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Sammandrag 

Värdegrundstexter är en ny och relativt outforskad genre som aldrig tidigare har undersökts 

med ett mutlimodalt perspektiv. Denna studie är en del i projektet En ny genre och dess 

arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter och syftar till att ta reda på vad som 

utmärker denna texttyp som genre med fokus på bildernas roll i texten. Metoden bygger till 

stor del på den multimodala analysmetod som presenteras i Anders Björkvalls bok Den 

visuella texten. Materialet består av 13 texter från 10 svenska myndigheter och är hämtat från 

en elektronisk textsamling. Resultatet visar att bilderna oftast är naturalistiska fotografier 

föreställande glada medarbetare som är menade att läsaren ska identifiera sig med. Slutsatsen 

är att det finns återkommande teman i bilderna och att det alltid går att hitta samband mellan 

bilderna och den skrivna texten. 

Nyckelord: multimodal analys, bildanalys, värdegrund, vision, strategi, myndighet  
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1 Inledning 

En värdegrundstext är en sammanfattande beskrivning av de grundläggande värden som en 

myndighet, en organisation eller ett företag vill förknippas med. De ofta korta texterna 

innehåller så kallade värdeord som oftast kommer i klungor om tre, till exempel service, 

öppenhet och handlingskraft. Värdegrundstexten som genre uppstod så sent som under 2000-

talet och kopplas ibland till New Public Management (NPM), ett paraplybegrepp som 

innefattar en rad förändringar i styrningen av myndigheter som pågått sedan 1980-talet. Målet 

är större lönsamhet och effektivitet (MSG Content Team 2017). 

Ett vanligt förekommande inslag i värdegrundstexterna är bilder, både fotografier och 

illustrationer av olika slag. Bildernas motiv verkar vid första anblick vara ganska skiftande 

och ibland ger en bild intrycket av att inte vara relaterad till det övriga innehållet, vilket 

väcker frågan om det alltid finns någon tanke bakom valet av varje bild. Vidare öppnar frågan 

för följdfrågor – vad vill alla dessa bilder säga och vad har de gemensamt? Det har undersökts 

i den här studien med hjälp av multimodal analys. 

Studien har genomförts som en del i projektet En ny genre och dess arkeologi: Svenska 

myndigheters värdegrundstexter som leds av Catharina Nyström Höög. Projektet som 

startades 2015 ”syftar till att utveckla en kritisk förståelse för genren värdegrund genom en 

storskalig textanalys […]” (Nyström Höög 2015a). Det innefattar bland annat att skapa en 

förståelse för värdegrundstextens ursprung, uppbyggnad och relation till andra texttyper. En 

analys som innefattar både bilder och skrift skulle kunna utgöra ytterligare en pusselbit i 

arbetet med att kartlägga värdegrundstexten som genre, särskilt eftersom multimodala 

myndighetstexter överlag är så pass outforskade som de är (Nyström Höög 2015a). En 

elektronisk textsamling är skapad för projektet och den innehåller värdegrundstexter från 155 

svenska myndigheter, varav 60 stycken har använt bilder i sina texter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på vad som utmärker värdegrundstexten som genre med 

fokus på bildernas roll i texten. 
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Mina frågeställningar är: 

 Hur ser värdegrundstexternas bilder ut? Finns det några återkommande motiv? 

 Vilken funktion har bilderna i texten? 

 Hur förhåller sig bilderna till den skrivna texten? Uttrycker de samma saker? 

Med den skrivna texten menar jag inte enbart innehållet i de skrivna delarna, utan även den 

typografiska utformningen av dessa delar såsom typsnitt, färg och teckenstorlek. Skriften kan 

således betraktas som två olika betydelsebärande resurser. 

Jag ska besvara mina frågeställningar med hjälp av multimodal analys för att i 

förlängningen kunna bidra med ett multimodalt perspektiv i forskningsprojektets resultat. 

2 Bakgrund  

I det här avsnittet presenteras först den teoretiska bakgrunden där några centrala begrepp som 

rör multimodal analys förklaras. Därefter följer en presentation av tidigare forskning om 

värdegrundstexter. 

2.1 Teori 

Multimodalitet är ett teoretiskt perspektiv på kommunikation som tar hänsyn till flera olika 

semiotiska resurser. Begreppet semiotisk resurs kan förklaras som ett medel för 

kommunikation. Det kan röra sig om skriven text, bilder, ljud, gester och blickar med mera 

(Kress & van Leeuwen 2006:41). Multimodal analys är en kvalitativ metod som innebär att 

man undersöker hur sådana resurser samspelar för att kommunicera med mottagaren. 

I denna uppsats har jag främst utgått ifrån den analysmodell som presenteras i Anders 

Björkvalls bok Den visuella texten, men jag har också tagit stöd av Reading images. The 

Grammar of Visual Design av Gunther Kress och Theo van Leeuwen. 

I analys av multimodala texter kan det vara motiverat att använda en utvidgad definition av 

begreppet text, där inte bara skriftspråkliga element inkluderas utan även bilder och 

illustrationer (Björkvall 2012:7). I föreliggande uppsats används därför begreppet text om alla 

delar av det analyserade materialet, medan de skrivna delarna benämns skrift. 

Inför analysen är det bra att avgränsa textelementen, det vill säga de enskilda delar som 

tillsammans utgör texten. I avgränsningen spelar framförallt visuella kriterier en stor roll, så 

som färg, storlek och avstånd från andra element (Björkvall 2012:149). Avgränsningen är 

sällan självklar. I ett kollage med flera mindre bilder kan det vara lämpligt att se en hel bild 
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som ett textelement, medan det i en större bild kan vara lämpligare att dela in bilden i flera 

textelement så att till exempel en avbildad person räknas som ett separat textelement avskilt 

från andra delar av samma bild. 

En del i den multimodala analysen är att undersöka så kallade interaktiva betydelse-

potentialer, det vill säga hur relationer skapas mellan personer i texten och läsaren eller 

läsaren och den som ligger bakom texten. Man kan då se om texten till exempel uttrycker ett 

krav eller ett erbjudande och hur lätt det är att identifiera sig med den som läsare (Björkvall 

2012:36). Genom att titta på kameravinklar kan man avslöja maktförhållandet mellan den 

avbildade och den som betraktar bilden (Björkvall 2012:49). 

Vidare kan man titta på vilka narrativa processer som bilderna ger uttryck för, det vill säga 

vilka handlingar som utförs i bilderna. På så sätt synliggörs om personerna på bilderna 

framställs som exempelvis handlingskraftiga aktörer eller passiva deltagare (Björkvall 

2012:63) 

Alla bilder har en kodningsorientering, alltså en sorts representation av den verklighet som 

respektive bild är avsedd att visa upp. Kodningsorienteringen kan vara naturalistisk, sinnlig, 

vetenskapligt-teknologisk eller abstrakt (Björkvall 2012:113). En naturalistisk bild är till 

exempel avsedd att likna det vi normalt sett kan uppfatta med våra ögon. Modalitet är ett 

begrepp som är starkt kopplat till kodningsorienteringen och beskriver hur mycket en bild 

lever upp till den verklighet den är avsedd att representera (Björkvall 2012:111). Exempelvis 

är en naturalistisk bild med hög modalitet mycket verklighetstrogen. Den ser naturlig ut med 

andra ord. Bilder kan också ha en sinnlig kodningsorientering, där intensiva och estetiskt 

tilltalande färger är i fokus och ger hög modalitet (Kress & van Leeuwen 2006:155). 

Eftersom alla texter, även multimodala, riktar sig till en särskild grupp av läsare är det 

viktigt att ta reda på vem den aktuella texten riktar sig till – vem som är textens modelläsare. 

Den mer exakta definitionen av ordet modelläsare är ”den representation av läsaren som finns 

inkodad i texten genom alla val som gjorts i utformningen av den” (Nord 2008:48). 

2.2 Tidigare forskning 

Värdegrundstexten är än så länge en relativt outforskad genre, men allteftersom den har blivit 

vanligare, inte minst inom svenska myndigheter, har också intresset för att studera den ökat. 

Värdegrundstexten blir intressant ur forskningssynpunkt eftersom den utgör ett genremässigt 

nytillskott hos myndigheterna, vilket är ovanligt (Nyström Höög, 2015a). Att den är menad att 
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reglera de anställdas attityder och beteenden snarare än själva verksamheten gör den än mer 

ovanlig och intressant.  

Värdeord har en inneboende egenskap av att påverka andras attityder – ”det där är 

bra/dåligt och det ska du också tycka” (Hellspong & Ledin 1997:170). Orden är ofta 

kategoriserade som positiva eller negativa redan från början hos den som använder dem och 

de som uppfattar dem. Värdeordens kanske viktigaste uppgift är att synliggöra en 

värdegemenskap, där de som redan har samma värderingar kan känna en samhörighet 

(Hellspong & Ledin 1997:170). Det här utnyttjas i värdegrundstexter där man ofta talar om 

hur det redan är på en arbetsplats istället för att tala om hur man vill att det ska vara. Man 

förutsätter alltså att medarbetarna har dessa värderingar redan från början. 

Tidigare forskning som bedrivits inom det tidigare nämnda projektet är till exempel Carin 

Leibring Svedjedals magisteruppsats Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten: En 

kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur. Den 

syftar till att ta reda på vilka språkliga medel som uttrycker önskade värderingar. Hon 

poängterar att värdegrundstexterna inte alltid rubriceras som värdegrund, utan ibland som till 

exempel vision, strategi och verksamhetsidé. Om de olika rubriceringarna säger hon följande: 

”[…] rubriceringar med ordet värde innehåller ord om kompetens och etik, medan texter med 

vision i sin rubricering följs av ord om framtidsvisioner” (Leibring Svedjedal 2016: samman-

drag). I hennes resultat framkommer också en modelläsare som är en anställd vid den 

myndighet som texten är skriven för. Texterna är visserligen till stor del tillgängliga för 

allmänheten och därför skulle de mycket väl kunna läsas av en privatperson, men ”eftersom 

texten uttalat riktar sig till medarbetarna finns inget nämnvärt utrymme för att en utomstående 

medborgare ska kunna identifiera sig med modelläsaren” (Leibring Svedjedal 2016:36). 

En annan värdegrundsrelaterad studie är till exempel Hanna Lundquists (2016) 

undersökning av en värdegrundstext från Region Gävleborg. Undersökningens resultat visar 

att en hög nivå av förpliktelse kan uppnås utan att texten framstår som särskilt krävande, 

genom att till exempel aldrig använda både ett läsarinkluderande vi och ett modalt 

förpliktigande ska i en sats som utgör en språkhandling (Lundquist 2016:2). 

3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras först analysmodellen som använts i undersökningen och som är 

starkt knuten till den teori som presenteras i avsnitt 2.1. Sedan beskrivs urvalet av texter 

tillsammans med en förteckning över de myndigheter och departement som varje text tillhör. 
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3.1 Analysmodell 

Innan själva analysen har jag kategoriserat texterna utifrån antalet bilder samt andelen 

fotografier och illustrationer, och sammanställt uppgifterna i en tabell. Bilderna har jag 

kategoriserat efter de vanligaste motiven i en annan tabell. 

Jag har börjat med att avgränsa textelementen utifrån vad jag har ansett vara lämpligt i 

varje enskilt fall, med hänsyn till kriterierna som tas upp i avsnitt 2.1. Jag har sedan numrerat 

alla element i texten efter hur framträdande de är för att lättare kunna referera till dem. 

Den avbildades blick är avgörande för en bilds interaktiva betydelsepotentialer. Någon som 

inte ser in i kameran kan sägas uttrycka ett erbjudande, eftersom betraktaren erbjuds att lugnt 

iaktta den avbildade utan att själv känna sig iakttagen medan någon som ser på betraktaren 

kräver något (Björkvall 2012:32–38). Det kan förstås ifrågasättas om det här alltid stämmer, 

men jag har valt att utgå ifrån det i min analys. Vidare har jag undersökt vilka attityder som 

göms i bilderna och hur lätt det är att identifiera sig med bilderna som läsare. Jag har i första 

hand utgått från att modelläsaren är en anställd vid myndigheten.  

Vidare har jag tittat på narrativa processer i bilderna och undersökt hur hög modalitet varje 

bild har i förhållande till sin respektive kodningsorientering. Den naturalistiska är den 

vanligaste när det kommer till fotografier och därför är det den mest aktuella 

kodningsorienteringen i denna uppsats. Jag har också jämfört ljus, djup och skuggor i 

bilderna. 

De semiotiska resurser som är aktuella för min analys utöver bilderna är skriftens innehåll 

och typografin. Jag har därför gjort en närläsning av skriften för att kunna upptäcka samband 

mellan den och bilderna. Här har jag också undersökt hur skriften är utformad rent grafiskt för 

att kunna se om även typografin går att relatera till bilderna. Typografin är betydelsebärande i 

sig – till exempel signalerar ett horisontellt typsnitt något helt annat än ett vertikalt (Björkvall 

2016:138) – och därigenom kan typsnitten utgöra en viktig källa till att hitta samband mellan 

skrift och bild. 

Efter att jag har analyserat en text har jag kort sammanfattat resultatet för den enskilda 

analysen och dragit slutsatser om texten utifrån mina frågeställningar. Till sist har jag 

sammanställt resultatet från samtliga myndighetstexter och jämfört slutsatserna för att komma 

till en övergripande slutsats som presenteras sist i uppsatsen. 
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3.2 Texturval 

Mitt material är hämtat ur den tidigare nämnda textsamlingen för projektet. Jag har alltså inte 

behövt samla materialet själv, men däremot har jag fått göra ett urval av texter att analysera 

eftersom den här typen av analys är för tidskrävande för att kunna göras på alla de 60 texter 

som innehåller bilder. Jag har gjort ett systematiskt urval genom att välja ut minst en text från 

den första myndigheten i alfabetisk ordning (av de som har bilder i minst en text) inom varje 

departement (jfr Leibring Svedjedal 2016:16). Det resulterade i tio stycken myndigheter, vilka 

finns presenterade nedan i tablå 1. Texterna är ursprungligen publicerade på respektive 

myndighets hemsida eller ingår som en del i andra dokument, som till exempel 

årsredovisningar. 

Tablå 1. Förteckning över de myndigheter som valts ut samt deras respektive departement  

Myndighet Departement 

Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsdepartementet 

Bolagsverket Näringsdepartementet 

Ekobrottsmyndigheten Justitiedepartementet 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd (Forte) 

Socialdepartementet 

Forskningsrådet för miljö, areella mätningar 

och samhällsbyggande (Formas) 

Miljö- och energidepartementet 

Fortifikationsverket Finansdepartementet 

Försvarets materielverk (FMV) Försvarsdepartementet 

Högskolan i Halmstad Utbildningsdepartementet 

Kommerskollegium Utrikesdepartementet 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med 

Hallwylska museet (LSH) 

Kulturdepartementet 

 

I de fall där det är uppenbart att bilderna inte är relaterade till själva värdegrundstexten har jag 

inte tagit med dem i analysen. Det kan till exempel röra sig om länkar med tillhörande bilder 

som hänvisar till andra delar av hemsidan som texten är hämtad ifrån. Jag har även sållat bort 

de delar av skriften som inte är relaterade till varken myndighetens värdegrund eller är 

placerade i närheten av de analyserade bilderna. Det kan exempelvis röra sig om ekonomisk 

redovisning eller andra typer av rapporter som finns med i samma text som värdegrunden. 

I vissa fall har en och samma myndighet flera texter som beskriver deras värdegrund. Jag 

har då enbart tagit med de texter som innehåller bilder i min analys, vilket i vissa fall har 
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inneburit flera texter från en och samma myndighet. Analysen omfattar totalt 13 texter i 

mycket varierande längd. Det varierande antalet texter är inte problematiskt för resultatet, 

eftersom det är viktigt att visa på att det finns skillnader även där – vissa myndigheter 

använder flera texter för att beskriva sin värdegrund medan andra använder färre. 

   

Bild 1 (den vänstra) Exempel på en bild, hämtad från sida 9 i Högskolan i Halmstads 

dokument ”Högskolan i Halmstad mot 2020”. 

Bild 2 (den högra) Exempel på ett grafiskt element, hämtat från sida 1 i bolagsverkets vision 

och verksamhetsidé från 2016. 

Som bilder har jag räknat alla fotografier samt alla illustrationer som inte är logotyper eller 

enfärgade bakgrunder. Ibland förekommer tveksamhetsfall där det är svårt att avgöra vad som 

är en bakgrund och vad som är en illustration, som i exemplen ovan. Jag har resonerat så att 

bild 1 föreställer något (en pratbubbla) och därmed är en bild, medan bild 2 bara är en 

enfärgad ruta och räknas därför som ett grafiskt element och inte en bild. 

4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras undersökningens resultat. Först presenteras en kategorisering av 

bilderna för att ge en överblick av vad det är för typ av bilder som är vanligt förekommande i 

texterna. Därefter följer ett avsnitt där själva bildanalysen presenteras, som syftar till att 

synliggöra bildernas funktion och det intryck de ger utifrån en modelläsares perspektiv. Det 

sista avsnittet behandlar bildernas relation till skriften och på vilka olika sätt den kan skapas. 
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Resultaten exemplifieras genom utvalda bilder från texterna. Ibland är en och samma bild 

exempel på flera resultat, vilket i så fall framgår av bildtexten. Hänvisningar till samma bild 

kan därför förekomma på flera ställen i texten och i olika avsnitt. 

4.1 Kategorisering 

Redan vid första anblick ger de utvalda texterna väldigt olika intryck. Värdeord och 

formuleringar återkommer, men antalet bilder och valet av bildtyper och motiv skiljer sig 

kraftigt åt. Det går dock att hitta vissa återkommande inslag i bilderna. 

4.1.1 Kategorisering utifrån antalet bilder samt bildtyp 

Tabell 1. Antal bilder per myndighet samt bildtyper. (*= samma bild har räknats som både 

foto och illustration) 

Myndighet Totalt 

antal 

bilder 

Antal 

unika 

bilder 

Fotografier Illustrationer Färg-

bilder 

Svart-

vita 

bilder 

Arbetsförmedlingen 1 1 1 0 1 0 

Bolagsverket 16 15 16 0 16 0 

Ekobrottsmyndigheten 1 1 0 1 1 0 

Forte 9 6 5 4 9 0 

Formas 13 11 8* 8* 13 0 

Fortifikationsverket 1 1 1 0 1 0 

FMV 4 4 4 0 4 0 

Högskolan i Halmstad 13 6 3 10 13 0 

Kommerskollegium 14 14 9 5 13 1 

LSH 6 6 6 0 5 1 

Summa 78 65 53 28 76 2 

Genomsnitt per 

myndighet 

7,8 6,5 5,3 2,8 7,6 0,2 

De utvalda myndigheterna använder mellan 1 och 16 bilder i sina texter, vilket ger ett 

genomsnitt på ungefär 8 bilder per myndighet. Flera av myndigheterna använder samma bild 

flera gånger – ibland i samma text och ibland i olika texter – vilket gör att det genomsnittliga 

antalet unika bilder är knappt sju per myndighet. Genomsnittet gäller inte för värdegrunds-

texter i stort eftersom de flesta myndigheter (cirka 61 %) inte använder bilder alls, men det 
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kan tänkas vara representativt för de myndigheter som använder bilder i sina texter. Som 

framgår av tabellen är fotografier den vanligaste bildtypen i värdegrundstexterna och 

illustrationerna är bara drygt hälften så många. Hälften av myndigheterna använder sig av 

både fotografier och illustrationer och endast ekobrottsmyndighetens text saknar fotografier. 

Bilderna är nästan alltid i färg, men i två av texterna förekommer även svartvita bilder. 

Bilderna är oftast placerade tidigt i texterna, särskilt när det gäller texter ifrån hemsidor, och 

på en höger-vänsterskala är de oftast placerade i mitten på sidan. 

4.1.2 Kategorisering utifrån motiv 

Tabell 2. Exempel på de vanligaste motiven bland de analyserade bilderna. En del bilder har 

flera motiv och räknas därför in i flera kategorier. Av den anledningen överskrider summan 

av andelarna 100 %. 

Motiv Antal bilder Andel av bilderna 

Medarbetare 17 22 % 

Chefer 4 5 % 

Tecknade människor 7 9 % 

Övriga personer 13 17 % 

Byggnader 9 12 % 

Föremål 6 8 % 

Natur 8 10 % 

Mönster 6 8 % 

Pratbubblor 8 10 % 

Övrigt 6 8 % 

Nästan hälften (51 %) av alla bilder i texterna föreställer människor, vilket gör det till det 

vanligaste motivet. Tabell 2 visar att 22 % av bilderna föreställer medarbetare, 5 % föreställer 

chefer (vilka jag inte har klassat som medarbetare i det här sammanhanget) och hela 17 % 

föreställer övriga personer. Det kan röra sig om myndighetens kunder eller samarbetspartners, 

men ofta är det personer vars roll inte går att avgöra, t.ex. när de inte ser ut att varken befinna 

sig på arbetsplatsen eller jobba, och inte heller nämns som en del av myndigheten i skriften. 

Även tecknade människor förekommer på bilderna, ibland som enkla streckgubbar och ibland 

lite mer detaljerade. 
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Bild 3 Exempel på ett naturalistiskt färgfotografi med hög modalitet, där en eller flera 

personer som jobbar på myndigheten är avbildade rakt framifrån i nära medelavstånd 

och inte ser in i kameran, hämtat från sida 3 i bolagsverkets vision och verksamhetsidé 

från 2016. 

Den typiska värdegrundsbilden är alltså ett färgfotografi som föreställer en eller flera 

medarbetare. Bild 3 utgör ett bra exempel på en sådan bild. Den föreställer två medarbetare 

som ser ut att ägna sig åt något jobbrelaterat och ser glada ut, speciellt medarbetaren till 

höger. I de allra flesta fall ler de avbildade personerna på värdegrundstexternas bilder. 

 

Bild 4 Exempel på bild som föreställer en byggnad samt exempel på underifrånperspektiv, 

hämtad från avsnittet ”Vision2017” på www.lsh.se. Foto: Erik Lernestål, Skoklosters 

slott. 
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Ett annat vanligt motiv är utsidan av en byggnad. Det verkar oftast röra sig om myndighetens 

lokaler som i bild 4, men inte alltid. 8 % av bilderna föreställer föremål utan att några 

människor finns med på samma bild, och det rör sig om allt från examensgåvor till en 

fyrlampa. Natur förekommer som bakgrund i några bilder, men endast en av myndigheterna 

använder bilder där naturen är i fokus och det är dessa åtta bilder som jag har räknat med i 

tabell 2. De återfinns i Formas värdegrundstext som har ett tydligt naturtema, vilket kan 

kopplas till myndighetens naturrelaterade arbete. Även pratbubblorna är ett motiv som bara 

finns hos en myndighet men som används frekvent (se bild 1). 

4.2 Bildanalys 

I detta avsnitt presenteras analysen av interaktiva betydelsepotentialer och bildernas 

kodningsorienteringar och modalitet. Analysen av narrativa processer presenteras kort i nästa 

stycke. 

Överlag är värdegrundstexternas bilder ganska fattiga på narrativa processer. Bara ett fåtal 

bilder innehåller aktionsprocesser, till exempel någon som skriver på en dator. Något 

vanligare är bilder som innehåller reaktionsprocesser där någon reagerar på något genom att 

titta på det, som i Bild 3. 

4.2.1 Interaktiva betydelsepotentialer 

Bilder som uttrycker erbjudanden är vanligt förekommande i värdegrundstexterna, vilket kan 

förklaras med en vilja att erbjuda modelläsaren att lära sig av och identifiera sig med den 

avbildade utan att förpliktigas att göra det. Därför är många medarbetare avbildade på detta 

sätt, vilket bild 3 är ett exempel på. Personer som inte har någon direkt koppling till 

myndigheten avbildas ofta på samma sätt. 

 

Bild 5 Exempel på en bild som uttrycker ett krav. Bilden föreställer generaldirektör Ewa 

Ställdal och är hämtad från sida 3 i Fortes strategiska agenda från 2015. 
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Krävande bilder förekommer också ganska frekvent i värdegrundstexterna även om de är 

något ovanligare än bilder som uttrycker erbjudanden. Alla fyra chefsbilder som förekommer 

i texterna uttrycker krav. Bild 4 är ett exempel på en av två chefsbilder i Fortes text, som båda 

uttrycker ett krav. De avbildade ser direkt på betraktaren och eftersom de tillhör styrelsen är 

kravet troligen att läsarna (medarbetarna) ska ta till sig den strategiska agenda som 

presenteras i texten. Enligt ett skriftstycke i texten som är placerat precis ovanför bilderna är 

denna agenda beslutad av just Fortes styrelse, vilka också finns representerade i texten genom 

ordet vår. Meningen ”Det är vår förhoppning att den strategiska agendan ska vara intressant 

för alla […]” ger tillsammans med de försiktiga leendena på bilderna ett ganska snällt och 

försiktigt intryck trots det tidigare nämnda kravet, som istället lindas in i mer av en 

erbjudandekaraktär. Det förekommer även bilder på anställda som uttrycker krav. 

Rakt framifrån är det vanligaste perspektivet i texterna. På det vertikala planet skapar 

perspektivet ett jämnt maktförhållande mellan den avbildade och betraktaren och det är 

därmed lätt för betraktaren att identifiera sig med den avbildade. På det horisontella planet 

uttrycker framifrånperspektivet engagemang, vilket också är till hjälp för identifikation. 

Nästan alla bilder som föreställer vanliga medarbetare är tagna ur det här perspektivet, 

troligen på grund av att modelläsaren är en medarbetare som ska kunna relatera till de 

avbildade och på så sätt lättare kunna ta till sig värdegrunden. 

Avbildade personer som inte uppenbart jobbar på myndigheten är ofta ur fokus, har ryggen 

vänd mot kameran eller är med på en liten bild. De har alltså generellt sett lägre interaktivitet 

med betraktaren än de anställda. I de fall där en bild inte heller visar verksamheten eller 

arbetsplatsen kan den antas symbolisera något, och då är inte behovet av identifikation med 

den avbildade lika stort. 
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Bild 6 Exempel på ovanifrånperspektiv samt exempel på en konkret relation mellan bild och 

skrift, hämtad från sida 4 i LSH:s årsredovisning från 2014. Bilden är beskuren. 

Bilder tagna i ovanifrånperspektiv uttrycker att betraktaren har makt över det som avbildats. I 

värdegrundstexterna används detta perspektiv främst när det kommer till bilder på föremål 

och byggnader som man vill ge en tydlig överblick av. Här handlar det antagligen inte om 

något maktförhållande, utan snarare om att vara praktisk. Ett exempel är bild 6, där man vill 

ge en överskådlig blick av aktiviteterna som sker på Hallwylska museets innergård. De få 

bilder där en människa avbildas i det här perspektivet i ett närmare avstånd till kameran 

handlar det främst om barn som ”hamnat” i ovanifrånperspektiv på grund av sin korta längd. 

I bilder med underifrånperspektiv gäller det omvända maktförhållandet – motivet har makt 

över betraktaren. Här dominerar också bilder på byggnader, vilket skulle kunna förklaras med 

en vilja hos myndigheten att få sina lokaler att se mäktiga ut. Högskolan i Halmstad vill 

antagligen visa upp sin moderna skyskrapa och LSH vill kanske stoltsera med sitt mäktiga 

slott Skokloster (se bild 4). Bilderna kan vara tänkta att få medarbetaren att känna stolthet 

över att jobba där. Båda dessa bilder är publicerade på respektive myndighets hemsida där 

värdegrundstexten är lättåtkomlig även för allmänheten, så en alternativ tolkning är att 

myndigheten vill locka elever respektive besökare till verksamheten. Tolkningen ifrågasätter 

dock vem som är modelläsaren, men det är inte orimligt att tänka sig att bilden är anpassad för 

allmänheten medan skriften riktar sig till medarbetaren. Ett undantag bland bilderna med 

underifrånperspektiv är en bild från Bolagsverket som ser ut att föreställa myndighetens 

ledning, där de har avbildats i underifrånperspektiv och därmed har makt över betraktaren 

(medarbetaren). Bilden utgör det tydligaste exemplet i hela materialet på chefernas makt över 

medarbetarna. 
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Det vanligaste avståndet mellan kameran och den avbildade är vad som kallas nära 

medelavstånd, där den avbildade är porträtterad ungefär från midjan och uppåt (Björkvall 

2012:39–48). Även här är bild 3 ett bra exempel. Nära medelavstånd uttrycker kontakt-

sökande, men utan att det blir för personligt. Att det här avståndet är vanligast beror kanske på 

en vilja hos myndigheten att på ett så effektivt sätt som möjligt nå ut till medarbetarna rent 

visuellt. Man vill fånga deras uppmärksamhet, men fortfarande vill man ha en arbetsrelation 

och inte bli för personlig. 

4.2.2 Kodningsorientering 

Bilder med naturalistisk kodningsorientering är överlägset vanligast i materialet. De 

förekommer i alla texterna och de har i de flesta fall ganska hög modalitet – de liknar alltså 

motivet som de avser att föreställa. Graden av modalitet kan förklaras med det tidigare 

nämnda behovet av identifikation, eftersom det blir lättare för modelläsaren att identifiera sig 

med en medarbetare som är verklighetstroget avbildad. Exempel på bilder med naturalistisk 

kodningsorientering och hög modalitet är bild 3 och 4. 

 

Bild 7 Exempel på bild med låg modalitet samt exempel på symbolik. Bilden är hämtad från 

avsnittet ”Vision” på www.ekobrottsmyndigheten.se publicerat 2010 och uppdaterat 

2014. 

Det som oftast drar ner modaliteten i bilderna är överdrivet ljus och stora partier som är ur 

fokus. Bild 7 är ett exempel på låg modalitet eftersom den är animerad, grovkornig och har 

överdrivet starka färger, åtminstone den gröna. Eftersom människor saknas i bilden finns 

ingen möjlighet till identifikation och därför spelar inte den låga modaliteten någon roll för 

syftet med bilden, som antagligen är att symbolisera något. 
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Bild 8 Exempel på ett mönster som kan sägas ha både en sinnlig och en naturalistisk 

kodningsorientering, hämtad från sida 1 i Fortes strategiska agenda från 2015.  

Två av myndigheterna använder någon form av återkommande mönster i sina texter. Bild 8 

visar ett mönster som förekommer på flera ställen i Fortes strategiska agenda. Denna 

illustration kan sägas ha en sinnlig kodningsorientering, på grund av sin intensiva lila färg och 

estetiskt tilltalande regelbundenhet. Bilden skulle också kunna sägas ha en naturalistisk 

kodningsorientering eftersom mönstret faktiskt består av människor (även om de är lite svåra 

att upptäcka), men i så fall har den mycket låg modalitet eftersom den inte på något sätt liknar 

verkligheten. En sådan tolkning skulle antagligen föra analysen i fel riktning. 

4.3 Bildernas relation till skriften 

I samtliga texter går det att hitta någon form av relation mellan skrift och bild, men texterna 

skiljer sig åt i hur relationen ser ut och hur pass tydlig den är. Jag har valt att göra en upp-

delning i symbolisk relation, konkret relation och typografisk relation. De beskrivs utförligare 

i varsitt avsnitt. 

I texterna från Forte, FMV och LSH förekommer bildtexter vars enda syfte är att beskriva 

vad bilderna föreställer och var de kommer ifrån. I dessa fall är det självklart att bild och 

skrift motsvarar varandra och därför har jag inte tagit med bildtexterna i analysen – det 

intressanta är ju att se om själva värdegrundstexten motsvarar bilden. Däremot innehåller de 

tre nämnda texterna andra relationer mellan skrift och bild utöver bildtexterna. 
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4.3.1 Konkret relation 

I de flesta fall motsvarar bilden skriftens innehåll rent konkret, vilket bild 6 är ett exempel på. 

Bilden är från Hallwylska museet och föreställer lunchservering med musikunderhållning. I 

en punktlista med strategier som är placerad nära bilden visar myndigheten på sin vilja att 

kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som engagerar – de skriver ”Vi söker samarbeten 

som kompletterar!” och ”Genom att aktivera flera sinnen, engagera och beröra skapar vi 

upplevelser”. Det hänger ihop med bilden som dels visar att de samarbetar med musiker och 

dels visar gäster som bjuds på lyssnings- och smakupplevelser. I närheten av bilden finns 

också en bild från en vandring i äppelträdgården på Skoklosters slott och en bild på lekande 

barn från livrustkammaren. Musik, mat, äppelsortbestämning, utställning och lek 

exemplifierar både bredd, samarbeten, engagemang och att aktivera flera sinnen. Bilderna 

knyter också an till myndighetens värdegrund där möten mellan människor nämns som en 

viktig del i verksamheten. Åtta av de tio myndigheterna har texter som uppvisar minst ett 

exempel på den här typen av relation mellan skrift och bild. 

4.3.2 Symbolisk relation 

Fem av myndigheterna använder sig av bilder som uppvisar en symbolisk relation till 

skriftens innehåll, där visuella metaforer skapar ett samband mellan skrift och bild. En visuell 

metafor kan förstås som en representation som föreslår ett visst samband till något på ett 

bildligt plan (Nordquist, 2017). Ett exempel är att handtaget på en mugg kallas ”öra” för att 

det liknar ett öra. I värdegrundstexterna rör det sig ofta om ett motiv som inte direkt kan 

kopplas till myndighetens verksamhet, men som ändå motsvarar något i ett (oftast 

närliggande) skriftstycke på ett symboliskt plan. 

 

Bild 9 Exempel på symbolik. Bilden är hämtad från sida 12 i Formas verksamhetsplanering 

från 2015. 
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Det tydligaste exemplet på en symbolisk relation är från Formas värdegrundstext, där sidan 

med värdeord innehåller illustrationer som knyter an till varje värdeord. Utan tillgång till 

skriften hade man fortfarande förstått på ett ungefär vad symbolerna står för, men skriften är 

absolut nödvändig för att lyfta fram just den betydelse som åsyftas. Bild 9 visar värdeordet 

respekt som symboliseras av en bild där två personer skakar hand eller håller varandra i 

handen. Den utgör den enda narrativa processen (aktionsprocess) i hela texten. Bilden 

uttrycker således inte enbart betydelsen respekt utan även en konkret handling, som är mer 

specifik än skriftens ganska allmänna begrepp. Det här är kanske det enda stället i någon av 

texterna där bildens uttryck är mer specifikt än den tillhörande skriftens. 

Symboliska relationer mellan skrift och bild är dock sällan så tydliga som i exemplet ovan. 

Bild 7 är den enda bilden i ekobrottsmyndighetens värdegrundstext och den föreställer en väg. 

Ekobrottsmyndigheten arbetar inte med vägar och skriften nämner inte något som på ett 

konkret sätt kan kopplas till bilden. Men bilden uttrycker en strävan framåt, vilket kan 

kopplas till textens rubricering: Vision. Bilden är antagligen tänkt att symbolisera vägen mot 

målet (visionen), vilket korrelerar med den punktlista som finns placerad under bilden. I 

punktlistan beskrivs nämligen vad som krävs av Ekobrottsmyndigheten för att de ska kunna 

bekämpa ekonomisk brottslighet. En annan kanske lite mer långsökt tolkning är att bilden 

relaterar till den första punkten i listan, som lyder ”Förutser brottsutvecklingen genom 

fortlöpande analyser av sambandet mellan samhällsutvecklingen och den ekonomiska 

brottsligheten”. På bilden är det bra sikt över båda sidor av vägen (samhället och ekobrotten) 

och som trafikant krävs en fortlöpande analys av hela vägen för att kunna förutse eventuella 

faror (den ekonomiska brottsutvecklingen). 

4.3.3 Typografisk relation 

Bilderna kan också kopplas till typografin i texten, dels genom visuella rim och dels genom 

symbolik. Ett visuellt rim kan till exempel vara att en bild och en logotyp innehåller samma 

färger. Bilden på mönstret från Forte (bild 8) och bilden på Ewa Ställdal (bild 5) från samma 

text utgör tillsammans ett exempel på ett visuellt rim. Ordet FORTE är skrivet med samma 

lila färg som bakgrunden, både i bilden med mönstret som logotypen är placerad ovanpå och i 

bilden på Ewa Ställdal. Den lila färgen återkommer också i textens rubriker och därmed finns 

ett genomgående färgtema i hela texten. Färgen kan antas symbolisera det som är viktigt – 

myndighetens namn, generaldirektören och rubrikerna. Förklaringen bakom valet av 

bakgrundsfärg i mönstret är kanske inte att mönstret är viktigt, utan snarare att färgtemat är 
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visuellt tilltalande vilket kan styrkas av den sinnliga kodningsorienteringen. Den här typen av 

genomgående färgteman är vanliga i värdegrundstexterna. 

 

Bild 10 Exempel på ett vertikalt typsnitt, hämtat från på www.lsh.se. 

I värdegrundstexten på LSH:s hemsida är myndighetens namn skrivet med det vertikala 

typsnittet som presenteras i bild 10. De höga och smala bokstäverna signalerar stolthet och 

makt, vilket också förstärks genom att det är skrivet i enbart versaler. Det korrelerar med den 

mäktiga bilden på Skoklosters slott i bild 4 och stärker dessutom teorin om att myndigheten 

vill få medarbetarna att känna stolthet över sin arbetsplats. Typsnittet återkommer också i 

huvudrubrikerna på hemsidan, så även här kan typsnittet antas symbolisera det som är viktigt. 

Typsnittet har alltså flera funktioner samtidigt. 

 

4.4 Sammanfattning 

Resultatet visar att bilderna oftast är naturalistiska färgfotografier föreställande glada 

medarbetare som är menade att läsaren ska identifiera sig med. Bilderna uttrycker oftast 

erbjudanden och jämna maktförhållanden, vilket underlättar för identifikationen. Bilderna är 

ofta placerade tidigt i texten och antalet bilder skiljer sig mycket mellan texterna. Det går 

alltid att hitta kopplingar mellan bilderna och den skrivna texten, både vad gäller innehåll och 

typografi. Dessa relationer är ofta konkreta och tydliga, men de symboliska relationerna kan 

vara mer långsökta och svårare att upptäcka. 

5 Diskussion 

Värdegrundstexternas bilder uttrycker olika saker beroende på motiv, men vissa mönster har 

framkommit i analysen. Chefsbilder uttrycker krav på att medarbetaren som läser texten ska ta 

till sig innehållet, medan bilder på medarbetare oftast uttrycker erbjudanden om identifikation 

där läsaren erbjuds en chans att bli som de avbildade. Att få medarbetarna att känna igen sig 

verkar också vara bildernas främsta funktion. Det leder till att de även har lättare att 

identifiera sig med den skrivna texten för att i förlängningen kunna ta till sig det som står. 

Bilderna kan också sägas ha en instruerande funktion, åtminstone till viss del. Genom att visa 
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glada och engagerade medarbetare i ett dokument som syftar till att reglera medarbetarens 

beteende, finns chansen att medarbetaren – medvetet eller omedvetet – blir påverkad till att 

visa mer glädje och engagemang på jobbet, även i de fall då skriften inte nämner just dessa 

egenskaper. Bilderna kan också få medarbetaren att känna stolthet, vilket ligger i linje med en 

funktion som också finns hos värdegrundstexterna som helhet, nämligen att få medarbetare att 

känna just stolthet över sin arbetsplats (Nyström Höög 2015b:12). 

En viktig funktion är också att bilderna ger en trevligare läsarupplevelse. En text blir helt 

enkelt mer intressant om den innehåller bilder och dessutom blir texten luftigare med bilder 

som bryter upp skriften, som ibland kan vara tät och tung att sig igenom. Här spelar också 

bildernas tidiga placering i texten en viktig roll. En medarbetare som annars hade struntat i att 

läsa texten eller bara skummat igenom den kanske blir mer intresserad av innehållet tack vare 

en intressant bild på titelsidan. I externa sammanhang, som på en myndighets hemsida eller i 

en årsredovisning, har bilderna även en exemplifierande funktion genom att de visar att det 

som står i texten inte bara är tomma ord utan faktiskt är något som efterföljs. Ett fotografi som 

är taget på arbetsplatsen och visar något som motsvarar värdegrunden utgör ett bevis på att 

myndigheten står för vad de säger, vilket bidrar till ett rykte om att vara en trovärdig 

myndighet. I dessa sammanhang kan även bilderna bidra till att locka kunder till 

verksamheten, även om det inte är värdegrundstextens ursprungliga syfte. 

Värdegrundstexternas bilder är ibland lömska i att de uttrycker förpliktelse men på ett 

förmildrat sätt, vilket kan kopplas till Lundquists resultat angående språkliga resurser i 

värdegrundstexter: ”De bidrar nämligen till att realisera förpliktelse men på ett sätt som på 

ytan dämpar det krävande” (Lundquist 2016:28). 

Att ej anställda personer som förekommer på bilderna oftast har lägre interaktivitet med 

betraktaren i förhållande till de anställda innebär att även bilderna ger uttryck för den 

modelläsare som framkom i Leibring Svedjedals studie. Dessa personer kan sägas tillhöra 

omgivningen i bilderna, vilket också korrelerar med samma studie som visade att ”övriga 

läsare som inte är anställda, kan inkludera sig själva i de breda begreppen samhället och 

omgivningen” (Leibring Svedjedal 2016:30). 

De relationer mellan skrift och bild som har framkommit av analysen, visar att bilderna 

inte på något sätt är slumpmässigt utvalda. Istället verkar de vara tänkta att förmedla samma, 

eller åtminstone ett liknande, uttryck som den övriga texten. 
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6 Avslutning 

Det råder ingen tvekan om att värdegrundstexternas bilder korrelerar med skriften på flera 

sätt, men samtidigt är de inga upprepningar av skriften. De utvidgar, kompletterar, 

exemplifierar och framförallt tilltalar. Bilderna fyller funktioner som skriften inte räcker till 

för att fylla och ju mer man tittar på dem, desto fler tänkbara betydelser går att urskilja. En 

bild säger mer än tusen ord. 
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