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Sammandrag 
 

Syftet med denna uppsats är klarlägga hur tre svenska skönhetskliniker framställer sina 

tjänster på respektive webbplats. Jag har valt att använda mig av en multimodal textanalys 

för att undersöka både skriftliga och visuella element. Materialet begränsas till 

startsidorna samt webbsidorna om botoxbehandling och fettsugning.  

 

Analysen avser att besvara hur klinikerna framställer sina ingrepp och behandlingar. De 

språkliga valen visar om dessa enbart inbegriper erbjudanden med möjligheter eller om 

det även ligger något ansvar på patienten. Vidare analyseras vilka kriterier den ideala 

patienten bör uppfylla. Den avslutande diskussionen avser att klargöra vilken inverkan 

dessa faktorer kan ha på individens fria val.  

 

Resultatet visar att klinikerna framställer sina ingrepp och behandlingar som erbjudanden 

från deras sida, samt att ansvaret till största delen ligger på patienten. Löften realiseras 

med förbehåll och information talar om att patienten är skyldig att skaffa kännedom om 

riskerna innan ett ingrepp eller en behandling genomgås. Tidigare forskning har visat att 

den ideala patienten är frisk, har normal vikt och realistiska förväntningar. Detta har 

tidigare diskuterats utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv. Mitt arbete fördjupar denna 

problematik och belyser de kroppsliga normer som skapas för att ens få möjligheten att 

genomgå ett skönhetsingrepp. Vid exempelvis en fettsugning kan det innebära 

viktnedgång för en patient som inte redan har en ”någorlunda normal vikt”. Därtill finns 

det även en problematik kring vem som bedömer vad som är ”realistiska förväntningar”. 

Är det kliniken eller den som ska leva med resultaten?  

 

Skriftliga och visuella element hjälper till att förstärka patienternas behov. Tillsammans 

skapar klinikerna en värld där normerna för utseendet och hälsan förstärks och förnyas. 

Min konklusion är att det finns tydliga tendenser att vi strävar mot ett samhälle där 

individens status och framgång än starkare graderas efter utseende. 
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1. Inledning 
 

Den fjärde mars 2017 skrev Svenska Dagbladet om skönhetsbranschens frodande (Erica Treijs 

2017). Inför artikeln fick marknadsundersökningsföretaget Inizio i uppdrag att genomföra en 

webbundersökning, vilket resulterade i svar från 1080 respondenter. Målgruppen för 

undersökningen var 16 år och äldre. Undersökningen visade att totalt 29 % kunde tänka sig att 

förändra sitt utseende på kirurgisk väg och 50 % av respondenterna under 29 år, det vill säga 

hälften av 359 stycken, var positivt inställda till ett eventuellt skönhetsingrepp (Inizio 2017). I 

samma artikel belystes även problemet med att skönhetsindustrin är oreglerad, trots att den så 

kallade Skönhetsutredningen (SOU 2015:100) var klar år 2015. Utredningens huvudsyfte var 

att säkerhetsställa patientens rättigheter vid skönhetsvård. Den största problematiken med 

rapporten var enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström kategoriseringen av de olika 

skönhetsingreppen (Treijs 2017): 

 

Efter att jag tog emot Skönhetsutredningen skickades den på remiss och fick omfattande 

kritik från ett flera olika (sic) remissinstanser. Inte minst kom kritik kring gränsdragningen 

om vad som ska räknas som hälso- och sjukvård och inte. Detta har gjort arbetet med frågan 

mer komplicerat. Men synpunkterna från remissomgången analyseras just nu i 

regeringskansliet och det går inte idag att säkert säga hur arbetet tas vidare, skriver 

ministern. 

 

Skönhetsutredningens förslag var att en ny lag skulle träda i kraft 1 juli 2017, något som inte 

kunnat genomföras. Således finns till dags dato ingen lag som reglerar skönhetspatienternas 

rättigheter. 

 

I dag marknadsför sig många svenska skönhetskliniker online. Deras webbplatser innefattar till 

stor del erbjudanden av olika skönhetsbehandlingar och ingrepp. Många som söker sig till dessa 

webbplatser är förmodligen individer som överväger en behandling eller ett ingrepp. 

Skönhetsklinikerna är vinstdrivande företag som konkurrerar om sina kunder, vilket gör att de 

använder ett språk som är avsett för att övertyga om att behovet av ett ingrepp finns, att de är 

kompetenta samt att resultatet blir lyckat. Budskapet realiseras genom multimodala resurser, 

såsom exempelvis före- och efterbilder, skriftliga erbjudanden och informationsvideor. 

Relationen mellan kliniken och besökaren på webbplatsen är asymmetrisk, där kliniken har den 

övervägande makten genom sin erfarenhet och expertis. 

 

Våren 2014 bestämde jag mig för att gå till en nagelsalong i syfte att göra mina naglar fina inför 

mitt kommande bröllop. Min önskan var att endast få lite färg på mina egna befintliga naglar. 

Resultatet blev i mina ögon mycket vackert, små rosa och vita blommor mot en svart nagelkant. 

Efteråt bestämde jag mig för att gå tillbaka. Naglarna såg friska och fräscha ut, och medförde 

att hela jag upplevde mig frisk och fräsch. Varför hade jag inte vågat göra detta tidigare? Tiden 

gick och jag upptäckte snart att hållbarheten på mina egna naglar inte var särskilt bra. Detta 

resulterade i att jag valde att börja använda material ovanpå dem. Naglarna höll sig nu fräschare 

längre och de växte sig allt längre. Kommentarerna om mina fina naglar ökade med tiden och i 

takt med dessa komplimanger växte mitt mod.  
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Idag, nästan fyra år senare har jag oftast svarta, långa kloformade naglar med tanken att det ska 

spegla min identitet. Men var går gränsen för vad jag gör för min egen skull och vad jag gör för 

socialt gillande? Det är en fråga som visat sig vara komplex och för mig är gränsdragningen 

inte helt oproblematisk. Min egen attitydförändring kring naglarnas utseende har successivt 

förändrats utan att jag själv reflekterat över det under tidens gång.   

 

Denna problematik kan jag dra flera paralleller till, i synnerhet när det kommer till 

skönhetsingrepp och behandlingar i syfte att mer permanent förändra eller förbättra utseendet. 

Tidigare har jag endast hört talas om människor som valt att skönhetsoperera sig, men nu känner 

jag en del som valt att göra skönhetsingrepp eller behandlingar med motivationen att de endast 

gör det för sin egen skull. Jag kan också ana en del attitydförändringar kring skönhet och 

ingrepp i diskussioner jag har med andra i min närhet. Vad är skönhet idag? Vem gör 

bedömningen? Och varför ska du inte korrigera något du är missnöjd med när möjligheten 

finns?  

 

Därtill vittnar flera tidningsartiklar om att psykisk ohälsa förknippat med prestation och 

utseende har ökat i Sverige (Maria Bång 2007; Eva Waltré 2011; Hälsoliv 2014; Kristina 

Holmqvist Gattario 2015). Detta har visat sig framför allt hos unga tjejer och kvinnor. I ett 

flertal av artiklarna pekas media ut som en stor bidragande faktor.  

 

I en debattartikel i Göteborgs-Posten framhäver emellertid en av författarna bakom boken 

Projekt perfekt: Om utseendekultur och kroppsuppfattning att media inte ensamt kan hållas 

ansvarig för den negativa utvecklingen (Holmqvist Gattario 2015): 

 

Media beskylls ofta för att vara boven i det utbredda kroppsmissnöjet med sitt förmedlande 

av orealistiska ideal. Det är sant att studier visar att de som tar del av utseendefokuserad 

media, som internaliserar idealen, som jämför sig med dem, har mer negativa tankar om 

den egna kroppen. Men problemet är också större än så – och åtgärderna behöver vara 

större än så. 

Vidare bekräftar hon den utbredda negativa självbilden, som dessutom kan anses vara 

nästintill normaliserad: 

Att kroppsmissnöjet nu är så utbrett att det närapå blivit en norm i sig är problematiskt. För 

många människor, oavsett ålder och kön, inskränker missnöjet påtagligt deras vardag, deras 

relationer och deras psykologiska välbefinnande. Kopplingarna till överdriven träning, låg 

självkänsla, oro, ångest, depression, och ätstörningar är väletablerade.  

Mot denna bakgrund uppstår en del komplexa frågor: Var går gränsen för individens fria val? 

Denna fråga kan ställas utifrån ett samhälleligt perspektiv och ett hälsoperspektiv. Vilka 

möjligheter har patienterna att kritiskt granska klinikernas erbjudanden om det nästan är en 

norm att må dåligt över sitt utseende? Vilket ansvar tar klinikerna för ingreppen och 

behandlingarna? Vilken roll spelar klinikerna när det gäller reproducering och skapande av 

skönhetsideal? 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 

I detta arbete undersöker jag skrift och visuella element på tre svenska skönhetsklinikers 

webbplatser. Den multimodala analysen syftar till att synliggöra hur klinikerna uttrycker sina 

budskap rörande skönhet och hälsa, samt attityden gentemot eventuella patienter. Resultaten 

från dessa undersökningar jämför jag med tidigare forskning som finns på området. Syftet är 

att utröna om klinikerna framställer skönhetsingrepp och behandlingar som en möjlighet eller 

en skyldighet, samt hur den ideala patienten ser ut idag. I det avslutande diskussionsavsnittet 

resonerar jag kring hur skönhetsklinikerna kan inverka på individens fria val utifrån analysens 

resultat och tidigare forskning. 

 

Frågeställningarna som utformats för denna uppsats är följande: 

 

- Hur framställer klinikerna fördelar och risker med ingrepp och behandlingar? 

 

- Hur använder klinikerna ord såsom ”skönhet”, ”hälsa”, ”normal” och ”naturlig”, samt 

eventuella synonymer och antonymer? 

 

- Vilka krav ställer klinikerna på patienten? 

 

- Hur använder klinikerna bilder för att marknadsföra och informera om sina tjänster? 
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2. Bakgrund  
 

Nedan presenteras bakgrunden till detta arbete i form av tidigare forskning som behandlar 

skönhetsideal, skönhet och hälsa, samt skönhetsingrepp. 

 

2.1 Skönhetsideal 
 

Den tvärvetenskapliga boken Skönhetens mask belyser skönhetsidealets förändring över tid 

genom historiska citat och bilder. Inledningen i det första kapitlet lyder: 

 

I VID BEMÄRKELSE KAN SKÖNHET sägas handla om utmätt tid, om livets outtröttliga 

kamp mot döden. Ställs skönhet och livet mot döden framstår den tydligare. Möjligen blir 

skönheten i någon mening definierbar genom den förgänglighet den är förbunden till. 

(Carolina Brown 1994, s. 11) 

 

Citatet förtydligar den komplexitet som råder kring det mångfacetterade begreppet. Vidare 

varierar även definitionen beroende på tidsepok och kulturella normer. Utsidan representerar 

således en del av identiteten, det vill säga tillhörigheten till en grupp eller ett samhälle (Deborah 

Sullivan, 2001, s. 3). Det finns därmed ingen objektiv föreställning av vad som är vackert, utan 

det styrs av normerna och de mänskliga relationerna. Detta synsätt benämns 

socialkonstruktivism (Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario & Carolina Lunde 2014, s. 49–

50; Björn Johnson u.å., ne.se). 

 

Ur ett historiskt perspektiv har skönhet bland annat räknats ut enligt kroppsliga symmetrier. 

Enligt Per Hedén, citerad i Anita Andersson (2005, s. 59), har Leonardo da Vinci haft stort 

inflytande på dessa uträkningar med sina ”gudomliga proportioner”. Dessa handlar om 

specifika avstånd mellan olika kroppsdelar, framförallt i ansiktet. Hedén anger även det 

matematiska verktyget Gausskurva för att beräkna skönhet. Gausskurvan är en 

normalfördelningskurva som visar medelvärdet av den angivna datan, det vill säga vad som är 

mest frekvent och normalt (Andersson 2005 s. 65).  

 

I den tidigare nämnda Skönhetens mask står det även skrivet att grunden till dagens 

skönhetsideal lades på 1920-talet. Idealet inbegriper det som är naturligt, renligt och hälsosamt 

(Brown 1994, s. 141–142). Dock råder det en paradox mellan att vara både naturlig och renlig. 

Brown (1994, s. 142) exemplifierar detta genom det faktum att alla naturliga kroppsliga dofter 

skulle döljas med parfymer och tvålar. Den naturliga aspekten av idealet innebär snarare att 

något ska uppfattas som naturligt även om det i själva verket inte är det (Brown 1994, s. 143). 

 

2.2 Skönhet och hälsa 

 

Skönhet är också nära förbundet med hälsa. Enligt WHO innefattar hälsa flera aspekter av 

välbefinnande, inte bara att man är frisk. Deras definition innebär att man känner sig fysiskt, 

psykiskt och även socialt tillfreds (WHO 1946). 
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Likt komplexiteten i det renliga och naturliga är skönhet inte enbart förknippat med god hälsa. 

I syfte att förbättra utseendet har människor genom historien använt olika sorters kosmetika och 

andra skönhetsprodukter, som i längden visat sig vara skadliga. Exempelvis använde man från 

1700-talet fram till 1900-talet smink som innehöll arsenik och bly för att uppnå den ideala 

blekheten i ansiktet (Brown 1994, s.113–115). Idag genomförs skönhetsingrepp som innefattar 

narkos, vilket alltid innebär en viss risk (1177.se 2016). Ingreppen kan även medföra större 

risker, exempelvis kan det bli infektion i ingreppssåret. Efter ett ingrepp för bröstimplantation 

ökar dessutom risken för att patienten ska utveckla BIA-ALCL (Akademikliniken 2017). Art 

Clinic förklarar på sin webbsida att BIA-ALCL är tumörer i immunsystemet orsakade av 

implantaten, men att det inte innebär bröstcancer (Art Clinic u.å.).  

 

Som nämnts i inledningen har flera nyhetsartiklar belyst problematiken kring hälsa och 

utseende (Bång 2007; Waltré 2011; Hälsoliv 2014; Holmqvist Gattario 2015). Därtill bekräftar 

flera forskningsrapporter den ökade ohälsan (Socialstyrelsen 2013; Folkhälsomyndigheten 

2016).  

 

År 2011 vittnade Eva Waltré, chef för BRIS stödverksamhet, i en debattartikel på SVT.se om 

den oroande ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga. Under 2010 hade det hade 

inkommit 1931 kontakter rörande utseende, 5943 inbegrep rädsla/oro och 2112 annan psykisk 

ohälsa. Majoriteten av kontakterna hade flickor som avsändare (Waltré 2011). 

 

Boken Projekt perfekt: om utseendekultur och kroppsuppfattning belyser bland annat medias 

roll i skapandet av skönhetsideal. Enligt författarna kan media inte ensamt hållas ansvarig för 

de kroppsliga normerna, men de hävdar att media verkar ha störst inflytande (Frisén, Holmqvist 

Gattario & Lunde 2014, s. 50–51). Vidare hänvisar de till annan forskning och framhåller att vi 

lever i en tid där vi har möjligheten att välja vårt utseende och därmed vilka vi är. Detta leder 

till att man strävar efter omöjliga skönhetsideal och att utseendet motsvarar individens 

ansträngning (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 2014, s. 49). Drivkraften bakom boken kan 

summeras i funderingar kring kroppen som ett projekt, där individens lycka är nära förbundet 

med omhändertagandet av utseendet (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 2014, s. 16).  

 

I boken finns två centrala begrepp: utseendekultur och kroppsuppfattning. Det förstnämnda 

syftar till att beskriva en kultur som skapar normer för utseendet och där skönhet är något att 

eftersträva. Utseendet är dessutom ett mått på individens framgång och dennes egenskaper. Det 

sistnämnda begreppet innefattar ett flertal aspekter. Det inbegriper alltifrån hur man känner 

kring sin kropp, vilka upplevelser man har när man ser sig i spegeln, hur man värderar utseende 

och skönhetsideal, till hur man uppför sig utefter dessa känslor, upplevelser och värderingar 

(Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 2014, s. 16–17). 

 

Författarna menar även att barns kroppsuppfattning påverkas i tidig ålder (Frisén, Holmqvist 

Gattario & Lunde 2014, s. 57). Detta illustrerar de genom en visuell tankekarta på en så kallad 

tredelad påverkansmodell. Modellen innefattar påverkan från media, familj och jämnåriga. 

Dessa grupper benämns socialisationsagenter. Vidare påverkar dessa socialisationsagenter hur 
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barnet tar till sig idealen och hur det jämför sig med andra. Detta benämns internalisering och 

social jämförelse (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 2014, s. 59–60). 

 

I en australiensisk-brittisk studie undersöker författarna huruvida Facebook har en negativ 

inverkan på tjejers kroppsuppfattning. Resultaten visar att den sociala plattformen används 

bland annat för att jämföra sig med andra, inte bara utseendemässigt utan även utifrån social 

framgång och andra spännande livshändelser. Därtill fann de också att Facebook har en negativ 

inverkan på tjejernas självuppfattning av hår, hud och ansikte snarare än den övriga kroppen. 

Förklaringen till detta ansågs vara att bilderna visade en stor variation av olika kroppstyper (till 

skillnad från modemagasin), samt att det ofta är ansiktsporträtt. Bland de tjejer som var benägna 

att jämföra sig med andra, fanns även en önskan om att förändra sitt utseende efter att ha besökt 

plattformen (Jasmine Fardouly, Phillipa C. Diedrichs, Lenny R. Varatanian & Emma Halliwell 

2014, s. 44). 

 

Studiens resultat bekräftas till viss del av Richard M. Perloff (2014, s. 6–7), som skriver att 

många tjejer använder sociala medier när de mår dåligt för att jämföra sina bilder med andras, 

som de anser är mindre vackra än de själva. Syftet är att försäkra sig själva om att de duger. 

Han påpekar dock att effekten kan bli den motsatta. Problemet sitter inte på utsidan, utan på 

insidan. Han uttrycker även att sociala medier inte ensamma är ansvariga för unga tjejers 

kroppsmissnöje, men att de kan förstärka en negativ självbild (Perloff 2014, s. 5). 

 

Den senaste årsrapporten från BRIS visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna 

15–24 år har ökat sedan 80-talet (Anna Holmqvist 2017, s. 2 & 11). I begreppet psykisk ohälsa 

ingår alltifrån lätt oro till symptom som behöver psykiatrisk vård (Holmqvist 2017, s. 11). Bland 

de samtal som inkom till BRIS under 2016 handlade 39 % om psykisk ohälsa (Holmqvist 2017, 

s. 6). Rapporten redovisar att barnens kroppsmissnöje börjar utvecklas redan vid 10–12 år och 

att det främst är utbrett bland flickor. Detta visar sig bland annat i inkomna samtal om 

ätstörningar på grund av komplex och vikt (Holmqvist 2017, s. 25). Vidare verkar ångesten öka 

med åldern (Holmqvist 2017, s. 21).   

 

I vissa fall kan den utseenderelaterade ohälsan gå så långt att man utvecklar BDD, så kallad 

Body Dismorphic Disorder. BDD innebär att en person har utvecklat tvångstankar kring sitt 

utseende. Personen upplever att en eller flera kroppsdelar ser defekta ut, trots att andra inte kan 

se några avvikelser. Sjukdomen ger ångest, depression och kan även vara begränsande i 

personens vardag. Eftersom detta är en psykisk sjukdom är terapi och medicin effektiva 

behandlingar, men många med BDD väljer istället att göra skönhetsingrepp (Sabina Brohede 

2017). Brohedes (2017) doktorsavhandling vid Linköpings universitet visade att förekomsten 

av BDD i Sverige är relativt vanlig bland kvinnor, men att kunskapen om sjukdomen är 

bristfällig inom sjukvården. Forskningen om BDD är fortfarande väldigt begränsad. 

  

Därtill har forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet funnit att 

utseendet är av stor betydelse för arbetssökande. Det handlar inte bara om att ha ett attraktivt 

utseende, utan man måste även se hälsosam ut. Bland annat kan övervikt påverka arbetsgivarens 

beslut negativt om det finns flera kandidater med liknande kompetens. Logiken bakom sägs 
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vara att om den arbetssökande är hälsosam minskar risken för sjukfrånvaro och om denne är 

attraktiv kan detta öka försäljningen i exempelvis restaurangen eller butiken (Linda Fridberg 

2012). 

 

2.3 Skönhetsingrepp 
 

Anita Anderssons (2005) doktorsavhandling vid Linköpings universitet behandlar 

skönhetsklinikernas språk och deras sätt att legitimera sina tjänster. Andersson använder sig av 

begreppet kulturell legitimitet, vilket inbegriper retorik och argumentation. Begreppet delas in 

i tre olika områden: berättigande, trovärdighet och attraktionskraft. Berättigande syftar på att 

argumentationen gör att något fenomen eller en verksamhet blir acceptabel. Trovärdighet 

innebär att något framställs som seriöst och kompetent. Attraktionskraften framkallar begäret 

hos konsumenten (Andersson 2005, s. 22).   

 

Vidare belyser hon den kritiska synen på skönhetsingrepp och behandlingar som rådde i början 

av 2000-talet. Många röster uttryckte kritik mot att riskera hälsan för utseendet samt att de som 

valde att genomgå ett ingrepp förstärkte orimliga ideal och kroppsliga förtryck (Andersson, 

2005 s. 27 & 32).  

 

I ett avsnitt behandlar Andersson (2005, s. 144–146) vilka kvaliteter den rätte patienten besitter 

utifrån ett säkerhets- och riskperspektiv. Alla former av ingrepp är förknippade med risker och 

för att vara en lämplig kandidat för skönhetsingrepp bör patienten vara hälsosam, informerad 

och realistisk, samt ha en bra kroppslig utgångspunkt. 

 

En del av det undersökta materialet i avhandlingen inbegriper skönhetsklinikers webbplatser 

under cirka två veckor i början av 2003. Webbplatserna hade olika utseende och således var det 

svårt att utröna en standard i strukturerna (Andersson 2005, s. 18). I klinikernas före- och 

efterbilder, var ögonen övertäckta och patienten var anonym. Enligt Andersson (2005, s. 83) 

kunde detta bero på diskretion, men det kunde också betraktas som ett sätt för patienten att 

lättare identifiera sig med bilden.  

 

Därtill visar hennes avhandling att skönhetsklinikernas språk bekräftade att de ligger i 

gränslandet mellan konsumtion och sjukvård. Klinikerna var medvetna om rådande ideal, både 

tidsbundna och klassiska. Klinikernas retorik inbegrep en frihet att välja sitt utseende, en 

förbättrad psykisk hälsa och en möjlighet att skapa naturliga resultat genom att använda 

naturliga, eller vad som åtminstone upplevs som naturliga material. Retoriken framställde 

skönhetsingreppen som en möjlighet att förverkliga sig till den absolut bästa versionen av sig 

själv, vilket även ställde krav på patientens vilja att investera i sin fysiska och därmed psykiska 

lycka (Andersson 2005, s. 147, 149ff).    

 

I en kandidatuppsats från 2015 finns intervjuer med åtta kvinnliga respondenter om 

skönhetsideal. Alla var överens om att skönhetsingrepp är acceptabelt om det syftar till att 

förbättra personens psykiska mående. Dessutom övervägde alla respondenter utom en att själva 

genomgå skönhetsingrepp eller behandlingar. Den kvinna som inte övervägde det uttryckte att 
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hon aldrig hade funderat kring det, men att hon skulle kunna överväga det i framtiden om hon 

skulle börja må dåligt över något. Därtill hade en av respondenterna genomgått flera ingrepp 

och kände ett starkare självförtroende. Uppsatsen visade att den allmänna uppfattningen att 

skönhetsingrepp är mer accepterat och mera vanligt än tidigare (Seval Kanat och Sandra 

Obeidat 2015, s. 34). 

 

I den västerländska kulturen, bland annat i länder som exempelvis USA och Sverige har 

efterfrågan på skönhetsingrepp och icke-kirurgiska skönhetsbehandlingar ökat. Anna Bäsén, 

medicinreporter på Expressen, har skrivit en handbok för den som överväger skönhetsingrepp. 

Enligt henne uppskattades den svenska skönhetsmarknadens omsättning till en miljard kronor 

för ingrepp per år vid handbokens utgivning (Bäsén 2011, s. 24). Den sammanlagda 

omsättningen av svenskarnas årliga skönhetskonsumtion, inräknad skönhetsvårdande- och 

hygienprodukter, beräknades vara runt 13 miljarder kronor (Bäsén 2011). I USA motsvarade 

marknaden för skönhetsvårdande produkter 20 miljarder dollar i början av 2000-talet (Sullivan 

2001, s. ix).  

 

Vidare visar en intervju från 2014 på finländska nyhetssidan Yle att Finland följer den svenska 

utvecklingen när det gäller attityder gentemot skönhetsingrepp och behandlingar. 

Plastikkirurgerna som var verksamma i Finland upplevde att acceptansen ökade. Anledningen 

bakom attitydförändringen trodde de berodde på de naturliga resultaten, till skillnad från de 

tidigare trenderna med överdrivna storlekar på exempelvis läpparna. En av de intervjuade 

plastikkirurgerna ansåg även att det i Sverige var lika vanligt att skönhetsoperera sig som att gå 

till frisören (Tino Oksanen 2014). 

 

Även i Sydkorea är den kulturella övertygelsen att utseendet kan berätta mycket om en individs 

egenskaper, exempelvis var det för några år sedan mode att operera mungiporna. Syftet var att 

få ett permanent leende. I ett reportage på sidan Geo, som drivs av Expressen, intervjuas några 

kvinnor som genomgått en så kallad ”smile surgery”. Kvinnorna förklarade att de upplevdes 

sura och därmed otrevliga. Enligt den konfucianska kulturen är det viktigt att visa respekt för 

människor man möter och där ingår ett vänligt leende. Ingreppen gjordes således i första hand 

för andras upplevelser (Axel Öberg 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

3. Teori 
 

I detta avsnitt belyser jag de teoretiska utgångspunkterna för textanalyserna. Dessa inbegriper 

sociosemiotik, systemisk-funktionell grammatik samt visuell textanalys. Systemisk-funktionell 

grammatik och visuell textanalys är både teorier och metoder för analys, men som nämnts ovan 

är de utgångspunkterna för hela arbetet och således förklarar jag dem i detta avsnitt.   

 

3.1 Sociosemiotik  
 

Utgångspunkten för sociosemiotik är att människor är sociala varelser som har ett 

grundläggande behov att uttrycka sig och skapa betydelse genom språket (M.A.K Halliday 

1993, s. 93; Per Holmberg & Anna-Malin Karlsson 2013, s. 28; M.A.K Halliday & Christian 

Mathiessen 2014, s. 3). Små barn utvecklar sitt språk allteftersom, men de har tidigt i livet 

resurser att uttrycka mening: 

 

A human infant engages in symbolic acts, which I have referred to as acts of meaning. 

Children are predisposed, from birth, (a) to address others, and be addressed by them (i.e., 

to interact communicatively); and (b) to construe their experience (i.e., to interpret 

experience by organizing it into meanings). 

(Halliday 1993, s. 95)  

 

M.A.K Hallidays teori grundar sig på hans studier av sonens språkutveckling (Holmberg & 

Karlsson 2013, s. 10). Enligt honom börjar barnet utveckla ett språksystem någonstans runt 8 

månader och upptill 1 år och 4 månader. Detta språksystem benämner Halliday som 

”protolanguage”, protospråk. Språksystemet inbegriper både ljud och kroppsliga rörelser, som 

tillsammans skapar betydelse och upprättar en relation. Språket kan också uttrycka barnets 

känslor. Till viss del kan barnet härma de vuxnas verbala språk, men Halliday hävdar att genom 

att höra protospråket kan man inte utröna vilket barnets modersmål kommer att bli. Därför har 

han istället valt att kalla detta för ”child tongue”, barnmål (Halliday 1993, s. 96). 

 

Vidare förklarar Halliday (1993, s. 94–112) barnets språkutveckling i flera steg, där språket 

förändras och fördjupas. Språket innehåller flera möjligheter, så kallade potentialer och 

språkbrukaren väljer hur denne vill uttrycka sig. Verbala ord och skriftliga texter är alltså 

resultatet av en mängd val som finns i språksystemet (Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson & 

Andreas Nord 2011, s. 9; Holmberg & Karlsson 2013, s. 28; Halliday & Mathiessen 2014, s. 

30–31).  

 

Det är genom yttrandena och skriften som systemet också utvecklas, och ibland förändras. Det 

är språket som skapar betydelse och betydelse skapar språket. Därtill är ibland inte den 

språkliga formen direkt överensstämmande med det talaren eller skribenten avser att mena och 

då finns det andra val för att skapa betydelse (Holmberg & Karlsson 2013, s. 28–29). 

Exempelvis talar man inom systemisk-funktionell grammatik om inkongruenta 

språkhandlingar, något som kommer att förklaras närmare i avsnittet som behandlar den 

interpersonella metafunktionen. Systemisk-funktionell grammatik syftar till att ge redskap för 
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analys och förklaring av språket utifrån ett sociosemiotiskt perspektiv (Holmberg & Karlsson 

2013, s. 29). 

 

3.2 Systemisk-funktionell grammatik 
 

Systemisk-funktionell grammatik, SFG, syftar till att förklara språket utifrån kontext, betydelse 

och funktion. Detta innebär att språkets funktion i den aktuella kontexten skapar betydelsen 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s. 7).  

 

Inom SFG talar man om att språket har tre metafunktioner. Dessa benämns interpersonell, 

ideationell och textuell metafunktion. Metafunktionerna delas in i olika skikt, så kallade strata. 

Dessa strata går från kontexten, via semantiken och lexikogrammatiken, ända ned till de 

uttryckta orden. Alla strata är sammankopplade och ger upphov till olika sidor av betydelsen 

utifrån vilken metafunktion man analyserar (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s. 10). Kontext 

innefattar den specifika verksamheten, vilken relation som etableras och vilket 

kommunikationssätt som valts (Holmberg & Karlsson 2013, s. 21). Exempelvis inbegriper 

denna studie tre skönhetsklinikers webbplatser, där eventuella patienter kan läsa om vilka 

tjänster som respektive klinik kan erbjuda.  

 

 

 
Figur 1. Modell över SFG:s metafunktioner och strata. Efter Holmberg, Karlsson & Nord (2011, s. 10) 

 

Vidare styr klinikernas vilja att uttrycka budskap kring skönhetsingrepp och behandlingar deras 

uttryckssätt. Detta innebär således att semantiken styr lexikogrammatiken och till sist orden. 

 

I de nästkommande avsnitten kommer jag att ge en fördjupad förklaring kring de två viktigaste 

metafunktionerna för det här arbetet. Den interpersonella metafunktionen omfattar relationen 

mellan avsändare och mottagare. Den ideationella metafunktionen talar om vilken version av 



 

11 

 

världen som realiseras (Halliday & Mathiessen 2014, s. 30). Den tredje metafunktionen, som 

endast kortfattat redovisas i detta arbete, är den textuella metafunktionen. Den textuella 

metafunktionen behandlar på vilket sätt de två förstnämnda metafunktionerna är 

kommunicerade (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s. 10).   

 

3.2.1 Interpersonell metafunktion 

 

Den interpersonella metafunktionen fokuserar på relationen mellan avsändaren och mottagaren. 

Inom denna funktion finns det grundläggande språkhandlingar, som innefattar givande och 

krävande. Dessa handlingar är antingen relaterade till information eller till varor och tjänster. 

Det innebär att en språkbrukare kan ge och kräva information, samt ge och kräva varor och 

tjänster (Halliday & Mathiessen 2014, s. 135).               

                  

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                          varor & tjänster (v&t) 

                                                UTBYTE                        

                                                                                           

                                                                                          information (i) 

 

SPRÅKHANDLING        

 

 

                                                                                           givande (g) 

                                                TALARROLL 

 

                                                                                           krävande (k) 

 

Figur 2. Språkhandlingssystemet (Holmberg 2011, s. 99)  

 

De fyra grundläggande språkhandlingarna i språket är således olika sammankopplingar av 

talarrollen och utbytena (Per Holmberg 2011, s. 99). Exempelvis om talaren ger information (g 

+ i) realiseras språkhandlingen som ett påstående: ”Botulinumtoxin ’botox’ är en av världens 

vanligaste medicinska estetiska behandlingar och 2014 utfördes ca 5 miljoner behandlingar med 

’botox’ världen över.” (Akademiklinikens webbsida om Botoxbehandling). Om talaren däremot 

kräver information (k + i) blir detta en fråga: ”Vad kostar det?” (Akademiklinikens webbsida 

om fettsugning). Vidare realiserar talaren ett erbjudande genom att ge varor och tjänster (g + v 

& t), men svenskan finns det inget direkt överensstämmande alternativ för erbjudande. Den kan 

realiseras genom olika satser (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 55). Denna företeelse förklaras 

närmare i de efterföljande styckena om kongruent och inkongruent språk. Följande exempel 

visar en uppmaningssats som realiserar ett erbjudande: ”Läs mer om certifiering här” 

(Akademiklinikens webbsida om Botoxbehandling). Vid ett krävande av dessa realiseras istället 

en uppmaning (k + v & t):”Drick mycket vatten” (Akademiklinikens webbsida om 

Botoxbehandling). 
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Varje språkhandling har en prefererad respons, men talaren har som tidigare nämnts, en mängd 

val. Talaren styr språkhandlingen efter intention och semantiskt budskap (Holmberg & 

Karlsson 2013, s. 36).  På nästa sida följer en visuell översikt för språkhandlingarna och 

responsdragen. 

 

 
Figur 3. Språkhandlingar och responsdrag (Holmberg och Karlsson 2013, s. 36) 

 

Inom SFG benämns språkhandlingarna med ett modus-system. Modus realiseras i olika 

satstyper: påståendesats, frågesats och uppmaningssats. Undantaget är erbjudande som 

realiseras genom andra satser. De två förstnämnda satstyperna innehåller subjekt och 

tidsbundna finit. Subjekten kan realiseras i antingen första eller andra person, (jag eller du), 

eller mer distanserat, i tredje person (han/hon, den/det, ni/vi osv.). Tidsbundna finit anger tiden 

genom presens eller preteritum, och bidrar såsom subjektet till att skapa en viss distans eller 

närhet till läsaren (Holmberg 2011, s. 101 & 103). 

 

I följande exempel är subjektet i andra person och det finns tre exempel på finit i presens: träffar, 

fotograferar och genomgår. ”På operationsdagen träffar du återigen din plastikkirurg som 

fotograferar operationsområdet innan du genomgår din fettsugning” (Akademiklinikens 

webbsida om fettsugning). Detta innebär att tilltalet till läsaren är nära, både genom subjekt och 

finit. Mer specifikt beror detta på att tilltalet i ordet ”du” är personligt och orden i presensform 

ligger nära i tiden. Om avsändaren istället valt exempelvis ett generellt ”man” och ett tempus i 

futurum hade tilltalet blivit mer distanserat: På operationsdagen kommer man återigen att träffa 

sin plastikkirurg. Påståendesatsen beskriver vad som händer när man kommer till kliniken för 

att genomgå en fettsugning. För patienten blir det ett löfte om hur detta går till och för 

plastikkirurgen en förpliktelse om vad denne ska göra, nämligen att fotografera. 
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Uppmaningssatserna innehåller däremot inga subjekt eller tidsbundna finit, och realiseras 

genom imperativform: ”Ät hälsosamt […] ” (Holmberg 2011, s. 102; Akademiklinikens 

webbsida om Botoxbehandling). 

 

Som nämnts ovan kan språkhandlingarna realiseras på olika sätt. Ett kongruent språk innebär 

att den valda språkliga formen motsvarar betydelsen, exempelvis att en påståendesats realiserar 

ett semantiskt påstående. Dock finns det ofta exempel där satstypen realiserar en annan 

semantisk språkhandling, såsom nämnts i stycket om erbjudande. Denna företeelse kallas för 

ett inkongruent språk och de inkongruenta språkhandlingarna benämns modusmetaforer 

(Holmberg 2011, s. 103).  

 

Huruvida språket innefattar kongruenta språkhandlingar eller modusmetaforer undersöks inom 

SFG utifrån tre olika perspektiv: Uppifrån, från sidan och nerifrån. Uppifrån innebär att man 

analyserar relationen mellan avsändaren och mottagaren i den specifika kontexten (Holmberg 

2011, s. 104). Exempelvis kan påståendesatsen i det utvalda exemplet i mitt eget material vara 

en uppmaning: ” […] du bör vara noga med att anlita en legitimerad läkare eller sjuksköterska 

[…] ” (Akademiklinikens webbsida om Botoxbehandling). Det beror på att avsändaren 

(skönhetskliniken/ den förmodade experten inom det aktuella området) inte bara säljer 

botoxbehandlingar, utan också informerar och ger råd kring dessa till mottagaren (eventuell 

patient/kund). Därtill bidrar den medelhöga förpliktelsemodaliteten i ordet ”bör” till att det 

analyseras som en inkongruent uppmaning. 

 

Från sidan-perspektivet undersöker vilka naturliga möjligheter till respons som finns 

(Holmberg 2011, s.104). Även om det finns möjlighet att ifrågasätta påståendet ovan, kan ett 

åtagande vara mer naturligt i sammanhanget. Avsändaren är snarast en expert på området och 

subjektet är i andra person, det vill säga nära. Orden ”vara noga med att anlita” realiserar ett 

krävande av en tjänst. Således ger kliniken en rekommendation som läsaren förväntas att åta 

sig.  

 

Underifrån-perspektivet belyser vilka lexikogrammatiska val som ligger till grund för 

inkongruens (Holmberg 2011, s. 104).  Exemplet: ” […] du bör vara noga med att anlita […] ” 

innefattar ordet bör, som inom SFG är en medelhög förpliktelsemodalitet. En fördjupad 

förklaring av modalitet följer strax efter detta stycke, nu förklaras endast detta exempel. En 

förpliktelsemodalitet innebär en förpliktelse att utföra något. Detta gör det svårt att ifrågasätta 

påståendesatsen, som då snarast blir en semantisk uppmaning.  

 

Genom att studera de tre perspektiven kan man få ett okomplicerat svar som att exemplet 

realiserar en kongruent grammatik, det vill säga där exempelvis en påståendesats realiserar ett 

påstående. I annat fall kan analysperspektiven visa på ett mer komplext svar, där en 

modusmetafor realiserar betydelsen (Holmberg, Karlsson & Nord 2011 s.105). Detta är också 

fallet i mitt utvalda exempel ovan, där analysperspektiven visade på inkongruens.  

 

Inom SFG finns det flera olika typer av modaliteter. Modalitet innebär i det här sammanhanget 

modala verb som talar om olika grader av: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. De 
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olika graderna är låg, medelhög och hög (Holmberg 2011, s. 105). Sannolikhet och vanlighet 

realiseras genom ord som ”kan” och ”brukar”. De olika graderna talar om hur sannolikt och 

vanligt något är eller inte är. Dessa modaliteter inbegriper ofta information. Vidare realiserar 

de olika graderna av förpliktelse och villighet ofta handlingar, det vill säga varor och tjänster. 

De modala verben för dessa kan exempelvis vara ”bör eller ska” vid förpliktelse, samt ”kan 

eller vill” i fråga om villighet (Holmberg 2011, s. 106). 

 

Vidare kan modalitet även bedömas genom att analysera interpersonella satsadverbial, så som 

exempelvis ”kanske” och ”alltid” vid sannolikhet och vanlighet samt ”aldrig” och ”absolut” vid 

förpliktelse och villighet.  Därtill kan de interpersonella satsadverbialen analyseras utifrån 

avsändarens attityd (”tyvärr”, ”gärna”), individualitet (”personligen”), intensitet (”nästan”, 

”självklart”) och relativ tid (”då”, ”redan”), vilket benämns modal bedömning (Holmberg 2011, 

s. 107). 

 

SFG innehåller även verktyg för att undersöka om en bedömning av något framställs som 

subjektiv eller objektiv. Dessa subjektiva och objektiva val är modalitetsmetaforer, vilka 

benämns subjektiva metaforer respektive objektiva metaforer. Medan subjektiva metaforer 

explicit uttrycker att det handlar om en bedömning, undanhåller objektiva metaforer detta 

faktum. För att undersöka dessa modalitetsmetaforer krävs det att man även granskar de 

ideationella processerna. Det innebär att de subjektiva metaforerna innehåller mentala eller 

verbala processer (Holmberg 2011, s. 108–109). Subjektet (”vi”) är dock utelämnat i det 

följande exemplet, men det framgår tydligt att det är kliniken som är bedömare: 

”Rekommenderar för smärtlindring att köpa Emla salva på Apoteket och smörja ett tjockt lager 

på injektionsområdet ca 1 timma före behandling” (sic) (Art Clinics webbsida om 

Botoxbehandling). Vidare innefattar de objektiva metaforerna relationella processer och ordet 

”det”. Dessa modalitetsmetaforer framställs som objektiva fakta, inte som bedömningar 

(Holmberg 2011, s. 108): ”Det är viktigt att du har realistiska förväntningar.” 

(Akademiklinikens webbsida om fettsugning). 

 

3.2.2 Ideationell metafunktion 
 

Den ideationella metafunktionen innefattar olika processer som beskriver och formar världen. 

Processerna ingår i två olika system. Det ena benämns transitivitetssystemet, där fokus ligger 

på riktningar och det andra benämns ergativtetsssystemet, där fokus ligger på påverkan 

(Karlsson 2011, s. 21; Halliday & Mathiessen 2014, s. 213). I detta arbete analyseras materialet 

utifrån det transitiva systemet och således kommer detta perspektiv att förklaras mer 

grundläggande än det ergativa systemet.  

 

Inom SFG finns det sex olika processtyper, men jag har precis som Anna-Malin Karlsson och 

Per Holmberg (Karlsson 2011, s. 22–23; Holmberg & Karlsson 2013, s.73) valt att endast 

fördjupa mig i de fyra viktigaste. Dessa processer benämns materiella, mentala, relationella och 

verbala. Processerna realiseras oftast genom verb och verbgrupper (Karlsson 2011, s. 24).  
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Figur 4. Processtyperna (Holmberg & Karlsson 2013, s. 78) 

 

De materiella processerna innefattar fysiska förändringar med konkreta deltagare (Karlsson 

2011, s. 25). Exempelvis är ”Vi använder också ”botox” kosmetiskt för att behandla olika typer 

av asymmetrier i ansiktet” en materiell process. (Akademiklinikens webbsida om 

Botoxbehandling). ”Vi” (Akademikliniken/ behandlaren) är den konkreta deltagaren som 

”använder” botox. Ordet använder i det här fallet syftar på en fysisk injicering, där ämnet botox 

sprutas in i huden. De mentala processerna talar om något som sker inom upplevaren, i den 

mentala världen: ”[…] och du kan känna dig lugn och säker” (Karlsson 2011, s. 25; 

Bellaklinikens startsida). Ordet ”känna” realiserar en känsla, något som är mentalt. De 

relationella processerna inbegriper relationer och stillastående tillstånd. ”Fettsugning är ett 

alternativ för friska personer som vill bli av med lokala fettansamlingar” (Karlsson 2011, s. 25; 

Art Clinics webbsida om fettsugning). De verbala processerna uttrycker någon form av fysiskt 

tal. ”Vi berättar mer ingående om hur en operation går till och vad du bör tänka på”. (Karlsson 

2011, s. 25; Bellaklinikens webbsida om fettsugning).  

 

Inom varje process finns olika deltagare och omständigheter. Dessa benämns olika beroende på 

den aktuella processtypen och vilka som är deltagare i sammanhanget (Halliday & Mathiessen, 

2014 s. 213). 
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PROCESSTYP FÖRSTADELTAGARE ANDRADELTAGARE 

Materiell process Aktör Mål 

  Utsträckning 

  Mottagare 

Mental process Upplevare Fenomen 

Relationell process Bärare Attribut 

 Utpekad Värde 

 Den existerande  

Verbal process Talare Lyssnare 

  Utsaga 

  Talmål 

Figur 5. Översikt över de ideationella processtyperna baserad på Holmberg & Karlsson (2013 s. 80, 85, 89 & 94)                                                   

 

Analysen genomförs, såsom i den interpersonella metafunktionen, genom undersökning av de 

tre olika perspektiven. Uppifrån inbegriper betydelse, från sidan utgår från hur 

lexikogrammatiken skapar betydelsen i satsen och nerifrån utgår från formen (Karlsson 2011, 

s. 24–25). 

 

Vidare kan en analys av den ideationella metafunktionen innebära att kvantifiera antalet 

processer för att kunna beskriva textmaterialets register. Exempelvis kan en text som innehåller 

många materiella processer peka på att texten är aktiv och innehåller många förändringar. 

Medan en text med många relationella processer kan tyda på att texten är mer stillastående och 

istället fokuserar på att beskriva hur något är (Karlsson 2011, s.24).  

 

I boken ”Funktionell textanalys” finns ett kapitel där Andreas Nord (2011, s.188–203) 

analyserar en reklamannons. Annonsens syfte är att informera om och sälja en ny epilator från 

Braun. Precis som skönhetsklinikerna måste försöka övertyga om att behovet av ett ingrepp 

finns och sälja in sina tjänster, måste även reklamannonsen försöka övertyga en eventuell 

köpare om behovet av produkten. I det här fallet handlar det alltså om att framställa att epilering 

av benen är värt att genomföra, trots varierande grad av smärta och eventuella biverkningar. 

Nord gör en multimodal analys och undersöker bland annat språkhandlingar och transitvitet. I 

kort drag visar analysen på att annonsen fokuserar på det givande resultatet; det vill säga lena 

ben och bättre självförtroende, snarare än vad som krävs för att nå dit (mer eller mindre 

smärtsam epilering) (Nord 2011, s.202–203).  

 

3.2.3 Fria, bundna och inbäddade satser 

 
Inom SFG talar man även om olika typer av satser. Dessa benämns fria, bundna och inbäddade 

beroende på vad de uttrycker. Holmberg, Karlsson & Nord (2011, s.13) förklarar detta med att 

de fria satserna uttrycker både en interpersonell språkhandling och en ideationell process med 

deltagare. Ett exempel på detta är: ”Jag känner mig som en slankare kvinna idag och jag känner 

mig kvinnligare” (Akademiklinikens webbsida om fettsugning). Detta exempel innehåller två 
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fria satser, det vill säga ”Jag känner mig som en slankare kvinna idag” och ”och jag känner mig 

kvinnligare.” Ur ett interpersonellt perspektiv innehåller denna sats två påståenden och 

ideationellt realiserar den två mentala processer.  

 

De bundna satserna innehåller en ideationell process, men ingen interpersonell språkhandling 

och underordnas istället en fri sats språkhandling (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s.13). 

”Efter en botoxbehandling ska du använda de behandlade musklerna så mycket som möjligt, 

eftersom det stimulerar effekten av behandlingen.” Den sista delen realiserar en materiell 

process och underordnas med den första delen av meningen, den fria satsen (Akademiklinikens 

webbsida om Botoxbehandling).  

 

De inbäddade satserna innehåller varken processer eller språkhandlingar, utan ingår i en annan 

sats (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s.13). ”Hon är expert på ansiktslyft, bröstkirurgi och 

på att ta bort slapp hud.” (Bellaklinikens startsida) Den sista delen: ”[…]på ansiktslyft, 

bröstkirurgi och på att ta bort slapp hud” är inbäddad i satsen: ”Hon är expert […]”  

 

3.3 Visuell textanalys 
 

Visuell textanalys innefattar verktyg för att undersöka bildelementens budskap och deras 

koppling till den eventuellt tillhörande skriften. Vidare använder man sig av ett så kallat 

utvidgat textbegrepp. Det utvidgade textbegreppet syftar till att innefatta alla element som kan 

ligga till grund för betydelse (Anders Björkvall 2009, s. 7). Multimodalitet är också centralt i 

den visuella analysen. Multimodala texter inbegriper olika modaliteter, vilket i det här fallet 

innebär att olika kommunikationssätt såsom exempelvis bilder, filmklipp, skrift och musik 

uttrycks i samma text (Björkvall 2009, s. 8; jmfr SFG, s. 15). Liksom SFG innefattar visuell 

textanalys ideationell, interpersonell och textuell metafunktion (Björkvall 2009, s. 11–12).  

 

3.3.1 Visuell interaktion  

 

Visuell interaktion motsvarar den interpersonella metafunktionen i SFG, men istället för 

skriften är det bilderna som skapar en relation mellan avsändaren och mottagaren. Den visuella 

interaktionen kan handla om attityder som textens avsändare uttrycker, bildhandlingar och hur 

distanserat eller nära en person framställs visuellt (Björkvall 2009, s. 29).  

 

Attityder i texter kan uttryckas genom ordval, men också genom att bilden är tagen ur en viss 

kameravinkel (Björkvall 2009, s. 49). Makt kan exempelvis uttryckas genom att mottagaren ser 

ned på den avbildade. Detta benämns ovanifrån-perspektivet. Vid bilder där kameravinkeln är 

mer i jämnhöjd på den avbildade handlar det om en jämlik balans, det så kallade öga-mot-öga-

perspektivet. Om den avbildade däremot upplevs som att den ser ned på mottagaren, har denne 

istället makten. Då råder ett underifrån-perspektiv (Björkvall 2009, s. 52).  Nedan följer 

exempel på dessa perspektiv. Jag har beskurit två av dem för att kunna illustrera på bästa sätt. 
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Bildexempel 1. (Art Clinics startsida) 

 

Ovanifrån-perspektiv  

 

 
Bildexempel 2. (Akademiklinikens startsida) 

 

Öga-mot-öga-perspektiv 
 

 
Bildexempel 3. (Art Clinics webbsida om botoxbehandling) 

 

Underifrån-perspektiv 

  

Bildhandlingar har sin utgångspunkt i de fyra grundläggande språkhandlingarna. Dock finns 

det inte någon lexikogrammatik som realiserar språkhandlingarna, vilket gör att 

bildhandlingarna begränsas till givande och krävande. Ett givande benämns för erbjudande och 

realiseras när mottagaren kan betrakta bilden utan att möta den avbildades blick. Ett krävande 

benämns krav och realiseras när den avbildade möter mottagarens blick. Anledningen till att 

den avbildades blick är avgörande för huruvida bilden realiserar ett erbjudande eller ett krav, 

handlar om interaktion. Om den avbildades blick möter mottagaren kräver den uppmärksamhet, 

precis som i verkliga livet. Om den avbildade däremot tittar åt ett annat håll kan mottagaren 

studera denne utan krav på någon speciell interaktion (Björkvall 2009, s. 33 & 36).  
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Bildexempel 4. (Art Clinics webbsida om fettsugning) 

 

Erbjudande  

 

 
Bildexempel 5. (Akademiklinikens startsida) 

 

Krav  

 

Det visuella avståndet benämns symbolisk distans. Symbolisk distans omfattar hur personen 

blivit beskuren på bilden, och tolkas utifrån en skala som sträcker sig från personligt, socialt 

och sedan till distanserat. Inom den personliga avbildningen finns två olika nivåer: intimt och 

nära. Om personen porträtteras genom en extrem närbild där bara ansiktet eller delar av ansiktet 

syns är den personlig och intim. En vanlig närbild som visar personens huvud och en del, eller 

hela axlarna är personlig och nära (Björkvall 2009, s. 39 & 41).  

 

 
Bildexempel 6. (Bellaklinikens startsida) 

 

Bilden ovan visar personlig och intim distans. Kvinnan är avbildad genom en 

extrem närbild. 
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Bildexempel 7. (Art Clinics startsida) 

 

Denna bild realiserar en personlig och nära distans. De båda kvinnorna är beskurna 

ungefär vid axlarna. 

 

På den sociala delen av avståndsskalan finns tre nivåer: nära, medel och långt. Det sociala 

och nära benämns nära medelavstånd och innefattar bilder där personen är beskuren 

någonstans vid midjan. Medelavstånd innebär att personen är beskuren vid knäna och vid 

långt medelavstånd är hela personen precis synlig i bild (Björkvall 2009, s. 42). 

 

 
Bildexempel 8. (Akademiklinikens startsida) 

 

Bilden visar ett nära medelavstånd. Den avbildade läkaren är beskuren vid midjan. 

 

 
Bildexempel 9. (Art Clinics startsida) 

 

Denna bild illustrerar en glidande social skala. En av de avbildade är beskuren 

ungefär vid knäna (nära medelavstånd och två av de avbildade är nästan helt synliga 

i bild (långt medelavstånd). 
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Vid bilder där avståndet är distanserat syns hela personen i bild, men kroppen upptar inte mer 

än halva utrymmet av bilden (Björkvall 2009, s. 44).  

 

 

 
Bildexempel 10. (Egen bild) 

 

Detta är en distanserad bild, där hela kroppen syns, men den inte tar upp mer än 

halva ytan. Denna bild ingår ej i det analyserade materialet. Den är endast tagen för 

att illustrera exemplet, eftersom jag inte hittat något tydligt exempel i det 

undersökta materialet. 

 

3.3.2 Versioner av världen 

 

Den ideationella metafunktionen syftar till att analysera vilka processer som uttrycks visuellt, 

samt vem eller vilka deltagare som är drivande och centrala i bilden (Björkvall 2009, s. 57).  

Björkvall (2009, s. 62 & 63) förklarar att det inom den visuella textanalysen finns konceptuella 

processer och narrativa processer. I de förstnämnda är tillstånden oföränderliga, statiska. Där 

finns det inga blickar eller pilar som riktas åt något håll. De sistnämnda syftar till att förklara 

föränderliga skeenden, sådana som är dynamiska. Då finns det blickar och pilar, så kallade 

vektorer. Båda processtyperna inbegriper olika deltagare. I de konceptuella processerna 

benämns deltagare som över- och underordnad, och bärare och attribut. Detta varierar beroende 

på vilken process bilden uttrycker. De narrativa processerna fokuserar på vem som handlar, den 

så kallade aktören och den som blir målet för handlingen. 

 

Nedan följer en sammanfattande tabell av de konceptuella processerna, i syfte skapa en 

överblick över de olika typerna och deltagarna. 
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Processtyp Deltagare 

Analytisk process Bärare 

 Attribut 

Symbolisk process Bärare 

 Symboliskt attribut 

Klassificerande process Överordnad 

 Mellanordnad 

 Underordnad 

Figur 6. Översikt konceptuella processer (Björkvall 2009, s. 72)  

 

 

 

Bildexempel 11. (Akademiklinikens webbsida om fettsugning) 

 

Bildexemplet realiserar en konceptuell process. Den visar ett statiskt tillstånd, vilket 

saknar vektorer. 

 

 

 
Bildexempel 12. (Art Clinics webbsida om Botoxbehandling) 

 

Ovan realiseras en narrativ process. Den anställda på kliniken (aktören) sprutar in 

något i patientens ansikte (målet). 

  

De konceptuella processerna kan delas in i tre huvudsakliga processtyper: analytisk, symbolisk 

och klassificerande (Björkvall 2009, s. 71–72). 

 

De analytiska processerna inbegriper hur olika delar i en bild utgör en sammanhållen enhet. 

Björkvall (2009, s. 72) förklarar detta med en karta över Sollentunamässan, där delarna är vad 
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som finns på mässan (exempelvis restauranger och utställningar) och själva mässan är den 

sammanhållande helheten.  

 

 
Bildexempel 13. (Akademiklinikens startsida) 

 

Bildsamlingen visar en analytisk process. De ovanstående bilderna är delarna 

(attribut) och Akademikliniken är den sammanhållande enheten (bärare). 

 

Vidare fokuserar symboliska processer på vad en deltagare betyder. Budskapet kan antingen 

framställas genom deltagaren själv, eller genom ett symboliskt attribut som kan berätta något 

om vem den avbildade personen är (Björkvall 2009, s. 72).  

 

 
Bildexempel 14. (Art Clinics startsida) 

 

Exemplet från Art Clinic realiserar en symbolisk process. De anställda bär klinikens 

färger samt kläder och diverse accessoarer som förknippas med sjukvård. 

 

I klassificerande processer uttrycks relationen mellan människor och saker, ofta i form av en 

hierarkisk trädmodell (Björkvall 2009, s. 74). 

 

De narrativa processtyperna är fler till antalet än de konceptuella. Det är fem stycken som 

räknas till de viktigaste: aktionsprocess, händelse, reaktionsprocess, mental process och verbal 

process (Björkvall 2009, s. 63).  

 

Precis som i förgående avsnitt förtydligas processerna i en översiktstabell på nästföljande sida. 
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Figur 7. Narrativa processer (Björkvall 2009, s. 63) 

 

Aktionsprocesserna uttrycker att förändringen sker utanför den avbildade kroppen. 

Enkelriktade aktionsprocesser inbegriper en aktör som riktar processen mot ett mål. 

Dubbelriktade processer innefattar två aktörer, så kallade interaktörer.  Båda är då aktör och 

mål för handlingen. Vid en intransitiv aktionsprocess finns inte målet i bilden, utan endast 

aktören och vektorn är visuellt synliga. I bilder där endast målet och vektorn är synliga, men 

inte aktören realiseras en händelse (Björkvall 2009, s. 65). 

 

 
Bildexempel 12. (Art Clinics webbsida om Botoxbehandling) 

 

Denna bild exemplifierar återigen en narrativ process, mer specifikt en enkelriktad 

aktionsprocess. Som nämnts innan är den vårdgivande kvinnan aktör och patienten 

målet i processen.  

  

Reaktionsprocesserna syftar till att förbinda den inre mentala upplevelsen, reaktionen med den 

yttre materiella världen. Dessa processer kräver därför alltid en blick och en deltagare som är 

levande. Deltagaren betecknas som en reaktör. Blicken fokuseras på fenomenet som kan vara 

antingen en annan deltagare, det vill säga antingen ett objekt eller mänskligt subjekt, eller en 

Processtyp Deltagare 

Aktionsprocess Aktör 

 Mål 

 Interaktör 

Händelse Mål 

Reaktionsprocess Reaktör 

 Fenomen 

 Interreaktör 

Mental process Upplevare 

 Fenomen 

Verbal process Talare 

 Utsaga 



 

25 

 

annan typ av process. Vid exempel där två deltagare betraktar varandra är de båda 

interreaktörer. Vidare benämns bildexempel där fenomenet utelämnats som intransitiva 

(Björkvall 2009, s. 66–67). 

 

 
Bildexempel 15. (Akademiklinikens webbsida om Botoxbehandling) 

 

Det är flera processer som pågår i denna bild. En aktionsprocess där den 

vårdgivande kvinnan (aktören) ritar på patienten (målet). Patienten är även en 

reaktör då hon tittar på aktionsprocessen (fenomenet) i spegeln. 

 

De mentala narrativa processerna realiserar vad någon tänker, vilket i exempelvis serier visas 

som tankebubblor. Dessa processer fokuserar snarare på den mentala insidan än reaktioner på 

något i den yttre materiella världen (Björkvall 2009, s. 67). 

 

 

 

 

 

 

 

Bildexempel 16. (Egen bild) 

 

Ovanstående exempel är endast skapat för illustration. 

 

Verbala narrativa processer inbegriper pratbubblor eller andra vektorer som kan knyta en talare 

till en tillhörande skrift (Björkvall 2009, s. 67).  

 

 

 

 

 

 

Bildexempel 17. (Egen bild) 

 

Ovanstående exempel är endast skapat för illustration.  

Idag är jag 

glad… 

Hej! 
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4. Metod 
 

Nedan följer en kort presentation över undersökningens metod, material, samt vilka kriterier 

som styrt urvalet. 

 

4.1 Metodval 
 

För att besvara frågeställningarna och syftet med denna uppsats har jag valt att använda mig av 

den språkvetenskapliga metoden SFG samt visuell textanalys för att kunna undersöka både 

skrift och visuella element. I analysen undersöker jag den interpersonella metafunktionen och 

den ideationella metafunktionen.  Björkvall (2009, s. 8) uttrycker att SFG i kombination med 

visuell textanalys är en bra metod för att undersöka flera element hos en multimodal text, 

således är detta lämpligt att applicera på webbsidorna i det utvalda materialet. Metoden kan 

användas för att belysa dolda budskap och maktrelationer, som vid vanlig läsning inte skulle 

vara lika framträdande (Holmberg, Karlsson & Nord 2011, s. 15).  

 

Jag analyserar de utvalda webbsidornas skrift- och bildelement som berör skönhet utifrån den 

psykiska hälsan samt hur startsidorna tilltalar eventuella patienter genom att undersöka språk- 

och bildhandlingar, dolda attityder och försäljningsstrategier. Därtill utforskar jag kraven på 

patienterna och vilken möjlighet läsaren har till en kritisk respons av informationen utifrån ett 

modalitetsperspektiv.  

 

4.2 Material  
 

Materialet som använts i undersökningarna är hämtat från tre svenska skönhetsklinikers 

webbplatser, närmare bestämt Akademikliniken, Art Clinic och Bellakliniken. Jag har valt att 

begränsa mitt material till klinikernas texter om fettsugning och botoxinjektioner. Detta beslut 

baseras på en undersökning av Inizio som belysts i Svenska Dagbladet (Treijs 2017), samt en 

artikel på Hälsoliv.se (Fredrik Hansson 2017). I den förstnämnda artikeln uttryckte många 

respondenter att de kunde tänka sig en injektionsbehandling, medan den övervägande delen av 

respondenterna i den senare snarare var mest positivt inställda till en fettsugning.  

 

4.3 Genomförande 
 

Till en början har jag sökt slumpmässigt på Google efter vilka skönhetskliniker som finns i 

Sverige. Sedan har jag försökt välja ut kliniker som kan besvara uppsatsens frågor, det vill säga 

som erbjuder de utvalda behandlingarna och ingreppen. Antalet kliniker som slutligen legat till 

grund för arbetet beror på uppsatsens omfång. I analysen har jag utgått från en metafunktion i 

taget och även valt att endast analysera fria satser.   

 

Den multimodala analysen är utgångspunkten för diskussionen där resultaten jämförs med 

tidigare forskning och klarläggs utifrån flera perspektiv gällande relationen mellan kliniken och 

patienten, samt vilken version av världen klinikernas webbplatser framställer. 
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4.4 Metodkritik 
 

I detta arbete har jag använt mig av en kvalitativ metod, som gör det svårt att dra generella 

slutsatser kring materialet (Rienecker & Stray Jørgensen 2015, s. 193). Därtill har 

urvalsprocessen har till viss del styrts av mig för att kunna besvara frågeställningarna och kan 

ha bidragit till att jag missat bättre representanter än de som slutligen blev utvalda. Det har dock 

inte varit möjligt att undersöka huruvida det finns bättre representanter eller ej under arbetets 

gång, eftersom antalet webbplatser inom området är alldeles för stort. Valet att endast 

undersöka fria satser kan även ha medfört att resultatet inte blivit detsamma som vid en 

fördjupad analys. 

 

4.5 Etiska aspekter  
 

Eftersom undersökningsmaterialet består av skönhetskliniker som är företag med offentliga 

webbplatser, har jag inte upplevt någon problematik med de etiska aspekterna.  
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras resultaten från studiens analyser. Dessa avsnitt är indelade i två 

övergripande avsnitt med underrubriker: interpersonell och ideationell analys. Under varje 

rubrik finns exempel på generella drag från de tre olika klinikernas utvalda webbsidor. 

Startsidorna redovisas framför allt i egna stycken och webbsidorna för botoxbehandling och 

fettsugning tillsammans. Detta beslut baseras på att startsidorna har ett eget mönster och 

troligen är det första som läsaren möter när den besöker webbplatserna. Vidare avslutas 

avsnittet med en sammanfattning av resultatet. Kursiveringar och understrykningar har gjorts 

av mig för att förtydliga vad som avses i de analyserade exempelmeningarna.  

 

Alla tre klinikers webbplatser ramas in av specifika färgteman, som återkommer både i skrift 

och visuella element. Akademikliniken använder sig av guld, svart, vitt och sepia, medan Art 

Clinics webbplats innefattar olika nyanser av blått, och vitt. Bellaklinikens färger är främst 

varierande lilatoner, men även grått kan urskiljas. Klinikernas färger följer med på alla sidor, 

dels i syfte att stärka varumärket och för att påminna om vilken webbplats läsaren befinner sig 

på. 

 

Utifrån ett strukturellt perspektiv påminner webbplatserna om varandra. Visuella element 

inleder avsnitten och de är vanligen det första som syns på en sida. På Bellakliniken framställs 

dessutom samma kvinna på ett flertal av bilderna. Vidare finns kundomdömen bland de utvalda 

webbsidorna hos Akademikliniken och Art Clinic, medan Bellaklinikens omdömen finns på en 

webbsida som inte ingår i materialet i denna studie. Alla tre har dock exempel på före- och 

efterbilder i det analyserade materialet. 

 

5.1 Interpersonell analys 

 

Denna del av analysen innefattar modus, modusmetaforer, modalitet, interpersonella 

satsadverbial, objektiva metaforer samt bildhandlingar, visuell makt och symbolisk distans. 

 

5.1.1 Modus, modusmetaforer och modalitet 
 

Modus innefattar språkhandlingar såsom uppmaning, påstående, fråga och erbjudande. Dessa 

språkhandlingar kan realiseras genom ett kongruent språk, det vill säga där den språkliga 

formen motsvarar betydelsen. Vid inkongruenta exempel, där formen och betydelsen inte 

överensstämmer realiseras språkhandlingarna genom så kallade modusmetaforer. Erbjudande 

är den enda språkhandlingen som endast kan realiseras genom modusmetaforer. Modalitet 

innebär olika grader av modala verb som talar om villighet, förpliktelse, sannolikhet och 

vanlighet (se avsnitt 3.2.1 för fördjupad förklaring).   

 

På Akademiklinikens startsida realiseras modus övervägande genom inkongruens, det vill säga 

genom modusmetaforer. I det här fallet inbegriper det främst påståendesatser med 
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villighetsmodalitet i form av två olika exempel på ”kan”. Dessa realiserar erbjudanden. I båda 

exemplen (1 & 2) är dessutom ordet ”erbjudande” explicit uttryckt: 

(1) Vår långa erfarenhet och internationellt erkända expertis gör att vi på Akademikliniken            

kan erbjuda dig Nordens bredaste utbud av plastikkirurgiska operationer, estetiska 

injektionsbehandlingar och medicinsk hud- och kroppsvård.  

 

(2) Vi kan erbjuda dig en behandling som är lika […] 

Det finns även exempel på uppmaningssatser som realiserar erbjudanden, vilket utmärks av att 

dessa meningar står i imperativform: 

 

(3) Läs mer om vår expertis 

 

(4) Ställ dina frågor om fillers och botox 

 

Köp en Pure Glow Oil och få en Pure Lift Serum på köpet 

 

Därtill finns olika grader på förpliktelsemodalitet i form av ”bör” och ”skall”. Dessa kan läsas 

i den skriftliga texten under en informationsvideo med klinikens läkare: 

(5) Hur man väljer implantat,| hur man får bäst resultatet,| vart implantatet bör placeras| 

och vart skall snittet läggas (sic). 

Tillsammans bildar dessa olika grader av uppmaningar, där det ena ordet ”bör” realiserar en 

medelhög grad av förpliktelse och blir en rekommendation. ”Skall” innebär en hög grad av 

förpliktelse och realiserar därmed en stark uppmaning. ”Man” i det här sammanhanget syftar 

tillbaka på mottagaren i form av ”du” i föregående mening: 

(6) Vår egen Per Hedén berättar i den här filmen allt du behöver veta om bröstförstoring. 

”Du” är således läsaren, vilket resulterar i att uppmaningen snarast är riktad till denne. 

Egentligen blir det också en uppmaning till kirurgen som faktiskt ska utföra ingreppet, även om 

aktören i det här fallet döljs genom de passiva satserna ”placeras” och ”läggas”. Men eftersom 

kliniken språkligt valt att realisera uppmaningarna på detta sätt, är ansvaret läsarens. Alltså är 

det den blivande patientens uppgift att inhämta informationen som kliniken erbjuder.  

På Akademiklinikens webbsidor om fettsugning och botoxbehandling är variationen av modus 

större, då dessa inbegriper allmänna fakta om botox och fettsugning, hur det går till vid 

behandling/ingrepp samt vad patienten ska tänka på inför, under och efter en behandling eller 

ett ingrepp. Men webbsidornas huvudsakliga syfte är, precis som startsidans att realisera 

erbjudanden som kliniken har och informera om vilka villkor som styr överenskommelsen med 

patienten. Det finns några exempel på kongruent grammatik. De följande exemplen (8–11) visar 

ett urval från webbsidorna om botox och fettsugning:  
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(7) Botulinumtoxin reducerar rynkor och fina linjer och är även känt som ”botox” eller 

botulinumtoxin typ A. 

 

(8) Fettsugning minskar till skillnad från viktminskning antalet fettceller och ger därför en 

permanent effekt. 

(10) Använd solkräm varje dag 

(11) Tänk på att resultatet av en fettsugning varierar mellan olika människor beroende på 

skillnader i arvsanlag som hudens elasticitet och kvalitet. 

De två första exemplen (8 & 9) realiserar kongruenta påståenden och de två sista kongruenta 

uppmaningar. Påståendenas syften är att förstärka behovet av en behandling eller operation med 

argumentet att dessa ger resultat. Uppmaningarna riktar sig till läsaren och dennes ansvar för 

att resultaten ska bli så bra som möjligt. 

Vidare realiserar frågesatser frågor som besvaras av kliniken direkt i den skriftliga texten. 

Frågornas syfte är i huvudsak att strukturera informationen på ett enkelt sätt, men svaren 

förtydligar även klinikens framställning av vilket ansvar patienten har: 

(12) Vad kan jag själv göra för att motverka åldrandet? 

Svar: Det går inte att undvika åldrandet helt, men det finns en del åtgärder som på olika 

sätt kan hjälpa oss behålla vårt ungdomliga utseende: […] 

 

(13) Förlamar det muskelavslappande (sic) medlet muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt 

sätt? 

Svar: En rätt utförd injektion ska inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och 

fräsch ut och ska inte förändra din normala mimik.  

 

(14) Vad händer efter operationen? 

 

(15) Vad kostar det? 

Modaliteten på webbsidorna om fettsugning och botoxbehandling följer huvudsakligen samma 

mönster som klinikens startsida. Villighetsmodalitet realiserar Akademiklinikens erbjudanden 

och på webbsidan om Botoxbehandling realiserar förpliktelsemodalitet uppmaningar till den 

blivande patienten. Däremot realiseras uppmaningar på webbsidan om fettsugning framför allt 

av subjektiva och objektiva metaforer. Därtill finns även sannolikhets- och 

vanlighetsmodaliteter och kvantiteten av modalitet är betydligt större på de ovannämnda 

webbsidorna än på startsidan. 

De följande exemplen (16 &17) är hämtade från webbsidan om Botoxbehandling: 

(16) Det ställer stora krav på kompetens och erfarenhet hos behandlaren |och du bör vara 

noga med att anlita en legitimerad läkare eller sjuksköterska, med lång dokumenterad 

erfarenhet, som är certifierad att utföra denna behandling.  

(17) – Behandlingen är inte permanent utan måste göras om var 3:e-6:e månad 
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Återigen riktar sig uppmaningarna till läsaren. I första exemplet (16) blir kravet både personligt 

nära och starkt genom att kliniken tilltalar läsaren med ”du” och en medelhög grad av 

förpliktelsemodalitet i form av ”bör”.  I andra exemplet (17) realiserar ”måste” en hög grad av 

förpliktelse, vilket gör att patienten som valt att behandlas med botox måste fortsätta komma 

tillbaka till kliniken om resultatet ska vara beständigt.  

De övriga uppmaningarna på webbsidan realiseras huvudsakligen genom medelhög 

förpliktelsemodalitet i form av flera exempel med ordet ”bör”. Syftet med rekommendationerna 

är att ge ett så bra resultat som möjligt. Det första exemplet (18) realiserar en mer distanserad 

och allmän rekommendation genom ”man”, medan det andra (19) blir närmare och personligt 

genom ”du”:  

(18) Man bör också ta det lugnt det närmaste dygnet efter behandlingen och t ex undvika 

fysisk träning.  

 

(19) Du bör inte gnida på eller massera det behandlade området |– det kan göra att 

botulinumtoxinet sprider sig till närliggande muskler som man inte vill behandla. 

 

Det sista exemplet (19) innehåller två huvudsatser och realiserar förutom förpliktelse även 

sannolikhetsmodalitet i form av ”kan”. Graden är låg, men berättar att risken finns och att 

patienten är ansvarig för denna komplikation om denne gnider eller masserar det behandlade 

området.  

 

Akademikliniken informerar om risker med botoxbehandlingen genom låga grader av 

sannolikhets- och vanlighetsmodaliteter. Resultatet blir att ansvaret för eventuella 

komplikationer i samband med behandlingen är patientens eftersom denne valt att påbörja 

behandlingen: 

 

(20) Vid behandling av känsliga områden kan ibland blåmärken uppstå. 

(21) Om ett känsligt område i ansiktet behandlas och man har ökad tendens till blåmärken, 

så är det bra att vara förberedd på att det kan uppstå. 

På webbsidan om fettsugning realiseras riskerna däremot genom hög och medelhög grad av 

sannolikhets- och vanlighetsmodalitet: 

(22) Alla patienter får en bedövad och ömmande känsla samt svullnad och blåmärken i 

operationsområdet efter en fettsugning.   

(23) Det brukar försvinna under de första veckorna efter operationen. 

Närheten i skriftspråket beträffande läsaren glider från ett personligt ”du” till ”man” och i ett 

exempel även till ”jag”. Det innebär att man ger ett generellt och mer distanserat tilltal i det 

första exemplet, medan det nära personliga tilltalet ”jag” ställer större krav på läsaren i fråga 

om ansvar: 

(24) Vad kan jag själv göra för att motverka åldrandet? 
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Svar: Det går inte att undvika åldrandet helt,| men det finns en del åtgärder som på olika 

sätt kan hjälpa oss behålla vårt ungdomliga utseende:[…] 

 

I den ovanstående svarsdelen (24) innefattar ”oss” även kliniken, det vill säga oss människor. 

”Oss” är ett generellt tilltal och handlar om att informera, men även mänskliggöra åldrandet 

(”du är inte ensam om problemet och det kan lösas”). I övrigt glider avsändaren mellan ”vi” 

och ”Akademikliniken”, vilket gör att relationen till läsaren ibland är personlig och nära, och 

ibland formell och distanserad. 

 

Art Clinics startsida inbegriper en del erbjudanden och ett exempel (25) uttrycker även explicit 

ordet ”erbjuder”. Det finns även exempel (26) på uppmaningssats med låg villighetsmodalitet.  

 

(25) Art Clinic erbjuder specialistvård med fokus på kundomhändertagande och personlig 

service. 

 

(26) Här kan du läsa mer om vad våra tidigare patienter har att säga om oss!  

 

Vidare inbegriper startsidan även information om kliniken samt två kundomdömen, där två 

kvinnor recenserat de utförda ingreppen. 

 

På klinikens webbsidor om fettsugning och botoxbehandling är påståendesatsen främst 

förekommande, men dessa inbegriper i stor omfattning även vanlighets- och 

sannolikhetsmodalitet. I de följande exemplen (27 & 28) är modaliteten kursiverad: 

 

(27) De flesta patienterna kan gå hem samma dag (vid större fettsugningar/bukplastik 

övernattar man på kliniken. 

 

(28) […] och ibland kan man få något enstaka blåmärke. 

 

De ovanstående exemplen (27 & 28) hjälper till att övertyga patienten om att ett eventuellt 

ingrepp och/eller en behandling är relativt riskfritt.  

 

Därtill finns även exempel på kongruent språk, som främst inbegriper påståenden: 

 

(29) Fettsugning är en omfattande operation. 

 

(30) Botulinum toxin är ett läkemedel som tillfälligt slappnar av muskulaturen och används 

på grund av dess egenskaper för att behandla rynkor i ansiktet orsakade av vår mimik. 

 

Syftet med de båda exemplen (29 & 30) är att informera kring fettsugning och botoxinjektion.   

 

Erbjudanden på webbsidorna realiseras både genom uppmaningssatser och 

påståendesatser:  

 

(31) Fettsugningen kan här vara till hjälp. 
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(32) Läs mer om cellulitbehandling med LPG under Icke kirurgiska behandlingar 

 

(33) Hör gärna av dig om du har frågor om våra botulinum toxin behandlingar (sic) mot 

rynkor eller någon av våra andra behandlingar. 

 

Några av uppmaningssatserna länkar vidare till mer information och erbjudanden om andra 

behandlingar/ingrepp. Det finns även frågesatser som länkar vidare och har som uppgift att 

strukturera upp den skriftliga texten. 

 

Bellaklinikens startsida realiserar precis som de två andra klinikerna flera exempel på 

erbjudanden. Främst handlar det om påståendesatser, men även om uppmaningssatser: 

 

(34) Bellakliniken är den enda klinik i Sverige som kan lägga in geléhallonimplantat via 

armhålan genom ett endoskopiskt ingrepp.  

 

(35) Läs mer om vad våra hudterapeuter kan göra för din skönhet.  

Båda dessa exempel (34 & 35) realiserar även låga grader av villighetsmodalitet, vilket bidrar 

till att dessa kan klassas som erbjudanden av klinikens tjänster. 

 

Det som skiljer Bellaklinikens startsida från de andra två startsidorna är att det längst ner finns 

detaljerad information och anvisning om hur patienten gör för att boka in en konsultationstid 

hos kliniken. Det är både kongruent grammatik och modusmetaforer som realiserar 

uppmaningarna och erbjudandena i de skriftliga elementen. Modusmetaforerna innehåller 

villighetsmodalitet och interpersonella satsadverbial. En kortfattad förklaring och de resterande 

resultaten av undersökta interpersonella satsadverbial redovisas i nästkommande delavsnitt. 

Vidare förtydligar jag modaliteten med kursivering och de interpersonella satsadverbialen med 

understrykning i de tre följande exemplen (36–38): 

 

(36) Du kan boka in en konsultation här på webbplatsen. 

 

(37) För att veta vilken storlek på byst som önskas vill vi gärna att du mäter upp med ris i 

en strumpa till önskad mängd och storlek. 

 

(38) Vänligen fyll i vårt bokningsformulär med personnummer, adress och telefonnummer 

eller skicka oss ett mail till info@bellakliniken.com. 

 

Det första exemplet (36) uttrycker låg grad av förpliktelse och realiserar ett erbjudande. Precis 

som i det nästföljande exemplet (37) så är subjektet i andra person och skapar en nära relation 

mellan avsändaren och läsaren. Det sista exemplet (38) är en kongruent uppmaning, vars ton 

mjukas upp av det interpersonella satsadverbialet: ”vänligen” och bidrar till ett socialt och artigt 

tilltal.  Uppmaningarna realiserar handlingar som läsaren måste utföra för att få ta del av 

klinikens erbjudanden.  
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5.1.2 Interpersonella satsadverbial samt subjektiva och objektiva metaforer 
 

Interpersonella satsadverbial avslöjar bland annat avsändarens attityd, åsikter, tidsrelationer och 

kan även hjälpa till att förstärka eller försvaga det som yttras. Subjektiva och objektiva 

metaforer används för att förstärka eller dölja att informationen är en bedömning (se avsnitt 

3.2.1 för fördjupad förklaring). 

 

Det finns några få exempel på interpersonella satsadverbial på de utvalda webbsidorna på 

Akademiklinikens webbplats. Dessa används för att övertyga patienten om att de eventuella 

komplikationerna av en botoxinjektion inte är speciellt farliga.  

 

(39) Behandlingen gör inte särskilt ont och innebär ingen direkt konvalescens. 

(40) Besvären är dock övergående. 

 

Problemet i påståendena ovan är att upplevelsen av smärta är något individuellt och samtidigt 

som det är skrivet i lugnande syfte säger dessa påstående inte särskilt mycket alls. Det är inte 

tydligt vad ”ingen direkt konvalescens” (39) innebär. Likaså är det i det sista exemplet (40), 

”Besvären är dock övergående.”, som efterföljer meningen: ”Om behandlingen inte utförs 

korrekt finns risk för bl a (sic) tunga ögon och ’hängande’ muskulatur.” Dessa meningar ger 

snarare upphov till fler frågor än konkreta svar. 

 

Vidare finns det också exempel på subjektiva metaforer där kliniken explicit använder 

ordet ”rekommenderar”: 

 

(41) Den första tiden efter din fettsugning rekommenderar vi att du avstår träning och andra 

fysiska aktiviteter och håller igång med lugna promenader. 

 

(42) Baserat på det rekommenderar behandlaren vilken behandling som är lämplig och 

berättar om fördelar och risker. 

 

(43) För att minska svullnaden och göra området där vi har genomfört en fettsugning 

jämnare rekommenderar vi LPG bindvävsmassage, som utförs av våra massageterapeuter. 

 

De två sista exemplen (42 & 43) inbegriper inte enbart subjektiva metaforer, utan de realiserar 

även erbjudanden om klinikens tjänster. Trots att de explicit uttrycker att det är klinikens egna 

bedömningar, har läsaren alltjämt begränsade möjligheter till respons. Kliniken är genom sin 

expertis och erfarenhet svår att ifrågasätta.  

 

På Akademiklinikens webbsidor finns även en del exempel på objektiva metaforer som döljer 

klinikens bedömning och påståendesatserna framställer informationen som fakta: 

 

(44) Däremot är det svårt att påverka celluliter genom fettsugning. 

(45) Det är viktigt att du har realistiska förväntningar. 
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(46) Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens 

signaler och anpassar dig efter dem. 

(47) För optimal effekt är det bra att komplettera med hudvårdsprodukter anpassade för 

just din hudtyp. 

 

Läsarens möjlighet till respons är således begränsad och det förutsätts att denne följer de starka, 

till synes faktabaserade rekommendationerna. 

 

Art Clinics webbsidor visar många exempel på interpersonella satsadverbial, vilka förstärker 

de positiva effekterna av ingreppen och försvagar eventuella komplikationer. I de följande 

exemplen (48–52) är modaliteten förtydligad genom kursivering och de interpersonella 

satsadverbialen understrukna.  

 

(48) Behandlingen går fort och är nästan helt smärtfri.  

 

(49) Att resultaten ofta syns omedelbart och kan vara upp till ett år är såklart en stark orsak 

till detta. 

 

(50) Direkt efter behandlingen kan behandlingsområdet bli aningen rött, svullet |och ibland 

kan man få något enstaka blåmärke. 

 

(51) Operationen ger goda och permanenta resultat och lämnar endast minimala nästan 

osynliga ärr efter sig. 

 

(52) En annan anledning är att själva behandlingen går relativt snabbt| och du kan återgå 

till ditt normala liv direkt efter behandlingen. 

 

Det framgår inte explicit i något av dessa exempel att det är Art Clinic som står bakom 

bedömningarna. Tilltalet är generellt och distanserat, vilket hjälper till att framställa dessa 

meningar som objektiv fakta. Därtill uttrycker kliniken villkoren som styr vid ett ingrepp/en 

behandling genom att använda olika grader av vanlighetsmodalitet och ett exempel (50) på låg 

sannolikhet ([…] kan behandlingsområdet bli aningen rött […]). Eftersom kliniken har 

informerat om dessa förbehåll är det patientens ansvar att besluta om denna vill ingå ett avtal 

på dessa premisser.  

 

Dessa exempel (48–52) innehåller även generella löften i form av distanserade subjekt och finit 

i presensform, det vill säga att det är sannolikt/vanligt att ingreppet ger goda och permanenta 

resultat och att behandlingen går fort. I det sista exemplet (52) är subjektet i andra person, vilket 

gör distansen till läsaren närmare än i de andra exemplen. Sammantaget komplicerar det 

beslutet för den eventuella patienten, då dessa exempel döljer klinikens avsikter att sälja ingrepp 

och konkurrera med andra på skönhetsmarknaden.  

 

Vidare finns några enstaka exempel där kliniken explicit uttrycker att de står bakom 

bedömningarna med orden ”rekommenderar” (53 & 54), samt ”vi ser” (55). I det första 

exemplet (53) är subjektet utelämnat, men det framgår ändå tydligt att kliniken är bedömaren: 
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(53) Rekommenderar för smärtlindring att köpa Emla salva på Apoteket och smörja ett 

tjockt lager på injektionsområdet ca 1 timma före behandling (sic). 

(54) I vissa fall rekommenderar våra plastikkirurger att man kombinerar en bukplastik med 

en fettsugning. 

 

(55) Vi ser ett stadigt ökande intresse för våra ”light” behandlingar där 

injektionsbehandlingar med botulinum toxin mot rynkor ingår. 

 

Dessa exempel (53–55) gör det lättare för patienten att kritiskt värdera informationen, 

även om kliniken har övertaget genom att framstå som expert på området. Men som 

nämnts ovan är subjektiva metaforer förhållandevis sällsynta på webbsidorna. 

 

Art Clinics webbsidor om fettsugning och botoxbehandling har flera exempel på 

objektiva metaforer: 

 

(56) Det kan ta 1-2 (sic) veckor innan en botulinum toxin behandling har satt sig| och du 

ser det slutgiltiga resultatet av din behandling. 

 

(57) Det är det traditionella ”lovehandles” området där kvinnor ofta är missnöjda med sina 

höga höfter och saknaden av uttalad midja.  

 

(58) Detta är ett av de mest vanliga och populäraste områdena för fettsugning hos kvinnor.  

 

(59) Detta var det klassiska området som först blev behandlat med fettsugning och har 

fortsatt att vara det område som tillsammans med nedre del av magen lämpar sig allra bäst 

för fettsugning.  

 

(60) Vid stora volymer i kombination med tunga hängande ridbyxlår så kan det vara svårt 

att ta bort allt,| förbättringen som uppnås är ändå så stor att de flesta blir mycket nöjda efter 

fettsugning.  

 

De objektiva metaforerna bidrar till att dölja klinikens roll som bedömare. I flera av exemplen 

handlar det om bedömningar av vanlighet, medan det sista exemplet (60) visar på sannolikhet. 

 

På Bellaklinikens webbsidor finns också en del bedömningar som realiseras genom låga grader 

av villighetsmodalitet och interpersonella satsadverbial. Precis som i de tidigare exemplen är 

modaliteten kursiverad och de interpersonella satsadverbialen understrukna: 

 

(61) En Botox behandling (sic) kan göras vid ett mottagningsbesök och är i stort sett 

smärtfri |och man kan gå tillbaka till arbetet direkt efteråt. 

 

(62) Vår utrustning är självfallet den absolut senaste som går att uppbringa. 

 

Det första exemplet (61) realiserar klinikens erbjudande om botoxbehandling, men uttrycker 

också att även om behandlingen i stort sett är smärtfri, kan man känna en viss smärta. Subjektet 

är distanserat i tredje person och gör att kliniken talar om den generelle patienten. Detta 
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tillsammans med modaliteten ger också vissa förbehåll för löftet i påståendesatsen samtidigt 

som det försöker övertyga patienten om att fördelarna med behandlingen är fler än nackdelarna. 

Vidare talar nästa exempel (62) om utrustningen, som ”självfallet är den senaste som går att 

uppbringa”. Detta handlar i första hand om försäljning och är också avsett att hjälpa till att 

övertyga patienten. Det interpersonella satsadverbialet bekräftar en förväntan kring 

utrustningen och avslöjar samtidigt klinikens attityd, det vill säga att inget annat alternativ än 

det nyaste vore tänkbart.  

 

Därtill finns också en del bedömningar som realiseras genom påståendesatser med objektiva 

metaforer och förbehåll. I följande exempel (63 & 64) är de objektiva metaforerna understrukna 

och modaliteten kursiverad:  

 

(63) Det lämpar sig bäst för dig som har någorlunda normal vikt men vill bli av med lokala 

fettdepåer som inte går bort med diet eller träning.  

 

(64) Det är även bra om du har någon som kan hjälpa dig i hemmet de första dagarna efter 

operationen |då du kan ha ont och är trött. 

 

Eftersom det är objektiva metaforer som realiserar bedömningarna, framstår dessa exempel som 

objektiva och döljer att det är klinikens åsikter. Det är oklart vad ”någorlunda normal vikt” (63) 

innebär och hur det bedöms. I sista exemplet (64) finns det också låga grader av 

villighetsmodalitet samt sannolikhets-/vanlighetsmodalitet (kan hjälpa och kan ha ont). Den 

andra modaliteten har till syfte att förbereda patienten på att en viss smärta kan uppstå, även 

om det inte är säkert. Däremot kommer denna att vara trött efter ingreppet. 

 

Följande exempel (65) också en bedömning av Bellakliniken, även om det inte uttrycks tydligt. 

Den innehåller varken metaforer eller interpersonella satsadverbial, men är ändå ett belysande 

exempel av en dold bedömning i form av ett påstående. Orden som är understrukna är det som 

talar om att det är en bedömning: 

 

(65) I de fall när muskelöveraktiviteten är den övervägande orsaken är en Botox behandling 

ett utmärkt alternativ. 

 

För patienten är det omöjligt att veta om ”muskelöveraktiviteten” är den övervägande orsaken 

och denna får helt förlita sig på klinikens expertis. Att Bellakliniken anser att botoxbehandling 

är ett ”utmärkt alternativ” handlar i mångt och mycket om att de vill sälja in sin tjänst, men 

patienten får nog anta att påståendet även till viss del utgår från klinikens erfarenhet av 

behandlingarna också. 

 

Till skillnad från de andra två klinikerna uttrycker Bellakliniken inte explicit i det utvalda 

materialet att de ”rekommenderar” något, utan de realiserar sina bedömningar genom 

påståendesatser med modalitet, interpersonella satsadverbial och objektiva metaforer. 
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5.1.3 Bildhandlingar, visuell makt och symbolisk distans 
 

Den visuella interaktionen innefattar bildhandlingar, makt och symbolisk distans. 

Bildhandlingar utgår från de fyra språkhandlingarna, men begränsas ofta till erbjudande och 

krav. Makt kan visas genom kameravinkelns höjd på den avbildade. Den symboliska distansen 

handlar om det visuella avståndet och hur den avbildade personen är beskuren i bilden (se 

avsnitt 3.3.1 för fördjupad förklaring).  

 

Akademiklinikens bildhandlingar är övervägande erbjudanden för läsaren att studera resultaten, 

de olika avbildade kroppsdelarna och skönhetsprodukterna, men det finns även ett flertal 

exempel där den avbildade kräver uppmärksamhet och tvingar således läsaren att förhålla sig 

till denna. Dessa exempel konkretiserar till största delen erbjudanden.  

 

 
Bildresultat 1. (Akademiklinikens startsida) 

 

Den symboliska distansen glider från personligt och intimt till socialt nära medelavstånd, 

mestadels är det vanliga närbilder. Framför allt är det avbildade kvinnor som framställs som 

om de vore patienter. De har ett kort avstånd till läsaren, medan avståndet till vårdgivarna är 

längre. Klinikens före- och efterbilder realiserar ofta det intima. Detta innebär att läsaren har en 

närmare relation till patienterna än till kliniken, men ändå en social relation till kliniken. 

Kameravinkeln visar att det råder en maktbalans mellan de avbildade och läsaren, eftersom 

bilderna är avbildade i ett öga-mot-öga-perspektiv. Undantaget är bilden av Barbro nedan (2), 

som är avbildad ovanifrån. Där har läsaren en viss makt att betrakta och bedöma hennes 

trovärdighet.  

 

            
Bildresultat 2. (Akademiklinikens webbsida om fettsugning) 
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Barbro är en patient som genomgått fettsugning hos Akademikliniken. Hon är avbildad 

personligt och nära, utifrån ett ovanperspektiv. Läsaren erbjuds att studera henne. 

 

 

 
Bildresultat 3. (Akademiklinikens startsida) 

 

Läkaren Per Hedén på Akademikliniken är avbildad på ett socialt nära medelavstånd i en 

informationsvideo. Läsaren erbjuds även här att betrakta honom, eftersom blicken inte är riktad 

mot denna. 

 

 
 

Bildresultat 4. (Akademiklinikens webbsida om Botoxbehandling) 

 

Detta är före- och efterbilder på botoxbehandling. Kvinnorna är avbildade genom extrema 

närbilder, vilket realiserar en personlig och intim symbolisk distans. Bildhandlingarna realiserar 

övervägande erbjudande, förutom bilderna på andra raden som kräver läsarens uppmärksamhet. 

Dessa två bilder utmärker sig och blicken dras per automatik dit.   
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På Art Clinics startsida konkretiserar bilderna snarare personalen och miljön än de specifika 

behandlingarna och ingrepp kliniken erbjuder. Denna visuella struktur syns även på de andra 

utvalda webbsidorna på webbplatsen.  

 

 
Bildresultat 5. (Art Clinics startsida) 

 

 
 

Bildresultat 6. (Art Clinics startsida) 

 

Klinikens tjänster finns som hyperlänkar i rektanglar färgade i en blå-grå skala på startsidan: 

 

 
Bildresultat 7. (Art Clinics startsida) 

 

På Art Clinics webbsidor glider även den symboliska distansen mellan personligt och intimt 

och socialt medelavstånd. Den personliga och intima närbilden finns på startsidan. Den 

realiserar ett visuellt erbjudande av en ny behandling mot dubbelhaka. Vidare finns det flera 

exempel på patienter och vårdgivare, eller andra representanteter för kliniken som är avbildade 

på personligt och nära avstånd, men det är främst patienter som är avbildade genom närbilder. 

Likaså finns exempel för båda grupperna även på ett socialt medelavstånd.  

 

Relationen mellan patienten och kliniken är tudelad. Övervägande avbildas klinikens 

representanter på ett socialt nära medelavstånd vilket realiserar en framför allt social relation, 

men det finns även undantag. På en närbild (8) är en kvinna avbildad. Hon bär klinikens 

blåfärgade plagg och reagerar på något utanför bilden. På en annan (9) interagerar två 
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vårdgivare från kliniken med varandra under vad som framställs som ett ingrepp. Det tredje 

exemplet (10) visar två vitklädda leende kvinnor som ler mot något utanför bilden. Min tolkning 

lyder således att relationen mellan kliniken och patienten både är social och personlig under 

olika delar av ingrepps- eller behandlingsprocessen.  

 

Kameravinkeln visar att det råder en maktbalans mellan läsaren och kliniken. Vidare realiserar 

bildhandlingarna övervägande erbjudanden för läsaren att betrakta de avbildade personerna och 

situationerna. 

 

Nedan följer visuella exempel på både undantagen och mönstren: 

 

 
Bildresultat 8. (Art Clinics webbsida om Botoxbehandling) 

 

Representanten från kliniken är avbildad genom en närbild. Det råder en personlig och nära 

symbolisk distans. Relationen till kliniken är både personlig och social. Läsaren erbjuds att 

studera kvinnan. 

 

 
Bildresultat 9. (Art Clinics startsida)  

 

Denna närbild (9) visar två vårdgivare som interagerar med varandra under vad som kan vara 

ett pågående ingrepp. Bilden realiserar ett erbjudande. Den symboliska distansen är personlig 

och nära. 
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Bildresultat 10. (Art Clinics startsida) 

 

Dessa kvinnor är också avbildade genom en närbild och gör den symboliska distansen personlig 

och nära. Läsaren erbjuds att studera kvinnorna på bilden. 

 

Det sociala medelavståndet återfinns bland annat i bilder där patienter avbildas tillsammans 

med andra patienter eller tillsammans med en vårdgivare från kliniken. I ett exempel (11) 

avbildas vad som skulle kunna vara klinikens väntrum, där patienter utför saker som är vanliga 

när man väntar, exempelvis att man läser tidningen eller pratar med personen bredvid. Denna 

bild symboliserar den sociala distansen mellan patienterna. 

  

 
Bildresultat 11. (Art Clinics startsida) 

 

 
Bildresultat 12. (Art Clinics startsida) 

 

Denna bild (12) visualiserar en vårdsituation på kliniken. Den symboliska distansen är närmare 

patienten än vårdgivaren, vilket är naturligt då läsaren förmodligen är en framtida patient och 

ska således kunna relatera till den avbildade patienten.  

 



 

43 

 

 
Bildresultat 13. (Art Clinics startsida) 

 

Bilden (13) visar ett erbjudande om Art Clinics behandling mot dubbelhaka. Det är två extrema 

närbilder på en patients haka före och efter behandlingen. Läsaren erbjuds att betrakta resultatet, 

som ska förstärka behovet av en behandling. 

 

Bellakliniken följer samma mönster som de två andra klinikerna gällande den symboliska 

distansen. Den symboliska distansen glider mellan personlig och intim till socialt nära 

medelavstånd. Även den visuella interaktionen realiserar en maktbalans då personerna på 

bilderna är avbildade i ett öga-mot-öga-perspektiv. De personliga och intima närbilderna 

föreställer kroppsdelar som kan behandlas och före- och efterbilder. Det sociala nära 

medelavståndet visas framför allt på startsidan, där två av klinikens läkare presenteras (16 &17). 

Bildhandlingarna realiserar många erbjudanden, men också krav. I ett flertal bilder (14 &15) 

riktar den avbildade kvinnan sin blick mot läsaren.  

 

 
Bildresultat 14 & 15. (Bellaklinikens startsida) 

 

I dessa bilder (14 &15) kräver kvinnan uppmärksamhet av läsaren. Den symboliska distansen 

glider mellan socialt medelavstånd och personlig och intim. Därtill realiserar kameravinkeln en 

jämbördig relation. Läsaren ska kunna identifiera sig med henne och samtidigt bedöma hennes 

utseende; resultatet av bröstoperationen och ansiktsplastiken.  
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Bildresultat 16 &17. (Bellaklinikens startsida) 

 

Den symboliska distansen till läkarna är socialt medelavstånd. Detta kan vara en första kontakt 

med kliniken och därför är det naturligt att förespråka en social, men inte alltför distanserad 

relation. Dels inbegriper det tillitsfaktorer, men dels också vad som är socialt acceptabelt. 

Bildhandlingarna realiserar ett krävande. Läkarna kräver läsarens uppmärksamhet, men de 

erbjuder också samtidigt läsaren sin uppmärksamhet. 

 

 

 
Bildresultat 18. (Bellaklinikens startsida) 

 

Allra längst upp på startsidan finns ett bildspel med tre olika bilder och skriftliga erbjudanden. 

I denna extrema närbild (18) inbjuder läsaren till att betrakta den avbildade skönheten. 

 

5.2 Ideationell analys 
 

I det ideationella analysavsnittet sammanställs resultaten från processer och deltagare, passiva 

satser samt användningen av idealskapande ord. 

 

5.2.1 Processer och deltagare 

 

De skriftliga processerna benämns materiella, mentala, relationella och verbala. De materiella 

processerna innefattar fysiska förändringar med konkreta deltagare. De mentala processerna är 

något som sker inom upplevaren, i den mentala världen. De relationella processerna inbegriper 

relationer och stillastående tillstånd. De verbala processerna uttrycker någon form av tal, så 
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kallad anföring. Processerna realiseras genom verb och verbgrupper (se avsnitt 3.2.2 för 

fördjupad förklaring).  

 

De visuella processerna innefattar två olika typer av processer, konceptuella och narrativa. 

Konceptuella är statiska tillstånd, medan narrativa är dynamiska. Vidare delas de förstnämnda 

in i tre huvudsakliga processtyper medan de sistnämnda delas in i fem olika (se avsnitt 3.3.2 för 

fördjupad förklaring). 

 

De flesta antalet bilder på Akademiklinikens webbplats finns på startsidan. Som tidigare nämnts 

konkretiserar de klinikens erbjudanden genom att visa önskade resultat och aktuella kroppsdelar 

utifrån olika behandlingar och ingrepp. Det första exemplet finns längst upp på startsidan och 

är det som fångar läsarens uppmärksamhet: 

 
Bildresultat 19. (Akademiklinikens startsida) 

 

Den avbildade ser ut som att hon inte bär några kosmetiska produkter, varken nagellack eller 

smink. Hon har inte några smycken. Runt ögonen och munnen finns en del ålderstecken, såsom 

fina linjer. Bilden realiserar en symbolisk process genom att den avbildade kvinnan är en bärare 

av symboliska attribut, eller i det här fallet, snarare avsaknaden av dessa. Kvinnan är avskalad 

från symboliska attribut, förutom en vit stickad tröja. Detta bidrar till att skapa kvinnans 

identitet. Hon symboliserar något naturligt, men som också benämns som ”skönhet” som 

kopplas ihop med texten nedanför bilden. Kvinnan skulle då kunna vara ett ideal. Ett naturligt 

och vackert resultat av beprövade behandlingar och ingrepp som kliniken erbjuder. Bilden och 

den relaterade skriften bekräftar därmed att det handlar om försäljning och skapar ett behov hos 

läsaren som överväger att förbättra sitt yttre. 

 

Vidare finns en samling av sju sepiafärgade bilder med skrift och motsvarande avbildade 

kroppsdelar (20). Såsom mycket annat på sidan är bilderna klickbara. På tre av bilderna visas 

en kvinnas ansikte, där blicken är riktad mot läsaren. Dessa bilder inbegriper ämnen som 

ansikte, tandvård och hud. De fyra övriga bilderna har ingen mänsklig blick. Alla bilder visar 

kroppsdelar från en kvinna, förutom den som inbegriper ”hår”, där det avbildade håret visar 

något som kan vara en modern herrfrisyr. Att det endast är hårbilden som vänder sig till män 

har sannolikt att göra med att den största andelen kunder är kvinnor samt att det övervägande 

är män som har problem med håravfall.   
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Bildresultat 20. (Akademiklinikens startsida) 

 

Alla bilderna framställer de avbildade kroppsdelarna som naturliga. Trots att vissa kroppsdelar 

skulle kunna objektifieras (exempelvis kvinnliga bröst), har kliniken valt att dölja sådant som 

skulle kunna sexualiseras. Därtill är bilden med det tillhörande skriftliga elementet ”kropp”, 

avbildad bakifrån och visar endast ryggen och en del av ena bröstet. Kvinnan ser ut som hon är 

osminkad och i den leende bilden syns en del av hennes fina linjer runt ögonen. Detta förstärker 

att ingreppen och behandlingarna som Akademikliniken erbjuder ger naturliga och fina resultat. 

 

Därtill utgör alla sju bilder tillsammans en analytisk process, där bilderna är attributen och 

Akademikliniken är bäraren. Detta innebär att dessa tjänster ramas in av Akademikliniken, det 

vill säga att det är dessa ingrepp och behandlingar kliniken kan erbjuda patienten. 

 

De nästföljande exemplen visar bland annat två bilder (22 & 23) i färg som tillsammans med 

skriftelementen informerar tydligt om vilka erbjudande som finns. Den ena visar en kvinna med 

glänsande hud som kräver uppmärksamhet av läsaren (22). Hon framstår som osminkad och 

därmed naturlig, vilket bekräftas av den tillhörande skriften ”JUST FOR YOU Natural looking 

results with Restylane”. Bilden bredvid (23) visar tre guldfärgade behållare med orden ”Pure 

Glow Oil”.  

 

          
Bildresultat 21, 22 & 23. (Akademiklinikens startsida) 

 

Bilden längst till vänster (21) realiserar två processer med två deltagare. Dels personen som 

håller i den vita pennan och dels kvinnan som riktar blicken mot spegeln. Den vita pennan och 

den mänskliga blicken kallas vektorer. Den ena processen är en aktionsprocess, där kvinnan 
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som håller i den vita pennan kallas aktör och kvinnan som speglar sig för mål. Kvinnan som ser 

sig själv i spegeln realiserar i sin tur en reaktionsprocess på det som hon ser i spegeln. Hon är 

då reaktör och aktionsprocessen hon ser i spegeln, är fenomen. Visuellt konkretiserar kliniken 

hur behandlingen kommer att gå till, det vill säga att patienten kan känna sig lugn genom att ha 

möjlighet att själv kunna se vad behandlaren gör. Kliniken är i det här visuella exemplet 

ansvarig för handlingen. 

 

Därtill realiserar de skriftliga elementen många exempel på statiska tillstånd, i form av 

relationella processer. I dessa exempel realiseras processerna genom verben har och är: 

 

(66) Ett bra resultat är helt beroende av att du injicerar exakt rätt mängd av läkemedlet, 

på exakt rätt plats. 

 

(67) Botulinomtoxin (typ A) är en injektionsbehandling som blockerar den nervsignal 

som gör att en muskel dras samman. (sic!)  

 

(68) Behandlingen är inte permanent utan måste göras om var 3:e-6:e månad 

 

(69) – Du har markerade linjer mellan ögonen som får dig att se trött, arg eller ledsen ut 

 

(70) – Du har ansiktsmuskulatur som orsakar rynkor runt ögonen och i pannan 

 

(71) – Ditt ansikte är asymmetriskt  

 

(72) Fettsugning är ingen bantningsmetod utan ett sätt att avlägsna lokala fettdepåer som 

en fettbulle på magen, ridbyxlår och dubbelhaka. 

 

Då flera skriftliga element syftar till att informera om behandlingen/ingreppet, är det naturligt 

att det är många stillastående processer. Dessa exempel visar klinikens ståndpunkt, det vill säga 

deras version av världen, samt berättar om vilka förbehåll som finns vid botoxbehandling och 

fettsugning.  

 

Trots att skönhetsingrepp och behandlingar utförs genom fysiska handlingar, finns det bara få 

exempel på materiella processer där kliniken är aktör. I alla de efterföljande exemplen i 

delavsnittet har jag understrukit subjekten och kursiverat verben/verbgrupperna:  

 

(73) Behandlaren injicerar en liten mängd botulinumtoxin med hjälp av en mycket tunn 

nål på det område som man vill behandla 

 

(74) Vi använder också ”botox” kosmetiskt för att behandla olika typer av asymmetrier i 

ansiktet. 

(75) Medicinskt använder vi botulinomtoxin för att behandla överdriven svettning 

(hyperhidros), migrän, överaktiv käkmuskulatur (tandgnissling) och muskelspasmer. 
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I det första exemplet (73) har kliniken skjutit rollen som aktören en bit ifrån sig genom att 

använda ett generaliserat subjekt i ”behandlaren”. Om kliniken istället valt att använda ”vår 

behandlare” eller liknande hade ansvaret tydligare legat hos dem. Det skriftliga elementet 

beskriver dock behandlingen utifrån ett allmänt perspektiv, men i många exempel på 

webbsidorna glider tilltalet till läsaren mellan ett distanserat subjekt ”man” och närmare distans 

i form av ”du”. I de två efterföljande exemplen (74 & 75) är aktören ”vi”. Vi i det här fallet kan 

vara ”människor” eller specifikt ”kliniken”. Oavsett är kliniken en del i detta ”vi”, men genom 

ordet ”använder” förskjuts ansvaret eftersom det försvagar handlingen. Själva 

behandlingsprocessen bäddas in i en ”att-sats” och döljs till viss del av det övergripande verbet 

”använder”.  

 

I de två exemplen (76 &77) nedan är kliniken aktör och ansvarig för att spruta in bedövning 

och för att göra små snitt i huden: 

 

(76) Vi sprutar även in lokalbedövning i fettvävnaden för att minska obehag efter 

operationen.  

 

(77) Vid ingreppet gör vi ett antal små hudsnitt där överskottsfettet sugs bort med en lång 

trubbig kanyl.  

 

Vidare finns det flera exempel på abstrakta subjekt som är första deltagare i materiella 

processer: 

 

(78) Väl utförd behandling ger dig ett naturligt resultat och ett ansikte som ser utvilat och 

fräscht ut. 

 

(79) Behandlingen gör inte särskilt ont och innebär ingen direkt konvalescens. 

 

(80) Resultatet av behandlingen syns inte direkt| – effekten sätter in efter ett par dagar |och 

det kan ta upp till ett par veckor innan den fulla effekten sätter in. 

 

(81) Fettsugning minskar till skillnad från viktminskning antalet fettceller och ger därför 

en permanent effekt.  

 

Valet att använda abstrakta subjekt bidrar till att klinikens handling döljs och istället ligger 

ansvaret i de materiella processerna på aktörer som exempelvis nominaliseringarna 

”behandlingen” och ”fettsugning”. 

 

Därtill finns flera exempel där patienten är aktör och således ansvarig för processen:   

 

(82) Du bör inte gnida på eller massera det behandlade området […] 

 

(83) Man bör också ta det lugnt det närmaste dygnet efter behandlingen och t ex (sic) 

undvika fysisk träning.  
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(84) Du förbereder dig inför fettsugningen på bästa sätt genom att hålla dig i god form| och 

ta reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. 

 

(85) Efter botoxbehandlingen ska du använda de behandlade musklerna så mycket som 

möjligt eftersom det stimulerar effekten av behandlingen. 

 

Sammantaget är det patienten som har det övervägande ansvaret för att resultatet blir bra genom 

att ta emot information, inte träna, inte gnida och förbereda sig. Detta ställer stora krav på 

patienten, som i slutändan kommer att ha svårt att hävda sin rätt ifall någon komplikation skulle 

uppstå. 

 

I vissa exempel delas ansvaret mellan patienten och kliniken: 

 

(86) Du träffar en av våra certifierade behandlare för en personlig konsultation |där ni 

tillsammans går igenom dina problem och önskemål. 

 

(87) Därefter tar ni gemensamt beslut om vilken behandling som skall utföras. 

 

(88) I samband med konsultationen går vi även igenom din hälsostatus och ev. 

medicinering. 

 

(89) I samband med första behandlingen bokar vi alltid in ett återbesök att bedöma 

resultatet och avgöra om större mängd av läkemedlet behövs för att uppnå önskad effekt. 

 

Här är läsaren i fokus, genom att använda ord som ”vi” och ”ni” får denne känslan av att den är 

högst delaktig i processen. Nackdelen är att denne sammantaget har största ansvarsbördan. Från 

beslut, till att boka in personlig konsultation, till att vara medveten om riskerna, att hålla sig i 

god form innan och efter (men inte för tidigt) och vara mentalt förberedd på förändringen.    

 

 
Bildresultat 24. (Art Clinics startsida) 

 

På bilden (24) ovan ser inte tre av de avbildade kvinnorna direkt in i kameran, utan de ler och 

verkar som att de reagerar på något som händer när bilden tas. Den fjärde ler och ser rakt på 

läsaren. De första tre är klädda i två olika nyanser av blått, två i ljusblått och en i mörkblått. 

Den sistnämnda i vitt. Läsaren erbjuds att studera de tre blåklädda kvinnorna, medan den 

vitklädda kvinnan kräver uppmärksamhet.  
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Alla kvinnorna framställs som om de arbetar på Art Clinic genom olika symboliska attribut. 

Tre av dem bär kläder som kan förknippas med vård. Dessutom har samma tre kvinnor ett band 

runt halsen och alla fyra bär varsin namnbricka. Samtidigt realiseras en intransitiv 

reaktionsprocess där fenomenet kvinnorna reagerar på saknas. Bilden finns till för att lugna den 

eventuella patienten; personalen är glad och trevlig. De välkomnar dig till kliniken. 

 

 

 
Bildresultat 25. (Art Clinics startsida) 

 

I bilden (25) ovan är det två kvinnor som är avbildade. Den ena framställs som anställd 

vårdgivare på kliniken och den andra som patient. De realiserar en symbolisk process utifrån 

deras symboliska attribut. Den ena bäraren, vårdgivaren, har klinikens blåa vårdkläder och den 

andra bäraren, patienten, är vitklädd och ligger i en säng. Den vårdgivande kvinnan är aktör och 

patienten målet. Vektorerna är den vårdgivande kvinnans blick som vilar på patienten, samt 

hennes arm som är böjd mot patienten. Armens riktning kan tolkas som att hon ska hjälpa 

patienten med något. Denna bild har samma syfte som den tidigare, att lugna en eventuell 

patient och försäkra att man får god vård på Art Clinic.  

 

 

 
Bildresultat 26. (Art Clinics webbsida om Botoxbehandling) 

 

Den vårdgivande kvinnan är klädd i en av klinikens blå nyanser och bär vita engångshandskar. 

Bakom henne syns Art Clinics varumärke på glasdörrarna till behandlingsrummet. Det ser ut 

som om hon injicerar en patient. Bilden realiserar en aktionsprocess, där hon är aktör och 

patienten är mål. Patienten ser ut som om att hon är avslappnad och hon blundar. Denna bild är 

till för att konkretisera och avdramatisera behandlingen. Bakgrunden ser vit och steril ut. Det 

är en symbolisk process som realiseras där de symboliska attributen inbegriper spruta, handskar, 

namnskylt, namnbricka, samt blå vårdklädsel.   



 

51 

 

 
Bildresultat 27. (Art Clinics webbsida om Botoxbehandling)  

 

Under skriften om information finns en bild på höger sida (27). Det är en kvinna som tittar 

direkt på läsaren. Hon har sitt leende ansikte lite vinklat mot kameran. Huden är slät och hon 

ser inte sminkad ut. Denna bild skulle kunna knytas an till de närliggande kundomdömena och 

på så sätt få betydelsen att denna kvinna har gjort en behandling på kliniken. Det sista 

kundomdömet innefattar en ”Åsa, 39”, som utfört en injektionsbehandling. Om bilden kopplas 

ihop med skriften realiseras en verbal process, där hon är talare och utsagan är det som är citerat: 

 
(90) ”Innan jag valde att behandla mig upplevde jag att min panna var äldre än vad jag 

kände mig och att min hy kändes lite matt och tråkig […].” 

Utsagan innefattar en mental process där Åsa är upplevare och fenomenet är att pannan var 

äldre än hon kände sig och att hyn kändes lite matt och tråkig. Dessa kundomdömen finns till 

för att försäkra den eventuella patienten om att behandlingen är bra och att denne inte är ensam 

i sin känsla av att vilja förbättra sitt utseende. 

 

Vidare realiserar Art Clinics webbsidor flera exempel på relationella processer genom verben 

är och har: 
 

(91) Fettsugning är ett alternativ för friska personer som vill bli av med lokala 

fettansamlingar. 

 

(92) Det är inte nödvändigt med sängläge efter en fettsugning| tvärtom så är det en fördel 

att man är lite i rörelse efter ingreppet […]. 

 

(93) En del patienter är emellertid ägnade för fettsugning av vader/ankel regionen| och med 

en noggrann värdering av patientens individuella förutsättningar så kan man även här visa 

till goda resultat efter fettsugning. 

 

(94) Botulinum toxin är ett läkemedel som tillfälligt slappnar av muskulaturen och används 

på grund av dess egenskaper för att behandla rynkor i ansiktet orsakade av vår mimik. 

 

(95) Våra plastikkirurger har samtliga en gedigen erfarenhet inom sitt specialistområde och 

utformar din behandling efter dina individuella förutsättningar. 

 

I dessa processer finns exempel på nominaliseringar och distanserade subjekt som första 

deltagare. Dessa processer berättar och skapar klinikens idévärld. Den består av stillastående 

tillstånd. Det sista exemplet (95) är ett undantag där kliniken informerar om kirurgernas 
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erfarenhet i syfte att stärka bilden av deras kompetens. Utformar en behandling är exempel på 

en materiell process där kirurgen är ansvarig för planeringen av behandlingen.    

 

Dock finns det något undantag på materiella processer där kliniken är explicit aktör: 

 
(96) Klinikens sjuksköterskor tar hand om dig och serverar efter en stunds vila någonting 

att äta och dricka 

 

Detta innebär att sjuksköterskorna är ansvariga för omvårdnaden efter ingreppet och ser 

till att patienten får tillgång till mat och dryck. 

 

Vanligare är att aktören är generell, nominaliserad eller att det är patienten som står för 

de för de fysiska förändringarna. Subjekten (aktören) är understruken i följande exempel 

(97–101) medan verben/verbgrupperna är kursiverade: 

 
(97) Man lägger små snitt i hudveck, […] man sprutar sedan in koksaltslösning blandad 

med lokalbedövning för att spränga fettcellerna. 

 

(98) Med kanylen suger man sedan ut lämpliga delar av fettöverskottet. 

 

(99) Operationen ger goda och permanenta resultat och lämnar endast minimala nästan 

osynliga ärr efter sig.  

 

(100) Vid mindre fettansamlingar i detta område så kan man i princip närmast forma 

resultatet efter ens eget önskemål. 

 

(101) De flesta patienterna kan gå hem samma dag| (vid större fettsugningar/bukplastik 

övernattar man på kliniken). 

Den distanserade aktören ”man” gör att den aktuella kliniken, eller mer specifikt, kirurgen inte 

bär ansvar för processen på samma sätt som om ”vi” eller ”vår kirurg” hade valts. 

 

Startsidan på Bellakliniken innehåller endast bilder med stillastående processer, så kallade 

konceptuella processer. Det är samma kvinna avbildad på de flesta bilderna, med undantag för 

bilder på läkarna Johan Nordquist och Louise Vennegaard Mielke samt bröstimplantat av 

märket Motiva. Bilderna visualiserar klinikens tjänster och personalen i syfte att konkretisera 

och förstärka klinikens kompetens. 
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Bildresultat 28, 29 & 30. (Bellaklinikens startsida) 

Enskilt realiserar två av de tre olika bilderna symboliska processer där kvinnan är bärare och 

de lila underkläderna är attribut (28 & 30). Dessa kläder symboliserar klinikens färger och 

förstärker resultaten från de olika ingreppen. Bilden i mitten (29) kan tolkas på samma vis som 

den med avbildade kvinnan på Akademiklinkens startsida. Det vill säga där avsaknaden av 

symboliska attribut visar på naturlig skönhet. Vidare kan bilderna tillsammans tolkas som delar 

av en enhet, alltså vilka tjänster kliniken kan erbjuda. 

 

 
Bildresultat 31,32 & 33. (Bellaklinikens startsida) 

 

Dessa bilder realiserar också symboliska processer. De avbildade läkarnas attribut består av 

deras yrkeskläder (31 & 33), medan bilden i mitten realiserar den symboliska processen endast 

genom bäraren, det vill säga implantaten (32). 
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I det utvalda materialet på Bellaklinikens webbplats finns det endast ett exempel på en narrativ 

process: 

 
Bildresultat 34. (Bellaklinikens webbsida om Botoxbehandling) 

 

I bilden (34) speglas den avbildade aktören i instrumentet, men det är händerna som agerar och 

är vektorer. Bilden skulle kunna tolkas på två sätt. Antingen realiserar den en intransitiv 

aktionsprocess. Målet, alltså patienten nålen ska in i, är inte synlig. Den andra tolkningen kan 

vara att det handlar om en vanlig aktionsprocess, där aktören kopplar in en nål i instrumentet, 

som då blir målet. 

Precis som de övriga klinikerna realiserar Bellaklinikens webbsidor många skriftliga 

relationella processer främst i form av verbet är, men även något enstaka har. I följande 

exempel (102–104) är verben kursiverade och första deltagarna understrukna: 

 

(102) Fettsugning, som numera ofta kallas liposkulptering, är ett vanligt ingrepp.  

 

(103) Vår toppkirurg Dr Johan Nordquist är en av de främsta plastikkirurgerna i världen. 

 

(104) På Bellakliniken har vi stor erfarenhet av ansiktsoperationer av olika slag. 

 

De relationella processerna framställer en stillastående värld av fakta, där bland annat deras 

klinik erbjuder personal med stor kunskap om ingrepp i ansiktet samt att de även har en av de 

bästa kirurgerna inom branschen anställd. Det första exemplet (102) talar om att många 

människor väljer att genomgå en fettsugning. Dessa fakta tillsammans avser att försäkra 

patienten om klinikens kompetens samt för att övertyga om att ingreppet inte är ovanligt och 

inte heller särskilt riskfyllt.  

 

Därtill finns exempel på relationella processer som innehåller verbet får: 

 

(105) Vid en skulptering får vi fram kroppens naturliga former med ett väldigt fint resultat. 

 

(106) Du får en bekräftelse på bokningen till den e-postadress du angivit. 
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Såsom Karlsson (2011, s. 21) nämnt är verbet får ett komplext val när det gäller att analysera 

utifrån SFG. Verbet innebär att någon tar emot något och kan därför inte vara den som ger. 

Karlsson tolkar därför får något som kan jämställas med har och blir då en relationell process. 

I dessa exempel döljer kliniken sitt ansvar genom att framställa informationen på detta sätt. Om 

de istället valt: ”när vi skulpterar får vi fram kroppens naturliga former med ett väldigt fint 

resultat”, hade kliniken blivit aktör och ansvarig för processen. Nu verkar det som att de 

naturliga formerna bara kommer automatiskt vid en skulptering. Detsamma gäller det andra 

exemplet. ”Vi skickar en bekräftelse på bokningen till den e-postadress du angivit” hade istället 

lagt ansvaret på kliniken. 

 

Vidare finns det en del exempel på materiella processer där kliniken är explicit aktör: 

 

(107) Dessutom använder vi idag mycket större mängder utspädd lokalbedövning än 

tidigare, vilket avsevärt minskar riskerna för komplikationer. 

 

(108) Vi tillhandahåller detta förband. 

 

(109) Nu utför vi behandling av flera områden samtidigt. 

 

Det första exemplet (107) ingår i ett stycke som talar om allmän information kring 

plastikkirurgins utveckling och gör att aktören ”vi” syftar till ”vi skönhetskliniker” snarare än 

”vi som i Bellakliniken”. Även om aktören är generaliserad, ligger ändå en del av ansvaret för 

användandet av lokalbedövning hos kliniken. De två sista exemplen (108 & 109) berättar om 

att kliniken ger patienten kompresser efter ingrepp och att de kan erbjuda flera ingrepp på 

samma gång. 

 

Däremot är antalet materiella processer med föremål och patienter som första deltagare 

betydligt fler: 

 

(110) Spetsen till röret vibrerar snabbt för att slå sönder fettet och ger därmed ett slätare 

och finare resultat. 

 

(111) Därefter ska du använda kompressionsförbandet dagtid ytterligare en månads tid. 

 

(112) Botox verkar genom att förlama musklerna under rynkorna varvid huden slätas ut. 

 

(113) Effekten kommer successivt under några dagar och sitter i cirka sex månader. 

 

(114) Om du funderar på att göra en operation bokar du först in en konsultation hos oss. 

 

Dessa exempel visar patienten är ansvarig för läkandet (användandet av kompressionsförband) 

och att boka in konsultation inför ett ingrepp. ”Spetsen till röret” (110) och ”Botox” (112) är 

ansvariga för själva ingreppen, inte kliniken. ”Effekten” (113) är ett löfte om resultat, men inte 

vilket resultat.  

 

Det finns också några få exempel på verbala processer där kliniken är talare. De hälsar en ny 

läkare välkommen på startsidan och informerar om ingrepp:  
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(115) VÄLKOMMEN DR LOUISE VENNEGAARD MIELKE! 

 

(116) Vi berättar mer ingående om hur en operation går till och vad du bör tänka på. 

 

Det första exemplet (115) är utsagan som innehåller en välkomsthälsning. Det andra (116) 

realiserar en verbal process där ”vi” är talare och utsagan innehåller information och 

lägger ansvar på patienten. 

 

Därtill finns även någon enstaka mental process med patienten som upplevare: 

 
(117) […] och du kan känna dig lugn och säker. 
 

5.2.2 Passiva satser 

 

Passiva satser har ingen explicit aktör och döljer därmed dennes ansvar i processen. 

 

På alla tre webbplatser finns exempel på passiva satser, som hjälper till att dölja klinikernas 

ansvar i processerna. De första två exemplen är hämtade från Akademikliniken: 

 

(118) Fillers används bland annat för hudföryngring, ansiktskonturering, att skapa volym 

och släta ut rynkor och t ex förstora läppar. 

 

(119) Snitten sys ihop med dolda stygn, som kroppen successivt absorberar. 

 

Fillers används och snitten sys ihop utan att någon uttalad aktör står bakom handlingarna.  

 

Vidare har Art Clinic ett flertal exempel på passiva satser där aktören i den materiella processen 

döljs helt: 

(120) En tunn kanyl förs in genom snittet,[…] 

 

(121) Vid en fettsugning avlägsnas enbart fettvävnad och inte överliggande hud. 

 

(122) Stora volymer fett kan tas bort genom små hål.  

 

Kanylen, fettsugningen och de stora volymerna fett verkar till synes hanteras utan att någon står 

bakom handlingen. Då kliniken inte explicit uttrycker i de skriftliga elementen att de står bakom 

ingreppen och behandlingarna, kan de språkligt inte hållas ansvariga för de materiella 

processerna.  

 

Flera passiva satser kan även utläsas på Bellaklinikens webbsidor:  

 
(123) Upprepas botox behandlingen (sic) har muskulaturen en tendens till att försvagas mer 

varaktigt. 

 

(124) Numera används, jämfört med för några år sedan, förhållandevis tunna kanyler och 

specialkanyler, som tillsammans ger ett betydligt jämnare resultat.  

 

(125) Därefter sugs fettöverskottet ut med hjälp av väldigt tunna rör. 
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(126) Ingreppen görs under lätt narkos […]. 

 

Som nämnts flera gånger i detta delavsnitt döljer passiva satser aktören och förskjuter ansvaret 

från kliniken.  

 

5.2.3 Idealskapande ord 

 

Denna del av analysen undersöker användningen av ord såsom ”skönhet”, ”hälsa”, ”normal” 

och ”naturlig”, samt eventuella synonymer och antonymer, som kan ligga till grund för 

skapandet av ideal och skönhetsnormer. 

 

Att många av bilderna i det utvalda materialet på Akademiklinikens webbplats är sepiafärgade 

förstärker känslan av naturlighet. Att resultaten ska se naturliga ut, men inte vara naturliga 

förstärks i många skriftliga element på webbsidorna: 

 

(127) Botulinumtoxin reducerar rynkor och fina linjer| och är även känt som ”botox” eller 

botulinumtoxin typ A. 

 

(128) Väl utförd behandling ger dig ett naturligt resultat och ett ansikte som ser utvilat och 

fräscht ut. 

 

(129) Förlamar det muskelavslappande (sic) medlet muskulaturen i ansiktet på ett 

onaturligt sätt? 

Svar: En rätt utförd injektion ska inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och 

fräsch ut och ska inte förändra din normala mimik 

 

(130) För att få kroppens konturer mer proportionerliga kan man genomföra en fettsugning.  

 

(131) Fettsugning är ingen bantningsmetod utan ett sätt att avlägsna lokala fettdepåer som 

en fettbulle på magen, ridbyxlår och dubbelhaka. 

 

Bellakliniken förstärker också det naturliga idealet: 

 

(132) Vid en skulptering får vi fram kroppens naturliga former med ett väldigt fint resultat. 

 

Vidare finns ett flertal exempel på andra idealskapande ord i det utvalda materialet. De första 

två exemplen (133 & 134) är hämtade från Art Clinics webbsida om fettsugning och de två 

resterande (135 & 136) från Bellakliniken: 

 

(133) Fettsugning är ett alternativ för friska personer som vill bli av med lokala 

fettansamlingar. 

 

(134) Ett vackert lår är smalare ner mot knäet även en justering av mindre volym ger önskat 

resultat.  

 

(135) Det lämpar sig bäst för dig som har någorlunda normal vikt men vill bli av med lokala 

fettdepåer som inte går bort med diet eller träning. 
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(136) Detta sammantaget gör att de flesta områden på kroppen kan behandlas, med 

obetydliga blödningar och blåmärken, med jämna fina resultat. 

 

Sammantaget tolkar jag analysen som att skönhetsingrepp och behandlingar syftar till att 

förstärka det som är naturligt, samt att korrigera det asymmetriska och oproportionerliga, till att 

verka vara naturligt. Rynkor är ett tecken på att bli gammal, något som inte anses vara attraktivt. 

”Fettbulle”, ”ridbyxlår” och ”dubbelhaka” (131) ska tas bort och symboliserar då enligt 

klinikerna något som strider mot det rådande idealet. Däremot är inte skönhetsingrepp lämpade 

för alla, utan för friska personer som inte kan bli av med lokala fettansamlingar, trots träning. 

Överviktiga personer som kanske har stora problem med fettansamlingar är således inte 

lämpliga kandidater. Men förbehåll finns i form av ”någorlunda normal vikt” (135). Som 

nämnts tidigare framgår inte hur de bedömer vad som är någorlunda normalt.  

 

Vidare finns exempel på alla tre webbplatserna att den fysiska förändringen ska leda till ett 

psykiskt välbefinnande:  

 

(137) Resultaten av kirurgi som bukplastik eller annan kroppsplastik ger många ett starkare 

självförtroende. (Bellaklinikens startsida) 

 

(138) Vår vision är att överträffa patientens förväntningar och skapa en ökad livskvalitet.  

(Art Clinics startsida) 

 

(139) Oavsett om det är plastikkirurgi som du söker dig till oss för, om du gör en behandling 

på våra walk-in-kliniker eller köper våra hudvårdsprodukter, är vårt mål att ge dig ett 

omhändertagande i världsklass och i förlängningen ökad livskvalitet. (Akademiklinikens 

startsida). 

 

5.3 Sammanfattning 
 

På alla tre klinikers webbsidor är påståendesatsen mest förekommande, men denna realiserar 

ofta erbjudanden och uppmaningar. Dessa modusmetaforer realiseras bland annat genom 

klinikernas användning av modalitet samt genom ett explicit användande av ”vi 

erbjuder/erbjudande”. Frågor är oftast avsedda för att strukturera skriftliga stycken, men de 

finns även i form av hyperlänkar som leder vidare till andra webbsidor på webbplatserna. Syftet 

med denna struktur är att ge lättåtkomlig information till läsaren. 

 

Vidare inbegriper språkhandlingarna främst olika grader av förpliktelse- och 

vanlighetsmodaliteter, men sannolikhets- och villighetsmodalitets framkommer också.  

Kravet som ställs på patienterna är oftast kongruent realiserad genom uppmaningssatser och 

innefattar till större delen krav om en hälsosam livsstil och en kropp fri från sjukdomar eller 

riskfyllda tillstånd, såsom en graviditet. 

 

Interpersonella satsadverbial används av alla tre kliniker och realiserar bedömningar 

framställda som objektiva, men som samtidigt avslöjar klinikens attityd. Dessutom försvagas 

även graden av eventuella komplikationer med hjälp av interpersonella satsadverbial. 
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Därtill finns exempel på objektiva metaforer som döljer att vissa påståenden är klinikens egna 

bedömningar, och i stället framställs som objektiva fakta. 

 

Tilltalet till läsaren förskjuts mellan nära och personlig, samt distanserad. Detta speglas ofta i 

den symboliska distansen i de tillhörande bilderna. Oftast benämns läsaren med du, men vid ett 

generellt perspektiv även ”man” eller ”patienten”, förutom hos Art Clinic där patienter också 

vid ett tillfälle omnämns med ordet ”kund” i ”kundomdömen”.   

 

Gällande den visuella interaktionen glider den symboliska distansen från personlig och intim 

till socialt nära medelavstånd, med något enstaka undantag på socialt medelavstånd. Ofta 

realiserar den personliga och intima distansen före- och efterbilder samt visuella erbjudanden 

på kroppsdelar som kan behandlas. Vidare realiserar det socialt nära medelavståndet avbildade 

representanter från kliniken eller andra sociala relationer, såsom i ett väntrum eller en 

vårdgivande situation. Därtill råder det maktbalans mellan läsarna och de avbildade, då alla 

bilder utom en är avbildade i ett öga-mot-öga-perspektiv. 

 

Främst realiserar de skriftliga elementen relationella processer, med undantag för några 

materiella och mentala processer. Någon enstaka verbal process finns också representerad. 

Visuellt framkommer både konceptuella processer och narrativa processer, men övervägande 

är det konceptuella processer som realiseras. Dessa stillastående tillstånd målar upp en värld 

där något permanent är, snarare än föränderliga förhållanden.  

 

Ett annat generellt drag som har kunnat utläsas är nominaliseringar som döljer materiella 

processer. Därtill framkommer flera exempel där aktören döljs genom passiva satser eller 

genom att bädda in de materiella processerna i andra processer. 

 

Klinikerna använder varierande resurser för att förstärka behovet hos läsaren. De är medvetna 

om att läsaren överväger ett ingrepp eller behandling när denne besöker webbplatsen. Visuella 

erbjudanden konkretiserar skriftliga erbjudanden. På startsidorna är det kliniken och deras 

erbjudanden i fokus. Erbjudandena inbegriper framförallt klinikernas behov av att konkurrera 

med de andra på marknaden. 

 

Den ideala patienten är: frisk från sjukdomar, påläst, tränad, har normal vikt och realistiska 

förväntningar.  

 

Vad gäller ansvarsfrågan är skönhetsingrepp och behandlingar inte enbart en möjlighet att 

förändra sitt utseende, patienten är också ansvarig för dessa förändringar. Uppmaningar och 

materiella processer lägger fokus på patienten, den som genomgår ett ingrepp eller en 

behandling. Passiva satser och abstrakta subjekt används för att dölja klinikens roll i processen. 

Premisserna som styr vid ett ingrepp eller en behandling lämnar egentligen patienten utan några 

som helst försäkringar. Därtill lämnar interpersonella satsadverbial och olika typer av 

modaliteter öppet för att resultatet inte alltid blir som önskat, även om det är klinikens mål. 
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6. Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet innefattar diskussion, slutsats och slutord. Dessa presenteras här nedan. 

Diskussionen innefattar flera delavsnitt: psykisk hälsa och negativ självbild, reproducering av 

ideal, producering av nya ideal samt den ideala patienten, möjligheter och skyldigheter samt 

individens fria val. Tillsammans avser de att uppnå uppsatsens syfte, det vill säga att besvara 

huruvida klinikerna framställer ingreppen och behandlingarna som möjligheter eller 

skyldigheter samt vilka kriterier den ideala patienten besitter. Vidare avser det sista delavsnittet 

i diskussionen att resonera kring hur alla de andra delarna tillsammans inverkar på individens 

fria val. Avslutningsvis innehåller slutsatsen en kort sammanfattning av uppsatsens samtliga 

delar och slutordet innefattar förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Psykisk hälsa och negativ självbild 
 

Besökarna på skönhetsklinikernas webbplatser är troligen kvinnor som redan har bestämt sig, 

eller åtminstone överväger att genomgå ett ingrepp eller en behandling. När klinikerna 

framställer världen som en plats där rynkor, fettansamlingar, asymmetri och oproportionerliga 

former är något oönskat stärker detta behovet hos patienten, som får sina kroppsliga missnöjen 

bekräftade. Klinikerna anser att fysiska brister borde tas bort eller förbättras. Denna 

argumentation förstärker kravet på individen, om denna vill lyckas i en värld där prestation och 

utseende hänger samman (Waltré 2011; Fridberg 2012; Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 

2014, s. 16).  

 

Forskning visar att den psykiska ohälsan har ökat i Sverige. Resultatet från en avhandling 

indikerar att den psykiska sjukdomen BDD är relativt vanligt bland kvinnor, men att kunskapen 

om sjukdomen är begränsad (Brohede, 2017). Detta leder för mig till funderingar kring hur 

skönhetsklinikerna kan avgöra huruvida patienten har ett ”acceptabelt” kroppsmissnöje eller ett 

sjukligt sådant. Exempelvis kan en botoxinjektion på Akademikliniken ske direkt efter en 

konsultation där patientens önskemål genomgås. Själva injektionen tar inte mer än 10–20 

minuter. Att vårdgivaren på denna korta tid kan avgöra vilken psykisk hälsa patienten har 

bedömer jag som nästintill omöjligt. Vidare beräknar Bellakliniken att en konsultation för 

fettsugning tar 30 minuter, vilket ytterligare stärker min teori. En fettsugning är ett ingrepp och 

ger en större förändring på kroppen, således är det något som borde diskuteras längre än en kort 

stund.  

 

Därtill har annan tidigare forskning även visat att sociala medier kan förstärka en negativ 

självbild, i synnerhet när man är benägen att jämföra sig med andra och söker bekräftelse 

(Perloff 2014; Fardouly et. al., 2014). Utifrån ett skönhetsingrepps- och behandlingsperspektiv 

kan detta ge upphov till en jämförelse på felaktiga premisser och bidra till en negativ 

kroppsuppfattning, eftersom skönhetsingreppens och behandlingarnas syfte är att ge naturliga 

resultat. De utvalda skönhetsklinikerna marknadsför sig dessutom på sociala medier såsom 

exempelvis Facebook och Instagram. 

 



 

61 

 

6.1.1 Reproducering av ideal, producering av nya ideal samt den ideala 

patienten 
 

Hallidays teori (1993, s. 94–112) innebär att språket har flera funktioner som vi lär oss tidigt i 

livet och utvecklar med tiden. Språket är dialogiskt, det vill säga språket skapar betydelsen och 

betydelsen skapar språket. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra (Halliday & Mathiessen 

2014, s. xiii). I skönhetsklinikernas språk är exempelvis rynkor och asymmetri något fult som 

ska korrigeras. Dessa åsikter realiseras ofta genom påståenden, objektiva metaforer, subjektiva 

metaforer och relationella processer. Detta skapar en bild av en stillastående värld, baserad på 

fakta genom objektivitet och erfarenhet. De visuella konceptuella processerna bekräftar de 

skriftiga processerna och förstärker den oföränderliga världen. 

 

Min analys bekräftar Anderssons slutsatser (2005, s. 144) om att patienten ska vara frisk och 

(”någorlunda”) normalviktig, hälsosam och ha realistiska förväntningar för att ens anses vara 

lämpad för skönhetsingrepp och behandlingar. Detta innebär egentligen att skönhetsindustrin 

skapar ett eget ideal för den ”idealiske skönhetspatienten”, samt för det naturliga resultatet 

genom det onaturliga ingreppet eller behandlingen. Skönhetsingrepp är inte för alla, exempelvis 

om du anses vara överviktig, men inte är villig att träna och gå ned till den önskvärda vikten 

för att sedan kunna fettsugas. Detta leder för mig till funderingar kring huruvida fettsugning ens 

kan legitimeras om patienten ändå måste gå på diet före, och kanske även efter. En fettsugning 

handlar om att ta bort lokala fettansamlingar och på så sätt forma kroppen, men i många fall 

borde detta även kunna ske genom traditionell träning såsom exempelvis löpning och situps. I 

de fall där patienten har ett stort hudöverskott är det andra metoder som används.  

 

I de fall resultaten inte blir som förväntade, är patienten därtill utelämnad till klinikens välvilja. 

Avsaknaden av lagar som reglerar skönhetsbranschen lägger ett stort ansvar på patienten som 

bör välja skönhetsklinik med omsorg. Vidare finns en problematik i orden ”realistiska 

förväntningar”. Vad är realistiska förväntningar om kliniken marknadsför sig med bilder på 

lyckade resultat med budskapet ”det här kan vara du”? Vem bedömer de realistiska 

förväntningarna? Är det kliniken genom sin erfarenhet och expertis, eller patienten som ska 

leva med resultaten? Därtill funderar jag om det med tiden blir allt svårare att ha realistiska 

förväntningar när webbplatserna fylls med allt fler före- och efterbilder, samt positiva 

kundomdömen. Dagens tekniska 3-D hjälpmedel som klinikerna använder förstärker nog också 

denna problematik. 

 

Vidare vittnar ett flertal tidningsartiklar om att skönhetsingrepp ökar och att attityden kring 

dessa blivit allt positivare de senaste åren (Oksanen/Yle 2014, Öberg/Geo 2015, Treijs/SvD 

2017). I relation till den ökade acceptansen och antalet ingrepp skulle skönhetsklinikernas 

verksamhet kunna ses som ett ideal för vissa, såsom de permanenta leendena i Sydkorea. Den 

rådande kulturen befäster föreställningen om att man ska vara villig att förändra sitt utseende, 

även för att behaga andra.  
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6.1.2 Möjligheter och skyldigheter 
 

Anderssons avhandling (2005 s. 83) visade även att före- och efterbilderna var anonymiserade. 

Hennes tolkning var att detta gjorde det lättare att identifiera sig med bilderna och det visade 

hänsyn mot de avbildade patienterna. Idag visar bilderna hela ansikten och namngivna patienter 

får komma till tals i form av skriftliga recensioner på webbplatserna. Identifikationen sker 

delvis genom en nära symbolisk distans och en jämbördig visuell makt. Dessa patienter är nöjda 

och öppna med sina ingrepp. De visuella elementen tillsammans med skriftelementen förstärker 

känslan av att skönhetsingrepp inte är något onormalt. Sammantaget gör detta att ett eventuellt 

ingrepp eller behandling kan ses som ett krav och inte endast en möjlighet. Det är lika normalt 

som exempelvis att gå till tandläkaren. 

 

Analysen bekräftar även det som framkommit i boken Projekt perfekt, nämligen att vår samtid 

styrs av hur mycket vi är villiga att investera i vårt utseende. Barn blir påverkade i tidig ålder 

av olika grupper (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 2014, s. 49 & 58). Skönhetsklinikerna 

stärker bilden av kroppen som ett projekt som ständigt ska förbättras och sträva mot bättre 

resultat. När resultaten dessutom sägs vara naturliga finns egentligen inget argument emot att 

ge sig själv det bästa utseendet, vilket även bekräftar Anderssons slutsatser (2005, s. 149). 

Paradoxalt nog innehåller klinikernas löften en hel del förbehåll och lyckade (önskade) resultat 

kan inte garanteras, men eftersträvas.   

 

Som nämnts ovan uttryckte Anita Andersson (2005) i sin doktorsavhandling att klinikerna 

framställde skönhetsingrepp som en möjlighet att skapa den bästa versionen av sig själv, en 

frihet, men att detta även medförde skyldigheter. Idag lockar klinikerna fortfarande med bilden 

om denna möjlighet och ansvaret för resultaten ligger fortfarande hos patienten. Klinikerna tar 

endast ansvar för själva ingreppet, inte vad som händer i kroppen efteråt. Därtill kan det även 

vara svårt att hävda sin rätt om något går fel, eftersom patienten är skyldig att ta reda på allt 

rörande ingreppet och behandlingen innan.  

 

Bara att det behövs en handbok i ämnet (Bäsén 2011) signalerar att bristen på lagar försvårar 

ett välgrundat beslut för patienter, som i vissa fall dessutom kämpar mot psykisk ohälsa på 

grund av sitt utseende. Är dessa individer fullt medvetna om vilken överenskommelse de 

egentligen ingår med kliniken? Läser man klinikernas texter ytligt kan det vid första anblicken 

se ut som en bra överenskommelse, men vid fördjupad läsning framkommer alla skyldigheter 

för patienten. Är man dessutom redan färgad av osäkerhet, dåligt mående och en längtan att 

vilja ändra sitt utseende kan det vara svårt att se skyldigheterna och endast tilltalas av 

möjligheten, som faktiskt erbjuds av experter. 

 

Två av klinikerna uttrycker dessutom explicit att deras behandlingar och ingrepp ger ökad 

livskvalitet, medan en istället använder orden ”starkare självförtroende”. För den blivande 

patienten är det problematiskt att vara kritisk, eftersom studier visar att många barn, framför 

allt flickor mår dåligt över sitt utseende redan vid 10–12 års ålder (Holmqvist 2017, s. 25).  
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Vidare kompliceras möjligheten till att vara kritisk ytterligare genom klinikernas användning 

av passiva satser, som döljer aktören i processerna och därmed ansvaret. Därtill fördjupas denna 

komplexitet även av den utbredda användningen av objektiva metaforer. De objektiva 

metaforerna indikerar att informationen är faktabaserad, trots att det många gånger kan handla 

om den enskilda klinikens bedömning. 

 

6.1.3 Individens fria val 
 

I början av 2000-talet kunde ingen struktur utrönas på de svenska klinikernas webbplatser 

(Andersson 2005, s. 18). Idag, ungefär 14 år senare finns tydliga strukturer med flertalet 

gemensamma drag på de undersökta webbplatserna. Detta indikerar att klinikerna inte längre 

behöver hävda sin legitimitet på samma sätt, utan snarare handlar det framförallt om konkurrens 

med andra företag som erbjuder liknande tjänster på den alltmer accepterade 

skönhetsmarknaden. Skönhetskliniker är med andra ord en mer väletablerad institution i dagens 

samhälle. Denna förändring ser jag som en byggsten i ett nytt normskapande. Som nämnts i 

bakgrundsavsnittet är de flesta skönhetsnormerna kulturellt baserade, tidsbundna och därmed 

föränderliga. Undantaget är de klassiska skönhetsmåtten som består över tid. Klinikerna följer 

skönhetstrenderna för samtiden, har kunskap om de klassiska skönhetsmåtten och utlovar 

naturliga resultat. Detta ger tillsammans med den legitimerade verksamheten ett stort inflytande 

på samhället och individen.   

 

Vidare har jag under detta arbete besökt ett antal webbplatser för olika skönhetskliniker. 

Därefter har alltmer riktad reklam från skönhetsklinikerna börjat visas i mitt flöde, framförallt 

är det Bellakliniken som är avsändare. En av bilderna visar en leende kvinna med utsträckta 

armar med tillhörande skrift som lyder: ”Större byst. Boka tid för konsultation hos 

Bellakliniken.” Problematiken som uppstår med denna reklam är att personer som inte är helt 

övertygade om att genomgå ett ingrepp kan övertalas. Detta komplicerar även klinikens 

värdegrund om att ingrepp och behandlingar endast ska genomgås för patientens egen skull och 

beslutet ska vara genomtänkt. Facebook är en oberoende webbplattform och borde inte ha något 

samband med mina besök på skönhetsklinikernas webbplatser, även om reklam är av stor vikt 

vid försäljning. Att låta reklamen förfölja individen i många sammanhang, något som kan liknas 

vid en övertalningskampanj, kan i kombination med att människor tenderar att jämföra sig med 

andra på sociala medier vara med och påverka beslutet. På sociala medier är det svårt att bedöma 

huruvida det handlar om filteranvändning på foton eller permanenta korrigeringar av utseende. 

Därtill kan det även knytas an till teorin om att vi står inför ett nytt normskapande.  

 

Som nämnts ett flertal gånger i denna uppsats har en korrigering av den fysiska utsidan ett nära 

samband med det psykiska måendet. Därmed kan mycket av skönhetsklinikeras arbete 

ifrågasättas. Som jag har belyst ett flertal gånger i detta arbete vittnar BRIS, i både 

tidningsartikel och rapport, om att flickor mår dåligt över sitt utseende (Waltré 2011; Holmqvist 

2017). Mina funderingar blir då: när är man tillräckligt mogen för att ta ett välgrundat beslut 

för ingrepp och behandling? Blir det någonsin ett fritt val om man under lång tid mått dåligt 

över något som till stor del styrs av orimliga ideal? Trots ökade antalet skönhetsingrepp och 

behandlingar fortsätter den psykiska ohälsan att öka i Sverige. På exempelvis 
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Akademiklinikens webbplats nämns 18 år som åldersgräns vid nedladdning av 

informationsbroschyrer om fettsugning (Akademikliniken 2018). Jag har svårt att se att en 18-

åring har förmågan att förstå hur ett ingrepp påverkar kroppen, en kropp som dessutom i många 

fall inte är färdigutvecklad. Tonårstiden är för många en turbulent tid med många stora 

förändringar och det kan således vara lätt att föranledas till att tro att svaret på många frågor är 

utseenderelaterat. Som redan nämnts i andra delar av diskussionsavsnittet försvårar det även för 

individer som jämför sig med andra, vilket är vanligt att man gör när man är ung.  

 

Sammantaget bekräftar denna uppsats den tidigare forskningen och påvisar att utvecklingen 

inom skönhetsindustrin kan bekräfta en strävan mot ett samhälle där skönhetsingrepp och 

behandlingar, framför allt behandlingar (korta besök på Walk-in Clinics), är en del i den 

svenska vardagen.  Ett samhälle där individens fria val begränsas av rådande normer, eftersom 

större delen av socialisationsagenterna förespråkar skönhetsingrepp och behandlingar. Med 

andra ord handlar detta om en stark internalisering, som har stor påverkan på barn i tidig ålder 

och därmed styr deras framtid. Likt min egen attitydförändring kring naglar, kan det ske en 

successiv förändring i proportion till den allt mer accepterande attityden och ökningen av 

ingrepp och behandlingar.  

 

Baserat på det som framkommit i detta arbete tror jag är att vi inom en snar framtid lever i ett 

samhälle där möjligheten till arbete, personlig framgång och psykiskt välbefinnande ännu 

starkare graderas efter utseende. Friheten att välja den bästa versionen av sig själv är således 

inte enbart förknippat med möjligheter, utan innebär snarast successivt ökade skyldigheter när 

kriterierna för de allt högre utseendenormerna ska uppfyllas. Du ska genomgå skönhetsingrepp 

och behandlingar, och du ska vara stolt över dem. Trots att resultaten påstås vara naturliga 

kräver dessa ett livslångt engagemang med underhåll och påfyllningar. Hur mycket eller lite 

man är villig att investera i sitt utseende säger därför något om individen, även om det endast 

baseras på en bedömning av utsidan. Du är ditt utseende.  

 

6.2 Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att utröna huruvida tre utvalda skönhetskliniker framställer sina 

tjänster som möjligheter eller skyldigheter för de eventuella patienterna samt hur den ideala 

patienten ser ut idag. Jag använde mig av en multimodal analys för att kunna undersöka både 

skrift och visuella element. Min analys visar att de tre klinikernas webbplatser har liknande 

strukturer och språk. Startsidorna aktualiserar framförallt skriftliga och visuella erbjudanden, 

medan webbsidorna om botoxbehandling och fettsugning främst informerar kring dessa 

behandlingar och ingrepp.  

 

Skönhetsklinikerna framställer ingrepp och behandlingar som ett erbjudande om hjälp från 

deras sida, men det framgår att patienten är ansvarig för sin kropp och hälsa. 

Skönhetsbehandlingar och ingrepp är inte lämpligt för alla, utan vänder sig till friska människor 

med normal vikt och realistiska förväntningar. Målet med de fysiska förbättringarna är 

patientens psykiska välbefinnande.  

 



 

65 

 

Då det ännu inte finns någon lag som reglerar säkerheten för patienterna, ligger ansvaret till 

största delen på dem som valt att genomgå ingreppen och behandlingarna, trots att de mer eller 

mindre inte är införstådda med riskerna. Individens fria val begränsas av de rådande idealen, 

den ökande acceptansen samt psykisk ohälsa på grund av kroppsmissnöje. Mina slutsatser 

bekräftar den tidigare forskningen och visar på en utveckling där skönhetsingrepp och 

behandlingar troligen är en norm i framtiden. 

 

6.3 Slutord 
 

Det finns en del studier om skönhetsingrepp och behandlingar både i Sverige och utomlands, 

men för framtida forskning kan ett större material och en kvantitativ analysmetod ge en mer 

generell slutsats. Det skulle också kunna vara en internationell studie. Vidare är det även 

intressant att framledes följa utvecklingen för skönhetsindustrin och den psykiska ohälsan i 

samhället. Minskar ohälsan i relation till skönhetsingreppens och behandlingarnas ökning? Och 

hur ställer sig klinikerna till denna relation? 

 

Därtill skulle en språkvetenskaplig analys även vara angelägen om och när det sker en reglering 

av den svenska skönhetsindustrin. Denna skulle kunna undersöka om det uppstår några 

språkliga förändringar i klinikernas löften och erbjudanden. 
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