denna typ av problematik få en ökad förståelse för hur problemberättande kan 

besvaras.  

Vidare visade resultatet att många av de råd som gavs på forumet var av typen säkra 

svar (eng. safe advice) och att de som gav råd i flera fall själva sökte råd och stöd 

genom att efterfråga liknande typer av säkra råd i andra forumtrådar där de själva 

berättade om sin egen problematik.  

De råd som gavs till personer på det undersökta forumet var generellt omgärdade av 

uttryck för stöd och empati gentemot mottagaren. I de flesta fall så hade de rådgivande 

inläggen som primär funktion att utveckla en relation till mottagaren genom att ”bara 

finnas till” för denne (2011:498). 

Vidare visade resultatet att många av forummedlemmarna konstruerade 

självskadebeteende i råden som något av ett vardagligt eller vanligt beteende och 

ibland som något som ”bara råkade hända”. Dock var de råd som gavs generellt säkra, 

i den meningen att de inte uppmuntrade till ett fortsatt självskadebeteende, samt 

hälsoorienterade. 

4.3 Olika typer av stöd i en forumkontext 

I artikeln Social support and online postpartum depression discussion groups: A 

content analysis (Evans, Donelle & Hume-Loveland, 2012) har författarna bland annat 

undersökt vilka typer av råd och stöd som ges till kvinnor som lider av 

förlossningsdepression i en forumkontext. Undersökningen har genomförts med hjälp 

av en innehållsanalys av totalt 512 stycken foruminlägg. 

Resultatet visade att en majoritet av inläggen bestod av typen känslomässiga stöd 

(41,6 %) följt av typen informativt stöd (37,5 %). Det känslomässiga stöd som studien 

fann var generellt av uppmuntrande, empatisk och accepterande karaktär. Det 

känslomässiga stödet kunde sedan urskiljas tillhöra någon av underkategorierna: Ge 

hopp (eng. Giving Hope), En fristad för ärlighet1 (eng. Sancturary for Honesty) och 

Tillgivenhet och Empati (eng. Affection and Empathy). Resultatet visade att 

underkategorin Ge hopp innebar att medlemmarna på forumet gav varandra hopp 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Författarens	  egen	  översättning	  
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genom exempelvis meningar som ”there is a light at the end of the tunnel” och ”…you 

will get through this…”. I underkategorin En fristad för ärlighet skrev 

forummedlemmarna många gånger sina innersta tankar och visade uppskattning och 

tacksamhet över att de inte behövde vara rädda för att bli dömda av forumets övriga 

medlemmar. Resultatet av den sista underkategorin Tillgivenhet och empati visade at 

denna typ av stöd många gånger innebar att forummedlemmarna visade empati genom 

att bland annat dela med sig av egna erfarenheter som exempelvis: ”I´ve been where 

you are”, men också genom att ge uppmuntrande ord så som ”stay strong” och ”not 

give up”. I flera fall var stödet som gavs förankrat i rådgivarens egen erfarenhet, så 

som exempelvis; ”…I see my own self in that fog”. 

Resultatet av det informativa stödet visade att det fanns tre underkategorier: 

Trygghet och Validering (eng. Reassurance and Validation), Peer experts2: erbjuda 

information (eng. Peer Experts: Providing Information) och Råd gällande medicinsk 

behandling (eng. Medication Treatment Advice). I den första underkategorin Trygghet 

och Validering gav forummedlemmarna många gånger trygghet till mottagaren genom 

att bland annat ge svar som: ”I know you feel like you are losing your mind. But, it 

does get better”. I underkategorin Peer experts: erbjuda råd visade resultatet att denna 

typ av stöd till störst del involverade rådgivarens egna erfarenheter samt uppmuntran 

gentemot mottagaren. Studien fann också att denna typ av stöd i flera fall gavs av 

personer i syfte att vara en del av deras egen behandling och en väg till tillfrisknande. 

Den sista underkategorin som studien fann var Råd gällande medicinsk behandling. 

Resultatet visade att denna typ av råd handlade om att diskutera och dela med sig av 

sina egna medicinska erfarenheter samt ge råd om olika mediciner och behandlingar. I 

flera av fallen handlade denna typ av råd om att forummedlemmarna diskuterade sin 

medicinering och sökte bekräftelse på sina medicinska erfarenheter från andra.  

4.4 Mening och identitet i berättelser om skärande 

I avhandlingen Självskada – en etnologisk studie av mening och identitet i berättelser 

om skärande (Johansson, 2010) undersöker författaren hur mening och identitet skapas 

i berättelser om skärande på bland annat internetforum.  

Studien visar att forummedlemmarna generellt anser sig kunna berätta mer om sitt 

självskadebeteende på nätet än i det verkliga livet, att de många gånger upplever att de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Uttrycket	  peer	  syftar	  i	  denna	  kontext	  till	  en	  icke-‐‑professionell	  person,	  många	  gånger	  med	  egen	  erfarenhet	  av	  
den	  aktuella	  psykiska	  ohälsan	  (The	  Mental	  Health	  Foundation,	  2012:1).	  
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tillåts vara mer känslostyrda i kontexter online då de inte är förknippade med samma 

ansvarstagande som i det verkliga livet (Johansson, 2010:152). Vidare beror detta 

generellt på den anonymitet som forumen möjliggör och den fysiska distans till andra 

forummedlemmar som internetforumen skapar (2010:152). Studiens resultat visar att 

forummedlemmarna förenas kring en identitet som grundar sig i dåligmående och 

skärande och att denna identitet möjliggörs genom att forumen i sig utgör en tydlig 

kontrast till den övriga världen där psykologer, föräldrar och vuxna ingår (2010:237). 

Självskadebeteende som fenomen beskrivs på de undersökta internetforumen 

omväxlande som något normalt och omväxlande som något avvikande. Orsaken till 

självskadebeteendet begripliggörs många gånger på en samhällelig nivå på forumen. 

Där är omvärldens bristande förståelse för den självskadande en viktig aspekt. 

Samtidigt förklaras den psykiska problematiken samtidigt många gånger som något 

som är inneboende hos den som självskadar, ett avvikande beteende och där lösningen 

till att må bättre ligger hos individen själv. Johansson menar att det är i 

skärningspunkten mellan dessa två poler (generellt/individuellt – normalt/avvikande) 

som en gemensam identitet på internetforumen skapas:  

”När de enskilda forumskribenterna med sina individuella erfarenheter, problem och 

behov förenas kring gemensamma identifikationspunkter, innebär detta också en 

pendling mellan normalitet och avvikelse, mellan det universella och partikulära” 

(Johansson, Anna, 2010:239). 

Resultatet visar vidare att identiteten som det skärande subjektet också skapas mellan 

de två positionerna offerskap och aktörskap (2010:241). Offerskap innebär att den som 

självskadar tillskrivs, och tillskriver sig själv egenskaper som sårbar, ansvarsbefriad, 

utsatt och sjuk. Aktörskapet å andra sidan tillskriver den självskadande som en 

ansvarstagande och egenbestämmande individ. Dessa två positioner tydliggörs främst 

genom att de olika forummedlemmarna å ena sidan identifierade sig som sjuka eller 

som offer för samhället och å andra sidan som självbestämmande och starka individer.  

5. Teoretisk ram 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ram. I kapitlets första avsnitt ges en 

övergripande presentation av den systemisk-funktionella grammatiken, följt av en mer 

ingående beskrivning av språkets ideationella funktion följt av språkets interpersonella 
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funktion. Avslutningsvis behandlar kapitlet teorin om fria, bundna och inbäddade 

satser inom den systemisk-funktionella grammatiken.  

5.1 Den systemisk-funktionella grammatiken  

Med hjälp av språk kan vi berätta och förklara, göra oss förstådda och förstå andra 

människor i vår omgivning. En språkmodell som syftar till att beskriva och förklara 

just dessa meningsskapande resurser är den systemisk-funktionella grammatiken, 

grundad av lingvisten Michael Halliday (Halliday, 2004). Utifrån denna teori så har 

språket främst två grundläggande funktioner, varpå den första syftar till att beskriva 

vår erfarenhetsmässiga betydelse av omvärlden och den andra syftar till att skapa 

relationer med den som språket riktar sig till (2004:29). Den systemisk-funktionella 

grammatiken benämner dessa två funktioner som den ideationella metafunktionen 

respektive den interpersonella metafunktionen. De två funktionerna kan beskrivas som 

å ena sidan en reflektion av språket och å andra sidan som en språklig handling 

(Halliday, 2014:30f). Även då de två metafunktionerna syftar till olika språkliga 

funktioner står de inte i motsättning till varandra. De bör istället ses som komplement 

till varandra för att på så vis blottlägga en mer heltäckande bild av språkets 

meningsskapande resurser (Halliday, 2004:30). Teorin utgår också från att det finns en 

tredje funktion, vilken benämns som den textuella metafunktionen i vilken 

meningsskapande möjliggörs genom språkets textuella konstruktion (2004:30). Dock 

kommer detta teoriavsnitt fokusera på de två först nämnda metafunktionerna. 

5.1.1 Språkets ideationella funktion 

Den ideationella metafunktionen syftar till att språket konstruerar erfarenhetsmässig 

betydelse, att beskriva en bild av omvärlden för läsaren eller lyssnaren. Vi förstår och 

uppfattar vad som händer i en text i form av så kallade språkliga figurer. Dessa figurer 

realiserar vad som händer, görs, sägs, upplevs eller är samt vilka specifika deltagare 

och omständigheter som är kopplade till denna figur (Halliday, 2004:170). Det system 

som beskriver denna koppling mellan vad som sker och vilka deltagare och 

omständigheter som är involverade benämns inom den systemisk-funktionella teorin 

som transitivitetssystemet (överföring, eng: transmission). I transitivitetssystemet ingår 

en uppsättning av så kallade processtyper, vilka beskriver vad som händer i en 

betydelsefigur (Halliday, 2004:170). I den ursprungliga uppsättningen av processtyper 

urskiljs sex huvudtyper vilka är materiella, mentala, beteendemässiga, verbala, 
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relationella och existentiella (2004:301). Dock är det vanligt vid en analys av den 

ideationella metafunktionen att bortse från typerna beteendemässiga och existentiella 

och enbart använda sig utav de fyra övriga. Dessa räcker generellt i en textanalys då 

det är dessa processtyper som tydligast kan urskiljas utifrån ett betydelsemässigt 

perspektiv (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:22). Nedan visas en tabell över de fyra 

processtyperna: materiella, mentala, verbala och relationella.  

 
Tabell 1. Översikt av processtyper 

Processtyp Uttrycker 

Materiell Något händer i den yttre världen 

Mental Något känns eller upplevs 

Verbal Något sägs 

Relationell Något är 

 

I den följande texten är satsens processkärna kursiverad och understruken. 

De materiella processtyperna kännetecknas generellt av att något händer eller görs, 

något fysiskt och dynamiskt sker (Halliday, 2004:170), exempelvis: Jag skar mig, Du 

borde ringa doktorn. De mentala processtyperna kännetecknas av att något känns eller 

upplevs (ibid), exempelvis: Jag känner ångesten, Jag ser dig. En verbal processtyp 

projicerar att något sägs eller menas (ibid), exempelvis: Hon sa att hon blev ledsen, Jag 

menade inget illa och i de relationella processtyperna är det något eller någon som 

exempelvis är eller har (ibid), exempelvis: Jag var ledsen, men nu är jag glad. Det blev 

bra tillslut.  

Det är värt att påpeka att de olika processtyperna inte är verb, även om de många 

gånger uttrycks genom just dessa (Karlsson, 2011:24). Detta kan förstås bättre utifrån 

tanken om att ett och samma verb kan realisera olika saker, beroende på i vilket 

sammanhang de förekommer i. Exempelvis kan ett ord som brister realisera såväl en 

materiell som en mental process: ”sömmen brister” och ”mitt självförtroende brister”. 

För att se vilken processtyp som realiseras kan tre olika perspektiv användas, dessa är 

ovanifrån, vilket innebär att realiseringen utgår från betydelsen. Underifrån syftar till 

ett perspektiv gällande formen av det som uttrycks och det tredje perspektivet är från 

sidan där fokus är på den lexikogrammatiska konstruktionen i en specifik kontext 

(Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:12). Vid en analys av den ideationella 

metafunktionen är det klokt att växla mellan dessa tre perspektiv, men att låta ett utav 
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perspektiven genomgående få väga tyngst, detta i syfte att få ett samlat perspektiv på 

texten (Karlsson, 2011:24f). 

I de olika processtyperna förekommer det deltagare som på olika sätt påverkas av 

den process som sker (Halliday, 2004:175). Den eller det som utför, känner, tänker 

eller är benämns inom den systemisk-funktionella teorin som förstadeltagare, vilket 

normalt innebär att denne eller denna är processens centrala deltagare (Holmberg, 

Karlsson & Nord, 2011:27). I en materiell process benämns förstadeltagaren som aktör 

och är handlingen riktad mot någon eller något så utgör den/det processens mål 

(Halliday, 2014:179f). I de mentala processerna benämns förstadeltagaren som 

upplevare och det som upplevs, känns eller tänks utgör den mentala processens 

fenomen (Halliday, 2004: 197f), exempelvis: ”Jag tänker att allt ska bli bra”, i denna 

mentala process konstrueras jag som upplevare av fenomenet att allt ska bli bra. I den 

verbala processtypen benämns förstadeltagaren, den som säger något, för talare och 

det som sägs kan antingen benämnas som utsaga eller bestå av en anförd sats 

(2004:253).  

De relationella processtyperna kan både ske genom inre erfarenhet och yttre erfarenhet 

(2004:212), exempelvis ”jag är glad”, vilket pekar på en relationell process av inre typ 

och ”Jag är i rummet bredvid” som syftar till en relationell process av yttre karaktär. 

Vidare kan de relationella processerna vara av tre olika typer, vilka är: attributiv, 

identifierande och existentiell. I typen attributiv relationell process benämns 

förstadeltagaren som bärare av ett attribut. I typen identifierande relationell process 

benämns förstadeltagaren som just identifierad av ett värde. I den sista relationella 

processtypen, existentiell, så benämns förstadeltagaren som den existerande.  

5.1.2 Språkets interpersonella funktion 

Den interpersonella metafunktionen syftar till att språket möjliggör och skapar 

relationsmässig betydelse mellan människor. Utifrån det interpersonella perspektivet 

handlar det både om att språkligt urskilja vad som sker och hur det sker. Enligt 

Halliday (Halliday, 2004:107) så finns det två grundläggande typer av talarroller, vilka 

är den givande och den krävande talarrollen. De båda typerna fungerar i det 

interpersonella spelet genom att ett givande innebär att någon inbjuds att ta emot 

(exempelvis information) och ett krävande innebär att någon inbjuds till att ge 

(exempelvis information eller att utföra en handling). Detta innebär att den 

interpersonella funktionen möjliggör interaktion då det inte bara är någon som gör 
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något utan att talarrollen också efterfrågar något från mottagaren. Teorin gör skillnad 

på om det görs ett givande eller krävande av antingen varor och tjänster eller 

information, vilket i sin tur realiserar det som i den interpersonella metafunktionen 

benämns som språkhandlingar (2004:107). Tabell 2 nedan visar de olika 

språkhandlingarna som ingår i den interpersonella metafunktionen.  

 
Tabell 2. Översikt av språkhandlingar 

Talarroll varor och tjänster information 

Givande erbjudande påstående 

Krävande uppmaning fråga 

 

Som tabellen ovan visar finns det fyra olika språkhandlingar som var och en syftar till 

antingen ett givande eller ett krävande av information eller tjänster. Språkhandlingen 

erbjudande syftar till ett givande av varor och tjänster. Dock har denna språkhandling 

ingen specifik grammatik varpå ett erbjudande kan realiseras med någon av de övriga 

språkhandlingarnas grammatik, men ändå vara ett erbjudande, exempelvis: ”Jag 

hjälper dig”, ”be mig om hjälp!”, ”Jag hjälper dig om du vill?”. I motsats till 

erbjudande finns språkhandlingen uppmaning som istället realiserar ett krävande av 

varor eller tjänster, exempelvis: ”ring någon!”, ”ge mig den där”. Givande och 

krävande av information syftar till språkhandlingen påstående respektive fråga, 

exempelvis: ”jag vill skada mig” respektive ”vill du verkligen det?”.  

Samtliga språkhandlingar möjliggör i sin tur olika responsdrag från mottagaren 

(Halliday, 2004:108), vilka visas överskådligt i tabell 3. 

 
Tabell 3. Språkhandlingarnas olika responsdrag 

språkhandling prefererat svar oprefererat svar 

erbjudande accepterande nekande 

uppmaning åtagande vägran 

påstående bekräftelse ifrågasättande 

fråga svar icke svar 

 

För att språkligt konstruera en fråga eller ett påstående behöver satsen de två 

beståndsdelarna subjekt och finit. Subjektet är den eller det som språkhandlingen syftar 

till och det finita verbet möjliggör ett responsdrag för mottagaren (Halliday, 
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2004:117f). I exemplen som följer är satsernas subjekt fetmarkerade och de finita 

verben understrukna. 

 

1) Jag förstår hur du känner dig 2) Har du provat att stå emot skärandet? 

 

I ovan exempel visas hur det finita verbet möjliggör respons från mottagaren. I 

exempel 1 möjliggör finitet förstår antingen ett bekräftande (vad bra att du förstår) 

eller ett nekande (förstår du verkligen det?). I exempel 2 kan responsen exempelvis bli 

accepterande (ja det har jag) eller nekande (nej det har jag inte). Det finita verbet utgör 

i exempel 1 både vad som sker och förankrar det tidsmässigt (nutid). I exempel 2 

utgörs finitet av ett temporalt verb som enbart berättar vilken tidförankring frågan sker 

i. Verbet har blir just här ett temporalt verb då det följs av ett annat verb (provat).  

Det finns två verbformer som har möjlighet att förskjuta betydelsen i en 

språkhandling (på vilket sätt handlingen sker), dessa två är modala verb och 

interpersonella satsadverbial (2004:125ff). Dessa delas in efter de modala typerna 

vanlighet, sannolikhet, förpliktelse och villighet samt modalitetsgrad utefter skalan låg-

medelhög-hög. Förekommer det modalitet i en sats så kan den antingen utgöras av 

satsens finit eller i form av en modalitetsmarkör.  

 

1) Du kommer nog bli bra  2) Du ska ringa efter hjälp 

 

I exempel 1 ovan förekommer en modalitetsmarkör i form av det interpersonella 

satsadverbialet nog, vilket förskjuter påståendets sannolikhet då det interpersonella 

satsadverbialet är av modalitetstypen sannolikhet av låg grad. I exempel 2 utgörs 

satsens finit av det modala verbet ska, varpå påståendet förskjuts mot en uppmaning då 

det modala verbet tillhör modalitetstypen förpliktelse av hög grad.  

5.1.3 Fria, bundna och inbäddade satser 

Inom den systemisk-funktionella grammatiken behandlas satser som antingen fria, 

bundna eller inbäddade (Halliday, 2004). En fri sats urskiljs genom att de både 

uttrycker en egen språkhandling och realiserar en process. En bunden sats realiserar en 

egen process men är däremot underordnade en fri sats språkhandling (varvid de också 

betraktas som bundna). De inbäddade satserna innehåller varken en egen 

språkhandling eller realiserar en egen process och uttrycker därmed ingen egen 
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betydelse utan är knuten till antingen en fri eller en bunden sats (Holmberg, Karlsson 

& Nord, 2011:13).  

Vid en analys av den ideationella metafunktionen skapas också betydelse över 

satsgränserna. Flera satser kan ses höra ihop och skapar då tillsammans en 

betydelsesekvens, ett så kallat satskomplex (Karlsson, 2011:21). Vid en analys av 

satskomplex inom den ideationella metafunktionen analyseras endast de fria och de 

bundna satserna, detta då det är de två satstyperna som uttrycker en egen betydelse 

(2011:32f). Vid en analys av satskomplex urskiljs två olika typer av system: logisk 

betydelserelation och beroenderelation (2011:34f). Den logiska betydelserelationen 

syftar till att satserna kan vara relaterade till varandra genom att en sats antingen 

utvidgar en annan sats betydelse eller att en sats anför (projicerar) något som sägs i en 

annan sats. Den andra typen av system, beroenderelation, syftar till huruvida satserna 

vid en utvidgning är relaterade hierarkiskt till varandra, antingen via samordning eller 

via underordning. Vid en samordning är ingen av satserna överordnade den andra, 

detta till skillnad från underordning där en av satserna är bunden och underordnad en 

annan sats språkhandling. 

6. Material och urval  
Det empiriska material som ligger till grund för denna undersökning är foruminlägg 

från internetforumet Terapisnack.com. Inläggen syftar till att svara på inlägg från 

personer som lider av självskadebeteende. Studiens val att analysera foruminlägg 

grundar sig på vetskapen att internetforum är en växande mötesplats för personer som 

lider av psykisk ohälsa, samtidigt som det enbart är genom text som interaktion i denna 

kontext möjliggörs och skapas. Genom att titta på hur meningsskapande språkligt 

konstrueras i råd och stöd gentemot personer som lider av självskadebeteende vill 

studien ta del av hur till synes icke-professionella personer ger råd och stöd. 

I de följande två avsnitten presenteras studiens materialurval. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse av de etiska aspekter som studien tagit hänsyn till.  

6.1 Val av internetforum  

Valet av forum för insamling av studiens material grundar sig på främst två aspekter: 

tillgång och tillgänglighet. I studiens inledande skede undersöktes tillgången av 

internetforum där personer som lider av självskadebeteende själva skrev och fick svar 



	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  

	  
	  
	  

16	  

från andra, till synes, icke-professionella personer. Undersökningen fann att det fanns 

förhållandevis få plattformar för detta syfte. De som hittades och bedömdes som 

seriösa samt aktiva var psykologiforumet terapisnack.com samt forumfunktionen på 

shedo.org. SHEDO är en förening som bland annat arbetar med att ge stöd kring 

psykisk ohälsa, däribland självskadebeteende. Hemsidan har en forumfunktion som är 

aktiv. Det krävs medlemskap för att få full tillgång till forumtrådarna, något som ska 

ansökas till och godkännas av SHEDO. Terapisnack.com är ett öppet forum med ett 

stort antal forumtrådar som behandlar ämnet självskadebeteende, varpå detta forum 

valdes som källa för studiens materialinsamling. 

6.1.1 Terapisnack.com 

Terapisnack är ett kostnadsfritt internetforum till synes tillgängligt för personer i alla 

åldrar. Internetforumet vänder sig till personer som vill diskutera frågor av psykologisk 

karaktär med andra människor. Terapisnack beskriver sig själva på sin hemsida som 

”Nordens största psykologiforum” dit personer som har frågor om bland annat 

panikångest, självkänsla och relationsbekymmer kan vända sig (terapisnack.com).  De 

forumtrådar som finns på hemsidan är tillgängliga för vem som helst att ta del av, dock 

behöver du vara en registrerad medlem för att skriva inlägg och ta emot svar från andra 

forummedlemmar. Hemsidan har en sökfunktion där besökare och medlemmar kan 

söka och hitta det specifika ämne som just de är intresserade av. Denna sökfunktion 

användes i studiens inledande skede i syfte att hitta forumtrådar som behandlade ämnet 

självskadebeteende.   

6.2 Urval av forumtrådar 

Vid tidpunkten för materialinsamling fanns det totalt 196 stycken forumtrådar under 

kategorin ”Självmordstankar – självskadebeteende – skär mig”. Vid en genomgång av 

ett urval av dessa forumtrådarna visade det sig att ett flertal av dessa fokuserade på 

flera olika psykiska problem och sjukdomar. Med anledning av detta gjordes därför en 

avgränsning som syftade till att enbart inhämta forumtrådar som behandlade 

självskadebeteende utifrån definitionen NSSI (eng: non-suicidal self-injury) vilket 

syftar till ett symptom för psykisk ohälsa där en person avsiktligt åsamkar sin egen 

kropp skador utan att ha för avsikt att ta sitt eget liv, exempelvis genom att skära, 

bränna, slå, nypa och hindra befintliga sår från att läka (Dickstein, Puzia, Cushman, 

Weissman, Wegbreit, Nock & Spirito, 2015). Det bör nämnas att urvalet av 
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forumtrådar enbart grundar sig på författarens personliga bedömning av att 

problematiken som forumtråden behandlar gäller självskadebeteende utifrån ovan 

definition.  

Vidare grundades materialurvalet på forumtrådarnas längd där de forumtrådar som 

eftersöktes skulle bestå av minst två responsinlägg från två olika forummedlemmar. 

Materialet utgörs av totalt tre stycken forumtrådar med sammanlagt tio svar. 

6.3 Etiska överväganden 

Då studiens empiriska material utgörs av foruminlägg skrivna av privatpersoner med 

ett, enligt studiens bedömning, känsligt innehåll är det relevant att ta upp de etiska 

aspekter som denna studie har tagit hänsyn till. 

Internet som forskningsfält har både fördelar och nackdelar. Som informationskälla 

erbjuder internet stora möjligheter, samtidigt som gränsen mellan privat och offentlig 

information kan ses som hårfin. Anna Johansson (Johansson, 2010) skriver att 

diskussioner på forumtrådar gällande psykisk ohälsa många gånger betraktas som 

privata av användarna, att det är en form av intern zon och en förtrolig och sluten 

miljö. Samtidigt så är en stor del av användarna medvetna om att andra människor kan 

ta del av det som skrivs. Gränsen mellan vad som av användarna uppfattas som privat 

och offentligt föranleder att en diskussion av de etiska aspekterna är nödvändig. Denna 

studie utgår från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det bör dock påpekas att det 

idag inte finns någon utförlig praxis gällande etiska överväganden för internetforskning 

(Sveningson, Lövheim & Bergquist, 2003) samt att ovan nämnda forskningsetiska 

principer inte alltid är tillämpbara på denna typ av material (Johansson, 2010:18). Inom 

de forskningsetiska principerna ställs det fyra huvudkrav vilka är: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. I denna undersökning 

är det främst informationskravet och samtyckeskravet som är svåra att uppfylla. Då 

studien ej skapat ett användarkonto på internetforumet terapisnack.com har det inte 

funnits möjlighet att kontakta de olika skribenterna för ett samtycke samt att samtliga 

av skribenterna skrivit under pseudonym. Ytterligare en aspekt är att materialet är 

hämtat från forumtrådar som skrevs under april, 2015, februari 2015 samt augusti 

2013, det vill säga relativt långt innan denna studie genomfördes. Därmed har det inte 

heller varit möjligt att meddela forumsajten om att forskning bedrivs och att användare 

därmed kan välja att avstå från att delta. Sammanfattningsvis har det inte varit praktiskt 
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möjligt för denna studie att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet. Studien 

har i möjligaste mån uppfyllt Konfidentialitetskravet genom att anonymisera 

skribenternas pseudonymer samt forumtrådarnas rubriker. Vidare uppfyller studien 

Nyttjandekravet genom att det insamlade materialet enbart används för denna studies 

forskningsändamål.  

7. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur studien metodiskt kommer att genomföras. Kapitlet inleds 

med ett avsnitt där studiens metod för klassificering av råd i forumtrådarna beskrivs 

följt av hur studien metodiskt kommer att genomföra en analys av språkets ideationella 

respektive interpersonella funktion. Studien kommer fortsättningsvis att benämna de 

som ger råd och stöd för inläggsförfattare och den som rådet och stödet riktar sig till 

för mottagare. Vidare benämns de olika råden och stöden under samlingsnamnet råd. 

7.1 Klassificering av råd i forumtrådarna 

Som studien tidigare har nämnt är råd i forumkontexter av generellt två typer: 

känslomässiga och informativa. Då denna studie ämnar att undersöka hur råd språkligt 

konstrueras kommer samtliga råd att klassificeras utefter de två typerna. Det är av vikt 

att påpeka att tidigare studier som har visat att råd i hälsorelaterade kontexter online 

främst är av typerna känslomässiga och informativa har använt specifika modeller och 

algoritmer för att komma fram till och klassificera dem. Då detta är en 

språkvetenskaplig studie har dessa metoder inte funnits att tillgå. Studiens definition av 

begreppen känslomässiga respektive informativa råd grundar sig därför i den konkreta 

definition som återfinns i tidigare studier: känslomässiga råd handlar om att trösta och 

visa omsorg och informativa råd handlar om att ge råd och feedback (Rains, Peterson 

& Wright, 2015). Nedan följer en redogörelse för hur råd av känslomässig respektive 

informativ karaktär kommer att urskiljas. 

 

Klassificering av känslomässiga råd 

För att klassificera råd i forumtrådarna som känslomässiga utgår studien från den 

definition som återfinns i tidigare studier. Denna typ av råd handlar om att ge tröst, 

uppmuntran, visa omsorg och empati samt minska ångest och känsla av otillräcklighet 

gentemot mottagaren. De känslomässiga råden kommer därmed att urskiljas genom att 
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de till störst del ska bestå av denna definition. För att urskilja de känslomässiga råden 

på ett övergripande sätt urskiljs meningar som kan kopplas till ovan definition. Det kan 

handla om att inläggsförfattaren skriver uppmuntrande ord till mottagaren som 

exempelvis ”du kommer att klara det här”, ”du är stark”, ”jag vet själv hur det känns”, 

”det kommer bli bättre”.  

 

Klassificering av informativa råd 

För att klassificera råd i forumtrådarna som informativa utgår studien från den 

definition av begreppet som används inom tidigare studier. Denna typ av råd handlar 

till stor del om att ge råd och feedback samt vägleda mottagaren till handlingar som 

syftar till att förbättra kontrollen över situationen. De informativa råden kommer 

därmed att urskiljas genom att de till störst del handla om att ge konkreta råd som 

syftar till yttre handlingar3. Yttre handlingar syftar i denna studie till att exempelvis 

kontakta vården, medicinera, prata med vården och/eller anhöriga.  

 

Problematisering av studiens klassificering  

Studiens klassificering kan inte betraktas som heltäckande då det sannolikt kan 

förekomma delar i råden som faller utanför ramen för de båda typerna som studien 

ämnar att undersöka. Dock är kriterierna för att råd ska klassificeras som antingen 

känslomässiga eller informativa att de till störst del utgörs av den ena eller den andra 

typen enligt klassificeringen ovan. En annan aspekt som är viktig att belysa är att 

studien inte med säkerhet kan veta om ett råd har i verkligt syfte att vara känslomässig 

eller informativ, detta då inläggsförfattarens personliga uppfattning väger tungt.  

7.2 Rådens ideationella och interpersonella funktion 

I följande avsnitt presenteras hur studien metodiskt kommer att genomföra två typer av 

textanalyser på råden av känslomässig och informativ karaktär. Textanalys kommer att 

genomföras genom analys av två av språkets metafunktioner, den ideationella och den 

interpersonella. Studien har valt att kombinera dessa två för att på så vis söka få en mer 

heltäckande bild av det meningsskapande som realiseras i råden samt vad som 

karaktäriserar dessa två typer av råd. M.A.K Halliday (2002) menar att det är i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Författarens	  egen	  benämning.	  
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skärningspunkten mellan de olika metafunktionernas som en text får sitt karaktäristiska 

uttryck. 

 
“…it is the intersection of these patterns in a unique combination that gives a text its 
charactheristic flavour. Having separated the metafunctional components in order to 
understand why the text means what it does, we putt hem together again to explain 
why the text is valued as it is.” 
/Halliday, M.A.K, Linguistic Studies of Text and Discourse, 2002:151. 
 

7.2.1 Analys av den ideationella metafunktionen 

För att urskilja rådens betydelsemässiga erfarenhet, vad de uttrycker och vem de 

involverar, kommer studien att genomföra en textanalys med hjälp av den systemisk-

funktionella grammatikens transitivitetssystem. En sådan textanalys lämpar sig väl för 

studiens syfte; att se hur råd språkligt konstrueras och därigenom urskilja vilken bild 

som förmedlas till mottagaren. Genom att applicera en form av transitivitetsanalys på 

råden kan studien urskilja med vilka språkliga resurser som inläggsförfattarna väljer 

för att konstruera sina råd med. Därigenom kan studien blottlägga vilket perspektiv på 

verkligheten och vilken erfarenhetsmässig betydelse som riktas till mottagaren.  

Analysens utgångspunkt är processtyper och förstadeltagare. Genom att urskilja 

dessa är syftet inte enbart att se vad som realiseras i texterna utan också vilken 

deltagare som tillåts vara framträdande (Karlsson, 2011:27). Analysen kommer att utgå 

från processtyperna materiella, mentala, verbala och relationella, detta då dessa typer 

tydligast kan urskiljas utifrån ett betydelsemässigt perspektiv (Holmberg, Karlsson & 

Nord, 2011:22).  

Analysen kommer att appliceras på texternas fria och bundna satser, detta då en 

föranalys av materialet visat att rådens betydelsemässiga funktion i flera fall också 

konstrueras i de bundna satserna. Nedan exemplifieras detta i form av ett satskomplex 

där den fria och den bunden satsen skiljs åt med ett vertikalt streck. Den bundna satsen 

är en mental process som realiseras genom processkärnan vet där du är förstadeltagare 

och upplevare av fenomenet ”att du närmar dig problemets kärna”. Detta är intressant 

ur en analyssynpunkt då inläggsförfattaren konstruerar mottagaren som den 

upplevande deltagaren och tillskriver denne vetskap. 

 

”Kanske får du ökad ångest nu |för att du vet att du närmar dig problemets kärna” 
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I analysen av texternas ideationella funktion kommer inte satskomplex i en vidare 

bemärkelse att analyseras. Detta innebär att vikt inte kommer att läggas vid de fria och 

de bundna satsernas relation till varandra (Halliday, 2004:373ff). Detta val har gjorts 

då satsernas relation till varandra inte är av avgörande vikt för studiens övergripande 

syfte, utan tyngden i analysen kommer att ligga på vilken övergripande 

betydelsemässig bild som förmedlas till mottagaren.  

Samtliga fenomen i texternas mentala processer, oavsett om de utgörs av en bunden 

sats, kommer inte att analyseras självständigt. Detta görs då fenomenen i sig inte är av 

största vikt för att beskriva den betydelsemässiga erfarenheten som beskrivs. Vikten 

ligger istället på processkärnan, att någon exempelvis tänker, känner eller vet. 

Analysen kommer vidare att analysera förstadeltagare både när de förekommer 

explicit och implicit i satserna. Detta grundas på att om flera satser i ett satskomplex 

har samma deltagare så utelämnas ofta denne/dessa i den senare, eller de senare 

satserna (Holmberg & Karlsson, 2006:51), exempelvis: ”dom som finns är bra |och 

hjälper utan beroende”. I exemplet utesluts förstadeltagaren dom i den andra satsen, 

men genom den första satsen så framgår det vad det är som hjälper utan beroende. 

Vid analysen kommer satserna att betraktas utifrån de tre olika perspektiven som 

nämnts i studiens teorikapitel: ovanifrån, underifrån och från sidan. Anledningen till 

detta är att processkärnan kan realisera olika betydelser utifrån satsens konstruktion 

(Karlsson, 2011:24). Studien kommer dock att låta ett av perspektiven väga tyngst i de 

fall där svaren pekar åt olika håll. Det perspektiv som kommer tillåtas att väga tyngst 

är ovanifrånperspektivet som syftar till satsernas betydelse. 

7.2.2 Analys av den interpersonella metafunktionen 

Studiens analys av rådens interpersonella funktion kommer att utgå från 

språkhandlingar och modalitet. Vid denna analys kommer endast de fria satserna att 

analyserad, detta då det enbart är de fria satserna som innehar en egen språkhandling. 

Den interpersonella analysen kommer att utgå från den systemisk-funktionella 

grammatikens uppsättning av de fyra grundläggande språkhandlingarna: påstående, 

erbjudande, fråga och uppmaning. Genom att urskilja vilka språkhandlingar som 

återfinns i råden är syftet att se huruvida råden är givande eller krävande gentemot 

mottagaren samt vilka responsmöjligheter som ges och vilken interaktionspotential 

som de realiserar (Halliday, 2004:107). Vidare kommer analysen att urskilja 

förekomsten av modalitet i råden för att på så vis se om det förekommer 
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betydelseförskjutningar i rådens språkhandlingar. De två verbformer som har möjlighet 

att förskjuta språkhandlingars betydelse och som kommer att att analyseras är modala 

verb samt interpersonella satsadverbial (Halliday, 2004:125ff). Dessa två verbformer 

delas i sin tur in efter de fyra modalitetstyperna vanlighet, sannolikhet, förpliktelse och 

villighet samt utefter modalitetsgraden låg-medelhög-hög. Genom att ta hänsyn till 

satsernas modalitetsmarkörer kan analysen visa vilka tolkningsmöjligheter som ges till 

mottagaren. 

8. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet är uppdelat i två huvuddelar 

där först resultatet av rådens ideationella funktion presenteras följt av resultatet av 

rådens interpersonella funktion. I resultatpresentationens tabeller över exempel är 

processkärnan understruken och förstadeltagaren är fetmarkerad. I de fall där exempel 

presenteras direkt i den löpande texten föregås de av vilken forumtråd det gäller samt 

inlägg och sats i denna, exempelvis: (Forumtråd 1, #4, 52). Samtliga Inlägg återfinns i 

sin helhet i studiens bilaga 1, 2 och 3. 

8.1 Rådens ideationella funktion – förstadeltagare och processtyper. 

I följande avsnitt presenteras resultatet av rådens processtyper och förstadeltagare.  

Resultatet av rådens ideationella funktion visar på både likheter och skillnader i hur 

verkligheten konstrueras i råd av känslomässig karaktär respektive råd av informativ 

karaktär. Den största likheten är att de båda typerna av råd konstrueras med störst 

andel materiella och mentala processtyper, även om det i de båda typerna också 

förekommer en viss andel relationella processer.  

 

Rådens handlande aktörer 

I de materiella processerna i de båda typerna av råd förekommer mottagaren som aktör 

i de flesta av fallen, samt att dessa processer tillskriver mottagaren som en handlande 

individ där handlingen syftar till att må bättre och bli frisk från självskadebeteendet. 

Dock visar analysen att de känslomässiga råden realiserar mer ”mentala” handlingar 

genom processkärnor som exempelvis ta dig ur och påverka, detta till skillnad från de 

informativa råden där processkärnorna många gånger beskriver ett mer fysiskt och 

yttre handlande så som exempelvis kontakta och stöter på (se tabell 4 och 5). 
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Tabell 4. Materiella processtyper i de känslomässiga råden. 

Forumtråd Inlägg + 

sats 

Materiell process där mottagaren 

konstrueras som aktör 

forumtråd 2 #6 (101) men du kan påverka framtiden 

forumtråd 2 #6 (117) du kommer att ta dig ur det här 

forumtråd 1 #8 (103) kanske får du ökad ångest nu 

 
Tabell 5. Materiella processtyper i de informativa råden. 

Forumtråd Inlägg + 

sats 

Materiell process där mottagaren 

konstrueras som aktör 

forumtråd 2 #8 (145) och du kanske stöter på någon likasinnad 

forumtråd 2 #8 (146) så du får bättre sömn 

forumtråd 1 #2 (36) måste du kontakta någon 

 

I de känslomässiga råden förekommer det, till skillnad från de informativa råden, en 

del materiella processer där ett opersonligt man tillskrivs rollen som aktör. Exempelvis 

(Forumtråd 2, #2, 52) ”ibland väljer man väljer fel steg” och (Forumtråd 3, #2, 20) 

”man måste grotta ner sig”.  Vidare förekommer det på flera ställen i de materiella 

processtyperna i de känslomässiga råden att förstadeltagaren utgörs av metaforer som 

exempelvis: (Forumtråd 1, #2, 49) ”Vandringen går genom snåriga grusvägar”, 

(Forumtråd 3, #2, 19) ”…har den masken spruckit mer och mer” och (Forumtråd 2, 

#6, 126) ”Alla vägar leder framåt”. 

 

Den som upplever 

Resultatet av de mentala processerna visar en skillnad mellan känslomässiga råd och 

informativa råd. I de känslomässiga råden tillskrivs så väl mottagaren som 

inläggsförfattaren som upplevare, detta till skillnad från de informativa råden där 

mottagaren uteslutande tillskrivs rollen som upplevare. Detta pekar på att i de 

känslomässiga råden konstruerar inläggsförfattaren en betydelsemässig erfarenhet där 

både denne själv och mottagaren tillskrivs känslor och där inläggsförfattaren i flera 

fall, genom att tillskriva sig själv rollen som upplevare, kliver in i den självskadande 

kontexten och pekar på egen erfarenhet gällande situationen. Exempelvis ”Jag vet att 

det är oerhört svårt att ta sig ur träsket”. Detta till skillnad från de informativa råden 
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där det enbart är mottagaren som konstrueras som den kännande deltagaren (se tabell 6 

och 7). 

 
Tabell 6. Mentala processtyper i råd av känslomässig karaktär  

 
Tabell 7. Mentala processtyper i råd av informativ karaktär  

 

Vidare visar resultatet av de mentala processtyperna att i de känslomässiga råden 

tillskriver inläggsförfattaren mottagaren många gånger känslor genom att ge denne 

vetskap och vilja så som du vet och du vill (se tabell 6).  

I de informativa råden där inläggsförfattaren konstruerar mottagaren som upplevare 

sker detta i flera fall genom att inläggsförfattaren återknyter till något som mottagaren 

till synes har skrivit tidigare, exempelvis ”om du inte vet hur du ska gå tillväga…” och  

”sedan så tycker du fortfarande att du inte behöver någon hjälp från andra” (se tabell 

7). Resultatet visar att i flera av de mentala processerna som återfinns i de informativa 

råden och där mottagaren tillskrivs som upplevare är konstruerade som frågor. 

Exempelvis (Forumtråd 1, #2 68) ”Du har inte tänkt på att prova antidepressiva?” 

varpå dessa inte realiserar att mottagaren tillskrivs några känslor i samma bemärkelse 

som om de hade stått i påståendeform. 

 

Att beskriva förhållanden och göra konstateranden 

Det förekommer relationella processtyper i både råden av känslomässig respektive 

informativ karaktär. I de båda typerna av råd syftar de relationella processerna i de 

flesta fall till att beskriva hur något är, kommer att bli eller att någon har. I de båda 

Forumtråd Inlägg + 
sats 

Mentala processtyper  

forumtråd 2 #2 (30) du vill inte skada dig 

forumtråd 1 #8 (104) för att du vet att du närmar dig problemets 

kärna 

forumtråd 1 #9 (130) det tänker jag är ett sätt att bli… 

forumtråd 2 #6 (114) jag vet att det är oerhört svår att ta sig ur 

träsket 

Forumtråd Inlägg + 
sats 

Mental processtyper  

forumtråd 2 #8 (142) du kanske känner att folk gör det här och så 

forumtråd 1 #2 (34) om du inte vet hur du ska gå tillväga 

forumtråd 1 #2 (44) sedan så tycker du fortfarande att du inte… 
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typerna av råd förekommer det relationella processer där ett determinativt det tillskrivs 

rollen som förstadeltagare (se tabell 9 och 10) varpå dessa processer i flera fall kan ses 

realisera något mer abstrakt än konkret (Karlsson, 2011:24) Resultatet visar dock att 

det finns skillnader mellan de känslomässiga råden och de informativa råden. I de 

känslomässiga råden konstrueras så väl inläggsförfattaren som mottagaren och ett 

determinativt det som förstadeltagare och i de informativa råden förekommer inga 

mänskliga förstadeltagare alls.  

I de känslomässiga råden där inläggsförfattaren och mottagaren förekommer som 

förstadeltagare tillskrivs de ”mentala” värden och attribut så som har lyckats, är 

medveten och har jag fel? (se tabell 8)  

 
Tabell 8. Relationella processtyper i de känslomässiga råden med mänsklig förstadeltagare 

 

I de känslomässiga råden med omänskliga förstadeltagare beskrivs det generellt hur 

något är eller blir, både med positiva och negativa värden och attribut så som 

exempelvis: är en hemsk känsla, är svårt, bli bättre, är okej (se tabell 9). I de 

informativa råden kan flera av de relationella processernas identifierad eller värde 

betraktas som något negativt så som: problemen finns alltid kvar, blir värre samt är 

försent (se tabell 10). 

 
Tabell 9. Relationella processtyper i de känslomässiga råden med omänsklig förstadeltagare 

 
 
Tabell 10. Relationella processtyper i de informativa råden med omänsklig förstadeltagare 

Forumtråd Inlägg + sats Relationell processtyp 

forumtråd 2 #2 (43) jag är medveten 

forumtråd 2 #6 (95) och du har lyckats 

forumtråd 3 #2 (24) eller har jag fel? 

Forumtråd Inlägg + sats Relationell processtyp 

forumtråd 2 #2 (26) ångest är en hemsk känsla 

forumtråd 3 #2 (14) det är svår att bara vara glad 

forumtråd 2 #2 (47) så är det okej 

Forumtråd Inlägg + sats Relationell processtyp 

forumtråd 1  #2 (43) det blir värre 

forumtråd 1 #2 (46) innan det är försent 
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8.2 Rådens interpersonella funktion – språkhandlingar och modalitet 

I följande avsnitt presenteras resultatet av studiens interpersonella analys där rådens 

språkhandlingar och modalitet har urskilts. Syftet är att urskilja vilka 

responsmöjligheter och tolkningsmöjligheter som ges gentemot mottagaren i 

känslomässiga respektive informativa råd.  

Resultatet av den interpersonella analysen visar att både de känslomässiga råden och 

de informativa råden till störst del består av påståendesatser. Detta pekar på att de båda 

typerna av råd är informationsgivande gentemot mottagaren. Vidare visar resultatet att 

det förekommer en högre andel modalitet i de känslomässiga råden jämfört med de 

informativa råden.  

	  
Rådens informationsgivande sida 

Rådens informationsgivande sida syftar till att ett givande av information sker 

gentemot mottagaren i form av påståendesatser. Resultatet av påståendesatser i de 

känslomässiga råden visar att i fyra av de totalt fem analyserade råden förekommer det 

modalitet i olika utsträckning (något som kan bero på att foruminläggen är olika 

långa). I majoriteten av de påståendesatser där modalitet förekommer så är det i form 

av de modala verben vill respektive kan samt att subjektet i majoriteten av fallen är du 

och syftar till mottagaren. Nedan följer exempel på påståendesatser med modalitet i de 

känslomässiga råden (se tabell 11). 

 
Tabell 11. Påståendesatser med modalitet i de känslomässiga råden. 
Forumtråd Inlägg + sats subjekt finit modalitetsmarkör rest 
forumtråd 2 #6 (93) du vill  försöka 
forumtråd 2 #6 (101) du kan  påverka 

framtiden 
forumtråd 1 #8 (114) du kan  läsa om det i 

boken… 
 

I sats (#6, 93) (se tabell 11 ovan) utgörs finitet av det modala verbet vill, vilket pekar 

på att inläggsförfattaren konstruerar ett påståendet där mottagaren tillskrivs en 

medelhög grad av villighet. Hade det å andra sidan stått ”du ska försöka” hade det 

modala verbet medfört att påståendet hade förskjutits mot en hög grad av förpliktelse, 

forumtråd 1  #4 (74) problemen finns alltid kvar 

forumtråd 3 #3 (30) om det är positivt eller inte 
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detta då subjektet inte utgörs av inläggsförfattaren själv (jämför: jag ska försöka/du ska 

försöka).  

Tabellens två sista exempel utgörs av påståenden där finitet består av det modala 

verbet kan. I båda exemplen resulterar det modala verbet i en låg grad av förpliktelse 

vilket i sin tur öppnar upp för valmöjlighet gentemot mottagaren.  

Till skillnad från de känslomässiga råden förekommer det en låg grad av modalitet i 

de informativa råden. I några få satser förekommer det modalitet, detta genom att 

finitet eller en modalitetsmarkör utgörs av ett modalt verb eller interpersonellt 

satsadverbial, vilket leder till en betydelseförskjutning av språkhandlingen. I exempel 

(#2, 38) konstrueras satsen med det interpersonella satsadverbialet nog vilket leder till 

att påståendet hamnar på en låg grad på sannolikhetsskalan (jämför med exempelvis 

det interpersonella satsadverbialet förmodligen som pekar på en medelhög grad av 

sannolikhet). I forumtråd 1 (#2, 34) förekommer det ett påstående som genom det 

modala verbet måste resulterar i en betydelseförskjutning och gör att påståendesatsen 

rearealiserar en uppmaning, detta då verbet måste pekar på en hög grad av förpliktelse: 

”…sluta skada dig själv måste du kontakta någon”. 

 

I både de känslomässiga råden och de informativa råden förekommer det 

påståendesatser utan modalitet. I påståendesatser utan modalitet pekar det finita verbet 

både på vad som händer i satsen, men också på vilken tidsaspekt det handlar om 

(Holmberg & Karlsson, 2006). I både råden av känslomässig och informativ karaktär 

står påståendesatserna i majoriteten av fallen i nutid genom det finita verbet i presens.  

I majoriteten av påståendesatser i de känslomässiga råden utgörs subjektet av 

antingen jag (syftar till inläggsförfattaren), du (syftar till mottagaren) eller det.  I de 

informativa råden utgörs också subjektet i stor utsträckning av du (mottagaren) eller 

det, dock förekommer jag (inläggsförfattaren) som subjekt i endast två av de 

informativa rådens påståendesatser, något som pekar på att inläggsförfattarna hänvisar 

mycket lite till sig själva.  

I de känslomässiga rådens påståendesatser utan modalitet där jag eller du är subjekt 

konstrueras de i flera av fallen med ett finit av mental karaktär så som: jag vet, du vet 

och jag tänker (se tabell 12). Dessa konstruktioner medför att inläggsförfattaren 

tillskriver både sig själv och mottagaren mentala förmågor och då det inte förekommer 

någon modalitet så medför det att det finns mycket lite utrymme för 
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tolkningsmöjligheter och responsdrag för mottagaren. Flera av de känslomässiga 

rådens påståendesatser konstrueras också på ett sätt som pekar på och signalerar att 

inläggsförfattaren vet och har kunskap om något, så som exempelvis: ”det är lätt att 

fastna i ångestens klor” och ”det är svårt att bara vara glad” (se tabell 12). Att dessa 

påståenden framställs som faktum i denna specifika kontext pekar på att mottagaren 

inte ges något större utrymme för vare sig respons eller tolkning. Ytterligare ett 

exempel är (#8, 113) där inläggsförfattaren lutar sitt påstående på något som uttrycks 

som allmänt eller vedertaget: ”Det sägs i alla fall kunna fungera”, varvid detta 

påstående inte heller öppnar upp för tolkning eller olika typer av respons.  

 
Tabell 12. påståendesatser utan modalitet i de känslomässiga råden. 
Forumtråd Inlägg + 

sats 
subjekt finit rest 

forumtråd 2 #2 (27) det är lätt att fasta i ångestens klor 
forumtråd 2 #2 (29) du vet att du inte vill hamna där igen 
forumtråd 2 #6 (105) jag vet - 
forumtråd 2 #6 (129) de leder ändå framåt 
forumtråd 1 #8 (113) det sägs i alla fall kunna fungera 
forumtråd 1 #8 (130) jag tänker är ett sätt att bli snällare… 
forumtråd 3 #2 (14) det är svårt att bara vara glad 

 

I de informativa råden förekommer det ett flertal påståendesatser som syftar tillbaka på 

något (se tabell 13) I exempelvis (#2, 44) skriver inläggsförfattaren ”…tycker du 

fortfarande att du inte behöver någon hjälp” vilket pekar på att denne syftar tillbaka på 

något som mottagaren till synes har skrivit/nämnt i ett tidigare inlägg. Det finns ett 

liknande exempel i (#3, 25) där påståendet pekar på något som ”sagts”, detta genom att 

inläggsförfattaren konstruerar meningen med ”det sägs att första steget är…”, varvid 

inläggsförfattaren lutar sitt påstående på något generellt, något vedertaget, vilket 

stänger mottagarens responsmöjligheter och tolkningsutrymme istället för att öppna 

upp. 

 
Tabell 13. Påståendesatser utan modalitet i den informativa råden. 
Forumtråd Inlägg + sats subjekt finit Rest. 
forumtråd 2 #8 (140) jag tror det är det här med… 
forumtråd 1 #4 (70) dom gör så att man kan dämpa.. 
forumtråd 1 #2 (44) du tycker fortfarande att du inte 

behöver… 
forumtråd 2 #3 (25) det Sägs  att första steget är… 
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Att kräva information i råd 

Resultatet visar att det förekommer en förhållandevis liten andel frågesatser och 

uppmaningssatser i både råden av känslomässig karaktär och i råden av 

informationsmässig karaktär. Frågesatserna i de båda typerna av råden består nästan 

uteslutande av stängda frågor varpå mottagarens svarsalternativ är relativt begränsad. 

Vidare visar analysen att det förekommer fler uppmaningar i råden av känslomässig 

karaktär än i råden av informationsmässig karaktär  

De frågesatser som finns i de känslomässiga råden förekommer till störst del i ett 

och samma råd. Med detta i åtanke kan resultatpresentationen av dessa inte anses 

representera känslomässiga råd generellt. Dock är detta, förhållandevis lilla resultat, 

intressant att ta med för att på så vis möjliggöra en jämförelse mellan de frågesatser 

som förekommer i de känslomässiga råden och de informativa råden.  

De frågesatser som förekommer i de känslomässiga råden presenteras i tabell 14 

nedan. 
Tabell 14. Frågesatser i de känslomässiga råden. 
Forumtråd Inlägg + sats Fråga 
forumtråd 1 #8 (103) kanske får du ökad ångest nu? 
forumtråd 1 #8 (107) är det så? 
forumtråd 1 #8 (129) har du jobbat med ditt inre barn? 
forumtråd 2 #6 (113) hur vill du se dig själv då? 
 

Som tabellen ovan visar är samtliga frågesatser förutom ett (#6, 113) konstruerade som 

stängda frågor, vilket begränsar svarsmöjligheten för mottagaren genom att denne i 

regel enbart kan besvara frågan med antingen ja eller nej. 

Det förekommer totalt fyra stycken frågor i de informativa råden, vilket är en 

förhållandevis liten andel. Samtliga frågesatser består av slutna frågor, vilket i likhet 

med frågesatserna i de känslomässiga råden pekar på begränsade svarsmöjligheter 

gentemot mottagaren. Exempel på frågesatser som förekommer i de informativa råden 

är: (Forumtråd 1, #4, 68) ”Du har inte tänkt på att prova antidepressiva?” och 

(Forumtråd 3, #3, 26) ” Har du funderat på att berätta det för din omgivning?”.  

Frågorna i de känslomässiga råden och de informativa råden skiljer sig till viss del åt 

trots att de har gemensamt att de till störst del konstrueras som slutna.  I de 

känslomässiga råden är frågorna av en mer mental karaktär som exempelvis: ”Har du 

jobbat med ditt inre barn?” och I de informativa råden kan frågorna ses ha en mer 

informationsmässig karaktär och ett mer ”fysiskt innehåll”, som exempelvis: ”Du har 

inte tänkt på att prova antidepressiva?”. 
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Resultatet visar att det förekommer fler uppmaningar i råden av känslomässig karaktär 

än i råden av informationsmässig karaktär. I de känslomässiga råden förekommer 

uppmaningssatser i tre av de totalt fem analyserade inläggen i råden av känslomässig 

karaktär. I ett av inläggen finns majoriteten av dessa, något som sannolikt beror på att 

det är flera uppmaningar i följd. I Forumtråd 2 i inlägg #2 förekommer det totalt sju 

uppmaningar direkt efter varandra (sats: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42). Dessa 

uppmaningar är exempelvis ”ta en promenad”, ”RING NÅGON” och ”ät något gott”, 

vilka alla syftar till rådet som givits innan, att mottagaren bör hålla sig själv sysselsatt. 

Uppmaning som språkhandling öppnar inte upp för någon möjlighet till varierad 

respons, här kan endast den som uppmaningen är riktad till välja att utföra eller att 

avstå (Halliday, 2004). 

I Forumtråd 2 (#4, 81) konstrueras följande uppmaning ”GLÖM inte det här” varpå 

det syftar på den efterföljande påståendesatsen ”DU kan alltid bli den du en gång var”. 

Genom att i detta fall föregå påståendesatsen med en uppmaningssats signalerar 

inläggsförfattaren att det som ska komma är något viktigt. Vidare förekommer det flera 

uppmaningssatser i de känslomässiga råden där flera av dessa realiseras genom 

imperativ av mental karaktär så som GLÖM inte, tänk, och tro.  

 

I råden av informationsmässig karaktär förekommer det totalt två stycken 

uppmaningssatser, vilka återfinns i inlägg #8 i forumtråd 2. I den första uppmaningen 

förekommer det modalitet i form av det interpersonella satsadverbialet gärna som 

medför att uppmaningen blir mindre förpliktande och genom det förskjuts mot att 

realisera ett erbjudande: (#8, 147) ”prata gärna med dina föräldrar om hur du känner 

dig”. Den andra uppmaningen återfinns i (#8, 144) och realiseras genom imperativet 

gör: ”Gå gör något som du gillar”. 

9. Resultatdiskussion  
I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras och kopplas till tidigare 

forskning som skett inom området. Syftet med denna studie har varit att se hur råd och 

stöd språkligt konstrueras i en forumkontext gentemot personer som lider av 

självskadebeteende, och därigenom urskilja vilken bild som förmedlas till mottagaren. 

Studien har utgått från följande tre frågeställningar: På vilket sätt involverar råden den 
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som ger respektive den som tar emot råden?, vilka responsmöjligheter och 

tolkningsmöjligheter ges till mottagaren i råden? samt vilka likheter respektive 

skillnader går eventuellt att urskilja mellan olika typer av råd?. 

 

Studiens resultat har visat på både likheter och skillnader mellan råd av känslomässig 

karaktär respektive råd av informativ karaktär.  

Resultatet över rådens ideationella funktion visade att de båda typerna av råd till 

störst del beskrev en bild som handlade om fysiska och dynamiska skeenden samt om 

upplevelser och känslor. Vid första anblick kan det tänkas att känslomässiga råd skulle 

involvera fler mentala beskrivningar än vad informativa råd gör. Att de båda typerna, i 

viss mån, beskriver en känslomässig bild i råden kan kopplas till resultatet av artikeln 

Social support and online postpartum depression discussion groups: A content analysis 

(Evans, Donelle & Hume-Loveland, 2012). Där fann studien tre underkategorier av 

informativt stöd varav två utav dessa (Trygghet och validering samt peer experts: 

erbjuda råd) involverade känslomässigt stöd i form av att uttrycka oro gentemot 

mottagaren, dela med sig av egna erfarenheter och känslor samt visa uppmuntran. Till 

skillnad från resultatet från nämnd artikel visade dock denna studie att de informativa 

råden uteslutande tillskrev mottagaren som den kännande personen, detta till skillnad 

från de känslomässiga råden där såväl inläggsförfattaren som mottagaren tillskrevs 

känslor. Detta resultat kan tänkas bero på huruvida inläggsförfattarna själva lider av ett 

självskadebeteende. Detta går givetvis inte att säkert veta, men i nämnd artikel 

framkommer det att forummedlemmarna lider av samma psykiska ohälsa (Evans, 

Donelle & Hume-Loveland, 2012) varvid det är något som kan tänkas peka på varför 

de också tillskriver sig själv känslor i en större utsträckning än om de inte själva varit 

sjuka och därmed kunnat dela med sig av egna erfarenheter. I de informativa råden där 

mottagaren tillskrevs rollen som upplevare skedde detta i flera fall genom att 

inläggsförfattaren återknöt till något som mottagaren till synes hade skrivit tidigare 

som exempelvis ”om du inte vet hur du ska gå tillväga…” och  ”sedan så tycker du 

fortfarande att du inte behöver någon hjälp från andra”. Dessa typer av konstateranden 

pekar i viss mån på resultat från tidigare forskning gällande typen säkra svar (eng. safe 

advice) (Smithson, Sharkey, Hewis, Jones, Emmens, Ford & Owens, 2011). De säkra 

svaren syftade där till att de var mer eller mindre självklara och att de inte 
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uppmuntrade till ett fortsatt självskadebeteende och i många avseenden var 

hälsoorienterade.  

 

I både de känslomässiga och de informativa råden tillskrivs mottagaren i de flesta fall 

som den handlande aktören där det många gånger syftar till en handling som leder till 

att den självskadande kan må bättre och/eller blir frisk från sitt självskadebeteende. 

Resultatet visade att i de känslomässiga råden så syftar de materiella processerna oftast 

till någon typ av ”mentala” handlingar som exempelvis att ta dig ur och påverka, detta 

till skillnad från de informativa råden där de materiella processerna många gånger 

beskrev ett mer fysiskt och yttre handlande så som exempelvis kontakta och stöter på. 

Även detta resultat kan i viss mån kopplas till tidigare nämnd artikel (Evans, Donelle 

& Hume-Loveland, 2012) där det enbart var i råd av informativ karaktär som andra 

forummedlemmar gav konkreta råd om exempelvis medicinering och behandling och i 

de känslomässiga råden så förekom det många gånger råd och stöd som syftade till att 

mottagaren skulle klara något och att vara stark.   

Studiens resultat visade vidare att i de känslomässiga råden förekom materiella 

processtyper där aktören utgjordes av metaforer, exempelvis ”Vandringen går genom 

snåriga grusvägar” och ”…har den masken spruckit mer och mer”. Enligt resultatet i 

artikeln ”Telling about problems and giving advice in an Internet discussion forum: 

some discourse features” (Morrow, 2006) beskrev personer som led av depression ofta 

sina känslor med hjälp av metaforiska termer för att på så vis möjliggöra och beskriva 

sitt tillstånd på ett mer lättbegripligt sätt för mottagaren (2006:546). I de fall där 

metaforiska termer förekom i studiens resultat och intog rollen som aktör i en materiell 

process så handlade det både om när inläggsförfattare beskrev sina egna erfarenheter, 

men också när det gavs råd och stöttning till mottagaren. Mot bakgrund av Morrows 

resultat (Morrow, 2006)  kan förekomsten av metaforiska liknelser i de känslomässiga 

råden troligen peka på att de underlättar för inläggsförfattaren att beskriva sitt eget 

tillstånd och egna erfarenheter för mottagaren, samtidigt som de flera gånger sannolikt 

också har i funktion att ”bädda in” de råd som ges för att de lättare ska kunna tas emot 

av mottagaren. Detta kan sannolikt kopplas ihop med de diskursiva strategier som 

Morrow fann (Morrow, 2006:546) vilka dels hade i syfte att konstruera råd på ett 

sådant sätt att mottagaren inte skulle känna sig hotad av den som gav rådet. Artikeln 

fann att detta bland annat gjordes genom att inläggsförfattaren skrev till mottagaren på 
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ett informellt sätt som syftade till att skapa en intimitet dem emellan. Resultatet av de 

känslomässiga råden kan ses vara intimitetsskapande genom att inläggsförfattaren i 

flera fall tillskriver sig själv känslor genom att dela med sig av egna erfarenheter samt 

uttrycker sig i metaforiska termer för att ge stöd och råd på ett icke-hotfullt sätt. 

Ytterligare ett intressant resultat av rådens ideationella funktion som analysen visade 

var att i de känslomässiga råden där inläggsförfattaren tillskrev sig själv rollen som 

upplevare så gjordes det många gånger genom att inläggsförfattaren själv ”klev” in i 

den självskadande kontexten som pekar på att inläggsförfattaren har egna erfarenhet av 

självskadebeteende, som exempelvis ”Jag vet att det är oerhört svårt att ta sig ur 

träsket”. Detta resultat kan peka på att inläggsförfattarna till de känslomässiga råden i 

större utsträckning har självupplevda erfarenheter till skillnad från inläggsförfattarna 

till de informativa råden. Givetvis kan detta inte antas med säkerhet, men tidigare 

forskning pekar på att detta skulle kunna vara fallet. I Anna Johanssons avhandling 

(Johansson, 2010) visar resultatet att forummedlemmarna många gånger förenades 

kring en identitet som grundar sig i dåligmående och skärande. Genom att 

inläggsförfattarna i de känslomässiga råden många gånger hänvisar till egna 

känslomässiga erfarenheter samt ger uttryck för att veta hur något känns kan detta 

sannolikt bero på en önskan om att skapa samhörighet med mottagaren genom att 

identifiera sig på ett liknande sätt. 

Både de känslomässiga råden och de informativa råden beskriver till viss del hur 

något är, kommer att bli eller att någon har. Dock är det endast i de känslomässiga 

råden som det förekommer mänskliga förstadeltagare i form av du (mottagaren) och 

jag (inläggsförfattaren). Att det inte förekommer några mänskliga förstadeltagare i de 

informativa råden kan sannolikt medföra att de generellt får en mer saklig karaktär 

gentemot mottagaren än vad de känslomässiga råden får. Detta kan självklart bero på 

olika saker, men som nämnts ovan kan en anledning vara att inläggsförfattaren 

möjligtvis inte har någon självupplevd erfarenhet av situationen samt att råden av 

informativ karaktär generellt är av mer saklig karaktär än de känslomässiga råden. 

Att de känslomässiga rådens relationella processer involverar så väl inläggsförfattaren 

som mottagaren medför att inläggsförfattaren tillskriver så väl sig själv som 

mottagaren värden och attribut som exempelvis ”du har lyckats” och ”jag är 

medveten”. Detta kan troligtvis medföra att de förhållanden som beskrivs där 

mottagaren är förstadeltagare syftar till att inge mottagaren en form av kontroll och 
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styrka över situationen samt så kan sannolikt de konstateranden som görs där 

inläggsförfattaren är förstadeltagare också medföra stöd då dessa konstateranden 

förankras i inläggsförfattarens egen vetskap och erfarenhet. De diskursiva strategier 

som tidigare forskning har kommit fram till (Morrow, 2006) inkluderar bland annat att 

inläggsförfattaren belyser mottagarens egen handlingskraft och kompetens gällande 

problemet, vilka hade i syfte att visa hänsyn och ge positivt stöd till mottagaren. 

 

Studiens resultat visade att både de känslomässiga råden och de informativa råden i 

stor utsträckning var informationsgivande gentemot mottagaren. Dock visade resultatet 

att de känslomässiga råden innehöll en högre grad modalitet än de informativa råden, 

något som medförde att de både öppnade upp och slöt tolkningsmöjlighet och 

svarsalternativet gentemot mottagaren.  

I de känslomässiga råden där modalitet förekom så utgjordes de till störst del av de 

modala verben vill och kan och där subjektet i de flesta av fallen syftade till 

mottagaren (du) exempelvis: ”du vill försöka” och ”du kan påverka framtiden”. I de 

påståenden där det modala verbet vill förekom medförde detta att inläggsförfattaren 

konstruerade ett påstående där mottagaren tillskrevs en medelhög grad av villighet, 

något som i sin tur sannolikt föranleder ett bekräftande från mottagaren snarare än ett 

ifrågasättande. Detta antagande görs mot bakgrund av den kontext som rådet 

förekommer i, att rådet riktar sig till en person med psykisk ohälsa och som frivilligt 

sökt råd och stöd på forumet. Konstruktionen med det modala verbet vill i 

informationsgivande råd kan ses grunda sig på att inläggsförfattaren vill belysa 

mottagarens egen handlingskraft över situationen (Morrow, 2006:546f). I exemplet ”du 

kan påverka framtiden” medför det modala verbet kan en låg grad av förpliktelse 

gentemot mottagaren, vilket i sin tur öppnar upp för olika tolknings- och 

svarsalternativ för mottagaren. Det modala verbet kan skulle också kunna tolkas som 

en låg grad av sannolikhet, men utifrån den rådande kontexten så tolkar studien det 

som att den språkliga konstruktionen har i syfte att ge mottagaren alternativ som inte 

ska upplevas som tvingande eller hotande, något som också pekar på en av de 

huvudsakliga diskursiva funktioner som Morrow fann i sin studie (Morrow, 2006). I de 

förhållandevis få påståenden som förekom i de informativa råden visade analysen att 

dessa bland annat bidrog till en låg grad av sannolikhet genom det interpersonella 

satsadverbialet nog ”det är nog lättare och roligare att jobba med någon” samt att det i 
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ett av fallen skedde en betydelseförskjutning mot en uppmaning genom det modala 

verbet måste ”…måste du kontakta någon”. Då det förekom en relativt låg andel 

påståenden med modalitet i de informativa råden kan de därför inte anses representera 

informativa råd generellt.  

Resultatet visade vidare att i majoriteten av påståendesatser i de känslomässiga 

råden (som inte hade någon modalitet) utgörs subjektet av antingen jag (syftar till 

inläggsförfattaren), du (syftar till mottagaren) eller det.  I de informativa råden 

utgjordes också subjektet i stor utsträckning av du (mottagaren) eller det, dock 

förekom jag (inläggsförfattaren) som subjekt i endast två av de informativa rådens 

påståendesatser, vilket pekar på att inläggsförfattarna i de informativa råden hänvisar 

mycket lite till sig själva. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning inom området 

där det visat sig att inläggsförfattaren i både känslomässiga och informativa råd många 

gånger hänvisar till sig själva (Morrow, 2006), (Smithson, Sharkey, Hewis, Jones, 

Emmens, Ford & Owens, 2011). 

I de känslomässiga rådens påståendesatser skapades det många gånger en relativt 

liten tolknings- och responsmöjlighet för mottagaren. Detta beror på att i de flesta fall 

är påståendena av mental karaktär där subjektet många gånger utgjordes av jag eller 

du, exempelvis ”jag vet”, ”du vet” och ”jag tänker”. I de fall då inläggsförfattaren 

tillskriver mottagaren mentala känslor medför troligtvis avsaknaden av modalitet att 

dessa påståenden framställs som faktum, vilket också kan medföra att det uppstår lite 

utrymme för tolkningsmöjligheter och responsdrag för mottagaren (jämförelsevis om 

det hade stått ”du kanske vet”). Dock kan dessa påståenden i flera av fallen peka på att 

inläggsförfattaren tillskrivs styrka och egenbestämmande. Anna Johansson (Johansson, 

2010:241) fann i sin undersökning att identiteten som den självskadande personen 

skapas i skärningspunkten mellan offerskap och aktörskap och där aktörskap innebär 

att mottagaren tillskrivs som en ansvarstagande och egenbestämmande individ. Vidare 

pekar och signalerar flera av de känslomässiga rådens påståendesatser på att 

inläggsförfattaren tillskriver sig själv vetande och kunskap om något, så som 

exempelvis: ”det är lätt att fastna i ångestens klor” och ”det är svårt att bara vara glad” 

Att dessa påståenden framställs som faktum gentemot mottagaren i denna specifika 

kontext möjliggör sannolikt att mottagaren inte ges något större utrymme för vare sig 

respons eller tolkning. Dessa fall skulle också sannolikt kunna peka på att 

inläggsförfattaren vill dela med sig av sina egna erfarenheter samt hur denne mår. I 
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påståendet ”det är svårt att bara vara glad” samt i ytterligare ett påstående som 

resultatet visade ”har den masken spruckit mer och mer” kan inläggsförfattaren ses 

som någon som tillskriver sig själv offerskap. Som diskussionen tidigare nämnt fann 

Johansson (Johansson, 2010) att forummedlemmarna förenades kring en gemensam 

identitet som handlar om dåligmående och skärande. I exemplen ovan kan 

inläggsförfattaren ses tillskriva sig själv (om än implicit) rollen som offer genom att 

peka på egenskaper så som sårbar och utsatt (Johansson, 2010:241).  

Resultatet över de informativa råden visade att det förekom påståendesatser som 

syftade tillbaka på något som inläggsförfattaren skrivit eller någon annan har sagt, 

exempelvis ”…tycker du fortfarande att du inte behöver någon hjälp” samt ”det sägs 

att första steget är…”. Dessa konstruktioner öppnar vare sig upp för vidare respons 

eller tolkning, detta då inläggsförfattaren lutar sitt påstående på dels något som 

mottagaren tillsynes redan har skrivit samt på något som framstår som generellt och 

något vedertaget. Trots att dessa påståenden är förhållandevis slutna och sannolikt kan 

uppfattas som hårda skulle de ändå kunna anses vara påståenden som tillskriver 

mottagaren aktörskap. Aktörskap innefattar enligt tidigare forskning egenskaper så 

som ansvarstagande och egenbestämmande (Johansson, 2010:241). När 

inläggsförfattaren ger påståenden som innefattar exempelvis ”du tycker” och ”du 

skriver” kan dessa signalera till mottagaren att ”detta är något som du själv skrivit” 

varpå de också pekar på ett ansvarstagande till mottagaren.  

Resultatet visade att det förekommer en förhållandevis liten andel frågor och 

uppmaningar i de båda typerna av råden. Detta kan sannolikt bero på att råden till 

störst del handlar om att just ge råd och stöd till den som lider av ett 

självskadebeteende. Tidigare studier har visat att en primär funktion för råd på forum 

för självskadebeteende är att ”bara finnas till” (Smithson, Sharkey, Hewis, Jones, 

Emmens, Ford & Owens, 2011:498). Ytterligare en aspekt som kan peka på att råden 

till störst del handlar informationsgivande och inte om informationkrävande är de 

diskursiva strategier som syftar till att inte få mottagaren att känna sig hotad så att 

rådet blir nekat eller ignorerat (Morrow, 2006). 

Av de frågor som förekom i råden visade resultatet att majoriteten av frågorna 

konstruerades som slutna, varpå svarsmöjligheten begränsas till ja och nej. Vidare 

visade resultatet att frågorna som förekom i de känslomässiga råden hade en mer 

mental karaktär: ”Har du jobbat med ditt inre barn?” och i de informativa råden hade 
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frågorna i flera fall ett mer fysiskt innehåll: ”Du har inte tänkt på att prova 

antidepressiva?”. Dessa typer av frågor kan kopplas till två olika underkategorier inom  

känslomässiga och informativa råd som tidigare studier har visat (Evans, Donelle & 

Hume-Loveland, 2012). Frågorna av mental karaktär som återfinns i de känslomässiga 

råden som har analyserats kan ses tillhöra underkategorin En fristad för ärlighet4 (eng. 

Sancturary for Honesty) vilket syftar till att dela med sig av sina innersta tankar och 

känslor utan att vara rädd för att bli dömd. Frågorna med ett mer fysiskt innehåll och 

som i de flesta fall återfanns i de informativa råden kan i flera fall ses tillhöra 

underkategorin Råd gällande medicinsk behandling (eng. Medication Treatment 

Advice) som bland annat syftar till att ge råd om olika mediciner och behandlingar.  

10. Sammanfattning och slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur råd och stöd språkligt konstrueras i 

en forumkontext gentemot personer som lider av självskadebeteende. Därigenom ville 

studien urskilja vilken bild som förmedlas till mottagaren. Genom att anlägga ett 

språkvetenskapligt perspektiv på de råd och det stöd som ges ville studien bidra till en 

ökad förståelse för hur icke-professionella personer ger stöd och råd till personer som 

lider av denna typ av psykisk ohälsa. 

I studien har två typer av råd urskilts: känslomässiga råd respektive informativa råd. 

Resultatet visade att det förekom både likheter och skillnader i hur råden språkligt 

konstruerades beroende på om de tillhörde råd av känslomässig karaktär eller råd av 

informativ karaktär. Studien fann att de båda typerna av råd till störst del beskrev en 

betydelsemässig erfarenhet som syftade till känslotillstånd och handling och där 

mottagaren av rådet tillskrevs som upplevare respektive aktör. Resultatet visade dock 

att det endast var i de känslomässiga råden som inläggsförfattaren tillskrev sig själv 

rollen som upplevare. Trots att de båda typerna av råd beskrev handlingar där 

mottagaren var aktör förekom det skillnader. I de känslomässiga råden beskrevs 

handlingar av en mer mental karaktär och i de informativa råden syftade handlingarna 

till en mer fysisk och yttre handling. De båda typerna av råd har visat sig vara 

informationsgivande till sin karaktär samt att de båda typerna av råd generellt gav 

mottagaren få respons- och tolkningsmöjligheter. Vidare förekom inläggsförfattaren i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Författarens egen översättning 
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mycket liten utsträckning som subjekt i de informativa råden, detta till skillnad från de 

känslomässiga råden där subjekten utgjordes av så väl jag, du och det. 

 

Denna studie har visat att känslomässiga råd och informativa råd har en hel del 

likheter, men också skillnader. Genom att blottlägga rådens ideationella och 

interpersonella funktion har det visat sig att de två typerna av råd representerar olika 

språkliga karaktärer trots att de i flera avseenden förefaller lika varandra. De 

känslomässiga råden karaktäriseras till stor del av att inläggsförfattaren själv kliver in i 

självskadandekontexten, detta till skillnad från de informativa råden där 

inläggsförfattaren till stor del osynliggör sig själv. 

11. Förslag till vidare forskning 
Denna studie har undersökt ett urval av de råd som ges på ett specifikt forum för 

självskadebeteende. Genom att undersöka ett större material skulle sannolikt fler 

språkliga egenskaper blottläggas samt ge möjlighet att dra mer generella slutsatser 

gällande hur känslomässiga råd respektive informativa råd språkligt konstrueras. 

  Vidare är det fördelaktigt om vidare forskning innefattar forumtrådarna i sin helhet 

varvid en språklig interaktionsanalys mellan inläggsförfattare och mottagare skulle 

vara möjlig. Genom att undersöka hur en person som självskadar skriver det första 

inlägget i en forumtråd och sedan vidare undersöka hur interaktion mellan 

inläggsförfattare och mottagare skapas vore det intressant att se hur olika råd kan 

kopplas till en viss typ av respons från personer som har ett självskadebeteende. Då 

självskadebeteende är en psykisk problematik som ökar i samhället vore det av 

relevans att få en ökad förståelse för vilken typ av språkliga medel som föranleder en 

viss typ av respons. Denna förståelse skulle sannolikt vara till stor nytta för exempelvis 

informationsutformning gentemot denna målgrupp. 
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Bilaga 1.  
	  
Forumtråd 1 i sin helhet 
(numrering av fria och bundna satser samt understruken processkärna) 
	  
	  
# 1  (huvudförfattaren skriver) 
	  
(1)Kan jag hantera självskadebeteende själv? 
 
(2) Jag har haft ångest och lättare självskadebeteende i ca 4 år (3)men nu börjar det eskalera ur 
min kontroll. (4)Jag har väldiga humörsvängningar ex (5)för två veckor sedan blev ångesten så 
extrem (6)att jag började skära mig (7)och dagen efter känna att jag misslyckades med 
skärandet (8)för det inte såg allvarligt nog ut (inte tillräckligt många eller djupa) (9)besviken 
blev jag helt enkelt. (10)Till att en vecka efter vara helt nöjd med min omgivning (11)och vara 
glad och pepp inför livet (12)och har ingen förståelse till hur jag någonsin kunde skära mig. 
(13)Men självskadandet och ångesten återkommer alltid, (14)jag kan ha lite små ångest 
(15)och senare hitta nagelmärken, blåmärken från nyp eller rivsår efter (16)utan att vara 
medveten (17)om hur de kom dit. 
 
(18)Jag börjar äntligen se problemet (19)men anser det fortfarande onödigt att be om hjälp 
(20)eftersom jag söker den (21)när jag mår riktigt dåligt (22)för att sedan få tiden/besöket 
(23)under perioden då jag är glad (24)och kan varken bli tagen på allvar (25)eller ta mig själv 
på allvar (26)för att få nån vettig hjälp. 
 
(27)Jag psykoanalyserar mig konstant (28)för att förstå mitt beteende (29)utbildar mig inom 
socialt arbete, (30)vilket gör att jag ser igenom alla mina försvarsmekanismer (31) men jag har 
problem att komma vidare. (32)jag vet inte hur jag bryter ner försvaret (33)och faktiskt ta tag i 
problemet..... råd nån? 
	  
# 2 (forummedlem A skriver till #1)  
(34)Om du inte vet hur du ska gå till väga (35)om hur du ska sluta att skada dig själv 
(36)måste du kontakta någon (37)som har erfarenhet inom det området. (38)Det är nog lättare 
och roligare att jobba med någon (39)istället för att försöka själv, (40)med tanke på alla 
känslor som du får på köpet (41)och kanske inte kan bearbeta det hela känslomässigt. 
 
(42)Du skriver att du har försökt i 4 år (43)och det blir värre, (44)sedan så tycker du 
fortfarande att du inte behöver någon hjälp från andra. (45)Är det inte bättre att få hjälp 
tidigare (46)istället för innan det är försent? (47)Skulle du fortfarande tycka att det är bäst att 
vänta efter du fått hjälp och blivit bättre?? 
	  
#3 (huvudförfattaren skriver till #2) 
(48)Jag har försökt att få hjälp tidigare. (49)Jag känner att jag alltid blivit besviken (50)och 
min tillit gentemot vuxna brister bara mer med tiden (51)att jag knappt känner att de kommer 
kunna hjälpa mig. (52)Jag har varit hos kurator ca 4 gånger (53)och hon sa att det räckte (annat 
problem dock), (54) sen MKBT för ytligt och trotts att jag öppna medvetenhet kring 
problemets grund (55)så diskuterades det aldrig (56)för det aldrig fanns tid (57)då det var en 
grupp på 6 pers) och sen hypnos en gång (58) jag är för analyserande (59)för att det ska kunna 
fungera samt för mycket av en genväg för mig). 
 
(60)Jag känner att det inte är värt det. (61) Det slutar alltid med (62)att jag bara förminskar mig 
och mina problem (63)samt att jag blir förminskad i deras ögon (64) då de inte känner mig 
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(65)och tror så mycket mindre om mig än vad jag egentligen är. (66)Men jag inser ju också att 
det inte varit så mycket framsteg hittills (67)så jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta det hela. 
 
#4 (forummedlem B skriver till #3)  
(68)Du har inte tänkt på att prova antidepressiva ? (69)Vet att många tänker dåliga tankar om 
det (70)men dom gör så att man kan dämpa eller ta bort nått dåligt man tänker på (71)det 
kanske tar bort det dåliga (72)som gör att du skadar dig själv. (73)Du kommer få äta dom länge 
(74)för problemen finns alltid kvar (75)men du borde ge det en chans iaf  
 
#5 (huvudförfattaren skriver till #2) 
(76)Jag är fullt medveten om min ignorans till mitt behov av hjälp (77)men när det kommer till 
mig anses inget lika allvarligt (78)som när det gäller någon annan. (79)Detta är något jag 
jobbar med (80)men det resulterar bara i att jag förminskar andras problem (81)för att förstora 
mina egna (82)och sen skuldkänslor över att jag ser så lågt på andra (83)och hela spiralen är 
igång. (84)Och jag har alltid väntat på att bottna (85)innan jag kan be om hjälp (86)innan jag är 
värd den uppmärksamheten) (87)för för mig finns inget problem förrän det är illa (88)och för 
mig har jag inte varit där än (89)och botten tenderar att flytta sig. (90)Sen vet jag hur jävla illa 
detta låter (91)och att det bara är bevis på mitt behov av hjälp (92)men jaa det är inte så lätt 
som det låter 
 
#6 (huvudförfattaren skriver till #4)  
(93)nja är inte så förtjust i piller i allmänhet (94)och antidepressiva låter som en överdrift av 
mitt problem! (95)men känner allmänt att kroppen reagerar som det reagerar för en 
anledningen (96)och kan på ett naturligt sätt hantera det (97)utan att proppa i sig massa 
preparat. 
 
#7 (forummedlem B skriver till #6) 
(98)Bästa är ju givetvis att försöka utan (99)men menade om du inte klarade av det så 
(100)dom som finns är bra (101)och hjälper utan beroende, lite deppig i början och deppig när 
man lägger av 
 
#8 (forummedlem C skriver till #6)  
(102)Som du säger: Det finns en anledning till att kroppen reagerar som den gör. (103)Kanske 
får du ökad ångest nu (104)för att du vet att du närmar dig problemets kärna? 
 
(105)Du verkar (som jag!) analysera mycket, leva mycket i tankarna (106)och undvika känslor. 
(107)Är det så?? (108)Har du provat med att stå emot skärandet, (109)och i stället "följa med" 
ångesten (110)när den ökar, (111)och iaktta vilken känsla du hittar där bakom? (112)Och sen 
bearbeta den känslan. (113)Ja, det sägs i alla fall kunna fungera. (114)Du kan läsa om det i 
boken Att återerövra sitt liv av Jean Jenson. (115)En lättbegriplig bok förövrigt, utan 
konstigheter. (116)Jag har inte själv gått så långt (117)som att skära mig, (118)men det där att 
"hitta nagelmärken" känner jag igen 
 
(119)Är det verkligen så (120)att du förstorar dina egna problem? (121)Det är inte så då att du 
är så van vid att inte få hjälp, (122)så att när väl fokus är på dig och ditt problem (123)så känns 
det som om du förstorar det? ((124)"Så viktigt är det väl inte med lilla mig?") (125)Så van vid 
att koncentrera dig på andra, (126)så att när du väl koncentrerar dig på dig själv (127)så känns 
det som om du förminskar andra? (128)Och får skuldkänslor helt i onödan. (129)Har du jobbat 
med "ditt inre barn"? (130)Det tänker jag är ett sätt att bli snällare mot sig själv. (131)Så att du 
kan tillåta dig att få omsorg. 
 
#9 (huvudförfattaren skriver till #8) 
(132) oj så rätt man kan ha ^^ 
(133)Jo jag har försökt (134)har väl gått åt båda håll på den. (135)Dock svårt att kontrollera sig 
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(136)när total paniken uppkommer (137)och man inte har någonstans att fly. (138)Har dock 
väldigt svårt att hitta känslan och tankarna under paniken. (139)Det är lättare efteråt (140)och 
tycker alltid det är så tragiskt att tänka tillbaka. (141)joo det har du väl definitivt ett poäng 
med. (142)Jag har haft oerhört svårt att be om hjälp (143)och sällan fått den hjälp jag behövt 
(144)då jag blir så extremt obekväm (145)när fokus hamnar på mig (146)vilket automatiskt gör 
att jag stöter bort hjälpen 
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Bilaga 2.  
 
Forumtråd 2 i sin helhet  
(numrering av fria och bundna satser samt understruken processkärna) 
	  
 
#1 (huvudförfattaren skriver) 
 
Allt det här för ingenting 
 
(1)Har gått hos psykolog i några månader (2)under 3-4 år har jag mått dåligt fram och tillbaka. 
(3)Så fort jag tror att jag fått tillbaka det liv jag hade förut (4)då jag var en riktigt glad och 
positiv tjej till allt (5)och gav alltid allt ett försök! (6)Börjar jag känna ångesten igen (7)och 
viljan till att vilja dö kommer alltför oftare. (8)Och nu har jag väl mått otroligt bra i 2 månader, 
(9)nu börjar det kännas igen. (10)Vill bara ta rakbladet  (11) och göra mig illa lite, bara lite. 
(12)Känns som om jag är värd det (13)efter jag kämpat så mycket nu. (14)Jag vill så gärna 
(15)men jag vill absolut inte tillbaka där jag var för några månader sedan (16)Vill bara vakna 
upp en dag (17)och känna att jag slipper tänka på det (18)Jag gråter mig själv till sömns (19) 
och gör allt för att inte göra något. (20)Någon som har något tips? Tacksam.. 
 
#2 (forummedlem D skriver till #1) 
(21)Du har inte förtjänat att skada dig själv (22) efter att ha kämpat på så bra så länge nu. 
(23)Du har förtjänat att fortsätta kämpa (24)att fortsätta på den rätta vägen (25)för att till sist 
må bra! 
 
(26)Ångest är en hemsk känsla. (27)Det är lätt att fastna i ångestens klor (28)och bli slav under 
dess inflytande. (29)Du vet att du inte vill hamna där igen. (30) Du vill inte skada dig, 
(31)innerst inne vill du inte det. (32)Jag vet att det är oerhört svårt (33)men försök att låta 
viljan segra över panik och ångesten. (34)Jag vet också att det är oerhört svårt (35)att gå på det 
rationella när känslorna tar över. (36)Håll dig själv sysselsatt, (37)ta en promenad, (38)RING 
NÅGON, (39)och prata om det här eller vädret eller vadsomhelst, (40)ät något gott, (41)sortera 
garderoben. (42)Isolera dig inte med dina känslor! 
 
(43)Jag är medveten (44)om att du skrev det här för mer än 10 timmar sedan, (45)och jag 
hoppas verkligen att du kunde göra det rätta. (46)Men om du inte kunde det (47) så är det okej. 
 
(48)Vägen till frihet är ingen nyasfalterad, plan motorväg med sidoräcken och vägskyltar med 
tydliga direktiv till paradiset. (49)Vandringen går genom snåriga grusvägar mitt ute i 
ingenstans. (50)Mörkret, dimman och de stora träden skymmer sikten, (51) och därför är det 
ibland svårt att veta vilken stig som leder ut till blomsterängen. (52) Ibland väljer man fel stig 
(53)eller snubblar över rötter och stenar. (54)Ibland sitter man kvar länge (55)och försöker 
torka rent såren efter fallet, (56)eller bestämma sig vilken stig man ska ta. (57)Men till sist 
reser man sig  (58)och väljer en ny stig. (59)Och så småningom kommer blomsterängen kunna 
skymtas där någonstans bakom den lättande dimman. 
 
#3 (huvudförfattaren skriver till #2) 
(60)Jag vill bara kunna le utan att låtsas, (61)vill leva utan att behöva tänka på att jag 
egentligen snart går sönder inuti. (62)Jag är trött på att jag inte kan motstå det jag vill göra, 
(63)förr var det lätt att bara "skita i allt och göra det" (64)nu tänker jag ändå till (65)men jag 
kommer alltid dit (66)då jag sitter där och gråter (67)och det gör ont inuti mig (68)och jag vet 
inte vad jag ska göra, (69)vill bara skada mig lite (70)så det släpper lite. (71)Undrar varför jag 
ens började med skiten? (72)Varför var jag så korkad? (73)Och varför måste jag må såhär 
(74)och varför kan JAG inte vara stark nog och bara sluta helt enkelt. (75)Jag vill vara den 
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tjejen (76)som tyckte om att umgås med kompisar, (77)som alltid skrattade och var med 
(78)nu är jag hellre hemma själv och sover. (79)Jag vill inte detta mer. (80)Känns som om jag 
kämpat för länge att jag inte orkar hålla på längre.. 
 
#4 (forummedlem E skriver till #1och #3) 
(81)Glöm inte det här...(82)DU kan alltid bli det du en gång var! 
 
#5 (huvudförfattaren skriver till #4) 
Hur då? (83)Hur ska jag sluta.. (84)Önskar det var lätt och bara intala mig själv och bli av med 
dödstankarna. (85)Så simpelt, men det är inte lätt (86)och jag orkar inte mer. (87)Vill bara 
strunta i allt. 
 
#6 (forummedlem D skriver till #3) 
(88)Du är stark. (89)Att du ens kan stanna upp, om så för en minut, (90) och tänka till innan 
(91)visar hur stark du är. (92)Du vill ju sluta. (93)Du vill försöka. (94)Du har försökt (95)och 
du har lyckats. (96)Du kommer att lyckas igen. 
 
(97)Inget kan ändra det förflutna. (98)Det finns ingen mening med att ångra att du en gång 
valde den här vägen. (99)Visst, du kan tänka att du vill vara den person du var förut, (100)men 
all världens ångest kommer inte kunna ändra det förflutna. (101)Men du kan påverka 
framtiden. 
 
(102)Det är inte så lätt att bara "bestämma sig" för något (103)och sedan genomföra det. 
(104)Tro mig, (105)jag vet. (106)Men det verkar ändå som att du, inners inne, har bestämt dig 
för att du inte vill ha det så här. (107) Du vet att självskadebeteendet får dig att må dåligt, 
(108)och du vill må bra! (109)Du har redan bestämt dig. (110)Nu återstår att genomföra det. 
(111)Och det kommer du att göra! (112)Tänk dig tio år in i framtiden; (113) hur vill du se dig 
själv då? (114) Jag vet att det är oerhört svårt att ta sig ur träsket, (115)och tyvärr har jag inga 
magiska tips på hur man gör. (116)Men en sak vet jag, och det är att det finns ett slut på allt 
detta. (117)Du kommer att ta dig ur det här (118)och även om denna period av ditt liv på något 
sätt alltid kommer vara en del av dig, (119)kommer det bli bättre. 
 
(120)Jag brukar tänka att varje minut som går är en minut närmare en ljusare framtid. 
(121)Varje litet steg du tar åt rätt riktning (122)för dig närmare en ljusare framtid. (123)Du kan 
bara ta steg framåt, aldrig tillbaka. (124)Även om du faller dit igen (125)så är det ju 
fortfarande en minut närmare en ljusare framtid, eller hur? (126)Alla vägar leder framåt, 
(127)inte en enda leder tillbaka. (128)Visst, vissa vägar är snåriga och mörka, (129)men de 
leder ändå framåt. 
 
#7 (huvudförfattaren skriver till #6) 
Tack för dom kloka orden.. (130)Får mig att tänka till (131)och jag har börjat tänka på vad jag 
verkligen vill. (132)Och jag vill sluta (133)jag vill inte leva detta livet mer. (134)Jag ska göra 
det bästa av situationen.. (135)Och försöka tills jag mår bra, det ska jag verkligen. (136)Tills 
det kommer en dag (137)då jag mår skit och vill dö.. (138)Men det blir nog bara bättre efter 
dom dagarna, (139)får jag väl hoppas. 
 
#8 (forummedlem F skriver till #1) 
(140)Jag tror det är den här ensamheten (141)och att du inte upplever att någon förstår dig 
riktigt som du velat, (142)du kanske känner att folk gör det här och så (143)men det du 
verkligen verkar vilja är att ha en bra vän. 
 
(144)Gå gör något som du gillar (145)och du kanske stöter på någon likasinnad (146)så du får 
bättre sömn (147)och prata gärna med dina föräldrar (148)om hur du känner dig. 
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#9 (huvudförfattaren skriver till #8) 
(149)Jag har pratat med en person under året, (150) men inte riktigt kunnat säga och förklara 
varför jag mår dåligt.. (151) skäms att jag gör som jag gör mot mig själv. (152) Fast han fattar 
ju iallafall, (153)annars hade jag inte hamnat där. (154)Men jag vill kanske berätta, (155)men 
vågar inte riktigt.. (156)Känns nästan bättre att jag likaväl kan leva med det (157)men 
samtidigt skriker jag på hjälp (158)bara för jag inte vill må som jag gör. 
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Bilaga 3.  
 
Forumtråd 3 i sin helhet 
(numrering av fria och bundna satser samt understruken processkärna)  
	  
#1 (huvudförfattaren skriver) 
 
(1)Vill bara vara glad 
 
(2)Det är svårt att bara vara glad (3)när ens armar lyser av sår. (4)Man har byggt upp små knep 
(5)för att dölja dom. (6)Man har lärt sig (7)att alltid vinkla underarmen mot kroppen. (8)Man 
har lärt sig (9)alltid ha vänsterarmen under bordet (10)när man äter. (11)Det är bara så svårt att 
vara glad (12)när man hela tiden påminns om att man är sjuk. 
 
#2 (forummedlem G skriver till #1) 
Hej XX (13)Ja, jag håller med, (14)det är svårt att bara vara glad (15)när man inte kan glömma 
(16)att det är något fel på en. (17)Jag har länge funkat så (18)att jag bara sätter på mig en glad 
mask, (19)men på den senaste tiden har den masken spruckit mer och mer. (20)Och det verkar 
som om man måste grotta ner sig i varför man gör som man gör först. (21)Att bara bli glad så 
där genom att knäppa med fingrarna går inte, (22)som jag har inbillat mig det (23)i stunder jag 
trott att "Nu ska jag ta tag i det här." (24)Eller har jag fel? 
 
#3 (forummedlem H skriver till #1) 
(25)Det sägs att första steget är att acceptera läget. (26)Har du funderat på att berätta det för 
din omgivning (27)och genom det försöka hitta hjälp inom vården (28)så att det börjar hända 
lite positiva saker i ditt liv. 
(29)Sedan så beror ju det på hur omgivningen kommer att reagera (30)om det är positivt eller 
inte. 
 
#4 (huvudförfattaren skriver till #2) 
Precis så. (31)Man bygger upp den där fasaden (32)Men en dag faller allt över, (33)man 
känner hur man snart kommer bryta ihop. 
 
#5 (huvudförfattaren skriver till #3) 
(34)Jag får hjälp inom vården. (35)Har kontakt med bup (36)och går på antidepressiv medicin. 
(37)Jag tycket inte det hjälper något (38)så börjar ge upp hoppet mer och mer. (39)Min 
omgivning har dock inte gett mig så positiv reaktion. (40)Har alltid varit den som skött mig 
(41)så det är som en skam allting. 
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Bilaga 4.  
 
Indelning av känslomässiga råd och informativa råd 
 
Indelning av känslomässiga råd och informativa råd i forumtråd 1 

 
 
Indelning av känslomässiga råd och informativa råd i forumtråd 2 

 
 
Indelning av känslomässiga råd och informativa råd i forumtråd 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inlägg Typ av råd 
#2 informativ 
#4 informativ 
#7 informativ 
#8 känslomässig 

Inlägg Typ av råd 
#2 känslomässig 
#4 känslomässig 
#6 känslomässig 
#8 (sats 144-148) känslomässig 
#8 (sats 140-143) informativ 

Inlägg Typ av råd 
#2 känslomässig 
#3 informativ 
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Bilaga 5.  
 
Processtyper och förstadeltagare i de informativa råden 
 
 
 
Processer och förstadeltagare i de informativa råden i forumtråd 1 

 
 
Processtyper och förstadeltagare i de informativa råden i forumtråd 2  
Inlägg + sats Förstadeltagare processtyp 
#8 (144) du materiell 
#8 (145) du materiell 
#8 (146) du materiell 
#8 (147) implicit du verbal 
#8 (148) du mental 
 
 
Processtyper och förstadeltagare i de informativa råden i forumtråd 3  
Inlägg + sats Förstadeltagare processtyp 
#3 (25) determinativt det verbal 
#3 (26) du mental 
#3 (27) det (syftar till berätta) materiell 
#3 (28) determinativt det materiell 
#3 (29) omgivningen mental 
#3 (30) det (syftar på att berätta) relationell 

Inlägg + sats Förstadeltagare processtyp 
#2 (34) du mental 
#2 (35) du materiell 
#2 (36) du materiell  
#2 (37) implicit någon relationell 
#2 (38) det relationell 
#2 (40) du materiell 
#2 (41) implicit du mental 
   
#4 (68) du mental 
#4 (69) många mental 
#4 (70) dom (antidepressiva) materiell 
#4 (71) det materiell 
#4 (72) implicit det dåliga materiell 
#4 (73) du materiell 
#4 (74) problemen relationell 
#4 (75) implicit du  
   
#2 (42) du materiell 
#2 (43) determinativt det relationell 
#2 (44) du mental 
#2 (45) implicit du materiell 
#2 (46) opersonligt det relationell 
#2 (47) du mental 
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Bilaga 6.  
 
Processtyper och förstadeltagare i de känslomässiga råden 
 
Processtyper och förstadeltagare i de känslomässiga råden i forumtråd 1  
Inlägg + sats Förstadeltagare processtyp 
#8 (102) du verbal 
#8 (103) du materiell 
#8 (104) du mental 
#8 (105) du materiell 
#8 (106) implicit du materiell 
#8 (107) det relationell 
#8 (108) du mental 
#8 (109) implicit du mental 
#8 (110) implicit ångesten materiell 
#8 (111)   
#8 (112) implicit du mental 
#8 (113) determinativt det verbal 
#8 (114) du materiell 
#8 (116) jag materiell 
#8 (117) jag materiell 
#8 (118) jag mental 
#8 (119) determinativt det relationell 
#8 (120) du mental 
#8 (122) fokus relationell 
#8 (123) implicit du mental 
#8 (124) lilla mig relationell 
#8 (125) implicit du mental 
#8 (126) du mental 
#8 (127) implicit du mental 
#8 (128) implicit du materiell 
#8 (129) du materiell 
#8 (130) jag mental 
#8 (131) du mental 
 
 
Processtyper och förstadeltagare i de känslomässiga råden i forumtråd 2  
Inlägg + sats Förstadeltagare processtyp 
#2 (21) du materiell 
#2 (22) implicit du materiell 
#2 (23) du materiell 
#2 (24) implicit du materiell 
#2 (25) implicit du mental 
#2 (26) ångest relationell 
#2 (27) determinativt det materiell 
#2 (28) - relationell 
#2 (29) du mental 
#2 (30) du mental 
#2 (31) du mental 
#2 (32) jag mental 
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#2 (33) viljan materiell 
#2 (34) jag mental 
#2 (36) dig materiell 
#2 (37) implicit du materiell 
#2 (38) implicit du materiell 
#2 (39) implicit du verbal 
#2 (40) implicit du materiell 
#2 (41) implicit du materiell 
#2 (43) jag relationell 
#2 (44) du materiell 
#2 (45) jag mental 
#2 (46) du relationell 
#2 (47) determinativt det relationell 
#2 (48) vägen till frihet relationell 
#2 (49) vandringen materiell 
#2 (50) mörkret, dimman och de 

stora träden 
materiell 

#2 (51) determinativt det mental 
#2 (52) man materiell 
#2 (53) implicit man materiell 
#2 (54) man materiell 
#2 (55) implicit man materiell 
#2 (56) implicit man mental 
#2 (57) man materiell 
#2 (59) blomsterängen mental 
#8 (140) jag mental 
#8 (141) du mental 
#8 (142) du mental 
#8 (143) du mental 
 
 
Processtyper och förstadeltagare i de känslomässiga råden i forumtråd 3  
Inlägg + sats Förstadeltagare processtyp 
#2 (13) jag relationell 
#2 (14)  determinativt det relationell 
#2 (15) man mental 
#2 (16) en relationell 
#2 (17) jag relationell 
#2 (18) jag materiell 
#2 (19) den masken mental 
#2 (20) man materiell 
#2 (21) - relationell 
#2 (22) jag mental 
#2 (23) jag mental 
#2 (24) jag relationell 
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Bilaga 7.  
 
Språkhandlingar och modalitet i de informativa råden 
 
Språkhandlingar och modalitet i de informativa råden i forumtråd 1  
Inlägg + sats subjekt finit modalitetsmarkör språkhandling 
#2 (36) du måste måste påstående/hög 

grad av 
förpliktelse  

#2 (38) det är nog  påstående/låg 
grad av 
sannolikhet 

     
#4 (68) du har inte - fråga 
#4 (69) implicit jag vet - påstående 
#4 (70) dom (syftar på 

antidepressiva) 
gör - påstående 

#4 (71) det tar bort kanske  påstående/låg 
grad av 
sannolikhet 

#4 (73) du kommer  - påstående 
#4 (74) problemen finns alltid - påstående 
     
#2 (42) du skriver - påstående 
#2 (43) det blir - påstående 
#2 (44) du tycker - påstående 
#2 (45) det är  - fråga 
#2 (47) du skulle (tycka) skulle (betonat) fråga 
 
 
Språkhandlingar och modalitet i de informativa råden i forumtråd 2  
Inlägg + sats subjekt finit modalitetsmarkör språkhandling 
#8 (144) - gör - uppmaning 
#8 (145) du stöter på kanske påstående/låg grad av 

sannolikhet 
#8 (147) - prata gärna  uppmaning/medelhög 

grad av förpliktelse 
 
 
Språkhandlingar och modalitet i de informativa råden i forumtråd 3  
Inlägg + sats subjekt finit modalitetsmarkör språkhandling 
#3 (25) det sägs - påstående 
#3 (26) du har  - fråga 
#3 (29) det beror på - påstående 
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Bilaga 8.  
 
Språkhandlingar och modalitet i de känslomässiga råden 
 
Språkhandlingar och modalitet i de känslomässiga råden i forumtråd 1 
Inlägg + sats subjekt finit modalitetsmarkör språkhandling 
#8 (102) du säger - påstående 
#8 (103) du kanske ß fråga 
#8 (105) du verkar - påstående 
#8 (107) det är - fråga 
#8 (108) du har  - fråga 
#8 (113) det sägs - påstående 
#8 (114) du kan  ß påstående/låg 

grad av 
förpliktelse 

#8 (116) jag har inte  - påstående 
#8 (118) jag känner igen - påstående 
#8 (119) det är - fråga 
#8 (121) det är inte - fråga 
#8 (129) du har  - fråga 
#8 (130) jag tänker - påstående 
 
 
Språkhandlingar och modalitet i de känslomässiga råden i forumtråd 2  
Inlägg + sats subjekt finit modalitetsmarkör språkhandling 
#2 (21) du har inte  förtjänat påstående 
#2 (23) du har förtjänat Påstående/hög grad 

av sannolikhet 
#2 (26) ångest är - påstående 
#2 (27) det är - påstående 
#2 (29) du vet  Påstående 
#2 (30) du vill inte ß påstående/medelhög 

grad av villighet 
#2 (31) du vill inte ß påstående/medelhög 

grad av villighet 
#2 (32) jag vet - påstående 
#2 (33)  försök - uppmaning 
#2 (34) jag vet - påstående 
#2 (36) - håll - uppmaning 
#2 (37) - ta - uppmaning 
#2 (38)  RING - uppmaning 
#2 (40) - ät - uppmaning 
#2 (41) - sortera - uppmaning 
#2 (42) - isolera - uppmaning 
#2 (43) jag är - påstående 
#2 (45) jag hoppas - påstående 
#2 (47) det är - påstående 
#2 (48) vägen till frihet är ingen - påstående 
#2 (49) vandringen går - påstående 
#2 (50) mörkret, dimman 

och de stora 
träden 

skymmer - påstående 

#2 (52) man väljer - påstående 
#2 (54) man sitter kvar - påstående 
#2 (55) implicit man försöker - påstående 
#2 (57) man reser sig - påstående 
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#2 (58) implicit man väljer - påstående 
#2 (59) blomsterängen kommer  - påstående 
     
#4 (81)  GLÖM inte - uppmaning 
#4 (82) du kan alltid ß påstående/låg grad 

av förpliktelse 
alltid: hög grad av 
vanlighet 

     
#6 (88) du är - påstående 
#6 (91) implicit det visar - påstående 
#6 (92) du vill  ß påstående/medelhög 

grad av villighet 
#6 (93) du vill  ß påstående/medelhög 

grad av villighet 
#6 (94) du har  - påstående 
#6 (95) du har  - påstående 
#6 (96) du kommer - påstående 
#6 (97) inget kan  ß påstående/låg grad 

av sannolikhet 
#6 (98) det finns ingen - påstående 
#6 (99) du kan ß påstående/låg grad 

av förpliktelse 
#6 (100) all världens 

ångest 
kommer inte - påstående 

#6 (101) du kan  ß påstående/låg grad 
av förpliktelse 

#6 (102) det är inte - påstående 
#6 (104)  tro - uppmaning 
#6 (105) jag vet - påstående 
#6 (106) det verkar - påstående 
#6 (107) du vet - påstående 
#6 (108) du vill ß påstående/medelhög 

grad av villighet 
#6 (109) du har   - påstående 
#6 (111) det kommer  - påstående 
#6 (112)  tänk - uppmaning 
#6  (113)    fråga 
#6 (114) jag vet - påstående 
#6 (115) jag har   påstående 
#6 (116) jag vet  påstående 
#6 (117) du kommer - påstående 
#6 (119) det kommer  - påstående 
#6 (120) jag brukar  ß påstående/medelhög 

grad av vanlighet 
”vanligen” 

#6 (123) du kan  ß påstående/låg grad 
av sannolikhet 

#6 (125) det är - påstående 
#6 (126) alla vägar leder - påstående 
#6 (128) vissa vägar är - påstående 
#6 (129) de (syftar på vissa 

vägar) 
leder - påstående 

#8 (140) jag tror - påstående 
#8 (142) du kanske   påstående/låg grad 

av sannolikhet 
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Språkhandlingar och modalitet i de känslomässiga råden i forumtråd 3 
Inlägg + sats subjekt finit modalitetsmarkör språkhandling 
#2 (13) jag håller med - påstående 
#2 (14) det är - påstående 
#2 (17) jag har  - påstående 
#2 (19) den masken har  - påstående 
#2 (20) det verkar - påstående 
 
 


