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Abstract  

Thesis title: Annual reports and its information value. A study of the pictures 

role. 

Keywords: Annual report, communication, relationship & interaction, 

information gap, usability & readability, presentation of financial 

statements, influence. 

Authors: Ranja Chabo & Marianne Ekeroth. 

Supervisor: Paula Liukkonen. 

Problem description: The annual report is a communication document used to convey 

quantitative information, stories, photographs and diagrams, but 

the lack of communication within the annual reports makes it 

difficult for the readers to understand the information that the 

report contains. Communication is a broad intermediation 

mechanism therefore people can communicate through verbal 

expressions and non verbal expressions. It is important to study 

how the annual reports communicate through the pictures in order 

to influence the readers.  

Purpose: The purpose of this study is to analyze the information value of 

images and reach a better understanding of the importance of 

images and the way they can influence the readers.  

Methodology: The authors use a deductive research approach and adopt a 

qualitative rapid accession strategy. The approach in this study is 

positivistic. Primary data consisting of images from the six 

companies annual reports and sustainability reports from year 

2009. 

Theoretical frame 

 of reference: The theoretical framework used in this study consists of art and 

visual scientific methods of analysis which consists of 

iconography, semiotics and context relevant. A theory of influence 

is also used to analyze the images  

Conclusion:  The most remarkable thing in this study is that the product 

  companies understood the importance of the pictures. The images 

  have been used in a considered way that also can be used for 
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  marketing purposes. They illustrate different environments, 

  ethnicities, gender, colors and ages to show the aspects they have 

  taken into account. The companies have also used the motifs that 

  contain symbols in a clever way to convey different messages. 

  Service companies, unlike most product companies have not 

  used the images to the same extent that in this way to convey 

  different messages to the reader. One of the companies has not 

  used the images at all in the annual report. The images in the 

  annual report are underestimated. 
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Sammanfattning 

Uppsatstitel: Årsredovisningar och dess informationsvärde. En studie om 

bildernas betydelse. 

Nyckelord: Årsredovisningar, kommunikation, relation & interaktion, 

informations gap, användbarhet & läsbarhet, presentation av 

årsredovisningar, påverkan. 

Författare: Ranja Chabo & Marianne Ekeroth. 

Handledare: Paula Liukkonen. 

Problembeskrivning: Årsredovisningen är ett kommunikationsdokument som används 

för att förmedla kvantitativ information, berättelser, fotografier och 

diagram, men bristen på kommunikation i årsredovisningarna gör 

det svårt för läsarna att förstå informationen som rapporterna 

innehåller. Kommunikation är en bred interaktionsmekanism, där 

människor kan kommunicera via verbala uttryck och icke verbala 

uttryck. Det är viktigt att undersöka hur årsredovisningar 

kommunicerar via bilder för att påverka läsarna.   

Syfte:  Studiens syfte är att analysera bildernas informationsvärde samt nå 

  en ökad förståelse för bildernas betydelse och sättet de kan 

  påverka läsaren på.  

Metod: Författarna använder en deduktiv forskningsansats och intar en 

kvalitativ forsningsstrategi. Förhållningssättet i studien är 

positivistiskt. Primärdatan utgörs av bilder från sex företags 

årsredovisningar samt hållbarhetsredoviningar från år 2009.  

Teoretisk referensram: Det teoretiska ramverk som använts i denna studie består av konst- 

och bildvetenskapliga metoder för bildanalys vilka består av 

ikonografi och ikonologi, semiotik och kontextens betydelse. Även 

en teori inom påverkan används för att analysera bilderna.  

Slutsats:  Det mest anmärkningsvärda i denna studie är att produktbolagen 

förstått betydelsen av bilderna. Bilderna har använts på ett väl 

genomtänkt sätt som även kan användas i marknadsföringssyften. 

De illustrerar med olika miljöer, etniciteter, kön, färger och åldrar 

för att visa de aspekter de tagit hänsyn till. Bolagen har även 

använt bildmotiv som innehåller symboler på ett skickligt sätt för 
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att föra fram olika budskap. Tjänstebolagen har till skillnad från 

produktbolagen inte använt bilder i samma utsträckning för att på 

detta sätt kunna förmedla olika budskap till läsaren. Ett av 

företagen har inte använt bilder överhuvudtaget i årsredovisningen. 

Betydelsen av bilder i årsredovisningen är här underskattad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   7 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ................................................................................................................. 9 
  1.1 Bakgrund ................................................................................................................................... 9 

  1.2 Problemdiskussion .................................................................................................................... 11        

  1.3 Problemformulering och frågeställning .................................................................................... 14 

  1.4 Syfte .......................................................................................................................................... 14 

  1.5 Avgränsning .............................................................................................................................. 14 

  1.6 Studiens forskningsbidrag ......................................................................................................... 14 

  1.7 Disposition av studien ............................................................................................................... 15 

 

2. Metod ...................................................................................................................... 16 
  2.1 Forskningsansats ....................................................................................................................... 16 

  2.2 Forskningsstrategi ..................................................................................................................... 16 

  2.3 Vetenskapligt förhållningssätt ................................................................................................... 17 

  2.4 Undersökningsdesign och urvalsmetod ..................................................................................... 18 

  2.5 Källkritik ................................................................................................................................... 19 

  2.6 Reliabilitet och validitet samt möjlighet att styrka och konfirmera .......................................... 19 

 

3. Teori om årsredovisningens kommunikations- och påverkansförmåga ......... 22 
  3.1 Tidigare forskning ..................................................................................................................... 22 

    3.1.1 Introduktion .......................................................................................................................... 22 

    3.1.2 Kritisk genomgång ............................................................................................................... 22 

      3.1.2.1 Kommunikation ............................................................................................................... 22 

      3.1.2.2 Relation och interaktion .................................................................................................. 23 

      3.1.2.3 Informationsgapet ............................................................................................................ 23 

      3.1.2.4 Användbarhet och läsbarhet ............................................................................................ 24 

      3.1.2.5 Presentation av årsredovisningar ..................................................................................... 27 

    3.1.3 Konklusion ........................................................................................................................... 30 

  3.2 Teoretiskt ramverk .................................................................................................................... 30 

    3.2.1 Teorier och metoder inom bildanalys ................................................................................... 30 

    3.2.2 Påverkanteori ........................................................................................................................ 33 

 

4. Bildspråket i årsredovisningar samt analys ....................................................... 36 
  4.1 Beskrivning, analys samt tolkning med hjälp av konstvetenskapliga teorier och metoder ....... 37 

     4.1.1 SCA ..................................................................................................................................... 38 

     4.1.2 Securitas .............................................................................................................................. 49 

  4.2 Analys med hjälp av påverkanteorin lånad från socialpsykologin ............................................ 56 

    4.2.1 SCA ...................................................................................................................................... 56 

    4.2.2 Securitas ............................................................................................................................... 59 

     

5. Underskattningen av bildernas betydelse ........................................................... 62 
  5.1 Egna reflektioner ....................................................................................................................... 66 

  5.2 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................................................... 66 

 



 

   8 

6. Referenslista ........................................................................................................... 68 

 

Bilagor 
  Bilaga 1. Samtal med Björn Molin .................................................................................................. 72 

  Bilaga 2. Telefonsamtal med Anette Göthlund ............................................................................... 74 

  Bilaga 3. Samtal med Mats Halvarsson .......................................................................................... 75 

  Bilaga 4. Möte med Björn Molin, Mats Halvarsson och Paula Liukkonen .................................... 77 

  Bilaga 5. Beskrivning, analys samt tolkning med hjälp av konstvetenskapliga teorier och  

  metoder ............................................................................................................................................ 79 

  Bilaga 6. Analys med hjälp av påverkanteorin lånad från socialpsykologin .................................. 104 

  Bilaga 7. Mailkonversation med Juliana Yondt .............................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   9 

1. Inledning 
 

Detta kapitel inleds med att ge läsaren en bakgrund till uppsatsens ämnesområde. Vidare följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och frågeställning samt uppsatsens syfte 

och avgränsning. Ett stycke om studiens forskningsbidrag samt uppsatsens disposition avslutar 

kapitlet.   

 

1.1 Bakgrund 

Alla svenska aktiebolag samt många andra företag måste presentera ekonomisk information 

om verksamheten i en årsredovisning. Många stora företag satsar på färgglada rapporter med 

bilder och diagram medan det lilla bolaget endast redovisar ett enkelt papper med relativt 

begränsade uppgifter om verksamheten.
1
 

 

Att kommunicera och leverera information är svårt. Grunden till hur människor tar sina beslut 

skapas i deras uppväxt. Här har uppfostran som omfattar omvårdnad och bildning en viktig 

roll. Denna är dels negativ, nämligen som disciplin som avvärjer fel, dels positiv i form av 

undervisning och handledning, och hör såtillvida till kulturen.
2
 På samma vis skapar sättet att 

kommunicera en slags samhörighet och människor är mer benägna att följa människor som 

liknar dem själva
3
. 

 

Generell bokföring har mångtusenåriga anor, men årsredovisningens historia sträcker sig inte 

mer än cirka 300 år tillbaka i tiden. Den första lagstiftningen om årsredovisningar kom i 

Frankrike på 1670-talet och i Sverige kom lagarna om redovisning år 1855
4
 i samband med 

industrialiseringens genombrott som ställde nya krav på redovisningen. Behovet av kapital 

ökade vilket medförde ett ökat intresse för företagsformen aktiebolag som innebär en mindre 

risk för ägarna. För att skydda bolagets intressenter stiftades lagar.
5
 Idag finns en rad lagar 

som reglerar bolagens ekonomiska information samt även internationella organ som har gett 

ut rekommendationer om hur företagen ska redogöra sin ekonomiska ställning.
6
 

 

Många intressenter anser dock att den lagreglerade informationen inte är tillräcklig och under 

de senaste åren har investerare, finansanalytiker och andra viktiga intressenter krävt att 

                                                      
1 Lönnqvist (2006). sid. 11. 
2 Kant (2008). sid. 7-8 & 18. 
3 Cialdini (2005). sid. 159. 
4 Lönnqvist (2006). sid. 11. 
5 Bohlin (1987). sid. 10-11. 
6 Lönnqvist (2006). sid. 11. 
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företagen frivilligt lämnar ut mer omfattande information om sina långsiktiga strategier. Den 

ökade efterfrågan på information har fått företagen att förstå att det inte enbart är aktieägarna 

som är intresserade av den utökade företagsinformationen. Det finns även andra 

intressentgrupper som har rätt att få ta del av information om hur bolagens verksamhet 

påverkar dem. Internationella redovisningsorganisationer har vid flertalet tillfällen betonat 

vikten av att satsa på mer frivillig information, dvs. icke lagreglerad.
7
 

 

I och med den ökade delen av icke lagreglerad information som presenteras i årsredovisningar 

minskas kontrollen av vilken information som lämnas av företagen. Detta kan medföra 

minskad kvalitet och transparens i informationen pga. att den inte är granskad. För att öka 

kvaliteten på rapporterna arrangerar flera organisationer årliga tävlingar för bästa redovisning. 

I Sverige anordnar NASDAQ OMX sedan 1966 en årlig tävling i ”Bästa Redovisningen” som 

syftar till att utveckla och förbättra kvaliteten på börsbolagens externa information.
8
 Även 

Aktiespararen och Kanton anordnar en tävling; ”Årets mest aktieorienterande årsredovisning.
9
 

Kanton är ett bolag som erbjuder årsredovisnings-produktioner och hjälper företag att upprätta 

verksamhetsrapportering.
10

 Med samma syfte anordnas en internationell tävling av Report 

Watch by e.com och där utses ”Best annual report”.
11

  Deloitte
12

 och Hallvarsson & 

Halvarsson
13

 är två företag som granskar företagens hållbarhetsredovisningar, dvs. deras 

miljö, etik och sociala ansvar.
 
 

Flera forskare har poängterat vikten av årsredovisningen som informationsverktyg och att 

årsredovisningarna är de mest omfattande dokument som finns tillgängliga för allmänheten 

pga. dess breda täckning och tillgänglighet.
14

 

 

I årsredovisningslagen 2 kap 1§ redovisas årsredovisningens olika lagstadgade delar som 

består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I större 

bolag skall även en finansieringsanalys redovisas.
15

 Redovisningen ska i Sverige enligt lagen 

ske i enlighet med god redovisningssed samt upprättas på ett överskådligt sätt.
16

 Den icke 

                                                      
7 Boesso & Kumar (2007). sid. 270. 
8 www.mynewsdesk.com Hämtad den 26 nov. 2010. 
9 www.aktiespararna.se Hämtad den 10 okt. 2010. 
10 www.kanton.se. Hämtad den 21 dec. 2010 
11 www.reportwatch.net Hämtad den 1 dec. 2010. 
12 www.deloitte.com Hämtad den 10 okt. 2010.   
13 Bråse, R. Dagens Industri. (2010). sid. 15. 
14 Hooks, Coy & Davey (2002). sid. 501. 
15 Årsredovisningslagen 2 kap 1§. 
16 Årsredovisningslagen 2 kap 2§. 

http://www.mynewsdesk.com/
http://www.aktiespararna.se/
http://www.kanton.se/
http://www.reportwatch.net/
http://www.deloitte.com/
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lagstadgade informationen som företagen lämnar är därmed sådan redovisning som inte är 

reglerad och utgörs av t.ex. redovisning inom miljön, de anställda, samhället och kunderna.
17

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Årsredovisningen är ett kommunikationsdokument som används för att förmedla kvantitativ 

information, berättelser, fotografier och diagram. Dess syfte är att informera analytiker, 

aktieägarna, långivare och andra intressenter om ett företags verksamhetshistoria och dess 

nuvarande ekonomiska status samt bolagets förväntade framtid.
18

 

 

Kommunikation och relation är två sammanflätade processer som vi använder oss utav i vår 

vardag.  Det är ingenting som vi är medvetna om, men det kan vara när vi pratar med våra 

vänner om personliga saker eller håller en presentation inför en publik med främlingar. 

Kommunikation handlar inte bara om att skicka ett meddelande mellan sändare och mottagare 

utan kommunikation åstadkommer något också.
19

 Den kan skapa ett resultat, en stämning, 

fastsälla identitet genom ålder, kön, kultur, m.m. Kommunikation kan användas för att 

påverka och frambringa känslor.
20

 Kommunikation tros vara något simpelt, vi skickar 

meddelanden till varandra och antar att budskapet når fram, men detta behöver inte alltid 

stämma. För om det vore så enkelt, varför uppstår det missuppfattningar i vår 

kommunikation
21

? 

 

Även om årsredovisningen har en bra disposition och en klar precisering behöver det inte 

betyda att informationen är tillräcklig. Forskare anser att finansiell rapportering och 

information är två mycket viktiga verktyg för att fylla ut den bristande informationen och 

kommunikationen för det företagen presterar.
22

 Ändå förekommer det fall där frågor förblir 

obesvarade, och förändringar i den ekonomiska miljön skapar nya frågeställningar för 

forskningen.
23

 En undersökning genomförd i Nya Zeeland indikerar att många objekt inte är 

tillräckligt tillgängliga vilket resulterar i ett informationsgap mellan intressenternas 

förväntningar och de upplysningar som tillhandahålls av elföretagen.
24

 Även studier utförda i 

Italien och USA indikerar en brist på information som intressenterna efterfrågar.
25

 Ett utmärkt 

                                                      
17 Stanton & Stanton (2002). sid. 479. 
18 Courtis (1995). sid. 4. 
19 Duck & McMahan (2009). sid. 1. 
20 Duck & McMahan (2009). sid. 1. 
21 Duck & McMahan (2009). sid. 2. 
22 Healy & Palepu (2001). sid. 405. 
23 Healy & Palepu (2001). sid. 405. 
24 Hooks, Coy, & Davey (2002).sid. 501. 
25 Boesso & Kumar (2007).  sid. 269. 
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sätt att uppnå detta är genom mer noggranna och omfattande rapporteringar i företagens 

årsredovisningar.
26

 Flertalet studier som genomförts i USA har resulterat till att intressenter 

och anställda önskar en utökad kommunikation, då de menar att den är bristfällig både i de 

finansiella rapporterna samt på arbetsplatsen.
27

 Detta visar att det inte är bara informationen 

som är bristfällig utan även kommunikationen. Den elektroniska kommunikationen tar över 

den verbala.
28

 Inom arbetsvärlden kan det vara mycket svårt för t.ex. chefer att förmedla sitt 

budskap till anställda eller omvärlden och då gäller det att ha en bra kommunikationsmetod 

att utgå ifrån, så att alla får en gemensam bild av det som ska förmedlas.
29

 Detta är något som 

även Björn Molin, seniorkonsult, hävdar är nödvändigt för att nå en effektiv kommunikation 

inom organisationer. Molin hänvisar till en metod som innehåller olika upplevelsevärden 

vilken kompletterar balansräkningens olika delar för att kunna nå en slagkraftig 

kommunikation.
30

 

 

Ett annat sätt att tillfredställa intressenterna är att vara mer kundorienterad.  Idag lever vi i en 

mer service dominerad marknad, där allt handlar om att tillfredställa kundens behov och få 

idéer om hur vi ska anpassa vår verksamhet utifrån kundens önskemål.
31

 Det finns författare 

som har förklarat sitt missnöje med den traditionella marknadsföringen och de menar att tre 

viktiga variabler uteslutits, nätverk, relation och interaktion som behövs i marknadsteorierna. 

De menar vidare att den stora påverkan de kan ha har ignorerats.
32

 

 

Grunderna i en effektiv kommunikation är att informationen i årsredovisningen tolkas på 

samma sätt så att informationsgivarens syfte stämmer överens med läsarnas. Ett hinder i 

denna kommunikation uppstår när språket i årsredovisningen är på en nivå så att det är svårt 

för intressenten att förstå. Här hindras vissa investerare att fullt ut kunna utnyttja relevant 

information och kunna ta rationella beslut.
33

 Flera forskare har studerat förståelsen av 

årsredovisningar i Canada och Hong Kong och funnit att de ofta är mycket svårlästa
34

. Ofta 

krävs högskolestudier för att kunna tillgodogöra sig informationen till fullo. Även relationen 

mellan årsredovisningens läsbarhet och företagsprestation har granskats av Li och kommit 

fram till att årsredovisningar utförda av företag med lägre resultat är svårare att läsa och bolag 

                                                      
26 Hooks, Coy & Davey (2002). sid. 518. 
27 Zimmerman, Beverly, Davenport & Haas (1996). sid. 185. 
28Valacich, Paranka, George, & Nunamaker (1993). sid. 249. 
29 Allen & Griffeth (1997). sid. 1240. 
30 Molin (2004). sid. 22-24. 
31 Vargo & Lusch (2004). sid. 2. 
32 Lusch & Vargo (2006). sid. 342. 
33 Courtis (1995). sid. 4. 
34 Smith & Smith (1971). sid. 556-560., Courtis (1986). sid. 292-293. & (1995). sid. 11-13. 
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som har mer lättlästa rapporter har mer ihållande resultat. Detta kan härledas till att företagen 

försöker dölja ogynnsam information för investerarna.
35

 

 

Inte enbart sammansättningen av informationen i årsredovisningarna är viktig för att läsarna 

ska förstå, utan även upplägget. Det är viktigt att kvalitén av presentationen är bra, så att 

läsaren kan tolka informationen. Många företag använder olika knep i form av grafer. Här är 

det viktigt att diagram och grafer är korrekta, eftersom det är avgörande för läsaren annars kan 

detta leda till att läsaren blir vilseledd om graferna inte stämmer.
36

 Forskning i USA och 

Storbritannien har visat att grafanvändning inte alltid uppfyller den potentiella möjligheten att 

kommunicera och informera de externa intressenterna. Detta pga. selektivitet i fråga om olika 

val av presenterade grafer, förvrängningar och avvikelser från den optimala utformningen av 

grafer.
37

 För att skydda intressenten behövs riktlinjer och principer för hur grafanvändning ska 

gå till.
38

  

 

Visuella bilder är integrerade delar i årsredovisningar och har framhävts bland forskarna som 

ett bra verktyg för att göra rapporterna mer attraktiva och även för att framföra olika typer av 

budskap. Dock har de fått en mycket begränsad uppmärksamhet av forskarna inom ämnet.
39

 I 

USA har användning av färgglada bilder och nya format inom årsredovisningar förekommit 

sedan 1960-talet och forskare hävdar att detta är en manifestation av TVs epistemologi.
40

 

McKinstry utförde en studie i Storbritannien där de genomförde en historisk granskning av 

användningen av design och designers inom årsredovisningarna inom Burton PLC mellan 

1930-1994. Här visade det sig att fram till 1970-talet hade designen en underordad roll och 

inte förrän 1984 och framåt intog den en mycket viktig roll inom årsredovisningen. Här 

omvandlas årsredovisningen till ett kommunikationsverktyg. Studien visar att Burton var 

bland de första brittiska företagen att använda rapporten på detta sätt.
41

  

 

Genom tydliga brister som visat sig inom tidigare forskning synliggörs avsaknaden av 

kommunikation, information, relation/interaktion och förståelse. Som forskare tidigare antytt 

intar bilderna en mycket viktig roll för en god kommunikation inom årsredovisningen, dock 

har forskningen kring detta varit mycket sparsam. Därför kommer författarna att undersöka 

                                                      
35 Li (2008). sid. 244-245. 
36 Steinbart (1989). sid. 60. 
37 Courtis (1997). sid. 282-283, Beattie & Jones (1997). sid.61-62, Beattie, Dhanani & Jones  (2008). sid. 214-217. 
38 Beattie & Jones (1997). sid. 63 & Beattie, Dhanani & Jones (2008). sid. 219.  
39 Beattie, Dhanani & Jones (2008). sid. 188. 
40 Graves, Flesher & Jordan (1996). sid. 83. 
41 McKinstry (1996). sid. 94ff. 
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bildernas betydelse och dess egenskap att förmedla budskap i årsredovisningen. Bilder har ett 

unikt sätt att kommunicera och påverka människor emotionellt, samt på många andra sätt
42

. 

 

1.3 Problemformulering och frågeställning 

Forskningen av bildernas betydelse inom årsredovisningen har varit mycket liten och 

förståelsen för dess betydelse är mycket begränsad för läsaren. Pga. bristande kommunikation 

och förståelse går läsaren miste om relevant information som gör att denna inte kan ta 

rationella beslut. Med grund i ovanstående problem lyder studiens frågeställning: Hur 

påverkar bilderna i årsredovisningen läsarna och vad kommunicerar de? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att analysera bildernas informationsvärde samt nå en ökad förståelse för 

bildernas betydelse och sättet de kan påverka läsaren på.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien avser att undersöka sex bolags årsredovisningar. Två skogsbolag, Stora Enso och Holmen, ett 

konsumentbolag (som har gått från att vara ett skogsbolag till numera ett konsumentbolag), SCA, tre 

tjänstebolag, Poolia, Proffice och Securitas. Att endast analysera sex årsredovisningar ger inte en 

rättvisande bild av fenomenet och är inte genererbart globalt. Valet av årsredovisningar grundar sig i 

författarnas nyfikenhet i olika skildringar inom produkt- och tjänsteföretags årsredovisningar. Den 

icke lagreglerade delen av årsredovisningen har valts för att analysera dess bilder. En inledande 

förstudie utfördes i form av ett möte med Björn Molin som har lång erfarenhet av att utveckla 

verksamheter - såväl privata som offentliga. Molin hänvisade författarna till ett företag vid namn 

Hallvarsson och Halvarson som besitter kunskap inom valt ämne.
43

 Efter en träff med Mats 

Hallvarsson, en av grundarna på Hallvarsson & Halvarsson, visar det sig att det finns ett tydligt 

önskemål från näringslivet om forskning inom bildanalys.
44 

 

1.6 Studiens forskningsbidrag 

Författarna till denna studie ämnar bidra med en ökad förståelse för bildernas betydelse och 

sättet de kan påverka läsaren på. 

 

 

 

                                                      
42 Eriksson & Göthlund (2004). sid. 43. 
43 Björn Molin, se bilaga 1. 
44 Mats Hallvarsson, se bilaga 3. 
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1.7 Disposition av studien 

I studiens inledning ges en bakgrund till ämnet som sedan problematiserats och mynnar ut i en 

problemformulering samt frågeställning. Här presenteras uppsatsens syfte, avgränsning, samt 

dess forskningsbidrag. Kapitel två som är uppsatsens metodkapitel beskriver arbetsprocessen 

för studien. Kapitlet inleds med en presentation av forskningsansatsen och valet av en 

forskningsstrategi. Vidare följer vetenskapligt förhållningssätt, undersökningsdesign och 

urvalsmetod. Kapitlet avslutas med källkritik samt reliabilitet, validitet och möjlighet att 

styrka och konfirmera. Teorikapitlet inleds med den tidigare forskning som utförts och här har 

författarna valt att strukturera kapitlet inom tre underrubriker; introduktion, kritisk 

genomgång och konklusion. Avslutningsvis presenteras det teoretiska ramverket. Här 

presenteras de teorier och verktyg som avses användas i studien. I kapitel fyra, Bildspråket i 

årsredovisningar samt analys, redovisas studiens empiriska bidrag samt analys. Analysen 

ämnas binda samman det teoretiska ramverket med empirin. Nästa kapitel presenterar 

studiens slutsatser och har för avsikt att besvara uppsatsens frågeställning. Författarna avslutar 

kapitlet med att återge egna reflektioner om ämnet som behandlats samt förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Figur 1. Disposition av uppsatsen. Källa: Egen. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer studiens metod att presenteras. Kapitlet inleds med studiens forskningsansats 

och forskningsstrategi. Vidare följer vetenskapligt förhållningssätt samt undersökningsdesign och 

urvalsmetod. Avslutningsvis presenteras källkritik och reliabilitet, validitet samt objektivitet. 

 

Studiens problematik rör den bristande kommunikationen inom årsredovisningar. Förståelsen 

för årsredovisningar har visat sig vara ett problem vilket i sin tur leder till en begränsning för 

läsaren på olika sätt
45

. Uppsatsens syfte är att analysera bildernas informationsvärde samt hur 

de kommunicerar och påverkar läsaren. 

 

2.1 Forskningsansats 

Inom samhällsvetenskap är den deduktiva ansatsen den mest använda mellan teori och 

praktik.
46

 Hypoteser och frågeställningar härleds utifrån vald teori i den deduktiva ansatsen, 

vilka sedan underkastas en empirisk granskning. Teorierna omformuleras i linje med 

resultaten beroende på de slutsatser som utförts i studien. I det induktiva angreppssättet är det 

teorin som är resultatet av en forskningsansats. Här skapas teori genom empiriska analyser.
47

 

Forskningsansatsen i denna studie kommer till största delen vara deduktiv, följaktligen är det 

teorin som styr studien och det är även den som ligger till grund för frågeställningen. Valt 

angreppssätt är baserat på vald teori till studien, där deduktion är det mest använda sättet.  

Undersökningen kommer även att innehålla induktiva inslag, vilket kan beskrivas med att i 

slutfasens del av studien beskrivs konsekvenserna av resultaten för den utvalda teorin och som 

även var grunden till frågeställningen i studien. En omarbetningsprocess kommer att ske 

beroende på resultaten i analysen och ett antal nya teorier formuleras eventuellt som går i linje 

med resultaten. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Denna studie intar en kvalitativ forskningsstrategi för att utveckla kunskap och förståelse för 

årsredovisningen och dess informationsvärde. Bryman beskriver kvalitativ forskning som en 

forskningsstrategi som vanligen lägger vikt vid ord och inte vid kvantifiering under 

                                                      
45 Healy & Palepu (2001)., Hooks, Coy & Davey (2002). och Zimmerman, Beverly, Davenport & Haas (1996). 
46 Bryman (2002). sid. 20. 
47 Bryman (2002). sid. 21-22. 
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insamlingen och analysen av de insamlade uppgifterna. Den kvalitativa forskningsstrategin 

betonar hur individerna tolkar och uppfattar sin sociala verklighet och tar därmed avstånd från 

den naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt och normer, speciellt vad det gäller 

positivismen. Vidare menar Bryman att den kvalitativa forskningsstrategin i huvudsak betonar 

ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där tyngden läggs på generering 

av teorier.
48

 Som nämnts tidigare har denna studie däremot ett deduktivt angreppssätt, studien 

utgår ifrån befintlig vald litteratur inom ämnet och en empirisk undersökning utförs för att 

pröva teorierna och inte att generera teori. 

Sex verksamheters årsredovisningar utgör underlaget för studiens empiri. Information samlas 

in för att sedan analyseras och tolkas. Kritik kan riktas mot den subjektiva bedömningen som 

innefattas av den kvalitativa forskningsstrategin. Även det som analyseras i studien, valda 

bilder inom årsredovisningen som analyseras påverkas av forskarens intressen. Ytterligare en 

brist är de få fall som studien utgår ifrån vilket leder till att det är svårt att nå generaliserings-

bara forskningsresultat i studien. Detta ger dock möjlighet till djupare studier inom området. 

Författarna av studien ser detta som ett pilotprojekt som de räknar med blir ett större projekt 

med tiden. Med anledning av detta anser författarna att de vill pröva analysmetoderna på ett 

mindre urvalsunderlag innan de tillämpas och ytterligare utvecklas. 

 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Studien utförs med ett positivistiskt förhållningssätt med arbetsmetoder som är anpassade till 

hermeneutiska tillvägagångssätt. Inom historieforskning under 1700-talet utgjordes grunden 

till detta förhållningssätt och här hävdas att det inte finns generella lagar för alla epoker och 

samhällen. Varje samhälle och epok har sina egna utmärkande egenskaper och därmed bör 

förstås utifrån sig själva. Ett relativistiskt perspektiv på det sociala livet införs genom 

hermeneutikens betoning på det egenartade och särpräglade, en realism som inte går att förena 

med de allmängiltiga strävande inom positivismen.
49

 Här förespråkas vikten av hur 

människan tolkar och uppfattar situationer och därmed ett avståndstagande till det 

naturvetenskapliga ställningstagandet.
50

 Vidare menar Andersson att även de 

naturvetenskapliga sanningarna är relativa och saknar därmed den allmängiltighet som de har 

                                                      
48 Bryman (2002). sid. 35. 
49 Andersson (1979). sid. 17. 
50 Bryman (2002). sid. 35. 
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satt som forskningsprincip.
51

 Kunskapsidealet för positivismen är att kunna finna det 

allmänna i det enskilda samt det generella i det speciella.
52

 De subjektiva bedömningar och 

tolkningar som utförs ligger till grund för motivering till vald forskningsstrategi. Kritik kan 

riktas mot studien och dess vetenskapliga förhållningssätt i och med den tillåtna tolkningen 

inom hermeneutiken, vilket gör att resultaten inte blir vederhäftiga i positivistiska forum. 

 

2.4 Undersökningsdesign och urvalsmetod 

Tvärsnittsdesign är den forskningsdesign som varit dominerande inom tidigare forskning. Vid 

användandet av tvärsnittsdesign kan en viss situation vid en viss tidpunkt beskrivas för att 

sedan se vilka förhållanden som förekommer.
53

 Detta ligger naturligtvis till grund i det val av 

undersökningsdesign som författarna till studien gjort.  

Med grund i den tidigare presenterade forskningsluckan samt önskemål från näringslivet 

ansåg forskarna det nödvändigt att kontakta Konsthögskolan i Stockholm, Konstfack, för 

hjälp med teorier och metoder inom bildanalys. Efter samtal med Anette Göthlund, professor 

på Konstfack inom bildpedagogik, fick författarna tips på olika författare inom ämnet
54

. Med 

detta som grund har författarna valt ut olika metoder för bildanalys. Författarna börjar med att 

använda metoder inom konst- och bildvetenskapen, ikonografi och ikonologi. Tillsammans 

med dessa kommer semiotik att användas, vilket bygger på teori om hur människor 

kommunicerar via tecken. Ett komplement till dessa metoder är kontextens betydelse, dvs. 

bildens sammanhang.
55

 

Avslutningsvis används en teori lånad från socialpsykologin inom påverkan. Robert B. 

Cialdini använder sex olika begrepp för de mest förekommande utlösande faktorerna för 

samtycke: förpliktelse, reciprocitet, sociala bevis, sympati, auktoritet samt knapphet. Dessa 

begrepp används av författarna för att granska bilderna i företagens årsredovisningar. 

För att nå syftet med studien, att undersöka bildernas informationsvärde i årsredovisningar 

samt hur de kommunicerar och påverkar läsaren, kommer sex företags årsredovisningar att 

analyseras från år 2009 och där det finns även hållbarhetsredovisningar. De företag som 

kommer att granskas är tre bolag inom produktsektorn, SCA, Holmen och Stora Enso samt tre 

                                                      
51 Andersson (1979). sid. 17-18. 
52 Andersson (1979). sid. 14 -15. 
53 Bryman (2002). sid. 57. 
54 Annette Göthlund , se bilaga 2. 
55 Eriksson & Göthlund (2004). sid. 22- 40. 
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bolag inom tjänstesektorn, Proffice, Poolia och Securitas. Dessa företag har valts med 

motivering av författarnas nyfikenhet kring skillnader inom användandet av bilder i 

årsredovisningen mellan produkt- och tjänsteföretag.  

Tio bilder från Holmen, nitton bilder från SCA, elva bilder från Stora Enso, sju bilder från 

Securitas samt tre bilder från Poolia har valts ut för en analys. Alla bilder som på något sätt 

påverkat författarna har valts ut för granskning. Detta tillsammans med utbudet av bilder 

medför att olika många bilder har valts ut från respektive företag.  

Den insamlade informationen består av sekundärdata då redan befintlig information kommer 

att analyseras. Urvalet är genomfört inom ramarna för en kvalitativ forskningsansats genom 

att välja ut företag som passar in under problemformuleringen i studien, och att 

årsredovisningarna kan inbringa det empiriska material som behövs. Författarnas tolkning 

kommer att vara styrande då det inhämtade materialet från årsredovisningarna inte kan ändras 

i efterhand. Om författarna hade valt intervjuer istället är det respondenternas tolkning som 

styr och risken kan då vara att denne kan vara färgad av lojaliteten till företaget. Risken finns 

även att information utelämnas om den är av känslig karaktär eller om den skulle kunna skada 

företaget. 

 

2.5 Källkritik 

Vetenskapliga artiklar har använts i denna studie eftersom dessa har genomgått prövningar för 

att säkerställa materialets tillförlitlighet. Annan relevant litteratur som används har en hög 

tillförlitlighet då upphovsmännen oftast är professorer eller forskare. De internetkällor som 

använts anses vara tillförlitliga pga. att upphovsmännen oftast är professionella företag. 

Användandet av sex företags årsredovisningar innebär en begränsning av studiens resultat och 

gör att resultatet inte kan bli generaliserbart. 

 

2.6 Reliabilitet och validitet samt möjlighet att styrka och konfirmera 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för en kvantitativ undersökning, framförallt 

vad gäller kvaliteten på undersökningen. Ett antal kvalitativt inriktade forskare har haft åsikter 

om hur pass väsentliga dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. Här anser de att 

begreppen behöver ändras. Bryman hänvisar till LeCompte & Goetz (1982) samt Kirk & 

Miller (1986) som ger dessa termer en något annan betydelse. De skiljer på följande begrepp: 
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Extern reliabilitet, som enligt dem står för i vilken utsträckning studien går att upprepas. 

Extern reliabilitet är mycket svårt att nå i en kvalitativ studie.
56

 I denna uppsats är 

informationen hämtad från årsredovisningar som är granskade av auktoriserade eller 

godkända revisorer och oftast har de samma utseende år efter år. Ofta har bolagen en bildbank 

som de använder i flera år pga. att det är för dyrt att anlita en fotograf varje år för att ta nya 

bilder till årsredovisningen
57

 och därför anses studien nå en god extern reliabilitet. 

Nästa begrepp är Intern reliabilitet och med detta menar de att medlemmarna i ett forskarlag 

bestämmer i förväg hur de ska tolka det de ser och hör
58

. I denna undersökning har forskarna 

tolkat bilderna i årsredovisningarna med hjälp av ett antal verktyg som ska hjälpa till att svara 

på studiens frågeställning. Dessa verktyg kan dock användas på subjektiva sätt oavsett 

överenskommelse. Detta gör att denna undersökning har en låg intern reliabilitet.  

LeCompte & Goetz menar vidare att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de teoretiska idéer som denna utvecklar, och detta benämner de 

med Intern validitet. Den interna validiteten blir ofta en styrka inom kvalitativ forskning 

genom den långvariga närvaron och delaktigheten i en grupp som gör det möjligt för 

forskaren att nå en hög grad av likformighet mellan observationer och begrepp.
59

 I denna 

undersökning studeras bilder som finns tillgänglig under en lång tid för forskaren vilket gör 

det möjligt för forskaren att säkerställa en hög grad av överensstämmelse mellan det som 

studeras och teori.  

Det sista begreppet LeCompte & Goetz nämner är Extern validitet. Detta begrepp innebär i 

hur stor utsträckning resultaten kan generaliseras till andra miljöer och situationer.
60

 Denna 

undersökning har en låg extern validitet pga. att urvalet av studerat material är valt med ett 

visst mått av subjektivitet samt att det är begränsat till att bestå endast av sex företags 

årsredovisningar.  

Bryman refererar till Lincoln & Cuba (1985) samt Guba & Lincoln (1994) som använder ett 

alternativt sätt för begreppet objektivitet nämligen möjligheten att styrka och konfirmera. Med 

detta menar de att utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i en 

samhällelig forskning försöker forskaren säkerställa att denne handlat i god tro. Här ska 

                                                      
56 Bryman (2002). sid. 257. 
57 Mats Hallvarsson, se bilaga 3. 
58 Bryman (2002). sid. 257. 
59 Bryman (2002). sid. 257. 
60 Bryman (2002). sid. 258. 
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tydligt framgå att forskaren inte medvetet låtit några personliga värderingar eller teoretisk 

inställning påverka själva arbetet på något sätt.
61

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 Bryman (2002). sid. 261. 
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3. Teori om årsredovisningens kommunikations- och 

påverkansförmåga 

 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska förutsättningar att presenteras där utgångspunkten varit 

vetenskapliga tidskrifter. Kapitlet är indelat i två avsnitt, där det första är tidigare forskning och 

innehåller en introduktion, en kritisk genomgång samt en konklusion. Det andra är ett teoretiskt 

ramverk som innehåller de teoribildningar som valts samt de verktyg som ingår i den verktygslådan 

som senare kommer att användas i analysen.  

 

3.1 Tidigare forskning 

 

3.1.1 Introduktion  

Årsredovisningarnas informationsvärde har studerats av flera forskare ur olika perspektiv och 

resultaten har ofta visat att det brister i bl.a. information, förståelse och kommunikation. 

Denna brist på information gör att läsaren går miste om relevant information samt förlorar 

möjligheten att bilda sig en uppfattning om företaget. Forskning kring bildernas påverkan har 

dock varit begränsad inom årsredovisningar och därför ämnar denna studie att undersöka 

detta. Studiens syfte är att öka förståelsen för årsredovisningars bilder och dess 

informationsvärde samt den effekt de kan ha på läsaren. Forskningsfrågan blir att undersöka 

vad bilder i årsredovisningen kommunicerar och vilken förmåga de har att påverka läsaren. 

Studien är strukturerad på ett sätt som belyser de viktigaste ämnena inom valt område med 

kommunikation som inledning. Vidare följer relation och interaktion, informationsgapet, 

användbarhet och läsbarhet samt presentation av årsredovisningar.  

 

 3.1.2 Kritisk genomgång  

 

3.1.2.1 Kommunikation  

Kommunikation är nödvändigt för att människor ska förstå varandra, vare sig det är via verbal 

kommunikation, icke verbal kommunikation eller elektronisk kommunikation.
62

 Det som 

belyses i den tidigare forskningen är att graden av kommunikation är viktig och har en hög 

efterfrågan. Enligt tidigare undersökningsresultat är kommunikationen dålig och måste bli 

bättre, så att relevant information kan nås.
63

. Undersökningar har visat att intressenterna 

                                                      
62 Valacich, Paranka, George & Nunamaker (1993). sid. 249. 
63 Zimmerman, Beverly, Davenport & Haas (1996). sid. 185. 
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begärde mer kommunikation och information
64

. Forskare har sedan dess noterat att 

kommunikationen kan anses vara själva livsnerven i en organisation, den kan genomsyra all 

verksamhet, eftersom den värld där organisationer existerar blir allt mer snabbrörlig, blir 

kommunikationen ännu viktigare.
65

 Att transferera budskap kan vara svårt
66

. Svårigheterna 

uppstår t.ex. om olika språk används eller vid olika kulturella bakgrunder
67

. Därför är det av 

stor vikt att förmedla budskapet tydligt för att undvika missförstånd. 

 

3.1.2.2 Relation och interaktion 

Enligt tidigare forskning har endast termer som kommunikation och information undersökts, 

dock har inte komplement till dessa begrepp diskuterats. Det som enligt Lusch & Vargo är 

nödvändigt för att kommunikationen ska bli komplett och förbättras är genom tre variabler, 

nätverk, relation och interaktion. Dessa är viktiga eftersom det inte går att undgå att varje 

affär som utförs inte bara utgår från specifika teorier och tekniker utan även någon form av 

relation eller interaktion.
68

 Det här behövs för att få en bättre kvalitet på kommunikationen. 

 

 Relation - är viktigt för oss alla, inom privatliv, yrkesliv eller inom marknadsföring. 

Alla berörs av någon form av relation vare sig det är via kontakter, länkar, vänner, 

bekanta m.fl. som ingår i människors vardagliga liv. Dessa olika tolkningar länkar 

människor eller organisationer vilket kan vara temporärt eller permanent. Ordet 

relation kan vara mycket mer oklart än vad många av oss tror. När det finns en 

relation mellan fler än två personer eller organisationer, leder detta till nätverk. 

 Nätverk - är som ovan nämnt när det finns relation mellan fler än två parter.  

 Interaktion - det som händer mellan parter som innehar en relation kallas för 

interaktion.
69

 

 

3.1.2.3 Informationsgapet 

Finansiell rapportering och information är potentiellt viktiga medel för att ledningen ska 

kunna kommunicera det företaget presterar till externa investerare.
70

 Många företag har blivit 

                                                      
64 Zimmerman, Beverly, Davenport & Haas (1996). sid. 193. 
65 Allan & Griffeth (1997). sid.1239-1240. 
66 Allan & Griffeth (1997). sid. 1240. 
67 Bedford & Baladouni (1962). sid. 652. 
68 Lusch & Vargo (2006). sid. 342. 
69 Lusch & Vargo (2006). sid. 342. 
70 Healy & Palepu (2001). sid.  405. 
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duktiga på att använda årsredovisningarna som ett viktigt marknadsföringsredskap utöver att 

den lagligt måste utföras. Forskare har märkt en markant ökning av den icke lagreglerade 

delen av årsredovisningar. De har även påpekat årsredovisningar som en viktig drivkraft och 

att de är dem mest omfattande dokumenten som finns tillgängliga för allmänheten och därmed 

den viktigaste offentliga drivkraften. Årsredovisningar uppmärksammas som en mass-

kommunikation och som medling mellan olika parter. Fastän årsredovisningen inte är den 

enda källan till information om resultaten i ett bolag anses det vara en inflytelserik källa pga. 

dess breda täckning och tillgänglighet.
71

  

 

Resultatet från den tidigare forskningen indikerar att det finns ett stort informationsgap. Detta 

menar de kan bero på tillhandahållande av viktig information som ledningen inte förmedlar 

vilket gör att många viktiga frågor förblir obesvarade.
72

 Syftet i en undersökning som utfördes 

i Nya Zeeland var att ta reda på behovet av informationen som de potentiella användarna av 

företagen krävde utav de årliga rapporterna. Målet var att tydliggöra företagens aktiviteter och 

tillgodose intressenterna med tillräcklig, begriplig och lättillgänglig information så att de 

rättvist kan bedöma resultat. Ett sätt att uppnå detta är genom mer noggranna och mer 

omfattande rapporteringar i företagens årsredovisningar. Forskningen bidrar med tydliga 

signaler om knapphet och därmed kan företag med hjälp utav dessa förmedla den information 

som behövs och minska informationsluckor i framtiden.
73

Missnöjet med kvaliteten och 

effektiviteten i de finansiella rapporterna har lett till att det nu ställs höga krav på företagen.
74

 

Kan detta bero på misstolkningar, att de inte har lyckats förmedla samma budskap till 

mottagaren som avsågs?  

 

3.1.2.4 Användbarhet och läsbarhet 

Som tidigare nämnts är grunderna för en effektiv kommunikation att informationen tolkas på 

samma sätt så att syftet med informationen stämmer överens med hur mottagaren uppfattar 

informationen. När språket i årsredovisningen befinner sig på en för hög och svår nivå att 

mottagaren har svårt att förstå, uppstår ett hinder som innebär att intressenter har svårt att 

utnyttja relevant information samt att kunna ta rationella beslut.
75

 Redan 1969 undersökte 

Smith & Smith läsbarheten av årsredovisningars notapparat i de 50 största industriföretagen i 

USA. Här använde författarna sig utav två formler för att granska årsredovisningarna. En som 
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granskar antalet stavelser per ord samt den genomsnittliga längden på meningarna och en som 

undersöker obekanta ord samt den genomsnittliga längden på meningarna.
76

 Resultaten i 

studien visar att nivån på läsbarheten av årsredovisningarnas notapparat var begränsade. 

Studiens resultat visar även att det inte går att bevisa sambandet mellan användandet av 

externa revisorer och en lättare förståelsenivå av noterna i årsredovisningarna.
77

  

 

Courtis är ytterligare en forskare som studerat detta, han studerade även VD-ordet.
78

 Syftet 

med studien var att granska begränsningar av läsbarhets formler och att använda två av de 

mest använda i denna studie. Detta för att sedan jämföra resultaten med andra studier som 

använt samma formler. Syftet var även att ifrågasätta lämpligheten i att relatera dessa 

läsbarhets värden med den generella statistik som finns över befolkningen.
79

 

 

Resultatet i studien visar att för både 1982 och 1983 års granskning av notapparaten och VD 

ordet är läsbarheten så svår att det krävs en utbildningsnivå på minst universitetsnivå för att 

förstå innehållet. I Canada har endast åtta procent av befolkningen över 15 år nått denna 

utbildningsnivå. Dock är aktieägarna de främsta intressenterna av årsredovisningarna och här 

har nästan hälften nått denna utbildningsnivå och därmed bör de kunna förstå de mest 

väsentliga budskapen i de finansiella rapporterna.
80

 De läsbarhetsvärden som författaren 

kommit fram till kan istället delvis härledas till en viss skrivteknik, traditioner och 

företagspolitik.
81

  

 

Förslag som framhävs i studien för att göra rapporten mer lättförståeliga är att skriva enkla 

och lättförståliga meningar. Läsbarheten av texterna kan testas på personalgrupper inom 

verksamheten för att nå en mer lättförståelig text. Ett förslag för att nå detta är att ha en 

tävling i årets sämsta årsredovisning.
82

 

 

Courtis undersökte samma variabler lite senare och nu i de engelska delarna av Hong Kong. 

Syftet med studien var att granska litteraturen inom läsbarhet i de engelska delarna av Hong 

Kongs årsredovisningar.
83

 Studien granskar slumpvis utvalda årsredovisningar från 1986-
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1991 i 32 publika företag i Hong Kong, hälften från industriföretag och hälften från 

konstruktionsföretag.
84

 I jämförelsen mellan Asien och de västerländska länderna 

framkommer inga skillnader utan läsbarheten är densamma i Asien som i västerländska 

länder, dock anser författaren att stöden för detta är för små för att kunna göra generella 

slutsatser.
85

 Sammanfattningsvis visar studien på att årsredovisningar från Hong Kong 

klassificeras som mycket svårlästa.
86

 

 

I en studie utförd av Li undersöks relationen mellan årsredovisningens läsbarhet och 

företagsprestation samt resultatets fortsatta existens.
87

 Resultaten i studien visar att 

årsredovisningar utförda av företag med lägre resultat är svårare att läsa och bolag som har 

mer lättlästa årsredovisningar har mer ihållande resultat.
88

 

 

I en diskussion av Lis studie ovan gör författaren en bedömning av rimligheten i den nämnda 

studien och ger även eventuella förklaringar till dessa resultat.
89

 Vad gäller mörkande av 

information i årsredovisningarna kan företagsledare reducera responsen från marknaden vid 

dåliga nyheter genom att göra informationen dyrare att analysera. En ontologisk syn på att 

ogynnsam information beskrivs med längre meningar kan vara att det är svårare att förklara 

en sådan situation till skillnad från en god situation. Författaren menar även genom att skriva 

längre och mer komplexa årsredovisningar försöker utförarna av rapporterna distrahera 

läsarna från den ofördelaktiga informationen genom att diskutera goda nyheter. I den 

diskuterade rapporten återfanns att årsredovisningar med ogynnsam information innehåller 

mer framtidsorienterade och positiva termer vilket tyder på att de vill få läsaren att fokusera 

på de positiva resultaten som kan nås i framtiden. Ytterligare skäl till långa och svårbegripliga 

rapporter kan vara för att de vill skydda sig själva från eventuella rättstvister vid dåliga 

resultat.
90

 Författaren har även utfört en enkel studie inom läsbarhet för att visa hur den 

eventuellt förändras inom en treårsperiod för ett företag som genomgår perioderna: stor 

tillväxt, övergående tillväxt samt förlust. Precis som i den diskuterade artikelns resultat var 

rapporten med stor tillväxt kortast och den efterföljande rapporten med övergående tillväxt 
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något längre. Rapporten som presenterades vid företagets förlustår var längst och många av de 

förklaringar som presenterats ovan stämmer överens i detta fall.
91

 

 

Williams har analyserat resultatet av en global undersökning kring användbarheten av 

finansiella rapporter.
92

 Här fastställs att ansträngningar att förbättra finansiell rapportering har 

genererat resultat främst inom tre nyckelområden: bolagsstyrelsen, processen för att bereda 

finansiella rapporter och granskning av finansiella rapporter. Däremot har inte användbar-

heten och förståelsen av den faktiska finansiella rapporten blivit bättre.
93

  

 

3.1.2.5 Presentation av årsredovisningar 

Steinbart har undersökt kvalitén på den grafiska användningen inom årsredovisningar. Studien 

analyserar årsredovisningar från år 1986 i 319 amerikanska företag från The 500 Fortune 

list.
94

 Ungefär 80 procent av årsredovisningarna innehåller grafer och diagram för att 

presentera den finansiella informationen. Om graferna är rätt utförda underlättar dessa oftast 

för läsaren, dock kan felkonstruerade grafer istället vilseleda läsaren.
95

 De flesta granskade 

årsredovisningar innehöll grafer som var riktigt konstruerade dock omfattade åtta procent av 

de granskade rapporterna grafer och diagram som var missvisande.
96

 Detta tyder på att 

principer kring hur grafer används inom finansiell rapportering behövs för att revisorerna ska 

kunna utföra en trovärdig revision.
97

 

 

Fördelar och nackdelar har granskats av Courtis genom att undersöka finansiella rapporter i 

börsnoterade bolag från Asien (Hong Kong).
98

 Två undersökningar av diagramgrafik utfördes. 

Det konstaterades i den första att årsredovisningarna innehåller relativt liten andel 

diagramgrafik jämfört med Storbritannien och Canada. En anledning till detta kan vara att i 

Hong Kong är de flesta börsnoterade företagen är familjeägda och därmed har de inte lika 

stora behov av att få ut information till övriga intressenter på samma sätt. Den andra 

undersökningen utfördes för att identifiera om informationen var vilseledande
99

 och i cirka 

hälften av alla undersökta årsredovisningar används en felaktig teknik och är därför 
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vilseledande. Eftersom vilseledande diagram infinner sig i alla industriella sektorer, kan 

överträdelsen bero på okunskap och slarv snarare än avsiktlig manipulation att vilja bedra.
100

 

 

Beattie & Jones genomförde en jämförelse och granskade 85 årsredovisningar från de ledande 

industriföretagen i USA och 91 årsredovisningar från de ledande industribolagen i 

Storbritannien, alla från år 1990.
101

 Resultatet i studien visar att 92 procent av amerikanska 

företag använder grafer jämfört med 80 procent av de brittiska företagen. Resultaten i studien 

tyder på att grafanvändning inte alltid uppfyller den potentiella möjligheten att kommunicera 

och informera de externa intressenterna. Detta pga. selektivitet i fråga om olika val av 

presenterade grafer, förvrängningar och avvikelser från den optimala konstruktionen av grafer 

samt skiljaktigheter från normativa designprinciper.
102

  

 

Beattie & Jones har tillsammans med Dhanani undersökt struktur och format ändringar i års-

redovisningar inom Storbritannien. Årsredovisningar från börsnoterade företag från 1965-

2004 med fokus på grafanvändning har granskats.
103

 Resultatet i studien visar att sidantalet, 

den frivilliga informationen och den berättande delen i årsredovisningarna har ökat väsentligt 

framförallt bland stora börsnoterade företag. Resultaten tyder även på att det är vanligt med 

ledarskap som är grundat i att framföra ett bättre intryck av företaget än vad som är berättigat. 

Detta sker bl.a. genom selektivitet och vilseledande grafframställning.
104

  

 

En studie genomförd av Dilla & Janvrin använder teorier inom påverkan ledarskap och 

politiska kostnader för att förutspå relationen mellan storleken på nyckeltals förändringar och 

grafanvändning, beroende av ökningar eller minskningar inom nyckeltalen.
105

 Resultaten i 

studien visar att sambandet mellan förändringar i företagets resultat och grafanvändning är 

mer komplex än vad tidigare forskning visat. Företag som har stora ökningar i resultatet, 

årsvinsten och vinst per aktie mindre benägna att använda grafer. Resultaten överensstämmer 

med teorierna inom påverkan och politiska kostnader.
106

 

 

En annan del av presentationen av årsredovisningen är bildanvändningen. Visuella bilder är 

integrerade delar i årsredovisningar och ändå har dessa bilder till stor del ignorerats inom 
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redovisningsforskning. Preston, Wright och Young undersöker betydelsen av de utvalda 

visuella bilder som förekommer i amerikanska årsredovisningar. Avsikten är inte att 

producera en generell överblick av bilder, utan snarare att kunna erbjuda olika sätt att se 

bilder och genom dessa vägar att uppmuntra en kritisk dialog.
107

 Det första sättet att se bilder 

är transparensen som förmedlar ett avsett företagsbudskap. Det andra sättet bygger på neo-

marxistisk estetisk litteratur och kan avslöja samhällets djupa strukturer för social 

klassifikation, institutionella former och relationer. Till sist använder de den kritiska 

postmodernistiska konstteorin för att se bilder när det gäller deras konstitutiva roll i skapandet 

av olika typer av mänskliga subjektiviteter och realiteter.
108

 

 

McKinstry genomförde en historisk granskning av användningen av design och designers i de 

årliga finansiella rapporterna av Burton PLC i Storbritannien mellan åren 1930 till 1994.
109

 

Design hade en underordnad roll mellan 1930 till 1970-talet då den började användas för att 

försköna årsredovisningen.
110

 1984 och framåt intog dock designen en mycket viktig roll, här 

omvandlades årsredovisningen till ett företags kommunikationsverktyg. Studien visar på att 

Burton var bland de första brittiska företagen att använda rapporten på detta sätt.
111

 De första 

bilderna i årsredovisningarna publicerades 1979, när resultatet var som störst. När sedan 

intäkterna sinade år 1980 tog de bort bilderna från årsredovisningen.
112

 Från 1981 till 1994 

användes alltid bilder, men alltid i proportion till resultatet, vilket tyder på att ett visst mått av 

påverkan ledarskap användes för att göra årsredovisningarna mer attraktiva för 

intressenterna.
113

 

 

Författarna till en studie från USA hävdar att den slående visuella design som präglat USA:s 

årsredovisningar sedan 1960-talet med färgglada bilder, glans och nya format är en 

manifestation av TVs epistemologi.
114

 

 

Generellt har bildanvändningen inom finansiell rapportering framhävts bland forskarna som 

ett bra verktyg för att göra rapporterna mer attraktiva och även för att framföra olika typer av 

meddelanden. Det universella användandet av bilder och deras relativa betydelse 
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jämförelsevis med rent textmaterial har dock fått en mycket begränsad uppmärksamhet av 

forskarna inom ämnet.
115

 

 

3.1.3 Konklusion 

Tidigare forskning inom valt ämne indikerar avsaknaden av information, relation och 

interaktion samt förståelse som leder till en bristfällig kommunikation. För att uppnå god 

kommunikation spelar bilderna en viktig roll dock har forskningen kring detta varit mycket 

begränsad. Studien kommer att undersöka bildernas betydelse och dess egenskap att förmedla 

budskap i årsredovisningen. Bilder har ett enastående sätt att kommunicera och påverka 

människor
116

.  

 

3.2 Teoretiskt ramverk 

Här presenteras de teorier och de verktyg som ämnas användas i studien. Teorier och metoder 

inom bildanalysering från konstvetenskapen kommer att tillämpas. Även en teori från 

socialpsykologin inom påverkan används. Dessa kommer förhoppningsvis att ge en ny 

infallsvinkel på bildernas betydelse inom årsredovisningar. 

 

3.2.1 Teorier och metoder inom bildanalys 

 

Visuell kommunikation 

De visuella uttryck som omger oss idag såsom byggnader, bussar, kläder, konst, reklam, TV 

etc. berör oss på ett eller annat sätt. Detta påverkar val av kläder, bilar, möbler eller vilken 

biofilm som människor väljer att se. Intrycken influerar även konstnärer, fotografer, arkitekter 

och andra som ger form åt det som benämns visuella artefakter. Eriksson & Göthlund vill 

locka människor att ställa frågor kring de bilder som de möter i vardagen.
117

 För att göra det 

behövs användbara verktyg och metoder för att lära sig att se, tolka och tala om bilderna i sina 

kontexter. Det räcker inte att titta på bilden och identifiera vad ögat ser, människor måste lära 

sig att ”läsa” bildens innehåll på ett djupare plan.
118

 Den visuella kommunikationen är 

komplex, och till sin karaktär kan sägas att bilden är öppen. Det går att välja hur bilden 
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betraktas, om fokus hamnar på helheten eller på specifika detaljer. När vi närmar oss en bild 

är vi beroende av våra mentala bilder, dvs. de förställningar vi har om saker och ting.
119

 

 

Konst- och bildvetenskapliga metoder för bildanalys 

Inom konst- och bildvetenskapen finns några få genuint bildanalytiska metoder som 

formalanalys, stilanalys och ikonografi. Dessa har utvecklats inom den traditionella 

konsthistorieforskningen och de är fortfarande användbara och nödvändiga verktyg i samtida 

bildforskningssammanhang. Även discipliner inom andra humanvetenskapliga metoder 

används och då framförallt semiotiska, biografiska och sociologiska tolkningsmodeller. Oftast 

används flera olika metoder för att kunna tolka och analysera en bild.
120

 

 

Den ikonografiska metoden är baserad på äldre konstvetenskapliga traditioner och kan 

tillsammans med andra metoder vara användbar för den moderna bildforskningen. Lite 

förenklat kan metoden förstås som en trestegsmodell där inledning sker med en pre-

ikonografisk beskrivning, vilket innebär att motivets primära, eller naturliga, betydelse 

bestäms. Därefter utförs en ikonografisk analys där motivets sekundära eller konventionella 

betydelse identifieras. Den innebär att bildens olika element analyseras samt hur de relateras 

till varandra. Slutligen görs den ikonologiska tolkningen, som syftar till att man skall förstå 

bildens betydelse. Här avläses betydelsen av olika symboler som förekommer i bilden och 

sätter sedan i dem i ett historiskt sammanhang, här måste bildens kontext beaktas.
121

 

 

Semiotik 

Semiotiken är en vetenskap som intresserar sig för kommunikation och meningsskapande, 

förenklat en teori om hur människor kommunicerar med tecken. Semiotiken bygger på att vi 

som individer har möjlighet att tyda bilder, texter och visuella uttryck som budskap eller 

bärare av mening. Gemensamt för alla semiotiska teorier är identifikation av artefakten eller 

andra uttryck som ett meddelande till åhöraren eller betraktaren, och att artefakten därmed är 

något som går att kommunicera via. Ursprungligen är semiotiken en vetenskap utvecklad av 

lingvister och språkforskare. Bildsemiotiken har dock sin egen historia som brukar inledas 

med en bildanalys av ett reklamfotografi för pastamärket ”Panzani”, utförd av Roland Barthes 

år 1964, som publicerades i tidskriften Communications.  Dock har bildsemiotiken blivit 
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starkt ifrågasatt pga. användandet av samma begreppsapparat inom både visuella och verbala 

tecken.
122

 

 

Den generella utgångspunkten är att bilden kan tolkas som tecken, vilka består av ett uttryck 

och ett innehåll, likasom att det existerar bildkoder likaväl som andra språkliga koder. Här 

måste en förståelse för den kultur inom vilken koderna och tecknen förekommer. En annan 

utgångspunkt är att bilden har ett dolt eller öppet budskap som den kommunicerar med 

betraktaren.
123

 Slutligen tolkas innebörden i relation till bildens kontext.
124

 

 

Kontextens betydelse 

Bildens sammanhang, dess kontext, är inte begränsad till endast en kontext utan när 

betraktaren analyserar och tolkar en bild måste denne ta hänsyn till flera kontexter. Kontexten 

kan delas in i fyra underbegrepp: sändarkontext, mottagarkontext, inre och yttre kontext. 

Sändarkontexten är det sammanhang eller den miljö där bilden är utförd.
125

 Vetskapen om 

sändaren påverkar tolkningen av ett budskap. Journalister, fotografer, chefredaktörer och 

ansvariga utgivare är några exempel inom denna kategori. Mottagarens/betraktarens kontext 

är beroende av hur mottagaren (tittare/lyssnare/läsare) tolkar tecken eller kombinationer av 

tecken som alltid är avhängigt vederbörandes individuella bakgrundsfaktorer så som 

kunskaper, bildning och tidigare erfarenheter. Här syftas även till en viss bestämd social och 

språklig situation. En bok läses vanligtvis ensam och utan andras kommentarer. En film, eller 

ett nyhetsinslag på TV upplevs däremot ofta tillsammans med andra vilket leder till att det 

som mottagits diskuteras: åsikter förstärks eller ifrågasätts.
126

 Vid analysering av den inre 

kontexten granskas grundelementen samt del- och helbetydelser har arrangerats och 

sammanställts. Till den yttre kontexten hör alla tecken utanför den inre kontexten som direkt 

påverkar denna. Det kan vara en text som påverkar en bild eller tvärtom eller ett konstverk 

bland andra i en utställning.
127

 Detta har senare bildsemiotiker kritiserat och menar att bilden 

måste kunna tolkas i sig utan text.
128

  

 

Genom att använda sig av ovanstående konstvetenskapliga metoder går det att bryta ner 

bilden och förstå dess uppbyggnad. Det går att avtäcka de värderingar och föreställningar som 

                                                      
122 Eriksson & Göthlund (2004). sid. 34-35. 
123 Eriksson & Göthlund (2004). sid. 36. 
124 Eriksson & Göthlund (2004). sid. 38. 
125 Eriksson & Göthlund (2004). sid. 39. 
126 Hansson, Karlsson & Z Nordström (2006). sid. 39. 
127 Hansson, Karlsson & Z Nordström (2006). sid. 38-39. 
128 Eriksson & Göthlund (2004). sid. 39. 



 

   33 

bilden innehåller. Utifrån detta kan förhoppningsvis förståelse nås till varför en reaktion blir 

som den blir inför ett visuellt. Något som inte går att bortse från är att bilder i första hand 

berör oss emotionellt för att först senare få en mer rationell och praktisk betydelse.
129

 

 

3.2.2  Påverkanteori 

Det moderna livet som vi lever idag skiljer sig från allt som varit tidigare. Tack vare de 

teknologiska framsteg som gjorts har informationen i samhället ökat lavinartat, 

valmöjligheterna har blivit fler och kunskapsmängden har exploderat. I denna enorma 

förändring och de ökade valmöjligheterna har människan varit tvungen att anpassa sig. En 

anpassning som varit avgörande är de beslut som fattas samt grunden till dem. Även om 

människan i alla situationer vill ta genomtänkta och rationella beslut, fråntar det moderna livet 

med dess föränderlighet och hets oss möjligheten att överväga fördelar och nackdelar. Pga. 

detta måste vi allt oftare falla tillbaka på en annan beslutsstrategi – en genväg, där beslutet att 

samtycka (eller tro på) grundas på en vanligtvis pålitlig del av den totala 

informationsmängden. Här presenteras enligt Robert Cialdini de mest förekommande 

utlösande faktorerna för samtycke: förpliktelse, reciprocitet, sociala bevis, sympati, auktoritet 

och knapphet.
130

 Nedan följer en mer ingående beskrivning av dessa: 

 

Förpliktelse  

Sedan länge har psykologer känt till att människor har en önskan om att vara och framstå som 

konsekventa när det gäller ord, attityder, åsikter och handlingar. Tre förklaringar finns till 

villigheten att vara konsekvent. Den första förklaringen är att samhället värdesätter en 

konsekvent hållning. För det andra är det oftast till stor fördel i vardagen att ha en konsekvent 

hållning, här får bortses från vilka åsikter detta kan ha på andras syn på oss. Den tredje 

förklaringen är att en konsekvent orientering gör det möjligt att ta värdefulla genvägar i vårt 

komplexa samhälle. Genom att vara konsekvent i förhållande till tidigare beslut besparas 

arbetet att undersöka all relevant information i liknande situationer i framtiden.
131

 

 

 

 

 

 

                                                      
129 Eriksson & Göthlund (2004). sid. 43. 
130 Cialdini (2005). sid. 260-261. 
131 Cialdini (2005). sid. 114. 
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Reciprocitet 

Enligt sociologer och antropologer ingår en av den mänskliga kulturens mest utbredda 

grundläggande normer i reciprocitetsregeln. Denna regel kräver att människor försöker 

återgälda det som de har fått av någon annan.
132

  

 

Sociala bevis 

Principen om sociala bevis påstår att ett viktigt hjälpmedel när människor ska bestämma sig 

för vad de ska tro eller hur de ska agera i en viss situation, är att se vad andra gör eller tror. 

Denna princip kan användas för att påverka en person att samtycka till en begäran genom att 

informera personen om att många andra samtycker eller har samtyckt. Under två 

omständigheter fungerar sociala bevis särskilt effektivt. Den ena är vid osäkerhet: När 

människor känner sig osäkra är de som mest benägna att se till andras beteende och acceptera 

det som riktigt. Den andra omständigheten när sociala bevis har störst påverkan är vid likhet: 

Människor är mer benägna att följa människor som liknar dem själva.
133

 

 

Sympati 

Människor föredrar att säga ja till personer som de känner och tycker om. Detta känner 

professionella påverkare naturligtvis till och därför förstärker de ofta effekten av sin påverkan 

genom att framhäva ett antal faktorer som ökar deras dragningskraft och förmåga att väcka 

förståelse. En av dessa faktorer är fysisk attraktion och forskningen tyder på att fördelen kan 

vara större än vad som tidigare trotts. Fysisk attraktivitet skapar en slags haloeffekt som gör 

att vi får ett mer positivt intryck även av andra positiva egenskaper, som talang, intelligens 

och vänlighet. Attraktiva människor är följaktligen mer övertygande både när det gäller att få 

sin vilja fram och att påverka andras åsikter. En annan faktor som påverkar graden av sympati 

och samtycke är likhet. Vi tycker om människor som är som vi själva. Ytterligare en faktor 

som vanligtvis hjälper till att väcka sympati är association. Genom att associera sig eller sina 

produkter med positiva saker strävar politiker, reklammakare och affärsmän ofta efter att dra 

nytta av den positiva känsla som associationsprocessen genererar.
134

 

 

Auktoritet 

Det finns en stark press att samtycka till auktoriteter i vårt samhälle. Oftast är det fördelaktigt 

att lyda genuina auktoriteters anvisningar i och med att de oftast besitter en stor 

                                                      
132 Cialdini (2005). sid. 64-65. 
133 Cialdini (2005). sid. 159. 
134 Cialdini (2005). sid. 194-195. 



 

   35 

kunskapsmängd och makt. Av dessa skäl rättar vi oss oftast efter auktoriteter på ett mekaniskt 

vis för att kunna ta en genväg i beslutsfattandet. Tre symboler har visat sig särskilt effektiva i 

detta, nämligen bilar, klädsel och titel.
135

 

 

Knapphet 

I enlighet med knapphetsprincipen värderar människor saker högre om de är mindre 

tillgängliga. Det finns två skäl till att principen fungerar. För det första, eftersom saker som är 

svåra att få tag på oftast är mer värdefulla, kan en saks tillgänglighet användas som mental 

genväg till att värdera kvaliteten. För det andra går vi miste om friheter när saker blir mindre 

tillgängliga. Knapphetsprincipen påverkar oss även hur vi värderar information. Forskning 

tyder på att begränsningar i tillgången på information får människor att vilja ha informationen 

ännu mer.
136

  

 

Användandet av genvägar vid beslutsfattande kommer sannolikt att öka i och med det ökade 

informationsflödet vi har i samhället. Professionella påverkare som kombinerar sin förmåga 

med någon av ovanstående faktorer för samtycke har störst chans att lyckas.
137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
135 Cialdini (2005). sid. 221. 
136 Cialdini (2005). sid. 251. 
137 Cialdini (2005). sid. 261. 
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4. Bildspråket i årsredovisningar samt analys 

I detta kapitel presenterar författarna till denna studie två av de företag och årsredovisningar 

som har studerats. De utvalda bilderna i årsredovisningarna har analyserats med hjälp av 

metoder och teorier från konstvetenskapen samt en teori från socialpsykologin inom 

påverkan. Vidare har tolkningar av de resultat som presenterats utförts. Författarna till 

denna studie har valt att visa empiri och analys i samma kapitel för att på så sätt ge en mer 

lättläst text av de undersökta företagens bilder. 

 

Studiens syfte är att analysera bildernas informationsvärde samt att bidra med en ökad 

förståelse för bildernas betydelse och sättet de kan påverka läsaren på. Enligt tidigare 

forskning har bilderna en viktig roll i årsredovisningar, dock har forskningen kring dessa varit 

sparsam.  

En förstudie har utförts där ett samtal med Mats Hallvarsson från Hallvarsson & Halvarsson 

visar på ett behov av ökad förståelse för betydelsen av bilder i årsredovisningen.
138

 

Hallvarsson & Halvarson är en verksamhet som stödjer företag och organisationer att skapa 

värden genom att utveckla kommunikationstjänster.
139

 

För att kunna analysera årsredovisningarnas bilder används metoder inom konst- och 

bildvetenskap, ikonografi och ikonologi. Även semiotik, en teori om hur människor 

kommunicerar med tecken samt kontextens betydelse, bildens sammanhang, kommer att 

användas vid analys av bilderna. Avslutningsvis används en teori lånad från socialpsykologin 

inom påverkan. Robert B. Cialdini använder sex olika begrepp för de mest förekommande 

utlösande faktorerna för samtycke: förpliktelse, reciprocitet, sociala bevis, sympati, auktoritet 

samt knapphet.  

Sex verksamheters årsredovisningar utgör underlaget för studiens empiri. Dessa företag 

presenteras enligt följande: 

 

 

 SCA- ett företag som har gått från att ha varit ett skogsbolag till att numera vara ett 

konsumentföretag. Utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygien-

produkter, mjukpapper, tryckpapper och sågade trävaror.  

                                                      
138  Mats Hallvarsson, se bilaga 3. 
139 www.halvarsson.se Hämtad den 7 dec. 2010. 

http://www.halvarsson.se/
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Reklambyrå: Hallvarsson & Hallvarson 

 Securitas – Securitas AB är ett multinationellt bevakningsföretag med ursprung i 

Sverige. 

Reklambyrå: Intellecta Corporate 

 Holmen - skogsbolag som tillverkar tryckpapper, kartong, och trävaror samt bedriver 

verksamhet inom skogsbruk och energi. 

 

Reklambyrå: Gylling produktion. Lay out: AD Reklambyrå & Energi Reklambyrå 

 Stora Enso – globalt skogsbolag inom papper, förpacknings- och träprodukter. 

 

Reklambyrå: Philips Design 

 Poolia - Poolia arbetar med rekrytering och uthyrning av kvalificerad personal och 

chefer inom deras fokusområden ekonomi, it, teknik, life science, kontor, sälj, 

marknad, juridik och HR.  

Reklambyrå: Egen produktion av Poolia AB 

 Proffice – Proffice erbjuder lösningar inom Personaluthyrning, Rekrytering samt 

omställning. Proffices kunder finns bland privata och offentliga företag och 

organisationer. 

  
Reklambyrå: Narva 

 

Proffices årsredovisning och dess bilder var det sista företaget som skulle analyseras, dock var 

detta omöjligt att genomföra då det inte fanns några bilder. Därför har detta företag uteslutits 

ur studien. 

 

Författarna har valt att endast presentera två företag i detta kapitel, SCA och Securitas, för att 

sedan redovisa Holmen, Stora Enso och Poolia i bilaga fem och sex.  

 

4.1 Beskrivning, analys samt tolkning med hjälp av konstvetenskapliga teorier och 

metoder 

Sändar- och mottagarkontexten är oförändrad i alla bilderna därför redovisas den här som en 

generell text till alla bilderna. 

 

Sändar- och mottagarkontext  

Mottagarkontexten i bilden beror på hur en läsare tolkar tecken och detta grundar sig i vilken 

utbildning, tidigare erfarenheter och kunskaper. Mottagarkontexten i årsredovisningarnas 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Multinationell
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bevakningsf%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
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bilder är dess intressenter, dvs. kapitalmarknaden, kunder och leverantörer, personal samt 

samhället. Kapitalmarknaden består av exempelvis analytiker och aktieägare där den 

förstnämnde ofta besitter stora kunskaper inom området medan aktieägarnas kunskaper kan 

vara varierande. Kunder och leverantörers mottagarkontext till årsredovisningens bilder kan 

vara mycket spridda. Kunskap och tidigare erfarenhet kan skilja sig avsevärt. 

Mottagarkontexten bland personalen är relativt bra i och med att de befinner sig i samma 

företag och har en större förståelse för dess verksamhetskultur. Samhällets mottagarkontext är 

varierande beroende på utbildning och tidigare erfarenheter.  

 

4.1.1 SCA 

SCA använder bilder på ett sätt som gör läsaren nyfiken. Efter att läsaren läst tillhörande text 

nås en förståelse för bildens användande som upplevs som mycket genomtänkt. De använder 

olika färgteman bland bilderna som är mycket stilfullt. En medvetenhet upplevs kring 

användning av människor med olika etniska bakgrunder. Även en balans mellan kvinnor och 

män finns samt olika åldrar på människorna. SCA använder genomgående företagets blå 

konceptfärg i årsredovisningen samt hållbarhetsredovisningen. 

 

Nedan presenteras bilderna som valts ut för analys. 
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  SCA är en av världens största aktörer inom personliga hygienprodukter och erbjuder 

  inkontinensskydd, barnblöjor och mensskydd för marknadernas kvalitetssegment.  

 

Bild 1, 2 och 3. Källa: SCAs årsredovisning (2009). sid. 22. 

Ikonografi och ikonologi 

Bild ett består av två element, den röda mynningen av en ruschkana som befinner sig i mitten 

av bilden samt ett litet barn som sitter i ruschkanan. Den dominerande färgen är röd.  Det lilla 

barnet har svart axellångt hår, ett par röda knälånga byxor samt en kortärmad blus, därav antas 

att det är en flicka. Bild två utgörs av två element, två unga kvinnor som står och håller sig i 

en metallstolpe. Den dominerande färgen är rosaröd. Bild tre utgörs av två kvinnor samt en 

röd buss i bakgrunden. De båda kvinnorna är äldre damer vilket kan avläsas på deras rynkiga 

ansikten och gråvita hår. Dessa tre bilder har en varsin egen innebörd i sig, men i denna 

årsredovisning har bilderna tillsammans ett budskap till läsaren. Med hjälp av en 

färgdominans i rött tolkar läsaren bilderna tillsammans, vilket är ett mycket tilldragande och 

estetiskt sätt att arbeta.  Här erbjuds nämligen dessa grupper av människor personliga 

hygienartiklar såsom barnblöjor för den lilla flickan, mensskydd för de unga kvinnorna samt 

inkontinentskydd för äldre damer.  
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Semiotik 

Budskapet når läsaren genom nyfikenhet. Läsaren undrar varför dessa tre bilder är placerade i 

rapporten och vill därmed få en förståelse för detta och fortsätter att läsa tillhörande text. 

Producenterna av årsredovisningen vill nå symboliken med barn, unga kvinnor samt äldre 

damer med personliga hygienprodukter.  

 

Kontextens betydelse 

Kärnan i bilderna är barnet, de unga kvinnorna samt de äldre damerna. Den yttre kontexten 

består av tillhörande text samt olika diagram som är placerade bredvid dessa bilder. 

Diagrammen är röda och därför blir den röda färgdominansen ännu mer tydlig för läsaren. 

Texten är mycket viktig i detta sammanhang för att nå samma tolkning som producenterna av 

årsredovisningen hade. 
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  Skogsindustriprodukter erbjuder sina kunder magasinspapper, tidningspapper, 

  pappersmassa, virke, sågade trävaror, färdiga träkomponenter för husbyggnad och 

  möbeltillverkning, kundanpassade träprodukter för byggvaruhandeln samt virke och 

  biobränslen. 

 

Bild 4, 5 och 6. Källa: SCAs årsredovisning (2009). sid. 34. 

Ikonografi och ikonologi 

Den primära betydelsen av bild fyra är en man som läser en tidning. På bild två syns en man 

och en kvinna som står tätt omslingrande i en rulltrappa. Den framträdande färgen är grön. 

Bild tre utgörs av framförallt tre element, dels i förgrunden av bilden syns olika 

träkonstruktioner dels en man i mitten på bilden som bär en grön tröja samt i bakgrunden 

finns högar med staplat virke. Dessa återfinns i en industrilokal. Den gråsvarta tonen är 

genomgående i alla tre bilder. Mannen som läser tidningen är medelålders, har mörkt hår, och 

ett asiatiskt utseende. Mannen sitter på en buss eller liknande med hänsyn tagen till den 

järnstolpe som anas i förgrunden av bilden samt de fönster som syns i bakgrunden. Mannen 

och kvinnan som står i rulltrappan är yngre och utstrålar kärlek. Mannen håller kvinnans 

ansikte i sina händer.  Den sista bilden visar industrilokalen med träprodukter. Här återfinns 

virke samt färdiga produkter av trä. Återigen har alla dessa en egen inre betydelse som 

tillsammans med de andra för fram ett budskap till läsaren. En nyfikenhet väcks vilket gör att 
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läsaren granskar och läser mer noggrant. Den gemensamma betydelsen för bilderna är vad 

skogsindustriprodukter erbjuder sina kunder, exempelvis tidningspapper, virke, färdiga 

träkomponenter. Mannen som läser tidningen och industrilokalen talar direkt till läsaren 

medan bilden med rulltrappan är mer öppen för tolkning. En tolkning är att rulltrappan 

naturligtvis ingår i en byggnadskonstruktion som kan vara gjort av träkomponenter. En annan 

tolkning är att bilden berör emotionellt och på det viset har producenterna lyckats fånga 

läsaren.  

 

Semiotik 

Budskapet i bilderna är vad skogsindustrin kan erbjuda sina kunder i form av magasinpapper, 

virke, träkomponenter till husbyggnader etc.  

 

Kontextens betydelse 

Kärnan i bilderna utgörs av dagstidningen, träkonstruktionerna, virket samt den konstruktion 

som finns i byggnaden med rulltrappan. Den yttre kontexten är återigen mycket viktig för 

bildens budskap. Den hjälper läsaren att förstå bildernas gemensamma betydelse. Även här 

har de använt en färg (grön) som är gemensam för alla billerna samt angränsande diagram för 

att påvisa dess samhörighet.    

 

 

 

Bild 7. Källa: SCAs årsredovisning (2009). Sista sidan. 
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Ikonografi och ikonologi 

Bilden består av tre element. I bildens vänstra nedre del återfinns en träpall med fyra 

produkter på, barnblöjor, inkontinensskydd, våtservetter samt hushållspapper. 

Hushållspappret flyger ut ur behållaren och följer vi den hittar vi fem produkter som svävar. 

Ett magasin, menstruationsskydd samt kartoner av olika slag. Bakgrundsfärgen samt den 

dominerande färgen på bilden är ljusblå. SCAs logofärg är blå och gissningsvis därav valet. 

Bilden vill visa på ett urval som SCA producerar på ett lekfullt sätt. Bilden är en fortsättning 

från SCAs framsida, även det är lekfullhet.  

 

Semiotik 

Här kommunicerar bilden med olika produkter samt inarbetade varumärken. Med hjälp av 

texten på produkterna kan läsaren förstå vad företaget producerar för produkter.  

 

Kontextens betydelse 

Kärnan i bilden består av alla produkter som svävar omkring. Texten på produkterna utgör 

den yttre kontexten och hjälper läsaren förstå användningsområdet för respektive produkt. 
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  Bättre användning av vatten 

  Tillgången på rent vatten är en av de viktigaste globala miljöfrågorna. År 2005 etablerade 

  SCA sitt mål för vattenanvändning: att minska förbrukningen med 15 procent och minska 

  det organiska innehållet i utloppsvattnet med 30 procent. SCA inför kontinuerligt ny teknik 

  för att rena och återanvända vatten. På så sätt förbättras även vattenkvaliteten i närmiljön. 

 

Bild 8. Källa: SCAs Hållbarhetsredovisning (2009). sid. 6. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden utgörs av två element, dels silen som vattnet rinner igenom och vattnet. Färgen i bilden 

är ljusgrå. Silen står för rening eller särskiljning av något medan det rinnande vattnets bety-

delse är rent vatten, dvs. kvalitén på vattnet.  Den inre betydelsen av bilden är vikten av rent 

vatten. Detta tar företaget hänsyn till genom olika åtgärder i produktionen.  

 

Semiotik 

Symboliken i bilden står för vikten av tillgången på rent vatten och SCAs medverkan i detta. 

Bilden är återigen taget på ett fantasifullt sätt och som gör att läsaren blir törstig av att bara se 

bilden.  

 

Kontextens betydelse 

Medelpunkten i bilden är vattnet. Bilden talar för sig själv men blir hjälpt av tillhörande text.  
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Uppförandekod överallt 

På två decennier har SCA utvecklats till ett globalt företag med 50 000 anställda över hela 

världen. Det ställer krav på socialt ansvar och miljöansvar. SCAs Uppförandekod omfattar 

samtliga anställda över hela världen. 

 

Bild 9. Källa: SCAs Hållbarhetsredovisning (2009). sid. 7. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden består av en visselpipa. Visselpipan används vanligtvis vid idrottande och syftet vid 

användandet är disciplin. Den ikonologiska tolkningen av bilden är att visselpipan står för 

SCAs uppförande gentemot globala aktörer, det sociala ansvaret och miljöansvaret.  

 

Semiotik 

Visselpipan bär budskapet om disciplin. Att använda visselpipan som symbol för 

uppförandekod är både roligt och lekfullt enligt författarna. 

 

Kontextens betydelse 

Den inre betydelsen i bilden består av visselpipan. Återigen är det den tillhörande texten som 

bidrar till den yttre kontexten. 
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  Vår miljöagenda   

 Minska koldioxidutsläppen från egen användning av fossila bränslen och från 

inköpt  elektricitet och värme. 

 Kontrollera ursprunget på all färskfiber. 

 Minska den totala vattenförbrukningen. 

 Minska organiskt innehåll i utloppsvatten. 

 

Bild 10, 11, 12, 13 och 14. Källa: SCAs Hållbarhetsredovisning (2009). sid. 20. 

Ikonografi och ikonologi 

Bild tio domineras av den gröna färgen och föreställer friska blad fyllda med 

vattendroppar. Bild elva har flera likadana förpackningar i gröna toner. Nästa bild 

består av två element, en kvinna samt ett flerfamiljshus i grönt. Bild tretton utgörs av 

två flickor, en i bildens främre del som är skarp, en i bildens bakgrund som är mer 

suddig. I bakgrunden syns även en trädstam, gräsmatta samt en väg. Allt utom flickan 

i framkant är suddigt. Den dominerande färgen är grön även här och utgörs av 

gräsmattan. Den sista bilden består av en man samt vita och gröna pappers- och 
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kartongrullar. Här används återigen den teknik som gör att dessa fem bilder bidrar 

med ett gemensamt budskap. Den gröna färgen är genomgående och dominerande i 

alla bilderna. Den första bilden står för den friska naturen. I den andra bilden hjälper 

texten på produkten läsaren att förstå vad innehållet består av, trosskydd. Dessa 

används oftast av kvinnor, exempelvis kvinnan. Bild fjorton visar vad kartongerna till 

trosskydden är framställda av. Bilden med flickan i framkant symboliserar att det är 

viktigt att vara rädd om naturen för alla framtidens barn. Valet av den gröna färgen 

känns naturligt med tanke på miljöperspektivet, men fotografen har valt förpackningar 

och hårfärg på barnen med noggrannhet. Den röda färgen på förpackningens text samt 

på flickans hår är komplementärfärgen till den gröna färgen vilket betyder att den valts 

för att nå den bästa kontrasten i den gemensamma bilden. Detta är något som generellt 

känns genomgående i årsredovisningens bilder.
140

 

 

Semiotik 

Bildens gemensamma budskap består av att SCA är miljömedvetna och vidtar åtgärder 

för att bli bättre och bättre på detta.  

 

Kontextens betydelse 

Kärnan i bilderna är miljön. Den text som befinner sig intill bilderna står för den yttre 

kontexten och bidrar med en större förståelse för SCAs miljöagenda. 

                                                      
140 Hunziker & Trygg (1994). sid. 15.  
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  Vår sociala agenda 

 Säkerställa upprätthållande av mänskliga rättigheter. 

 Motverka korruption och mutor. 

 Utvärdera leverantörer. 

 Kontinuerliga förbättringar av hälsa och säkerhet. 

 Rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens. 

 

Bild 15, 16, 17, 18 och 19. Källa: SCAs Hållbarhetsredovisning (2009). sid. 34. 

Ikonografi och ikonologi 

Bild femton domineras av en cericeröd färg och skärpan ligger på ett antal röda blad från en 

buske. Nästa bild utgörs av en leende man samt en ryggtavla som återges oskarpt. Mannen är 

utländsk, vilket kan utläsas av den relativt mörka hyn samt de mörka ögonen. Bilden 

domineras av en rödorange färg. Den sjuttonde bildens element består av tre människor med 

asiatiskt utseende som motionerar. Alla tre rör händerna uppåt i luften, därav antas de 

motionera. Bildens färger är grönt och vitt dock har en av personerna en röd tröja som blicken 

dras till. Nästa bild utgörs av en kvinna som arbetar vid ett löpande band. I bakgrunden syns 

en typisk lagerlokal. Kvinnan bär arbetskläder i form av en vit rock samt en vit mössa. 

Kvinnan är av utländsk härkomst vilket kan utläsas av kvinnans mörka hår och ögon. Den 
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sista bilden består av en man och ett barn som sitter i en sele på mannens mage. Båda har en 

utländsk bakgrund, mannen med sitt mörka ansikte samt det lilla barnet med svart hår och 

stora mörka ögon. Barnet har en rosa klänning och kan antas vara en flicka. Alla fem bilderna 

har en egen betydelse, medan de tillsammans har en gemensam. Alla bilderna symboliserar 

det sociala ansvaret som SCA innehar.  

 

Semiotik 

Bildernas budskap är den sociala agenda som SCA har.  

  

Kontextens betydelse 

Kärnan bland bilderna består av det sociala ansvaret verksamheten innehar. 

 

4.1.2 Securitas 

Securitas har ett grått tema genom hela årsredovisningen. Detta illustrerar de genom att 

använda bilder på anställda inom väktaravdelningen som bär på gråa arbetskläder. Securitas 

använder sig av mångkulturella bilder och bilder på arbetsplatsen för att illustrera vad deras 

verksamhet sysslar med samt att de är en bred verksamhet som sträcker sig över världen. I 

årsredovisningen har de använt både män och kvinnor med olika etniska bakgrunder. 

Porträttbilder används för att presentera styrelsen. 

 

Nedan sker en presentation av de bilder som valts för att analyseras. 
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  Securitas security officers greet a customer in Bangkok, Thailand. 

 

Bild 1. Källa: Securitas årsredovisning (2009). sid. 7. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden består av tre gruppelement. Elementen utgörs av två kvinnor och en man. De två 

kvinnorna står vid varsin sida av entrén medan mannen står mellan de två kvinnorna. Alla står 

i en hälsningsposition. Kvinnorna har mörkgråa byxor på sig och ljusgråa skjortor med 

företagets logotyp vid ärmskjortan samt slips. Mannen har marinblå byxor på sig och vit 

skjorta med slips. Mannen arbetar inte för Securitas utan är en kund till företaget. Vakterna 

omges av glasdörrar, vilket återger en spegelbild. I vänstra spegelbilden syns en parkerad bil. 

Glasdörrarna frambringar en grön färg. Människorna på bilden har asiatisk härkomst som 

kännetecknas av hälsningspositionen, dess ljusa hy, åtdragna ögon och raka hår. En asiatisk 

skrift på byggnadsaffischer syns med hjälp av reflektionen av glasdörrarna. I den ikonologiska 

tolkningen demonstreras den traditionella asiatiska hälsningen. Händerna är mot varandra, 

nära ansiktet och varsamt böjer ner huvudet. Detta är en sed som utformas i Asien när 

människor hälsar på varandra och speciellt på bilden syns att väktarna hälsar en kund 

välkommen på detta sätt. 

 

Semiotik 

Bildens budskap framhäver att Securitas verkar globalt. Bilden illustrerar att de finns i flera 

länder och att verksamheten har samma koncept och klädkod vart de än är verksamma. 

Klädseln kvinnorna bär symboliserar en manlig karaktär. Frågan är om det kan vara det 

manliga som står för säkerhet? Varför är inte arbetskläderna anpassade för kvinnliga 

medarbetare? Arbetskläderna som kvinnorna bär påminner om militärisk klädsel, vilket oftast 

står för säkerhet. Den handfattande positionen som människorna har när de hälsar och 

välkomnar någon används av respekt. Detta är en kulturell gest som förekommer i Asien.  

 

Kontextens betydelse 

Med hjälp av den yttre kontexten bekräftas att den hälsningsposition de intagit är för att hälsa 

en kund välkommen till Bangkok. Med hjälp av den yttre kontexten fick författarna 

bekräftelse på härkomsten av människorna på bilden. Bilden visar en mycket lugn och ren 

miljö. Mottagarkontexten kan variera beroende på kunskap och utbildning.  Har läsaren ingen 

tidigare erfarenhet av den asiatiska kulturen kan det vara svårt att tyda härkomsten av dessa 

människor. Det kan vara kunskap om hur människor hälsar i olika kulturer, utseende, skrift 

och miljö. 
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Bild 2. Källa: Securitas årsredovisning (2009). sid. 45. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden består av fyra element, vilka utgörs av mannen på bilden, den gula taxibilen och de två 

flaggorna som hänger på byggnaden. Mannen har en grå kostym på sig med företagets logga 

på kavajen. Flaggorna som hänger längs byggnaden har vita, blåa och röda färger. Mannen 

hamnar i bildens fokus eftersom denne är placerad i bildens mitt. Taxibilen och flaggorna 

syns i bakgrunden av bilden, men pga. dess starka färger riktas uppmärksamheten till dem 

också. Med hjälp av flaggorna kan författarna koppla bilden till USA. Mannen ser mycket 

glad och hjälpsam ut och har mörk hy vilket är mycket vanligt i USA. Tolkningen av bilden 

blir ett internationellt Securitas. 

 

Semiotik 

Taxibilen symboliserar den amerikanska kulturen. De vita, blåa och röda färgerna på 

flaggorna härleder till USA. Mannen har till skillnad från tidigare bild kostym på sig vilket 

symboliserar en lyxigare miljö. Denne antas arbeta som vakt utanför ett femstjärnigt hotell 

e.d. Återigen har personen på bilden Securitas logga på arbetskläderna, vilket framhäver 

personalen från företaget.  

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten förmedlar för läsaren att de är verksamma inom olika länder och miljöer. 

Med författarnas erfarenhet räckte taxibilen för att kunna koppla det till USA. Troligen New 
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York pga. de höga byggnaderna, taxibilen, mannens stil på arbetskläderna samt vädret. Denna 

bild skapar en lyxigare känsla än föregående bild med inverkan av miljön och utseendet.  

 

 

 

  Securitas provides airport security services in 13 countries, for example, at Schiphol Airport 

  in Amsterdam in the Netherlands. 

 

Bild 3. Källa: Securitas årsredovisning (2009). sid. 23. 

Ikonografi och ikonologi 

Bildens objekt omfattas av tre människor, flyplan, bänkar och stora blomkrukor. De svarta 

bänkarna hamnar i största fokus pga. dess svarta färg samt att antalet av dem tar över bilden. 

Människorna i bakgrunden syns för att de är mer avlägsna från det mörka området dvs. 

bänkarna. Det vita golvet gör att de framhävs ännu mer för åskådaren. Blomkrukorna med 

dess vita och gröna färg bryter färgkontrasten mellan bänkarna så att det inte bli för mörkt och 

höjden på dem gör att de blir mer synliga. De stora fönstren visar flygplanen som har ljusa 

nyanser och bryter mönstret av samma bakgrundsfärg. Den blåa färgen på flygplanen bryter 

igenom och blir därför synligt. Tolkningen blir att Securitas sysslar med säkerhet på 

flygplatser.  

 

Semiotik 

Flygplanen symboliserar en flygplats där Securitas anställda även är verksamma. Detta ser 

författarna genom interaktionen med en resenär där denne bär på skjorta och slips.  

 

Kontextens betydelse  



 

   53 

Bildens inre kontext är att förmedla en trygghetskänsla eftersom det inte ser stökigt ut och att 

människor kan få hjälp när de behöver det. Detta illustreras med de två människor som står 

och pratar med varandra varav en av dem arbetar på Securitas. Det kännetecknas med hjälp av 

personens arbetskläder. Denna bild är tagen på Amsterdams flygplats vilket visar mång-

sidighet i företaget. 

 

 

  Securitas delivers a variety of security services to Verizon, such as interior patrolling. 

 

Bild 4. Källa: Securitas årsredovisning (2009). sid. 17. 

Ikonografi och ikonologi 

Objekten domineras av fyra element. Alla dessa objekt är människor och bär svarta kläder. 

Mannen som går upp för trapporna utmärker sig från de andra eftersom denne bär på en grå 

skojorta vilket gör att det bryter mönstret på svart. En kvinna sitter själv, en bit ifrån männen. 

Mannen som går upp för trapporna riktar blicken längs trappen. Trappans form och färg ökar 

skildringen till den mörka omgivningen. Även här görs en tolkning av att företaget är 

verksamma i olika miljöer vare sig det är på kontor, gator eller köpcentrum. 

 

Semiotik 

Mannen som går upp för trapporna skiljer sig från de andra pga. att de andra männsikorna på 

bilden bär på svart och mannen själv bryter mönstret med de gråa som dessutom ska 

känneteckna att denne jobbar för Sicuritas. Tjänstemannen är på patrull och ska försäkra sig 

om att allt är i sin ordning.  

 

Kontextens betydelse  
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Här vill de alltså demonstrera med hjälp av denna bild att de är verksamma inom olika 

områden som skiljer sig från de tidigare bilderna. Förutom de ovannämda är de aktiva inom 

kontor också. Detta är ett budskap om att finnas tillgänglig vid olika situationer och miljöer. 

När författarna iakttar mannens rörelse på bilden ser de att denne patrullerar eller kontrollerar 

lokalen av något slag.  

 

 

 

 

Bild 5. Källa: Securitas årsredovisning (2009). sid. 19. 

Ikonografi och ikonologi 

Bildens tre element består av kvinnan, mannen i lastbilen och båten. Kvinnan bär på en 

självlysande arbetsväst vilket även mannen gör. Kvinnans keps visar att hon representerar 

Securitas. Här illustrerars ytterligare en arbetsmiljö de är verksamma inom, nämligen 

tullkontroll vid färjan. Det enda som går att se är att lastbilschaffören sträcker ut sin arm för 

att ge eller ta tillbaka färdbeviset, och med hjälp av lastbilens sidospegel kan författarna 

identifiera lastbilschaffören som man. Även denne bär arbetskläder. Författarna tolkar som att 

mannen är på väg mot färjan och personalen från Securitas ska säkerställa att det inte är några 

problem för denne att kunna färdas med färjan. Färjan har vit färg och eftersom bakgrunden 

också är vit ligger fokus på männsikorna då de bär på  färgstarka arbetskläder.  

 

Semiotik 

Kvinnans färgstarka arbetsdräkt symboliserar utomhusarbete. Med hjälp av kepsen som 

kvinnan har på huvudet återkopplas den gråa färgen med röd markering längs kanterna  till 

Securitas, eftersom det är färgen som kännetecknar dem.  
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Kontextens betydelse  

Det dolda budskapet anses med hjälp av den kvinnliga gestalten att arbetet är till för alla 

oavsett ålder och kön. Även kvinnor klarar av ”manliga” jobb. Det sjävklara budskapet är att 

visa för läsaren att de har olika verksamhetsområden. De arbetar  inte endast med säkerhet 

inom kontor utan även inom andra områden. 

 

 

 

  Through their local presence, Securitas security officers are close at hand for alarm 

  response calls. 

 

  Bild 6. Källa: Securitas årsredovisning (2009). sid. 25. 

Ikonografi och ikonologi 

I bilden syns arbetare från Securitas och en tjänstebil. Här visas en arbetare med sina 

arbetskläder för att representera företaget som ska ge sig ut på sina vardagliga arbetsuppgifter. 

Här syns återigen den gråa och röda färgen som ska känneteckna företaget och dess logofärg. 

Mannnen tycks vara på väg på uppdrag, detta genom arm- och benrörelserna. Bilen är 

välskyltad med företagets logotyp för att folk som passerar ska veta att en väktare är i 

närheten. Denna används för att dra åt sig uppmärksamhet. Med hjälp av de stora 

fönsterglasen bakom tjänstemannen går det att se vad denne ser, det finns vita byggnader som 

mannen verkar vara på väg mot. 

 

Semiotik 

Mannens klädsel kopplas direkt till företagets arbetskläder. Detta har med färgerna att göra 

och formen på företagets logotyp. Det röda kanske Securitas har valt att ta med i deras 
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logotyp för att uppmärksamma folk , då de röda i de flesta länder står för varningsfärg. Detta 

kan illustreras med hjälp av andra varningsskyltar som finns i trafiken.  

 

Kontextens betydelse 

Med hjälp av den yttre kontexten går det att tyda att bilden står för att allid vara till hands om 

ett alarm skulle inkomma, så de befinner sig även lokalt. Budskapet här blir att de är en styrka 

att räkna med. Mottagarkontexten tolkas som positivt eftersom trygghetskänslan ute på 

gatorna ökar. Detta känns extra positivt för de äldre som tyvärr löper större risk att bli utsatta 

för rån. Detta kan även vara till andras nackdel om de är ute efter bråk och vill skada andra.  

Brotten limiteras om gatorna är mer bevakade. Författarna ser ett dolt budskap som kan stå för 

att motverka brottslighet på gatorna där många civila vistas.  

 

4.2 Analys med hjälp av påverkanteorin lånad från socialpsykologin 

 

4.2.1 SCA 

Förpliktelse  

SCA anses som konsekventa när de använder en bild på två flickor med slöja runt huvudet
141

. 

Många blir provocerade av religiösa symboler och debatten har varit stor kring detta den 

senaste tiden. Här visar dock SCA att de är konsekventa i sitt ställningstagande vad gäller den 

frågan.  

 

Reciprocitet  

SCA använder många bilder som kan hänvisas till reciprocitet och tanken att vilja vedergälla 

den som givit något. Bild åtta och tio refererar till miljön, silen med vattnet som rinner 

igenom är en liknelse att företaget är måna om att bibehålla det rena vattnet som finns i 

Sverige. Bild tio symboliserar ansvaret för naturen som företaget har. Även bilderna som bär 

budskapet om den sociala agendan
142

 är ett sätt att visa att de vill återgälda sin personal på 

bästa sätt. 

 

Sociala bevis  

När människor ska bestämma sig för hur de ska agera i en viss situation eller vad de ska tro är 

att se vad andra gör eller tror viktigt enligt principen om sociala bevis. Den omständighet när 

                                                      
141 Bild 2. 
142 Bild 15-19. 
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sociala bevis fungerar särskilt effektivt är vid likhet: Människor är mer benägna att följa dem 

som liknar dem själva.
143

 Med detta som grund nås en ökad förståelse för den stora variation 

av människor som valts ut till bilderna i SCAs årsredovisning. Flera olika etniska ursprung 

finns representerade och flera olika åldrar bland personerna samt både män och kvinnor syns i 

bilderna. En mångfald infinner sig i rapporten och ger en möjlighet för läsaren att hitta 

personer som liknar dem själva vilket leder till ett ökat intresse för årsredovisningen oavsett 

om läsaren är en anställd eller finansanalytiker.  

 

Sympati  

Som nämnts tidigare har attraktiva människor den inverkan på andra att de har en förmåga att 

påverka andras åsikter
144

. Generellt har SCA använt sig av alla kategorier av människor på ett 

mycket bra sätt, dock har de flesta varit vackra att se på. Bild ett visar endast ryggtavlan på ett 

barn men det räcker för att kärlek skall uppstå. Även bild nitton har liknande effekt som visar 

ett barn som sitter i en sele på pappans mage. Bild tre består av två äldre damer som är fint 

klädda samt ler med hela ansiktet vilket gör dem attraktiva och med hjälp av haloeffekten gör 

att de även ser vänliga ut. De unga kvinnorna i bild två är även de vackra dock har de slöjor 

runt huvudet och döljer därmed en del av det attraktiva hos kvinnan. Detta gör SCA till ett 

globalt medvetet företag. En annan faktor som vanligtvis leder till att väcka sympati hos 

läsaren är likhet. Vi tycker om människor som liknar oss själva.
145

 Genom att använda 

personer med olika etniska bakgrunder, olika åldrar samt kvinnor och män täcker SCA in hela 

mångfalden av människor. På detta sätt kan alla läsare av årsredovisningen känna igen sig 

någonstans i rapporten. Genom att associera årsredovisningen med positiva känslor eller saker 

strävar ofta företaget efter att dra nytta av den positiva uppfattning som detta genererar. Att ha 

med barn i bilderna
146

 ger underbara associationer och det kärleksfulla paret i rulltrappan i 

bild fem berör en emotionellt på flera sätt. Damerna i bild tre har underbara leenden som 

smittar av sig likaså kvinnan i bild tolv, flickan i bild tretton, mannen i bild sexton och damen 

i bild arton. Den röda, varma och kärleksfulla färgen i bild femton bidrar med känslan för den 

gemensamma uppfattning om de fem bilderna som presenteras tillsammans, ”den sociala 

agendan”.  

 

Auktoritet  

                                                      
143 Cialdini (2005). Sid. 159. 
144 Cialdini (2005). Sid. 167. 
145 Cialdini (2005). Sid. 169-171. 
146 Bild 1, 13 och 19. 
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I Holmens årsredovisning återfanns bilder på ett antal auktoriteter från deras årliga 

bolagsstämma. SCAs frånvaro av denna typ av bilder är intressant. Det förekommer ett antal 

porträttbilder på styrelseordförande samt styrelsemedlemmar i kostym eller dräkt men det är 

det enda. Känslan som läsaren får blir att de vill ha en mer platt organisation där personalen 

och kunderna står i centrum. Auktoriteterna har stigit ner från tronen och för givande 

konversationer med personalen.  

 

Knapphet  

Tillgängligheten är av stor betydelse vid knapphetsprincipen
147

. Att använda bilder som 

skapar en nyfikenhet hos läsaren är ett sätt att locka till läsning. Denna metod använder SCA i 

stor utsträckning och de gör det genom att visa bilder som har ett eget budskap men 

tillsammans med andra bilder nås ytterligare en gemensam innebörd. Utan tillhörande text 

som ofta är relativt liten är det svårt att nå en förståelse för bildernas gemensamma symbolik. 

Följande bilder bär ett gemensamt budskap; Bild ett med barnet i rutschkanan tillsammans 

med bild två, de två unga kvinnorna med slöja samt de två stiliga äldre damerna (bild tre). 

Företaget vill visa att de är en internationell aktör inom personliga hygienartiklar
148

 och dessa 

målgrupper representerar produkterna. Även bilden med visselpipan, bild nio, skapar en 

nyfikenhet. Varför använder företaget en sådan produkt i en årsredovisning? Den hör 

vanligtvis hemma i en idrottshall e.d. Den tillhörande texten hjälper läsaren att förstå att 

denna visselpipa används vid uppförandekod
149

. 

 

4.2.2 Securitas 

Förpliktelse 

Den femte bilden redogör för de olika förhållanden Securitas anställda jobbar med. De visar 

att de inte särskiljer mellan könen på arbetet. 

 

Reciprocitet 

Bild tre visar hur viktigt det är att ge tillbaka till andra genom att tillgodose med service och 

att alltid vara till hands för människor. Här har de illustrerat med bilden på de två personerna 

där den anställde försöker hjälpa flygresenären.   

 

Sociala bevis 

                                                      
147 Cialdini (2005). Sid. 251. 
148 SCAs årsredovisning (2009). Sid. 22. 
149 SCAs årsredovisning (2009). Sid. 7. 
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Genom att inta den traditionella asiatiska hälsningen på första bilden visar de för andra hur 

den asiatiska hälsningen går till. Det handlar om att visa hänsyn när människor åker till något 

av de Asiatiska länderna som hälsar på detta sätt att hälsa tillbaka på samma sätt.
150

 Ett bra 

exempel är om någon hälsar dig välkommen på detta sätt, så ska hälsningen tillbaka ske på 

samma sätt för att visa respekt. Här påverkas läsaren att följa de normer som tillämpas i de 

olika länder som Securitas är verksamma i. På tredje bilden vill Securitas påverka genom att 

visa att de alltid är till lags för andra och att de är en styrka att räkna med oavsett vart de än 

befinner sig. De vill visa att mottot är den samma även om de är verksamma i olika sektioner. 

Den fjärde bilden använder dem för att visa andra den multivariation de har inom arbetet. De 

tillgodoser med olika slags säkerhet världen över. De befinner sig på olika platser och med 

denna bild vill de visa hur de patrullerar på kontor eller byggnader överlag. Vid kontroll inom 

färjetrafik förekommer Securitas tjänster, vilket visas på femte bilden. Bilden används för att 

påverka kvinnor överlag att inse att de också kan jobba med tjänster som annars anses vara 

manliga. Även kvinnor som befinner sig i samma situation som denna på bilden kan relatera 

till detta och de svårigheter kvinnan må stöta på arbetsplatsen pga. att hon är en kvinna och 

inte en man. På den sjätte bilden påverkar dem genom att applicera en tjänstebil bredvid 

mannen för att visa att de arbetar ute på gatorna. Bilden blir mer trovärdig då de flesta civila 

stött på personal från Securitas ute på gatorna eller på köpcentrum. 

 

Sympati 

De människor som har ett intresse för olika kulturer kan associera till första bilden och kanske 

t.o.m. minnas tillbaka till en resa som gjorts. Andra kan påverkas negativt av denna bild då de 

inte känner igen sig i en sådan situation och tycker att det är märkligt att hälsa på detta viset. 

Dessutom har de använt kvinnor som fysisk attraktion för att locka läsarna. Den andra bilden 

visar en mörkhyad människa som jobbar för Securitas. Här vill alltså Securitas visa för läsarna 

av årsredovisningen att företaget är till för alla. De särskiljer inte på folkslag, kulturer och 

åldrar. Här har de också försökt påverka läsaren genom att använda en annan kulturbakgrund, 

nämligen från USA och mannen på bilden verkar vara mycket trevlig med sitt leende. 

Securitas vill associeras med trevlig personal som kan hjälpa andra vid behov dessutom ger 

mannen ett intryck av styrka. Tjänstemannen kan ta sig an människor som missköter sig. Här 

vill företaget påverka genom att ge en trygg bild för läsaren samtidigt som de demonstrerar att 

de finns globalt. Genom att demonstrera hur patrullering sker på kontor vill företaget att 

arbetare inom kontor ska känna igen sig i bild fyra. De flesta som arbetar sent på kontor kan 

                                                      
150 Cialdini (2005). sid. 159. 
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relaterar till denna bild då de säkert stöter på väktare som ska patrullera igenom kontoret för 

att försäkra sig om att allt är i sin ordning.  

 

Det har blivit alltmer vanligt att kvinnor arbetar med ”manliga” jobb och när företagen 

försöker visa det i deras bilder förknippar de flesta det som ett sätt att marknadsföra sig för att 

kvinnor attraherar fler läsare.
151

 Detta illustreras på femte bilden. För bild sex finns en del 

sympati för den påverkan som sker här pga. att människor kan relatera eller tycker att de 

känner igen mannen på bilden. Författarna menar inte att människor känner sympati för att de 

känner mannen ifråga utan med hjälp av uniformen relaterar dem tjänstemannen till Securitas.  

 

Auktoritet 

De kläder som väktarna på bild ett har skapar en trygghetskänsla och representation. 

Uniformerna associeras till Securitas och de som vet vad Securitas står för och är verksamma 

förknippar kvinnorna som jobbar till företaget. Den andra bilden visar att mannen bär på en 

fin kostym från Securitas som står för vad denne representerar och skapar en trygghetskänsla 

precis som första bilden, att hjälpen finns nära till hands. Det faktum att mannen har en 

kostym gör att det inte blir lika lätt att lyda tjänstemannen då denne har en mer formell klädsel 

än den andra uniformen som de flesta förknippar med polisuniform.
152

 På bild fyra har 

Securitas använt andra personer med formell klädsel än väktarna i fråga för att återge en 

verklig kontorsmiljö. De vill visa för läsaren hur en patrullering sker. Läsaren får en mer 

övergripande känsla för trygghet då väktaren söker igenom kontoret för att försäkra sig om att 

allt är i sin ordning. Den sjätte bilden relaterar till den ovanstående bilden för även här 

framhävs de byråkratiska arbetskläderna som är mer pösigare och mörkare i färgerna. Det 

finns en återkoppling till det militära och detta skapar en slag trygghet eller rädsla beroende 

på hur individer tolkar situationen.  

 

Knapphet 

Den andra bilden påverkar läsaren att vilja veta mer t.ex. vart mannen är på väg? Författarna 

förstår att mannen jobbar som väktare pga. sin uniform, men inte vad denne gör för tillfället, 

vad det är som denne vaktar över? Bristen på information bildar en nyfikenhet för bilden.  

 

 

                                                      
151 Cialdini (2005). sid. 194-195. 
152 Cialdini (2005). sid. 221. 
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5. Underskattningen av bildernas betydelse 

I detta kapitel presenterar författarna studiens slutsatser som ämnar ge svar på studiens 

frågeställning. Kapitlet avslutas med att presentera författarnas egna reflektioner samt förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Nedan presenteras resultaten för de företag vars årsredovisningar som undersökts. Även 

återkopplingar till valda teorier samt metoder kommer att utföras. 

 

SCA 

SCA använder löpande olika färgteman för varje kapitel på ett mycket smakfullt och estetiskt 

sätt. Företaget täcker en bred kundkrets genom att illustrera med bilder på olika kön, åldrar, 

etnicitet och miljö. De vill även framhäva att de är måna om miljön samt att de för en god 

personalpolitik. Företaget använder bilderna på ett sätt som gör läsaren nyfiken och därmed 

även vill läsa vidare. Detta användande av bilder kan hänvisas till Cialdinis 

knapphetsprincip
153

. Att medvetet utesluta informationstext eller att budskapet i bilden inte är 

helt klar gör läsaren nyfiken.  

 

SCA har använt sig utav de utlösande faktorerna sympati och sociala bevis i störst 

utsträckning för att nå samtycke hos läsaren. Här har de använt människor av olika kategorier 

på ett mycket genomtänkt sätt som gör att de flesta kan känna igen sig i bilderna och känna 

samhörighet. Vackra människor och barn berör ofta emotionellt. Kärleksparet i rulltrappan i 

bild fem är ett annat exempel på detta.  

 

Företagets vilja att gengälda syns i årsredovisningens bilder, enligt Cialdini benämns detta 

med reciprocitet.
154

 Vattnet som rinner genom silen, symbol för det rena vattnet, 

miljöansvaret de har samt bilderna om den sociala agendan visar på viljan att återgälda sin 

personal. Frånvaron av bilder på auktoriteter kan tyda på en organisation som vill framstå som 

platt och där personalens röster är viktiga. 

 

Securitas 

Företaget använder människor på varje bild som föreställer Securitas medarbetare av olika 

slag. Deras gråa logofärg syns på nästan alla bilder för att läsaren av årsredovisningen ska 

                                                      
153 Cialdini (2005). sid. 251. 
154 Cialdini (2005). sid. 64-65.  
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förstå att det är den gråa färgen som kännetecknar Securitas. Detta demonstreras med bilder 

som författarna valt att undersöka samt att de finns verksamma inom olika miljöer, t.ex. på 

kontor, flygplats, färja etc. Securitas val av bilder i årsredovisningen anser författarna visar 

den verkliga bilden av företaget. Bilderna är valda för att inge förtroende hos läsarna och 

potentiella kunder som anlitar Securitas tjänster. Företaget vill porträtteras som seriöst. 

 

Bilderna i årsredovisningen är dock onyanserade. I bilderna förekommer alltid en 

Securitasanställd samt en bakgrund som försöker förklara de olika sammanhang som företaget 

är verksamt i. Mer liv och rörelse i bilderna gör bilden mer trovärdig. Skulle den 

Securitasanställde som finns med på alla bilder kunna uteslutas och ändå nå samma budskap? 

 

När Securitas tillämpar Cialdinis teori, påverkar dess bilder genom sympati och auktoritet. 

Sympatin frambringar de olika kulturella miljöaspekterna som de infinner sig i och 

auktoriteten påverkar läsaren genom en känsla av lydnad och trygghet till människorna på 

bilderna, då de bär på hög auktoritets uniformer.  

 

Holmen  

Holmen använder ett blått tema genom årsredovisningen för att markera för läsarna företagets 

logofärg. Kvinnor används regelbundet i årsredovisningen och de visar även att de är måna 

om sin personal genom att tillgodose med olika rehabiliteringsmöjligheter såsom träning, 

fack, socialt ansvar m.m. Företaget har använt bilder som representerar de olika miljöer som 

de är verksamma inom. Bilderna är mycket varierande och visar läsarna de olika områden och 

situationen de infinner sig i. Författarna anser att valet av bilder varit väl genomtänkt.  

 

Två begrepp inom Cialdinis teori om samtycke används flitigt i Holmens bilder nämligen 

sympati och sociala bevis. Holmen har använt sig utav kvinnor i hälften av årsredovisningens 

bilder vilket ger en vilseledande bild av företaget då de endast har nitton procent anställda 

kvinnor. Kvinnornas fysiska attraktivitet skapar en haloeffekt som gör att läsaren får ett mer 

positivt intryck även av andra positiva egenskaper
155

. Läsaren får omedvetet en mer positiv 

syn på företaget genom användandet av dessa kvinnor. Ytterligare en faktor som väcker 

sympati är association och Holmen har frekvent valt bilder som väcker positiva känslor hos 

läsaren, t.ex. den vackra spegelsalen på Grand hotell, pappan med sin dotter i skogen och den 

lyxiga rosa asken vilken associeras med lyx. Principen om sociala bevis är viktig när 
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människor ska bestämma sig för vad de ska tro eller hur de ska agera
156

. Holmen har valt att 

använda relativt vanliga människor i bilderna vilket gör rapporten mer lättillgänglig för andra 

vanliga människor. Tidigare studier
157

 har visat på att förståelsen varit låg hos den allmänna 

befolkningen för årsredovisningar och på detta sätt nås dessa människor.   

 

En annan faktor som väcker samtycke är förpliktelse. Ett sätt att nå detta är Holmens 

användande av bild sex, Sveriges rikes lagbok och domarens klubba, samt bild fem, Holmens 

bolagsstämma. På detta sätt vill framstå som konsekventa och trovärdiga.  

 

Stora Enso 

Företaget använder bilder som introducerar deras samarbeten med andra länder, vilket går att 

tyda med hjälp av de olika miljöer, etnicitet och kultur. Porträttbilder förekommer som 

presenterar styrelsen, Group Executive Team och medarbetarna. Till största delen använder de 

bilder för att framhäva hur måna de är om skogen och dess sätt att avverka skog, samt vikten 

av att plantera nya träd.   

 

Företaget har använt jordnära färger i sin årsredovisning, vilket skapar stimulans för läsaren. 

Företaget hade varit mindre trovärdigt om de hade presenterat skrikiga färger i 

årsredovisningen. I denna aspekt har Stora Enso enligt författarna lyckats bra. De kulturella 

bilderna gör att läsare av olika etniska bakgrunder kan associera lättare till miljö och 

bakgrund. Dessutom har bolaget illustrerat hur naturvänliga de är med hjälp av bilder på natur 

och frisk skog, vilket skapar en trygg känsla för att påvisa att miljöförstörelse inte 

förekommer. Det förekommer variation av bilder som gör att intresset för läsaren ökar. Det 

går att skildra människor i fattigare miljöer samt människor i rikare miljöer som kan väcka 

åsikter om orättvisan i världen då somliga lever under sämre omständigheter. Stora Ensos 

bildval anses varit noga planerat och strukturerad för bra resultat av årsredovisningen. 

Företaget har varit konsekvent genom att illustrera med utländska bilder vilket ökar 

trovärdigheten för dem. De har inte enbart begränsat sig inom ramarna för industriländerna 

utan också lyckats framhäva det hårda arbete som utvecklingsländerna tillför med.  

 

Stora Enso har lyckats väl med att tillämpa teorin om påverkan. Bilderna påverkar läsaren 

genom att känna sympati för människorna på bilderna. Det skapas en känsla av orättvisa och 
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157 Smith & Smith (1971). sid. 556-560., Courtis (1986). sid. 292-293. & (1995). sid. 11-13. 
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skuldkänslor för det som människor i rikare miljöer har som går att förbättra om människor 

hjälper varandra. Detta går att koppla till skogsmiljön genom att människor bör bidra till ett 

renare samhälle. Läsaren blir inspirerad till att följa de goda exemplen för friskare miljö. 

Företaget påverkar också genom sympatikänsla för barnen på bild sex, då dessa lätt påverkar 

människor emotionellt. 

 

Poolia  

Poolia hade dessvärre ett fåtal bilder att utgå ifrån, vilket gör det svårt att få en heltäckande 

bild av tjänsteföretaget. Av de bilder som analyserades gavs ett intryck av proffsig personal 

tack vare dess formella klädsel och de porträttbilder som fanns för att presentera styrelsen och 

koncernledningen.  

 

Författarna anser att valet av bilder kunde varit bättre. Bilderna domineras av porträttbilder, 

men då detta är ett tjänsteföretag bör som omväxling med fler bilder av interaktivitet mellan 

konsulter finnas med för att utge en trovärdig bild. Poolia framstår som en diktatur och 

onyanserat företaget tack vare mångfalden av porträttbilder. Bristen på bilder kan hänföras till 

kostnaden för bilder. 

  

Poolias sätt att påverka enligt Cialdinis teori domineras av sympati och knapphet. Sympati i 

detta fall påverkar läsaren genom att illustrerar med attraktiva människor som har ett 

intelligent utseende. Bristen av bilder utgör större delen av knappheten.   

 

Proffice 

Detta företag hade inte några bilder i årsredovisningen, vilket medförde att analys av detta 

bolag inte var möjlig.  

 

Efter analys av företagens bilder skapas en nyfikenhet hos författarna för hur producenten av 

bilderna arbetar och tänker. Författarna till studien kontaktade en av SCAs anlitade fotografer, 

Juliana Yondt, för att stilla ovissheten. Yondt återger en illustrerad bild på det expertarbete 

som ligger bakom varje bild. Här förklarar Yondt att ett tätt samarbete med reklambyrån 

Hallvarsson & Halvarssons Art Director ligger bakom konceptet med SCAs bilder. Bilderna 

är planerade på detaljnivå enligt Yondt och ålder, etnicitet och miljö är endast några av dessa 
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detaljer. Yondt nämner även de symboler som använts i hållbarhetsredovisningen vilket kan 

återkopplas till de konstvetenskapliga teorierna författarna använt vid bildanalys.
158 

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för bildernas betydelse samt sättet de påverkar 

läsaren på. Forskning inom bildernas värde i årsredovisningar har varit sparsam. Författarna 

anser att betydelsen av bilderna är underskattad och att inte utnyttja värdet av bilderna är 

synd. Årsredovisningen är en lagstadgad och relativt dyr rapport som alla aktiebolag måste 

upprätta varför då inte utnyttja detta tillfälle att kunna påverka läsaren? Denna studie visar att 

läsarna påverkas i hög grad av bilderna och framförallt hur de är framtagna.  

 

Det mest anmärkningsvärda i denna studie är att de två skogsbolagen (Holmen och Stora 

Enso) samt konsumentbolaget (SCA) (produktbolag) är de som använt sig av bilder mest 

frekvent och på ett mer genomtänkt sätt. Tjänstebolagen använder inte bilder på samma sätt. 

Poolia hade ett begränsat antal bilder som var svåra att analysera och få ett rättvisande resultat 

av och Proffice hade inga bilder alls. Securitas är det tjänstebolag som använde bilder i större 

utsträckning, dock något onyanserat enligt författarna. Naturligtvis har reklambyråerna som 

respektive företag anlitat en viss betydelse i denna slutsats men det är i slutändan bolagen som 

bestämmer vilka resurser som ska användas på årsredovisningarna. 

 

5.1 Egna reflektioner 

Författarna vill understryka att några generella slutsatser inte går att dra då underlaget i den 

empiriska studien varit begränsat. Författarnas förståelse för bildernas betydelse innan 

undersökningens början var begränsad. Efter studiens avslut har insikten för bilders innebörd 

utvecklats och författarna ser nu på bilder med mer kritiska ögon.   

Avslutningsvis anser författarna att det är viktigt att företag använder bilder i sina 

årsredovisningar alternativt att använda de befintliga bilderna på ett mer genomtänkt sätt. 

Företagen behöver förstå vikten av bildernas påverkan på läsaren. 

 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

Studies syfte har varit att studera bildernas inverkan på läsaren samt öka förståelsen av dess 

betydelse. Urvalet i studien har bestått av skogsbolag, konsumentbolag samt tjänstebolag. 
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Intressant vore att undersöka andra branscher samt ett större urval för att nå en mer 

generaliserbar slutsats.  

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka vad intressenten av årsredovisningen 

egentligen efterfrågar.   

Vid mötet med Hallvarsson diskuterade en avsaknad av riskanalyser i årsredovisningarna med 

tanke på den finanskris som varit. Dessutom diskuterades årsredovisningens struktur. Varför 

årsredovisningen exempelvis inleds med VD-ordet vore intressant att undersöka. 
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Bilaga 1. 

Samtal med Björn Molin den 1 november 2010, Värtavägen 17, Stockholm. 

 

Björn Molin är en seniorkonsult med lång erfarenhet av att utveckla verksamheter. Molin har 

varit delägare i ett svenskt managementkonsultföretag och har bl.a. skrivit boken: ”Tänkebok 

för chefer baserad på bilder”. 

 

Vid samtalet med Molin använde författarna olika teman för att samtalet skulle leda fram till 

det författarna ville ha hjälp med. Syftet med studien, informationsvärdet i årsredovisningar, 

presenterades och utifrån det fortsatte diskussionen.  

 

Författarna och Molin diskuterade tillsammans hur och vad som skulle vara intressant att 

undersöka inom detta område. Molin har erfarenhet av hur företag använder årsredovisningen 

som ett verktyg för att utveckla verksamheten och detta område skulle vara intressant att 

fortsätta undersöka. Molins företag Bottomline har tagit fram en ”värdekub”
159

 som adderar 

upplevelsevärden till de mätbara värden som finns i ett företag. För att kunna ta fram dessa 

värden presenterar Molin en modell som han arbetat fram genom åren som han benämner 

KBR, den kompletterande balansräkningen
160

. Den består av kund- och brukarvärde, 

medarbetarvärde, strukturvärde, miljövärde samt samhällsvärde. Om företaget utvecklar dessa 

så utvecklas även tillgångarna menar Molin. Rent praktiskt kan årsredovisningen struktureras 

under dessa begrepp och då nås ett resultat, nämligen hur väl företaget använder 

årsredovisningen för att utveckla verksamheten. Till detta bör även kulturvärden adderas för 

att visa hur väl företaget presenterar verksamhetskulturen. Molins definition av kultur:  

”Så här känner, tänker och gör vi och så här ser vår arbetsmiljö ut”. 

 

Något som Molin påpekar som är mycket viktigt i organisationer är att alla i företaget har en 

gemensam bild av hur det ser ut i företaget nu och även i framtiden. Vikten av att förstå att 

”mina bilder är inte dina bilder”. En illustration av detta finns i Molins bok, Tänkebok för 

chefer baserad på bilder, sidan 23
161

.  

 

                                                      
159 Molin (2004). Sid. 27. 
160 Molin (2004). Sid. 61-84. 
161 Molin (2004). Sid. 23. 
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Molin tipsar om att även leta teorier inom bildernas betydelse och då genom att kontakta 

konstskolor för att få hjälp med detta. 

 

Molin hänvisar även till en tidningsartikel ur Dagens Industri där Hallvarsson & Halvarsson 

figurerar som behandlar kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Enligt Molin är de 

skickliga inom ämnet.  

 

Författarna tackar för hjälpen. 
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Bilaga 2.  

Telefonsamtal med Anette Göthlund, Konstfack, den 12 november 2010. 

 

Efter ett antal mail och telefonsamtal fick författarna till slut tag på en professor inom 

bildpedagogik på konsthögskolan i Stockholm, Konstfack. Kvinnan heter Anette Göthlund 

och arbetar på institutionen för bildpedagogik.  

 

Författarna inleder samtalet med att presentera sig för att därefter förklara syftet med studien, 

värdet av informationen i årsredovisningar, därmed även dess bilder. 

 

Göthlund gav förslag på flera författare som skulle kunna vara aktuella för ändamålet och 

presenterade även semiotiken för författarna som är en analysmetod för att kommunicera med 

tecken. Denna metod lånas vanligtvis för att granska bildernas betydelse. Göthlund har 

tillsammans med Yvonne Eriksson skrivit en bok som heter: ”Möten med bilder” som 

rekommenderades för författarna. Även Gert Z Nordström och Borgensen & Ellingsen 

nämner Göthlund som användbara författare inom valt ämne. 

 

Författarna tackar för hjälpen. 
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Bilaga 3.  

Samtal med Mats Hallvarsson den 25 november 2010, Sveavägen 20, 

Stockholm. Hallvarsson & Halvarsson. 

 

Mats Hallvarsson är i grunden journalist och en av grundarna till företaget Hallvarsson & 

Halvarsson, ett företag som hjälper verksamheter och organisationer att skapa värden genom 

att utveckla kommunikationstjänster. De producerar cirka femtio årsredovisningar per år.  

 

Författarna börjar med att presentera sig och även förklara syftet med studien, 

värderelevansen av informationen i årsredovisningar, och därefter fortsatte diskussionen. 

Även här använde författarna till studien olika teman inom valt område för att Hallvarsson 

skulle förstå vad författarna ville ha hjälp med. Därefter fick Hallvarsson svara och associera 

fritt för att samtalet på så sätt eventuellt skulle leda fram till något användbart.   

 

Författarna inleder diskussionen med att förklara att de vill granska den frivilliga delen av 

årsredovisningen men detta begrepp anser Hallvarsson inte vara korrekt. Han anser att 

begreppet inte finns i näringslivet. Företag vill gärna att så mycket som möjligt av 

årsredovisningen granskas av revisorer för att öka transparensen och kvaliteten, därför flyttas 

information som tidigare har redovisats frivilligt t.ex. förvaltningsberättelsen som är 

lagstadgad och därmed granskad. ”Målet är att rapporten ska vara så väl läst som 

möjligt!”Citat från Mats Hallvarsson. 

 

Hallvarsson & Halvarsson har årsredovisningsseminarium årligen där de granskar cirka 100 

årsredovisningar gällande den finansiella informationen. Efter detta sker en analys och sedan 

en ranking av årsredovisningarna. Hallvarsson nämner att de finns olika tävlingar inom 

området med syftet att höja kvaliteten på rapporteringen av finansiell information. OMX 

NASDAQ och Aktiespararen har sådana tävlingar och internationellt anordnar Report Watch 

by e.com en liknande tävling. Dessa tävlingar är mycket åtråvärda och därför blir dessa 

kriterier vägledande för de som producerar årsredovisningar. 

 

Något som är mycket väsentligt är vilka intressenter till årsredovisningarna är? Hallvarsson 

presenterade en ”intressentros” som de använder sig av: i mitten finns ledningen och 
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styrelsen och runt dessa finns fyra kategorier av intressenter; kapitalmarknaden, kunder och 

leverantörer, anställda och samhället. Där den primära är kapitalmarknaden.  

 

Bilderna i årsredovisningarna är ofta noga utvalda. Hallvarsson hjälpte Securitas med deras 

årsredovisning och berättar att det tog flera timmar att bestämma bilder till den. De ville ha 

genomtänkta budskap i bilderna. Detta är värt att granska ytterligare enligt Hallvarsson. 

 

Ett intressant område att granska vore företagens riskbeskrivning, framförallt efter den senaste 

finanskrisen. Hallvarsson anser att det finns stora brister i rapporteringen. Även en 

strukturanalys vore intressant enligt honom. Varför företag alltid inleder rapporten med VD-

ordet? 

 

Hallvarsson är intresserad av författarnas studie och anger att han gärna vill träffa vår 

handledare samt Björn Molin som författarna har refererat till under samtalets gång.  

 

Författarna tackar för sig och ber att få återkomma. 
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Bilaga 4.  

Möte med Björn Molin, Mats Hallvarsson och Paula Liukkonen den 3 

december 2010, Kräftriket, företagsekonomiska institutionen. 

 

Efter samtal med författarnas handledare, Paula Liukkonen, bokas ett möte med Björn Molin, 

Mats Hallvarsson, Paula Liukkonen samt författarna. Liukkonen anser att detta kan bli något 

mycket intressant. Valda företags årsredovisningar och relevanta teorier presenterades. 

Därefter fördes en ostrukturerad diskussion inom ämnet om vad som skulle vara det mest 

intressanta och aktuella att analysera i årsredovisningen. 

 

Hallvarsson inleder med att presentera sig själv och därefter gör de andra deltagarna 

detsamma. Hur årsredovisningar används och läses anser Hallvarsson är en stor 

kunskapslucka inom området. Detta är oerhört viktigt och skulle generera mycket inom 

produceringen av årsredovisningar och läsarna skulle få den information de efterfrågar.  

 

En diskussion förs om årsredovisningens relevans, om rapporten kanske har gjort sitt. 

Analytiker söker information på nätet som är mer uppdaterad än årsredovisningen. Här 

kvarstår faktum att den informationen inte är granskad, vilket väger tungt i argumenteringen. 

Hallvarsson refererar till sina kunder som gärna vill ha sin årsredovisning som ett 

marknadsföringsverktyg med ut till sina kunder. 

 

Molin anser att företagen måste bli bättre på att öka kvaliteten i kommunikationen med olika 

aktörer. Samma bilder måste finnas internt och externt.  

 

Företagets logofärg är alltid en viktig faktor vid produktion av årsredovisningen. Det finns 

manualer från företagen om hur färger får användas i rapporterna berättar Hallvarsson. 

 

Ett positivt exempel som Hallvarsson berättade om är SCAs resa från att ha varit ett 

skogsbolag till att numera klassas som ett konsumentbolag. De har arbetat med sin 

årsredovisning i flera år och vunnit många tävlingar inom detta område. De har arbetat 

mycket med bilderna och dess budskap. 
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Relativt snabbt är alla överens om att bilderna har en stor betydelse i rapporten och att det är 

detta som ska bli författarnas avgränsning. Behovet av forskning har visat sig stort inom 

årsredovisningar och dess informationsvärde, dock blir detta en bra avgränsning i ett första 

pilotprojekt. 

 

Författarna tackar alla för att de tagit sig tid för oss. 
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Bilaga 5. 

Beskrivning, analys samt tolkning med hjälp av konst- 

vetenskapliga teorier och metoder 

  

4.1.3 Holmen  

Författarna inleder med en generell överblick på bilderna i Holmens årsredovisning. Det mest 

framträdande är Holmens logofärg, dvs. användning av Holmens blåa färg som tema genom 

årsredovisningen. Detta visas genom personalens arbetskläder, utrustning, 

styrelseledamöternas kavajer, miljöer där det blåa framhävs och färgen på diagram samt 

finansiella rapporterna. I årsredovisningens bilder gestaltas ungefär 50 procent kvinnor. I 

årsredovisningen redovisas att 19 procent av de anställda är kvinnor
162

. En viktig aspekt är att 

bilder med annan etnisk bakgrund saknas. Porträttbilder används för att presentera styrelse- 

och koncernledning.   

 

Nedan sker en presentation av de bilder som valts för att analyseras. 

 

 

Affärsidé, strategi och mål 

 

Bild 1. Källa: Holmens årsredovisning (2009). sid. 6. 

Ikonografi och ikonologi 

Bildytan domineras av tre grupper av bildelement. En hand med en kompass i, karta och en 

piltavla med pilar. Pilarna bildar en spetsform mot piltavlan. De färger som träder fram är 

blått och rött medan de övriga färgerna är svagare och smälter in i bilden. Handen som håller i 

kompasset symboliserar färdriktningen genom vilken vi ska färdas för att uppnå ett mål och 

det är detta som pilarna betyder, att rikta sig in mot målet. Precis som när en pil kastas mot en 

                                                      
162 Holmens årsredovisning (2009).  
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pilltavla ska den pricka in mitten av tavlan för att lyckas inom spelet. Holmen har en affärsidé 

och för att göra denna affärsidé uppnåelig måste de ha vissa strategier för att uppnå dessa mål 

annars blir inte affärsidén fullkomlig. Detta tolkas av författarna att kompassen används som 

vägledning, eftersom den pekar mot ett mål med hjälp utav strategier (kartan) de lägger upp. 

 

Semiotik 

Kompassens funktion är att orientera användaren fram till det uppsatta målet. Dock är den 

oanvändbar utan hjälp av kartan som är ett komplement till denna. Kartan hjälper användaren 

av kompassen att hitta rätt med hjälp utav strategier till målet. Pilens symbolik är riktning, 

vilket kan hänvisas till trafikskyltar exempelvis för att hjälpa föraren med dess färdriktning. 

Bilden illustrerar Holmens budskap gällande kompassen som ska hjälpa dem att orientera sig 

från dess affärsidé med hjälp av kartan som ska guida dem till målet. Tanken är att pilarna ska 

träffa tavlans mitt för att nå målet.  

 

Kontextens betydelse  

Mottagarkontexten i bilden beror på hur en läsare tolkar tecken och detta grundar sig i vilken 

utbildning, tidigare erfarenheter och kunskaper som läsaren har. Mottagarkontexten i 

årsredovisningarnas bilder är dess intressenter, dvs. kapitalmarknaden, kunder och 

leverantörer, personal samt samhället. Kapitalmarknaden består av exempelvis analytiker och 

aktieägare där den förstnämnde ofta besitter stora kunskaper inom området medan 

aktieägarnas kunskaper kan vara varierande. Kunder och leverantörers mottagarkontext till 

årsredovisningens bilder kan vara mycket spridda. Kunskap och tidigare erfarenhet kan skilja 

sig avsevärt. Mottagarkontexten bland personalen är relativt bra i och med att de befinner sig i 

samma företag och har en större förståelse för dess verksamhetskultur. Samhällets 

mottagarkontext är varierande beroende på utbildning och tidigare erfarenheter. En ökad 

förståelse nås för årsredovisningens bilder av de som är bosatta i de nordiska länderna i och 

med att företaget är en sammanslagning av ett Svensk och ett Finskt bolag, här råder liknade 

kulturer.   

 

Den inre kontexten i bilden utgörs av de tre elementen kompasset, kartan samt piltavlan med 

dess tre pilar. Tillhörande text bidrar med den yttre kontexten och hjälper läsaren förstå det 

gemensamma budskapet i denna bild. 
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Iggesund Paperboard 

 

 

  

  Iggesund Paperboard är den tredje största tillverkaren av färskfiberkartong i Europa, där 

  marknadsandelen uppgår till cirka 20 procent. Iggesund Paperboard har en ledande 

  marknadsposition inom solidkartong i Europa, men är också en bytande aktör inom 

  falskkartong.  

 

Bild 2. Källa: Holmens årsredovisning (2009). sid. 16. 

Ikonografi och ikonologi 

Den pre-ikonografiska beskrivningen domineras av fyra element. Dels den vackra 

cerisefärgade kartongen, ett antal vita rullar, hyllor med olika askar och flaskor samt en 

kvinna som plockar i hyllan.  Den cerisefärgade kartongen förmedlar en känsla av kvinnlig 

lyx. De vita rullarnas betydelse är svåra att definiera närmare utan tillhörande text. Flaskorna 

och askarna i hyllan upplevs som skönhetsprodukter tack vare de fina askarna och flaskorna 

samt den eleganta kvinnan som plockar i hyllan. Kvinnans roll i bilden är endera som kund 

eller som expedit. Kvinnan har en stilren framtoning i form av kläder och smycken. Alla 

element i bilden har en genensam nämnare, papper eller kartong. Kvinnan sträcker sig efter en 

produkt i en ask. Med hjälp av bildens yttre kontext förstås att det är kartongen som vill 

framhävas. Utan text är bildens budskap svårt att förstå.  

 

Semiotik 

Bildens första element, den cerisefärgade kartongen, bär en svag text syns som lyder: 

”VICTORIAS SECRET”. Detta innehåller ett budskap om eleganta underkläder. Bildens andra 

element, de vita pappersrullarna, visar kartongens ursprungliga form. Askarna i hyllan som 

kvinnan plockar bland symboliserar exklusiva krämer. Kvinnans symbolik i bilden är elegans 

samtidigt som håret är uppsatt i en slarvig svans så upplevs kvinnan även samtidigt som en 
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vanlig karaktär från medelklassen. Budskapen tillsammans visar på kartongens användbarhet i 

olika områden.   

 

Kontextens betydelse  

Den inre kontexten i bilden består av kärnan i bildens betydelse, i detta fall utav papper-

/katong i olika utformningar. Den yttre kontexten består av tillhörande text som ger en större 

förståelse för kartongens användningsområde.    

 

Holmen Timber 

 

 

  Holmen Timber tillverkar trävaror av furu vid Iggesunds Sågverk. Ett nytt sågverk, 

  Bråvikens Sågverk, för konstruktions virke av gran är under uppförande med planerad start 

     vid årsskiftet 2010/2011. 

    

Bild 3. Källa: Holmens årsredovisning (2009). sid. 20. 

Ikonografi och ikonologi 

Den primära betydelsen i bilden består av tre beståndsdelar, från vänster en massiv trästolpe, 

en lastare med timmer samt en timmerhög. Till sist syns en kvinna som sågar en träplanka. 

Den dominerande färgen är beige, precis som virkets färg. Det första elementets betydelse är 

genuint trävirke, där inga kvistmärken syns, vilket visar på en mycket bra kvalitet på virket. 

Lastaren som är lastad med timmer visar att företaget är ett tillverkande företag som avverkar 

skogen och sedan kör den till fabriken. Kvinnan till höger i bilden har en beige tröja som 

smälter in i bilden och symboliserar användaren av trävirket.  

 

Semiotik 

Bildens olika bildtecken besår dels av den genuina trästolpen utan kvistmärken som visar det 

kvalitativa virket företaget producerar, dels av lastaren med timmer samt tillhörande 
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timmerhög vilken symboliserar att företaget är ett skogsföretag. Till sist är det kvinnan som 

använder sig av virket och som är ett uttryck för användaren av företagets produkter.  

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten består av bildens olika element; det genuina virket, lastaren med timmer 

samt kvinnan som sågar i trästolen. Dessa tillsammans bildar bildens kärna.  

 

 

Tillverkning och råvaror 

 

 

  Holmen tillverkar sina produkter, tryckpapper, kartong och trävaror i Sverige, Storbritannien 

  och Spanien. Koncernens skogar samt hel- och delägda vattenkraftverk finns i Sverige.  

 

Bild 4. Källa: Holmens årsredovisning (2009). sid. 26. 

Ikonografi och ikonologi 

Den primära betydelsen av bilden består av avverkat timmer, en kvinna som arbetar bland 

pappersbalarna samt en truck som lastar in returpappersbalar i en lastbil. Timret symboliserar 

företagets råvara. Pappersbalarna som kvinnan arbetar med visar på en av verksamhetens 

färdiga produkter och returpappersbalarna syftar till att visa att bolaget är måna om 

återanvändningen av produkten. Kvinnan som arbetar med pappersbalarna är ung, bär en 

ungdomlig t-shirt och har långt blont hår. Företaget använder en ung leende kvinna som 

symbol för att detta är en arbetsplats som har en god personalomsorg. Oftast arbetar inte unga 

kvinnor inom industrisektorn, men detta visar att företaget är kul att arbeta inom. 

 

Semiotik 

Symbolerna i denna bild utgörs dels av timret som ligger på hög till höger i bilden, detta visar 

på företagets råvara. Dels av den leende unga kvinnan som arbetar med pappersbalarna i 

mitten av bilden, denna kvinna symboliserar den glada medarbetaren som trivs på sitt arbete 
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vilket visar vilken bra arbetsplats Holmen är. Sist visar trucken som lastar en lastbil med 

returpapper att verksamheten är mån om återvinningen av brukade produkter och därmed är 

en god medborgare i samhället.  

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten består av tidigare nämnda element, timret, den arbetande kvinnan vid 

pappersbalarna samt trucken som lastar lastbilden med returpapper. Tillsammans utgör dessa element 

kärnan i bilden, dvs. att verksamheten är mån om återvinning av produkten. Den yttre kontexten är den 

tillhörande texten till bilden som i detta fall hjälper läsaren att förstå att det handlar om 

självförsörjning. 

 

 

  Holmen årsstämma 2009 samlades cirka 350 aktieägare som företrädde totalt 87 procent 

  av rösterna.  

 

Bild 5. Källa: Holmens årsredovisning (2009). sid. 30. 

Ikonografi och ikonologi 

Bildens horisontlinje befinner sig på mitten av bilden. Den nedre halvan består av 

kostymklädda män samt ett fåtal kvinnor. Den övre halvan består av en guldfärgad vägg med 

små portaler, gudomliga fönster med tillhörande blomsterlådor samt små balkonger. 

Ljuslyktorna på väggen ser ut som facklor. Alla är vända mot en man som står viden talarstol 

och förmedlar något till dem. Männen och de kvinnor som sitter och lyssnar på talaren bär 

mörk kostym vilket tyder på att det är en relativt fin tillställning. Den guldfärgade väggen 

med dess vackra portaler, balkonger och fönster förmedlar en känsla av en piazza i Italiens 

Rom. Talaren får mycket uppmärksamhet vilket tyder på att det förmedlas saker av vikt. En 

känsla av lyx infinner sig när bilden tolkas. Att äga aktier i Holmen är en bra investering, 

känns tryggt och stabilt. 
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Semiotik 

De språkliga koder som kan utläsas av bilden är männen och de få kvinnorna som bär mörka 

kostymer. Rummet de befinner sig i känns mer som en sal av lyxig karaktär. Nedanför 

talarstolen finns dekorationer av blommor. Detta kan tolkas som att det är en fin och 

betydelsefull tillställning.  

 

Kontextens betydelse 

Bildens inre kontext består av salens publik som lyssnar på talaren. Den uppmärksamhet som 

ägnas åt talaren samt den fina sal de befinner sig i visar på betydelsen av arrangemanget. Den 

yttre kontexten är bildens tillhörande text och förmedlar att bilden föreställer en årsstämma 

för förtaget.  

 

Bolagsstyrningsrapport 2009 

 

 

  Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på 

  Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk Kod för 

  bolagsstyrning (Koden) i sina regler för noterade bolag. Denna bolagsstyrningsrapport 

  följer av Kodens regler och tillämpningsanvisningar. Bolagsstyrningsrapporten har inte 

  granskats av bolagets revisor.
163

 

 

Bild 6. Källa: Holmens årsredovisning (2009). sid. 31. 

Ikonografi och ikonologi 

Bildens element utgörs av tre olika bilder. Till vänster finns tre män vid ett bord, i mitten 

visas en sittande publik och till höger visas Sveriges Rikes Lagbok, några dokument samt en 

klubba. Den blå färgen på Holmens logotyp och Lagboken är framträdande. De tre männen är 

kostymklädda och en av dem står upp och förmedlar något. Mikrofoner på bordet visar att 

publiken är relativt stor. Publiken lyssnar och tittar framåt, gissningsvis på en eller flera talare. 

                                                      
163 Holmens Årsredovisning. (2009). sid. 31. 
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Sveriges Rikes Lagbok, dokumenten och klubban som glänser visar på att företaget är måna 

om att följa lagar och regler. Här vill företaget visa att de följer lagar och regler inom Holmen. 

Lagboken i sig har en tyngd som förmedlar trygghet. Den glansiga klubben inger en känsla av 

stil. 

 

Semiotik 

Meddelandet i denna bild består av ett löfte från Holmen om en utlovad trygghet med grund i 

användandet av lagboken. Att talarna består endast av män kan tolkas som att företaget inte 

vågat ta in kvinnor på högre poster. Hade den tredje personen varit en kvinna hade bilden och 

i sin tur företaget kunnat tolkas som mer vågat och mer i framkant. De tre männen inger mer 

en slags trygghet.  

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten i bilden består av Lagboken och dess innebörd. Den yttre kontexten är den 

tillhörande text som bl.a. meddelar att bolagsstyrningsrapporten inte granskats av bolagets 

revisor. Detta kan vara anledningen till varför de har med en lagbok i bilden, detta för att de 

vill visa att de använt sig utav lagar och regler i bolagsstyrningsrapporten. Detta ger en tyngd 

till texten som saknar granskning av en revisor. 

 

 

 

  Mellanöstern och Nordafrika är allt viktigare marknader för Holmen Timber. Virkespaket 

  från Iggesunds Sågverk lossas i Alexandria.
164

  

 

Bild 7. Källa: Holmens årsredovisning (2009). sid. 46. 

                                                      
164 Holmens Årsredovisning. (2009). sid. 36. 
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Ikonografi och ikonologi 

Bilden består av byggnaderna i bakgrunden, fyra män som arbetar med att lasta virke samt 

fordonen som används. Männen är mörkhyade och bär en speciell dräkt som är typisk för 

mellanöstern vilket talar om att de är av en annan etnisk bakgrund. De bär sådana kläder så de 

uppfattas som arbetare. Byggnaderna i bakgrunden skvallrar om att de befinner sig i en annan 

kultur än Sverige. Trucken och lastbilen är det sista elementet och lastbilen är så gammal att 

sådana inte används i Sverige längre vilket vittnar om att de befinner sig i ett annat land. 

Sammantaget visar bilden på att arbetarna har det förhållandevis bra, trucken som är deras 

arbetshjälpmedel är relativt ny, däremot är lastbilen av äldre modell.  

 

Semiotik 

Bilden meddelar läsaren att företaget har ett samarbete med andra icke nordiska länder.  

 

Kontextens betydelse 

Kärnan i den inre kontexten består av de fyra mörkhyade männen som hjälps åt att lasta av 

virke. Med hjälp av texten förstås att detta utspelas i Mellanöstern eller Nordafrika vilken är 

den yttre kontexten. 

 

 

  Produktionsledaren Morgan Andersson och operatörerna Leif Nordqvist och Elise Äng 

  arbetar vid en av kartongmaskinerna på Iggesunds Bruk.
165

 

 

Bild 8. Källa: Holmens hållbarhetsredovisning (2009). sid. 11. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden innehåller tre element bestående av två män samt en kvinna. Bakgrunden avslöjar att 

de befinner sig i en fabrikslokal e.d. och deras arbetskläder är blå. Mannen i mitten på bilden 

är i femtioårsåldern och har skyddshörlurar på sig. Mannen till höger är i fyrtioårsåldern och 

kvinnan till höger är i tjugofemårsåldern. Alla tre skrattar och verkar glada. Detta kan tolkas 

                                                      
165 Holmen och omvärlden, Hållbarhetsredovisning. (2009). sid. 11. 
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som att detta är en arbetsplats där hänsyn tas till att anställa olika kön samt olika åldrar. 

Arbetsplatsen verkar även vara rolig och trygg att arbeta på. 

 

Semiotik 

Meddelandet till läsaren av bilden är att detta är en bra arbetsplats som ger en trygg an-

ställning. Det finns en gemenskap oberoende ålder och kön. 

 

Kontextens betydelse 

Kärnan i bilden utgörs av den skrattande personalen i blå arbetskläder.  

 

 

  Skog och natur har positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan.
166

 

   

Bild 9. Källa: Holmens Hållbarhetsredovisning (2009). sid. 17. 

Ikonografi och ikonologi 

Horisontlinjen ligger i mitten av bilden och den övre delen består av träd och den undre delen 

består av mark täckt med mossa. Bilden utgörs av tre element, en ryggsäck, en man och ett 

barn samt en brasa.  Ryggsäcken symboliserar en god matsäck. Brasan ger bilden liv och mys-

faktorn infinner sig. Mannen är troligtvis pappa till barnet som förmodligen är en flicka 

grundat i de rosa kläderna och det långa ljusa håret. Bildens budskap till läsaren är att skogen 

är till för alla och det är både nyttigt och mysigt att ta en skogspromenad. Att ta en paus 

bestående av en härlig matsäck gör saken ännu bättre. Att ta med barnet är ett medvetet val. 

De flesta vuxna människor oavsett kön påverkas emotionellt av barn på ett positivt sätt. Att 

det dessutom är pappan som är ute i skogen med sin lilla flicka gör så att läsaren blir ännu mer 

påverkad av budskapet.  

 

Semiotik 

Meddelandet i bilden är att skogen är livsviktig för människan och det är av stor betydelse att 

den bevaras på ett bra sätt av ägarna och de som besöker den.  

                                                      
166 Holmen och omvärlden, Hållbarhetsredovisning. (2009). sid. 17. 
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Kontextens betydelse 

Den inre kontexten i bilden består av pappan och dottern som är avgörande i denna bild. 

 

 

 

Socialt ansvar 

 

 

 

 

  Arbetssätt 

  Holmens personalpolitik är inriktad på att utveckla såväl medarbetarskap som ledarskap 

  och organisation. Arbetet styrs av lagar, avtal och ett antal interna policyer.
167

 

   

Bild 10. Holmens Hållbarhetsredovisning (2009). Sid. 46. 

Ikonografi och ikonologi 

Tre element utgör grunden i bilden. Det första består av tre kvinnor och en man där en kvinna 

sitter ner och resten står upp i en hand. Det andra utgörs av en kvinna som utövar 

styrketräning. Till sist syns en kvinna och en man som diskuterar över arbetsbordet. 

Människorna är i medelåldern och domineras av kvinnor. Den första delen av bilden där fyra 

individer står och sitter i en hand symboliserar att företaget är mån om personalen. De tar 

hand om de anställda på ett varsamt sätt. Det andra elementet i bilden meddelar att 

verksamheten vill att personalen ska må bra och därför finns förmånen att kunna träna. Det 

tredje elementet utgörs av en medelålders kvinna som instruerar en yngre man på 

arbetsplatsen. Detta visar på jämställdhet. Sammantaget vill Holmen få fram att de är måna 
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om sin personal på ett speciellt sätt. Personalen har förmånen att kunna träna, kanske på 

arbetstid t.o.m. samt att de månar om jämställdhet på arbetsplatserna. 

 

Semiotik 

Budskapet i bilden består av en omsorg av personalen. Här finns en personalpolitik som är 

värd namnet. 

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten består av en god personalpolitik där jämställdhet och hälsa är av vikt. Den yttre 

kontexten benämner detta för socialt ansvar. 

 

4.1.4 Stora Enso 

Stora Enso har ett flöde av grönt tema genom årsredovisning, vilket användas för att förmedla eller 

visa en koppling till skog och natur. Detta illustrerar dem genom att använda bilder på skog och gröna 

bakgrunder, samt rubriker. Kvinnor används sällan i årsredovisningen. Många etniska bilder används i 

årsredovisningen för att åskådliggöra samarbetet med andra länder. Precis som Holmen använder de 

sig utav porträttbilder för att framhäva styrelsen, men här visas även porträttbilder på medarbetarna.  

 

Nedan presenteras bilderna som valts ut för analys. 

 

 

  Jouko Karvinen träffade plantagearbetare i Guangxiprovinsen i Kina i augusti 2009.168
 
 

 

Bild 1. Källa: Stora Ensos årsredovisning (2009). sid. 11. 

 

                                                      
168 StoraEnso, årsredovisning (2009). sid. 11.  
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Ikonografi och ikonologi 

Den pre-ikonografiska beskrivningen visar att bilden domineras av tre element. Elementen 

utgörs av en man, en kvinna samt två män i bakgrunden. Mannen och kvinna är placerade i 

förgrunden av bilden och skärpan är fokuserad på dessa två. Mannens skjorta är blöt. En av 

männen som befinner sig i bakgrunden bär på en solhatt. Bakgrunden utgörs av färgglada 

presenningar samt hängmattor. Med hjälp av den ikonografiska analysen åskådliggörs att 

personerna har en asiatisk härkomst tack vare de sneda ögonen tillsammans med det svarta 

håret på människorna och en varm miljö pga. mannens blöta skjorta och hatten i bakgrunden. 

I den ikonologiska tolkningen upplever författarna en fattigdom när de granskar bilden och 

detta pga. hängmattorna och presenningarna som används. Bilden kan ha flera budskap som 

dels förmedlar tacksamhet för det människor har samt den underliggande tröttheten av deras 

hårda arbete som resulterar i för lite. 

 

Semiotik 

Människorna i bilden förmedlar ett dolt budskap. I den meningen att budskapet inte ses som 

självklart då innebörden av bilden kan variera. Budskapet att vara tacksam för det människor 

har symboliseras via deras leende och ögon. Det syns en glädje i deras ögon, att de inte tar 

något för givet. Med andra budskapet som utgångspunkt symboliseras via den våta skjortan 

som den främre mannen bär på. Detta är en symbolik för sitt slit samt att de befinner sig i ett 

varmt klimat vilket försämrar möjligheterna att ha ett underlättande arbetet.   

  

Kontextens betydelse 

Mottagarkontexten i bilden beror på hur en läsare tolkar tecken och detta grundar sig i vilken 

utbildning, tidigare erfarenheter och kunskaper. Mottagarkontexten i årsredovisningarnas 

bilder är dess intressenter, dvs. kapitalmarknaden, kunder och leverantörer, personal samt 

samhället. Kapitalmarknaden består av exempelvis analytiker och aktieägare där den 

förstnämnde ofta besitter stora kunskaper inom området medan aktieägarnas kunskaper kan 

vara varierande. Kunder och leverantörers mottagarkontext till årsredovisningens bilder kan 

vara mycket spridda. Kunskap och tidigare erfarenhet kan skilja sig avsevärt. 

Mottagarkontexten bland personalen är relativt bra i och med att de befinner sig i samma 

företag och har en större förståelse för dess verksamhetskultur. Samhällets mottagarkontext är 

varierande beroende på utbildning och tidigare erfarenheter. En ökad förståelse nås för 

årsredovisningens bilder av de som är bosatta i de nordiska länderna i och med att företaget är 

en sammanslagning av ett Svensk och ett Finskt bolag, här råder liknade kulturer.   
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Sändarkontexten i bilden motsvaras av fotografen eller fotograferna, producenten av 

årsredovisningen samt den ansvariga utgivaren.  

Den inre kontexten i bild ett består av bildens olika element, dvs. mannen, kvinnan samt de 

två männen i bakgrunden. Tillsammans blir de en enhet i form av arbetare som jobbar hårt för 

sitt levebröd under svåra arbetsförhållanden. Dock ser de relativt nöjda ut. Den yttre 

kontexten beror på förhållandet mellan bild och text. I detta fall hjälper texten enbart att 

förklara vad de arbetar med, i övrigt talar bilden för dig själv. 

 

   
 

  Stora Ensos CEO Jouko Karvinen diskuterar 2009 års viktigaste händelser med dem fyra 

  affärsområdes chefer. De samtalar bl.a. om koncernens affärsstrategi och satsning på 

  globalt ansvar., affärsområdenas resultat och planer samt vad som väntar under 2010.169  

 

Bild 2, 3 & 4. Källa: Stora Ensos årsredovisning (2009). sid. 15,19,22. 

Ikonografi och ikonologi 

Den pre-ikonografiska beskrivningen visar att bilderna domineras av tre element. Elementen 

utgörs av fyra män. Mannen med den lila skjortan är placerad på så sätt att denne utgör 

huvudpunkten av bilden. Skärpan är fokuserad på honom fastän denne sitter i bakgrunden på 

en utav bilderna. De andra tre männen smälter in i bakgrunden. De är med i bilden, ändå är 

skärpan inte koncentrerad på dem. I bakgrunden på den första bilden syns en byggnad. 

Männens härkomst tycks vara Europeiskt och detta pga. att de ljusa drag samt de neutrala 

färgerna som finns i rummet, kläderna och byggnaden i bakgrunden. I den ikonologiska 

tolkningen upplever författarna ett bättre välstånd än bilden ovan. Det går att se tydliga 

skillnader mellan rum och miljö. Bilden förmedlar hur de gör förhandlingar och vilka 

processer de går igenom för att nå ett buslut.  

 

                                                      
169 StoraEnso, årsredovisning (2009). sid. 14. 
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Semiotik 

Männen på bilden symboliserar en värld där många människor eftersträvar att uppnå. De 

välstånd de befinner sig i syns via deras kläder och sättet de sitter med korsade armar samt 

framåtlutad ställning. Även drickskopparna symboliserar dess välstånd eftersom inte alla 

människor på arbetsplatsen har tillgång till sådan förmån. Männen på bilden visar även en 

ambitiös attityd då de är framåtlutade tolkas detta av författarna att de är ivriga att komma 

fram till ett buslut.  

 

Kontextens betydelse 

Sändarkontexten i bilden motsvaras av fotografen eller fotograferna, producenten av 

årsredovisningen samt den ansvariga utgivaren. Den inre kontexten på bilderna består av de 

tre männen. Männen sitter i ett möte för att komma fram till ett gemensamt förslag eller 

beslut. Männen verkar mycket till lags, att de kunnat komma fram till de gemensamma 

besluten. I den yttre kontexten hjälper texten att förklara vad som föregår i bilden. Bilden får 

fram budskapet. Affärsmännen sitter i ett möte och resonerar kring året som gått och försöker 

förbereda sig för nästkommande år. Texten hjälper enbart att förklara vad de arbetar med, 

men i övrigt talar bilden för dig själv. 

 

 

 

Bild 5. Källa: Stora Ensos årsredovisning (2009). sid. 25. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden domineras av de olika elementen som framhävs i bilden och dessa utgörs av vattnet, 

molnen och skogen(träden). De färger som träder fram är blått, vitt och grönt. Blått anses vara 
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en trygg och lugn färg, vilket kännetecknas av vattnet och himlen. De vita molnen på himlen 

går harmoniskt ihop då vitt anses stå för oskyldighet. Tillsammans med den gröna skogen 

skapar de en harmonisk känsla, en känsla för lugn. Vattnet på bilden är klart och stilla där 

molnens bild reflekteras i vattnets yta. Denna inre betydelse tolkar författarna att bilden 

förmedlar en slags renhet för att väcka lust och en strävan efter den naturligt goda miljön.  

 

Semiotik 

Naturen har en terapeutisk inverkan. De naturliga färgerna, blå, grön och vitt går så bra ihop 

för att åstadkomma denna känsla. Återigen skapar det blåa en trygghetskänsla, den vita en 

renhet och oskyldhet medan den gröna symboliserar tillväxt samt något fräscht. Bilden 

symboliserar något fräscht och evigt.  

 

Kontextens betydelse  

I denna bild behöver inte mottagarkontexten omfatta samma kultur eller utbildning för att 

förstå betydelsen och egenskapen med denna bild av naturen. Däremot kan bilden av natur 

variera. Synen på det blåa havet kan vara gult/brunt i annat land och de gröna träden kan vara 

helt bortkommen i jämförelse med bilden. Mottagarkontexten bland de nordiska länderna är 

den samma eftersom detta är ett svenskt/finskt bolag med liknade kultur och samma 

naturbakgrund. I den yttre kontexten finns ingen text som härleder till budskapet. Budskapet 

varierar eftersom det handlar om samma uppfattning av natur. Med en överblick på denna 

bild, bildar skådaren en egen uppfattning.  

 

 

 

  Investeringarna i Uruguay blir till nytta för lokalsamhällen under de kommande 

  generationerna. 
170

 

                                                      
170 StoraEnso, årsredovisning (2009). sid. 32. 
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Bild 6. Källa: Stora Ensos årsredovisning (2009). sid. 32. 

Ikonografi och ikonologi  

Bilden består av åtta gruppelement. Elementen utgörs av små flickor, förmodligen skolbarn. 

Sex av dessa flickor befinner sig i den främre delen av bilden då dessa också utgör 

huvudpersonerna i bilden. Två av de andra flickorna befinner sig i bakgrunden, bakom de 

främre flickorna, vilket leder till att fokus på dem försvinner. Färgerna åskådliggörs av vitt, 

svart, rött, blått och orange. Bakgrunden består av gröna träd och byggnader som vittrar bort. 

Vid analys av bilden tolkar författarna att flickorna har en Sydamerikansk bakgrund. Detta 

tack vare den solbränna som flickorna har, samt deras mörka hårfärg. Flickornas hudfärg är 

olika eftersom vissa av dem har mörkare nyans än den andra. De färgglada byggnaderna som 

nästan är söndervittrade associeras också till den Sydamerikanska kulturen. Bilden visar även 

en fattigdom pga. dess förstörda miljö med byggnaderna.  

 

Semiotik 

Bilden har ett dolt budskap då fotografen av denna bild kan ha haft olika syften vid 

applicering av bilden i årsredovisningen. Författarna tolkar budskapet av bilden som en 

vädjan av hjälp. Att den yngre generationen utgör vår framtid och denna generation ska 

värdesättas. Trots den tuffa miljö som flickorna befinner sig i verkar de vara lyckliga och 

detta framträds med deras leende. Flickorna ser ut att vara skolbarn, eftersom deras uniformer 

symboliserar detta och även den vita färgen på uniformerna symboliserar oskyldighet. De 

svarta rosetterna som sitter runt halsen kan vara en gestalt för att visa vilken skola de går i. 

Flickorna tycks vara fyllda av glädje och lugnhet.  

 

Kontextens betydelse 

Det är denna oskyldighet som flickorna har som också gör dem utsatta för omvärlden. Den 

ovetskap att det finns en bättre värld där ute, påverkar inte flickorna eftersom det är bara den 

värld de lever i som de känner igen och därför berör detta inte dem. Mottagarkontexten här 

kan vara låg, eftersom detta är ett svenskt/finskt bolag lever de inte i samma kulturella miljö. 

Härkomsten är inte detsamma som dem i bilden och därför kan förståelsen dvs. 

mottagarkontexten vara mycket liten. 
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 Styrelse  Group Executive Team Medarbetare 

  

Bild 7, 8 & 9. Källa: Stora Ensos årsredovisning (2009). sid. 38,39,40. 

Ikonografi och ikonologi 

Den pre-ikonografiska beskrivningen visar att bilden domineras av mänskliga gestalter. 

Elementen består av flera människor där flertalet är män. Dessa element delas in i tre bilder. 

Den första bilden består av styrelsen, den andra av group executive team och den sista av 

medarbetarna. Storleken på bilderna varierar beroende på kategori. På den första bilden med 

styrelsen har bilderna med kvinnorna minimaliserats och detta kanske har gjorts pga. att 

sannolikheten för detta är stor, då flertalet är män. På den andra bilden dominerar återigen 

männen på bilden. På den sista bilden med medarbetarna är dessa bilder relativt små i 

jämförelse med de två första. Denna bild har en annan etnicitet i sig till skillnad från de första 

bilderna som har skandinavisk bakgrund. I den ikonologiska tolkningen har författarna 
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analyserat dessa bilder som presentation av företaget och dess respektive position. I den sista 

bilden visas mer rörlighet än de andra porträtt bilderna.  

 

Semiotik 

Personerna på bilderna symboliserar vardera positionen och arbetssysselsättning. Bilden med 

medarbetarna består av mindre bilder. Detta symboliserar ställningen i företaget. I denna bild 

finns ett större engagemang än de andra två. Kläderna på de första två bilderna skiljer sig från 

den sista bilden i form av status. Det går att se en ekonomisk och högre rank med hjälp av 

klädernas betydelse. Detta behöver dock inte vara sant då en person som är förmögen inte vill 

skryta om sin ekonomi.  

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten på bilderna består av de olika grupperna av människor som är anställda på 

Stora Enso. Detta är bara porträttbilder av personalen som är verksamma i styrelsen, executive 

team och medarbetarna. I den yttre kontexten hjälper texten att förklara vad de olika 

personerna i respektive bild representerar. Bilden förmedlar ett budskap att affärsvärlden 

består av olika hierarkiska nivåer, så ser verkligheten ut. Personalen klassificeras med olika 

status och detta syns med hjälp av de olika bildstorlekar de placerats i. Budskapet i dessa 

bilder tolkar författarna som dolda och öppna budskap pga. att de inte visar det tydligt, men 

hierarkin märks med hjälp av storlekarna på bilderna.  

 

 

 

  … minimasing impact”
171

 

 

                                                      
171 Stora Enso, Sustainability performance (2009). sid. Försättsblad. 
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Bild 10. Källa: Stora Ensos hållbarhetsredovisning (2009). sid. Försättsblad. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden domineras av ett element. Egentligen är det två för att det är ugglan och trädet som 

tillsammans dominerar bilden, men pga. att ugglan har samma kamouflage som trädet och 

med dess öppna öga ser de tillsammans ut som ett gemensamt element. De färger som träder 

fram i stort sett brun med grön nyans och vitt. Bildens skärpa fokuseras på ugglan som står i 

sitt bo, inne i trädet. Bakgrunden består av skogens gröna träd och detta utgör en viss skugga 

för att objektet ifråga ska få bättre framhävning. Det vita visas på ugglans fjädrar. Tolkningen 

blir att den inre betydelsen står för det lugna och fridfulla som finns i skogen. Att djuren är 

viktiga för oss.  

 

Semiotik 

Den naturliga färgen som trädet och ugglan har gör att det går bra ihop. För att bryta detta 

mönster av ensidig färg syns den vackra gröna färgen som vi människor associerar till 

naturen. Bildens symbolik blir här ett hem, djurens naturliga hem. Det är viktigt att värna om 

skogen för att inte förstöra djurens hem.  

 

Kontextens betydelse  

Den yttre kontexten som tidigare nämnt i semiotiken är att ju mer de värnar om träden och 

dess välmående, leder det till att djuren även kommer att ha en välmående hem. Den inre 

kontexten är att värna om naturen. Träden ska finnas kvar och nya träd ska växa fram för att 

utgöra hem för nytillkomna djur. Stora Enso vill förmedla att det planterar nya hem för 

djuren. Författarna tycker inte att det går att tolka denna bild på ett annat sätt oavsett kulturell- 

och kunskapsbakgrund. Däremot kan ugglan symbolisera något helt annat beroende land, 

kunskap etc. och därmed blir tolkningen helt annorlunda. Eftersom detta är ett nordiskt 

företag förekommer inga förväxlingar inom regionen. Till denna bild finns text som härleder 

till budskapet. Författarna anser dock att budskapet hade tolkats detsamma utan text till 

bilden.  
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  Stora Enso tillämpar FSC och PEFC certifiering runt om i Europa för att försäkra att 

  skogen sköts utefter hållbarhetsprinciper.
172

 

 

Bild 11. Källa: Stora Ensos hållbarhetsredovisning (2009). sid. 15. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden domineras av två grupper, nämligen träden och mannen som åskådar träden. Färgerna 

består mestadels utav grönt och brunt. Mannen har svart/vita kläder på sig. Flertalet träd utgör 

grunden för bilden, men då mannen har andra färger som bryter genom naturens färger 

hamnar fokus även på honom. Mannens härkomst blir svårt att identifiera då ansiktsdrag är 

svåra att tyda, dock verkar inte mannen vara av afrikansk härkomst eftersom denne inte är 

mörkhyad. Bilden visar en rik natur av träd som dessutom sköts ordentligt med tanke på dess 

raka struktur.  

 

Semiotik 

De raka träden symboliserar en välskött skog. Detta styrks av att mannen står bredvid träden 

och tittar upp mot dem, vilket ger känslan av att människan inspekterar träden. Längden på 

träden symboliserar livslängden.   

 

Kontextens betydelse  

Den inre och yttre kontexten visar att Stora Enso sköter om naturen och deras träd. Detta 

gestaltas av mannen som står bredvid och tittar på träden. Trädens raka linje ger en indikation 

om att de har blivit välskötta. Till hjälp finns även en text som gör att det blir lättare att tolka 

det bilden försöker förmedla. Återigen ger Stora Enso ett intryck att de värnar om naturen. De 

planterar nya träd för att de inte ska försvinna och de ska inte frånta djuren sitt hem. 

 

                                                      
172 Stora Enso, Sustainability performance (2009). sid. 14. 
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4.1.5 Poolia 

Poolia grundades 1989 av Björn Örås, som fortfarande är bolagets huvudägare och 

styrelseordförande. Poolia hyr ut och rekryterar personal till alla typer av organisationer - 

privata och statliga företag, myndigheter, offentliga verksamheter och ideella organisationer. 

Bland deras kundföretag finns några av Europas mest attraktiva arbetsplatser, vilket gör att de 

har en god tillströmning av kvalificerade kandidater på jakt efter drömjobbet.
173

 

 

 
 

Bild 1. Källa: Poolias årsredovisning (2009). sid. 1. 

Ikonografi och ikonologi 

Den pre-ikonografiska beskrivningen visar att bilderna domineras av fyra element. Elementen 

utgörs av två unga män, en ung kvinna och en bärbar dator. På bilden är de mänskliga 

gestalterna placerade i bildens mitt, så att fokus hamnar på alla tre. Den bärbara datorn är 

placerad framför människorna på bilden samt har en annan färgkontrast som bryter igenom 

det ljusa färgmönstret. Bakgrunden på bilden utgörs av vad som liknar en vägg och ett svart 

bord framför dem. Människorna på bilden har skjortor på sig. Kvinnan har ett smycke runt 

halsen och de båda männen har slips runt halsen varav en av dem har svart färg och den andra 

mannen på höger sida, har en randig slips. Kvinnan och mannen som är placerade på mitten är 

ljushyade och den andra mannen är mörkhyad. I den ikonologiska tolkningen upplever 

författarna en mycket stilren och professionell miljö vilket stärks med hjälp av den bärbara 

datorn. Bilden ger ett intryck av akademiker eller unga yrkespersonal pga. den formella 

klädseln och hur de sitter nära varandra tolkas som ett samarbete sinsemellan för att utföra ett 

arbete.   

                                                      
173 www.poolia.com Hämtad den 22 dec. 2010. 

http://www.poolia.com/
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Semiotik 

Människorna på bilden förmedlar en slags spänning som gör att författarna blir nyfikna. Det 

utgörs av dess framåtlutande ställning mot den bärbara datorn och dess ansiktsuttryck som 

indikerar att de tittar på något roligt. Deras formella klädsel symboliserar en miljö med bra 

välstånd. Slipsen står för något intelligent och välklädd som kan förknippas med människor 

som gör sig i ordning till något speciellt tillfälle, t.ex. bröllop, arbetet eller kyrkan etc. 

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten på bilden består av de fyra elementen. Människorna sitter tillsammans i ett 

personligt möte för att utföra något arbete ihop, men de tycks även skoja om något, vilket kan 

tyda på att de har rast.  I den yttre kontexten hjälper texten att förklara vad som föregår i 

bilden. Budskapet som författarna får är att Poolia satsar på unga akademiker och de bidrar 

med goda möjligheter till bra jobb. Bilden får inte fram budskapet med hjälp av texten. Bilden 

talar för sig själv medan texten informerar läsare av årsredovisningen om kontaktvägarna till 

Poolia.  

 

 

   

  Efter en bra inledning med ett stabilt första kvartal avtog efterfrågan under andra och tredje 

  kvartalet, främst inom tjänsteområdet rekrytering. Under fjärde kvartalet stabiliserades 

  marknaden och efterfrågan på uthyrning och rekrytering ökade successivt. Genom kraftiga 

  kostnadsanpassningar och effektivisering har vi lyckats minska nedgångens påverkan och 

  bibehållit både ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde från den löpande 

  verksamheten. 

 

Bild 2. Källa: Poolias årsredovisning (2009). sid. 5. 

Ikonografi och ikonologi 

Bilden utgörs av tre element på den pre-ikonografiska beskrivningen. Det är endast ett av dem 

tre elementen som utgör huvudpersonen i bilden, vilket är mannen med den mörkgråa 

kostymen med vit skjorta och röda slipsen. Personen ifråga bär även på glasögon. De andra 

två elementen består av en man och en kvinna också iklädda i formell klädsel. Däremot står 

dessa två personer längst bak i den vänstra bakgrunden och syns inte så bra pga. den suddiga 
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bakgrunden. Med hjälp av analysering av bilden går det att klargöra att bakgrunden i bilden 

visar en kontorsmiljö. Bakgrunden tycks vara suddig för att framhäva huvudpersonen. Det är 

en ljus miljö på kontoret och att människorna bär på mörkare kläder, gör att de framhävs mer. 

Författarna tolkar ikonologin på denna bild som ett sätt att framhäva den främre mannen på 

bilden, eftersom bilden i själva verket ska berätta något om honom. Mannen utgör troligen en 

viktig del av företaget, då bilden endast visar honom och dolt de andra två personerna i 

bakgrunden.  

 

Semiotik 

Mannen har en formell klädsel som oftast är en symbol för högre ranking. Förr i tiden var det 

endast dem som hade pengar som gick iklädda i kostym och detta var en symbol för deras rika 

välstånd. Detta går att förknippas med mannen ifråga.  I dagens samhälle är det vanligt att gå 

iklädd i kostym, eftersom det symboliserar yrkesrollen t.ex. på kontor, då många arbetsplatser 

har en formell klädkod. Kostymen har blivit en allt större trend, vilket syns på de unga som 

går iklädda i kostym.  

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten på bilden består av de tre elementen. Människorna på bakgrunden verkar 

vara lediga och samtalar med varandra. Mannen i bildens fokus ser inte lika ledig ut snarare 

ansträngd för att se bra ut framför kameran. I denna bild finns inget klart budskap. Med hjälp 

av den yttre kontexten går det att klargöra att huvudmannen på bilden är VD n för företaget 

och att det handlar om Poolias marknadssituation.  

 

 

Koncernledningen 

 

Styrelse 

Bild 3. Källa: Poolias årsredovisning (2009). sid. 43-44. 
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Ikonografi och ikonologi 

Bildens pre-ikonografiska beskrivningen visar att bilderna domineras av mänskliga gestalter. 

Elementen består av tolv människor. Dessa element delas in i olika kategorier för vilken 

yrkestitel de har. De första sju bilderna består av koncernledningen och de andra fem bilderna 

av styrelsen. Bildernas bakgrund är av mörk färg varav en av vit bakgrund. Elementen består 

av både män och kvinnor som bär på kostym. Människorna verkar ha en Skandinavisk 

härkomst, då alla dem har ansiktsdrag och klädsel som kännetecknas i Skandinavien. Vid 

analysen av bilderna ser författarna att VD n för företaget är med på bilden i vänstra hörnet av 

koncernledningen. I den ikonologiska tolkningen har författarna analyserat dessa bilder som 

presentation av företaget och dess respektive position.  

 

Semiotik 

Personerna på bilderna symboliserar vardera positionen och arbetssysselsättning. Personerna i 

fråga verkar ha en hög status pga. deras formella klädsel med kostymer. De små bilderna av 

personalen och den mörka bakgrunden kopplas till skolfoto, då bilderna är beskärda så att 

kroppen inte syns utan bara från bröstpartiet och uppåt.  

 

Kontextens betydelse 

Den inre kontexten på bilderna består av människorna som är verksamma inom Poolia. Detta 

är porträttbilder av personalen som är verksamma i koncernledningen och styrelsen. I den 

yttre kontexten hjälper texten att förklara vad de olika personerna i respektive bild 

representerar. Bilden förmedlar ett budskap att affärsvärlden består av olika hierarkiska 

nivåer, så ser verkligheten ut. Budskapet i dessa bilder tolkar författarna som dolda och öppna 

budskap detta pga. att de inte visar det tydligt, men hierarkin märks med hjälp av 

porträttbilderna.  
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Bilaga 6.  

Analys med hjälp av påverkananalys lånad från socialpsykologin 

 

4.2.3 Holmen 

Förpliktelse  

Psykologer har sedan länge känt till att människor vill vara och framstå som konsekventa när 

det gäller ord, handlingar och åsikter
174

. Detta kan även utläsas i bild sex i Holmens 

årsredovisning i form av Sveriges Rikes Lagbok. Lagboken symboliserar hur företaget 

konsekvent använder lagar och regler för att övertyga läsaren om redovisningens kvalitet. 

Detta kan även skönjas i bild fem där aktieägarna deltar i bolagsstämman och har här 

möjligheten att avgöra om företaget agerar enligt det som tidigare sagts och att de därmed är 

konsekventa.  

 

Reciprocitet  

Regeln om reciprocitet kräver att du försöker vedergälla det som du fått av någon annan
175

. 

Det sociala ansvaret som Holmen har försöker de beskriva med hjälp av bl.a. bild tio och detta 

är ett sätt för verksamheten att betala tillbaka till de anställda. Holmens personalpolitik är 

inriktad på att utveckla såväl medarbetarskap som ledarskap och organisation. Människor 

värderar företagets engagemang i det sociala ansvaret mycket högt i dagens samhälle. 

 

Sociala bevis  

Principen om sociala bevis säger att ett viktigt hjälpmedel när människor ska bestämma sig 

för vad de ska tro eller hur de ska agera i en viss situation, är att se vad andra gör eller tror.
176

 

Holmen har valt att använda sig av relativt vanliga människor i årsredovisningens bilder vilket 

gör rapporten mer lättillgänglig och mer lättförstålig för andra vanliga människor. Kvinnan i 

bild två har håret uppsatt i en knut och bär en ordinär grå kofta som vilken annan kvinna som 

helst. Kvinnan på bild tre har håret uppsatt i en svans, bär en beige hoodtröja och jeans och i 

bild fyra har en kvinna långt utsläpp blont hår och bär på en klassisk t-shirt. Dessa kvinnor är 

exempel på och symboliserar den ordinära människan i företaget Holmen. Flera studier har 

visat på att förståelsen för årsredovisningar är låg hos den allmänna befolkningen.
177

 Detta är 

                                                      
174 Cialdini (2005). Sid. 68-69. 
175 Cialdini (2005). Sid. 64-65. 
176 Cialdini (2005). Sid. 139. 
177 Smith & Smith (1971). Sid. 556-560., Courtis (1986). Sid. 292-293. & (1995). Sid. 11-13. 
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ett sätt att försöka nå en grupp människor som tidigare oavsiktligt har uteslutits. Läsarna blir 

mer intresserade av att läsa något där de kan känna igen sig.  

 

Sympati  

Människor tycker mer om att säga ja till personer de tycker om och som de känner. Detta 

utnyttjar naturligtvis professionella påverkare genom att förstärka effekten av påverkan 

genom att framhäva ett antal faktorer som ökar dragningskraften hos dem. En av dessa 

faktorer är fysisk attraktion och attraktiva människor är följaktligen mer övertygande när det 

gäller att påverka andras uppfattningar.
178

 I fem av de tio utvalda bilderna i Holmens 

årsredovisning förekommer en eller flera kvinnor.
179

 Detta stämmer väl överens med den 

totala andelen kvinnor i årsredovisningens alla bilder, nämligen 50 procent är kvinnor medan 

det totala antalet anställda kvinnor är 19 procent.
180

 En relevant fråga är varför Holmen 

använder en större procentuell andel kvinnor i årsredovisningens bilder än det egentliga 

antalet anställda? En möjlig förklaring till detta är producentens vetskap inom en av de 

utlösande faktorerna för samtycke enligt Cialdinis teori, nämligen sympati.
181

 Kvinnorna på 

bilderna utstrålar fysisk attraktivitet som skapar en slags haloeffekt vilket avger ett mer 

positivt intryck även av andra positiva egenskaper som talang, intelligens, ärlighet och 

vänlighet.
182

 Årsredovisningens läsare får automatiskt en mer positiv syn på företaget genom 

användandet av dessa kvinnor. En annan faktor som påverkar graden av samtycke och 

sympati är likhet, vi tycker om människor som liknar oss själva.
183

 I dessa bilder framhävs 

oftast människorna i kläder som är relativt vardagliga samt arbetskläder. Detta klädval kan vi 

lätt ta till oss pga. att vi själva klär oss i liknande kläder. Ytterligare en faktor som väcker 

sympati är association. Genom att välja bilder som associeras med positiva saker och känslor 

når producenten av årsredovisningen en sympati hos läsaren.
184

 I bild fem visas Holmens 

årsstämma som äger rum Grand Hotell i Stockholm. Salen de befinner sig i är fantastiskt 

vacker och iögonfallande vilket skapar en välvilja hos läsaren. Bild åtta som föreställer en 

pappa och dotter ute i skogen ätandes på sin matsäck ger en känsla av en härlig vårdag i 

skogen med sitt barn. Den känslan berör nog alla människor på ett positivt sätt. Även den 

exklusiva och vackra cerisefärgade asken i bild två associeras med en härlig känsla av lyx, 

                                                      
178 Cialdini (2005). Sid. 194-195. 
179 Bild 1, 2, 3, 4, 8 och 10. 
180 Holmens årsredovisning (2009). 
181 Cialdini (2005). Sid. 194-195. 
182 Cialdini (2005). Sid. 167. 
183 Cialdini (2005). Sid. 169-170. 
184 Cialdini (2005). Sid. 179ff. 
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vilket naturligtvis är ett medvetet val från producentens sida. Generellt är människorna på 

bilderna mycket glada vilket ger en positiv känsla för läsaren.  

 

Auktoritet  

Det enkla klädvalet på många av människorna i bilderna skapar sympati att samtycka till 

auktoriteter i samhället. Det är oftast fördelaktigt att lyda genuina auktoriteters anvisningar 

eftersom de som regel besitter en stor kunskapsmängd och makt
185

. I bild fem och bild sex 

visas bilder från Holmens bolagsstämma och här syns enbart kostymklädda personer, 

mestadels herrar. Affärsmannens välskräddade kostym har sedan länge varit en symbol för 

auktoritet i vårt samhälle och den bär med sig stor respekt, makt och lydnad
186

. Läsarna av 

årsredovisningen får här möjligheten att se bolagsstämmans årliga tillställning som är av hög 

klass, detta antas eftersom den är på Grand Hotell i Stockholm som är ett mycket fint hotell 

samt de välklädda herrarna. Med detta följer en stor tillit och förtroende för Holmen som 

bolag, vilket antagligen är det de strävar efter.  

 

Knapphet  

Människor värderar saker högre om de är mindre tillgängliga, detta enligt 

knapphetsprincipen
187

. Att presentera bilder som symboliserar en sak i sig och som i ett 

sammanhang med andra bilder får ett annat budskap är vanligt. Bild ett innehåller tre element 

i form av en kompass, en karta samt en piltavla med pilar. Alla dessa har ett eget budskap och 

tillsammans får de ett gemensamt. Utan tillhörande text är bildens budskap svårt att förstå och 

på detta sätt gör bilden läsaren nyfiken på att nå en större förståelse.  

 

4.2.4 Stora Enso 

Förpliktelse 

Bild två, tre och fyra skapar en känsla av samarbete mellan arbetskollegor som ska komma 

fram till ett beslut. De går igenom en process med olika beslut för att alla ska få en gemensam 

bild av hur saker och ting ska styras och för att genomföra det måste de vidta en konsekvent 

hållning.
188

 Stora Enso avverkar skog men de planterar även nya träd och dess välmående är 

viktiga för mänskligheten. Den konsekventa ställningen illustreras genom de raka träden som 

planterats och de kontroller som utförs på bild elva.  

                                                      
185 Cialdini (2005). sid. 221. 
186 Cialdini (2005). sid. 213. 
187 Cialdini (2005). sid. 251. 
188 Cialdini (2005). sid. 114. 
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Reciprocitet 

Första bilden påverkar genom att skapa en känsla av att återgälda genom att skapa nya 

jobbmöjligheter för de som behöver det. En chans att stå på egna ben och utvecklas.   

Det är viktigt att värna om naturen såsom den tillfört för mänskligheten samt dess välmående 

tillför en mer naturlig källa att livnära från, vilket visas på bild fem. 

 

Den sjätte bilden visar ett klassiskt exempel på en reciprocitet påverkan genom att använda 

barn på bilden. Mycket av det som ges tillbaka till samhället har oftast med barn att göra i och 

med att de utgör vår framtid. Här försöker Stora Enso enligt författarna demonstrera vad de 

gör för invånarna i Uruguay. Genom att investera i landet kan de bidra för barnens skolgång, 

skoluniformer, skolmaterial och ett bättre samhälle för barnen.  

 

Bild tio tolkar författarna som att de försöker påverka genom att värna om djur och natur. 

Stora Enso driver en verksamhet av skog och trä, men de ger tillbaka till naturen genom att 

plantera nya skogar och därav har skogen ett fortsatt välmående och djuren kan skapa sig nya 

hem. Här vill företaget påverka läsaren med att de värnar om naturen och genom att de gör det 

värnar de också om djuren. På bild elva visas den raka struktur som träden har, vilket kan tyda 

på att träden är friska och detta görs med kontinuerliga kontroller. Företaget avverkar skog för 

att kunna producera sina produkter och i utbyte mot detta återgäldar dem skogen genom att 

plantera nya träd.   

 

Sociala bevis 

Bild två, tre och fyra visar med hjälp av gester och olika attityder att de går igenom viktiga 

punkter, men att de ändå vet hur och vad som ska göras för att uppnå vissa mål. Bilder med 

samma personer i samma miljö förekommer för att demonstrera hur tufft det är att komma 

fram till ett gemensamt beslut som gynnar företaget bäst. Detta ger en mer trovärdig känsla av 

hur företagen resonerar kring ett beslut. Att föregå med gott exempel för andra är vad som 

illustreras på sjätte bilden. Bilden ska påverka andra att följa Stora Enso och bidra till 

samhället och hela världen på sitt eget sätt. Andra människor kan då känna av en press att de 

också måste ge tillbaka till samhället. De som mest blir påverkade av denna bild är dem som 

själva har varit i liknande situationer, som levt under fattiga omständigheter och fått kämpa 

sig till den plats de lever i idag. Det skapas en slags sympati och förståelse för det mindre 

förmögna samhället. Med bild tio vill företaget visa för läsarna av årsredovisningen att de 
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värnar om skogen och att de skapar nya hem för djuren. Detta illustreras med en uggla i sitt 

bo. De vill inte ha någon inverkan på förstörelse som påverkar andra. 

 

Sympati 

Människor föredrar att säga ja till personer de känner och tycker om.
189

 Denna form av 

påverkan kan tillämpas på första bilden, eftersom en människa som har sympati för andra är 

inte bara benägen att hjälpa dem, men också andra som är i behov av det. Människor behöver 

hjälpa andra som är i behov av det för att känna sig bättre i sig själva. Det bildas skuldkänslor 

hos människor i vetskap att somliga har det bättre än andra. Detta påverkar genom att 

illustrera att andra människor i världen inte har samma förutsättningar som andra och därför 

bör människor agera genom att ge tillbaka, vilket kan kopplas till reciprocitet. 

 

Bild två, tre och fyra tilltalar genom association.
190

 Bilden demonstrerar en händelse i 

arbetslivet som intygar andra att de haft det kämpigt med att komma på bra strategier inför 

nästkommande år. En händelse som kan associeras till många andra människor vars liv kretsat 

kring val av viktiga beslut. Den fysiska attraktionen som den femte bilden innehar, får oss 

människor att dras mer till den.
191

 Ett behov av renhet, en slags lust att få komma bort och 

känna sig fri. Den har en slags effekt att locka andra till dess rena och naturliga miljö som 

mänskligheten alltid varit associerad till. Det finns inom olika skönhetsprodukter där 

människor föredrar att använda de mest naturliga och mineralaktiga innehållen av produkter.  

Stora Enso vill förutom att förmedla hur viktigt det är att ge tillbaka till samhället genom att 

påverka läsaren med sympati över de fattiga omständigheter som folk lever i, vilket syns bild 

sex. Människor som levt under liknande förhållande kan relatera till situationen att inte ha 

något och hela tiden får kämpa sig fram till att uppnå ett framgångsrikt och lyckligt liv. Bild 

tio används för att väcka sympati hos andra att följa samma spår som de gör för att värna om 

skogen och genom att de gör det, skapar de bättre hem för djuren. Människor som är måna om 

djuren kan påverkas mycket starkt pga. att de inte vill att Stora Enso ska avverka träd 

överhuvudtaget.  

 

 

 

 

                                                      
189 Cialdini (2005). sid. 194-195. 
190 Cialdini (2005). sid. 194-195. 
191 Cialdini (2005). sid. 194-195. 
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Auktoritet 

Människor påverkas av folk som är intelligenta och har stor kunskap inom något och detta kan 

visas med hjälp av de dyra bilar, kläder etc. som de har. Detta strävar en del människor att 

efterlikna för om dessa människor har det lyxiga livet, måste det betyda att de har gjort något 

rätt.
192

 Detta resonemang går att vända på och applicera på bild ett. Människorna på bilden har 

inte den lyxiga livsstilen, men de kanske besitter samma kunskap. Även människor som 

kommer från fattigare omständigheter har en förmåga att påverka människor. Detta genom att 

visa under vilka dåliga förhållanden de lever i. De kanske har samma kunskaper inom något, 

men lyckas inte skapa detta förtroende till andra för de inte har samma ekonomiska välstånd. 

 

Andra, tredje och fjärde bilden skapar en känsla av lydnad. Människorna på bilden ser 

välutbildade ut. Bilderna skapar en övertygelse att de vet vad de gör och de ska planera vad de 

anställda ska göra för att uppnå de mål som de har satt upp. Det finns bilder i denna 

årsredovisning som påverkar en att vilja efterlikna de människor som finns på bilderna. Att 

efterlikna någon behöver inte exakt betyda en vilja att vara dessa personer eller bära på 

samma kläder som de har utan det kan vara den framgång och makt som dessa människor 

besitter vilket syns på bild sju, åtta och nio. Deras oberördhet och formella klädstil (bild sju 

och åtta) får en att tro att dessa människor är mycket intelligenta för att de har den jobb som 

de har idag. En strävan att uppnå samma framgång i livet väcks till liv oavsett om det är en 

position inom styrelsen, group executive team eller en medarbetare på företaget. Människor 

som verkar intelligenta känner andra oftast en viss trygghet till för att de har en förmåga att 

övertyga att deras sätt att tänka är rätt därför följer människor deras synsätt. 

 

Knapphet 

Författarna påverkas av första bilden för att det finns för lite information om bilden. Bilden i 

sig väcker många känslor och det går att tolka på olika sätt, men dessa intensiva och frågande 

blickar som människorna har på bilden, väcker en nyfikenhet hos författarna att vilja veta mer 

om bilden. Vilka är dessa människor? Var kommer de ifrån? Vad sysslar dem med? För att de 

ser så trötta ut. Den femte bilden saknar konkret information, men bilden i sig säger mycket. 

Den väcker många känslor, skapar olika intryck och då den friska skogen blir mer sällsynt 

ökar behovet av den ännu mer. Barn som inte har samma förutsättningar som andra med 

tillgång till utbildning, mat, fina kläder, land utan krig etc. vet inte alla gånger att de finns en 

annan värld där ute med leksaker och skola, så för dem är det normalt att leva under vissa 

                                                      
192 Cialdini (2005). sid. 221. 
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förhållanden. De känner därför ingen saknad till det dem inte har eller vet något om. De lever 

lyckligt med det lilla de har. Barn som lever i mer rika samhällen tar oftast saker och ting för 

givet, speciellt i dagens samhälle där barn blir mer och mer underdisciplinerade och 

bortskämda. Genom analys av den sjätte bilden kan författarna ge denna tolkning av bilden. 

Bilden väcker en diskussion om två världar där barn som inte har något inte heller tar något 

för givet medan barn som har allt inte uppskattar det dem har. 

 

Bild sju, åtta och nio säger inte så mycket förutom vad de olika människorna arbetar med eller 

vad de representerar. Den begränsade informationen gör att andra vill veta mer om dem och 

deras olika arbetsförhållande.  

 

4.2.5 Poolia 

Förpliktelse 

Företaget håller en konsekvent hållning eftersom bild tre, med styrelse och koncernledning 

kan väcka känslor av orättvisa. Den förmedlar en slags högre hierarkisk nivå som andra kan 

tolka som särskiljning.  

 

Reciprocitet 

Bild ett visar tre unga människor som är ute i arbetslivet. Detta använder Poolia för att 

påverka andra genom att visa att de satsar på den yngre generationen. Författarna blir 

påverkade genom att bilden väcker känslor av tacksamhet för dess satsning på yngre 

generationen och de möjligheter de får. Det väcker även känslor av beundran och en slags 

inspiration att också vilja lyckas inom arbetslivet. 

 

Sociala bevis 

Bild två och tre har pga. deras auktoritet en förmåga att påverka andra att samtycka som dem.  

 

Sympati 

Första bilden väcker en sympatikänsla hos författarna pga. de attraktiva människorna på 

bilden. De är unga, har ett attraktivt utseende och ser ut att var framgångsrika. Företaget 

använder sig av denna bild för att locka till sig flertalet åskådare som attraherar de flesta. 

Deras knep är att använda unga och attraktiva människor i årsredovisningen för att bli 

påverkad på ett positivt sätt av beundran. Dessutom kan många akademiker associera till 

bilden då den representerar bilden av akademikernas syn på framtida arbete, beroende av 
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intresse. Personer som är verksamma inom styrelse och koncernledning kan relatera och 

associera sig till den andra och tredje bilden. Utseendet är oftast detsamma med den formella 

klädseln, samt relatera till liknade arbetsuppgifterna. 

 

Auktoritet 

Andra och tredje bilden visar personer med hög auktoritet genom dess klädsel. De har ett 

intelligent utseende som gör att andra ser upp till dessa människor och känner ett visst 

förtroende i det dem gör.  

 

Knapphet 

Första bilden visar tre unga människor som arbetar framför datorn. Detta påverkar en genom 

att bilden inte avslöjar vad människorna jobbar med och vad det de tittar på eftersom de 

verkar ha roligt med att göra det. Det bildas ett klart intresse för bilden och en lust för att 

jobba med det som de arbetar med. I bild två och tre påverkas inte författarna eftersom 

bilderna inte förmedlar något alls förutom vad dessa människor på bilden representerar. Dess 

tråkiga färger och gestaltning med små porträttbilder och beskärda kropp, där endast 

överkroppen syns, blir opersonlig. Intresset att veta mer om bilderna ökar inte.  
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Bilaga 7.   

Mailkonversation med Juliana Yondt den 4 januari 2011, fotograf anlitad 

av SCA. 

 

Hej Juliana, 

 

Jag heter Marianne Ekeroth och tillsammans med min uppsatskamrat Ranja Chabo skriver vi 

just nu vår magisteruppsats på Stockholms universitet. Vi skriver om årsredovisningar och 

dess informationsvärde och vi har avgränsat oss till ett område som det inte finns speciellt 

mycket forskning kring, nämligen bilderna. Vi har lånat teorier från konstvetenskapen och 

socialpsykologin/marknadsföringen för att granska dessa. Vi är intresserade av hur bilderna 

påverkar och kommunicerar med läsaren. Nu är vi naturligtvis nyfikna på att förstå hur 

fotografens arbete gått till och därför kontaktar vi dig då du är en av SCAs fotografer i deras 

årsredovisning 2009. Vår fråga till dig är om du skulle kunna tänka dig berätta lite om vilka 

ramar du fick när du skulle fotografera bilderna för SCA? Visste du i vilket sammanhang 

bilderna skulle användas och fick du speciella order om att använda speciella personer med 

speciell etnisk bakgrund t.ex.? Var användandet av barn ett medvetet val av SCA eller dig? 

Det färgtema de använder sig av är det deras idé eller har ni fotografer ett finger med där? Ni 

har en mycket viktig roll i detta sammanhang och det är väl den rollen vi vill veta mer om. 

Hoppas att du kan svara oss om än med några få rader för det vore bra att få med dina 

aspekter i uppsatsen i form av fotografen bakom bilderna. 

  

Vänliga hälsningar 

 

Marianne Ekeroth   

 

Julianas svar: 

 

Hej Marianne, ursäkta att jag inte har hört av mig förrän nu.  

 

Mitt arbete med SCA: 

Jag har arbetat med SCA de senaste fem åren. Jag har verkat som deras "husfotograf" och 

fotograferat allt inom deras verksamhet. Presskonferenser, industrier, produktbilder, skog och 
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lifestylebilder. Det är väl lifestylebilderna som det har sats mycket krut på de senaste 2 åren 

avsedda för att användas för årsredovisningen. Till årsredovisningen har SCA kopplat in 

reklambyrån Hallvarsson & Halvarson. Jag har fått jobba med Art Directorn och 

Projektledaren från byrån. Det har varit ett tätt samarbete där AD har kommit med ett 

koncept, väldigt vagt som han och jag sedan bygger upp och smalnar ner tillsammans med 

SCA. SCA är ett internationellt företag med verksamhet i alla större länder i världen. Det gör 

att det är en otrolig politik som spelar in. SCA vill inte verka som ett svenskt företag utan vill 

ge en känsla av multikulturellt och internationellt bolag. Därför har det spelat stor roll vilka 

modeller och miljöer vi har använt. Tack vare ett bra samarbete med en liten grupp på SCA så 

har dem och jag tillsammans planerat detaljerna till varje bild. Miljö, ålder på modellen, 

etnisk bakgrund, you name it. År 2008 årsredovisningen gjorde vi 4 lifestyle bilder på 3 

månaders planering. Jag fick ansvar över fotograferingstillfället med hjälp av hår och make up 

stylister samt klädstylist. AD var inte med på fotograferingarna utan där fick jag det totala 

ansvaret. Rätt så nervöst faktiskt med tanke på att varje plåtning kostade runt 50 000: - var. 

 

Gällande lifestyleprodukterna skulle de knyta an till de olika områdena inom SCA. Keeping 

dry – blöjor, Keeping up to date - tidningar. Menstruationsskydd - tonåringar. Inkontinens - 

äldre. Alltså mest fokus på deras slutprodukter och inte på skogen och industrierna. Något 

speciellt färgtema fanns inte med i tankarna på lifestylebilderna men däremot bilderna i 

Hållbarhetsredovisningen förra året, där vi använde tydliga symboler som skulle passa till 

texten. Visselpipa, vatten, skyddsglasögon, stämpel på träprodukt... alla dessa höll en blå ton, 

som SCAs konceptfärg, blå. 

 

Så sammanlagt kan man säga att det har varit ett tajt samarbete mellan mig, AD på 

reklambyrån och SCA. I vanliga fall, med andra bolag som jag har arbetat med så har 

reklambyrån gjort det mesta, fotografen får direktiv av dem och sen presenterar man det för 

kunden. Tycker inte kunden om det så göra man om samma procedur. Men i detta fall, har 

SCA velat vara med i processen och tyckt till väldigt mycket. Det har varit givande och lätt 

eftersom dem har bättre känn på politiken. T.ex. när jag skulle fotografera stämpel på trä var 

det väldigt viktigt att det var rätt sort av trä. Där fick en expert från sundsvall rycka in och 

säga vilket träslag som skulle lyftas fram just det året. Det är också väldigt ovanligt att 

fotografen får vara med så mycket som jag har fått. Mina förslag och idéer har gladeligen 

tagits emot och eftersom jag har jobbat med företaget så pass länge har jag även fungerat som 

en "expert" för reklambyrån som i sin tur varit helt nya för SCA. 
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Hoppas att det inte är allt för rörigt, men jag antar att du har kikat på SCAs årsredovisningar 

ett par år bakåt. Då förstår du säkert vad jag pratar om. 

 

Ha en bra dag! 

Juliana* 
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