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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar interaktioner i ett diskussionsforum på Familjeliv.se, där deltagarna är 
föräldrar eller blivande föräldrar till barn eller foster med ett medfött hjärtfel. Syftet med studien är 
att undersöka hur detta forum kan fungera som en kunskapsresurs och en plats där deltagarna 
förhandlar sig fram till gemensamma förståelser om till exempel hjärtfelsdiagnosen och livet med 
ett medfött hjärtfel. Genom analyser av dels de inledande presentationerna från deltagare som 
positionerar sig som nya, dels av de diskussioner som följer på dessa presentationer fokuserar 
studien legitimitet i två bemärkelser: legitimiteten i medlemskapet och legitimeringar i 
interaktionerna som ingår i kunskapsförhandlingen och bygger upp gemensamma förståelser. 
Resultaten från studien visar inledningsvis att det finns tydligt återkommande drag i 
presentationerna, något som tyder på att det finns sociala normer och överenskommelser för vilka 
forumet är till för, hur deltagandet är uppbyggt och vad som utgör ett legitimt medlemskap. 
Därefter visar analyserna av de efterföljande diskussionerna bland annat hur deltagarna tydligt 
orienterar sig kring vad som är legitimt att säga och på vilka grunder, där exempelvis det egna 
barnets diagnos och erfarenheterna från denna verkar vara avgörande. Detta skisserar ut en bild av 
forumets funktion och visar på en medvetenhet hos deltagarna vad gäller vad de kan bidra med i 
förhållande till vården. Analyserna visar även hur interaktionerna är uppenbart flerröstade och 
rymmer såväl professionell expertis, i form av rekontextualiserade samtal med vårdpersonal, som 
rekontextualiseringar av deltagarnas egna erfarenheter av hjärtfelen. Genomgående innebär forumet 
också ett jämförelsematerial där deltagarnas rekontextualiseringar tillsammans bygger en bild av 
hur saker och ting förhåller sig, som sedan kan appliceras på enskilda deltagares situation. Studien 
indikerar därmed att forumet kan fungera som en intern kunskapsbank.  
 
 

Abstract  
This thesis investigates the interaction on an online discussion forum, where the participants are 
parents or expectant parents of children with congenital heart defects. The aim of the study is to 
shed light on how this forum can function as a source of knowledge and a place where joint 
understandings about for example the diagnosis and the life with this medical condition are 
negotiated in interaction. Analyzing both the initial presentations written by newcomers in the 
forum, and the discussions following these presentations, the study draws on the concept of 
legitimacy in two ways: the legitimacy in relation to the forum membership and the legitimations 
that are used to construct a shared understanding between the participants. The results from the 
study indicate that there are recurring patterns in the presentations written by new members when 
introducing themselves in the forum threads. This in turn suggests that there are social norms 
regarding which participants the forum is directed towards, how the participation is organized and 
what constitutes a legitimate membership in the community. In addition, a key result from the 
analysis of the interactions following these presentations is the participants’ navigation of what 
information is legitimate in which situation, where the own child’s diagnosis and type of heart 
defect is of great importance. This shows awareness among the participants regarding the nature of 
the forum’s contribution in relation to healthcare professionals. Furthermore, the analysis also 
shows how the interactions are strikingly multi-voiced, in that the participants through the 
discursive process of recontextualization make use of both previous conversations with doctors and 
other medical professionals, as well as their own experience of the children’s heart defects. The 
forum then serves as a comparison where these recontextualizations are used to negotiate a joint 
understanding, which subsequently can be applied to the participants’ individual storylines. The 
study therefore indicates that the forum can function as a resource of knowledge.  
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1 Inledning 	  
I dagens samhälle är det inte längre vården som har monopol på medicinsk kunskap. För 

patienter innebär detta att en direktkontakt med vården inte är den enda källan till medicinsk 

information. Internetanvändningen i samband med hälsorelaterade frågor är här ett utbrett 

fenomen, där den stora mängd information som finns tillgänglig på internet möjliggör för 

patienter att på egen hand söka upp och ta del av olika hälsorelaterade frågor (Fox & Rainie 

2002). Findahls (2013) sammanställning visar exempelvis att 69 % av alla svenskar har använt 

internet för att komma åt information som rör hälsa. Genom internetsökningar är det inte heller 

enbart information från vårdauktoriteter som förmedlas. Patienter kan även hitta personliga 

hemsidor, kollaborativa encyklopedier och diskussionsforum med olika mer eller mindre 

specifika inriktningar, som alla rör det aktuella hälsoproblemet.  

I denna studie är det interaktionen i dessa sistnämnda diskussionsforum som är i fokus. I 

likhet med stödgrupper där interaktionen sker ansikte mot ansikte har hälsorelaterade 

internetforum flera funktioner. Diskussionsforumen knyter samman människor med liknande 

hälsoproblem eller diagnoser och skapar ett utrymme för att dela med sig av erfarenheter som 

rör den aktuella sjukdomen. Rains m.fl. (2015:404) visar exempelvis hur forum och 

nätbaserade stödgrupper både rymmer information och känslomässigt stöd. I vissa lägen kan 

det till och med vara en fördel för patienterna att diskussionerna förs på internet. Forumen 

innebär exempelvis en ökad tillgänglighet då varken geografiska avstånd eller tid har någon 

betydelse. Anonymiteten på internet gör också att forumen kan fungera som en plats för att 

diskutera svåra eller känsliga problem som patienterna annars kanske inte hade valt att 

diskutera (White & Dorman 2001:694; Finn 1999:222).  

Hälsorelaterade diskussionsforum blir på så vis viktiga resurser för att hantera sjukdomar 

eller andra hälsofrågor i samspel med människor som är i samma eller liknande situationer. 

Med tanke på internets starka ställning är det rimligt att anta att de är ett led i att skaffa sig 

kunskap. Detta, tillsammans med den blandning av olika typer av information och upplevda 

erfarenheter som de kan tänkas innehålla, gör forumen till ett intressant studieobjekt. Hur 

forumdeltagare gemensamt konstruerar betydelser och förhandlar sig fram till kunskap är 

därför det som undersöks i denna studie.  

Det för studien utvalda diskussionsforumet är hämtat från internetsidan Familjeliv.se, som 

samlar en stor mängd forum och diskussionsgrupper där deltagare kan diskutera olika ämnen. 

Forumet som studeras är tekniskt sett öppet för alla, samtidigt som det vänder sig till en 

specifik grupp medlemmar: föräldrar eller blivande föräldrar till barn eller foster som har 
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diagnosticerats med ett allvarligt medfött hjärtfel. Hjärtfelsdiagnosen som de får är komplex 

och ställer därför krav på föräldrarnas informationshantering, samtidigt som den även har stor 

inverkan på barnets och föräldrarnas fortsatta liv. Genom deltagandet i diskussionsforumen och 

interaktionen i dessa trådar kan föräldrarna tillägna sig kunskap om barnets eller fostrets 

hjärtfel genom andras erfarenheter och kunskap. Samkonstruerandet av kunskap i dessa 

interaktioner är det som undersöks i det följande.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur deltagare förhandlar sig fram till 

betydelser och på så vis samkonstruerar kunskap i ett diskussionsforum som rör medfödda 

hjärtfel hos barn och foster. Studien är en del av det större projektet Hälsolitteracitet och 

kunskapsbyggande i informationssamhället1, som undersöker de lärandeprocesser som är 

inblandade vid en sjukdomsdiagnos och hur föräldrarna i denna situation söker information och 

tillägnar sig kunskap om det diagnosticerade hjärtfelet. I projektet ingår både samtalsmaterial, i 

form av inspelade vårdsamtal och intervjuer, och textmaterial, i form av de texter som 

tillhandahålls av vården och de texter som patienterna själva söker upp. Projektet intresserar sig 

även för den kommunikation som föräldrarna deltar i på olika bloggar och diskussionsforum på 

nätet, där tidigare och pågående delstudier inom projektet har indikerat att internet är en viktig 

resurs för föräldrarna och en möjlighet för dem att ta del av erfarenhetsbaserad och upplevd 

kunskap om medfödda hjärtfel (se till exempel Karlsson m.fl. 2014). De foruminteraktioner 

som analyseras i denna studie anknyter därför till projektet som helhet och kan bidra med mer 

kunskap om hur föräldrar och blivande föräldrar till barn med dessa hjärtfel använder forum 

som kunskapsresurser. I likhet med projektet, som främst följer föräldrar vars barn eller foster 

precis har blivit diagnosticerade med ett hjärtfel, intresserar jag mig specifikt för hur nya 

deltagare2 presenterar sig i forumet och den interaktion som följer på dessa presentationer.  

Undersökningen består av två delar, där den första delstudien fokuserar hur deltagarnas 

presentationer möjliggör ett legitimt medlemskap i forumet, vilket jag menar är en förutsättning 

för lärande och kunskapsförhandling. Den andra delstudien tar ett tydligare avstamp i 

interaktionen och behandlar betydelseförhandlingen i interaktionerna genom att se till hur 

deltagarna legitimerar olika typer av information, upplevelser och erfarenheter, och hur dessa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Projektet samlar forskare från Södertörns högskola, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Se 
projektbeskrivningen på http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/halsolitteracitet/.  
2 Att deltagarna presenterar sig som nya i forumet behöver inte innebära att barnet precis har diagnosticerats med 
hjärtfelet, se vidare 7.1.  
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sedan kan utgöra kunskapsresurser för andra. Mer konkret syftar studien till att besvara 

följande frågor, där de två frågeställningarna behandlas i varsin analysdel: 

	  

• Hur presenterar sig nya deltagare i forumet för att bli legitima medlemmar?  

• Hur legitimerar forumdeltagarna olika typer av påståenden om exempelvis 

diagnoser, sjukvården och upplevelsen att vara hjärtebarnsförälder3 och hur leder 

detta till en gemensam förståelse bland deltagarna?  

 

Genom studien vill jag dels till att visa hur deltagarna i de utvalda foruminteraktionerna 

hanterar olika typer av information om och erfarenheter av medfödda hjärtfel och hur detta 

ligger till grund för gemensamma förståelser, vilket anknyter till det större projektets 

kunskapsintresse. Dels hoppas jag också kunna bidra mer allmänt till studier om 

foruminteraktion och hur diskussionstrådar kan användas som kunskapsresurser. Ur ett 

vårdperspektiv fyller denna studie även en viktig funktion. Mycket av den tidigare forskningen 

som rör vårdrelaterad interaktion har studerats i form av institutionella samtal, där det finns 

tydliga asymmetrier mellan deltagarna. Genom studiens fokus på ett sammanhang där det inte 

på samma sätt finns skillnader mellan deltagarna utgör informationsutbytet och rådgivningen 

som förekommer i forumet ett relevant bidrag till forskningsfältet. Studien ringar på så vis in 

skärningspunkten mellan olika typer av expertis och mellan erfarenhet och medicinskt 

kunnande hos professionella och de utan medicinsk utbildning (jfr Mishler 1984).  

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är strukturerad på följande sätt: i avsnitt 2 presenteras en kort bakgrund om 

medfödda hjärtfel, som fungerar som en ingång till de foruminteraktioner som studeras i denna 

uppsats. Därefter redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkter i avsnitt 3, följt av en 

forskningsöversikt i avsnitt 4. I avsnitt 5 och 6 presenteras undersökningens material och 

metod. Detta följs av studiens analysavsnitt, som behandlar de ovan presenterade 

frågeställningarna. Avslutningsvis diskuteras resultaten i den sammanfattande diskussionen i 

avsnitt 8.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Hjärtebarn är en benämning som används av de deltagande föräldrarna i trådarna och som även förekommer i 
andra sammanhang. I denna uppsats använder jag i vissa fall även av detta begrepp med eventuellt efterled för att 
benämna de deltagande föräldrarnas barn, deltagarna själva eller forumet som helhet. 
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2 Bakgrund om medfödda hjärtfel 
Enligt Hjärt-Lungfonden föds det ungefär 1000 barn varje år i Sverige som har någon typ av 

medfött hjärtfel, vilket gör det till den vanligaste medfödda missbildningen (Hjärt-Lungfonden 

2013:3). Jämfört med för 20–30 år sedan är dock resultaten av behandlingarna och de 

kirurgiska ingreppen för dessa hjärtfel i stor utsträckning framgångsrika, vilket gör att många 

av de som diagnosticeras kan opereras med goda resultat. Samtidigt finns det även de som har 

allvarligare fel och som därför får större besvär av sina hjärtfel, och där hjärtfelet kräver 

regelbunden behandling eller kontakt med vården (Hjärt-Lungfonden 2013:3, 25). Andelen 

människor som föds med medfödda hjärtfel och överlever till vuxen ålder har dock ökat från 

cirka 60 procent till 95 sedan 1960-talet (Hjärt-Lungfonden 2015:29).  

När och hur de medfödda hjärtfelen upptäcks är något som varierar. Till exempel har 

införandet av en undersökning av fostrets hjärta under rutinultraljudet i graviditetsvecka 18 lett 

till att fler hjärtfel upptäcks innan födseln, särskilt i de fall där det rör sig om mer komplexa 

hjärtfel (Bergman m.fl. 2008). Det är även möjligt att hjärtfelen upptäcks först senare, i 

samband med eller precis efter födseln, samt även när barnen är äldre. De flesta hjärtfel 

upptäcks och opereras dock tidigt i Sverige, oftast inom barnets första levnadsår (Hjärt-

Lungfonden 2013:20). 

Detta återspeglas även i forumet, där det är stor variation mellan hur pass allvarliga fel 

barnen till de deltagande föräldrarna har, samt när och hur dessa hjärtfel upptäcks. Några 

forumdeltagare har exempelvis barn med några av de vanligaste medfödda hjärtfelen hos barn, 

såsom hål i skiljeväggen mellan förmaken, så kallad förmaksseptumdefekt (ASD), eller hål i 

skiljeväggen mellan kamrarna, så kallad kammarseptumdefekt (VSD) (Hjärt-Lungfonden 

2013:6–8). Om dessa hål är små kan de med tiden växa ihop av sig själva, medan lite större och 

kvarstående hål opereras för att hjärtat inte ska belastas för mycket. Det är också vanligt att 

barn med hjärtfel har kombinationer av två eller flera fel (Hjärt-Lungfonden 2013:11), vilket 

ofta är fallet för de barn som har mer komplexa diagnoser. I forumets fall innebär detta att det 

dels finns stora likheter bland de hjärtfel som deltagarnas barn har, då till exempel de deltagare 

vars barn har den mer komplexa diagnosen Fallots anomali har en kammarseptumdefekt i 

kombination med andra fel i hjärtat. Dels innebär detta att det även finns stor variation, där 

kombinationerna av olika fel gör att läkarna kan välja andra operationer och lösningar för att 

korrigera hjärtfelen. De olika kombinationerna av fel kan också påverka vilka symptom som 

barnen uppvisar, vilket gör att föräldrarnas erfarenheter av att ha hjärtebarn återigen både kan 

vara likartade och skilja sig åt. I forumet finns det även föräldrar vars barns hjärtfel 
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diagnosticerades tidigt och de som upptäcks först när barnen är äldre, något som också 

diskuteras i de interaktioner som studeras i denna uppsats. Att det både finns likheter och 

skillnader mellan de deltagande föräldrarnas barn menar jag utgör en intressant grund för att 

jämföra upplevelser i forumen, och detta är något som kommer att adresseras mer utförligt i de 

två analysavsnitten (se 7.1 och 7.2).  

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
En teoretisk utgångspunkt i denna studie är att kunskap är något som förhandlas fram i 

interaktion, varpå jag ansluter mig till de diskursanalytiska ramverk som ser på betydelse som 

något som konstrueras och inte existerar på förhand. Då jag i denna studie undersöker 

betydelseskapande i ett socialt sammanhang ligger den medierade diskursanalysen närmast till 

hands, som grundar sig på sociokulturella och nyvygotskianska teorier om språk och tänkande 

(Wertsch 1991, 1998; Scollon 2001). Social interaktion ses där som en central aspekt i hur 

betydelser och gemensamma förståelser förhandlas fram. Wertsch grundar sig till stor del även 

på Bakhtins tankar om dialogism, vilket går i linje med resterande teoretiska utgångpunkter 

som genomsyrar denna studie. Den medierade diskursanalysen fungerar i denna studie dock 

mest som ett perspektiv och ett förhållningssätt, snarare än en metodologisk ansats.  

I detta avsnitt redogör jag inledningsvis för studiens dialogiska perspektiv på 

diskussionstrådarna, följt av ett avsnitt om hur forumet kan ses som en praktikgemenskap där 

deltagandet i interaktionerna är centralt för lärande.  

 

3.1 Ett dialogiskt perspektiv på forumet 
Då denna studie behandlar hur kunskap förhandlas fram och samkonstrueras i 

foruminteraktionen ansluter jag mig till dialogiska teorier om språk, kommunikation, tänkande 

och handlande. Det dialogiska perspektivet, även kallat dialogismen, representeras bland annat 

av Linell (2009), som till stor del har inspirerats av Bakhtins tankar. Dialogismen utgör ett 

teoretiskt ramverk för att förstå mänskligt meningsskapande, kognition och kommunikation, 

och kan ses som en motteori till monologismen. I viss mån förstås också dialogiska teorier 

enklast när de kontrasteras med de monologiska (Linell 2009:35). Exempelvis innebär en 

monologistisk syn på språk och kommunikation en syn på språket som ett system och 

språkande som individuella och isolerade yttranden vars betydelse är närmast statisk (2009:39). 
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I konstrast till detta menar dialogismen att språket i stället för fixerade betydelser har 

betydelsepotentialer (Linell 2009:12, 40), och att betydelser skapas i interaktion med andra. 

Som Linell uttrycker det: ”Meanings are made in situated interaction and discourse. They are 

brought to life in situations” (2009:222). Detta innebär också att kunskap ur ett dialogiskt 

perspektiv konstrueras och förhandlas fram i interaktion med andra (Linell 2009:46), vilket går 

i linje med min syn på forumet som en kunskapsresurs och en plats där betydelser förhandlas 

fram mellan de deltagande föräldrarna. Med tanke på forumet som en plats där olika typer av 

information och upplevelser blandas och där deltagarna är föräldrar till de hjärtsjuka barnen 

menar jag att denna kunskap och dessa gemensamma betydelser även kan bestå av erfarenheter, 

något som i Borkmans (1976) termer kallas för experiential knowledge. Kunskapen är därmed 

inte begränsad till medicinsk fakta utan kan bestå av jämförelser av deltagarnas egna 

upplevelser som leder fram till en gemensam syn, en distinktion som även blir synlig i de 

legitimeringstyper jag studerar (se vidare 6.1).  

En grundläggande tanke inom dialogismen är att våra handlingar, tankar och yttranden 

genomsyras av vad andra har gjort, gör och kan förväntas göra i framtiden: ”Any utterance is a 

link in a very complexly organized chain of other utterances” (Bakhtin 1986:69). Det vi skriver 

eller säger påverkas därför dels av faktiska situationer, mottagarna och syftet med 

interaktionen, dels förhåller sig yttranden alltid till sociokulturella praktiker och traditioner som 

är situationsöverskridande – något som i Linells (2009:52) termer kallas den dubbla 

dialogiciteten. Texter och samtal blir på det sättet alltid intertextuella och beror således på 

såväl tidigare och framtida texter. De bär även spår av tidigare texter med andras perspektiv 

och röster (Linell 2009:246).  

Intertextualitet är även centralt för denna studie. Begreppet myntades av Kristeva (1981) 

som ett sätt att sammanfatta Bakhtins tankar om språk, nämligen att de alltid beror på tidigare 

och framtida texter vilket gör att de alltid delvis inkluderar andra texter. Intertextualiteten kan 

dock ta sig olika uttryck och vara olika synlig. Det finns därför flera benämningar på texters 

intertextuella relationer. Fairclough (1992:104) skiljer exempelvis på manifest intertextualitet, 

som är synlig direkt i texten genom bland annat citattecken eller anföringar, och 

interdiskursivitet, som snarare avser relationer mellan olika diskurstyper och där textelement på 

andra nivåer lånas in. Även Ledin (1997) diskuterar dessa termer, men introducerar 

benämningarna textsamspel och normsamspel för att beskriva de intertextuella relationerna, där 

den förra motsvarar Faircoughs manifesta intertextualitet och den senare interdiskursivitet. I 

denna studie använder jag mig av Faircloughs indelning då dessa termer går igen i de andra 

teoretiska begreppen som jag använder.  
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I forumdiskussionerna är intertextualiteten också påtaglig på flera nivåer. Dels bygger de 

utvalda presentationernas svarsinlägg direkt på presentationerna och delvis även på de andra 

deltagarnas svar, dels baseras de på tidigare interaktioner i forumet som helhet vilket styr 

formen som diskussionerna tar. Dessutom bygger inläggen också ofta både direkt och indirekt 

på möten med vården, vad läkare har sagt och egna upplevelser av att vänta ett barn med ett 

medfött hjärtfel eller att vara förälder till ett hjärtebarn. De olika texter, samtal och upplevelser 

som föräldrarna eller de blivande föräldrarna bär med sig lyfts på så vis in i forumet – de 

rekontextualiseras (Linell 1998) – och fyller flera diskursiva funktioner i trådarna. I det 

kommande avsnittet beskriver jag dessa förflyttningar mer ingående, då de utgör ett viktigt 

begrepp för att kunna beskriva hur forumet fungerar.  

 

3.1.1 Rekontextualisering 
Nära besläktat med intertextualitet och ett centralt begrepp för denna studie är 

rekontextualisering, som alltså sätter ord på hur diskursiva element förflyttas mellan olika 

kontexter. Linell (1998) ger följande definition av begreppet:  

 
Recontextualization may be defined as the dynamic transfer-and-transformation of something from one 

discourse/text-in-context (the context being in reality a matrix or field of contexts) to another. 

Recontextualization involves the extrication of some part or aspect from a text or discourse, or from a genre 

of texts or discourses, and the fitting of this part or aspect into another context, i.e., another text or 

discourse (or discourse genre) and its use and environment (Linell 1998:144–145). 

 

De aspekter av diskurs som kan rekontextualiseras är enligt Linell (1998:145) exempelvis 

språkliga uttryck, argument, berättelser, bedömningar, värden och ideologier, kunskap, samt 

olika synsätt. Samtidigt menar han, och hänvisar till Bernstein (1990), att rekontextualiseringar 

aldrig är rena överföringar av en fixerad betydelse. De element som rekontextualiseras 

förändras därför även textuellt, till exempel genom förenklingar, samt att vissa delar utvecklas 

eller får ett nytt fokus.  

I likhet med den ovan beskrivna indelningen av intertextualitet delar även Linell (1998:146) 

in dessa förflyttningar i intratextuella, intertextuella och interdiskursiva rekontextualiseringar. 

De intratextuella rekontextualiseringarna är då rekontextualiseringar inom samma text eller 

samma samtal, och avser därmed relationer mellan individuella yttranden och deras svar i 

dialogen. I forumtrådarna kan deltagare exempelvis rekontextualisera delar av någons tidigare 

bidrag genom ett svar eller en följdfråga som ger ett nytt perspektiv på ämnet. De kan även 
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använda andra deltagares begrepp och strukturer och till exempel följa upp en berättelse med 

en liknande historia. De intertextuella och interdiskursiva rekontextualiseringarna avser 

däremot förflyttningar av element mellan texter eller samtal, där Linell följer Faircloughs 

(1992) tidigare nämnda terminologi. Intertextuella rekontextualiseringar rör sig då om mer 

specifikt textrelaterade fenomen, medan interdiskursiva rekontextualiseringar snarare sker på 

en abstrakt och global nivå och rör relationer mellan olika diskurstyper och genrer (Linell 

1998:146–147). I min studie blir även dessa typer av rekontextualiseringar aktuella, då 

deltagarna kan rekontextualisera både intertextuella aspekter, exempelvis tidigare texter eller 

samtal, och interdiskursiva aspekter, såsom mer övergripande genredrag eller diskurser. De 

rekontextualiseringar som jag studerar är då det som Linell benämner som blandningen av 

röster inom en och samma text, där analysen fokuserar produkten av olika rekontextualiseringar 

i enskilda texter, till skillnad från de studier som snarare intresserar sig för intertextuella kedjor 

och serier av kommunikativa situationer (Linell 1998:150).  

Trots att Linells definition av rekontextualisering är relativt bred och inbegriper en rad olika 

aspekter inkluderar jag i denna studie även det som kallas för entextualiseringar (Bauman & 

Briggs 1990) i rekontextualiseringarna. Begreppet entextualisering kan beskrivas som de 

processer genom vilka handlingar blir till text (Jones 2013:29), något som blir relevant med 

tanke på vilka som deltar i forumet. De medlemmar som skriver i trådarna gör exempelvis det i 

egenskap av föräldrar till hjärtebarn, vilket innebär att den levda erfarenheten får stor betydelse. 

Entextualisering blir därför ett sätt att fånga hur olika handlingar och händelser får en språklig 

form och rekontextualiseras in i forumtrådarna. I denna studie är det dock inte själva 

entextualiseringsprocessen som är i fokus, utan snarare vilken funktion dessa uttryck får när de 

har rekontextualiserats. Jag väljer därför att inte göra någon skillnad mellan element som faller 

inom ramen för Linells rekontextualiseringar och de element som först entextualiseras och 

sedan förflyttas till en ny kontext. Således blir även tidigare händelser och handlingar som 

återges i forumet rekontextualiserade element, då det intressanta ligger i att se från vilka 

diskurser och kontexter viktiga element i interaktionerna hämtas. När jag i analysen använder 

mig av begreppet rekontextualisering innefattar detta därför även element som först har 

entextualiserats.  

 

3.2 Hjärtebarnsforumet som en praktikgemenskap  
För att förstå hur diskussionsforumet kan fungera som en kunskapsresurs behövs det även ett 

teoretiskt begrepp som fångar hur foruminteraktionen och deltagandet är uppbyggt, varpå jag 
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har valt att använda Lave och Wengers (1991) begrepp community of practice, på svenska 

praktikgemenskap. Tvärtemot den traditionella synen på lärande som en kognitiv och mental 

process, där kunskapen överförs från en person till en annan, är begreppet grundat i en social 

teori om lärande som en kollektiv och situerad aktivitet. Kunskaper blir därmed socialt 

medierade och betydelser om världen förhandlas och omförhandlas i olika praktikgemenskaper 

(Lave & Wenger 1991:49–51; Wenger 1998:54).  

Enligt Wenger (1998:73) består praktikgemenskaper av en grupp individer som samlas kring 

ett syfte som de har ett gemensamt engagemang för. Genom medlemskapet och deltagandet i 

praktiken växer det sedan fram specifika sätt att göra saker, värden, tankar om världen, och sätt 

att uttrycka sig, något som Wenger (1998) beskriver som en delad repertoar. Grundläggande i 

teorin om praktikgemenskap är därmed deltagandet, då det är detta som utgör grunden för 

lärande och gör att betydelser kan förhandlas fram. Inom teorin ses deltagandet som en aktiv 

process som både är personlig och social, och som kombinerar saker vi gör, säger, tänker och 

känner. Detta innebär att deltagande i olika praktiker både formar deltagarnas egna erfarenheter 

och formar gemenskapen (Wenger 1998:56).  

Appliceras begreppet praktikgemenskap på denna studies forumtrådar finns det tydliga 

skärningspunkter. I forumet är det just deltagandet som är det centrala, men det finns 

exempelvis inget formellt medlemskap som utfärdas till de medlemmar som uppfyller kraven 

för deltagande (jfr Wenger 1998:7). I stället byggs forumet upp av de deltagare som skriver i 

trådarna, och de är då dessa som kan betraktas som medlemmar i forumet.4 I detta fall är också 

det språkliga uttrycket grundläggande för praktikgemenskapen då forumet byggs upp genom 

deltagandet i interaktionerna, något som ytterligare motiverar användningen av detta teoretiska 

begrepp. Precis som i Lave och Wengers (1991) praktikgemenskaper är detta deltagande också 

grunden för att betydelser förhandlas fram och erfarenheter och kunskaper samkonstrueras. Hur 

pass aktiva medlemmarna är kan dock variera. Lave och Wenger (1991:35–37) skiljer här på 

legitimt perifert deltagande (legitimate peripheral participation) och fullt deltagande (full 

participation) i praktikgemenskaper, där denna distinktion beskriver olika skalor av 

insocialisering och deltagande i gemenskapen. Denna distinktion går även till viss del att 

applicera på min analys av de inledande deltagarpresentationerna, något som kommer utforskas 

mer ingående i det första analysavsnittet (se 7.1).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Det är möjligt att läsa trådarna utan att vara medlem på Familjeliv.se och utan att ha presenterat sig i tråden, 
något som i internetsammanhang ofta kallas för lurking. Detta menar jag dock inte utgör ett medlemskap eller ett 
deltagande i forumet, då forumdeltagandet är avhängigt av den skriftliga kommunikationen.  
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Att diskussionstrådar och mer specifikt olika hälsorelaterade forum kan ses som 

praktikgemenskaper styrks också av tidigare forskning inom fältet. Akrich (2010) menar 

exempelvis att diskussionsforum är platser där deltagarna har en gemensam syn på vilken 

funktion forumen fyller och gemensamma mål för interaktionen, vilket enligt henne motiverar 

synen på dem som praktikgemenskaper. Även Stommel (2008) och Stommel & Koole (2010) 

använder begreppet praktikgemenskap i analysen av inlägg skrivna av nya deltagare i ett tyskt 

ätstörningsforum. I båda studierna används begreppet dels som ett sätt att framhäva en mindre 

statisk och essentialistisk, och en mer deltagarorienterad syn på identitet och gemenskap. Dels 

menar de även att begreppet kan vara ett sätt att förstå hur forumregler i trådarna är relaterade 

till interaktionen och hur normer för ett legitimt medlemskap förhandlas fram i interaktionen. 

Genom att se på forumet som en praktikgemenskap ser de på medlemskapet som organiserat 

som ett gemensamt deltagande i en skriftpraktik (Stommel 2008; Stommel & Koole 2010).  

  

 

4 Tidigare forskning  
Det finns en stor mängd forskning inom olika fält och med olika syften som har intresserat sig 

för användningen av diskussionstrådar och internetforum. Exempelvis har flera studier inom 

psykologi, sociologi och utbildningsvetenskap undersökt olika funktioner hos internetforum, 

samt att det finns flertalet studier inom kommunikation och språkvetenskap som specifikt har 

intresserat sig för interaktionen i diskussionstrådarna. I detta avsnitt redogör jag för de studier 

som anknyter till denna uppsats och som kan utgöra intressanta jämförelser med 

interaktionerna i mitt material. Avsnittet är uppdelat i två delar, där jag i den första delen 

redogör för ett antal studier av hälsorelaterade forum som undersöker vilken typ av funktion 

forumen har. Dessa studier är till största del innehållsanalyser eller tematiska analyser, som 

kodar foruminläggen i på förhand givna kategorier. Inte sällan har de även som syfte att 

utvärdera hur forumen fungerar för patienterna och hur de kan fungera tillsammans med den 

övriga vårdapparaten. I relation till min språkvetenskapliga studie och mitt intresse för 

interaktion används dessa studiers resultat därför enbart som ett sätt att ringa in vilka typer av 

aktiviteter som förekommer i diskussionsgrupper på nätet.  

I kontrast till dessa inledande studier tar den andra delen av detta avsnitt ett tydligare 

avstamp i interaktionen i forumen. I den andra delen redogör jag för de studier som snarare 

fokuserar på hur diskussionerna ser ut istället för vad de består av. Till skillnad från de 

tematiska och innehållsmässiga analyserna intresserar sig dessa studier, fortfarande 
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hälsorelaterade, för vad som byggs upp i interaktionen mellan forumdeltagarna och hur olika 

betydelser förhandlas fram i interaktionen. Dessa studier ser därmed också till helheten i 

interaktionerna i forumen, i stället för att enbart se inläggen som separata och isolerade enheter 

som har en viss funktion. Då detta är en språkvetenskaplig studie är det även dessa mer 

interaktionsintresserade studier som har större relevans och som på ett tydligare sätt kan utgöra 

en grund för olika metodologiska val och resultatjämförelser. Tillsammans menar jag att de två 

avsnitten skisserar ut hur forskningsfältet om internetbaserade forum och stödgrupper ser ut.  

 

4.1 Internetforumens funktioner och användning  
Flertalet studier har intresserat sig för olika internetbaserade stödgrupper och forum för olika 

sjukdomar, där intresset framförallt bottnar i dessa forums stora spridning och användning 

(Barak m.fl. 2008:1868). Tidigare forskning har fokuserat såväl fysiska som mentala 

sjukdomar, såväl kroniska som temporära, samt sjukdomar som är olika allvarliga och påverkar 

livet i olika utsträckningar. Sjukdomar som har undersökts är därför exempelvis Parkinson 

(Attard & Coulson 2011), MS (Steadman & Pretorius 2014), Lupus (Mazzoni & Cicognani 

2014) och förlossningsdepression (Evans m.fl. 2011), vilket vittnar om den bredd som finns 

inom fältet. Som tidigare nämnt syftar dessa studier oftast till att undersöka vilken funktion 

forumen har för patienterna, samt i vissa fall även att utvärdera deras värde. De studier som jag 

kortfattat presenterar i detta avsnitt ser jag därför som exempel på hur olika hälsorelaterade 

diskussionsforum har studerats, med reservation för att det givetvis finns många fler studier 

inom det breda forskningsfältet.  

En studie som har intresserat sig för internetbaserade stödgrupper är Coulson (2005), som 

undersöker ett forum för personer med magåkomman IBS (irritable bowel syndrom). Genom 

en deduktiv tematisk analys kodades 572 inlägg i olika kategorier, däribland om det rörde sig 

om känslomässigt stöd eller informationsbaserat stöd, samt om det rörde sig om nätverksstöd, 

vilket innebär att deltagarna orienterade sig mot forumet som ett nätverk för att dela med sig av 

egna erfarenheter (Coulson 2005:582–583). I resultaten av denna kategorisering visar Coulson 

att forumet till största del bestod av informationsbaserat stöd, bland annat vad gäller olika typer 

av symptom, hur sjukdomen ska hanteras och hur man ska interagera med sjukvården kring 

problemen. Detta verkade vara särskilt viktigt för de nya medlemmarna i gruppen som kunde 

dra nytta av den kunskap som aktualiserades. I gruppen förekom det även mycket 

känslomässigt stöd, där deltagarna exempelvis delade med sig av olika känslor och validerade 

dessa genom egna erfarenheter av att leva med IBS (Coulson 2005:583). 
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Ytterligare en studie som intresserar sig för vilka typer av stöd som förekommer i 

stödgrupper på internet är Stewart Loane och D’Alessandros (2013) studie av ett ALS-forum. 

Till skillnad från den tidigare nämnda studien av IBS är ALS en sjukdom som påverkar 

mobiliteten och kommunikationsförmågan hos de drabbade, vilket också visade sig påverka 

forumets funktion. I studien följdes ett ALS-community under en månads tid, vilket resulterade 

i 61 startade trådar med totalt 499 inlägg som sedan kodades för att avgöra vilken typ av stöd 

som förekom i inläggen. Resultaten från studien visar bland annat att det inom samma inlägg 

ofta förekom olika typer av stöd. Det vanligaste stödet var dock det informationsbaserade, både 

vad gäller det stöd som efterfrågades av deltagarna och det stöd de andra gav som svar. Jämfört 

med Coulsons (2005) studie bestod inläggen i ALS-forumet också i högre utsträckning av stöd 

som positionerade forumet som ett nätverk, något som författarna menar kan förklaras genom 

att sjukdomen har större påverkan på patienters eller familjers liv. Det är därför tänkbart att 

forumet i större utsträckning ersätter det ”verkliga livets” sociala nätverk (Stewart Loane & 

D’Alessandro 2013:246).  

En annan studie som, i likhet med Stewart Loane och D’Alessandro (2013), utgår från en 

sjukdom som kan ha stor påverkan på livet är Sillences (2013) studie av en internetbaserad 

stödgrupp för bröstcancer. Sillence intresserar sig huvudsakligen för de utbyten av råd som 

finns i forumet, både vilken typ av råd som efterfrågas av de som skriver och vad de andra 

medlemmarna svarar på dessa inlägg. I studien kodades och analyserades en månads inlägg i 

stödgruppen, där de inlägg som efterfrågade råd och de svarskommentarer som gav råd 

urskildes. Dessa inlägg kodades sedan för vilken typ av råd de innehöll och graden av direkthet 

i råden. Sillences (2013:483) resultat visar bland annat att råd utgjorde ungefär 40 procent av 

inläggen i stödgruppen, något som tyder på att rådsökande och rådgivande var en av 

nyckelfunktionerna i gruppen. Av de deltagare som efterfrågade råd i sina inlägg var det även 

många som använde sig av berättelser om sina sjukdomsförlopp som ett sätt att rama in 

rådfrågandet. Vanligt var också att deltagarna i gruppen tydligt letade efter råd från de som 

befann sig i samma situation, särskilt vad gäller vilken typ av behandling som de fick för 

cancern. Att ge råd verkade även i stor utsträckning vara kopplat till och bottna i personliga 

erfarenheter, som gav de rådsökande deltagarna en inblick i människor i liknande eller samma 

situationers liv, val och tankar (Sillence 2013:483).  

Sammantaget indikerar den tidigare forskningen som redovisas ovan bland annat att 

diskussionstrådarna används för att utbyta information, råd, samt att forumen fungerar som ett 

nätverk och en gemenskap för de som är drabbade av den specifika sjukdomen. Vilken typ av 

aktivitet som är vanligast i forumen eller stödgrupperna verkar enligt studierna variera något, 
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vilket är rimligt med tanke på att det rör sig om sjukdomar som har olika påverkan på livet. Att 

alla de redovisade studierna visar att forumen fyller flera olika funktioner indikerar dock att 

forumen är en viktig resurs vid sjukdomsdiagnoser. I förhållande till de diskussionstrådar som 

är fokus för denna studie utgör dessa mer innehållsmässiga undersökningar en utgångspunkt för 

vilka aktiviteter som förekommer i forum, samtidigt som jag menar att det finns aspekter som 

en mer interaktionsfokuserad studie som denna kan nyansera.  

 

4.2 Internetforumens interaktion  
I detta avsnitt presenteras de studier av diskussionsforum som har mer av en språkvetenskaplig 

eller diskursanalytisk ansats, och som i högre grad intresserar sig för interaktionen i forumen. 

Till skillnad från de studier som presenterades ovan lägger dessa undersökningar större vikt vid 

vad deltagarna gör i interaktionen, vilket innebär att fokus till exempel inte bara är på att 

deltagare efterfrågar råd, utan även hur detta görs och vad det får för svar i interaktionen. 

Flertalet av de studier som presenteras i det följande anknyter även till mitt intresse för 

legitimitet och hur nya deltagare blir en del av forumet. Även bland dessa undersökningar finns 

det en bredd vad gäller vilka typer av sjukdomar eller hälsotillstånd som forumen är till för.  

Ett exempel på en undersökning med mer intresse för interaktionen i forumen är Lamerichs 

(2003) studie av ett internetbaserat diskussionsforum för depression (se även Lamerichs & te 

Molder 2003 för fler exempel). Studien tar sin utgångspunkt i diskursiv psykologi och 

undersöker hur deltagarna kategoriserar sig själva i förhållande till andra deltagare och världen 

utanför forumet, hur deltagarna ger och tar emot stöd i interaktionerna, samt hur de efterfrågar 

och ger råd i interaktionerna. I likhet med denna studie fokuserar Lamerichs analyser även 

delvis på hur deltagarna presenterar sig själva i forumet och därigenom legitimerar sin närvaro 

och sitt medlemskap i gruppen.  

I analysen av deltagarnas presentationer visar Lamerichs (2003) bland annat på vikten för 

deltagarna av att ringa in varför de skriver i forumet genom att ge en diagnosbeskrivning och 

klargöra att de till exempel var bipolära eller hade varit deprimerade. På så vis etablerade 

deltagarna sig som legitima medlemmar i forumet. Ett vanligt drag var också att deltagarna 

utförligt beskrev bakgrunden till sjukdomen och vad som hade lett fram till depressionen. Flera 

deltagare hänvisade också till genetiska och externa faktorer som låg bakom depressionen, 

vilket diskursivt gjorde att de konstruerade sig själva på ett sätt som gjorde att de inte blev 

personligt ansvariga för sjukdomen (2003:79, 84). I sina presentationer visade många deltagare 

även på en vilja att framstå som kompetenta och att de hade självinsikt och kontroll över 
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sjukdomen, vilket indikerar att det fanns en gemensam syn på sjukdomen inom gruppen. Att 

Lamerichs (2003:85) kan visa på presentationer som inte behandlades som legitima, där 

ansvaret och bild av deprimerade människor skiljde sig från resterande inlägg, styrker även 

detta och pekar på att det fanns tydliga normer för ett legitimt deltagande i forumet.  

Lamerichs studie fokuserar även hur deltagarna ger och tar emot råd i forumet, något som 

även förekommer i de interaktioner jag studerar. Rådgivning är också en aktivitet som främst 

har undersökts i situationer där det finns en formell asymmetri mellan deltagarna, varpå det är 

intressant att studera detta i interaktioner mellan mer jämlika deltagare. Bland annat visar de 

interaktioner som Lamerichs studerar att deltagarna aktivt orienterade sig mot legitimt 

rådgivande i tråden. Exempelvis framgår det att deltagarna i många fall såg svårigheter och 

problem med att använda sina egna personliga erfarenheter som grund för att ge råd 

(2003:175). De orienterade sig således mot att det enskilda fallet inte alltid räcker för att uttala 

sig om någon annans problem. Legitimiteten i denna typ av kunskap som basis för råd var då 

något som förhandlades fram, och alltså inte givet på förhand i forumet.  

Ytterligare en relevant studie för denna uppsats är Stommel och Meijman (2011), som 

undersöker ett tyskt forum för ätstörningar, med fokus på hur nya deltagare blir en del av 

forumet. Genom Conversation analysis (CA) analyseras den diskursiva processen i att bli 

medlem i 21 trådar som var startade av nykomlingar, vilket gör att materialet är väldigt snarlikt 

denna studies material. I och med sitt intresse för medlemskapet i forumet är legitimitet även ett 

centralt begrepp för Stommel och Meijman, då detta utgör grunden för att delta. En annan 

viktig aspekt i studien är de normer och regler som fanns för deltagandet i forumet, där det i 

forumet bland annat inte fick förekomma några angivelser av vikt eller andra jämförbara siffror 

som skulle kunna leda till att andra deltagares ätstörningar förvärrades. Till skillnad från de 

trådar som denna studie fokuserar övervakades också Stommel och Meijmans ätstörningstrådar 

aktivt av moderatorer, som tydligt kontrollerade att dessa regler efterföljdes (2011:20).  

Studiens resultat visar bland annat att en ätstörningsdiagnos var en viktig del av 

legitimeringen av medlemskapet i forumet. Nästan alla deltagarna beskrev därför antingen att 

de hade en ätstörning, i vissa fall i form av en konkret diagnos, eller ställde frågan till forumet 

om huruvida de hade en ätstörning eller inte (Stommel & Meijman 2011:22). Många av 

inläggen innehöll även en angivelse av hur gamla deltagarna var och hur länge de hade haft 

problem med ätstörningar, där det sistnämnda antyder att det fanns ett visst tidsperspektiv i 

forumet. Stommel och Meijman fann dock även att självpresentationer som innehöll alternativa 

diagnoser fick ett något annorlunda bemötande från de andra deltagarna, vilket skulle kunna 

tyda på att detta delvis krockar med normerna i forumet och vilka diagnoser som accepteras 
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(2011:24). Analysen visar även att deltagarna i många fall uttryckte tvekan och försiktighet i 

sina inledande presentationer, vilket pekar på att det fanns vissa svårigheter i att gå med i 

forumet (Stommel & Meijman 2011:21).  

 Stommel och Kooles (2010) studie bygger på liknande trådar från samma ätstörningsforum 

som Stommel och Meijman (2011). Även Stommel och Koole intresserar sig för interaktionen 

som följer på nykomlingars presentationer i forumet och analyserar dessa sekvenser med hjälp 

av membership categorization analysis (MCA) och CA. Deras ansats tar dock en tydligare 

utgångspunkt i just hur interaktionen kan se ut när den följer på en presentation skriven av en 

ny deltagare som inte kategoriserar sig i enlighet med de normer som gäller för forumet 

(Stommel & Koole 2010:369).  

I analysen framträder dels hur forumet fungerade som en praktikgemenskap, där denna 

bestod av ett gemensamt deltagande i en skriftpraktik. Dels blev det även tydligt hur detta 

deltagande var avhängigt av att kategorisera sig i de för forumet accepterade 

ätstörningsdiagnoserna. Stommel och Koole visar exempelvis att en presentation från en ny 

deltagare som både valde att kategorisera sig som tillhörande en kategori som glamoriserar 

ätstörningar och ifrågasatte om hen över huvud taget var sjuk ledde till vissa svårigheter i 

interaktionen (2010:372–373). De deltagare som svarade på presentationen valde här bland 

annat att ifrågasätta varför den nya deltagaren var en del av ett forum som glamoriserar 

ätstörningar och visade i sina inlägg på att det var viktigt för hen att välja vilken gemenskap 

hen ville tillhöra. På så vis visar resultaten att medlemskapet i mångt och mycket berodde på de 

normer och regler som fanns för forumet, och att legitimiteten i deltagandet blev mer 

problematisk om dessa inte efterföljdes (Stommel & Koole 2010:375).  

Ytterligare en studie som intresserar sig för nykomlingars insocialisering i diskussionsforum 

är Vayreda och Antaki (2009), som undersöker ett spanskt forum för bipolär sjukdom. Genom 

en samtalsanalytisk ansats med CA fokuserar studien, likt Stommel och Meijman (2011) och 

Stommel och Koole (2010), nykomlingars presentationer och hur dessa besvaras av de andra 

deltagarna. Mer specifikt intresserar sig författarna för på vilket sätt stöd ges och tas emot i 

diskussionsforum på nätet. Stöd har, i deras mening, framförallt studerats genom kodningar och 

innehållsanalyser, något som även blir synligt i den forskning som refererades inledningsvis i 

detta avsnitt. Vayreda och Antaki är i stället intresserade av att se hur detta går till i 

interaktionen.  

I sin analys fokuserar Vayreda och Antaki enbart på de inlägg från deltagare som 

positionerar sig som nya i forumet och som kategoriserar sig som bipolära. Detta innebär att de 

från början utgår ifrån det som Stommel och Meijman (2011) intresserar sig för, nämligen att 
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deltagarna identifierar att de har en viss diagnos. Vayreda och Antaki fann dock även att det 

fanns vissa återkommande drag i hur de nya deltagarna presenterade sig i forumet, nämligen att 

diagnosen beskrevs som en nyhet och något som de precis hade fått reda på, att det ofta fanns 

uttryck för sorgsenhet och negativitet, samt att nykomlingarna bad forumet om något 

(2009:936). Detta sistnämnda är också det som författarna analyserar mest ingående och det 

som utgör huvudresultatet från studien. Det visar sig exempelvis att deltagarna i de allra flesta 

fall bad om någon typ av hjälp, ofta ganska vagt formulerat. Väldigt ofta fick de dock råd av de 

andra deltagarna som svarade på inlägget, vilket tyder på att det enligt författarna fanns en 

mismatch mellan vad nykomlingarna bad om och vad de andra deltagarna svarade (Vayreda & 

Antaki 2009:940). Ur ett interaktionellt perspektiv menar dock författarna att detta fungerar, då 

det är möjligt att råden var ett sätt för de nya deltagarna att närma sig gruppens synsätt på 

sjukdomen.  

Ett liknande forskningsintresse som Vayreda och Antaki (2009) har studien av Smithson 

m.fl. (2011), som undersöker problempresentationer av deltagare i ett forum för unga med 

självskadebeteende, samt hur dessa presentationer besvaras. I studien använder författarna sig 

av CA-verktyg för att studera interaktionen, däribland troubles talk, preferensstrukturer och 

mottagaranpassningen i turerna.  

I analysen visar Smithson m.fl. bland annat att det förekom mycket råd i tråden och att råden 

inte alltid var efterfrågade. Till skillnad från Vayreda och Antaki (2009), där oombedda råd 

gavs till nya deltagare som ett sätt att socialiseras in i gruppen, var det i denna studie både 

nykomlingar och redan etablerade medlemmar som fick råd även när dessa inte efterfrågades 

(Smithson m.fl. 2011:498). Mycket av råden som förekom som svar på presentationerna 

tillbakavisades också av deltagarna, vilket författarna menar går i linje med tidigare forskning 

om just rådgivning (Smithson m.fl. 2011:493–494). Ett annat viktigt resultat i studien var att 

rådfrågande om ett, ofta ganska praktiskt, problem hade ett interaktionellt syfte och var ett sätt 

för deltagarna att skapa utrymme för prata mer ingående om problem och få känslomässigt stöd 

och empati. Det var även vanligt att deltagarna gav stöd genom att dela med sig av personliga 

erfarenheter av liknande situationer (Smithson m.fl. 2011:492, 494). Studien bidrar därmed 

med viktiga insikter om interaktionen som följer på problempresentationer och vilka funktioner 

som råd och stöd har i internetforum.  

En studie som ligger nära denna studie vad gäller kunskapsintresse, materialval, samt vissa 

metodologiska begrepp är Hanell och Salös (2015) undersökning av ett forum för blivande 

föräldrar på Familjeliv.se. Hanell och Salö tar sin utgångspunkt i den medierade 

diskursanalysen (MDA) och intresserar sig för kunskapandet i gravidforumet. Genom sin 
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MDA-ansats ser de till samspelet mellan diskurs och handling och analyserar därmed 

materialet i cykler. Tidigare handlingar blir då, genom entextualiseringsprocesser, till vad de 

kallar för pieces of discourse, som sedan recentreras i forumet och kan fungera som en 

kunskapsresurs för andra (Hanell & Salö 2015:1). Kunskap i denna bemärkelse blir således 

något som uppstår i relationen mellan diskurs och handling, exempelvis genom att tidigare 

praktiker recentreras i forumet och ligger till grund för framtida handlingar (Hanell & Salö 

2015:3).  

I studien följdes tråden i realtid under nio månader, det vill säga under den förväntade tiden 

för en normallång graviditet. De inlägg som skrevs inom tre månader efter att barnen var födda 

analyserades även retrospektivt. Genom analyser av bland annat olika informationsutbyten och 

andra interaktioner i tråden blev det tydligt att tråden fungerade som kunskapsresurs. Hanell 

och Salö visar bland annat hur både deltagarnas egna levda erfarenhet av något och vad 

barnmorskor eller vården hade sagt recentrerades i tråden och på så vis blev tillgängligt för de 

andra deltagarna (2015:10). Författarna visar också på att det fanns många tillfällen i forumet 

där mer auktoritativ kunskap och den personliga erfarenheten, folkmedicin etcetera ställdes 

emot varandra. Blandningen av olika typer av kunskap användes här för att ifrågasätta och 

förhandla sig fram till hur saker och ting förhåller sig, exempelvis vad gäller vilka behandlingar 

som fungerar mot en svampinfektion under graviditeten (Hanell & Salö 2015:15). 

Gravidforumet blev på så vis tydligt en plats för kunskapsförhandling där deltagarna, genom 

entextualiseringar som recentrerades, kunde applicera olika typer av information på konkreta 

situationer. I och med detta utgick den auktoritativa kunskapen från vården också från 

deltagarnas specifika livsöden, då det var dessa som fokuserades i tråden (Hanell & Salö 

2015:18–19).  

Sammantaget visar denna genomgång av de studier med ett mer interaktionellt fokus på 

flera viktiga aspekter som rör kommunikationen i forum. För det första indikerar studierna 

vikten av att mer ingående se till interaktionen och inte enbart koda innehållet i foruminläggen, 

något som relevantgör fler studier med denna ansats. För det andra pekar den tidigare 

forskningen på hur hälsorelaterade forum och stödgrupper på internet är komplexa och hybrida 

platser, som rymmer en mängd olika aktiviteter och olika typer av kunskap. Valet att använda 

legitimitet som mitt metodologiska huvudbegrepp tycker jag även motiveras med tanke på att 

detta förekommer i tidigare forskning och i många fall verkar vara centralt för 

forumdeltagandet.  

De presenterade studierna tycker jag även visar att det finns vissa aspekter av deltagandet 

och interaktionen i diskussionsforum som kan studeras vidare. Exempelvis är just 
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kunskapsbyggandet och förhandlingen och vägandet mellan olika typer av information något 

som kan utforskas mer ingående, varpå denna studie har tydlig relevans för forskningsfältet. 

Även vad gäller själva hälsotillståndet eller sjukdomen som forumet är till för finns det vissa 

skillnader, där de foruminteraktioner jag studerar rör en sjukdom hos barn eller foster och 

därmed inte drabbar de som deltar i forumet direkt.5 De medfödda hjärtfelen är också i högre 

utsträckning, till skillnad från till exempel depression och ätstörningar, något som upptäcks och 

behandlas av vården. Hur deltagarna i mitt material hanterar olika typer av information och 

aktiviteter som vanligtvis faller inom ramen för vårdens verksamhet blir därför intressant att 

studera.  

 

 

5 Material  
Materialet för studien består av diskussionstrådar från internetsidan Familjeliv.se, som fungerar 

som en mötesplats och ett socialt nätverk för de som vill diskutera saker som rör livet som 

föräldrar. Valet att använda diskussionstrådar från just denna sida grundar sig i den stora 

mängd forum som denna sida samlar och det stora antalet besökare som sidan har: omkring 780 

000 unika besökare i veckan (Familjeliv.se 2016). På sidan finns det även ett antal 

diskussionstrådar som behandlar medfödda hjärtfel, vilket ju är de trådar som jag intresserar 

mig för i denna studie. Att använda trådar från denna sida anknyter även till resterande del av 

det forummaterial som har samlats in inom ramen för det större Hälsolitteracitetsprojektet som 

denna uppsats är en del av. Materialet för denna studie bygger dock inte på de 

diskussionstrådar som redan fanns insamlade i projektet. I stället har jag valt att samla in och 

använda mig av andra, om än liknande, trådar, som tydligare anknyter till studiens syfte.  

De för studien utvalda diskussionstrådarna diskuterar alla hjärtfel hos barn eller foster. 

Dessa har valts ut på främst två olika sätt. För det första har jag använt det tidigare nämnda 

materialet som redan fanns insamlat i projektet som en utgångspunkt, och följt länkar i dessa 

trådar till nyare trådar. Dels har jag även samlat in trådar genom sökningar på sökmotorn 

Google och sökningar genom sökfunktionen på Familjeliv.se. Alla de insamlade trådarna är 

hämtade från relativt ”breda” forum, som samlar alla som har barn eller väntar barn med ett 

medfött hjärtfel, i stället för att bara vara inriktade på en specifik diagnos eller en specifik fas i 

livet med hjärtfelen. Vilket hjärtfel deltagarnas barn eller foster har diagnosticerats med och i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 I några fall förekommer det även deltagare som själva har blivit opererade för medfödda hjärtfel som barn.  
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vilken fas de befinner sig i behandlingen skiljer sig därmed åt, vilket gör att materialet blir en 

intressant blandning av människor som har olika erfarenheter och har hunnit olika långt i 

vårdprocessen. De olika forumtrådarna löper över ett relativt långt tidsspann, vilket gör att 

trådar som jag inkluderar i studien är skriva under flera år. De analyserade trådarna är dessutom 

alla avslutande, vilket innebär att det inte längre skrivs några inlägg i dessa trådar. De utvalda 

trådarna utgör även fortsättningar på varandra. 

I enlighet med studiens syfte och avgränsning har ytterligare ett urval använts, då jag i denna 

studie fokuserar på nya deltagares presentationsinlägg och den interaktion som följer på dessa.  

Sett till studiens syfte fyller även detta urval sin funktion, då jag menar att dessa 

presentationsinlägg, genom att de nya deltagarna ställer frågor eller ber om råd, aktualiserar 

den information, kunskap och erfarenhet som finns i forumet. Presentationsinläggen och den 

interaktion som följer säger därför dels något om forumet och hur det fungerar, dels visar den 

efterföljande interaktionen hur deltagarna förhandlar sig fram till vissa gemensamma betydelser 

och tankar om hur saker och ting förhåller sig. Som tidigare nämnt löper de utvalda 

forumtrådarna över en relativt lång tidsperiod och utgör fortsättningar på varandra. Inom ramen 

för denna studie är det därför inte möjligt att helt avgöra var en interaktion börjar och hur den 

förhåller sig till tidigare diskussioner i trådarna. Att utgå från presentationer från deltagare som 

positionerar sig som nya i forumet blir därför ett sätt att avgränsa materialet, även om det 

naturligtvis är möjligt att tänka sig att deltagarna själva baserar sina svarsinlägg på tidigare 

inlägg i forumet.  

Materialet består därmed av en typ av interaktionskedjor, som inleds med den nya 

deltagarens presentation och följs av de svar som denna presentation får i forumtrådarna. De 

utvalda interaktionskedjorna varierar både i längd och i antal deltagare som är involverade i 

diskussionen, där exempelvis vissa presentationer leder till en längre interaktion med en annan 

deltagare, medan andra resulterar i fler svar men där det sker mindre interaktion mellan de 

involverade deltagarna. Urvalskraven har här varit att det ska vara ett presentationsinlägg där 

deltagaren tydligt positionerar sig som ny i forumet, att en eller flera medlemmar svarar, samt 

att det skrivs två eller fler inlägg om ämnet.  

Då det studerade forumet är uppbyggt på så vis att det förs flera olika diskussioner mellan 

olika deltagare samtidigt har jag även behövt sortera ut de inlägg som hör till interaktionen som 

följer på de nya deltagarnas presentationer. Detta har jag gjort genom att se till den 

citatfunktion som finns i forumet och som deltagarna väldigt ofta använder för att visa vilket 

inlägg de svarar på. Citatfunktionen exemplifieras nedan med en skärmdump från en av 

foruminteraktionerna i mitt material.  
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Figur 1. Skärmdump av citatfunktionen i forumet. 
 
Figur 1 visar citatfunktionen som deltagarna kan använda sig av, där den gråa rutan som syns 

överst i figuren visar vilket inlägg deltagaren svarar på och den vita delen under detta 

innehåller inläggets nya text. De inlägg som då citerar den inledande presentationen eller något 

av de efterföljande svaren genom denna funktion har inkluderats i interaktionskedjorna. I de 

fall där denna funktion inte har använts har jag sett till de användarnamn som deltagarna 

hänvisar till, som vanligtvis inleder inlägget och följs av ett tankstreck eller kolon för att 

indikera att det som följer är riktat till denna deltagare. De inlägg som varken citerar inläggen 

eller hänvisar till de involverade deltagarnas användarnamn men som ändå tydligt är en del av 

diskussionen har även inkluderats.  

Sammanlagt består då materialet av 17 presentationer från deltagare som presenterar sig som 

nya i forumet och den interaktion som följer på dessa. I enlighet med urvalskriterierna som 

presenterades ovan består alla interaktioner av minst två deltagare och där deltagarna utbyter 

två eller fler inlägg. Det finns dock en stor variation bland hur pass långa interaktionerna är, där 

de kortaste interaktionerna består av tre inlägg inklusive den inledande presentationen, och den 

längsta av 23 inlägg. Totalt består materialet av 166 foruminlägg (se bilaga 1 för en 

sammanställning). Materialet används i båda analysdelarna, det vill säga att en del av de 

presentationer som exemplifieras i den första delen av analysen även återkommer i den andra, 

tillsammans med de interaktioner som följer på dessa. Materialet överlappar på så vis i de två 

analysavsnitten.6  

Avslutningsvis några ord om terminologin. Jag har hittills i texten bland annat skrivit 

forumtrådar, diskussionstrådar och forumdiskussioner för att hänvisa till de interaktioner som 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 En av interaktionerna som diskuteras i den andra analysdelen (se 7.2.5) är inte en del av de inledande 
presentationer som exemplifieras i den första analysdelen. Presentationen och den efterföljande diskussionen får 
dock ändå utrymme i analyskapitlet som helhet, samt att det förekommer ett exempel med en snarlik presentation i 
den första analysdelen.    
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denna studie fokuserar. För att tydliggöra terminologin kommer jag att använda hänvisningar 

som innehåller trådar med ett eventuellt förled för att benämna forumtrådarna som helhet, 

medan jag använder interaktion och diskussion synonymt när jag syftar på de specifika kedjor 

som studeras i denna uppsats. När jag skriver forum menar jag forumet i stort, oavsett vilken 

specifik tråd eller presentation det rör sig om. Detta bottnar i trådarnas tidsbegränsning och det 

faktum att trådarna är direkta fortsättningar på varandra, där samma (och givetvis nya) 

deltagare bara byter tråd att interagera i. Forumet för hjärtebarnsföräldrar blir i mina ögon 

därför detsamma, varpå jag väljer att använda denna terminologi.  

 

 

6 Metod 
I detta avsnitt presenterar jag studiens huvudsakliga metodologiska begrepp, legitimering, och 

relaterar detta till det tidigare presenterade begreppet rekontextualisering. På detta följer ett 

avsnitt om positionering, som är det begrepp jag i studien använder för att beskriva hur 

deltagarna förhåller sig till varandra och till de olika påståenden som görs i interaktionerna. 

Avslutningsvis redogör jag även för några etiska överväganden som aktualiseras av studiens 

syfte och materialval.  

 

6.1 Legitimeringar 
Då jag i denna studie intresserar mig för hur forumdeltagarna samkonstruerar betydelser och 

förhandlar sig fram till hur saker och ting förhåller sig blir legitimering ett centralt 

metodologiskt begrepp. I denna studie tar jag ett ganska brett grepp om legitimeringar. Den 

första analysdelen fokuserar den, i min mening, grundläggande delen av att 

betydelseförhandlingen i forumet, nämligen att utgöra en legitim medlem. Denna legitimitet 

handlar främst om att följa de normer och sociala konventioner som finns i gemenskapen, något 

som förklaras mer ingående i avsnitt 7.1. I den andra analysdelen använder jag dock begreppet i 

en något annorlunda bemärkelse, då jag menar att legitimeringar även är en central aspekt i 

exempelvis rådgivande, informationsutbyten och frågeställande, det vill säga några av de 

aktiviteter som tidigare studier har indikerat att forum används till.7 Analysen av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 I mitt material förekommer det även många inlägg som, i likhet med resultaten från tidigare forskning om 
hälsorelaterade internetforum och stödgrupper, ger känslomässigt eller psykologiskt stöd. Att det förekommer stöd 
och hur detta stöd ges är dock inte mitt huvudsakliga fokus, varpå jag i analysen inte fokuserar detta i samma 
utsträckning som exempelvis informationsutbyten.  
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legitimeringarna i det andra analysavsnittet utgår från de frågor som legitimeringar enligt van 

Leeuwen och Wodak (1999) och van Leeuwen (2007, 2008) svarar på: ”varför är det så?” och 

”varför måste det vara så?”, alternativt ”varför ska vi göra det här?” och ”varför ska vi göra det 

på det här sättet?”. Legitimeringar fungerar således berättigande, då de säger något om vad som 

är giltigt och på vilka grunder det är det. Ofta realiseras dessa legitimeringar som en typ 

diskursiva tillägg till påståenden om hur saker och ting förhåller sig, eller till uppmaningar om 

hur någon ska agera (van Leeuwen 2008:20).  

Inom svensk språkvetenskaplig forskning har legitimeringar bland annat studerats av 

Gustafsson (2009) i sin avhandling om politiska debatter i pamfletter, av Rehnberg (2014) i en 

delanalys i sin avhandling som fokuserar hur organisationer förhåller sig till strategiskt 

berättande, samt av Westberg (2016) i sin avhandling om legitimerade föräldraskap i 

sakprosatext från 1870–2010. Alla dessa studier använder sig av de legitimeringstyper som har 

utvecklats i van Leeuwen och Wodak (1999) och van Leeuwen (2007, 2008), som bland annat 

inkluderar auktoritetslegitimeringar i olika former och moraliska legitimeringar med diverse 

undertyper. De olika studierna har dock gjort vissa modifieringar och tillägg. Westbergs analys 

inkluderar exempelvis även en sociosemiotisk realiseringsanalys genom den systemisk-

funktionella lingvistiken, och Rehnberg har omarbetat en del av de legitimeringskategorier som 

van Leeuwen (2007, 2008) och van Leeuwen och Wodak (1999) räknar med. Rehnberg 

urskiljer här fem huvudsakliga strategier för legitimering, med något annorlunda undertyper än 

van Leeuwen. Bland annat skiljer hon mellan olika typer av expertis och lyfter fram 

erfarenhetsbaserad expertis som en egen kategori som kan användas som en typ av 

auktoritetslegitimering (Rehnberg 2014:91–92), något som jag anser passar mitt material bra. 

Detta, tillsammans med det faktum att denna modell är mer lättarbetad och har ett mindre antal 

undertyper, gör att jag har valt att använda mig av Rehnbergs indelning i olika 

legitimeringstyper. De legitimeringstyper som jag använder mig av presenteras i tabell 1 nedan, 

där Svar på frågan hänvisar till de tidigare nämnda frågor som legitimeringarna implicit eller 

explicit svarar på.8 En skillnad gentemot Rehnbergs indelning är ett tillägg i 

rationalitetslegitimeringen där jag, förutom hänvisningar till att något fungerar, även inkluderar 

hänvisningar till att något är logiskt eller förnuftigt (jfr Gustafsson 2009:156). Se tabell 1 

nedan.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Rehnberg (2014) hänvisar enbart till frågorna ”Varför ska vi göra det här?” och ”Varför ska vi göra på det här 
sättet?”. I mitt material är det dock inte alltid vad som ska göras som är i fokus, varpå jag även inkluderar de 
frågor som van Leeuwen & Wodak (1999) ställer (”Varför är det på så?” och ”Varför måste det vara så?”).  
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Tabell 1. Översikt över legitimeringstyper, baserat på Rehnbergs (2014:91) indelning och 
beskrivningar. 
 

Legitimeringstyp Svar på frågan 
Auktoritetslegitimering Därför att någon typ av auktoritet säger det. 

Tradition Därför att vi alltid har gjort det (och därför att vi 
alltid har gjort det på det här sättet). 

Konformitet Därför att alla andra (eller de flesta andra) gör det. 
Förebild Därför att en person värd att efterlikna gör det. 
Expertis Därför att experterna (eller en expert) säger det. 

Vetenskaplig Därför att vetenskapliga experter säger det. 
Professionell Därför att personer som kan betraktas som experter 

på grundval av sin profession säger det. 
Erfarenhetsbaserad Därför att personer som kan betraktas som experter 

utifrån av sin levda erfarenhet säger det. 
Värderingslegitimering Därför att det är kul, gott, snyggt etc. 

Moralisk Därför att det är bra, nyttigt, naturligt etc. (det vill 
säga med referens till värderingar som i någon 
bemärkelse kan betraktas som moraliska). 

Rationalitetslegitimering Därför att det fungerar, är rationellt, logiskt och 
förnuftigt.  

Mytopoesis Därför att ”Det var en gång …”. Mytopoesis 
innebär att svaret på frågan ges i form av en 
berättelse. Berättelsen kan till exempel tjäna som 
argument för att den som agerar som hjälten gör 
kommer att belönas på samma sätt som hjälten. 

Syfteslegitimering Vi ska göra det här på det här sättet i syfte att … 
Innebär alltid en underförstådd hänvisning till 
moraliska värden, vilket skiljer dem från rena 
syften. 

 
De ovan presenterade legitimeringstyperna utgör grunden för den legitimeringsanalys som jag 

genomför i denna studie. Förutom det ovan nämnda tillägget i rationalitetslegitimeringen finns 

det dock även ytterligare några modifieringar som jag anser är nödvändiga. De presenterade 

legitimeringstyperna är, i likhet med van Leeuwen och Wodak (1999), van Leeuwen (2007, 

2008) och de andra svenska tillämpningarna, främst fokuserade på skrivet material. I vissa fall 

förhåller sig detta skrivna material även i relativt hög utsträckning till typfallen av 

legitimeringarna. Exempelvis är de texter som van Leeuwen (2007) analyserar och i mångt och 

mycket idealfall, som jämförelsevis tydligt går att kategorisera som en viss typ av legitimering. 

Mitt material består däremot av interaktioner, som visserligen sker skriftligt men som i mindre 

mån kan sägas vara bearbetat och redigerat material. Kategorierna i sig är inte heller alltid 

distinkt uteslutande, vilket gör att de olika typerna går in i varandra och skapar vissa 

kategoriseringsproblem. Materialets tydligt dialogiska karaktär är även något som måste 

inkluderas i analysen. 
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I denna studie menar jag därför att det finns två olika sorters legitimeringar som är ett led i 

att bygga gemensamma förståelser av hur saker och ting förhåller sig. Dels inkluderar jag de 

legitimeringar som realiseras som tillägg till påståenden eller uppmaningar, och som därmed är 

legitimeringar som sker inom yttrandet eller inlägget. Denna typ av legitimering passar därmed 

väl in på den kategoriseringsmodell från Rehnberg (2014) som jag använder mig av. Dels 

inkluderar jag även de legitimeringar som görs mellan yttranden eller inlägg, vilket tydligare 

betonar hur legitimeringar kan skapas i dialogen mellan forumdeltagarna. Exempelvis kan 

denna sorts legitimering åstadkommas genom att det en deltagare påstår behandlas som legitimt 

av en annan. Jag menar även att denna legitimering kan fungera i ett något vidare perspektiv, 

och exempelvis gälla flera deltagares bidrag eller hela interaktionskedjor. Legitimeringen kan 

då exempelvis bestå av att en deltagare kvitterar eller sammanfattar vad hen anser att de 

tillsammans har kommit fram till. På så vis har denna sorts legitimering vissa samtalsanalytiska 

drag, då den är tydligt deltagarorienterad och tar hänsyn till hur de andra deltagarna behandlar 

vad som skrivs i foruminteraktionerna (jfr next turn proof procedure, Sacks m.fl. 1974). 

Deltagarorienteringen gör då att det går att se till den intersubjektiva förståelse som deltagarna 

bygger.  

Detta innebär också att jag, trots att det rör sig om asynkrona och textbaserade interaktioner, 

där interaktionen inte sker i realtid och där deltagarna kan skriva närhelst de vill, till viss del 

behandlar interaktionerna som ett samtalsmaterial. Ett viktig metodologisk ansats i studien är 

då att se till hur deltagarna bemöter olika påståenden och frågor, samtidigt som jag menar att 

det även är fruktbart att se till de legitimeringar som görs inom inläggen i interaktionerna. Detta 

går även i linje med mycket av den tidigare forskningen inom fältet, som har använt sig av 

verktyg från CA eller andra etnometodologiskt inspirerade angreppssätt för att studera 

interaktionen i forumen.  

I den här uppdelningen framstår de två varianterna av legitimeringar dock som relativt 

avgränsade entiteter. I analysen använder jag emellertid dessa tillsammans, då de två typerna 

ofta samspelar i forumtrådarna. Exempelvis kan ett påstående som legitimeras genom 

erfarenhetsbaserad expertis av deltagare x därefter behandlas som legitimt av deltagare y 

genom en hänvisning till vad hen har hört från sin läkare. Legitimiteten kan därför sägas 

byggas i samspel mellan vad som sker inom och mellan yttranden, och genom olika kategorier 

av legitimeringar.  
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6.1.1 Legitimering och delegitimering 
I min användning av begreppet legitimering i interaktionerna väljer jag dessutom även att 

använda dess antonym: delegitimering. Delegitimeringar nämns av van Leeuwen (2007:92) i 

samband med en redogörelse för de olika legitimeringstyperna, men det finns ingen mer 

systematisk genomgång av begreppet. I Gustafssons (2009) avhandling utvecklas dock 

delegitimeringar desto mer, som ett led i att testa hur dessa omvända legitimeringstyper kan 

fungera. Då min studie fokuserar hur betydelser och kunskap samkonstrueras i 

foruminteraktionerna menar jag även att delegitimeringar blir ett centralt begrepp och en viktig 

del av betydelseförhandlingen. Begreppet innebär dock vissa metodologiska svårigheter, då det 

exempelvis är möjligt att delegitimeringar ingår i legitimeringar, något som även Gustafsson 

(2009:236) noterar. Att helt och hållet enbart vända på de olika legitimeringstyperna kan också 

bli svårt, och det är exempelvis viktigt att poängtera att något som delegitimeras som rationellt 

därmed inte blir irrationellt i någon objektiv sanning – det bara framställs som det. I denna 

studie använder jag delegitimering i bemärkelsen delegitimerande funktion, det vill säga att det 

som skrivs i inläggen kan delegitimera något som tidigare har påståtts genom att komma med 

ett nytt påstående som legitimeras. Jag använder därmed inte delegitimering kopplat till den 

individ som står bakom. De direkta ifrågasättanden som delegimiteringar innebär menar jag 

dock, i enlighet med dialogismens syn på hur betydelser etableras och konstrueras i interaktion, 

inte är det enda sättet att se på förhandling. Detta är även något som blir synligt i kommande 

analysavsnitt och i interaktionerna som exemplifieras där.  

 

6.1.2 Legitimeringar och rekontextualiseringar i samspel 
I studien ser jag även legitimeringar som nära sammankopplade med det tidigare nämnda 

begreppet rekontextualisering (se avsnitt 3.1). Rekontextualiseringar innebär att något – i denna 

studie till exempel tidigare samtal, upplevelser och handlingar – förflyttas från en kontext till 

en annan. Vid denna förflyttning får de rekontextualiserade elementen även delvis nya 

innebörder, och de bidrar på så vis till betydelseskapandet i den nya kontexten. I studien ser jag 

även rekontextualiseringar av tidigare händelser, handlingar, samtal, eller dylikt som grunden 

för en del av de legitimeringstyper som presenterades ovan. Att legitimera något genom 

professionell eller erfarenhetsbaserad expertis innebär ju exempelvis att rekontextualisera 

tidigare kontakter med vården eller tidigare erfarenheter av att vara förälder till ett hjärtebarn 

som styrker ett visst påstående. Som Linell (1998:145) uttrycker det:  
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It is therefore important to consider recontextualizations themselves as co-constitutive of the sense-making 

practices; selected parts of discourses and their meanings in the prior, "quoted" discourse-in-context are 

used as resources in creating new meaning in the 'quoting' text and its communicative context.  

 

Rekontextualiseringar blir därför en central del av legitimeringar, då de rekontextualiserade 

elementen både utgör kunskapsresurser för de andra deltagarna och legitimerar att vissa saker 

förhåller sig på ett visst sätt. De rekontextualiserade elementen är därmed en viktig del av den 

förhandling som jag intresserar mig för i denna studie. Tidigare samtal som deltagare har haft 

med vården angående det egna barnets specifika hjärtfel kan då, när de rekontextualiseras och 

placeras i foruminläggen, få en annan diskursiv funktion och exempelvis utgöra en grund för att 

beskriva vad en viss hjärtfelsdiagnos innebär. Precis som i citatet ovan från Linell blir 

rekontextualiseringar i samspel med legitimeringar därmed en resurs för att gemensamt skapa 

nya betydelser.  

 

6.2 Positionering  
Ytterligare ett viktigt metodologiskt begrepp för denna studie är positionering (Davies & Harré 

1990), som jag använder som ett sätt att beskriva hur deltagarna förhåller sig till varandra och 

till de olika påståenden, frågor eller uppmaningar som förekommer i forumtrådarna. I enlighet 

med min syn på forumet som en praktikgemenskap menar jag även att deltagare kan 

positionera sig själva i förhållande till gemenskapen och till medlemskapet i denna, exempelvis 

som nykomlingar i forumet eller som redan etablerade och legitima medlemmar. Positionering 

ska enligt Davies och Harré (1990:48) betraktas som ett diskursivt fenomen som skapas i 

interaktionen: ”Positioning […] is the discursive process whereby selves are located in 

conversations as observably and subjectively coherent participants in jointly produced 

storylines”. Detta innebär att positioneringar både kan fungera reflexivt genom att en deltagare 

positionerar sig själv, och att de kan fungera interaktivt genom att en deltagare blir positionerad 

av en annan person (1990:48).  

Enligt Harré och van Langenhove (1999:14) är positionering även ett mer dynamiskt 

begrepp och ett alternativ till det vanliga konceptet roll. Den dynamiska karaktären i 

kombination med denna studies material är också anledningen till att jag väljer att använda 

positionering istället för roll. I och med att studien fokuserar interaktioner menar jag att den 

inneboende rörligheten och föränderligheten hos positionering blir en förutsättning för att 

kunna diskutera vad som händer i diskussionerna mellan deltagarna. I stället för att 

forummedlemmarna i min studie innehar rollen som expert menar jag då att de kan positionera 
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sig själva som experter, samtidigt som de även kan positioneras som detta av de andra 

deltagarna. Med tanke på att patienter i dagens samhälle ofta söker information i andra 

sammanhang än genom vården (jfr internet informed patients) blir valet att använda 

positionering och inte roll även ett sätt att komma bort från tidigare tankar om vad som utgör 

den typiska expertrollen. På samma sätt väljer jag också att använda mig av positionering 

istället för position, då jag menar att detta på ett tydligare sätt betonar handlingarna bakom.  

 

6.3 Etiska överväganden  
I princip all forskning aktualiserar etiska frågor, särskilt i de fall då den involverar människor. I 

detta avsnitt redogör jag kort för några etiska aspekter som rör forskning på internet och vad 

dessa har för konsekvenser för studiens upplägg och behandlingen av materialet.  

I Sverige är det Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som är vägledande för 

all typ av samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som rör människor. Riktlinjerna 

består av fyra huvudkrav som alla rör förhållandet mellan forskaren och de individer som deltar 

i forskningen. Då denna studie fokuserar material hämtat från internetforum aktualiserar 

studien även etiska aspekter som rör internetforskning mer specifikt, där det trots den stora 

internetanvändningen fortfarande till viss del saknas riktlinjer. De etiska överväganden som blir 

aktuella för min studie är framförallt forummedlemmarnas informerade samtycke och studiens 

konfidentialitet. Deltagarna i det forum som de utvalda utdragen är hämtade från var 

exempelvis inte medvetna om att deras interaktion utgör material för en studie och de hade inte 

möjlighet att välja om de ville delta eller inte. I tidigare studier av diskussionsgrupper på 

internet har detta samtyckesproblem hanterats på olika sätt. I sin studie av ett ätstörningsforum 

valde Stommel & Meijman (2011) exempelvis att be om tillåtelse från moderatorn i det 

studerade forumet som ett sätt att närma sig ett informerat samtycke, medan deltagarna i 

studien av Smithson m.fl. (2011) var fullt medvetna om att deras inlägg analyserades och 

samtyckte till att vara en del av undersökningen. Många andra studier har däremot menat att 

forumen är publika, vilket gör att de riktlinjer som rör informerat samtycke inte blir lika 

aktuella. Gränsen mellan vad som betraktas som publikt och privat blir därmed av stor 

betydelse och är grundläggande för behovet av ett informerat samtycke vad gäller 

internetforskning (Eysenbach & Till 2001; Markham & Buchanan 2012). 

I denna studie ser jag på de utvalda foruminteraktionerna från Familjeliv.se som publika då 

det rör sig om ett öppet forum, där alla som vill kan klicka sig in på trådarna och läsa de 

publicerade inläggen. Genom en enkel registrering på sidan går det även att skriva i alla 
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forumtrådar. Detta innebär dock inte att dessa gränser är tydliga för deltagarna, och det är 

därför viktigt att ha i åtanke är det inte är säkert att det är så forummedlemmarna ser på sina 

interaktioner (Hewson & Buchanan 2013:6). De för studien utvalda diskussionstrådarna är 

dessutom avslutade trådar som inte längre är aktiva, vilket gör att det till och med blir omöjligt 

att inhämta ett informerat samtycke. Att trådarna inte är aktiva menar jag dock är något som 

gör materialet mindre känsligt och användningen av trådarna mindre problematisk, då det 

innebär att forumdeltagarnas hjärtsjuka barn kanske inte heller är i samma kritiska skede som 

när inläggen skrevs.   

Vad gäller studiens konfidentialitet har jag hanterat problematiken genom att försöka 

minimera risken för att deltagarna kan identifieras. Alla deltagare vars inlägg är en del av 

studien har anonymiserats och de användarnamn de använder har bytts ut. I de fall där 

forummedlemmarna skriver under inläggen med sina riktiga namn eller hänvisar till sina barn 

har även dessa namn bytts ut, samt de geografiska platser och andra möjligt identifierbara namn 

som eventuellt förekommer. Jag har även valt att inte redovisa några länkar till trådarna. Då 

detta är en textanalytisk studie med fokus på interaktionen i forumet är det dock viktigt att 

använda exakta citat för att analysen ska bli givande. Eftersom Familjeliv.se har kvar icke-

aktiva trådar i arkivet medför detta att citaten som förekommer i analysen är sökbara. Det är 

därmed möjligt att söka upp vilka användare det är som har skrivit inläggen, vilket naturligtvis 

är problematiskt då det hotar deltagarnas anonymitet. Jag är dock inte intresserad av deltagarna 

som individer, utan studieobjektet är deras gemensamma meningsbyggande i forumet. Detta 

gör att risken för att deltagarna personligen skulle fara illa minskar.  

 

 

7 Analys 
Analysavsnitten som följer utgår från de två frågeställningarna som är styrande för denna 

studie: vad som möjliggör ett legitimt medlemskap och hur deltagarna tillsammans förhandlar 

sig fram till gemensamma förståelser. Legitimitet och legitimeringar är bärande begrepp i båda 

dessa avsnitt, även om ansatsen som tidigare nämnt skiljer sig åt.  

De två frågeställningarna behandlas i varsitt avsnitt, där jag i det första avsnittet intresserar 

jag mig specifikt för presentationerna och vilka återkommande drag som finns i dessa, för att 

därefter i det andra analysavsnittet se till interaktionerna som följer på presentationerna och 

betydelseförhandlingen som sker i dessa. Hur deltagarna förhandlar sig fram till gemensamma 

förståelser är därmed något som behandlas först i den andra analysdelen, i och med att analysen 
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av de inledande presentationerna inte inkluderar den efterföljande interaktionen och svaren från 

de andra forumdeltagarna.    

 

7.1 Att bli en legitim medlem – 

deltagarpresentationer  
I denna studie ser jag på deltagandet i forumtrådarna som centralt för lärande. Genom att vara 

en del av den praktikgemenskap som forumet utgör kan deltagarna utbyta erfarenheter, 

information, samt ge varandra råd och stöd i de tankar och funderingar som dyker upp hos 

föräldrar eller blivande föräldrar i denna situation. Ett tillfälle då detta blir synligt är i de 

presentationsinlägg som skrivs av deltagare som positionerar sig som nya i forumet och 

därefter ställer frågor om hjärtfel och/eller ber om råd och stöd. I denna studie är det också just 

dessa presentationer med efterföljande svar från andra forummedlemmar som utgör materialet, 

då jag menar att sådana presentationer aktualiserar andra deltagares kunskaper och erfarenheter 

som därefter, genom interaktionen, leder fram till en gemensam förståelse och samkonstruerad 

kunskap. Att bli en legitim medlem i forumet är då grundläggande för att bli en del av denna 

process, och jag ägnar därför detta första avsnitt åt att studera de nya deltagarnas presentationer 

mer specifikt, för att se vilka drag i inläggen som återkommer och hur deltagarna orienterar sig 

mot överenskommelser i forumtrådarna. Denna del av analysen fungerar således som en ingång 

till den andra analysdelen som behandlar vad deltagarna gör i den efterföljande interaktionen, 

och är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna diskutera legitimeringar och 

kunskapsbyggande i trådarna.  

I enlighet med synen på forumet som en praktikgemenskap blir det även relevant att relatera 

det legitima deltagandet i forumet till det som Lave och Wenger (1991:29) kallar för legitimate 

peripheral participation, på svenska legitimt perifert deltagande. Denna term är enligt 

författarna ett sätt att benämna relationen mellan gamla och nya medlemmar och hur 

nykomlingar socialiseras in i praktikgemenskapen (1991:30) – i det här fallet forumet. Till 

skillnad från vissa av de typer av lärlingssituationer som Lave och Wenger intresserar sig för är 

dock det legitima perifera deltagandet något annorlunda organiserat i de trådar jag studerar. 

Exempelvis finns det ingen tydlig gräns för när deltagare går från att vara nykomlingar och 

perifera deltagare till att bli old-timers och delta i praktikgemenskapen som det som författarna 

benämner som full participation. De presentationer som analyseras i det följande är exempelvis 

skrivna av deltagare som tydligt är positionerade som nykomlingar i forumet, samtidigt som det 
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i forumet inte finns någon synlig övergång mellan vilka som är perifera medlemmar och vilka 

som är fullvärdiga deltagare. Det finns till exempel medlemmar som deltar aktivt under en lång 

tid och medlemmar som är aktiva under en kortare period, men som ändå följer trådarna och 

deltar genom att svara på de nya deltagarnas presentationer. Praktikgemenskapen blir därför 

väldigt stor och jag har i mitt material ingen möjlighet att dra gränsen mellan olika 

medlemmars gradvisa deltagande. Hypotetiskt sett skulle det legitima perifera deltagandet 

kunna utgöras av en skillnad i de aktiviteter som deltagarna deltar i i forumet. Nykomlingarna 

som presenterar sig ber exempelvis om råd, stöd eller information och efterfrågar därför något i 

forumet. De deltagare som redan är presenterade har visserligen fortfarande möjlighet att ställa 

frågor och be om stöd i forumet, men de är också de deltagare som svarar på andras frågor och 

ger råd och stöd. De som presenterar sig för första gången kan då ses som nykomlingar i det 

avseendet att de enbart deltar i en del av en av gemenskapens centrala funktioner, nämligen att 

ställa frågor till forumet. Genom att presentera sig i forumet och genom aktivt deltagande i 

trådarna socialiseras de in i praktikgemenskapen och bidrar till att utveckla de kunskaper och 

tankesätt som finns i forumet. Deras deltagande blir i och med detta även mer centralt för 

gruppen. Huruvida detta kan beskrivas som en distinktion mellan olika typer av deltagande i 

Lave och Wengers bemärkelse är med tanke på studiens begränsning till nya deltagares 

presentationer inget jag undersöker specifikt i denna studie.  

En annan viktig aspekt som rör det legitima deltagandet i diskussionstrådarna är de ramar 

som den tekniska medieringen sätter upp för gemenskapen. Det finns exempelvis, i likhet med 

många andra diskussionsforum, inte något formellt medlemskap i forumet. Hjärtebarnstrådarna 

har heller inte några tydligt aktiva moderatorer, vilket innebär att de nya deltagarnas 

presentationer utgör grunden för deltagandet och ingången till forumtrådarna. Det är då de 

befintliga och redan accepterade medlemmarna som ger erkännande och legitimerar 

nykomlingarnas deltagande i forumet. De svar som dessa deltagare ger på de nya deltagarnas 

presentationer får därmed stor betydelse för vilka medlemmar som erkänns som legitima och 

släpps in i forumet, vilket motiverar en studie av dessa inledande inlägg lite närmare. I mitt fall 

och på grund av materialurvalet kan dock de studerade presentationerna redan sägas vara 

legitima i en bemärkelse, i och med att deras presentationer får svar från flera deltagare som 

därmed behandlar presentationen som legitim. Jag har under materialinsamlingen inte heller 

stött på någon presentation som har behandlats som illegitim, vilket gör att gränsen mellan vad 

som är ett legitimt eller illegitimt deltagande inte är något som jag kan urskilja i denna 
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uppsats.9 Hur deltagarna presenterar sig och orienterar sig mot forumets funktion och de andra 

deltagarna säger dock något om vad som är viktigt i forumet.  

I det följande exemplifierar jag med ett antal deltagarpresentationer för att visa på vilka drag 

som är återkommande i presentationerna och vilken syn på forumet som deltagarna orienterar 

sig mot i sina inlägg: beskrivningar av hjärtfelsdiagnosen, tidsangivelser och att deltagarna 

efterfrågar något från forumets deltagare. Alla utdrag presenteras ordagrant, vilket innebär att 

språkbruket innehåller en del förkortningar, samt alternativ stavning, meningsbyggnad och 

interpunktion. I detta avsnitt redovisas inläggen i vissa fall även i en något förkortad form för 

att tydligare synliggöra den aspekt av presentationerna som diskuteras. Av platsmässiga skäl 

har jag i en del utdrag också satt ihop stycken, vilket gör att styckeindelningen i några av 

presentationerna inte är identisk med hur den ser ut i forumet. Två presentationer förekommer 

två gånger i avsnittet, som exempel på de återkommande drag som inläggen uppvisar.  

 

7.1.1 Diagnosbeskrivning 
Ett grundläggande och obligatoriskt drag i deltagarpresentationerna är att det alltid förekommer 

någon typ av beskrivning av barnens/fostrens hjärtfel eller misstänkta hjärtfel. Att 

diagnosbeskrivningar är centrala för medlemskap i forum bekräftas även av den tidigare 

forskningen inom fältet (se 4.2), där studierna av Lamerichs (2003), Stommel och Koole 

(2010), Stommel och Meijman (2011) och Vayreda och Antaki (2009) visar på liknande 

resultat i andra hälsorelaterade forum. Med tanke på den tydliga inriktningen på hjärtfel i 

forumtrådarna är detta inslag i presentationerna föga förvånande, samtidigt som det ändå är 

relevant att titta närmare på hur dessa diagnosbeskrivningar genomförs. I hjärtebarnstrådarna 

finns också ”hjärtfelstemat” specificerat mer formellt i forumet på två sätt, vilket gör diagnosen 

av ett medfött hjärtfel till ett tydligt befäst krav för deltagandet i trådarna. För det första finns 

hjärtfelsdiagnosen specificerat i namnen på forumtrådarna, där det till exempel förekommer 

trådar som heter Hjärtebarnen och Vi som är stolta hjärtebarnsföräldrar – namn som i allra 

högsta grad kräver att barnen eller fostren har någon typ av hjärtfel. Genom dessa namn 

specificeras även att trådarna gäller för föräldrar till hjärtebarn, vilket gör att det är främst dessa 

och inte andra släktingar eller vänner som positioneras som medlemmar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Ett fåtal gånger har jag noterat presentationsinlägg i forumtrådarna som inte har fått svar från de andra 
deltagarna. I dessa fall tror jag dock att det snarare är tajmingen i trådarna och andra pågående och snabba 
konversationer som styr vilka inlägg som får svar. Vilka deltagare som är aktiva vid tidpunkten som inläggen 
skrivs kan även påverka, samt de tekniska ramar som gör att det enbart är ett visst antal inlägg som kan visas per 
sida och att detta då kan påverka synligheten. Jag har inte heller noterat några presentationer som har blivit 
avvisade från forumet.  
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För det andra finns även kravet på ett hjärtfel utskrivet i det allmänna eller ”fastnålade” 

inlägg som syns högst upp på varje sida i tråden. Detta inlägg skrivs av den deltagare som 

startar tråden och verkar användas för att ge information om vad tråden handlar om och vilka 

den är till för. De fastnålade inläggen varierar något mellan de studerade forumtrådarna, men 

till stor del innehåller de även samma typ av information. I vissa fall är dessutom hela avsnitt 

identiska med tidigare trådars fastnålade inlägg, något som förmodligen beror på att dessa 

trådar utgör fortsättningar på varandra. Innehållet i de fastnålade inlägg i trådarna som mina 

presentationsinlägg är hämtade från är därför snarlika och innehåller bland annat information 

om att forumet är till för såväl gamla som nya hjärtebarnsföräldrar, vilket återigen befäster 

kravet på en diagnos. På så vis sätter trådnamnen och de fastnålade inläggen ramarna för vad 

som ska avhandlas i forumet och vilka som positioneras som naturliga deltagare. Att kunna 

presentera en diagnos av ett hjärtfel blir därför grundläggande för legitimiteten i forumet.  

Beroende på var i vårdprocessen deltagarna befinner sig finns det dock stor variation vad 

gäller vilken typ av diagnosbeskrivning som ges i presentationerna. Dels finns det 

presentationer där deltagarna enbart har fått veta att ett ultraljud, vanligtvis det som sker kring 

gravidvecka 18–20, har visat något avvikande på fostrets hjärta. Dels finns det presentationer 

som visar på stor kännedom om det specifika hjärtfelet och där medicinsk terminologi används 

för att benämna vad det är för fel på barnet eller fostret. Dessa två motpoler finns 

exemplifierade i diagnospresentationerna nedan, där inläggen varierar i vilken grad de 

specificerar vilket hjärtfel det rör sig om. De delar av inläggen som anger en diagnos eller 

indikerar att det rör sig om någon typ av hjärtfel, samt ger information om vad denna eventuella 

diagnos innebär, är markerade med fetstil.  

 
Exempel 1–4. Diagnosangivelser i presentationerna. 
 

(1)    Hej! Här är en ny som för 1,5 vecka sedan fick veta att vårt barn, Olle, i magen har hypoplastisk 
vänster kammare, dvs missbildad -ej utväxt- vänsterkammare. I övrigt är han frisk och mår bra där 
han är. Det föds ca: 10 st av dessa barn per år så det är svårt att komma ikontakt med någon + att det 
man läser på nätet är så jäkla grymt att det är skönt att hitta denna tråd som innehåller både glädje och 
sorg. Operation kommer att ske omg, och sedan vid 4-6 mån och vid 1,5 år. Den äldsta i Sverige 
levandes med detta är i dag 19 år men är ensam om det runt den åldern. För ca 5 år sen dog ca: 55 
% av dessa barn men siffran är mycket bättre nu och det är väl det man får hänga sig fast vid. 

 

(2)    hej 
Min dotter född Februari 2013 har ASD förmaksseptumdefekt. Någon annan här som också har barn 
med detta? 

 

(3)    Hejsan! Jag är ny här och hoppas att jag kan komma in mig i "gruppen" så småningom! 
Våran dotter föddes en kall höstnatt i oktober 2010 […] Hon hade som många andra barn ett blåsljud på 
hjärtat, nu är hon snart 10 månader och blåsljudet har blivit värre, efter röntgen och ul på hjärta och 
lungor så ser man att flödet i lungorna är så pass kraftigt att operation behövs! 
Kan någon berätta mer för mig?  
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(4)    Kikar in pa rekomendation... 
      Har nu vart pa 2 UL o ssk kan inte se alla 4 rum pa bebbens hjarta. Sa nu ska vi till en specialist om 2 
      veckor...  

 
I alla exempelpresentationerna ovan finns det inslag av någon form av diagnospresentation, 

vilket visar på vikten av att presentera ett möjligt hjärtfel för att kunna ta del av forumet och 

accepteras som en legitim medlem. Deltagarna som står bakom de olika presentationerna 

befinner sig dock som tidigare nämnt i olika delar av processen. De som har skrivit inlägg (1) 

och (4) är exempelvis båda gravida med foster som har eller förmodas ha ett hjärtfel, medan 

deltagarna bakom (2) och (3) båda har fött sina barn.  

Presentationerna ovan visar även på den stora blandningen av hur pass komplett 

sjukdomsbild deltagarna har. Deltagaren bakom (1) är här den som verkar ha den mest 

fullständiga diagnosen, i det här fallet att fostret har en missbildad och underutvecklad 

vänsterkammare. I presentationen ger hen även mycket statistik om sjukdomen och beskriver 

exempelvis hur många barn som föds med just denna specifika diagnos och hur prognosen för 

denna typ av hjärtfel ser ut: det föds ca: 10 st av dessa barn per år och för ca 5 år sen dog ca: 

55 % av dessa barn men siffran är mycket bättre nu. I och med detaljnivån i inlägget 

positionerar sig deltagaren därmed som kunnig om hjärtfelet, och föga förvånande efterfrågar 

hen inte diagnoshjälp eller information om hjärtfelet. I stället är syftet med presentationen 

snarare att få ta del av andras erfarenheter av hur det är att få ett hjärtebarn när man har barn 

sedan tidigare, något som hen ännu inte har någon erfarenhet av i och med att barnet inte är 

fött. Att presentera en tydlig och konkret diagnosbild har här flera legitimerande funktioner, där 

den mest centrala verkar vara att visa på att hen uppfyller kraven för legitimt deltagande i 

forumet. Diagnosbeskrivningen fungerar dock även som ett sätt att styra interaktionen och 

legitimera att hen inte behöver hjälp med en diagnos utan i stället söker andras erfarenheter.  

Presentationen i (4) är i sin diagnosbeskrivning emellertid till stor del den raka motsatsen till 

(1). Det rör sig visserligen också om ett foster med (ett förmodat) hjärtfel, men deltagaren som 

presenterar sig här har betydligt mindre information om hjärtfelet och vet bara att ssk kan inte 

se alla 4 rum pa bebbens hjarta. Genom den knapphändiga informationen och det faktum att 

hen tydligt efterfrågar vad detta kan innebära blir detta även styrande för vad svarsinläggen 

behandlar, då de till stor del kretsar kring de möjliga typer av hjärtfel som det skulle kunna röra 

sig om. Återigen blir då diagnosbeskrivningen i presentationerna dels en legitimering av 

medlemskapet, dels styr den även delvis den efterföljande interaktionen. Den stora skillnaden i 

graden av detaljrikedom i beskrivningarna visar även på att diagnoserna som presenteras inte 
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behöver vara särskilt specifika, så länge som det är troligt i någon mån att det rör sig om ett 

hjärtfel.  

Förutom att presentationerna kan innehålla mer eller mindre fullständiga diagnoser 

innehåller de även i olika grad medicinsk terminologi för hjärtfelen. I (1) och (2) ges 

exempelvis både de medicinska diagnoserna, hypoplastisk vänsterkammare och ASD, och en 

förklaring till vad dessa diagnoser innebär, nämligen att vänsterkammaren är missbildad och att 

det är en förmaksseptumdefekt. Förklaringarna är dock av något olika karaktär, där 

förmaksseptumdefekt för den oinsatta visserligen säger mer än ASD om vilken typ av hjärtfel 

det rör sig om, samtidigt som användningen av septum och defekt gör att beskrivningen 

fortfarande är medicinsk. Presentationerna i (3) och (4) är däremot mindre medicinska och 

använder det mer allmänt kända blåsljud (3), samt att det inte går att se alla fyra rum i fostrets 

hjärta (4). Interaktionen som följer på båda dessa presentationer involverar även flera 

diagnosförslag från andra deltagare som föreslår medicinska termer som passar 

beskrivningarna i de inledande inläggen, något som indikerar att en specifik diagnos är av stor 

vikt i forumet. Deltagaren som står bakom (3) visar intressant nog också i senare inlägg att hen 

känner till vilken specifik diagnos det rör sig om, något som går emot mönstret i att ge en så 

fullständig diagnos som möjligt i presentationsinläggen.  

Gemensamt för de exemplifierade diagnospresentationerna är också att beskrivningarna 

nästan alltid är kopplade till vården. I Stommel och Meijmans (2011) studie var kontakten med 

vården inte ett avgörande faktum för legitimiteten i deltagandet, men det var däremot viktigt att 

deltagarna kategoriserade sig själva som tillhörande en vedertagen ätstörningsdiagnos för att 

betraktas som legitima i forumet. I Vayreda och Antakis studie (2009) var dock det medicinska 

perspektivet av större vikt. I det studerade forumet för bipolär sjukdom visade deltagarnas svar 

på en del av presentationerna att det inte räckte med att presentera självupplevda symptom och 

att diagnosticera sig själv. I stället krävdes att diagnosen hade gjorts av någon med psykiatrisk 

utbildning, och i de fall där detta saknades hänvisade de svarande deltagarna till att det var dit 

den nya deltagaren borde vända sig (Vayreda & Antaki 2009:940–941). De medfödda hjärtfel 

som jag intresserar mig för i denna studie är en sjukdom som enbart kan diagnosticeras genom 

kontakt med en specialistläkare. Deltagarpresentationerna som jag studerar involverar därför 

väldigt ofta någon typ av hänvisning till en tidigare kontakt med vården. I (3) hänvisas 

exempelvis till de olika undersökningar som har lett fram till en diagnos eller misstanke om 

hjärtfel: efter röntgen och ul på hjärta och lungor så ser man att flödet i lungorna är så pass 

kraftigt att operation behövs!. I (1) beskrivs också att hjärtfelet var något de fick veta, en 

formulering som bär spår av att det är någon annan än de själva som har förmedlat diagnosen. 
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Det som föranleder att en undersökning av hjärtat görs kan dock vara en upplevd misstanke om 

att det är något som inte står rätt till med barnet, samtidigt som detta i presentationen även 

förankras i en beskrivning av kontakten med vården. Se exempel (5) nedan. Återigen markerar 

fetstil de delar av presentationen som rör diagnosen eller misstanken om ett hjärtfel.  

 
Exempel 5. Diagnos som bottnar i upplevd misstanke om hjärtfel.  
 

(5)    Hej alla. Har en son som blir 4år och är fullt frisk. Under en utredning kring npf10 påpekade jag att 
sonen reagerar vid större fysiskt aktivitet. Tex om han cyklar el hoppar studsmatta. han kan då bli 
påverkad å säger att han får ont i hjärtat å vill bara sitta ner en tid, vill inte göra ngt annat. De 
gjorde nu en EKG och de var säkra att de skulle va bra men så ringde läkaren idag å medd att de sett 
ngt avvikande och ville göra UL […] ...han prata om hål mellan kamrarna å att endel 
hjärtsjukdomar visar sig senare....de var väl det han sa.   

 
 
Deltagaren som står bakom presentationen i (5) har i detta fall, som exemplet visar, alltså själv 

varit den som har uppmärksammat problemet med sonens ansträngdhet och påpekat det för 

vården, vilket återges i presentationen genom att hen beskriver de symptom som hen har 

noterat. I presentationen redogör hen även för att vården har sett något som kan komma att 

bekräfta misstankarna, vilket i (5) tydligt markeras genom att läkarens eller vårdens röster 

rekontextualiseras och återges genom indirekt anföring. Sammantaget visar de presenterade 

utdragen hur diagnosbeskrivningarna kan se väldigt olika ut, samtidigt som de alltid är 

närvarande i någon form i deltagarnas presentationer. Diagnosfunktionerna verkar även kunna 

ha ytterligare en funktion, nämligen att hitta personer som befinner sig i samma situation. Detta 

blir synligt i exempel (2) ovan, och kommer att utvecklas mer i det följande.  

 

7.1.2 Tidsangivelser 
Ytterligare ett återkommande inslag i majoriteten av forumpresentationerna är att det 

förekommer någon typ av tidsangivelse i inläggen, något som även har indikerats i tidigare 

studier av foruminteraktioner. I presentationerna i det forum för bipolära som Vayreda och 

Antaki (2009) studerar var tidsangivelserna ett vanligt inslag och ett sätt att visa på ett 

nyhetsvärde. Flera deltagare som presenterade sig beskrev därför exempelvis att de hade blivit 

diagnosticerade som bipolära just recently eller a few weeks ago (Vayreda & Antaki 2009:936). 

I mitt material återfinns även detta drag och det finns flertalet inlägg där deltagarna presenterar 

sig som nyligen hemkomna från ett vårdbesök som rörde hjärtfelet, som nyblivna föräldrar till 

ett hjärtebarn eller att de inom kort har tid för en undersökning eller operation av barnets 

hjärtfel. Se exemplen nedan, där tidsangivelserna är markerade med fetstil.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Npf är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
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Exempel 6–9. Tidsangivelser i forumet.  
 

(6)   Hej, jag heter Helena och har en son, August som är 1½ år.  Vi fick besked i onsdags att han kommer att 
behöve en operation där de stänger hans kammarseptumdefekt. 

 

(7)    Hej! Är ny här, fick en dotter i söndags 9/8 med hjärtfel. Hon ska opereras i början på nästa vecka, 
1a av 3 operationer. 
 

(8)    Hej hej! Jag är ny här. Söndagen den 24/1-10 föddes våran dotter Matilda med ett hjärtfel - fallots 
anomali. Vi blev naturligtvis väldigt oroliga och särskilt jag har gråtit väldigt mycket sedan vi fick veta. 
[…] Nu har jag släppt de tankarna men oron för den kommande operationen kvarstår. Hur har ni andra 
klarat tiden innan operation?  

 

(9)    Hej! Jag hoppas jag får fråga er en sak.. 
Var på ul idag vecka 22+2 (pga ep så går jag på extra kontroller) Dom såg att höger förmak var för stort 
och så såg dom inte om det var ngt som slöt mellan?! (uppfattade bara hälften av vad dom sa) Tyckte hon 
sa ngt om ev. hålrum. Kan verkligen ingenting om detta. Ska åka till Örebro inom 2veckor. 

  
I samtliga exemplen ovan finns det en tydlig orientering mot någon typ av tidsangivelse, 

markerat med fetstil. I de flesta av exemplen är denna tidsangivelse också väldigt konkret. I (7) 

och (8) finns det exempelvis ett datum angivet för födseln av barnet: fick en dotter i söndags 

9/8 med hjärtfel och söndagen den 24/1-19 föddes våran dotter. I exemplen finns det även 

tidsangivelser som i högre grad är bundna till den faktiska tiden då inläggen skrevs i forumet: 

idag och inom 2veckor (9), i onsdags (6) och i början av nästa vecka (7). I alla dessa fall 

fungerar tidsangivelserna som ett sätt att aktualisera varför det är relevant för den nya 

deltagaren att presentera sig i forumet, nämligen att det är något som precis har förändrats 

genom en diagnos, att de inom kort kommer träffa en läkare som kan ge mer svar, eller att de 

har en nära förestående operation. Tidsorienteringen blir därför ett sätt för deltagarna att visa att 

det är legitimt för dem att skriva i forumet vid just den här tidpunkten. De väldigt exakta 

tidsangivelserna ringar även in var i processen deltagarna befinner sig, något som överlag 

verkar vara viktigt i forumdiskussionerna. Exemplen ovan visar också på att forumet används i 

en tid mellan olika läkarbesök, där tillgängligheten som trådarna innebär verkar fylla en 

funktion.  

Förutom de konkreta tidsangivelserna finns det även andra uttryck för aktualitet och 

relevans i deltagarpresentationerna som är mindre explicita än i de ovan presenterade 

exemplen. Se exempel (10) och (11) nedan.  

 
Exempel 10–11. Nu som tidsangivelse.  
  

(10)  […] Har inte varit aktiv på ett tag nu eftersom vår Love är opererad och mår bra idag, men jag är gravid 
igen och vi har nu fått reda på att bebisen har något slags hjärtfel. 

 

(11)  […] Jag hade en liten fundering som ni kanske kan hjälpa mig med. Vår dotter föddes med transposition 
och är således helkorrigerad. […] Hon har ännu inte "upptäckt" sitt ärr och vi hade från början tänkt att vi 
skulle vänta med att berätta om hennes hjärta tills hon själv frågar. Men nu är hon över 4 år och har 
ännu inte frågat. 
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I både (10) och (11) är tidsangivelserna koncentrerade kring ett nu, följt av en förklaring av vad 

det är som har skett vid den här tidpunkten, till exempel som i (10) att de nu har fått reda på att 

bebisen har ett hjärtfel. Användningen av nu blir därmed en markör för någon typ av vändpunkt 

och förändring i tillvaron. Hur starkt fokus på tid det finns i inläggen skiljer sig dock åt mellan 

de två presentationerna. (10) är egentligen relativt snarlik de tidigare redovisade 

presentationerna som explicit anger en tid för när något skedde eller när något ska ske. 

Skillnaden här är att beskedet om hjärtfelet inte är formulerat i ett exakt datum eller en exakt 

veckodag, utan genom det något vagare nu. I och med att det rör sig om ett besked är dock det 

inherenta tidsperspektivet ändå relativt kort; beskedet om hjärtfelet fick de ju vid en specifik 

tidpunkt även om denna inte inkluderas i presentationen. I (11) är däremot tidsförankringen 

vagare då dotterns ålder inte är något som plötsligt händer och vänder upp och ner på tillvaron. 

I detta fall består vändpunkten i stället av att dottern, trots sin ålder, ännu inte har 

uppmärksammat ärret efter hjärtoperationen. Tidsangivelsen och vändpunkten i presentationen 

baseras i detta fall i stället på en orientering mot vad som är normalt och hur dottern i enlighet 

med sin ålder borde ha agerat. Nu blir här dels en legitimering av varför det är relevant för 

deltagaren att skriva i forumet vid den här tidpunkten, dels blir orienteringen mot det ”normala” 

även en legitimering av varför hen har dessa funderingar. Användningen av nu markerar även 

att detta är något som deltagaren bakom (11) upplever just nu och att hen inte vill diskutera 

moraliska dilemman för sakens skull.  

Trots att en starkt övervägande del av de studerade presentationerna innehåller 

tidsangivelser för att legitimera relevansen av inlägget finns det även exempel på inledande 

inlägg som inte på samma sätt uppvisar detta drag. I presentationerna finns det dock fortfarande 

i viss mån uttryck för ett tidsperspektiv. Se (12) och (13) nedan, där de delar av 

presentationerna som på något sätt uttrycker tid är markerade med fetstil.  

 
Exempel 12–13. Presentationer med färre tidsangivelser.  
 

(12)  Hej hjärtföräldar, 
jag har en fråga, vår lilla fick problem med hjärtat vi d födsel, arytmi bla, så konstaterades litet läckage 
vid aorta och de saknades eller fanns en förbindelse mellan kamrarna som inte ska vara där  

 

(13)  Hejsan alla.. 
Jag har en liten tjej här hemma som är 11 veckor. På bb fick vi veta att läkren hittade ett blåsljud på 
hennes lilla hjärta.. några dagar senare fick vi veta att hon har ett hjärtfel som heter Fallots Anomali. 
Hon går på regelbundna kontroller och ska opereras någon gång i jan, feb eller mars. 
Är det någon här inne som har barn med samma hjärtfel? Usch.. är så orolig för allt just nu.  

 

I (12) finns det jämfört med tidigare exempel endast ett uttryck för en tidsangivelse, nämligen 

att hjärtproblemet upptäcktes vid födseln av barnet. Detta sker dock utan att det anges någon 
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specifik tid för när detta skedde. I (13) är angivelserna något fler till antalet, där det exempelvis 

finns en beskrivning av barnets ålder och när hjärtfelet upptäcktes: jag har en lite tjej här 

hemma som är 11 veckor. På bb fick vi veta att läkren hittade ett blåsljud. Deltagaren bakom 

(13) anger även en ungefärlig tid för när den stundande operationen ska ske: någon gång i jan, 

feb eller mars. Dessa angivelser är inte knutna till den aktuella tidpunkten på samma sätt som 

tidigare exempel och vändpunkten som många av de andra redovisade presentationerna 

innehåller är därför inte lika tydlig, något som även gäller för (12). I fallet med presentationen i 

(13) kan dock tiden då inlägget skrevs, vilket är i mitten av december, kopplas samman med 

vad som då blir den nära förestående operationen. Deltagaren beskriver även att hen är så 

orolig för allt just nu, där användningen av nu visar på att dessa frågor är aktuella just vid detta 

tillfälle. På så vis finns det vissa uttryck för tidsangivelser, om än i mindre utsträckning än i de 

tidigare presenterade exemplen.  

 

7.1.3 Vilken typ av kunskap som efterfrågas av deltagarna 
Tidigare studier av olika nätbaserade diskussionsforum (se avsnitt 4) har bland annat indikerat 

att dessa grupper används för att utbyta olika typer av information, råd och stöd. Detta gäller 

även för de nya deltagarnas inlägg i mitt material, då ett återkommande drag i alla 

presentationerna är att deltagarna ställer någon typ av fråga eller på något sätt indikerar vad de 

vill ha ut från forumtrådarna. I forumet förekommer det exempelvis flera presentationer där 

deltagare efterfrågar diagnoshjälp, information om en viss typ av hjärtfel eller uttrycker 

önskemål om andra föräldrars erfarenheter av en viss operation eller liknande, något som delvis 

styr hur den efterföljande interaktionen utvecklar sig. Att vad forumdeltagare efterfrågar i sina 

inledande presentationer inte alltid är det som de andra deltagarnas svar tar fasta på har dock 

visats i tidigare studier inom fältet. Både i studierna av Vayreda och Antaki (2009) och 

Smithson m.fl. (2011) var det exempelvis vanligt att deltagarna fick råd även när de inte bad 

om det, och att svaren således inte alltid matchade med vad som efterfrågades av deltagarna. 

Detta kan säkerligen även gälla för hjärtebarnsforumet, där det som exempelvis är formulerat 

som ett behov av information mycket väl kan involvera konkreta råd för vad hen bör göra eller 

hur hen bör tänka i ett visst läge. Huruvida deltagarnas inledande frågor är det som besvaras är 

dock inget jag undersöker specifikt i denna uppsats. Däremot menar jag att vilken typ av 

kunskap som forumdeltagarna efterfrågar även är intressant ur ett medlemskapsperspektiv, då 

de i och med detta deltar i forumets centrala funktioner: att kommunicera om det delade 

problemet genom att ställa frågor och utbyta erfarenheter och information. I frågorna eller 
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önskemålen positionerar de även forumtrådarna och dess medlemmar som en resurs de kan 

utnyttja och indikerar därmed vad för typ av frågor det går att ställa i forumet, något som 

ytterligare motiverar varför det är relevant att visa på hur detta görs. Burke m.fl. (2010) 

beskriver också hur frågor i presentationer har dubbel funktion: de både eliciterar information 

och är ett sätt för nya deltagare att bli medlemmar i gruppen, något som tyder på att dessa 

inledande frågor är en viktig del av det legitima medlemskapet.  

Nedan exemplifieras vilka typ av frågor och önskemål som förekommer i forumet. 

Exemplen som redovisas är utklippta ur längre presentationer, varav några redan har 

förekommit som exempel på tidsangivelser i de inledande inläggen.  

 
Exempel 14–17. Vilken typ av kunskap som efterfrågas av deltagarna.  
  

(14)  […] Hur är det med er andra som fått barn efter ett hjärtebarn? Har allt gått bra och gjordes extra 
anatomigranskning? Om det visade sig vara ytterligare ett barn ned hjärtfel, syntes det på RUL då? 

 

(15)  […] Någon här som också har barn som ska eller har genomgått en "GLEN" operation? Skulle vara kul 
med lite erfarenheter då jag är helt grön på området. 
 

(16)  […] I samband med senaste besöket på lasarettet ställde vi frågan om barnomsorg och om de hade 
rekommendationer kring detta. Läkarna sa att dagmamma är att föredra pga minskad infektionsrisk. 
Sambon, som jobbar inom barnomsorgen, tycker det känns tråkigt. Han vill hellre att hon är på dagis men 
ser väl samtidigt problemet. Hur har ni andra tänkt/resonerat kring barnomsorg? 
 

(17)  […] så konstaterades litet läckage vid aorta och de saknades eller fanns en förbindelse mellan kamrarna 
som inte ska vara där, allt blev så snurrigt, jag minns knappt vad läkaren sa att diagnosen hette... 
Ngn som vet 

 

Presentationerna ovan uppvisar stor variation vad gäller vad de efterfrågar i forumet. Till 

exempel efterfrågar deltagarna bakom (14), (15) och (16) svar som grundar sig specifikt i de 

andra deltagarnas upplevelser eller tankar då de intresserar sig för hur andra 

hjärtebarnsföräldrar har resonerat eller vad de vet genom sina erfarenheter. Deltagaren bakom 

(17) efterfrågar däremot snarare diagnosförklaringar – information som visserligen kan bottna i 

de andra medlemmarnas erfarenheter men som ändå är tydligt knuten till en medicinsk miljö. 

Vilken typ av kunskap som efterfrågas är också något som kommer att utvecklas mer i det 

kommande analysavsnittet, där detta i mångt och mycket är en utgångspunkt för analysen. 

Bland exemplen ovan sticker dock frågan som ställs i (15) ut något, där deltagaren bakom 

presentationen beskriver att det skulle vara kul med lite erfarenheter från en viss operation. 

Genom användningen av kul signalerar detta ett något annorlunda förhållningssätt än de övriga, 

i och med att en allvarlig fråga formuleras på ett ganska lättsamt sätt. Resterande delar av 

presentationen följer dock de mönster som de andra inledande inläggen uppvisar, samt att den 

behandlas som övriga presentationerna i interaktionen som följer, något som tyder på att detta 

inte verkar vara något uppseendeväckande för deltagarna i forumet.  
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Vidare är deltagarna bakom utdragen också olika specifika vad gäller vilka medlemmar i 

forumet de riktar sina önskemål eller frågor till. Exempelvis ringar deltagarna bakom (14) och 

(15) in vilka de adresserar sina frågor till: de som har fått barn igen efter ett hjärtebarn (14) och 

de som har barn som har genomgått en viss typ av operation, vilket i förlängningen även 

innebär föräldrar till barn med en viss typ av hjärtfel11 (15). Även i (16) finns det en viss 

riktning på frågan, där ämnet gör att det kanske främst är de som har barn i eller nära dagisålder 

som är tilltänkta att besvara frågan. Deltagaren bakom (17) är däremot återigen mer allmän i 

sin förfrågning och riktar sig till hela forumet genom att först beskriva vad hen har fått höra 

från läkaren och därefter fråga om forumet vet något. Önskemålen och efterfrågningarna i 

presentationerna kan därför vara ett sätt att positionera vilka tilltänkta adressater som ens 

önskemål har och ett sätt att orientera sig bland det stora antal medlemmar som 

praktikgemenskapen har. Detta kan då vara ett sätt att hitta ett ”rum i rummet”, som tydligare 

samlar de som har liknande erfarenheter eller befinner sig i samma situation. De studerade 

forumtrådarna har som tidigare nämnt inga undergrupper för att mer ingående sortera 

interaktionen. Att då tydligt positionera vilka deltagare inlägget riktar sig till kan vara ett sätt 

att hitta sin match i forumet och kunna få de svar som önskas, något som jag även nämnde 

tidigare i diagnosavsnittet.   

 

7.1.4 Sammanfattning 
Detta inledande analysavsnitt har fokuserat de nya deltagarnas presentationsinlägg i 

forumtrådarna, då jag menar att dessa utgör grunden för ett legitimt deltagande i gruppen. 

Genom presentationerna orienterar sig nykomlingarna mot vad som är centralt i forumet, dess 

funktion och vilka de andra medlemmarna är. De återkommande diagnosbeskrivningarna, 

tidsangivelserna, samt vilken typ av kunskap som efterfrågas visar på att dessa faktorer är 

grundläggande för att presentera sig som ny deltagare i forumet. De stora likheterna menar jag 

även tydligt visar på att det rör sig om en praktikgemenskap, där det finns överenskommelser 

och sociala konventioner för hur deltagandet organiseras i trådarna, vilket också säger något 

om vad som betraktas som legitimt i forumet. Enhetligheten i presentationerna visar här på att 

deltagarna behärskar den tekniska förmågan att skriva i forumet. Även orienteringen mot att 

hitta sin match i forumet och ett ”rum i rummet” påverkas delvis av den tekniska medieringen, 

då det är forumets organisation som skapar denna funktion.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Glenns operation (i utdrag (15) benämnt som ”GLEN” operation) genomförs exempelvis på de barn som tillhör 
samlingsbegreppet enkammarhjärta, där det bara är en av hjärtats två kammare som tar emot inflödet av blod från 
förmaken (1177 Vårdguiden 2016b).  
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De utdrag och exempel som har presenterats hittills har dock alla varit delvis isärplockade 

och redovisats i förkortad form, trots att delarna överlappar och tillhör samma inlägg. För att 

sammanfatta detta avsnitt redovisar jag därför en presentation i sin helhet, som innehåller alla 

de diskuterade dragen och på så vis kan sägas vara typisk för forumtrådarna. Se (18) nedan, där 

diagnosbeskrivningen är markerad med kursiv stil, tidsangivelserna i fetstil och det deltagaren 

efterfrågar från forumet är understruket.  

 
Exempel 18. Sammanfattande presentation i forumet.  
 

(18)  Hej! Fick tips om den här tråden, vi har precis fått reda på att våran lilla skrutt som beräknas 
komma i januari 2012 kommer födas med hjärtfel. En stor VSD och en underutvecklad hö. kammare. 
Det är 19 v. kvar till beräknad förlossning och jag vandrar mellan total lycka, till att vara helt förstörd 
av oro. Någon som har barn/väntar barn med samma hjärtfel? Någon som väntar barn med hjärtfel 
överhuvudtaget? 

      Mvh Karin 
 

I (18) ovan återfinns alla de tre återkommande dragen i presentationerna som har diskuterats i 

detta avsnitt. Det finns dels en tydlig diagnosbeskrivning, i detta fall med medicinska termer, 

som anger att det rör sig om ett medfött hjärtfel. Dels innehåller inlägget flera tidsangivelser 

som visar på en förändring i tillvaron som både gör det relevant och legitimt för deltagaren att 

skriva i forumet, samt beskriver var i processen hen befinner sig. Avslutningsvis finns det även 

två uttryck för vad hen vill ha ut av sitt inlägg: att komma i kontakt med föräldrar eller blivande 

föräldrar till barn med samma hjärtfel, alternativt att komma i kontakt med de som likt hen just 

nu väntar barn oavsett hjärtfel. Deltagaren bakom (18) efterfrågar därmed erfarenheter från 

andra i samma sits, i och med att hen tydligt kan ange vilken diagnos det rör sig om. Detta 

exempel utgör därför en bra sammanfattning av de drag som har diskuterats och fungerar som 

en övergång till kommande avsnitt, som fokuserar på vad som sker i interaktionen som följer 

på presentationer av detta slag.  

 

 

7.2 Kunskapsbyggande i forumtrådarna – legitimitet 

i interaktionen och gemensamma förståelser 
I detta avsnitt analyseras ett antal av de interaktioner som följer på de presentationsinlägg som 

redovisades i det föregående analysavsnittet, med utgångspunkt i vilken typ av kunskap som 

efterfrågas av deltagarna. Till skillnad från det föregående analysavsnittet, som fokuserade 

legitimiteten i deltagandet och vilka drag som är återkommande i nykomlingarnas 
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presentationer, lägger jag i detta avsnitt i stället vikt vid vad som utgör legitim kunskap och hur 

detta förhandlas fram i interaktion. I det följande presenteras därför ett antal interaktioner där 

jag intresserar mig för hur deltagarna legitimerar sina påståenden och därmed bygger upp 

gemensamma betydelser.  

Inledningsvis i avsnittet visar jag hur detta görs i ett antal interaktioner där den övergripande 

aktiviteten är att diagnosticera den nya deltagarens barns eller fosters hjärtfel. Detta följs av ett 

avsnitt som behandlar diskussioner om medicinska undersökningar och hur deltagarna skapar 

en gemensam förståelse för tillförlitligheten i dessa. Avslutningsvis visar jag även på hur 

deltagarna, i diskussioner om barnens längd och vikt och operationsärrens utseende, förhandlar 

sig fram till en syn på vad som är normalt för hjärtebarn och vilka faktorer som påverkar 

operationsärrens utseende.  

I likhet med föregående avsnitt redovisas inläggen ordagrant. I några interaktionskedjor har 

jag utelämnat delar av inlägg som svarar på andra deltagares inlägg i andra diskussioner, samt 

delar av eller hela inlägg som tydligt avviker från ämnet och inte är en del av hur interaktionen 

utvecklar sig. I de fall där deltagarna bidrar med flera inlägg i en interaktion använder jag 

nummertecknet # följt av en siffra för att på så sätt numrera vilket inlägg i ordningen det rör sig 

om, exempelvis L #1 för att benämna deltagaren L:s första inlägg. Om deltagarna enbart skriver 

ett inlägg i interaktionen används inte denna numrering. Denna numrering av inläggen används 

även för att visa vilka inlägg som svarar mot varandra, det vill säga den tidigare nämnda 

citatfunktionen som finns i forumet (se figur 1). Detta återges genom citerar följt av 

deltagarens beteckning och inläggets nummer i ordningen, till exempel citerar L #1, om det rör 

sig om ett bidrag som svarar mot vad L har skrivit i sitt första inlägg. I de fall där deltagarna 

skriver varandras användarnamn markeras detta med hakparentes, exempelvis [L] om någon 

riktar sig till L.  

 

7.2.1 Diagnosticerande interaktioner – gränser för legitimiteten 
Trots att forumtrådarna består av hjärtebarnsföräldrar som inte är medicinskt utbildade (eller i 

alla fall inte presenterar sig som det) finns det flera tillfällen då diskussionerna i princip får en 

diagnosticerande funktion. I det följande presenteras fyra interaktioner, alternativt delar av 

interaktioner, där deltagarna som presenterar sig är ute efter information gällande diagnosen av 

barnets eller fostrets hjärtfel. Diagnosinslag förekommer i andra diskussioner i materialet men 

jag har valt ut dessa fyra då jag menar att de tydligt visar på vad som utgör grunden för att på 

ett legitimt sätt komma med diagnosförslag i forumet. Att det just förekommer diagnosförslag i 
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forumet är även i sig intressant då diagnoser och diagnosticerande interaktioner kanske är det 

som är allra tydligast kopplat till vårdens verksamhet. Det tidigare nämnda fastnålade inlägget i 

forumet innehåller också flera hänvisningar till att det alltid är bättre att kontakta vården och att 

ingen av de deltagande föräldrarna kan säga något specifikt om andra föräldrars barns hjärtfel. 

Hur diagnosticerandet sker i interaktionen och hur detta legitimeras blir därför intressant att 

studera lite närmare.  

I den första interaktionen som presenteras deltar totalt fyra forummedlemmar. I den delen 

som diskuterar diagnosen är dock bara två deltagare involverade, varpå det är denna del av 

interaktionen som presenteras. Se (19) nedan.  

 
Exempel 19. VSD som en möjlig diagnos.  
 

     A #1 Hej hjärtföräldar, 
jag har en fråga, vår lilla fick problem med hjärtat vi d födsel, arytmi bla, så konstaterades litet 
läckage vid aorta och de saknades eller fanns en förbindelse mellan kamrarna som inte ska vara 
där, allt blev så snurrigt, jag minns knappt vad läkaren sa att diagnosen hette... 
Ngn som vet 

 

O #1   [A]- kanske VSD? 
det betyder att det är ett hål mellan kamrarna, har ni inte varit på någon mer utredning? Ofta växer 
det ihop av sig själv och behöver inte åtgärdas kirurgiskt. det bästa är nog om du tar kontakt med 
barnkardiologerna på ditt sjukhus för att få svar på dina frågor. och om det måste åtgärdas på 
något vis. 
kram 

 

A #2 citerar O #1  
Vad betyder VSD? Jo, vi har varit på flera ultraljud och de hoppas att det ska växa ihop, utan de 
håller koll på det. 

 

O #2  VSD är en förkortning på ventrikel septum defekt. och betyder att det är hål mellan kamrarna, det 
är den vanligaste hjärtmissbildningen och om hålet är litet brukar det kunna växa ihop av sig 
självt. det finns en del föräldrar här inne vars barn har eller ska bli op, för detta!  min Emilia har 
oxå det bla, men det är för stort för att operera. 

 

A #3 Tack! Jag ska prata med doktorn, han sa ju det men det var ju så snurrigt allt! Hm, han sa det ju 
flera gånger dessutom 

 

[tre inlägg i interaktionen bortklippta] 
 

I sin inledande presentation i (19) ger A en ganska vag beskrivning av vad hen vet om barnets 

hjärtfel, något som i sig gör det naturligt och relevant för hen att fråga om vad denna diagnos 

heter. I sitt första inlägg kommer också O med ett förslag på diagnosen, nämligen att det skulle 

kunna vara en VSD. O ger även en fylligare beskrivning av vad det är i hjärtat som är felaktigt 

bildat och vad detta innebär: det betyder att det är ett hål mellan kamrarna […] Ofta växer det 

ihop av sig själv och behöver inte åtgärdas kirurgiskt. I detta inledande skede i interaktionen 

legitimeras inte dessa påståenden och det finns därför inget som förklarar varför hen kan ge 

detta diagnosförslag. Inlägget innehåller dessutom en hänvisning till vården och en uppmaning 

om att A bör ta kontakt med barnkardiologerna på sjukhuset för att få svar på frågorna som hen 
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har ställt i forumet, något som anknyter till vad som står i det fastnålade inlägget om forumets 

begränsningar. I och med detta tar O alltså tydligt avstånd från att hen kan ha samma funktion 

som en läkare, vilket hänger samman med vilken typ av sjukdom det rör sig om. Hjärtfel är ju i 

allra högsta grad en sjukdom som inte kan självdiagnosticeras och diagnosförsöken som görs 

av andra forummedlemmar i trådarna kan därför inte ha någon större inverkan på behandling 

eller liknande. Samtidigt visar A:s frågor om diagnosen att hen ser på forumet som ett 

sammanhang där det finns mycket kunskap och där hen skulle kunna få svar på vilken diagnos 

det rör sig om.  

I interaktionen följs O:s bidrag därefter upp av en fråga från A (#2) om en förklaring av vad 

VSD är och därmed ett förtydligande av vad O:s inledande diagnos betyder. I inlägget skriver 

även A att de har varit i kontakt med vården, vilket svarar mot O:s kommentar om vart hen ska 

rikta sina frågor. O:s andra inlägg består därefter av en mer utförlig beskrivning av hjärtfelet 

VSD, som bland annat inkluderar vad förkortningen står för: ventrikelseptumdefekt. Till viss 

del upprepar även O vad hen skriver i sitt första inlägg om att VSD är ett hål mellan kamrarna 

och att det kan växa ihop: och betyder att det är hål mellan kamrarna, det är den vanligaste 

hjärtmissbildningen och om hålet är litet brukar det kunna växa ihop av sig självt. Till skillnad 

från det första bidraget i interaktionen, där dessa påståenden inte kunde härledas till någon 

specifik källa och därmed legitimeras, finns det däremot här även en hänvisning till att O:s 

dotter har samma fel: min Emilia har oxå det bla, men det är för stort för att operera. Genom 

att den egna dottern har detta hjärtfel blir dessa faktapåståenden om hjärtfelet legitimerade 

genom legitimeringstypen erfarenhetsbaserad expertis. Den information som O ger i inlägget är 

intressant nog också ganska generellt utformad, och även det statistiska påståendet om att VSD 

är den vanligaste hjärtmissbildningen legitimeras här genom att den egna dottern har detta fel. 

Interaktionen visar därför hur den egna erfarenheten kan utgöra en grund för att komma med ett 

diagnosförslag och information om det specifika hjärtfelet. O:s rekontextualisering av 

kunskapen som hen har förvärvat genom erfarenheterna av dotterns hjärtfel används alltså för 

att kunna uttala sig generellt om hjärtfelet, samt för att ge ett diagnosförslag som rör det hjärtfel 

A beskriver.  

Att det egna barnets diagnos utgör en viktig grund för att kunna hjälpa en annan 

forumdeltagare med diagnos eller information om ett specifikt hjärtfel är något som 

återkommer i flera av de diagnoslikande interaktionerna i mitt material. Se (20) nedan, där T 

som initierar interaktionen precis har varit på ett ultraljud och har frågor om den knapphändiga 

informationen som hen har fått där.  
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Exempel 20. Frågor om information från ultraljud. 
 

     T #1 Hej! Jag hoppas jag får fråga er en sak.. 
Var på ul idag vecka 22+2 (pga ep så går jag på extra kontroller) Dom såg att höger förmak var 
för stort och så såg dom inte om det var ngt som slöt mellan?! (uppfattade bara hälften av vad dom 
sa) Tyckte hon sa ngt om ev. hålrum. Kan verkligen ingenting om detta. Ska åka till Örebro inom 
2veckor. Vad innebär detta felet? Vad kommer att hända när bebis kommer ut i såfall? Blir det op 
direkt el är det ett "lindrigt" fel?  
Så tacksam för svar. 

 

V  citerar T #1 
Jag kan inte säga vad detta innebär för jag är inte insatt i dessa fel. men jag ska vara ärlig och säga 
att du nog kommer måste lämna bort ditt barn när det föds till sjukhuset och H'n kommer bli 
uppkopplad till maskiner, och opereras snartast. Och du ska då ställa in dig på en jobbig resa för 
det är verkligen inte lätt att gå igenom med sitt nyfödda barn.. Jag säger detta för att du inte ska 
ställa in dig på guld och gröna skogar. Hoppas det går bra i örebro och att det inte är så farlig som 
det lät på UL. att H'n har hjärtfel är nog något som du ändå måste ställa in dig på! 
Lycka till 

 

T #2  Tack [V]! 
Ja, jag ställer in mig på att bebis har hjärtfel. Hon sa dock att nästa gång kanske det inte visar 
något fel, men som sagt så antar jag att man inte blir skickad till Örebro i första taget. 

 

U  [Svar på andra deltagares inlägg bortklippt] 
 

[T]: Som det låter på det du säger 'inte om det var ngt som slöt mellan' verkar ju vara att det 
saknas del av/hela väggen mellan de två förmaken. Då blandas syrerikt och syrefattigt blod vilket 
ger en lägre syresättning i blodet. Min dotter har så mellan kamrarna och de ska de korrigera på op 
som blir troligtvis till hösten (då är hon 3 år). Det beror helt på hur stort hålet är och hur påverkat 
barnet är om och när det blir operation. I vissa fall kan de sluta sig självt, men då ska det vara ett 
mindre hål från början. Sen har jag ingen aning om vad det innebär att höger förmak är för 
stort. Gör så när du kommer till Örebro att du ber läkaren som gör UL:et att skriva ner vad det är 
för fel han hittar. Det är jättesvårt att ta in all info när man är i en sån situation.  Mycket lättare då 
att kunna söka efter info, eller ta det med en läkare på 'hemmaplan' när ni kanske hunnit smälta 
allt lite mer. Hoppas det går bra i Örebro! 

 

I likhet med A:s presentation i (19) är även T:s inledande inlägg ganska trevande vad gäller 

diagnosbeskrivningen: dom såg att höger förmak var för stort och så såg dom inte om det var 

ngt som slöt mellan?! (uppfattade bara hälften av vad dom sa) Tyckte hon sa ngt om ev. 

hålrum. Kan verkligen ingenting om detta. Positioneringen som okunnig vad gäller diagnosen 

gör det därmed naturligt för T att ställa en fråga om vad det skulle kunna vara för fel: vad 

innebär detta felet? Vad kommer att hända när bebis kommer ut i såfall? Blir det op direkt el 

är det ett "lindrigt" fel?.  

Det första svaret som T får från V innehåller dock inget som skulle kunna likna en diagnos. 

Detta kommenterar även V genom att skriva att hen inte har någon kunskap om just dessa 

hjärtfel: jag kan inte säga vad detta innebär för jag är inte insatt i dessa fel. På ett specifikt 

plan verkar alltså V inte tycka att hen har något att bidra med, medan den efterföljande 

beskrivningen av vad hen har att vänta sig framöver med operationer och en nyfödd bebis med 

hjärtfel visar på att hen kan bidra med erfarenheter på ett mer generellt plan. Trots att V:s barn 

inte har detta fel kan V då ändå, i egenskap av att vara förälder till ett barn med en annan typ av 

hjärtfel, säga något om vad som exempelvis kommer hända när barnet väl är fött. De generella 



	  
49 

påståenden som inlägget till största del består av legitimeras därför genom att V 

rekontextualiserar den egna erfarenheten av att föda ett hjärtsjukt barn. Legitimeringen är i 

detta fall implicit, då V inte ger någon mer utförlig beskrivning av vad hens barn har för 

diagnos. Inlägget visar dock tydligt att det finns en gräns mellan vad de olika deltagarna verkar 

anse att de kan bidra med i forumet, där vissa erfarenheter och information är av mer generell 

karaktär och gäller alla, medan andra aspekter inte är lika allmängiltiga.   

U:s bidrag i interaktionen är däremot mer specifikt till sin karaktär. I sitt svar på T:s 

presentation ger U även en del av en, om än ganska vag, diagnos: som det låter på det du säger 

'inte om det var ngt som slöt mellan' verkar ju vara att det saknas del av/hela väggen mellan de 

två förmaken. Diagnosen är här tydligt grundad i T:s egen formulering om att det inte var något 

som slöt mellan förmaken, vilket i U:s inlägg markeras med enkla citattecken. T:s 

rekontextualisering av vad läkarna berättade på ultraljudsundersökningen har alltså först 

förflyttats till forumet och den inledande presentationen, och därefter till U:s inlägg där den 

utgör en del av den diagnos som U föreslår. I sitt inlägg ger U även en förklaring till vad 

diagnosen innebär, nämligen att det syrerika och det syrefattiga blodet blandas vilket gör att 

syresättningen i blodet blir lägre, samt att hen beskriver att hålets storlek påverkar 

behandlingen. Dessa påståenden, som är av förklarande karaktär och tydligt visar på U:s 

kunskap om denna typ av hjärtfel, legitimeras även här genom erfarenhetsbaserad expertis – att 

U:s eget barn har samma hjärtfel: min dotter har så mellan kamrarna och de ska de korrigera 

på op som blir troligtvis till hösten (då är hon 3 år). På så vis legitimeras påståendena genom 

att hen faktiskt är i samma situation själv och att hen har lärt sig detta genom dotterns hjärtfel. I 

likhet med O i (19) verkar också U helt och hållet ha approprierat denna kunskap. Det finns 

exempelvis inga hänvisningar till att detta skulle härstamma från någon annan källa, även om 

det är högst troligt att denna information ursprungligen är hämtad från vården. U:s beskrivning 

blir därför väldigt lik en läkarröst, något som tydligt visar att den levda erfarenheten fungerar 

som en typ av expertislegitimering.  

Att U är positionerad som en expert i frågan om hålrum verkar dock enbart gälla just denna 

del av diagnosen. När U kommenterar det T skriver om höger förmaks storlek är det därför en 

markant skillnad i positionering: sen har jag ingen aning om vad det innebär att höger förmak 

är för stort. Möjligheten att kunna komma med ett legitimt diagnosförslag verkar därför ytterst 

vara kopplad till det egna barnets diagnos, något som både V och U orienterar sig emot i sina 

inlägg. På så vis skisserar interaktionerna i (19) och (20) ut gränserna mellan vad som kan 

utgöra ett legitimt bidrag i denna typ av aktivitet, där rekontextualiseringar av den levda 

erfarenheten som bygger upp en erfarenhetsbaserad expertis har begränsningar för vad den kan 
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bidra med i interaktionen. Det finns alltså tydliga gränser för på vilka grunder det är legitimt att 

komma med diagnosförslag.  

 

7.2.1.1 Diagnosticering och efterfrågan av annan kunskap  
De diagnosliknande interaktionerna i forumet har dock i vissa fall fler funktioner än att ge 

förslag på en diagnos. Bland annat förekommer det även diskussioner som delvis fungerar 

diagnosticerande, delvis mynnar ut i andra funktioner. (21) nedan är ett exempel på en sådan 

interaktion, där M inleder diskussionen med en beskrivning av vad läkarna har sagt på de 

ultraljudsundersökningar som hen har varit på. Diskussionen går sedan över i att handla om vad 

vissa termer på engelska har för svenska motsvarigheter och hur diagnosen påverkar barnets 

liv. I likhet med de andra diagnosticerande interaktionerna finns det även här en gräns för vad 

den egna erfarenheten kan fylla för funktion. Se (21) nedan.  

 
Exempel 21. Tolkning av diagnos och engelska termer.  

 

     M #1 Kikar in pa rekomendation... Har nu vart pa 2 UL o ssk kan inte se alla 4 rum pa bebbens hjarta. 
Sa nu ska vi till en specialist om 2 veckor... Ar d nan av er som har erfarenhet av det? vad vantar 
oss om den bara har 2 rum? *OROLIG* 

 

P  [M]: 
Har själv ingen erfarenhet av något rum av hjärtat saknas.Vet du om det var kammare eller förmak 
som inte syntes? Ville bara skicka några styrkekramar från Sverige! 
//Therese   

B  citerar M #1 
hej du..  vår dotter är född med ett så kallat enkammar hjärta så det kan vi allt om känns det som. 
sa de något mer om vad det var som saknades?? vet hur du mår just nu.. men tro mig det kommer 
gå jätte bra. 
styrke kram 

 

M #2  citerar B #1 
TACK, Bor ju i USA o har sager dom att dom bara kan se 2 chambers...o d maste ju va rum da? 
Vet inte vad d e, da man inte beharskar spraket till 250% sa poppar alla fragar upp nu, hemma. 
Vad hander? Kan man leva ett normalt liv? Operation,  Annars sa sa dom att allt sag fint ut, 
normlat, men d va just d dar me att dom bara kudne se 2 chambers. O jag hajjar inget...malar ju 
upp varsta tankbara senariot... Lust att beratta nat lugnade?  

 

R #1  citerar M #2  
Hej Gift med [B]. 
2 chambers är ju 2 kammare. Vår dotter är född med endast en kammare, en klaff och ett förmak 
och hon lever normalt (vad normalt nu betyder ha ha) Hon mår toppen och äter som en häst. 
Det kommer gå jättebra för din lilla bebis med ska du se. Var glad att du får reda på det nu så du 
hinner förbreda dig mentalt än att få en chock efter förlossningen. Undrar du något så bara fråga 
på så svarar vi alla så gott vi kan. Försök bara ta det lugnt. Jag vet lättare sagt än gjort då vi själv 
varit i samma situation. 
Kram på dig 
 

M #3 citerar R #1 
Tack for svar. Jo jag vet att dom sager chambers/ kammare, vilket for mig e konstigt, men jag 
TROR dom pratar sa o menar rum ( formak etc, e helt kass pa anatomin) eftersom dom sager att 
dom bara kan se 2... 
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R #2  citerar M #3 
Låter konstigt hmmm. Du kan ju bara vänta och se vad dom säger om 2 veckor. Och den väntan 
kommer kännas som en hel evighet. 

 

G  citerar M #1 
Hej! Vår lille kille har ett så kallat enkammarhjärta. Han har vänster kammare och det är så stort 
hål mellan förmaken att det i princip bara är ett. Jag tror att det är väldigt ovanligt att barnen 
saknar både en kammare och ett förmak. Jobbigt för er att måsta vänta två veckor på besked. På 
min sida står det om lillemans hjärtfel om du vill läsa. 
Lycka till! Kram Sofia   

[sju inlägg i interaktionen bortklippta] 
 

M:s inledande inlägg har stora likheter med de inledande presentationerna i (19) och (20), där 

det återigen finns en ganska vag beskrivning av diagnosen: ssk kan inte se alla 4 rum pa 

bebbens hjarta. M positionerar sig tydligt som okunnig i frågan genom en kortfattad förklaring 

av vad hen har fått veta på läkarbesöken. I likhet med T i (20) befinner sig även M i en period 

mellan läkarbesök, varpå detta är något som gör det relevant för hen att skriva i forumet.  

P och B är de första att svara på M:s presentation. De båda inläggen skiljer sig dock mycket 

åt, där P:s inlägg, i likhet med V i (20), består av en tydlig markering av att hen inte själv har 

någon kunskap om just denna typ av hjärtfel: har själv ingen erfarenhet av något rum av 

hjärtat saknas. Inlägget utgörs i stället av frågor till M som skulle kunna ge mer information. 

B:s bidrag visar däremot prov på att hen, utifrån informationen i M:s första inlägg, har 

diagnosticerat hjärtfelet som ett enkammarhjärta: vår dotter är född med ett så kallat enkammar 

hjärta så det kan vi allt om känns det som. Den egna erfarenheten av att ha ett barn med samma 

eller ett liknande hjärtfel fungerar här som legitim grund för att kunna säga något om hjärtfelet, 

något som ju P inte gjorde i sitt svar till M. Diagnosen blir i detta fall inte beskriven på samma 

sätt som av deltagarna i (19) och (20), men jämförelsen med det egna barnet tyder ändå på att B 

har diagnosticerat hjärtfelet på basis av den erfarenhetsbaserade expertisen. B ställer även 

frågan om huruvida det saknas något mer i barnets hjärta, möjligen för att kunna ringa in mer 

konkret vilket fel det rör sig om.  

I M:s svar på detta inlägg (M #2) följer därför en lite utförligare beskrivning av vad som har 

sagts på de ultraljudsundersökningar som M har varit på hittills. Återigen positionerar sig M 

som okunnig genom att exempelvis hänvisa till de språkbarriärer som finns och skriva o jag 

hajjar inget. M gör själv en tolkning av att två chambers skulle betyda två rum, vilket även 

ställs som en fråga till deltagarna i interaktionen. M ställer också frågor om vad som kommer 

hända med barnet: vad hander? Kan man leva ett normalt liv? Operation. Dessa frågor som 

inte längre enbart rör en diagnos, tillsammans med önskemålet om lugnande historier, gör att 

interaktionen delvis ändrar riktning. Detta syns i R:s första bidrag i diskussionen. R, som 

skriver att hen är gift med B vilket implicerar att hen även är förälder till dottern med 
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enkammarhjärta, inleder sitt inlägg med ett tydligt svar på frågan som ställdes av M i (#2): 2 

chambers är ju 2 kammare. R:s bidrag visar också att diagnosen kvarstår, i och med att den 

egna dotterns hjärtfel och tillvaro rekontextualiseras och används som en utgångspunkt: vår 

dotter är född med endast en kammare, en klaff och ett förmak och hon lever normalt (vad 

normalt nu betyder ha ha) Hon mår toppen och äter som en häst. Legitimeringen i påståendet 

är här erfarenhetsbaserad, där dotterns tillstånd rekontextualiseras som en kunskapsresurs och 

en grund för jämförelse. Det normala enligt R är att dottern mår bra och att hon äter stora 

mängder mat, en beskrivning som i hög utsträckning orienterar sig mot svårigheterna att äta 

och att gå upp i vikt som är vanliga hos barn födda med hjärtfel (Hjärt-Lungfonden 2013:19). 

R:s skämtsamma kommentar inom parentes om vad som egentligen är normalt visar dock på en 

tanke om att vad som är normalt är högst subjektivt. R bidrar även med lugnande information, 

råd och stöd, precis som M ber om: det kommer gå jättebra för din lilla bebis med ska du se 

[…] Försök bara ta det lugnt. Denna del av interaktionen är därför av något annan karaktär, i 

och med att den till stor del handlar om att ge psykologiskt stöd och inte enbart om att förmedla 

information om vad diagnosen betyder rent anatomiskt eller medicinskt.  

I det efterföljande utbytet mellan M och R blir interaktionen återigen mer fokuserad på den 

beskrivning som M har fått från läkaren och vad olika termer kan betyda. Här vill jag särskilt 

lyfta vad R (#2) skriver som svar på M:s (#3) fortsatta frågor om anatomiska begrepp: du kan 

ju bara vänta och se vad dom säger om 2 veckor. Genom detta bidrag orienterar sig R mot de 

gränser som finns för forumdeltagarna vad gäller diagnosticerandet, nämligen att deras 

kunskaper är begränsade till den egna erfarenheten och att resterande del av diagnosticerandet 

måste skötas av vården. Detta syns även i G:s bidrag i interaktionen, där hen först visar på att 

hen har diagnosticerat M:s beskrivning av hjärtfelet som ett enkammarhjärta genom att jämföra 

med den egna sonens hjärtfel. G hänvisar därefter även till att det är vården som står för den 

slutgiltiga diagnosen: jobbigt för er att måsta vänta två veckor på besked. Även i denna 

interaktion finns det alltså gränser för vad deltagarna verkar tycka att de kan bidra med i 

förhållande till vården.  

Det fjärde och sista exemplet på diagnosticerande interaktioner kan ses som en 

sammanfattning av vad de tidigare tre har visat. Interaktionen utgår från D:s presentation, där 

hen beskriver hur barnet de väntar har ett hjärtfel där hjärtat är ställt åt fel håll. D:s inledande 

presentation får svar från två andra deltagare, K och L. Se (22) nedan.12  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 En variant på denna presentation förekommer även i slutet på den tråd som var aktiv innan tråden som denna 
interaktion är hämtad från, något som även blir synligt genom att D skriver Postar det här i den nya tråden också. 
I den tidigare tråden får presentationen svar från tre deltagare, varav två av dem skriver att de har skickat privata 
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Exempel 22. Sammanfattande exempel av diagnosticerande interaktioner.  
 

     D #1 Postar det här i den nya tråden också: 
Har inte varit aktiv på ett tag nu eftersom vår Love är opererad och mår bra idag, men jag är 
gravid igen och vi har nu fått reda på att bebisen har något slags hjärtfel. Det vi definitivt vet är att 
hjärtat är ställt är fel håll, dvs att det pekar åt höger istället för vänster, men om det finns något 
mer som inte är som det ska, vet vi inte ännu. De har försökt att titta men av olika orsaker har det 
varit omöjligt att kunna säga något säkert. Så vi måste vänta tre veckor på att förhoppningsvis få 
veta mer. På den tiden borde bebisen ha hunnit växa till sig och blivit så pass stor att de kan få en 
tydligare bild över hjärtat. Jag hade verkligen hoppats på att slippa gå igenom det här en gång till, 
det var mer än nog förra gången.  Är det någon annan vars barn har hjärtat ställt åt fel håll? 

 

K   [D] - Jag väntar bebis som har hjärtat ställt åt vänster. Hon har vänsterisomerism, låter kanske 
kanske som att din bebis har högerisomerism. Men jag kan självklart inte veta .  
Skriv gärna om du vill prata. 
Kram Lottis 

 

L  [D]: min dotters hjärtspets pekar också åt höger (hjärtat ligger på rätt ställe, det är "spetsen" som 
pekar åt höger). Hon har även något som kallas för kriss-kross heart, dvs att kamrarna ligger som 
ett kryss "framför och bakom varandra" så att säga (vilket tydligen är extremt ovanligt så det hör 
inte ihop med att spetsen är högerställd). Hör gärna av dig oms du har frågor. 

 

D #2  Ville bara tacka er som har svarat ang min bebis hjärtfel.  Jag har haft fullt upp sista dagarna, vi 
har precis sålt vår lägenhet och skrev kontrakt idag, så jag har inte hunnit svara än. 

-ligt tack och jag återkommer när det har lugnat sig lite här hemma. 
 

Denna interaktion har som sagt flera likheter med de diagnosliknande diskussioner som tidigare 

har presenterats. Exempelvis är den inledande presentationen från D, i likhet med de tidigare 

presentationerna, ganska vag i sin beskrivning av hjärtfelet. I detta fall kan det förklaras genom 

att det inte går att se något mer på läkarundersökningarna och det därför saknas en mer 

fullständig bild av hjärtat för att kunna ställa en komplett diagnos. D befinner sig därmed likt 

flera av de andra diagnospresentationerna i en fas mellan olika läkarundersökningar, vilket 

utgör anledningen till att hen skriver i forumet: så vi måste vänta tre veckor på att 

förhoppningsvis få veta mer.  

Frågan som D ställer är däremot inte lika tydligt diagnosinriktad som de andra exemplen, 

med tanke på att hen i sitt inlägg enbart söker efter andra deltagare som har barn med liknande 

fel. K:s svar på D:s presentation har dock ändå en diagnosticerande funktion och visar på att K 

tolkar det första inlägget som ett önskemål om en diagnos. Likheterna mellan vad K skriver och 

diagnosförslagen från O i (19), U i (20) och B i (21) är också slående. K:s beskrivning är 

exempelvis grundad i det egna barnets diagnos och det är därför den erfarenhetsbaserade 

expertisen som legitimerar att hen kan komma med ett diagnosförslag: jag väntar bebis som 

har hjärtat ställt åt vänster. Hon har vänsterisomerism, låter kanske kanske som att din bebis 

har högerisomerism. Det egna barnets diagnos, där hjärtat är ställt åt vänster, överförs i och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
meddelanden som svar och den tredje skriver att hen ska svara i den nya tråden (deltagare L ovan). De få synliga 
svaren, i kombination med att D väljer att publicera inlägget igen, gör dock att jag väljer att enbart använda den 
interaktion som följer på den andra presentationen.   
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med detta till vad som skulle kunna gälla för D:s barn, det vill säga samma diagnos fast med 

hjärtat åt höger. Försiktigheten i diagnosförslaget är dock framträdande, dels genom att K 

skriver kanske kanske, dels genom den efterföljande garderingen men jag kan självklart inte 

veta som markerar gränsen för den egna expertisen. K:s bidrag sammanfattar på så vis hur 

diagnosticeringen brukar se ut i hjärtebarnstrådarna, nämligen att den legitimeras av 

erfarenhetsbaserad expertis och bottnar i egna upplevelser, samtidigt som den är tydligt 

begränsad och knuten till vården som en professionell auktoritet.  

Svaret från L är däremot inte lika inriktat på att diagnosticera som det K skriver. L:s 

beskrivning av att dotterns hjärta är ställt åt fel hål inkluderar exempelvis ingen diagnos eller 

ett medicinskt uttryck för detta, trots att det L skriver har stora likheter med D:s beskrivning. 

L:s inlägg ger dock ytterligare en beskrivning av dotterns hjärtfel som skulle kunna användas 

som något att jämföra med: hon har även något som kallas för kriss-kross heart. Intressant här 

är att L tydligt markerar att dessa diagnoser inte hör samman, vilket skulle kunna tyda på att 

denna jämförelse som inlägget utgör också till viss mån är diagnosticerande. L:s inlägg fyller 

även en funktion av att hitta andra föräldrar med så lik diagnos som möjligt och ett ”rum i 

rummet”, något som kommenterades tidigare i 7.1.1 och 7.1.3. 

 

7.2.2 Sammanfattning diagnosticerande interaktioner 
Vad säger då dessa diagnosticerande interaktioner om legitimitet i forumet? Det som 

framförallt har framträtt i analysen av dessa interaktioner är de tydliga gränser som finns för 

vad som utgör en legitim diagnosticering och vem som kan göra den. I interaktionerna 

orienterar sig deltagarna genomgående mot att det är den egna erfarenheten och expertisen som 

har förvärvats därigenom som avgör rätten för att kunna säga något mer ingående om vilken 

typ av hjärtfel som de nya deltagarnas barn eller foster kan tänkas ha. Den legitimeringstyp 

som helt och hållet dominerar i dessa interaktioner är därmed den erfarenhetsbaserade 

expertisen (Rehnberg 2014:92), som utgörs av rekontextualiseringar av det egna barnets 

situation och diagnos. Detta kan möjligtvis förklaras genom frågan som ställs, där den nya 

deltagaren positionerar de andra forumdeltagarna som kunniga och erfarna vilket gör att svaren 

också blir grundade i den egna erfarenheten. Svaren från deltagare som inte har barn med den 

aktuella diagnosen stärker även denna uppdelning, då de tydligt markerar att de inte kan något 

säga något om det specifika hjärtfelet. I vissa fall väljer dessa deltagare dock att kommentera 

med mer uttömmande frågor om hjärtfelet eller mer generell kunskap om exempelvis vad som 

kommer att ske efter att barnet är fött, återigen genom att rekontextualisera egna erfarenheter. 
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Den erfarenhetsbaserade expertislegitimeringen verkar därmed ha vissa gränser, och det är 

tydligt att den egna erfarenheten av att vara hjärtebarnsförälder inte går att applicera på 

specifika frågor om andra hjärtfel. Detta mönster i deltagarnas agerande visar på vissa likheter 

med Lamerichs (2003) studie, där den egna erfarenheten av depression inte direkt kunde 

förflyttas till någon annans livssituation. Legitimiteten i dessa erfarenheter var i Lamerichs 

forum något som förhandlades fram i varje interaktion. I hjärtebarnsforumet verkar de 

erfarenheter som delas av deltagarna med samma hjärtfel visserligen kunna appliceras på de 

nya presentationerna, men giltigheten och legitimiteten gällande den erfarenhetsbaserade 

expertisen är ändock något som deltagarna aktivt orienterar sig mot i interaktionen.  

Vidare är utgångspunkten för diagnosticeringarna i interaktionerna alltid kontakten med 

vården. Flera av deltagarna befinner sig här i en period mellan läkarbesök, vilket är det som 

föranleder att de rådfrågar forumet om information och diagnoshjälp. Detta går i linje med en 

tidigare studie inom Hälsolitteracitetsprojektet av Karlsson m.fl. (2014), som pekar på att 

informationssökandet under tiden mellan två läkarbesök har en viktig roll för de som väntar 

barn med hjärtfel. Forumet kanske därmed kan ses som en lättillgänglig mellaninstans, där 

andra drabbade kan hjälpa till att tolka vad vården har sagt. Forumets funktion gentemot vården 

och vad som är legitimt att säga vad gäller diagnoserna är även något som deltagarna orienterar 

sig mot i interaktionerna. De ger tydliga råd om att kontakta läkarna och markerar starkt att de 

inte har någon auktoritet att uttala sig exakt om vilket hjärtfel det skulle kunna röra sig om. I 

många fall innehåller diagnosförslagen även garderingar och andra uttryck för osäkerhet. Det 

deltagarna gör i förhållande till diagnosen är därmed enbart att tolka eller förtydliga det vården 

har sagt. De bedömer inte diagnosen och kommer inte heller med alternativa förklaringar till 

vad det skulle kunna vara. I diagnosticeringarna finns det, trots detta, väldigt få hänvisningar 

till att det är från vården som informationen kommer. I stället verkar deltagarna ha approprierat 

kunskapen, något som även bekräftas av att de använder den erfarenhetsbaserade expertisen 

som legitimering.  

Den tydliga gränsdragningen mellan forumets roll och vården, och mellan vad specifika 

deltagare på ett legitimt sätt kan uttala sig om utgör även en intressant jämförelse med de 

farhågor som finns om att diskussionsforum kan förmedla skadlig information och normalisera 

ohälsosamma beteenden (se till exempel Rodham m.fl. 2007 och Whitlock m.fl. 2006 om 

forum för självskadebeteende). De ovan presenterade diagnosticerande interaktionerna menar 

jag skisserar ut gränserna för vad som utgör legitima erfarenheter och därmed en legitim grund 

för att komma med diagnosinriktad information; vissa erfarenheter är legitima på ett generellt 
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plan och vissa på ett mer specifikt. Skillnaderna däremellan är också något som deltagarna är 

medvetna om.  

 

7.2.3 Diskussioner om medicinsk tillförlitlighet 
I forumtrådarna förekommer det även ett antal interaktioner som behandlar tillförlitligheten hos 

medicinska undersökningar, det vill säga ytterligare ett verksamhetsområde där vården tydligt 

utgör en auktoritet. Detta avsnitt syftar till att se hur detta hanteras i interaktionen. I det 

följande presenteras två interaktioner där deltagarna diskuterar två av de undersökningar som 

genomförs i samband med diagnosticeringen ett medfött hjärtfel: elektrokardiografi (EKG) och 

rutinultraljud (RUL) (1177 Vårdguiden 2016a). Dessa undersökningar har de allra flesta 

forumdeltagarna varit med om och de har därför erfarenhet av proceduren. Samtidigt krävs det 

medicinsk kunnighet och expertis för att kunna avgöra huruvida undersökningarna är 

tillförlitliga eller inte, vilket gör interaktionerna intressanta ur ett legitimitetsperspektiv. De två 

interaktioner som redovisas i det följande blir därför exempel på blandningen av röster i 

forumet, och ännu ett exempel på hur den egna erfarenhetens legitimitet förhåller sig läkarnas 

och vårdens professionella expertauktoritet.  

Den första interaktionen behandlar frågan om EKG-undersökningars tillförlitlighet. I 

interaktionen deltar fyra forummedlemmar som diskuterar huruvida ett EKG kan vara 

avvikande utan att det egentligen är något fel på barnets hjärta. Ämnet introduceras av G i sin 

presentation som nykomling i forumet, där hen beskriver hur sonen har haft misstänkta 

symptom vilket föranledde att läkarna gjorde ett EKG på hans hjärta. Se (23) nedan, som visar 

den första delen av interaktionen där G får svar från två andra deltagare.  

 
Exempel 23. Deltagare som ställer frågor om EKG-undersökningar.  
 

     G #1 Hej alla. 
Har en son som blir 4år och är fullt frisk. Under en utredning kring npf påpekade jag att sonen 
reagerar vid större fysiskt aktivitet. Tex om han cyklar el hoppar studsmatta. han kan då bli 
påverkad å säger att han får ont i hjärtat å vill bara sitta ner en tid, vill inte göra ngt annat. De 
gjorde nu en EKG och de var säkra att de skulle va bra men så ringde läkaren idag å medd att de 
sett ngt avvikande och ville göra UL. De kommer en kallelse. Nu var det kaos m lillebror som e 
sjuk då han ringde så jag fann mig inte att ställa alla frågor...han prata om hål mellan kamrarna å 
att endel hjärtsjukdomar visar sig senare....de var väl det han sa. Nu undrar jag om ngn av er 
känner igen detta? vad kan de vara? kan ett EKG vara avvikande UTAN att de är ngt? jag är mega 
orolig nu.... hjälp mig. 

 

B  citerar G #1  
hål mellan kamrarna är väl VSD oh det kan, vah jag vet växa ihop av sig självt... 
vet däremot inte om EKG kan vara avvikande trot att det inte är något fel. hoppas på det bästa. 
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R  citerar G #1 och en annan deltagare som har ställt en fråga om EKG tidigare i forumet 
när jag själv var barn och hjärtsjuk o nu för min son så görs alltid ekg i samband med ul-
undersökningarna, men det är ju inte säkert det är så alltid ändå. ekg blir kämpigare ju äldre 
barnen blir, våran son som är 16 mån har för flera månader sedan börjat protestera, sköterskorna 
måste leka tit-ut med honom o även om det inte är ultimat så måste vi ha honom i famnen för att 
han ska vara stilla, det är ju det viktigaste med ekg, att barnet är stilla annars kan det bli 
missvisande. vi har en väldigt duktig o erfaren läkare (faktiskt samma som jag själv hade som 
barn) o han behöver inte så "perfekta" kurvor för att kunna läsa dem. om barnet inte är stilla så 
kan det bli missvisande ekg, men det brukar ju sköterskorna se direkt så då tar man o provar på 
nytt, så hur ofta det är avvikande utan att ngt är fel vet inte jag heller. 

 

G #2 Okej, tack för svaren. Jag känner nog att jag kanske bör försöka ringa igen och få fråga det jag 
missade. Han var jätte duktig på EKG tagningen å låg alldeles stilla så det borde inte vara ngt med 
det iaf. Tack igen. Fler som hört talas om att en del hjärtfel då kan upptäckas såhär "sent"? Sonen 
blir strax 4år. Det har inte hörts ngt med stetoskopet så detta kom som en liten chock. Anledn t 
koll är att han klagar på ont i hjärtat då han ansträngt sig väldigt mkt, tex cyklat osv....och måste 
då liksom vila. KÄnner ngn igen detta? 

 

G:s inlägg uppvisar samma tidsförlopp som många av de tidigare presenterade 

diagnosticerande interaktionerna (se 7.2.1), där det är framgår att deltagaren befinner sig i en 

tid mellan två läkarbesök. I G:s fall har hen precis fått reda på att något avvikande har synts på 

EKG-undersökningen och att det därför ska göras ett ultraljud. I sin presentation ställer G, 

förutom frågan om huruvida ett EKG kan visa fel, även en fråga om vad hens beskrivning av 

vad läkaren har sagt kan innebära. Detta är något som fångas upp av B som är den första att 

svara på G:s presentation. I sitt ganska kortfattade inlägg ger B också förslag på vad det skulle 

kunna röra sig om för diagnos genom att upprepa G:s beskrivning: hål mellan kamrarna är väl 

VSD oh det kan, vah jag vet växa ihop av sig självt.... I och med det tidiga skedet i processen 

och den knappa beskrivningen är det kanske inte så konstigt att det förekommer ett 

diagnosförslag, varpå detta inlägg uppvisar likheter med de tidigare presenterade 

diagnosticerande interaktionerna. I detta fall är diagnosförslaget formulerat med ett väl, som 

antingen skulle kunna uttrycka att detta är något självklart och något som är väl känt för 

resterande forumdeltagare, alternativt skulle det även kunna uttrycka en viss grad av osäkerhet. 

Användningen av väl kan också fungera som ett sätt att bjuda in andra deltagare att dela sina 

erfarenheter och kommentera detta. Oavsett tolkning finns det här ingen källa som styrker 

påståendet eller visar varifrån det kommer. Det efterföljande påståendet om att hål mellan 

kammare kan växa ihop av sig själva tillskrivs däremot den egna kunskapen genom vad jag vet, 

samtidigt som denna formulering också öppnar upp för att andra skulle kunna veta mer och 

ifrågasätta detta. På G:s fråga om EKG-testers tillförlitlighet positionerar sig dock B tydligt 

som okunnig i frågan: vet däremot inte om EKG kan vara avvikande trot att det inte är något 

fel. Återigen finns det alltså en tydlig uppdelning mellan vad deltagare verkar känna sig 

bekväma med att på ett legitimt sätt uttala sig om, även om B inte tydligt klargör grunderna för 

kunskapen.  
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Till skillnad från B, som inte kan bringa någon klarhet i frågan om EKG, är R:s svar desto 

mer informativt. R:s svar riktar sig dock även till en annan forumdeltagares fråga (ej redovisat 

här) och det är därför inte enbart ett svar till G även om det bidrar med mer information. I R:s 

inlägg är det rekontextualiseringar av den egna levda erfarenheten av att själv ha varit hjärtsjuk 

som barn och att sonen har ett hjärtfel som utgör grunden och legitimiteten för de påståenden 

som görs. R beskriver exempelvis att det viktigaste för att ett EKG ska bli bra är att barnet 

håller sig stilla: ekg blir kämpigare ju äldre barnen blir, våran son som är 16 mån har för flera 

månader sedan börjat protestera, sköterskorna måste leka tit-ut med honom o även om det inte 

är ultimat så måste vi ha honom i famnen för att han ska vara stilla, det är ju det viktigaste med 

ekg, att barnet är stilla annars kan det bli missvisande. I detta fall består beskrivningen av ett 

ganska generellt påstående om att undersökningen blir svårare ju äldre barnen blir, som sedan 

följs upp av en rekontextualisering av en specifik upplevelse – i detta fall ett läkarbesök där 

sonen gjorde ett EKG. Den erfarenhetsbaserade legitimeringen är dock även kompletterad till 

viss grad av en professionell expertauktoritet genom hänvisningen till sjuksköterskorna och 

läkarna, som ju troligtvis är de som har påtalat vikten av att vara stilla. Avslutningsvis i sitt 

inlägg drar R också en gräns för vad hen kan uttala sig om genom att skriva att hen inte vet hur 

ofta en sådan undersökning faktiskt är felaktig. R garderar sig därmed något och undviker att 

vara alltför tydlig med hur det förhåller sig rent statistiskt, något som alltså hen verkar anse att 

de egna erfarenheterna inte kan täcka in.  

I (23) syns även vad G svarar på dessa två bidrag. I sitt inlägg tackar hen både B och R för 

vad de har skrivit. G anknyter också till vad B skriver om att det kan vara VSD och konstaterar 

att det nog är bäst att ringa själv till läkaren och fråga om diagnosen, vilket återigen visar på att 

det finns en tydlig uppdelning i ansvarsfördelningen som rör diagnosticerandet. I inlägget 

bemöter G även vad R skriver om att barnet ska vara stilla. Genom att beskriva hur sonen 

betedde sig under undersökningen visar G på att hen behandlar R:s tidigare påstående om vad 

som påverkar undersökningen som legitimt: han var jätte duktig på EKG tagningen å låg 

alldeles stilla så det borde inte vara ngt med det iaf. Rekontextualiseringen av R:s barns 

beteende kontrasteras här med en rekontextualisering av hur G:s barn agerade, vilket visar på 

att den erfarenhetsbaserade legitimeringen har inkorporerats i G:s inlägg och accepterats som 

en rimlig faktor som påverkar ett EKG.  

I sitt inlägg ställer G också ytterligare frågor om sent upptäckta hjärtfel som inte förekom i 

den inledande presentationen och ställer frågan om det finns fler som har erfarenheter av 

hjärtfel som har upptäckts när barnen var äldre. Detta leder till ett utbyte med en för 
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interaktionen ny deltagare, där G:s avslutande bidrag även visar hur hen har tolkat de andra 

deltagarnas inlägg. Se (24) nedan.  
 
Exempel 24. Erfarenheter av sent upptäckta hjärtfel.  
 

W #1 citerar G #2  

Min son var 6,5 år när hans två hjärtfel upptäcktes.allt upptäcktes av en slump men förklarade en 
hel del . 

 

G #3 [W]… Du skriver att det förklarade en hel del. Vill du berätta hur du menar? Ja uppenbarligen kan 
det upptäckas senare. Jag kan bara inte förstå att vi ska undersöka hjärtat...det kom så otroligt 
oväntat..!! 

 

W #2 citerar G #3   
Det kom oväntat för vår del med och väldigt chokcerande. Det hela började med att jag vid 
sonnens utskrvning från bvc under en längre tid reagerat på att han knappt växte varken längd 
eller viktmässigt.Det påbörjades då utredning på om han kunde ha celliaki och andra allergier,men 
det visade ingenting och vi blev skickade till barnkliniken för att dom skulle kolla honom.inget 
hittades där i heller ,förutom när doktorn lyssnade på hans hjärta och hörde ett blåsljud. 
Min son har haft samma storlek sedan han var ca 4 år,han är i dag 7 år och liten för sin ålder.Hans 
lillebror och han har nästan samma storlek i kläder och hans lillebror är 3 år.. 

 

G #4 Okej. Tack för ditt svar. Ja, det är ju alltid en chock när det kommer så oväntat. Min son är oxå en 
liten kille, vi får väl se om han växer på sig senare. Han blir alldeles snart 4år. När doktorn i 
måndags lyssnade på  hjärtat hörde han ingenting utan sa att de lät så fint men ville ändå kolla 
EKG när vi ändå var där...och tur var väl det....vad detta nu ska innebära. Kallelse vidare skulle 
komma nästa v.  Känner mig orolig men försöker tänka att det inte behöver vara något...största 
funderingen ligger just i att om EKG kurvor kan vara avvikande UTAN att det är ngt och trots 
man låg still typ...det är det som maler just nu i huvudet....fy.....tänker på er alla.... 

 

W #3 citerar G #4  
Bättre att kolla upp en gång för mycket än en gång för lite ! 
 

I (24) tar som sagt interaktionen en delvis ny riktning och behandlar snarare frågan om sent 

upptäckta hjärtfel och erfarenheter av detta. W:s beskrivning (#1) av sin egen upplevelse utgör 

här en möjlig situation som G kan jämföra sin egen med och ett legitimt exempel på att 

hjärtfelen kan upptäckas sent. Detta blir även synligt i (#3) där G dels legitimerar vad W 

skriver om att det finns hjärtfel som upptäcks senare, dels ber G även om en mer utförlig 

förklaring av vad det var som gjorde att många bitar föll på plats när W fick beskedet. I (#2) 

följer därför W upp sitt inledande inlägg med en beskrivning av de symptom sonen hade och 

som för hen i efterhand var tydliga indikationer på ett hjärtfel. Rekontextualiseringarna av W:s 

egna reaktioner på sonens tillväxt och de undersökningar som gjordes fungerar här som en 

referenspunkt för andra deltagare och något som kan användas för att jämföra med den egna 

situationen. I sitt efterföljande inlägg (#4) använder G också W:s beskrivning av sonens hjärtfel 

och hur det upptäcktes för att jämföra med den egna sonen: min son är oxå en liten kille, vi får 

väl se om han växer på sig senare. G vidhåller dock fortfarande att det skulle kunna vara så att 

sonen inte har ett hjärtfel: känner mig orolig men försöker tänka att det inte behöver vara 

något...största funderingen ligger just i att om EKG kurvor kan vara avvikande UTAN att det 
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är ngt och trots man låg still typ...det är det som maler just nu i huvudet....fy.....tänker på er 

alla..... Detta menar jag visar på två saker. Dels är det återigen en indikation på att G har 

accepterat R:s tidigare bidrag i (23) om att rörelse under ett EKG påverkar resultatet av 

undersökningen. Den erfarenhetsbaserade expertisen som R rekontextualiserar, i kombination 

med en implicit anknytning till vårdens professionella expertis, behandlas därmed som en 

legitimt påstående om hur saker och ting förhåller sig. Dels visar G:s kommentar också att hen 

trots interaktionen fortfarande hoppas på att det inte ska röra sig om ett hjärtfel. B:s försök till 

en diagnos och W:s beskrivning av sonens symptom behandlas alltså inte som legitimt på 

samma sätt. Även om många diskussioner i forumtrådarna aktivt ger förslag på diagnoser är det 

i slutändan en aktivitet som med säkerhet bara kan göras av hjärtspecialister. Med tanke på 

likheten med de tidigare presenterade diagnosticerande interaktionerna kan diskussionen i (23) 

och (24) även sägas fungera som ett mellanläge och en plats för G att bolla tankar kring det 

förmodade hjärtfelet medan hen väntar på att göra ytterligare undersökningar för att få ett mer 

definitivt besked. G:s förhoppning om att det inte behöver vara något fel på sonen kan dock 

även trumfa de påståenden som görs, vilket säkerligen kan påverka hur hen behandlar de bidrag 

som talar för att det skulle kunna vara ett specifikt hjärtfel.  

Denna period mellan två läkarbesök är även tidpunkten för den andra interaktionen som rör 

tillförlitligheten i medicinska undersökningar. I detta fall är det en något kortare diskussion om 

rutinultraljudet som de flesta gravida genomför någon gång mellan vecka 18 och 20. 

Interaktionen inleds av L:s presentation av sig själv som förälder till ett hjärtebarn och gravid 

på nytt. Presentationen får svar från två forummedlemmar, F och N. Se (25) nedan.  

 
Exempel 25. Ultraljudsundersökningars tillförlitlighet. 
 

L  Vi har en dotter sen innan som föddes med ett stort VSD och mindre ASD. Hon opererades när 
hon var tre månader och mår nu jättebra. Nu väntar vi en tös till och var på RUL igår, ingenting 
avvikande syntes på hjärtat (det gjorde det inte på första dottern heller) men vi ska på UL hos 
hjärtspecialist om några veckor. Hur är det med er andra som fått barn efter ett hjärtebarn? Har allt 
gått bra och gjordes extra anatomigranskning? Om det visade sig vara ytterligare ett barn ned 
hjärtfel, syntes det på RUL då? Tacksam för svar! 

 

F  citerar L   
Vi väntar just nu vårt andra barn (v.29) och vår första dotter har ett hjärtfel. På RUL kunde inte 
läkaren se något, men hon påpekade också noga att hon inte har utbildning nog att kika mer 
ordentligt. Vi fick då göra ett till UL i v.20 på spec.mödravården, givetvis hos en läkare som är 
specialiserad på fosters hjärtan. Hon kunde inte heller se något, utan allt hon kunde se och mäta 
var helt normalt och såg bra ut. Hon påpekade dock att man inte kan se precis allt på UL, men att 
vi kan vara lugna. 

 

N  citerar L  
Om jag har förstått rätt så är risken att få ytterligare ett hjärtebarn 50% större än hos första. Risken 
att få hjärtdefekt från början är ju väldigt liten, så även med ökningen vid barn nummer två så är 
det en väldigt liten risk. Så fick vi berättat för oss i alla fall. 
 

Jag var supernojig med andra barnet och vi fick riktat hjärt-UL på honom. Det visade dock inget 
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ovanligt (det gjorde inte storebrors heller och han föddes med VSD och ASD). När han var runt 6 
månader gjordes ett hjärtultraljud eftersom han hade konstiga astmaliknande problem och det 
visade sig att han hade ASD men ett väldigt litet sådant som inte behöver opereras (tydligen var 
detta vanligt, sa läkaren, så jag vet inte om det ens räknas in i den där statistiken). 

 

I likhet med den diskussion om EKG som presenterades i (23) och (24) rör även denna 

interaktion om ultraljudsundersökningar ett ämne som är medicinskt till sin natur. Frågorna 

från L är dock samtidigt tydligt orienterade mot den egna erfarenheten då hen efterfrågar de 

andra forumdeltagarnas upplevelser: hur är det med er andra som fått barn efter ett 

hjärtebarn?. L frågar även huruvida de andra deltagarnas barns hjärtfel syntes på 

undersökningen, vilket anknyter till och lägger upp för mer generella påståenden om hur pass 

vanligt det är att hjärtfelen går att upptäcka genom ultraljud. Något som är intressant i denna 

presentation är också att L tydligt legitimerar varför det är relevant för hen att ställa denna 

fråga och varför det är legitimt att tvivla på tillförlitligheten hos ett ultraljud: nu väntar vi en tös 

till och var på RUL igår, ingenting avvikande syntes på hjärtat (det gjorde det inte på första 

dottern heller). I L:s fall är det därmed den egna erfarenheten av att det första barnets hjärtfel 

inte syntes på undersökningar som gör frågan relevant att ställa. Att ifrågasätta den medicinska 

tillförlitligheten hos vården är alltså här något som L väljer att legitimera, vilket kan vara en 

indikation på den starka ställning som vården har i forumet.  

Frågan från L får svar från två andra forumdeltagare, som båda bidrar med varsitt inlägg i 

interaktionen. I bägge svaren finns det även en tydlig blandning av röster. F:s svar på L:s 

presentation inleds först med en beskrivning som gör hen till en legitim deltagare att svara: vi 

väntar just nu vårt andra barn (v.29) och vår första dotter har ett hjärtfel. Därpå följer 

rekontextualiseringar av F:s möten med vården, där läkarens röster har en framträdande plats. F 

beskriver exempelvis att på RUL kunde inte läkaren se något, men hon påpekade också noga 

att hon inte har utbildning nog att kika mer ordentligt. F rekontextualiserar även ett senare 

möte med en specialistläkare som inte heller kunde se något avvikande på hjärtat, vilket bygger 

vidare på bilden av att ultraljuden skulle kunna stämma. Även i detta fall har läkaren en distinkt 

röst som anger tillförlitligheten hos en ultraljudsundersökning: hon påpekade dock att man inte 

kan se precis allt på UL, men att vi kan vara lugna. Den professionella expertisen som 

legitimering är därmed uppdelad i två, där F dels rekontextualiserar vad läkaren som 

genomförde rutinultraljudet sa, dels rekontextualiseras samtalet med specialistläkaren som 

genomförde den andra ultraljudsundersökningen. Dessa legitimeringar, grundade i den 

professionella expertisen hos de två läkarna, bildar tillsammans en uppfattning om att det i F:s 

fall inte verkar vara ett hjärtfel den här gången. Läkarnas röster är dock inte hundraprocentiga i 
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sina angivelser, och de rekontextualiserade kommentarerna från läkarna visar tydligt på att det 

inte alltid går att se hjärtfelen på ultraljudsundersökningar. F:s kommentar om att de enligt 

läkaren inte behöver oroa sig, och det faktum att det inte finns någon indikation på att F oroar 

sig, visar också på att F själv behandlar dessa utlåtanden som legitima.  

Till skillnad från F, som ju är gravid med sitt barn och därför inte kan säga något om 

huruvida barnet faktiskt har ett hjärtfel eller ej, kan N som har fött sitt andra barn redogöra för 

hela förloppet. Inledningsvis i sitt inlägg beskriver N även hur det ser ut rent statistiskt och hur 

det generellt brukar vara, modifierat med förledet om jag har förstått rätt som fungerar som en 

gardering: om jag har förstått rätt så är risken att få ytterligare ett hjärtebarn 50% större än 

hos första. Risken att få hjärtdefekt från början är ju väldigt liten, så även med ökningen vid 

barn nummer två så är det en väldigt liten risk. Dessa påståenden om risken för ett till barn 

med hjärtfel legitimeras här genom en hänvisning till en oidentifierad professionell expertröst 

under någon form av samtal med vården: så fick vi berättat för oss i alla fall. Legitimeringen 

av dessa faktabaserade påståenden visar tydligt på intertextualiteten i forumet. Genom att 

beskriva att det var så de fick det berättat för sig finns det en explicit hänvisning till att detta är 

någon annans röst och att detta är ett samtal som har ägt rum vid ett tidigare tillfälle.  

I den andra delen av N:s inlägg, som utgör ett nytt stycke, växlar hen dock från det generella 

och statistiska till det specifika, i den bemärkelsen att det nu är den egna erfarenheten som 

dominerar. N rekontextualiserar här såväl det första och det andra barnets undersökningar av 

hjärtat och vad som upptäcktes där: det [riktade ultraljudet] visade dock inget ovanligt (det 

gjorde inte storebrors heller och han föddes med VSD och ASD) och det visade sig att han 

hade ASD men ett väldigt litet sådant som inte behöver opereras. Även om N i inlägget 

beskriver hur det andra barnets hjärtfel eventuellt inte ska räknas in i statistiken utgör N:s 

erfarenhetsbaserade expertis ett led i att visa på att man genom ultraljudsundersökningar inte 

alltid upptäcker hjärtfelen. N, i likhet med F, verkar dock inte lägga någon tydlig värdering i 

detta och ger inte heller några lugnande råd till L om hur hen bör hantera situationen. Snarare 

fungerar dessa bidrag som en jämförelsegrund och en resurs för L att använda. Detta sticker ut 

något från resterande foruminteraktioner, då det är vanligt att inläggen blandar information, 

känslomässigt stöd och dylikt.  

Jämfört med interaktionen som rörde EKG finns det i detta fall inget svar från L som skulle 

kunna visa på hur hen har tolkat de bidrag som F och N gör, och denna aspekt av legitimiteten 

är inget som går att komma åt i denna interaktion. Diskussionen menar jag ändå visar på hur 

deltagare kan rekontextualisera sina kontakter med vården och de ultraljudsundersökningar 
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som de har genomfört som ett sätt att besvara L:s fråga, och därmed visa på tillförlitligheten i 

denna typ av undersökning.  

 

7.2.4 Sammanfattning diskussioner om medicinsk tillförlitlighet 
De två interaktioner där deltagarna diskuterar den medicinska tillförlitligheten hos två vanliga 

verktyg för att diagnosticera hjärtfel visar både på intressanta mönster vad gäller hur olika 

påståenden legitimeras och vilka röster som används för att åstadkomma detta. Den första 

interaktionen som rör EKG exemplifierar hur den egna erfarenheten och expertröster i form av 

läkare och sjuksköterskor kan komplettera varandra och tillsammans bygga en beskrivning som 

är legitim i förhållande till såväl professionell som erfarenhetsbaserad expertis. I detta fall visar 

även G, genom att behandla vad R skriver som legitimt, hur andras erfarenheter och röster som 

rekontextualiseras in i forumet får en tydlig funktion som jämförelsematerial. Återigen visar 

interaktionen också på vilka gränser det finns för vilka bidrag som är legitima och hur långt den 

egna erfarenheten räcker, genom att deltagarna exempelvis väljer att inte uttala sig om den 

statistiska sannolikheten för avvikelser.  

Även interaktionen som behandlar ultraljudets tillförlitlighet visar på detta mönster i 

samspelet mellan den mer auktoritativa kunskapen från vården och rekontextualiseringarna av 

deltagarnas egna erfarenheter av undersökningen. Legitimeringarna i deltagarnas inlägg består 

av såväl professionell som erfarenhetsbaserad expertis (Rehnberg 2014:92) och huruvida 

ultraljudsundersökningar kan missa avvikelser på barnens hjärtan är då något som diskuteras 

med hjälp av flera olika röster som ställs emot varandra. I interaktionerna är forumdeltagarna 

också tydligt medvetna om detta, vilket visar på en kompetens hos deltagarna att förhålla sig 

till olika typer av information. F:s och N:s rekontextualiserade erfarenheter gör även det som 

vården inte kan göra, nämligen att grunda det som efterfrågas i specifika upplevelser från 

någon som är eller har varit i samma situation. Denna distinktion diskuteras även av Karlsson 

m.fl. (2014:10), som menar att läkaren kan komma med kunskap om kroppen, men inte på 

samma sätt bidra med kunskap om livet. Särskilt i N:s bidrag finns det också en tydlig växling 

mellan det generella och det specifika, det vill säga det som gäller alla och det som gäller de 

enskilda fallen av hjärtfel, något som i sig kan ses som en typ av rekontextualisering av risken 

för hjärtfel (jfr Adelswärd & Sachs 1998 om riskberäkningar). Sammantaget blir de båda 

interaktionerna på vis en indikation på att forumet kan fungera som en kunskapsresurs för 

föräldrar till barn som har medfödda hjärtfel, i likhet med vad Hanell & Salö (2015) diskuterar 

om gravidforumet de studerar. Olika typer av legitimeringar verkar dels fungera tillsammans 
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för att bygga en bild av hur saker och ting förhåller sig, samtidigt som den professionella och 

den erfarenhetsbaserade expertisen även kan ställas emot varandra som en jämförelse. De egna 

erfarenheterna och vårdens röster som återberättas av deltagarna konstruerar på så vis en intern 

kunskapsbank. Genom forumet får deltagarna därmed tillgång till fler läkare och utlåtanden 

från dessa, samt erfarenheter från andra som är eller har varit samma situation. 

 

7.2.5 Normalitet i forumet – vikt, längd och operationsärr 
Förutom att diskutera medicinska aspekter av hjärtfelen finns det även mer praktiska saker som 

avhandlas i forumtrådarna, där diskussionerna snarare handlar om livet med hjärtebarnen 

hemma i vardagen än om tiden på sjukhus och olika diagnoser. Även i dessa typer av 

interaktioner menar jag dock att det finns en tydlig förhandling mellan forumdeltagarna, 

mycket gällande vad som kan betraktas som normalt bland hjärtebarn. Vad som ses som 

normalt varierar dock beroende på tid och kultur, och kan skilja sig mellan olika grupper eller 

gemenskaper. Detta innebär att deltagarna i hjärtebarnsforumet konstruerar situerade och för 

forumet lokala sanningar och normalföreställningar om hur barnen ser ut eller beter sig. Hur 

detta görs i interaktionen är det som fokuseras i detta avsnitt.  

Ett exempel på en interaktion som rör just detta och som visar på att det finns lokala 

sanningar om vad som betraktas som normalt för hjärtebarn är den interaktion som behandlar 

längd och vikt hos barnen, där totalt sju forummedlemmar deltar. Interaktionen inleds av J:s 

presentation där hen beskriver hur sonen diagnostiserades med ett hjärtfel några veckor efter 

födseln. J beskriver även hur sonen, nu 15 månader gammal, är väldigt liten till växten, varpå 

hen frågar forumet om deras barns storlek och hur de har växt. Se (26) nedan, där den första 

delen av interaktionen återges.  

 
Exempel 26. Normal vikt och längd.  
 

J #1 Vilken bra tråd!!! Att jag inte har hittat den innan.... Jag har också ett litet hjärtebarn. När han var 
5 veckor blev han jättedålig efter att varit lite sämre än de flesta ända sedan födseln. Men vi fick 
bara tillbaka som svar när man frågade om det att det berodde på att han var förtidigt född.....  Det 
upptäcktes iaf vid 5 veckors ålder att han hade hjärtsvikt, gravt förstorad vänsterkammare (som 
inte arbetade alls) och lungödem...... Nu har vi äntligen fått reda på den troliga orsaken till allt 
detta.... Fina ord svängde de sig med också, han har dilaterad kardiomyopati troligtvis orsakad av 
en medfödd förträngning av aortaanus. 
 

Nu är vår kille 15 månader och han är så liten. Så jag skulle vilja höra med er hjärtebarnsföräldrar 
hur stora era barn var vid den åldern och om de har växt ikapp det "normala"??? 

 

M  [J]: Vad väger han och hur lång är han?  Min gosse hamnade också på efterkälken redan från 
födseln och är nu 2,5 år och väger 10,6kg och är 86cm lång. Ändå har han tagit sig det sista 
halvåret. Det är inget ovanligt med hjärtebarn som är små och smala. Snarare regel än undantag... 

 

J #2  Han väger 9,5 kg och är 71,5 cm lång. Känns så jobbigt bara att han är lika "liten" som 10 
månaders barn.... Ingen som tror att han är 1 ens.... Blir alltid kommentaren: "Men oj vad han går 
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bra redan".  
 

Vet ju om att det är vanligt för våra små hjärtebarn att vara små, men drygt ibland... Känns som 
om att man har så mycket annat skit att oroa sig för hela tiden så att det blir liksom ännu en sak att 
tänka på. Fast sen å andra sidan kan man ju vara glad (eller hur man nu ska se det) att man har en 
förklaring till varför... Så att det inte blir ännu fler frågetecken..... 
Oj detta blev snurrigt..... 

 

Den inledande presentationen från J får i denna del av interaktionen svar från en annan 

deltagare: M. I sitt inlägg ställer M inledningsvis följdfrågor på J:s presentation vad gäller 

sonens längd och vikt vilket lägger upp för att en jämförelse ska ta plats i diskussionen. M 

rekontextualiserar även den egna sonens längd, vikt, samt hur han har vuxit den senaste tiden: 

min gosse hamnade också på efterkälken redan från födseln och är nu 2,5 år och väger 10,6kg 

och är 86cm lång. Ändå har han tagit sig det sista halvåret. Detta följs även upp av en 

moralisk legitimering som styrker detta och hänvisar till vad som är naturligt och normalt – i 

det här fallet det faktum att hjärtebarn som är små i storleken inte är något ovanligt, snarare 

regel än undantag.  

J:s svar på detta inlägg anknyter till den jämförelse som M har initierat och inledningsvis i 

inlägget anger hen sonens mått och vikt. I inlägget orienterar sig även J mot M:s kommentar 

om att det är vanligt att barnen är små i storleken och visar på en medvetenhet kring detta 

förhållande: vet ju om att det är vanligt för våra små hjärtebarn att vara små. J beskriver dock 

att detta ändå känns jobbigt och att det för hen är ytterligare ett orosmoment och något som är 

drygt ibland. Här är, förutom J:s egen röst, även en oidentifierad röst närvarande inom 

citattecken, då J rekontextualiserar vad andra personer brukar kommentera om sonens storlek 

som ett led i att illustrera problemet: "men oj vad han går bra redan". På så vis fungerar detta 

som en orientering mot normaliteten och möjligheten att kunna ställa dessa frågor i forumet.  

I interaktionen följer sedan svar från ytterligare fem deltagare som bidrar med de egna 

barnens längd, vikt och ålder. Se resterande del av interaktionen i (27) nedan.  

 
Exempel 27. Jämförelser av barnens storlek.  
 

B  [svar till en annan deltagare bortklippt] 
 

[J]: Min dotter är också ganska liten 8900g och 75cm lång idag på 19 mån kontrollen. Hon har 
inte börjat gå än så har inte fått så många kommentarer än så länge. Hoppas hon börjar ta ikapp 
snart, kanske lyckas efter hennes hjärt op (glenn) :)  

 

A  Min tjej vägde 11kg när hon var 2 år och var 82cm lång. Opererades när hon var 2 år och 2 
månader. 6 månader efter operationen vägde hon 14kg. Hjärtläkaren jag pratade med sa att det inte 
var konstigt alls att hon inte gick upp i vikt då kroppen inte var skapad för att växa med ett hjärta 
som inte fungerar optimalt. I hennes fall bara slog med 50-60 slag/min.  

 

V  Längesedan jag var innte här nu. Har en 9-mån med aorta stenos samt att klaffen är missbildad 
och han blev opererad när han var 2 dagar gammal i juni. Min son är nog undantaget osm 
bekräftar den där regeln om att hjärtebarn är små. På 8-mån kontrollen vägde han 9,5 kg och var 
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74 lång, vilket är betydligt tyngre och längre än hans storebror (som är frisk) var i den åldern. 
 

Vår lille kille har fortfarande en förträngning som inte blir bättre utan marginellt fortsätter att bli 
lite sämre, men i nuläget vill de avvakta med operation, då det inte riktigt vet vilken operation de 
vill göra. De hoppas att förträngningen kommer att bli bättre i och med att han växer och har växt 
så mycket under sista tiden. De sa att hjärtat inte riktigt var i samma tillväxtfas som övriga 
kroppen.   Så vi får se. Om 3 mån ska vi på nästa kontroll och då får vi se om läget är oförändrat. 

 

I  [V]: Vi har också en kille med aorta stenos och missbildad klaff. Han är 4 månader gammal och 
har ännu inte blivit opererad. Precis som för er så avvvaktar läkarna för att se hur han och hans 
hjärta växer och utvecklas för att kunna avgöra när och vilken typ av ingrepp som ska göras. Det 
har hållt sig ganska stabilt ända sedan födseln förutom att det började läcka lite mellan vänster 
kammare och förmak när han var cirka 2 månader. Vilken typ av ingrepp har gjorts på er son? 
Även vår kille är ett undantag gällande små hjärtebarn  Vid 4 månader vägde han 6,3 kg och 
var 62 cm. Nästan precis på normalkurvan. Men än så länge är han pigg och verkar ganska 
opåverkad av sitt hjärtfel, så kanske därför han växer på så bra. 

 

W våran pojke är 18 månader, väger 8300 o är ca 73 cm lång. det är ingen idé att jämföra med friska 
barn, dom har helt andra förutsättningar. 

 

I (27) fortsätter deltagarna med de jämförelser som initierades i den första delen av 

interaktionen och i sina inlägg rekontextualiserar de alla de egna barnens längd, vikt och ålder. 

Några deltagare orienterar sig även mot vilken del i processen de befinner sig i och huruvida 

barnen har opererats eller inte. B skriver exempelvis: hoppas hon börjar ta ikapp snart, kanske 

lyckas efter hennes hjärt op (glenn) :) och A jämför barnets vikt innan och efter operationen: 

min tjej vägde 11kg när hon var 2 år och var 82cm lång. Opererades när hon var 2 år och 2 

månader. 6 månader efter operationen vägde hon 14kg. Detta gör att en korrigerande operation 

introduceras som en möjlig faktor som påverkar barnens utveckling. A rekontextualiserar här 

även ett tidigare samtal med en läkare, som legitimerar genom professionell expertis att det var 

det som påverkade barnets vikt: hjärtläkaren jag pratade med sa att det inte var konstigt alls 

att hon inte gick upp i vikt då kroppen inte var skapad för att växa med ett hjärta som inte 

fungerar optimalt. Att barn med hjärtfel inte går upp i vikt och växer som de ska styrks därmed 

av vårdens rekontextualiserade röst, vilket i sin tur normaliserar att barnen ska vara små.  

I interaktionen finns det även två bidrag som skisserar ut gränserna för vad som ska ses som 

normalt hos hjärtebarn och anknyter till det som M introducerade i (26), nämligen att hjärtebarn 

som inte är små i storleken är undantaget som bekräftar regeln. I sitt inlägg beskriver V 

inledningsvis sonens diagnos och att han opererades strax efter födseln. I förhållande till andra 

barn skriver dock V att sonen är nog undantaget osm bekräftar den där regeln om att 

hjärtebarn är små, ett påstående som följs upp och styrks av en rekontextualisering av sonens 

vikt och längd vid en specifik ålder: på 8-mån kontrollen vägde han 9,5 kg och var 74 lång, 

vilket är betydligt tyngre och längre än hans storebror (som är frisk) var i den åldern. 

Jämförelsen med barnets friska storebror fungerar här som ett sätt att visa på hur ”normala” och 

”friska” barn utvecklas. Även I beskriver en liknande historia och hen riktar också sitt inlägg 
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direkt mot V genom att skriva V:s användarnamn och ställer en fråga som enbart är riktad till 

hen (jfr vad som tidigare har nämnts om att hitta forumdeltagare med samma eller liknande 

diagnos). I instämmer därefter också med vad som har kommenterats av tidigare deltagare om 

undantaget: även vår kille är ett undantag gällande små hjärtebarn  Vid 4 månader vägde 

han 6,3 kg och var 62 cm. Nästan precis på normalkurvan. Även här används därmed undantag 

som ett sätt att benämna de hjärtebarn som inte är små till växten eller väger för lite för sin 

ålder. I inlägget från I finns det också, i likhet med V:s inlägg, en jämförelse med vad som 

anses friskt, nämligen att följa normalkurvan för barns utveckling och tillväxt. I sitt inlägg 

beskriver I dessutom att barnet än så länge är ganska opåverkat av hjärtfelet: men än så länge 

är han pigg och verkar ganska opåverkad av sitt hjärtfel, så kanske därför han växer på så bra, 

något som på nytt orienterar sig mot det ”onormala” i sonens storlek och visar på en förståelse 

för att barnet kanske inte borde växa som det gör. Detta går därmed i linje med det som har 

beskrivits i tidigare inlägg om att barn med hjärtfel inte brukar växa som andra friska barn.  

Den sista att delta i interaktionen är W, som också rekontextualiserar det egna barnets längd, 

vikt och ålder. W skriver även att det inte går att jämföra hjärtebarns utveckling med hur barn 

som inte har hjärtfel växer: det är ingen idé att jämföra med friska barn, dom har helt andra 

förutsättningar. På så vis blir W ytterligare en deltagare som orienterar sig mot att hjärtebarn 

inte kommer utvecklas som andra barn, då de helt enkelt inte har samma förutsättningar för det. 

Detta är även det som är kontentan av denna interaktion: att hjärtebarnen inte kan utvecklas på 

samma sätt som andra barn och att detta inte är att förvänta sig. De kommer därför vara mindre 

i storleken. Interaktionen visar också tydligt på att det rör sig om en praktikgemenskap där det 

finns gemensamma föreställningar om normalitet och friskhet, och där föräldrar vars barn som 

är friska inte ingår.  

 

7.2.5.1 Normala operationsärr  
Ett annat exempel på en interaktion som behandlar normalitet i forumet är den diskussion om 

operationsärrens utseende som deltagaren E initierar. Diskussionen inleds med E:s presentation 

i forumet, där hen frågar om hur de andra med barn som har opererats för sina hjärtfel har 

resonerat kring att berätta för barnen om ärren. Frågan bottnar i att E:s dotter, som är opererad 

för sitt hjärtfel och mår bra, inte verkar ha upptäckt ärret. Presentationen involverar allt som allt 

åtta deltagare, E inkluderat, som bidrar med egna erfarenheter kring vad de har gjort och hur de 

har resonerat. Se (28) nedan, som visar den inledande delen av interaktionen med E:s 

presentation som utgångspunkt. Då interaktionen är relativt lång är den uppdelad i tre delar. I 
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flera fall hänvisar dock inläggen tillbaka på varandra, varpå det kan vara nödvändigt att gå 

tillbaka till föregående exempel.  

 
Exempel 28. Att berätta för barnen om hjärtfelet och operationen.  
 

E #1  Hej på er,  Hoppas att era barn mår bra!! 
Jag hade en liten fundering som ni kanske kan hjälpa mig med. Vår dotter föddes med 
transposition och är således helkorrigerad. Hon har inga problem med sitt hjärta, men har så klart 
ett ärr på bröstet. Hon har ännu inte "upptäckt" sitt ärr och vi hade  från början tänkt att vi skulle 
vänta med att berätta om hennes hjärta tills hon själv frågar. Men nu är hon över 4 år och har ännu 
inte frågat. Börjar det bli dags att prata om detta med henne? Jag tänker att det kan bli något dålig 
och fult för henne om vi v'äntar för länge... och det är ju det absolut sista jag vill. Det känns 
kanske konstigt för henne om kompisar skulle fråga vad det är och så vet hon inte. Hur skulle  ni 
ha gjort eller hur har ni gjort? 

 

A #1  citerar E #1       
Hejsan! Jag skulle nog ta och berätta för henne snart. Det finns en jätte bra bok som heter 
Carolinas hjärta som kan vara en öppning för diskutionen, den finns att beställa på 
barnhjärtföreningens hemsida. Den har varit kanon för Emils storebror för att han ska kunna 
förstå.. Vi tänker berätta för emil så fort han är stor nog att förstå vad vi säger, kommer inte att 
vänta tills han frågar själv. Men det blir såklart på barnnivå... 

 

C #1 Nu var L iofs 2 år när hon opererades men vi har pratat om strecket hela tiden, det hon tycker är 
konstigt är att vi inte har streck som hon har. Hon vill gärna jämföra sina ärr med pappas ärr. 

 

E #2 citerar A #1 
Tack för tipset! Den ska beställas. 

 

citerar C #1  
Det är det som är så konstigt.... vår tjej har säkert sett "strecket" och "groparna", men hon har inte 
lagt någon vikt vid det. 

 

E #3 citerar A #1 
Just det... kom på att webshopen är stängd för tillfället. 

 

C #2 citerar E #2 
Var hon liten när hon opererades? 

 

T #1 Angående ärret så pratar vi om det ibland, Elliot tror att det är jag som gjort det på honom. =p 
Måste bara berätta en rolig grej han sa för några dagar sen när vi pratade om det och jag sa att det 
var ett ärr (säger sträck annars). Han svarade "nej det är inget ärr, det är ett I". Han har nyss lärt sej 
alla bokstäver. 
 

K #1  Vår kille är ju bara knappt 2 ½ år men vi har pratat om att han har lagat sitt hjärta. Men ärret bryr 
han sig inte om än, det syns knappt heller!  

 

Interaktionen i (28) ovan inleds som tidigare nämnt med E:s presentationsinlägg där hen söker 

råd och erfarenheter från andra föräldrar om hur de har hanterat barnens operationsärr. I sin 

presentation redogör E även grundligt för varför hen resonerar som hen gör och beskriver bland 

annat att hen inte vill att ärret ska bli något jobbigt eller konstigt i dotterns liv, vilket i sig 

orienterar sig mot legitimiteten i att ställa en fråga av denna typ. Presentation får inledningsvis, 

som går att se i (28), svar från fyra olika deltagare: A, C, T och K, som alla har en tydlig 

utgångspunkt i den egna erfarenheten av att vara hjärtebarnsföräldrar. I sina svar 

rekontextualiserar de egna erfarenheter av hur de själva har hanterat sina barns ärr. A skriver 

exempelvis att hen har använt sig av en viss bok för att berätta för sitt hjärtebarns storebror och 
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att detta har fungerat bra: det finns en jätte bra bok som heter Carolinas hjärta som kan vara en 

öppning för diskussionen, den finns att beställa på barnhjärtföreningens hemsida. A skriver 

även rakt ut att hen tycker att E borde berätta för sitt barn ganska snart, och då gärna med den 

boken som A själv har använt. Dessa påståenden och rådet om att berätta legitimeras med en 

hänvisning till den erfarenhetsbaserade expertisen – i det här fallet att A har berättat för sitt ena 

barn och att detta har fungerat bra. Det faktum att A även är tydlig med att de ska berätta för 

det andra barnet så snart det är större har även en legitimerande och delvis rådgivande funktion: 

att berätta har fungerat bra för hen och hen kommer att göra på samma sätt igen.  

Även i svaren från C, T och K ligger fokus på hur de själva har hanterat situationen. I sina 

inlägg visar de även på hur ärret i deras fall inte har orsakat några problem: men vi har pratat 

om strecket hela tiden, det hon tycker är konstigt är att vi inte har streck som hon har (C #1), 

angående ärret så pratar vi om det ibland, Elliot tror att det är jag som gjort det på honom. =p 

(T #1), och vår kille är ju bara knappt 2 ½ år men vi har pratat om att han har lagat sitt hjärta. 

Men ärret bryr han sig inte om än, det syns knappt heller! (K #1). Inläggen fungerar därmed 

som ett sätt att legitimera att det fungerar bra att berätta för barnen om ärren, även om de till 

skillnad från A:s bidrag inte innehåller några explicita råd för hur de anser att E ska göra. 

Deltagarnas rekontextualiseringar av egna erfarenheter får ändå en legitimerande funktion då 

det dels rör sig om erfarenhetsbaserad expertis, dels finns det drag av en 

rationalitetslegitimering i och med att de alla, inklusive A, beskriver hur deras agerande har 

fungerat bra. Sett till alla inlägg tillsammans skapar interaktionen i förlängningen, kanske föga 

förvånande, även en typ av konformitetslegitimering, där legitimeringen består av att något 

görs av alla eller de flesta och att det därför blir legitimt och giltigt. I och med att alla de svar E 

får från forumet består av att andra i samma situation beskriver att de har berättat för barnen 

skapas en bild av att de flesta andra hjärtebarnsföräldrar har gjort det. Detta skulle då kunna 

legitimera att även E bör göra det, vilket till viss del även accepteras av E i (#2) där hen tackar 

för tipset om boken som A föreslog.  

Interaktionen i (28) speglar därmed hur de olika legitimeringstyperna ofta vävs in i varandra 

och samspelar, och visar hur legitimeringar även skapas mellan inlägg och byggs i 

interaktionen. I detta inledande skede i interaktionen består legitimeringarna även väldigt 

tydligt av rekontextualiseringar av barnens och deltagarnas eget agerande, det vill säga något 

som är tydligt rotat i den erfarenhetsbaserade expertisen av att vara förälder. Genom att alla 

deltagare som svarar dessutom har agerat på samma sätt är det detta beteende som konstrueras 

som det normala.   
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7.2.5.2 Möjliga förklaringar till ärrens utseende 
Förutom att diskutera huruvida och hur deltagarna har berättat om ärren för sina barn 

introduceras även ytterligare aspekter som rör barnens operationsärr, som orienterar sig mot 

vilka faktorer som påverkar ärrens utseende och vad som är en ”normal” storlek på dem. I C:s 

första inlägg i (28) ovan finns det exempelvis en angivelse för av hur gammalt barnet var när 

det opererades, och i ett senare inlägg (C #2) ställer C även frågan om när E:s barn opererades. 

Därmed introduceras detta som en möjlig förklaring till varför E:s dotter inte har märkt av ärret 

trots sin ålder. I K:s inlägg (K #1) beskrivs även hur ärret inte är något egentligt problem då det 

knappt syns på sonen. Detta blir också något som avhandlas i den diskussionen som följer. Se 

(29) nedan, som är den direkta fortsättningen på (28). Det första inlägget utgör här ett svar till 

C:s inlägg (#2) ovan om hur gammal dottern var när hon opererades. E:s andra inlägg (#5) 

innehåller svar till T (#1) och K (#1).  
 
Exempel 29. Faktorer som påverkar ärrens utseende.  
 

E #4 citerar C #2  
 Ja, hon var 3 dagar bara. Är kanske därför inte frågar något, för hon har ju inget minne alls av det 
 

E #5 citerar T #1 
Sötis 

 

citerar K #1 
Tycker att det är rätt så synligt på vår tjej. Vet inte om det beror på att hon var så liten då hon 
opererades eller att hon fick ligga med öppen bröstkorg till dagen efter??!!  

 

C #3  citerar E #4 
Ärret på bröstet är ju något som hon alltid har haft så för henne är det inget konstigt utan det ska 
se ut så.  

 

K #2 Vår kille var knappt 7 månader när han opererades. Jag trodde att det syntes mindre ju yngre de 
var när de opererades.  

 

E #6 citerar C #3 
Ja, och det är på något vis skönt. 
 

citerar K #2 
Så kanske det är, jag vet inte. Jag har bara tänkt som så att eftersom man växer så dras ärret ut på 
bredden liksom. Har träffat äldre personer som opererat sig på ålderns höst och de har haft 
hårstråtunna ärr. Kan orsaken vara att hon låg öppen då??!! Någon som vet?  

 

K #3 Till oss sa de att ärret alltid kommer att vara samma storlek även när barnet växer, så det som var 
ett långt ärr på det lilla barnet blir bara ett litet streck på den vuxna personen. Jag vet inte men det 
låter väl troligt att det skulle påverka att såret inte blir ihopsytt på en gång. Vår killes sår började 
läka ihop på en gång. De sydde inifrån också så ärret blev så fint. Det är annat med mina 
kejsarsnittärr, de häftades ihop med agraffer så det blev inte lika snyggt, fast det gör mig inget 
förstås! 

 

I (29) fortsätter samma deltagare att diskutera barnens ärr och flera av deltagarnas inlägg syftar 

som sagt direkt tillbaka på de inlägg som presenterades i (28). Interaktionen i (29) är också 

tydligt uppdelad i två olika konversationer: en mellan E och C och en mellan E och K, vilket är 

en vanlig struktur i forumet. Inledningsvis svarar exempelvis E på C:s tidigare fråga om hur 
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gammal dottern var när hon opererades, och detta accepteras därefter av E (#4) som en möjlig 

förklaring till varför dottern inte har reagerat: är kanske därför inte frågar något, för hon har ju 

inget minne alls av det. På så vis konstrueras en bild av dotterns beteende som normalt och 

legitimt genom en rationalitetslegitimering – eftersom hon har haft ärret i princip hela sitt liv är 

det logiskt att hon inte skulle fästa så mycket uppmärksamhet vid det. I sitt tredje inlägg (C #3) 

instämmer även C genom en sammanfattande rationalitetslegitimering som betonar det logiska 

i E:s dotters agerande: ärret på bröstet är ju något som hon alltid har haft så för henne är det 

inget konstigt utan det ska se ut så. Konversationen mellan E och C blir därför ett sätt att 

konstruera dotterns beteende som normalt, då utbytet fokuserar rimliga anledningar till varför 

hon inte har märkt av ärret. 

I (29) fortsätter även konversationen mellan E och K som rör ärrens synlighet och utseende. 

I sitt första inlägg i (28) beskrev ju K (#1) hur ärret aldrig har orsakat några diskussioner eller 

problem hemma, delvis på grund av att det faktiskt knappt syns på barnet. Som ett svar på detta 

inlägg introducerar E flera möjliga förklaringar till varför dotterns ärr är så pass synligt genom 

att rekontextualisera förhållandena kring dotterns operationssituation som två möjliga 

förklaringar till ärrets utseende: vet inte om det beror på att hon var så liten då hon opererades 

eller att hon fick ligga med öppen bröstkorg till dagen efter??!!. Användningen av två 

frågetecken och två utropstecken tillsammans med vet inte fungerar här som en indikation på 

att hen vill att andra deltagare ska legitimera eller delegitimera dessa påståenden. Inlägget följs 

också upp av K (#2) som i sitt nya bidrag delegitimerar påståendet om operationsålderns 

påverkan genom en rekontextualisering av sonens operationsålder: vår kille var knappt 7 

månader när han opererades. Rekontextualiseringen har här en delegitimerande funktion, i och 

med att den visar på ett undantag från vad E har föreslagit som påverkande faktorer. K initierar 

även en tanke om att det i stället förhåller sig tvärtom med ärrens storlek: jag trodde att det 

syntes mindre ju yngre de var när de opererades.  

E:s svar (#6) på detta är inledningsvis till viss del instämmande: så kanske det är, jag vet 

inte. Samtidigt beskriver E även varför hen har tänkt som hen har tänkt, nämligen att ärren 

logiskt nog skulle dras ut på bredden när kroppen växer. Påståendet om att ärret dras ut när den 

opererade personen växer legitimeras dels genom en rationalitetslegitimering då det enligt E 

verkar rimligt att det skulle förhålla sig så. Dels rekontextualiserar E även egna erfarenheter av 

att ha träffat människor som har opererat sig på ålders höst och sett deras smala ärr. På så vis 

legitimerar hen återigen påståendet om att ärrens utseende påverkas av tiden för operation. I sitt 

inlägg återintroducerar E även en av de två förklaringarna i (#5) som inte fick något svar från 

de andra deltagarna: kan orsaken vara att hon låg öppen då??!! Någon som vet?.  
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Detta förslag blir både legitimerat och delegitimerat i K:s efterföljande svar (#3). 

Exempelvis hänvisar K till vad hen har fått höra av de, med största sannolikhet representanter 

för vården, nämligen att ärret inte alls förändras i storlek när barnet växer: till oss sa de att 

ärret alltid kommer att vara samma storlek även när barnet växer, så det som var ett långt ärr 

på det lilla barnet blir bara ett litet streck på den vuxna personen. Den medicinska 

kunnigheten och auktoriteten hos den rekontextualiserade professionella expertrösten fungerar 

här därför som en delegitimering av den förklaring som E har introducerat i tidigare inlägg. K 

beskriver dock E:s nya förklaring – att barnet låg med öppen bröstkorg efter operationen – som 

trolig. Den efterföljande beskrivningen av hur sonens ärr syddes på en gång utgör också en 

möjlig jämförelse för E, som delvis styrker tanken om att det skulle kunna vara detta som 

påverkar: vår killes sår började läka ihop på en gång. De sydde inifrån också så ärret blev så 

fint. Genom att inkludera hur såret syddes ihop, samt genom att hen i inlägget även jämför 

sonens ärr med sina egna från kejsarsnitt, introduceras också den delvis nya tanken om att hur 

ärren sys ihop påverkar dess utseende. Denna del av interaktionen visar därmed prov på hur 

växlingen mellan olika legitimerande och delegitimerande påståenden kan se ut.   

 

7.2.5.3 Att jämföra erfarenheter av ärr och operation 
Hur såren sys ihop och hur snabbt inpå operationen såren blir hopsydda är något fortsätter att 

diskuteras i den efterföljande interaktionen, där även tre nya forummedlemmar ansluter sig: J, 

H och D. I den avslutande delen av interaktionen behandlas också normaliteten vad gäller 

ärrens storlek på ett mer direkt sätt, något som introduceras av T (#2) genom att ange måtten på 

sonens ärr i millimeter och fråga om storleken på E:s dotters ärr. Se (30) nedan, där den 

avslutande delen av diskussionen visas.  

 
Exempel 30. Jämförelser av ärr och operationer.  

 

T #2 Hur brett är det då? Elliots är ungefär 2-3 mm. Är det "normalt"? =s  
 

E #7 citerar K #3 (se (29) ovan) 
Ja, så borde det ju bli. Kanske samma med bredden då. Undrar om Gbg13 gör "snyggare" ärr än 
Lund (var opererades er pojk?).... som du säger är det eg. en struntsak, men man oroar sig ju för 
sina barn. När de slöt bröstkorgen direkt efter op. så sviktade hjärtat och därför valde de att låta 
svullnaden gå ner över natten innan de gjorde ett nytt försök. De sa att det kanske hade gått att 
sluta direkt, men de ville så klart ta det säkra före det osäkra.   

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 I Göteborg och Lund ligger de barnhjärtcentra som är specialiserade på hjärtsjukvård för barn och det är enbart 
på de sjukhusen som de korrigerande operationerna genomförs (1177 Vårdguiden 2016a). Detta är också 
anledningen till att jag har valt att inte anonymisera dessa geografiska platser, jämfört med de fall där deltagarna 
skriver vilket sjukhus de ska till eller liknande.  
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citerar T #2 
Vet inte riktigt hur brett vår dotters är, men jag tycker att det är bredare än andra som jag har sett. 
Ska "uppskatta" imorgon. jag skulle tro 3-4 mm utan att se det här och nu. 

 

K #4 citerar E #7  
Jag vet inte om det är någon skillnad på ärren i Lund eller Gbg, vår pojk opererades i Gbg. Hans 
ärr är ca 3 mm skulle jag uppskatta, och alldeles vitt. Nu i december är det två år sedan han 
opererades. 

 

J citerar E #7 
Vår son är opererad i Lund och låg med öppen bröstkorg i 2½ vecka. Hans ärr är ca 2-3 mm. 

 

H  Hur ärren blir har ju väldigt mkt med hur bra läkkött man har som person och är individuellt. 
Dessutom hängder även ihop med hur det är sytt och om det är tejpat. Mitt ärr på bröstkorgen är 
ljust och rätt smalt. Vad jag vet, så hade jag inga stygn utvändigt - bara tejpat. Var 4,5år när jag 
blev op:ad. Nu när jag har fått mina 2barn, så blev det snitt bägge gångerna. Ärren hamnade inte i 
vartandra, som jag hade hoppats på. Men det gör inte så mkt, för de har läkt väldigt fint de med. 
Det trodde läkaren jag hade berodde på att jag har bra läkkött. Sydd med tråd som fallit bort av sig 
själv + tejpad. 

 

E #8 citerar K #4, J och H  
Ja, det är säkert individuellt. Vår tös var som sagt 3 dagar och låg öppen knappt 1 dygn, hon är 
idag över 4 år. Hon tejpades ihop. Hennes ärr är väldigt brett (4-5 mm och 2 mm på det allra 
smalaste, men ca 4 mm överlag), men det är vitt och ändå diskret på ngt sätt tycker jag. Men har 
ändå reagerat på att det är bredare än andras. Personligen tänker jag inte på det, men det är väl 
bara för att jag i princip aldrig har sett henne utan. Det är mest att man oroar sig för henne, hur det 
ska gå på gymnastiken och liknande då hon kommer upp i känslig ålder. Men, och det är ett stort 
men, egentligen är ju detta en struntsak för hon är ju annars som vilket barn som helst då hon inte 
har några som helst problem med sitt hjärta. Jag antar att det blir så att då tänker man på till tyckes 
världsliga ting.... 

 

D  citerar K #3 
jag blev opererad som 6-åring, alltså öppnad bröstkorg, mitt ärr har inte blivit större med tiden. 
mitt är är mkt bredare o "buckligare" än min sons, men då är det ju ca 20 år sedan jag blev 
opererad o mkt har hänt sedan dess :) hans ärr är så fint så det knappt syns, han blev opererad ca 1 
mån. gammal o är nu ca 13 mån. 

 

E #9 citerar D  
Men det var väl så de hade sagt. Att ärret inte blir större med tiden och därför kommer det att 
upplevas som mindre på den vuxna människan. Vår dotter som opererades för 4 år sedan har 
också ett brett ärr som är ngt buckligt. Svårt att veta om bucklorna är liknande dina eller ej då man 
nästan måste se irl. Har pratat om det här med tösen nu och hon hade aldrig sett sitt ärr sa hon. 
Sedan skulle hon kolla på hela familjen och när pappa drog upp tröjan utbrast hon "ja, du har 
också ett streck"... överlycklig för det. Pappa har dock inte ett op-ärr utan ett som kommit efter 
våghalsigt trädklättrande. Sedan har det lekts "operation byta rör" nästan hela helgen. 

 

[ett inlägg från D bortklippt] 
 

Denna avslutande del av interaktionen utgörs till stor del av jämförelser mellan olika deltagares 

barn. En av dessa jämförelser handlar om storleken på barnens ärr, en aspekt som T:s fråga (#2) 

lägger upp för och som följs upp av E i (#7) och av efterföljande deltagare som anger mått och 

utseende på barnens ärr. En annan är den som rör på vilket sjukhus barnen har opererats, något 

som introduceras av E (#7) som ett svar till ett tidigare inlägg av K (#3): undrar om Gbg gör 

"snyggare" ärr än Lund (var opererades er pojk?). Detta följs upp av K (#4) som visserligen 

skriver att sonen opererades i Göteborg, vilket skulle kunna stödja E:s tes, samtidigt som hen 

tydligt positionerar sig som okunnig i denna fråga (jfr de diagnosticerande interaktionerna i 

7.2.1 och gränsen mellan legitima bidrag). J:s första inlägg i interaktionen får däremot en 
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delegitimerande funktion då det J beskriver om sonens smala ärr som är opererat i Lund går 

emot E:s påstående om vilka faktorer som påverkar ärren. Att sonen låg med öppen bröstkorg i 

två och en halv vecka har även ytterligare en delegitimerande funktion, då det går emot E:s 

tidigare förslag om att detta kan påverka ärrets utseende. På så vis får J:s rekontextualiseringar 

av tidigare händelser i det här fallet en delegitimerande funktion, då den erfarenhetsbaserade 

expertisen motbevisar förslagen från E om vad som påverkar ärrens utseende.  

Även H:s bidrag i diskussionen går i samma linje, då hen påstår att läkköttet påverkar hur 

ärret blir. Det faktum att påståendet realiseras utan modalitet och med det starka ju gör även att 

H positionerar sig som kunnig i frågan. Vidare menar H att hur såren försluts påverkar 

utseendet, något som även K (#3 i (29)) har varit inne på tidigare i interaktionen: dessutom 

hängder även ihop med hur det är sytt och om det är tejpat. Dessa påståenden från H 

legitimeras dels genom en hänvisning till den erfarenhetsbaserade expertisen av att själv bli 

opererad för hjärtfel och sydd vid kejsarsnitt samt hur dessa ärr har läkt. Dels rekontextualiserar 

H även en expertröst som styrker att hen har bra läkkött och att det är därför som ärren har 

blivit fina. Den erfarenhetsbaserade och den professionella expertislegitimeringen är på så vis 

sammanflätade och bygger i detta fall tillsammans ett starkt argument för att det skulle förhålla 

sig på det sättet.  

I inlägget från E (#8) plockas dessa tankar sedan upp och accepteras: ja, det är säkert 

individuellt. På så vis sammanfattas och legitimeras denna förklaring till varför dotters ärr är 

större än andras, i och med att de övriga förslagen från E faktiskt har motbevisats genom de 

andra deltagarnas rekontextualiseringar av sina barns operationssituationer och utseende på 

ärren. D:s efterföljande bidrag som beskriver sonens ärrs utseende och hur hennes eget inte har 

förändrats i storlek med åren fungerar även som ytterligare en legitimering av det som tidigare 

har konstaterats om att ärren inte blir större när man växer. E:s svar på detta bidrag visar också 

att detta är något som har konstaterats i tråden och att det numera behandlas som en sanning: 

men det var väl så de hade sagt. Att ärret inte blir större med tiden och därför kommer det att 

upplevas som mindre på den vuxna människan. I och med detta visar hen tydligt att detta är 

något som deltagarna tillsammans har förhandlat sig fram till i interaktionen genom att 

rekontextualisera tidigare erfarenheter och samtal som rör just detta. E:s avslutande bidrag 

innehåller även en beskrivning av hur hen följde de råd som gavs inledningsvis om att berätta 

för dottern om ärret och att dottern tog det väldigt bra, något som återigen visar på att det som 

diskuterades i (28) behandlas som legitimt.  
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7.2.6 Sammanfattning normalitet i forumet 
I detta avsnitt har jag intresserat mig specifikt för hur deltagarna konstruerar lokala sanningar i 

interaktionen och den normalitet som detta ger uttryck för. I de två exemplifierade 

interaktionerna deltar ett relativt stort antal deltagare, som alla bidrar med egna erfarenheter 

gällande de ämnen som diskuteras. Den första interaktionen, som behandlar barnens längd, vikt 

och utveckling i förhållande till åldern och till friska barn, visar tydligt på hur deltagarna 

konstruerar en bild av vad som är normalt för hjärtebarn. Den lokala sanningen som de 

tillsammans bygger upp är i detta fall att hjärtebarnen ska vara små till växten och att de inte 

utvecklas som andra, friska, barn. I interaktionen görs detta till största del genom legitimeringar 

av typen erfarenhetsbaserad expertis (Rehnberg 2014:92), där deltagarnas rekontextualiseringar 

av de egna barnens längd och vikt tillsammans bildar ett jämförelsematerial för hur barnen kan 

utvecklas. Detta kompletteras även av den professionella expertisrösten av läkare eller vården, 

samt den moraliska legitimeringen (Rehnberg 2014:91) som löper genom stora delar av 

interaktionen: att det är vanligt och normalt att barnen är små till växten och snarare en regel 

än ett undantag. Denna sistnämnda moraliska legitimering, som lyfts in i interaktionen av M i 

(26) och sedan följs upp i (27) av V och I, menar jag är särskilt intressant. Genom att både 

deltagare som har barn som är små i storleken och de som har barn som utvecklas i enlighet 

med vad som är förväntat hos friska barn beskriver att detta är ett undantag skapas en bild av 

att regeln består av en sämre utveckling. Utgångspunkten är därför att det finns en regel och en 

normalitet som säger att dessa barn är mindre i storleken. Forumet gör alltså här det motsatta 

mot vad det omgivande samhället gör, och denna interaktion stödjer därför synen på forumet 

som en praktikgemenskap där det finns specifika sätt att se på världen.   

Interaktionen som rör operationsärrens utseende och de faktorer som påverkar detta utgör 

också ett exempel på hur deltagarna orienterar sig mot vad som är normalt. Interaktionen tar ju 

exempelvis sin utgångspunkt i att E:s dotter borde ha märkt av ärret med tanke på sin ålder och 

en fråga om huruvida de andra tycker att det är dags för hen att berätta för barnet. Redan 

inledningsvis konstrueras även dotterns beteende som normalt genom utbytet med C, där 

deltagarna hänvisar till det faktum att hon var så liten när hon opererades vilket gör hennes 

beteende rimligt. Normaliteten finns även med som en röd tråd i diskussionerna om vilka 

möjliga orsaker bakom ärrens storlek som finns, där de olika förklaringarna till stor del utgår 

ifrån att E tycker att dotterns ärr är stort och synligt på ett sätt som skiljer sig från andra 

hjärtebarns ärr. I (29) ställer även T frågan explicit om huruvida hennes barns ärrstorlek är 

”normal”, där användningen av citattecken gör att detta ord markeras med en viss distans och 
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som om det tillhörde någon annans röst. Normaliteten i jämförelserna som följer hanteras här 

implicit genom att beskriva ärren som stora eller små, och det är ingen av deltagarna som 

orienterar sig mot vilka mått på ärren som barnen borde ha. E:s återkommande försök till att 

hitta förklaringar till varför dotterns ärr är större än de andra ärr hon har sett bygger dock hela 

tiden på att konstruera dotterns ärr som normalt.  

Genomgående i interaktionen orienterar sig E även mot varför ärrens storlek är ett relevant 

och legitimt ämne att prata om i forumet. I (#7) beskriver hen det exempelvis som en struntsak 

och motiverar det med den allmänt kända föräldraoron: man oroar sig för sina barn. I (#8) 

skriver hen också att det är ju mest att man oroar sig för henne, med hänvisning till 

gymnastiken och vad E benämner som en känslig ålder. E förklarar även att dotterns numera 

friska hjärta är det som leder fram till sådana här tankar: jag antar att det blir så att då tänker 

man på till tyckes värdsliga ting…. Nedvärderingen av betydelsen av dessa funderingar och 

hänvisningarna till bilden av en orolig förälder tolkar jag här som en orientering mot vad som 

är acceptabelt att diskutera i forumet. Det till synes triviala i E:s funderingar är därmed något 

som hen behöver förhålla sig till aktivt i interaktionen, vilket tyder på att en utseendemässig 

fråga som rör ärren inte har samma legitimitet som de frågor som behandlar själva 

sjukdomstillståndet eller liknande funderingar, eller i alla fall kräver en medvetenhet från 

deltagarna om att detta är en mindre typisk fråga att ställa.  

Sett till de bidrag som diskuterar vilka faktorer som påverkar ärren är det tydligt att dessa 

består av tidigare samtal, upplevelser och händelser, något som gör att interaktionen blir 

uppenbart flerröstad. Deltagarna använder exempelvis erfarenhetsbaserad expertis och 

rekontextualiserar barnens ärr och operationssituation, sina egna ärr från hjärtfel (D) och 

kejsarsnitt (H och K #3), samt i ett fall även andra människors ärr som jämförelser (E #6), 

vilket gör att interaktionen inte enbart rör ärr som har kommit till efter en hjärtoperation. Den 

erfarenhetsbaserade expertisen får också stort genomslag och är vanligt förekommande i denna 

interaktion. Flera gånger är det exempelvis föräldrarnas erfarenheter av barnens ärr och 

operationer som möjliggör att vissa förklaringar accepteras eller, allt som oftast i detta fall, 

avskrivs från listan över troliga faktorer som påverkar. Deltagarnas upplevelser tillskrivs 

därmed hög grad av giltighet och det finns inga exempel på att någon skulle tvivla på att de 

andra deltagarnas beskrivningar av sig själva eller sina barns ärr skulle vara något annat än 

sanna. I stället utgör deras erfarenheter ett viktigt bidrag och är ett led i att förhandla sig fram 

till en gemensam förståelse för det diskuterade ämnet.  

I några fall förekommer det dock även hänvisningar till läkare och övrig vårdpersonal i form 

av de och vad de har sagt, som legitimerar påståendena genom en professionell expertis. 
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Fördelningen mellan de olika legitimeringstyperna påverkas här delvis av de ämnen som 

diskussionen behandlar. Frågan som E ställde inledningsvis om huruvida de andra har berättat 

för sina barn om ärren är från början en fråga som faller utanför den typen av frågor som går att 

ställa till vården, och i denna del finns det inte heller några hänvisningar till professionell 

expertis som legitimerar påståendena. Diskussionen som följer om vad det är som påverkar 

ärren har däremot mer av en medicinsk karaktär, vilket gör att de rekontextualiserade samtalen 

med vården fyller ett tydligt syfte. De påståenden som legitimeras av professionella 

expertröster (K #3 och H #1) är intressant nog också några av de påståenden som för störst 

genomslagskraft, något som visar på att detta är en fråga där vården har stor auktoritet. Det K 

(#3) skriver om att ärren inte blir större med tiden och vad H kommenterar om det individuella 

läkköttet är dock samtidigt tydligt sammanvävda med den levda erfarenheten. Detta visar på att 

olika legitimeringstyper samspelar och vävs ihop, något som även är synligt i diskussionen om 

barnens vikt och längd i (26) och (27). 

Interaktionen är även, särskilt i sitt avslutande skede, en förhandling i dess rätta bemärkelse. 

Genom att deltagarna introducerar nya förklaringar som sedan legitimeras eller delegitimeras 

av andra deltagares rekontextualiseringar, bygger deltagarna gradvis upp en gemensam 

förståelse av vad det är som påverkar ärren. Således visar även interaktionen som rör 

deltagarnas ärr hur legitimeringar och delegitimeringar fungerar tillsammans, där exempelvis 

den erfarenhetsbaserade expertisen flera gånger får en delegitimerande funktion som för 

förhandlingen framåt. Båda interaktionerna som har presenterats i detta avsnitt kommer också i 

högre utsträckning fram till en typ av slutsats eller gemensam förståelse, något som kanske 

påverkas av ämnet som diskuteras och det faktum det inte ligger till grund för någon 

behandling eller diagnos.  

 

 

8 Sammanfattande diskussion 
I denna studie har jag analyserat diskussioner i ett internetforum för föräldrar med barn eller 

foster som har medfödda hjärtfel, med fokus på legitimitet och kunskapsbyggande i 

interaktionerna. I detta avslutande avsnitt diskuterar jag resultaten från analyserna och kopplar 

dessa till uppsatsens övergripande syfte. Jag diskuterar även den valda analysmetoden och de 

begrepp som har varit styrande, samt reflekterar över hur dessa har fungerat i denna studie.  

Denna studies intresse för betydelseförhandling och kunskapsbyggande tog sin 

utgångspunkt i de presentationsinlägg som skrivs av deltagare som positionerar sig som 
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nykomlingar i forumet. I den första analysdelen var det dessa presentationer som var i fokus, då 

jag intresserade mig för legitimiteten i inläggen och vad dessa säger om forumet, dess funktion 

och dess deltagare, genom att studera de återkommande dragen som förekommer: en 

diagnosbeskrivning eller en misstanke om diagnos, att presentationerna innehåller någon typ av 

tidsangivelse, samt att deltagarna som skriver inläggen efterfrågar något från forumet. De 

gemensamma dragen visar här tydligt att det rör sig om en praktikgemenskap där det finns 

sociala överenskommelser för vad som möjliggör ett deltagande i forumet och hur detta 

deltagande är uppbyggt. Praktikgemenskapen som forumet utgör verkar i detta fall ha relativt 

lösa kanter, där det tydligast befästa kravet för ett legitimt deltagande är en språklig 

legitimering som görs genom en diagnosbeskrivning av hjärtfelet. Uppdelningen i vilka 

deltagare som kan betraktas som perifera och fullvärdiga deltagare är inte heller distinkt, 

möjligtvis för att det tydliga syftet och engagemanget som deltagarna delar gör att detta inte 

blir lika relevant som i andra forum. Att deltagarna kan visa på att deras barn har ett medfött 

hjärtfel, det vill säga det som enar forumet och är dess gemensamma nämnare, fungerar då som 

en inträdesbiljett. Det verkar inte heller finnas något givet centrum i gemenskapen, i och med 

att forummedlemmarna i stället verkar vara intresserade av att hitta andra föräldrar i samma 

situation och med samma hjärtfel, oavsett hur länge de har deltagit i trådarna eller var i 

vårdprocessen de befinner sig. Då forumet är avhängigt av interaktionen och att deltagandet i 

sig består av att föräldrarna deltar skriftligt i diskussionerna finns det också vissa tekniska 

ramar som påverkar interaktionen. Deltagarna verkar här behärska den tekniska förmågan att 

skriva i forumet, exempelvis genom att på ett enhetligt sätt presentera sig i forumet och visa på 

att det finns en gemensam förståelse för hur deltagandet organiseras. Att deltagarna visar på 

kunskap om hur trådarna fungerar och används indikerar då återigen att det rör sig om en 

praktikgemenskap. Studiens intresse för legitimitet frambringar dock även funderingar om vad 

som skulle kunna betraktas som illegitimt. Materialurvalet och studiens fokus på hur de 

inledande presentationerna möjliggör ett medlemskap begränsar här möjligheten till att säga 

något om vad som utgör en illegitim presentation, en aspekt som ett par tidigare studier inom 

fältet har fångat. De ramar som forumet ändå har, där diagnosen är avgörande för 

medlemskapet, indikerar emellertid att det är detta som avgör legitimiteten i deltagandet.  

De inledande deltagarpresentationerna ledde därefter studien vidare in i den andra delen av 

analysen, där de interaktioner som följer på presentationerna och hur deltagarna etablerar 

gemensamma förståelser i dessa var i fokus. Även i denna del av analysen visade sig de ovan 

nämnda dragen i presentationerna vara centrala och av stor vikt för deltagarnas 

betydelseförhandling. Exempelvis pekar de diskussioner som fungerar diagnosticerande och de 
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som behandlar tillförlitligheten i medicinska undersökningar tydligt på att det egna barnets 

hjärtfelsdiagnos är avgörande för legitimiteten i diagnosförslagen och huruvida deltagarna 

väljer att tolka vad de nya deltagarna återger från mötet med vården. Detta visar på en 

medvetenhet hos deltagarna och en försiktighet i vad de verkar tycka att de kan uttala sig om. 

Detta gör också denna studie till en motbild till tidigare forskning som varnar för 

internetforums skadlighet, i och med att deltagarna i hjärtebarnsforumet visar på en tydlig 

gränsdragning mellan vad de verkar tycka att de kan säga och vad de väljer att inte 

kommentera. Dessa resultat utgör således ett viktigt bidrag till vårdens syn på forum och bidrar 

med mer kunskap om vad som pågår i denna typ av diskussionstrådar. Att det egna barnets 

diagnos är så pass viktig visar också återigen att detta är centralt för deltagandet i 

praktikgemenskapen, då det ju är en hjärtfelsdiagnos, alternativt en misstanke om en diagnos, 

som är deltagarnas gemensamma fokus och det som skapar det ömsesidiga engagemanget som 

forumet byggs upp av.  

Vad gäller tidsaspekterna som förekommer utgör även detta ett viktigt resultat för vården. 

Såväl de inledande presentationerna som de efterföljande interaktionerna visar att tiden är en 

viktig faktor och signalerar när forumet används och i vilket syfte. I inledningen till denna 

uppsats beskrevs internetbaserade diskussionsforum generellt som tillgängliga under dygnets 

alla timmar och opåverkade av geografiska avstånd, något som också är applicerbart på de 

studerade foruminteraktionerna och syns tydligt i deltagarnas inlägg. Ett återkommande inslag i 

interaktionerna är exempelvis att deltagarna skriver i forumet när något precis har förändrats i 

tillvaron, exempelvis efter ett besked eller ett läkarbesök, samt att de ofta beskriver att de 

befinner sig mellan läkarbesök eller viktiga operationer. Deltagarna som svarar på 

presentationerna agerar sedan uttolkare av den information som nykomlingarna har fått och 

hjälper till att förklara vad detta skulle kunna innebära. Detta visar på forumets funktion som en 

mellaninstans för att rådfråga andra som befinner sig i samma eller liknande situation, samt ett 

rum där det går att ventilera tankar och funderingar när vården inte är tillgänglig. Tillsammans 

med den medvetenhet som deltagarna uppvisar vad gäller gränserna för legitimiteten fungerar 

forumet därmed som en välvillig och välfungerande plats, där människor i samma situation kan 

mötas.  

Slutligen säger deltagarnas frågor till forumet och efterfrågan av viss typ av kunskap något 

om forumet och vad det kan bidra med, något som också deltagarna visar en medvetenhet kring 

i de studerade interaktionerna. I de diskussioner som fungerar diagnosticerande är det 

exempelvis flera av deltagarna som orienterar sig mot rådet om att kontakta vården och att det 

finns en skillnad mellan vad forumet kan bidra med och vad vårdens roll i processen är. I de 
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mer praktiska frågorna som rör normalitet orienterar sig även deltagarnas bidrag kring 

legitimiteten i dessa diskussioner och de positionerar sig som medvetna om att dessa frågor är 

mindre typiska i forumet än andra. Studien visar därmed att det finns vissa samtalsämnen som 

betraktas som legitima av deltagarna och interaktionerna visar således upp en gemensam bild 

av vad forumet kan bidra med. De exemplifierade samtalsämnena i analyserna är dock till viss 

del begränsade med tanke på studiens materialurval och fokus på inledande presentationer, 

något som en studie av ett annat omfång och intresse säkerligen skulle kunna nyansera.  

Det huvudsakliga begreppet som har varit styrande för denna studie är legitimeringar, då jag 

menar att dessa utgör grunden för de gemensamma förståelser och det kunskapsbyggande som 

jag intresserar mig för. Beroende på vad som avhandlas i interaktionerna skiljer sig dock 

användningen av legitimeringarna åt. I de diagnosticerande interaktionerna är det framförallt 

den erfarenhetsbaserade expertisen som legitimering som dominerar, där den professionella 

expertisen snarare har approprierats av forumdeltagarna. I de diskussioner som rör den 

medicinska tillförlitligheten hos RUL och EKG är det däremot mer jämnt fördelat mellan den 

erfarenhetsbaserade och den professionella expertisen, och i de avslutande interaktionerna som 

rör normalitet är det såväl professionell som erfarenhetsbaserad expertis, och både moraliska 

legitimeringar och rationalitetslegitimeringar som används för att förhandla sig fram till en 

gemensam förståelse. Genomgående visar också analyserna av kunskapsbyggandet i 

interaktionerna hur dessa legitimeringstyper samspelar och bygger upp varandra. Det är alltså 

inte enbart enstaka legitimeringstyper som används för att legitimera ett påstående. I stället 

vävs dessa legitimeringar ihop och konstruerar tillsammans starka argument för hur saker och 

ting förhåller sig.  

Av de olika legitimeringstyperna har dock distinktionen mellan två av de 

auktoritetsbaserade legitimeringarna varit särskilt intressant: den erfarenhetsbaserade och den 

professionella expertisen. I forumet finns det exempelvis inga stora skillnader mellan 

medlemmarna rent formellt och det finns ingen läkare eller medicinskt kunnig som deltar. 

Samtidigt är mycket av det som diskuteras medicinskt till sin natur och i flera fall tillhör 

aktiviteterna tydligt vårdens verksamhetsområde. Studien ringar i och med detta in vad som 

kan sägas vara en skärningspunkt mellan vad den egna erfarenheten och vårdens professionella 

röst har för funktioner. Som ovan nämnt samspelar dessa legitimeringstyper många gånger, 

vilket gör att den starka dikotomin som ofta utmålas inte alltid är så framträdande som 

förväntat. Legitimeringsanalyserna visar då att de två typerna kan fungera som ett komplement 

till varandra. I de studerade interaktionerna finns det dock även tillfällen där den egna 

erfarenheten ställs emot den professionella expertisen, där jag menar att deltagarna visar på 
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kompetens och en förmåga att hantera olika typer av information. Studien visar också hur egna 

erfarenheter kan vara grundläggande i en förhandling av hur saker och ting förhåller sig och 

både legitimera och delegitimera olika påståenden. Analyserna av interaktionerna demonstrerar 

här hur kunskapsbyggandet i forumet är starkt grundat i levda erfarenheter av att vara förälder 

till ett hjärtebarn, där dessa framstår som legitima bidrag i diskussioner om olika ämnen. 

Kanske kan detta förklaras med tanke på den tydligt utformade gemenskap som forumet 

innebär. Avgränsningen gentemot de som inte har barn med hjärtfel påverkar då hur den egna 

erfarenheten behandlas, i och med att den levda erfarenheten inte är allas. Detta blir även 

synligt i de interaktioner som visar på en gemensam bild av vad som är att betrakta som 

normalt för hjärtebarnen, där det blir påtagligt att det finns likheter inom den gemenskap som 

forumet utgör, och skillnader gentemot friska barn.  

Ett bärande begrepp i den andra analysdelen och grundläggande för intresset för 

gemensamma förståelser i forumdiskussionerna är förhandling, som i sig kan behöva några 

avslutande kommentarer. Förhandling är ett begrepp som ofta får lite olika innebörd beroende 

på studie och fält. Sett till de studerade interaktionerna finns det också en viss glidning i min 

användning av begreppet och hur denna förhandling har tagit form. I de interaktioner som rör 

diagnosticerandet av hjärtfelen och den medicinska tillförlitligheten bygger deltagarnas bidrag 

tillsammans en gemensam förståelse för hur saker och ting förhåller sig utan några egentliga 

ifrågasättanden. Även i diskussionen som rör hjärtebarnens vikt och längd återfinns denna 

gemensamma bild av hur de bör växa, något som etableras som legitimt genom deltagarnas 

egna erfarenheter, den professionella expertisen hos en hjärtläkare och legitimeringar som 

grundar sig på moralitet och rationalitet. Forumets samstämmighet och tydliga gränsdragning 

gällande vad som utgör ett legitimt bidrag kan här vara en påverkande faktor, då detta gör att 

det i många fall finns få eller inga motsättningar i de exemplifierade interaktionerna. Trots 

denna samstämmighet menar jag att det går att prata om en förhandling, då denna byggs upp av 

varje deltagares inlägg som fungerar kontextförnyande. Genom att deltagarna också 

rekontextualiserar egna erfarenheter och andra röster som ett led i att besvara de nya 

deltagarnas frågor eller önskemål etableras denna förståelse i interaktionen. Samstämmigheten 

och vad den innebär finns således inte på förhand utan är något som förhandlas fram i 

foruminteraktionerna.  

Den interaktion som däremot innehåller delegitimeringar och deltagare som ifrågasätter vad 

andra deltagare introducerar som möjliga förklaringar är den diskussion som rör 

operationsärrens utseende. I denna blir också förhandlingen som mest explicit, då deltagarnas 

bidrag leder till att vissa förklaringar accepteras medan andra avskrivs från listan över möjliga 
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faktorer som påverkar. I studien förekommer således olika typer av förhandling, men där jag 

menar att alla de exemplifierade interaktionerna visar på en gemensam förståelse och 

samkonstruerad kunskap, och på så vis sätter fingret på hur interaktionerna och forumet 

används. Oenigheten som skulle kunna förväntas ingå i förhandlingen är då inget som jag anser 

nödvändigt för att begreppet ska vara relevant. Jag menar därför att denna studie visar hur 

deltagarna förhandlar sig fram till en gemensam förståelse för vilken roll forumet har i 

förhållande till vården, vad som utgör ett legitimt bidrag i diskussioner som rör 

hjärtfelsdiagnoser och vad som anses normalt i förhållande till barnens vikt, längd och 

operationsärrens utseende.	   

Vidare kan valet att använda legitimeringar som huvudbegrepp i sig kräva en viss 

metodreflektion över hur de olika kategoriseringarna har fungerat. Som tidigare nämnt i 

studiens metodavsnitt finns det vissa svårigheter med kategoriseringen av legitimeringstyperna, 

mycket beroende på hur modellen är utformad. De olika typer av legitimeringar som den 

ursprungliga modellen från van Leeuwen (2007, 2008) och van Leeuwen och Wodak (1999) 

skisserar ut är i sig inte distinkt uteslutande, då det finns vissa överlappningar mellan vad som 

ska klassas som vilken typ av legitimering. Detta är även något som jag har märkt av i min 

användning av modellen, då det inte alltid tydligt går att kategorisera vilken typ av legitimering 

det rör sig om. Med tanke på att legitimeringarna i mitt material ofta bygger upp varandra och 

samspelar försvåras denna gränsdragning ytterligare. I flera fall i interaktionerna har 

exempelvis legitimeringar byggts upp av en expertröst, antingen baserad på professionell 

expertis eller den egna erfarenheten, i kombination med uttryck för att påståendet grundas på en 

rationalitetslegitimering, där tanken om vad som är logiskt tillskrivs den rekontextualiserade 

expertisen. Hjärtfelsdiagnosens karaktär och det faktum att det är en sjukdom där 

specialistvården har en stor roll i behandling och beslut medför också att deltagarnas egna 

erfarenheter ofta är närliggande de professionella röster som rekontextualiseras.  

Legitimeringsanalysen menar jag dock kan fungera som ett hjälpmedel och ett verktyg för 

att få syn på funktioner i språkliga yttranden. I denna kvalitativa studie av interaktioner har 

legitimeringarna styrt min blick och fungerat som en ingång, medan den exempelvis inte på 

samma sätt lämpar sig på för studier som önskar kvantifiera sina resultat. Nackdelen med 

legitimeringskategoriseringen är också att de påståenden som inte legitimeras inte riktigt fångas 

i analysen. Detta har dock inte varit ett alltför påtagligt problem i just denna studie av 

foruminteraktioner, mycket på grund av att deltagarna visar på medvetenhet och transparens 

vad gäller varifrån informationen kommer och vad påståendena grundar sig på. Det är dock 

tänkbart att det skulle kunna få en mer avgörande roll i andra studier.  
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För att en analys av legitimeringar enligt den valda principen då ska vara fruktbar kanske 

den därför måste, likt Rehnberg (2014) och de andra svenska tillämpningarna av modellen, 

anpassas efter empirin och justeras för att fungera materialnära. Utgångspunkten kan 

fortfarande vara de ursprungliga kategorierna, men dessa behöver utvecklas beroende på 

studieobjekt. I denna studie har mitt främsta tillägg varit att även se till de legitimeringar som 

skapas i interaktionen och byggs mellan inläggen, då jag i enlighet med forumets dialogiska 

karaktär menar att legitimitet är något som kan byggas gemensamt av deltagarna.  

En annan modifiering har varit att använda rekontextualisering som en brygga för att 

beskriva hur deltagarna förflyttar tidigare samtal med vården, händelser, handlingar och 

upplevelser till forumet och på så vis tillgängliggör dessa för en bredare publik. I analysen av 

betydelseförhandlingen visade sig detta begrepp särskilt värdefullt, då det till stor del är genom 

rekontextualiseringar som deltagarna bygger upp sina legitimeringar och hänvisar till såväl 

professionell som erfarenhetsbaserad expertis. Rekontextualiseringarna sätter också fingret på 

en av de grundläggande funktionerna i forumet, nämligen hur deltagarnas tidigare upplevelser, 

erfarenheter och samtal med vården tillsammans skapar en gemensam kunskapsbank. Genom 

förflyttningarna blir forumet också en plats där många jämförelser tar plats, vilket ju 

exempelvis analysen av diskussionerna om normalitet visar kan konstruera en bild av hur 

hjärtebarnen är eller ska bete sig.  

Sammanfattningsvis har denna studie då indikerat hur det studerade hjärtebarnsforumet 

fungerar som en resurs för föräldrarna och en intern kunskapsbank, där deltagarnas egna 

erfarenheter från barnets diagnos och kontakten med vården blir tillgängliga för andra som 

befinner sig i samma situation. Uppsatsens utgångspunkt i diskussionsforum som intressanta 

studieobjekt och resurser för människor i olika typer av hälsorelaterade situationer får därför 

också bli det som får avsluta den, där jag genom de inledande presentationerna och de 

interaktioner som följer på dessa har visat hur deltagarna samkonstruerar kunskap i forumet. 

 

 

 

 



	  
84 

Referenser  
1177 Vårdguiden (2016a). Medfödda hjärtfel hos barn. Tillgänglig: 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Medfodda-hjartfel-hos-barn/. 
Hämtad: 2016-05-10.  

1177 Vårdguiden (2016b). Olika typer av hjärtmissbildningar hos barn. Tillgänglig: 
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/. 
Hämtad: 2016-03-20.  

Adelswärd, Viveka & Sachs, Lisbeth (1998). Risk discourse: Recontextualization of numerical 
values in clinical practice. Text 18(2). S. 191–210. 

Akrich, Madeleine (2010). From Communities of Practice to Epistemic Communities: Health 
Mobilizations on the Internet. Sociological Research Online 15(2).  

Attard, Angelica & Coulson, Neil S. (2011). A thematic analysis of patient communication in 
Parkinson’s disease online support group discussion forums. Computers in Human Behavior 
28(2). S. 500-506.  

Bakhtin, Michail (1986). Speech genres and other late essays. Austin: University of Texas 
Press.  

Barak, Azy, Boniel-Nissim, Meyran & Suler, John (2008). Fostering empowerment in online 
support groups. Computers in Human Behavior 24(5). S. 1867–1883.  

Bauman, Richard & Briggs, Charles L. (1990). Poetics and Performance as Critical 
Perspectives on Language and Social Life. Annual Review of Anthropology 19. S. 59–88. 

Bergman, Gunnar, Borgström, Erik, Lundell, Bo & Sonesson, Sven-Erik (2008). Förbättrad 
prenatal diagnostik av medfödda hjärtfel. Uppföljningsstudie av fosterekokardiografiska 
undersökningar. Läkartidningen 12–13(105). S. 899–903.  

Bernstein, Basil (1990). Class, codes and Control, Vol. 4: The structuring of pedagogic 
discourse. London: Routledge. 

Borkman, Thomasina (1976). Experiential Knowledge: A New Concept for the Analysis of 
Self-Help Groups. Social Service Review 50(3). S. 445–456.  

Burke, Moira, Kraut, Robert & Joyce, Elisabeth (2010). Membership Claims and Requests: 
Conversation-Level Newcomer Socialization Strategies in Online Groups. Small Group 
Research 41(1). S. 4–40.  

Coulson, Niel S. (2005). Receiving Social Support Online: An Analysis of a Computer-
Mediated Support Group for Individuals Living with Irritable Bowel Syndrome. 
CyberPsychology & Behavior 8(6). S. 580–584.   

Davies, Bronwyn & Harré, Rom (1990). Positioning: The Discursive Production of Selves. 
Journal for the Theory of Social Behaviour 20(1). S. 43–63.  

Evans, Marilyn, Donelle, Lorie & Hume-Loveland, Laurie (2011). Social support and online 
postpartum depression discussion groups: A content analysis. Patient Education and 
Counseling 87(3). S. 405–410.  

Eysenbach, Gunther & Till, James E. (2001). Ethical issues in qualitative research on internet 
communities. BMJ 323 S. 1103–1105. 

Fairclough, Norman (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.  
Familjeliv.se (2016). Välkommen till Sveriges största familj. Tillgänglig: 

http://www.familjeliv.se/article/Information/om. Hämtad: 2016-04-14.  
Findahl, Olle (2013). Svenskarna och Internet. Göteborg: Stiftelsen för internetinfrastruktur. 

Tillgänglig: https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf. Hämtad: 2016-01-28.  
Finn, Jerry (1999). An Exploration of Helping Processes in an Online Self-Help Group 

Focusing on Issues of Disability. Health Social Work 24(3). S. 220–231.  



	  
85 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 
Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. 
Hämtad: 2016-02-25.  

Fox, Susannah & Rainie, Lee (2002). Vital Decisions: How Internet Users Decide What 
Information to Trust When They or Their Loved Ones Are Sick. Washington, DC: Pew 
Internet and American Life Project. Tillgänglig: http://www.pewinternet.org/files/old-
media//Files/Reports/2002/PIP_Vital_Decisions_May2002.pdf.pdf. Hämtad: 2016-01-28.  

Gustafsson, Anna (2009). Pamfletter!: en diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk 
politisk offentlighet. Doktorsavhandling. Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds 
universitet. 

Hanell, Linnea & Salö, Linus (2015). ‘That’s weird, my ob-gyn said the exact opposite!’: 
Discourse and knowledge in an online discussion forum thread for expecting parents. 
Tillburg Papers in Culture Studies 125.  

Harré, Rom & van Langenhove, Luk (1999). Introducing positioning theory. I: Harré, Rom & 
van Langenhove, Luk (red.). Positioning theory: moral contexts of intentional action. 
Malden, Massachusetts: Blackwell.  

Hewson, Claire & Buchanan, Tom (2013). Ethics Guidelines for Internet-mediated Research. 
Leicester: The British Psychological Society. Tillgänglig: http://www.bps.org.uk/system/ 
files/Public%20files/inf206-guidelines-for-internet-mediated-research.pdf. Hämtad: 2016-
02-25. 

Hjärt-Lungfonden (2013). Barnhjärtan: en skrift om medfödda hjärtfel. Stockholm: Hjärt-
Lungfonden.  

Hjärt-Lungfonden (2015). Hjärtrapporten 2015: En sammanfattning av hjärthälsoläget i 
Sverige. Stockholm: Hjärt-Lungfonden.  

Jones, Rodney H. (2013). Health and risk communication: an applied linguistic perspective. 
London: Routledge.  

Karlsson, Anna-Malin, Melander Marttala, Ulla & Mattson, Elisabet (2014). ”Vi kan inte visa 
ett normalt hjärta”: Kommunikativa praktiker i samband med hjärtfel hos foster. I: 
Lindström, Jan, Henricson, Sofie, Huhtala, Anne, Kukkonen, Pirjo, Lehti-Eklund, Hanna & 
Lindholm, Camilla (red.). Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid Trettiotredje 
sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013. Helsingfors: 
Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.  

Kristeva, Julia (1981). Word, dialogue and novel. I: Roudiez, Leon S. (red.). Desire in 
language: A semiotic approach to literature and art. New York: Columbia University Press.  

Lamerichs, Joyce (2003). Discourse of Support: Exploring Online Discussions on Depression. 
Doktorsavhandling. Wageningen: Wageningen Universiteit.  

Lamerichs, Joyce & te Molder, Hedwig (2003). Computer-mediated communication: From a 
cognitive to a discursive model. New Media & Society 5(4). S. 451–473. 

Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991). Situated learning: Legitmate peripheral participation. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

Ledin, Per (1997). Intertextualitet, smärta och ett mångstämmigt Apotek. I: Andersson, Roger 
& Åström, Patrik (red.). Till Barbro: texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 
23 september 1997. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. S. 
63–86.  

van Leeuwen, Theo (2007). Legitimation in discourse and communication. Discourse & 
Communication 1(1). S. 91–112.  

van Leeuwen, Theo (2008). Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse 
Analysis. Oxford: Oxford University Press. 



	  
86 

van Leeuwen, Theo & Wodak, Ruth (1999). Legitimizing immigrant control: a discourse-
historical analysis. Discourse studies 1(1). S. 83–118.  

Linell, Per (1998). Discourse across boundaries: On recontextualizations and the blending of 
voices in professional discourse. Text 18(2). S. 143–157. 

Linell, Per (2009). Rethinking language, mind, and world dialogically: interactional and 
contextual theories of human sense-making. Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc. 

Markham, Annette & Buchanan, Elizabeth (2012). Ethical decision-making and Internet 
research (version 2.0): Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee. 
Tillgänglig: http://aoir.org/reports/ethics2.pdf. Hämtad: 2016-03-05. 

Mazzoni, Davide & Cicognani, Elvira (2014). Sharing experiences and social support requests 
in an Internet forum for patients with systemic lupus erythematosus. Journal of Health 
Psychology 19(5). S. 689–696.  

Mishler, Elliot G. (1984). The Discourse of Medicine: Dialectics of Medical Interviews. 
Norwood, NJ: Ablex.  

Rains, Steven A, Peterson, Emily B. & Wright, Kevin B. (2015). Communicating Social 
Support in Computer-mediated Contexts: A Meta-analytic Review of Content Analyses 
Examining Support Messages Shared Online among Individuals Coping with Illness. 
Communication Monographs 82(4). S. 403–430.  

Rehnberg, Hanna Sofia (2014). Organisationer berättar: narrativitet som resurs i strategisk 
kommunikation. Doktorsavhandling. Uppsala: Uppsala universitet.  

Rodham, Karen, Gavin, Jeff & Miles, Meriel (2007). I Hear, I Listen and I Care: A Qualitative 
Investigation into the Function of a Self-Harm Message Board. Suicide and Life-
Threatening Behavior 37(4). S. 442–430.  

Sacks, Harvey, Schegloff, Emanuel A. & Jefferson, Gail (1974). A Simplest Systematics for 
the Organization of Turn-Taking for Conversation. Language 50(4). S. 696–735.  

Scollon, Ron (2001). Mediated discourse. The nexus of practice. London/New York: 
Routledge. 

Sillence, Elizabeth (2013). Giving and Receiving Peer Advice in an Online Breast Cancer 
Support Group. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 16(6). S. 480–485.  

Smithson, Janet, Sharkey, Siobhan, Hewis, Elaine, Jones, Ray, Emmens, Tobit, Ford, Tamsin 
& Owens, Christabel (2011). Problem presentation and responses on an online forum for 
young people who self-harm. Discourse Studies 13(4). S. 487–501.  

Steadman, Jacqui & Pretorius, Chrisma (2014). The impact of an online Facebook support 
group for people with multiple sclerosis on non-active users. African Journal of Disability 
3(1).  

Stewart Loane, Susan & D’Alessandro, Steven (2013). Communication That Changes Lives: 
Social Support Within an Online Health Community for ALS. Communication Quarterly 
61(2). S. 236–251.  

Stommel, Wyke (2008). Conversation Analysis and Community of Practice as Approaches to 
Studying Online Community. Language@Internet 5.  

Stommel, Wyke & Koole, Tom (2010). The online support group as a community: A micro-
analysis of the interaction with a new member. Discourse Studies 12(3). S. 357–378.  

Stommel, Wyke & Meijman, Frans J. (2011). The use of conversation analysis to study social 
accessibility of an online support group on eating disorders. Global Health Promotion 18(2). 
S.18–26.  

Vayreda, Agnès & Antaki, Charles (2009). Social Support and Unsolicited Advice in a Bipolar 
Disorder Online Forum. Qualitative Health Research 19(7). S. 931–942.  

Wenger, Etienne (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



	  
87 

Westberg, Gustav (2016). Legitimerade föräldraskap 1870–2010. En diskurshistorisk 
undersökning. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet.  

Wertsch, James V. (1991). Voices of the mind: a sociocultural approach to mediated action. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 

Wertsch, James V. (1998). Mind as action. New York: Oxford University Press. 
White, Marsha & Dorman, Steve M. (2001). Receiving social support online: implications for 

health education. Health Education Research 16(6). S. 693–797.  
Whitlock, Janis L., Powers, Jane L. & Eckenrode, John (2006). The Virtual Cutting Edge: The 

Internet and Adolescent Self-Injury. Developmental Psychology 42(3). S. 407–417.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
88 

Bilaga 1. Sammanställning av materialet 
 Inledande ämne för 

interaktionen 
Eventuell diagnos Antal deltagare Antal inlägg 

1 Dagis för hjärtebarnen Ebsteins anomali, 
VSD 

4 4 

2 Oro inför operation, träffa 
andra föräldrar 

Fallots anomali 4 9 

3 Vikt och längd Dilaterad 
kardiomyopati 

7 8  

4 RUL - 3 3 
5 EKG - 4 9 
6 Lugnande information ASD 2 13 
7 Föräldrar vars barn har samma 

hjärtfel, oro inför operation 
Fallots anomali 6 9 

8 Information från de som är/har 
varit i samma situation 

Blåsljud, öppen 
ductus 

3 9 

9 Barn med samma hjärtfel 
alternativt de som väntar barn 
med hjärtfel 

Underutvecklad 
höger kammare, 
VSD 

5 11 

10 Ärrens utseende  Transposition 8 23 
11 Sent upptäckta hjärtfel, 

operation av lite äldre barn 
VSD 4 5 

12 Diagnos - 3 8 
13 Erfarenheter av en viss typ av 

operation 
Saknar höger 
kammare, ASD 

7 15 

14 Andra i liknande situation, 
diagnos 

- 3 4 

15 Diagnos, termdiskussion - 5 15 
16 Föda hjärtebarn och har barn 

sedan tidigare 
Hypoplastisk 
vänsterkammare   

5 17 

17 Diagnos -  3 4 
	  
 

 


