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En komprimerad syn på ätstörningar i 
regionala vårdprogram 

En multimodal kritisk diskursanalys av hur ätstörningar  
realiseras genom bilder och flödesscheman 

Jessica Holmdahl 

Abstract 
In Sweden, the number of those diagnosed with eating disorders has in-
creased. Estimates, however, remain understated, since a number of cases 
still are unreported cases. The aim of this study is to illustrate which 
notions are projected in an eating disorder discourse, mediated through 
multimodal resources in four health care programs. Through a multi-
modal critical discourse analysis, two cover pages and two flowcharts 
have been examined. The analysis shows that the visual representations 
of the programs differ in terms of perspective and approach in how to 
introduce their own practice. The content also differs, depending on how 
symptoms of the eating disorders bulimia (BN) and eating disorder not 
otherwise specified (NOS) are presented. This is revealed through a flow-
chart where characteristics of these eating disorders are not visualised 
correctly, in contrast to anorexia (AN). The findings indicate that BN 
and NOS do not receive as much attention as anorexia, despite the fact 
that there is a greater frequency of such cases in Sweden. 
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I Sverige lever runt 100 000 människor med någon form av ätstörning. År 
2013 uppmärksammade Riksföreningen mot ätstörningar Frisk & Fri (2013) 
och Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS 2013) att denna problematik 
ökar, men också att det finns ett stort mörkertal, framför allt hos personer 
med ätstörningsformen bulimi. För att bromsa utvecklingen av vad som 
skulle kunna klassas som en folksjukdom,1 framhåller de båda organisatio-
nerna vikten av att fånga upp personer med ätstörningar i ett tidigt skede. 
Deras självkänsla kan annars sjunka och ätstörningen förvärras (Björck 
2006). Men enligt flera forumdeltagare på organisationen Self Harm and 
Eating Disorder Organisations (SHEDO 2017) hemsida, som diskuterar sina 
erfarenheter av ätstörningsvården, görs inte detta i tillräckligt stor utsträck-
ning. Det talas bland annat om vilken uppfattning vården har om vad det 
                                                 
1 För en definition av vad som avses med folksjukdom, se Janlert (2000:100). 
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innebär att vara sjuk i ätstörningar och att behandlingar verkar skilja sig åt 
regionalt. Trots att det finns internationella, nationella och regionala rikt-
linjer för att diagnosticera ätstörningar verkar det finnas ett missnöje bland 
tidigare patienter om hur dessa tolkas och vad som är viktigt att behandla. 

I föreliggande artikel presenteras en kritisk diskursanalys av hur ätstör-
ningar genom multimodala resurser, som bilder och flödesscheman, fram-
ställs i regionala vårdprogram. Med en konstruktivistisk och socialsemiotisk 
utgångspunkt och ett avstamp i multimodal kritisk diskursanalys är syftet att 
undersöka vilka föreställningar om ätstörningar som finns i diskursen, 
realiserade genom vårdprogram för ätstörningar. 

Analysmaterial 
De multimodala inslag som ligger till grund för denna analys är hämtade 
från fyra läns och regioners vårdprogram för ätstörningar som återfinns på 
varje läns hemsida: Södra Älvsborgs och Sundsvall-Härnösands framsidor, 
samt flödesscheman från Stockholms och Värmlands. Materialet är av ut-
rymmesskäl inte så pass stort att några generella slutsatser om en ätstör-
ningsdiskurs kommer att kunna dras. Däremot är det tillräckligt stort för att 
ändå kunna visa på likheter och skillnader mellan regionala vårdinstanser. 

De fyra vårdprogrammen riktar sig till all personal inom ätstörnings-
vården, som till exempel läkare, sjuksköterskor, dietister och sjukgymnaster. 
Vårdprogrammen är offentliga, vilket innebär att det finns möjlighet för 
även vårdtagare, anhöriga och övriga att läsa. De primära mottagarna är 
alltså inte den enda gruppen som har åtkomst till dokumenten. 

Enligt Anna-Maria Bengtsson af Sandeberg (2016), verksamhetschef på 
Stockholms Centrum för Ätstörningar, är de regionala vårdprogrammen 
utformade av en grupp bestående av en specialistläkare, en sjuksköterska, en 
psykolog och i vissa fall Bengtsson af Sandeberg själv. Kompetenser inom 
barn- och vuxenpsykiatrin från övriga medicinska fält har sedan agerat som 
referensgrupp. Denna grupp har formulerat vårdprogrammen efter de 
nationella riktlinjerna från 2005, men då de regionala vårdprogrammens 
framsidor och innehåll skiljer sig åt sinsemellan, inkluderas enbart dessa i 
den här studien. 

I artikeln kommer två framsidor och två flödesscheman att analyseras. 
Valet att analysera olika typer av grafiska representationer grundas på syftet 
att undersöka hur olika län och regioner realiserar sin syn på ätstörningar. 
Genom att studera två olika framställningar, men från samma typ av 
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dokument, kan analysen visa om det finns likheter och skillnader i flera olika 
avseenden. 

Framsidorna, som är hämtade från Södra Älvsborgs och Sundsvall-Härnö-
sands vårdprogram, skiljer sig i hur respektive praktik har valt att 
introducera sina riktlinjer, där den förra har en illustration och den senare 
ett fotografi. Framsidan är det första läsaren möter och det är alltså här den 
inledande relationen mellan avsändare och mottagare skapas. Den blir 
därför en viktig länk mellan den givna vårdenheten och dem som är tänkta 
att ta del av informationen. Att då undersöka hur två olika framställningssätt 
påverkar denna relation är ett sätt att få en vidare syn på vad vårdinstanser i 
landet väljer att framhäva och hur detta görs. 

De två flödesscheman som analyseras återfinns i Stockholms och Värm-
lands vårdprogram. Flödesschemana visualiserar ett så kallat multifaktoriellt 
synsätt, det vill säga faktorer som kan påverka utvecklandet av en ätstörning, 
samt hur sjukdomens olika uttryck utlöses och vidmakthålls. Gunther Kress 
och Theo van Leeuwen (2006:162) skriver att flödesscheman ”reduce the 
shape of things to a small vocabulary of abstract forms”. Schemana visar 
alltså en förenklad bild av den verklighet som presenteras. Precis som fram-
sidorna är det multifaktoriella synsättet framställt på två olika vis. En analys 
av dessa blir därför relevant för att synliggöra vad de två vårdenheterna har 
tagit fasta på när det gäller just den här komprimerade verkligheten. 

Kritisk diskursanalys 
I den här studien använder jag mig av ett vidgat textbegrepp och antar en 
socialsemiotisk syn på vad text innebär. Jag menar i likhet med Anders 
Björkvall (2009:7) att inte enbart talad och skriven text är betydelsebärande 
utan att även multimodala framställningar, som bland annat bilder och 
flödesscheman, kan representera och förmedla en viss syn på världen. 

Min övergripande teoretiska ingång är Norman Faircloughs tappning av 
kritisk diskursanalys, CDA (se t.ex. Fairclough 1992, 1995, 2010; Fairclough 
& Fairclough 2012). Jag är av uppfattningen att språkvetenskaplig forskning 
inte enbart är viktig på mikronivå, utan dessutom bör undersöka språkets 
betydelse för den sociala praktiken ur flera olika perspektiv. 

Innebörden av diskursbegreppet varierar mellan olika forskningsfält. 
Även inom språkvetenskapen används det på olika sätt. Begreppet har sitt 
ursprung i Michel Foucaults (2010) definition, där han i sina tidigare studier 
förklarar begreppet som ”en mängd teckensekvenser, i den utsträckning […] 
man kan tilldela dem särskilda existensmodaliteter” och ”en mängd av ut-
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sagor beroende av samma formeringssystem” (2010:140, övers. C.G. Bjur-
ström). Som jag förstår det menar han att samma yttranden kan få olika 
betydelser beroende på i vilken kontext de uppträder. När de får samma 
betydelse ett upprepat antal gånger går det att tala om diskurs.  

Jag kommer att använda mig av Faircloughs (1995) definition av diskurs-
begreppet, som bygger på Foucaults. Inom CDA ser en dock inte diskurs 
som kunskapsområden som konstitueras enligt vissa regler, utan i stället 
som ”the language used in representing a given social practice from a parti-
cular point of view” (Fairclough 1995:56). Det är alltså ett sätt att se hur 
språket uppträder i olika sociala situationer (Fairclough 1992:3). 

Men det är inte enbart diskursen i sig som jag finner intressant. Vård-
programmen har en institutionaliserad avsändare, och har därmed en makt-
position. Detta är någonting som bör tas i beaktan för att begripliggöra 
vilken påverkan språkbruket har (Foucault 2010). 

Fairclough (1992:94) menar att text och social praktik konstruerar och 
konstituerar varandra, medierad genom en diskursiv praktik. Texten kan ses 
som olika instanser av språket som potential, en formulering hämtad från 
den systemisk-funktionella lingvistiken.2 Michael Halliday och Christian 
Matthiessen (2004:21) framhåller att lexikogrammatiken får sin semantiska 
betydelse när den ses i relation till sin kontext och därmed kan språket sägas 
ha olika potentialer. I mitt fall är dessa instanser de bilder och flödes-
scheman som medieras genom vårdprogrammen, dokument som kan ses 
som en bro mellan texten och den sociala praktiken – en ätstörningsdiskurs. 

De regionala vårdprogrammen är en av flera förmedlande instanser av en 
världssyn som upprätthåller existerande maktrelationer och hierarkier. Med 
detta menar jag att det är i ätstörningsdiskursen det avgörs vad som anses 
vara så pass viktigt att det framhävs genom språkliga medel och som även 
påverkar människor som söker vård. 

Multimodalitet 

Multimodalitet beskrivs av Gunther Kress och Diane Mavers (2005:172) som 
olika sätt att skapa mening, till exempel genom tal, skrift, bilder, musik etc. I 
denna studie fokuseras grafiska representationer: en illustration, ett fotografi, 
skriven text och flödesscheman. Med grafiska representationer avses alltså 
multimodala medel som representerar och förmedlar ett (visst) budskap.  

                                                 
2 För en utförlig genomgång av systemisk-funktionell lingvistik, se Halliday och Matthies-
sen (2004) eller Holmberg och Karlsson (2013). 



 
 

E N  K O M P R I M E R A D  S Y N  P Å  Ä T S T Ö R N I N G A R  

 105 

Kress och van Leeuwen (2006:1) påstår att inte enbart skriven och talad 
text har en grammatik, utan att också visuell framställning har detta. De 
menar att visuell struktur på samma sätt som lingvistisk bygger på ”resour-
ces for encoding interpretation of experience and forms of social (inter)-
action” (2006:1), exempelvis med hjälp av färger och former. Denna sorts 
visuella grammatik kan vara mer eller mindre fri, både gällande utformning 
och tolkningsmöjligheter (Kress & van Leeuwen 2002:355). Ett konkret 
exempel på en mindre fri, kulturellt och socialt konventionell, visuell 
grammatik, är färgen grön som inte sällan förknippas med ”klar”. Den gram-
matik som kan ses som friare är sådan som har skapats i en gemenskap som 
en resurs för att föra fram explicit och implicit kunskap i en viss social prak-
tik. Ett exempel på detta är konst, som (oftast) erbjuder en mer komplex 
tolkning och förståelse. 

Per Ledin och David Machin (2016a:327) har gjort flera multimodala 
analyser, men fokuserar inte grammatiken, utan den potential för menings-
skapande olika visuella element – de delar representationen är uppbyggd av 
– erbjuder. Beroende på hur visuella element är placerade eller framhävda 
går det att tolka en viss syn på världen. En analys av visuella element kan 
tjäna CDA:s kritiska syfte att synliggöra vad som görs relevant och på så sätt 
avslöja om det finns något dolt budskap i framställningen. Men i förelig-
gande artikel är det inte enbart de grafiska representationernas olika element 
som fokuseras. Som ett sätt att fördjupa analysen kommer jag att ta hänsyn 
till de visuella framställningarnas modalitet3. Begreppet kommer i det 
följande att användas utifrån Robert Hodge och Gunther Kress (1988:147) 
definition. De menar att modaliteten är den verklighet som sanktionerats av 
en viss social grupp. För att komma åt vilken verklighet som framträder 
analyserar de grafiska representationers mimetiska och semiosiska betydel-
ser. Mimetiska betydelser avser vilken representation av verkligheten som 
förmedlas medan de semiosiska handlar om hur avsändare och mottagare 
sammanlänkas genom semiosiska händelser (1988:262).4 Begrepp som 
sanning och verklighet har stor betydelse för den här typen av modalitets-
analys. Hodge och Kress (1988:122) anser att sanning beskriver det tillstånd 
som uppstår när den sociala gruppen är överens om synen på världen på det 

                                                 
3 Till skillnad från grammatisk modalitet, som är det förhållningssätt talaren har till sitt 
yttrande, rör semiotisk modalitet det verklighetsanspråk olika semiotiska resurser gör (se 
Björkvall 2009). 
4 En likhet kan dras mellan mimetiska och semiosiska betydelser och den ideationella och 
interpersonella metafunktionen inom den systemisk-funktionella lingvistiken (se t.ex. 
Halliday & Matthiessen 2004). 
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mimetiska planet. Denna sanning övergår till verklighet när den är ”säkrad” 
genom den semiosiska processen. Sanning och verklighet kräver med andra 
ord deltagare som har samma sätt att se på världen – en viss modalitet – och 
om så är fallet visar verklighetsanspråket på hög affinitet (1988:123). Ett 
grundläggande antagande som Hodge och Kress (1988:123, 151) lyfter fram 
är att modaliteten ständigt är närvarande och att ett huvudsakligt mål för 
modalitetsstrategier är att representationen av verkligheten inte ska kunna 
ifrågasättas och därmed visa på låg affinitet. 

Forskningsöversikt 

För att ge en bild av vad ätstörningar kan innebära kommer en översikt av 
tidigare forskning om detta att presenteras. Studierna är hämtade från flera 
vetenskapliga fält – det medicinska, psykiatriska och sociologiska – just för 
att få en så bred bild som möjligt av vad som tidigare har undersökts på 
området. Dessa kompletteras av språkvetenskapliga kritiska och multi-
modala studier med relevans för min egen analys. 

Till den övergripande termen ätstörningar finns det flera underkate-
gorier, varav den här studien fokuserar de tre vanligast förekommande: 
anorexia nervosa (AN), karaktäriserad av ett självsvältande beteende; buli-
mia nervosa (BN), där självrensning, exempelvis kräkningar, används för att 
kompensera matintaget; och ätstörning utan närmare specifikation (UNS), 
som kan ses som ett mellanting av de två förra (DSM-V 2013). 

En fråga som många ställer sig är vad som utlöser en ätstörning. Enligt 
psykiatrisk och medicinsk forskning verkar social påverkan spela en stor 
roll. I en psykiatrisk undersökning utförd av Tord Ivarsson m.fl. (2006) har 
14-åringars kroppsuppfattning i förhållande till deras BMI5 studerats. Resul-
tatet visar att de ”normalviktiga”6 ungdomarnas syn på sig själva inte var lika 
positiv som hos dem med ett lågt BMI (2006:171). Detta skulle kunna bero 
på att medier förmedlar ett smalt ideal, något som Frisk & Fri ville upp-
märksamma genom en kampanj år 2013. Att de samhälleliga idealen skulle 
ha betydelse för att utveckla en ätstörning visar också språkvetenskaplig 
forskning. I en amerikansk kritisk diskursanalytisk studie undersöker Louai 
I. Rahal (2007) hur kvinnors kroppar diskursivt konstrueras i den ameri-
kanska tidskriften ”Seventeen” som riktar sig mot unga kvinnor. Hans resul-

                                                 
5 BMI (Body Mass Index) är ett beräknande verktyg för att mäta personers normal-, 
under- och övervikt. 
6 Citattecknen kring ord som innehåller normal används för att distansera mig från 
föreställningar om vad som avses med normalt. 
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tat visar att den ideala kroppstypen är den smala, och att fokus ligger på hur 
kvinnor kan uppnå denna ”perfektion” (2007:166). Rahal har inte kunnat 
finna någon typ av kritik mot detta ideal i tidskrifterna. Snarare framställs 
kvinnors ”naturliga” kroppar som ett hinder på vägen till den ideala. Där-
med återfinns en normaliserad föreställning i diskursen om att kvinnor 
hellre än att försumma målet att förändra sina kroppar accepterar att stän-
digt vara obekväm i den egna kroppen. 

I en kritisk diskursanalytisk studie av vilka diskursiva framställningar 
som återfinns i vårdprogram för fetma från Stillahavsöarna har sociologen 
Christina Ting Kwauk (2012:44) undersökt vad som anses vara den normala 
kroppstypen och det normala ätandet. Ett av hennes resultat visar att 
personer som lider av fetma beskylls för att vara en börda för samhället och 
skattebetalarna, då de anses ha gjort ”fel val” i fråga om sin livsstil (2012:50). 
Ätstörningsproblematiken skulle på samma sätt kunna ses som ett hot mot 
den diskurs där det ”normala” är att vara frisk, hälsosam och i stånd att ta 
hand om sig själv (jfr Foucault 2004). 

Ätstörningsvården har fått kritik från de australiensiska medicinforsk-
arna Joanna Patching och Jocalyn Lawler (2009). Trots det faktum att be-
handling sker inom psykiatrin och inte inom den somatiska vården, menar 
de att fokus ligger på att stabilisera vikt och övriga kroppsliga symtom, men 
att den psykiska delen av sjukdomen inte prioriteras. Detta kan kopplas till 
Mariana Dimitrov Ulian m.fl. (2013) som i en brasiliansk psykiatrisk inter-
vjustudie uppger att friskförklarade ätstörningspatienter fortfarande lider av 
psykiska problem. I likhet med Dimitrov Ulian m.fl. belyser jag i en studie 
av hur avvikelser framställs i just vårdprogram för ätstörningar, att det som 
skiljer friskt och sjukt åt domineras av föreställningar om att en stabil vikt är 
ett tecken på friskhet (Holmdahl 2016). 

I samma undersökning framkom även hur AN fokuserades mer än BN 
och UNS i vårdprogrammen (Holmdahl 2016:53). I och med att AN tar sig 
tydligare synliga kroppsliga uttryck hos den som är sjuk än vad BN och UNS 
gör, är ätstörningsformen naturligtvis också lättare att upptäcka. Men avsak-
naden av uppmärksamhet riktad mot UNS, är enligt de engelska psykiatri-
forskarna Christopher G. Fairburn och Kristin Bohn (2005:692) ett problem, 
då forskningen om ätstörningsformen i det närmaste är obefintlig. För 
Sveriges del är detta problematiskt eftersom UNS är den vanligast förekom-
mande i landet (KÄTS 2013). I nuläget finns inga positiva diagnoskriterier för 
UNS, utan enbart negativa i förhållande till dem som används för att diag-
nostisera AN och BN. Fairburn och Bohn (2005:694) understryker vikten av 
att sådana borde utvecklas, just för att sjukdomsformen ska få högre validitet. 
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Språkvetenskaplig kritisk diskursanalys menar jag är ett viktigt komple-
ment till den medicinska forskningen. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv 
anses språket vara en del av konstruktionen av den verklighet vi lever i. Att 
analysera multimodala meningsskapande resurser är alltså ett sätt att proble-
matisera de föreställningar som finns i den aktuella praktiken. Precis som 
Kress och van Leeuwen (2006) menar kan grafiska representationer för-
medla någonting väldigt komplext i en komprimerad form. Vad avsändaren 
då har valt att visualisera på en begränsad yta, är sannolikt vad som anses 
vara viktig information. 

Metod för multimodal analys 
Som metod kommer jag främst att använda mig av Ledin och Machins 
(2016a) modell för att analysera multimodala framställningar. I modellen 
ingår semiotiska drag som indelats i sex kategorier: symbolisering, avgräns-
ning, orientering, klassificering, kausalitet och temporalitet (2016a:328).  

Att undersöka symbolisering görs genom att se om representationens 
element realiseras i form av kantighet eller rundhet. Kress och van Leeuwen 
(2006:54, 232–233) menar att det går att dra paralleller till var den aktuella 
geometriska formen uppträder runt omkring oss i vårt vardagsliv. Till exem-
pel kan rektanglar associeras till byggnader och blir därför mer ”tekniska” än 
cirklar som snarare associeras till mer organiska fenomen (Kress & van 
Leeuwen 2006:54–55; Ledin & Machin 2016a). 

Avgränsning handlar om hur de olika elementen visuellt är placerade i 
förhållande till varandra. De kan enligt Ledin och Machin (2016a) vara 
”separerade” eller ”integrerade” och visa på likhet eller skillnad. Hur färger 
och luftighet uppträder ingår också i det här semiotiska draget. 

Representationens orientering avser vilken potential för meningsskapan-
de som blir tillgänglig beroende på hur representationen läses. Horisontellt 
läser vi i västvärlden vanligen både skrift och visuell framställning från 
vänster till höger. Kress och van Leeuwen (2006:84) föreslår att det till väns-
ter kan representera dåtiden medan högerplacering kan representera fram-
tiden. Rodney Needham (1973 i Machin 2007:7) menar å sin sida att vänster-
placeringar oftast representerar det som är sämre och det till höger det som är 
bättre. Flera olika tolkningar kan med andra ord samexistera i en och samma 
representation. Vertikalt analyserar jag materialet efter vad Kress och van 
Leeuwen (2006:192) benämner som ”ideal” och ”real”, härefter kallat ideal och 
reell. De element som är placerade överst i en representation tenderar att vara 
mer generaliserande och övergripande, medan det som återfinns längst ner är 
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mer verklighetsnära. I orienteringskategorin analyseras även ”framskjutenhet” 
för att se vad som görs relevant genom placering i förgrunden och vad som 
inte anses vara lika viktigt genom bakgrundsplacering. 

Klassificering kan vara antingen taxonomisk eller analytisk. I en taxo-
nomisk klassificering råder ett slags ”typ av”-förhållande mellan elementen. 
Detta kan exempelvis vara ett träddiagram där lejon är en typ av djur som är 
en typ av däggdjur. I en analytisk klassificering är det i stället ett slags ”del 
av”-förhållande som realiseras: fingrar är en del av en hand som är en del av 
en kropp. 

De två återstående semiotiska dragen i Ledin och Machins (2016a) 
modell är kausalitet och temporalitet. Kausalitet handlar om hur olika faktorer 
påverkar varandra, ofta genom ”vektorer”, exempelvis pilar. Vektorer ska inte 
blandas ihop med ”konceptuella mönster”, som i stället kan visa ett fenomens 
struktur, oftast genom linjer (Kress & van Leeuwen 2006:59). Temporalitet 
handlar också om påverkan, men har med tid och utveckling av något slag att 
göra. Ett typexempel för hur detta kan realiseras är tidslinjer. 

Hur representationen komponeras kan alltså öppna upp för olika tolk-
ningar och därmed ge förklaringar till vilka kausala resurser som används 
för att förmedla en viss syn på världen (Ledin & Machin 2016a). 

Analys av framsidor 
Framsidan av vårdprogrammet är det första läsaren möter. Det är här en 
bild av vad dokumentet kommer att handla om ges, men även en upp-
fattning om vilken modalitet den visuella framställningen realiserar. Nedan 
visas Södra Älvsborgs (figur 1) och Sundsvall-Härnösands (figur 2) vård-
programs framsidor, som både liknar och skiljer sig från varandra. 
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Figur 1. Framsida – Södra Älvsborg.                   Figur 2. Framsida – Sundsvall-Härnösand. 

Figur 1 består av en tydligt avgränsad bild och en grön text som anger vilken 
typ av vård och vårdenhet dokumentet rör. Texten är skriven i vad som kan 
sägas vara ett vardagligt typsnitt, något som ger ett informellt intryck, mycket 
på grund av att symboliseringen karaktäriseras av rundhet. Informations-
texten på framsidans över- och underkant är däremot separerade i olika grup-
per, avgränsade av raka linjer, vilket gör att information och illustration tydligt 
skiljs åt. Typografin för denna text ger ett formellt intryck och delger enbart 
den nödvändigaste informationen, något som skapar en avskalad och 
informativ modalitet (Kress & van Leeuwen 2006:165). 

Bilden är en illustration av en smal flicka som i spegeln avbildats som 
betydligt kraftigare än vad hon egentligen är. Det finns även en tredje repre-
sentation av flickan, skuggan av hennes kropp. Visualiseringen är av flickans 
egentliga kroppsstorlek, alltså den som står i förgrunden. Detaljerna i bilden 
är få och flickan har inte givits några personliga egenskaper eller utmär-
kande drag. Vi kan inte se hennes ansikte och därmed inte heller uttryck. 
Hennes kroppshållning uttrycker inget speciellt sinnestillstånd och förutom 
spegelbilden finns det ingenting som gör att hon får en egen identitet. Att 
bilden är så pass avskalad och saknar detaljer som visar på någon form av 
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individualitet (Kress & van Leeuwen 2006:160) skapar en känsla av abstrak-
tion. Kombinationen av de tre representationerna av flickan visar på ett 
påfallande resultat. Om en ser till begreppet process, hämtat från den syste-
misk-funktionella lingvistiken, kan representationerna realisera en mental 
process, i det här fallet flickans perception av sig själv. Till skillnad från Björk-
vall (2009:67) som menar att mentala processer representeras av tankebubb-
lor, hävdar jag att de dessutom kan realiseras av mer implicita framställningar. 
Spegeln visar inte flickans ”verkliga” kroppsstorlek, utan i stället visualiseras 
det som är vanligt för ätstörningssjuka personer: en skev kroppsuppfattning 
(SHEDO 2017). 

Ljusets riktning som framkallar skuggan av flickan är också av betydelse 
för analysen. Skuggan motsvarar flickans ”verkliga” kroppsstorlek och faller 
mot den högra väggen. Detta betyder att ljuset kommer snett bakifrån, från 
vänster, varpå spegeln borde kasta en skugga framför sig, åt höger. Men 
någon sådan finns inte. Avsaknaden av spegelns skugga, samt att det är den 
”verkliga” flickans kroppsstorlek som motsvarar skuggan, förstärker därmed 
bilden av overklighet; speglingen av flickans kropp är inte verklig. Den psy-
kiska delen av sjukdomen representeras alltså i hög grad i figur 1, vilket visar 
på ett annat förhållningssätt än vad Patching och Lawler (2008) menar är 
vanligt inom ätstörningsvården. 

Den mentala processen verkar vara den centrala, då spegeln, det vill säga 
det element där förändringen sker, är placerad i mitten av bilden och där-
med framskjuten. Denna tolkning underbyggs av bildens vertikala orien-
tering med spegelns placering ovanför flickan. Placeringen ger alltså det som 
flickan fäster sin blick på en stor betydelse: sin egen spegelbild. 

I och med att representationen huvudsakligen kan sägas realisera en men-
tal process, skapas en närhet i den semiosiska processen mellan bilden och 
läsaren. Den påverkar mottagaren genom att framställningen på en abstrakt 
nivå kan ses som en förflyttning mellan verklighet och inbillning, något som 
skulle kunna vara den mimetiska betydelse som vårdenheten vill förmedla. 

Sundsvall-Härnösands vårdprograms framsida, som ses i figur 2, är av en 
annan karaktär. Till skillnad från figur 1 återfinns här ett fotografi i stället 
för en illustration. Fotografiet är placerat överst på framsidan och sett till 
Kress och van Leeuwens (2006:192) teori om ideal och reell, signaleras att 
det är någonting eftersträvansvärt. För den horisontella orienteringen går 
det att se att all skriven information är placerad under fotografiet, fäst vid 
högermarginalen. Högerplacering tenderar att visa på det positiva (Need-
ham 1973 i Machin 2007:7), något som i det här fallet rimligen kan tolkas 
som den givna vårdenheten. Påfallande är dock att ”Sundsvall-Härnösand” 
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är felstavat – Sundvall-Härnösand. I boken Språkrätt skriver Teleman 
(1979:146) att språkliga normbrott påverkar avsändarens trovärdighet. Att i 
ett dokument med en institutionaliserad avsändare bryta mot språkriktig-
hetsnormer kan alltså minska förtroendet för den givna vårdenheten. 

Själva fotografiet visar en ”normalviktig” leende kvinna. I bakgrunden 
står två personer som är vända mot varandra och verkar samtala. Deras rikt-
ningar skapar en naturlig inramning av den förgrundade kvinnan. Det fak-
tum att fotografiet är i färg, bidrar till en naturalistisk avbildning, medan 
den otydliga bakgrunden ger den en lägre affinitet. Den leende kvinnan 
tittar rakt in i kameran, en möjlig vilja till att skapa närhet mellan sändare 
och mottagare (Kress & van Leeuwen 2006:89; Björkvall 2009:6). Just efter-
som blickriktningen går direkt mot mottagaren, går det att anta att bilden är 
konstruerad för ett visst syfte, i det här fallet sannolikt som en ram för 
vårdprogrammet. Bilden kan därmed uppfattas som en aning säljande, vilket 
gör att fotografiets realism avtar. 

Kvinnan på bilden skulle kunna representera en tillfrisknad patient. I 
stället för att fokus ligger på vad som sker i bakgrunden, framhävs fotogra-
fiets symbolisering av typen rundhet. Kvinnans former är mer runda än kan-
tiga och med den suddiga bakgrunden fokuseras kvinnan mer och skapar ett 
mjukt djup i bilden. Dessutom bidrar de vågformade linjerna som 
överlappar fotografiets nedre kant och liksom ”kryper” in i bilden till sym-
boliseringen (Machin 2007:15). De skapar en mjukare inramning och ger ett 
något mer informellt intryck än om gränsen hade varit mer distinkt: den 
öppna och positiva modaliteten förstärks. Som jag tidigare nämnt kan 
fotografiets överordnade placering representera någonting eftersträvansvärt 
och informationstextens högerplacering som en riktning mot framtiden, 
precis som kvinnans till synes välmående. En möjlig tolkning av valet av 
framsida kan därför vara att framställa vårdenheten som en positiv plats där 
patienterna skrivs ut friska och glada. Det skulle även förklara leendet och 
blickriktningen. 

Men kvinnan är inte det enda elementet som är meningsskapande. Sam-
talet i bakgrunden visar att kommunikation pågår, möjligen mellan anställ-
da på vårdenheten. Detta i sig skulle kunna tolkas som en plats där perso-
nalen för en dialog i en lugn miljö. Denna tolkning baserar jag på att luftig-
heten mellan de två talarna är stor, då det inte är flera personer som trängs 
om utrymmet. Dock är luftigheten inte så tydlig att det skapar vad Ledin och 
Machin (2016b:8) uttrycker som ”a freedom of space”. I stället verkar ytan 
som hela scenen utspelar sig på vara relativt liten, där både talarna och vad 
som verkar vara dörrar eller fönster med mörk bakgrund upplevs som nära 
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den förgrundade kvinnan. Detta satt i relation till vårdenheten som institu-
tionell praktik, går framställningen av den regionala vården att tolka som 
mindre fri än den positiva modaliteten som framhävs. 

Att modaliteten för de analyserade framsidorna skiljer sig åt är värt att 
kommentera. Figur 1 kan ses som en abstrakt realisering, medan figur 2 sna-
rare har en naturalistisk modalitet. Syftet med dokumenten är detsamma, 
men valet av hur läsaren introduceras till innehållet varierar. Det går att dela 
in de två framsidorna i två kategorier. I den första vill jag placera figur 1, där 
Södra Älvsborg har tagit fasta på sjuka personers möjliga upplevelser av sin 
sjukdom, det vill säga att en mental process prioriteras och har en modalitet 
som är olycklig snarare än förmedlar positivitet. Sundsvall-Härnösand 
förmedlar i figur 2 snarare någonting positivt, en realisering av en sundhet 
och friskhet – liknande en framtidsversion av hur verkligheten kan bli om 
patienter får sin behandling på den givna vårdenheten. Dock har jag funnit 
dolda möjliga betydelser på denna framsida. Det är inte enbart positiva 
aspekter av vårdenhetens framtoning som realiseras, med avseende på den 
trånga miljö som kan ses i fotografiet. Då jag i den här studien inte fokuserat 
den skrivna texten i dokumenten är det svårt att säga om framsidornas 
representationer avspeglas i den skriftliga information som ges. Jag anser 
ändå att det är relevanta iakttagelser då framsidan är det första som möter 
en läsare och kan ge en bild av var fokus ligger hos den givna praktiken. En 
annan aspekt som bör lyftas fram är att kvinnan på fotografiet i figur 2 ler 
och ser ”frisk” ut, medan den illustrerade representationen i figur 1 snarare 
visar på sjukdom och ångest. Då fotografier är mer naturalistiskt avbildande 
än illustrationer, hade ett fotografi av en anorektisk person som tittar rakt in 
i kameran skapat en relation till betraktaren som möjligtvis hade framkallat 
en obehagskänsla. Genom att i stället visualisera möjliga sjukdomstankar 
och upplevelser med en illustration och inte förmedla den på ett verklig-
hetsavbildande sätt, blir problematiken påtaglig, men inte så direkt att den 
blir obehaglig. 

Analys av flödesscheman 
De föreställningar om världen som finns i ätstörningsdiskursen realiseras 
genom ytterligare en multimodal framställning. De flödesscheman som pre-
senteras utgår från ett multifaktoriellt synsätt som avser att förklara orsaker 
till att en ätstörning utvecklas, samt hur sjukdomens olika uttryck vidmakt-
hålls och förhåller sig till varandra. I modellerna nedan har dessa samband 
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visualiserats. Modellerna är hämtade från Stockholms och Värmlands vård-
program, vilka ses i figur 3 och 4. 

 
 

Figur 3. Multifaktoriell orsaksmodell – Stockholm. 

 
Figur 4. Multifaktoriell orsaksmodell – Värmland. Reproduktion av original. 

Sett till de grafiska representationernas skriftspråkliga realiseringar är de 
identiska, förutom att figur 3 har två olika faktorer för ”bantning”. De visu-
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ella framställningarna går lätt att koppla till Kress och van Leeuwens 
(2006:192) teori om ideal och reell. Överst i modellerna återfinns de mer 
abstrakta och övergripande fenomenen ”Familj och uppväxt”, ”Biogenetik” 
och ”Sociokultur”. Längst ner är de mer jordnära och konkreta placerade, 
som ”kräkning” och ”bantning”.  

I övrigt finns det stora skillnader mellan figur 3 och 4. För att börja med 
den symbolisering som förekommer i representationerna finns rektanglar 
med rundade hörn i figur 3. Rektanglar kan enligt Kress och van Leeuwen 
(2006:54–59) associeras till stabilitet och teknik, medan runda former ses 
som mer föränderliga. Detta skulle kunna betyda att synen på de faktorer och 
uttryck som är inramade i stort sett är fasta, men att det finns möjlighet till att 
de kan komma att förändras. Det förekommer även fyrkantiga ramar, som 
tyder på en fast kategorisering. Dock är ramarnas linjer inte heldragna utan 
streckade. Det är osäkert hur detta ska tolkas. Det skulle möjligtvis kunna tyda 
på att kategorierna som helhet är ungefärliga, men jag lämnar det osagt då jag 
inte finner något stöd i tidigare forskning för denna tolkning. 

I figur 4 är rundheten iögonfallande. Förutom att modellen är halvt in-
ramad vid den högra och nedre sidan och har två fyrkantiga element, domi-
neras modellen av ovaler som kan tolkas som mer organiska fenomen. De 
uppfattningar som realiseras i diskursen garderas dessutom av att de ”svä-
var” i luften. Detta uttryck baserar jag på den skugga som framhäver de olika 
elementen. Avsaknaden av fyrkantiga inramningar skapar till skillnad från 
figur 3 en friare tolkning av hur pass säkrad sanningen är i den semiosiska 
processen. Dock kan färgsättningen i figur 4 ses som en indikation på att 
informationen är viktig, då en orange färg kan signalera att det rör sig om 
någonting allvarligt (Kress & van Leeuwen 2002:348). 

Den översta rutan i figur 3 rymmer tre ”predisponerande faktorer”, sam-
manlänkade med konceptuella mönster. Faktorerna ges samma status, då de 
horisontellt är placerade överst i representationen och anses alla bidra till 
utvecklandet av en ätstörning. I kontrast till iakttagelser i tidigare forskning 
om ätstörningar (t.ex. Ivarsson m.fl. 2006; Rahal 2007), är det inte enbart 
sociokulturella faktorer som anses påverka, utan också ”familj och uppväxt”, 
samt ”biogenetik”. 

Från de predisponerande faktorerna visualiseras ett kausalt förlopp av 
hur dessa påverkar riktningen mot det mer konkreta, ”bantning”, som leder 
till ”viktfobi”, för att sedan mynna ut i ett taxonomiskt ”typ av”-förhållande 
som leder vertikalt neråt. Taxonomin är utformad som ett slags ”kretslopp”, 
där ”kräkning” kan ses som en typ av ”svält” och ”svält” som en typ av ”bant-
ning”. ”Kretsloppet” visar både ett kausalt och temporalt samband mellan 
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vad som ses som grundkriterier för diagnoserna AN och BN: ”svält” kan 
leda till ”hetsätning” (eller ”kräkning” eller ”bantning”) som leder till ”kräk-
ning” som leder till ”bantning” som i sin tur leder tillbaka till ”svält”. Även 
UNS representeras i modellen, då det finns en sammanlänkning mellan 
”svält” och ”kräkning”. I modellen går det alltså att se en utveckling av vad 
Fairburn och Bohn (2005) efterfrågar: en större uppmärksamhet riktad mot 
UNS. Modellen visar dessutom på den komplexitet som sjukdomen innebär, 
då de ”utlösande faktorerna” i en del fall kan vara desamma som ”vidmakt-
hållande faktorer”, kodat genom streckade konceptuella mönster. 

Värmlands realisering av ätstörningars uttryck och bakomliggande fak-
torer är inte lika tydligt visualiserade. I figur 4 står rubriken ”predisponerande 
faktorer” inte i representationens överkant och kan alltså inte sammankopplas 
med enbart de tre översta elementen. I stället är detta skrivet till höger om den 
nedre delen av modellen, utanför den halva ramen. Det är oklart om det ska 
tolkas som att hela modellen visar på ”predisponerande faktorer” eller om 
placeringen tyder på någonting eftersträvansvärt eller positivt. 

Till skillnad från figur 3 är de tre översta elementen inte sammanbundna 
med konceptuella mönster. Det visas alltså inget samband dem emellan. I 
stället står ”familj och uppväxt” och ”sociokultur” för sig själva, medan det 
enbart är ”biogenetik” som beskrivs orsaka en ätstörning. Detta går inte bara 
emot den forskning som finns, utan också den information som faktiskt står 
skriven i det egna vårdprogrammet (Holmdahl 2016:53). 

De konceptuella mönstrens frånvaro gäller även vad som i figur 3 myn-
nar ut i ett ”kretslopp”. I figur 4 länkas elementen i stället samman med vek-
torer, något som i diskursen begränsar hur olika uttryck kan kombineras. 
Vektorerna går dessutom inte samma väg mot de mer konkreta uttrycken som 
i figur 3 och har inte samma tydliga påverkan på varandra. ”Bantning” går 
direkt till ”vidmakthållande faktorer” och ”utlösande faktorer” utan någon 
koppling till ”viktfobi”. ”Viktfobi” verkar över huvud taget inte påverkas av 
några faktorer utan påverkar ensam de faktorer som är vidmakthållande och 
utlösande. Hur denna ”viktfobi” uppstår framkommer inte i modellen. 

Det mest slående för figur 4 är att det inte finns någon kausalitet mellan 
”hetsätning” och ”kräkning”. Ett av de mest typiska beteendena för personer 
med BN är att de periodvis har inslag av hetsätning, där framkallade kräk-
ningar är ett sätt att kompensera för matintaget (DSM-V 2013). Att det inte 
framkommer i modellen är en oväntad, men viktig upptäckt. Påfallande är 
också att sambandet mellan hetsätning och kräkning skriftligt uttrycks i 
Värmlands eget vårdprogram (Holmdahl 2016:54). De diskursiva realise-
ringarna i form av vad modellen visar, pekar alltså på motsättningar mellan 
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informationstexten och den visuella framställningen. Detta medför att dis-
kursens affinitet försvagas; informationen överensstämmer inte mellan 
vårdprogrammen. Det är anmärkningsvärt att de olika vårdprogrammen 
förmedlar olika grundsyn på vilka faktorer som kan bidra till utvecklandet 
av en ätstörning och att de även belyser olika sjukdomsmönster. På det 
mimetiska planet varierar alltså vilka faktorer som påverkar varandra och 
hur problematiken kan ta sig uttryck. Hodge och Kress (1988:121) menar att 
man med bilder försöker förmedla en sanning som representerar verk-
ligheten. Denna sanning går att ifrågasätta då informationen i de två vård-
programmen skiljer sig åt. 

Avslutande diskussion 
I den här artikeln har jag analyserat fyra grafiska representationer hämtade 
från lika många vårdprogram som rör behandling av ätstörningar på vård-
enheter runt om i Sverige. Mitt syfte har varit att undersöka vilka föreställ-
ningar om ätstörningar som realiseras i diskursen genom multimodala 
medel i vårdprogrammen. De olika vårddokumenten är alla producerade av 
antingen landsting eller regioner, men framställningen av ätstörningar varie-
rar. Analyser har gjorts av två framsidor och av två flödesscheman, vilka 
konkretiserar ett multifaktoriellt synsätt. 

Analyserna av vårdprogrammens visuella framställningar har bjudit på 
flera tolkningsmöjligheter och belyst hur representationerna kan vara me-
ningsskapande. Det har visat sig finnas stora skillnader mellan hur olika län 
och regioner realiserar sina föreställningar om ätstörningar. Södra Älvsborgs 
och Sundsvall-Härnösands vårdprograms framsidor visade på två helt olika 
anslag för att inledande kommunicera dokumentens innehåll till mot-
tagaren. Den multimodala framställningen på Södra Älvsborgs framsida är 
illustrerad, vilket gör att den inte är naturalistisk på samma sätt som ett 
fotografi skulle ha varit. Dock hävdar Kress och van Leeuwen (2006:155) att 
fotografier i sig inte ljuger, men att den som använder dem kan använda 
bilden till sin egen fördel. Detta skulle kunna appliceras på Sundsvall-Här-
nösands framsida. Om en tolkar kvinnan som en friskförklarad patient och 
den omgivande miljön som vårdenheten blir modaliteten tvetydig. Å ena 
sidan förmedlar kvinnans leende och kommunikationen mellan ”kollegor” i 
bakgrunden en positiv modalitet. Å andra sidan kan det trånga utrymmet 
signalera en institutionaliserad miljö, där det inte finns rum för förhandling, 
vilket står i konstrast mot den positiva modaliteten. Patching och Lawler 
(2008), och jag själv (Holmdahl 2016), menar att ett problem inom ätstör-
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ningsvården är att den inte ser till den psykiska delen av sjukdomen utan att 
fokus ligger på att stabilisera vikt. Då institutionens röst väger tungt i och 
med dess maktposition, är det inte mycket som talar för en förhandling 
mellan institution och vårdtagare. Detta skulle kunna vara en potentiell risk 
för att patienters mentala hälsa inte förbättras, även efter behandling, något 
som Dimitrov Ulian m.fl. (2013) lyfter fram i sin studie. Däremot har 
analysen också visat att betoningen i Södra Älvsborgs framsida i figur 1 
ligger på det mentala. Detta är ett påfallande resultat då det går emot tidigare 
ätstörningsforskning. Hur detta korrelerar med vårdprogrammets innehåll 
går inte att kommentera i den här studien, men det kan ses som positivt att 
det är den psykiska delen som fokuseras, dels för att forskning har visat att 
det är en psykisk sjukdom, dels för att behandling sker inom psykiatrin. 

Vidare återfinns på framsidan av Södra Älvsborgs vårdprogram en illus-
tration av en smal flicka som ser sin spegelbild som större än vad hon faktiskt 
är. Till skillnad från personer med BN och UNS är den låga vikten någonting 
som utmärker AN. Som jag lyfter fram i Holmdahl (2016) går det att tala om 
att AN ses som den primära ätstörningen, trots att UNS är den vanligaste 
sjukdomsformen i Sverige (KÄTS 2013). BN och UNS ges alltså inte något 
utrymme i presentationen, utan AN är den ätstörningsform som aktualiseras. 

Detsamma gäller för Värmlands realisering av ett multifaktoriellt synsätt 
i figur 4, men där detta dras till sin spets. Till skillnad från hur Stockholm i 
figur 3 visualiserar hur olika faktorer hör samman och påverkar varandra, är 
detta betydligt svårare att utläsa ur Värmlands flödesschema; vilka faktorer 
som påverkar vad och vad som faktiskt utlöser en ätstörning framgår inte. 
Exkluderingen av BN och UNS som ätstörningsformer yttrar sig i (det obe-
fintliga) sambandet mellan ”hetsätning” och ”kräkning”. Framställningen 
framstår som underlig, mycket på grund av att det i informationen som åter-
finns i anslutning till modellen framhålls att det finns ett samband mellan 
dessa två uttryck i ätstörningsformerna (Holmdahl 2016:53). Detta bidrar till 
Fairburn och Bohns (2006) och mina egna (Holmdahl 2016) påståenden om 
att BN och UNS ofta förbises, då en direkt felaktig bild av dessa ätstörnings-
former presenteras. Detta kan försvåra arbetet med att fånga upp personer 
med BN och UNS i ett tidigt skede då de inte passar in i föreställningen om 
hur en ätstörning tar sig uttryck. I sin tur kan detta leda till att den ökning av 
bulimi och UNS som KÄTS (2013) ser troligtvis inte kommer att stagnera. 
Om bilden av ätstörningar exkluderar eller osynliggör vissa grupper går det 
att dra slutsatsen att sjuka personer kanske inte kommer att få hjälp när de 
behöver den som mest. 
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Det går att fundera över vad dessa skillnader i information sänder för 
signaler till vårdpersonal och hur behandlingen påverkas av den tvetydighet 
som förmedlas, både regionalt och för regioner emellan. I diskussions-
forumet på SHEDO:s (2017) hemsida diskuterades just upplevelser av olika 
vårdenheter och den behandling de fått. Denna studie har visat att det 
kanske inte alls har att göra med personliga uppfattningar hos tidigare 
patienter, utan att framställningen och därmed perceptionen av ätstörningar 
faktiskt går isär mellan olika instanser. Om den semiosiska processen mellan 
olika vårdinstanser visar på låg affinitet, är ett antagande att det faktiskt 
spelar roll var i landet en söker vård. Det faktum att de institutionaliserade 
vårdinstanserna har ett maktövertag över vårdtagare, gör dessutom att 
patienter hamnar i en beroendesituation. Att en instans förmedlar en viss 
syn på världen som inte gynnar alla personer med ätstörningsproblematik, 
men samtidigt hävdar att behandling ska gälla alla ätstörningsformer, kan 
göra att tilliten till ätstörningsvården som institution minskar då den fram-
står som motsägelsefull och splittrad. 
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