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Organisations play a crucial role as actors that shape material action and societal 

discourse; therefore, it is important to understand the ways in which they gain 

legitimacy and how they shape society. The power of accounting representations 

to construct the accounting object – the organisation – is therefore a key concern 

in the accounting literature. Accounting is widely treated as a numbers-based 

‘language of business’ through which ‘paper world’ representations shape 

outcomes in the material world. At present, visuality (the presence of visual 

images and visual thinking) is gaining influence as a means to represent 

organisations and construct accounting objects visually. As visuality continues to 

expand into the realm of accounting, questions emerge about its role and the 

possibilities of combining the two ‘languages’ during a time when management 

research is facing a “visual turn”. 

The purpose of this dissertation is to explore the nature of visuality in 

accounting. The dissertation is based on five essays that contribute to the visual 

turn through semiotic analysis of visual texts and qualitative case studies. Paper 

I explores how business model diagrams – an example of a corporate self-

representation – can be designed, and proposes a typology of four main logics for 

illustrating value creation: classification, circularity, processes and transactions. 

Paper II describes the development of visuals use in the annual report, finding 

that visuals are used in greater numbers overall, and that diagrams are a relatively 

new visual resource in financial reporting. The paper also outlines the trend of 

amateriality, that is, that visuals increasingly refer to a non-specific and symbol-

based idea of the organisation. In Paper III, internal and external representations 

of a business model are compared, and I conclude that self-representations can 

be based on parallel but conflicting interpretations of an idea. Paper IV proposes 

a new visual method for analysing combinations of graphs and texts, and shows 

that the ‘rhythm’ of graph use in the annual report increasingly integrates visuality 

in accounting narratives so that accounting and visuality overlap. Finally, Paper V 



 

explores challenges and opportunities of a digitalisation of visual artefacts based 

on the experiences of three organisations that used visual management before 

the transition.  

The theoretical contribution of this dissertation is framed in terms of two 

perspectives. First, a developmental perspective highlights that the nature of 

visuality has become more prominent in accounting settings, and that the nature 

of visuality has changed from materiality-based to amaterial practices that favour 

conceptual visualisations like diagrams and visual symbols. Second, visuality is 

explored from an ‘overlaps’ perspective. Three explanations for the role of visuality 

in accounting are synthesised from the literature: separation, convergence and 

multilingualism. The contribution is to conceptualise these ‘overlap models’ and 

thereby deepen the understanding of the role played by visuality in accounting. I 

also propose a fourth model – bridging – to extend the range of explanations for 

the meaning of a visual form of accounting. 

Based on the findings that visuality is more prominent and that the role of 

visuality is changing, it is proposed visual literacy is an important skill for 

practitioners who use visual images in accounting. The dissertation presents two 

frameworks that can contribute to visual literacy. The ‘transformationality 

framework’ shows how to analyse underlying ideas in corporate diagrams, and the 

‘rhythm framework’ illustrates how to shape, use and analyse accounting texts in 

terms of how combinations of visuals form different rhythms in the annual report. 

 

Key words: visuality, accounting, semiotics, visual management, financial 

reporting 

 

Economic Information Systems 

Department of Management and Engineering 

Linköping University 

Linköping, June 2020 



 

SAMMANFATTNING 

 

Organisationer spelar en avgörande roll som aktörer i dagens samhälle, och 

påverkar såväl den materiella världen som våra gemensamma uppfattningar om 

den. Här har redovisningen en viktig roll att spela eftersom den ofta beskrivs som 

det ”ekonomiska språket” (på engelska ”the language of business”) och därmed 

har makt att konstruera uppfattningar om världen – i redovisningstermer. Det 

pågår en utveckling där det visuella spelar en allt större roll i detta konstruerande, 

vilket ger upphov till överlappning mellan den historiskt sett sifferbaserade 

redovisningen, och det visuella, vilket kan ses som två olika språk som möts. 

Utvecklingen att ”visualiteten” spelar allt större roll i organisationer kallas ibland 

”the visual turn” (den visuella vändningen), och det är till denna strömning som 

avhandlingens resultat bidrar genom att utforska perspektiv på visualitet i 

redovisningen. 

Syftet med avhandlingen är att utforska visuella bilder av organisationer för 

att föreslå sätt att förstå visualitet i redovisningssammanhang, det vill säga i 

ekonomistyrning, redovisning och finansiell rapportering. Avhandlingen bygger på 

fem vetenskapliga artiklar som använder metoderna semiotisk analys och 

kvalitativa fallstudier. Artikel I undersöker hur affärsmodellsdiagram, ett exempel 

på ett konceptuellt ”självporträtt” av organisationen – en visuell bild – kan 

utformas, och föreslår en typologi med fyra sätt att illustrera värdeskapande: som 

byggstenar, transaktioner, processer eller som en cykel. Artikel II beskriver hur 

bildanvändning i Ericssons årsredovisningar utvecklats mellan 1947 och 2016. 

Analysen visar att bildanvändningen gått mot en ”amaterialisering", det vill säga 

att bilderna i ökande grad visualiserar en icke-specifik och symbolbaserad bild av 

organisationen. I Artikel III undersöks interna och externa beskrivningar av en 

affärsmodell – en mental bild – med slutsatsen att olika, ibland motsägande, 

självrepresentationer kan förekomma parallellt i samma organisation. Artikel IV 

föreslår en ny visuell metod för att undersöka informationssekvenser i 

årsredovisningar. Genom att analysera grafer visar jag att visualitet kan förstås 

som ”rytmer” som bidrar till att skapa en bild av organisationers prestationer i 

redovisningssammanhang. Slutligen undersöker Artikel V visualitet i tre 

organisationer som använder leanbaserad styrning, som är ett visuellt 

styrparadigm. Artikeln beskriver utmaningar de ställs inför i samband med 

införandet av nya digitala versioner av det visuella styrverktyget pulstavlor. 

Det teoretiska bidraget i avhandlingen formuleras utifrån två perspektiv. För 

det första visar utvecklingsperspektivet att visualiteten överlag fått en mer 

framträdande roll i redovisningen, samt att denna roll kommit att baseras alltmer 



 

på amaterialitet när det gäller att konstruera bilden av organisationen. För det 

andra används överlappningsperspektivet för att undersöka sätt att förklara 

visualitetens roll i redovisningen. Tre förklaringsmodeller för visualitet samman-

ställs och diskuteras utifrån företagsekonomisk litteratur: separation, konvergens 

och flerspråkighet. Dessutom föreslås en fjärde modell – länkning – för att bredda 

förståelsen av visualitet. 

Eftersom visualiteten visas spela en större, och delvis förändrad, roll i 

redovisningen föreslås att visuell läskunnighet är en viktig förmåga för personer 

som interagerar med redovisningsinformation. Avhandlingen lägger fram två 

ramverk som kan bidra till visuell läskunnighet. Typologin av affärsmodeller från 

Artikel I och den tillhörande idén att diagram visar olika grad av förändring 

(transformationalitet) föreslås kunna användas för att designa bättre 

affärsmodeller, och den visuella metoden för att ”se” bildanvändning utifrån 

metaforen musikalisk rytm från Artikel IV, föreslås att användas för att tänka 

sekventiellt på formulering av budskap vid utformning och granskning av visuella 

bilder av organisationer. 

 

Nyckelord: visualitet, redovisning, ekonomistyrning, semiotik, finansiell 

rapportering, visual management
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KAPITEL 1 

Inledning 
 

[A]ccounting information is there to reassure us that everything is ‘in order’: 

accounting numbers have become magic words that close conversations about 

intrinsically doubtful but unquestioned qualities rather than fostering conversations 

instilling doubt in the user. 

(Quattrone, 2016, s. 120) 

 

Den här avhandlingen intresserar sig för accounting (hädanefter ”redovisning”)2 

som språk, och dess kraft att beskriva världen och därigenom upprätthålla tilltron 

till organisationer och samhället. Det rör sig alltså om en bred syn på redovisning 

som en social (t ex Burchell m.fl., 1980), men framförallt samhällelig, praktik, där 

redovisningsinformation spelar en central roll för att kommunicera och beskriva 

världen, och speciellt organisationer. På så sätt bidrar redovisningen till att 

konstruera bilden av organisationen. Citatet ovan från Paolo Quattrones artikel 

påminner om att redovisningsinformationen har ett syfte bortom att mäta 

prestationer och vinst. Den skapar tydlighet och trygghet och har en central roll i 

 

2 Med ”redovisning” menar jag här och i resten av avhandlingen det begrepp som i engelskans benämns 

”accounting”, som kan anses vara ett något bredare begrepp än redovisning. Accounting kan, beroende på 

preciserande förled, avse både ekonomistyrning (på engelska används både management accounting och 

management control), intern- och externredovisning (financial accounting, på engelska och ibland svenska 

även financial reporting/finansiell rapportering). Ofta förespråkas att göra skillnad på management 

accounting och financial accounting eftersom de fokuserar på olika aspekter, men författare såsom Nilsson 

och Stockenstrand (2015) och Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) anser att områdena konvergerar och 

bygger på samma information. Därmed fångar engelskans ”accounting” in flera olika funktioner som 

använder representationer som produceras av de ekonomiska informationssystemen, och även om jag för 

läsbarheten valt att översätta detta som ”redovisning” så utgår jag alltså från engelskans begreppsinnehåll 

genom att inkludera såväl den interna ekonomistyrningen som organisationens externa rapportering. Den 

gemensamma nämnaren för de funktioner jag undersöker empiriskt (ekonomistyrning och rapportering) är 

att de båda till stor del bygger på redovisningsrepresentationer, vilket är vad som undersöks i relation till 

visualitet i avhandlingen. En fördel som det svenska begreppet dessutom har, som passar för ämnet i den 

här avhandlingen (visualitet), är att det bygger på formuleringen redovisning, jämfört med engelskans 

accounting. Redan i orden förekommer alltså konnotationer till olika idéer om vad redovisningen gör, 

visualisering respektive räkning, även om begreppen såklart fylls med innehåll av sina användare.  
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hur vi förhåller oss till både ekonomin och samhället i stort. Exempelvis bygger 

samhällsplaner och politiska insatser på ekonomiska budgetar, företags existens-

berättigande kan fastställas utifrån redovisningsbegrepp såsom vinst och 

avkastning, och länders totala produktion kvantifierar utfört arbete i brutto-

nationalprodukten. Det går med andra ord knappast att överdriva den centrala 

roll som redovisningsrepresentationer spelar för människor, organisationer och 

samhällen. 

Det område inom redovisningslitteraturen som denna avhandling, genom 

det ovan beskrivna intresseområdet, riktar sig mot är representationsproblemet, 

eller frågan om på vilket sätt redovisningen representerar världen och vad detta 

får för konsekvenser. Representationer kan skapas, flyttas och aggregeras, och 

binder därigenom samman delar av samhället; som sociologen Bruno Latour 

sammanfattar en text om representationer och ekonomin: ”Many things can be 

done with this paper world that cannot be done with the world” (Latour, 1987, s. 

226). Representationer av redovisningsinformation bidrar till en ”pappersvärld” 

av sammankopplade beräkningar, som tillsammans konstruerar bilder av företag 

och samhället och som ger möjlighet att påverka världen (Latour, 1987). Det är 

därmed intressant att undersöka vad som händer med redovisningens ställning 

som ”the language of business” (Lavoie, 1987; Graham, 2013), spridare av 

ekonomiska idéer (Suzuki, 2003) och grund för många funktioner i samhället och i 

organisationer i och med den pågående utvecklingen att nya visuella format växer 

fram och tar alltmer plats i – och utmanar – det som skulle kunna ses som den 

”traditionella” redovisningen. Denna utveckling, som i avhandlingen benämns 

visualitet, har kopplats till en ökning av den visuella logiken i samhället (Warren, 

2009). Det har också föreslagits att visualisering förstärker ”the already magic 

persuasive power of accounting numbers”, som Quattrone (2016, s. 120) 

konstaterar i samma text som det inledande citatet. I organisationsforskningen 

benämns detta ökade intresse ibland ”the visual turn of management” (Bell och 

Davison, 2013; Boxenbaum, Jones och Meyer, 2018).  

Trenden går alltså mot att det visuella allt oftare inkluderas i redovisningen, 

speciellt i årsredovisningar (t ex Graves, Flesher och Jordan, 1996; McKinstry, 

1996; Beattie, Dhanani och Jones, 2008; Ditlevsen, 2012b; Hitchings och Taylor, 

2013). Beattie m.fl. (2008) beskriver exempelvis hur årsredovisningen sedan 

1960-talet blivit mer visuell och mer riktad till externa mottagare, vilket har setts 

som en sammankoppling av redovisning och marknadsföring (Hopwood, 1996; 

Beattie, Dhanani och Jones, 2008). För vissa är det dock en självklarhet att bilder 

är redovisning i likhet med siffror och text: 
 

Contrary to popular, or indeed many an economist’s, belief that accounting is all 

about numbers, matters relevant to accounting (when not passed over altogether in 

silence) are communicated in three “languages”: numbers, words and visual images. 

(Davison och Warren, 2009, s. 846) 
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Den ökande visualiteten, och speciellt dess roll i att konstruera bilden av 

organisationen, har lett till ett behov av att integrera ett större visuellt 

medvetande i studier av organisationer (Bell och Davison, 2013; Boxenbaum, 

Jones och Meyer, 2018) och redovisning (Davison och Warren, 2009). För även 

om redovisningen innebär visualisering i någon bemärkelse då den synliggör 

information så utgår speciellt redovisningsstudier huvudsakligen från numeriska 

representationer. En viktig fråga blir därmed vad ”visualitet” utgör för typ av tillägg 

till redovisningen, och vad det gör med redovisningens förmåga att konstruera 

bilden av organisationen, en fråga som också återkommer i organisationsfältet 

generellt då exempelvis Meyer m.fl. (2013) konstaterar att visuella och verbala 

format blivit alltmer integrerade med följden att ett format inte kan förstås 

oberoende av andra representationsformat3. På ett liknande sätt noterar 

Gallhofer och Haslam att konst (som är en form av visualitet) och redovisning ofta 

ses som separata samhällsfunktioner, men att ”they also substantively overlap 

given their shared character as communicative and representational artefacts” 

(Gallhofer och Haslam, 1996, s. 23). Samtidigt som det visuella enligt Gallhofer 

och Haslam alltså kan förstås som något som ”överlappar” med redovisningen i 

bemärkelsen att de har liknande roller som kommunikativa artefakter i samhället 

har det föreslagits att det finns en viss konflikt mellan den ”hårda” ekonomiska 

epistemologin och det visuellas ”mjukare värden” som gör det svårt att kombinera 

dessa perspektiv (Davison och Warren, 2009).  

Med utgångspunkt i detta resonemang intresserar jag mig i den här 

avhandlingen för visualitet när det möter redovisningen för att konstruera bilden 

av organisationen4. Det teoretiska problemet i avhandlingen är därmed vilka roller 

det visuella spelar för denna konstruktion – detta återkommer jag senare i 

kapitlet. Jag undersöker med andra ord gränslandet mellan redovisning och 

visualitet och på vilka sätt redovisningen konstruerar visuella bilder av 

organisationer. Vad jag menar med visuella bilder beskriver jag härnäst.  

Visuella bilder av organisationer 

Det övergripande temat i avhandlingen är den ökande visualiteten i redovisnings-

sammanhang, det vill säga i områdena redovisning, rapportering och ekonomi-

 

3 Meyer m.fl. (3013) skriver på s. 499 i sin litteraturdiskussion om visualitet i organisations- och 

managementforskning att, ”… verbal text and images have become increasingly integrated, so that neither 

can be fully understood separately: The message only emerges in and through their interrelation.” Jag 

överför deras slutsatser till att också inkludera numeriska format och därmed appliceras på redovisningen. 
4 Formuleringar i singular, såsom att skriva ”bilden” istället för ”bilder” trots att det rör sig om olika typer 

av bilder, och ”organisationen” istället för ”organisationer” beror på att jag med dessa begrepp avser idén 

om bilder och organisationer snarare än enskilda bilder eller organisationer. Jag behandlar i artiklarna 

exempel på visualitet i specifika kommunikationssituationer; dessa är instanser av visualitet, utifrån vilka 

jag diskuterar visualitet generellt, såsom ”årsredovisningen”, ”organisationen”. Min användning av 

”instansieringar” som empiriska underlag för att dra slutsatser om grupper av visualiseringar diskuterar 

jag närmare i avsnittet ”Vetenskapligt förhållningssätt” i Kapitel 2.  
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styrning, vilka på engelska kan grupperas under begreppet ”accounting”, och för 

vilka redovisningsinformation spelar en central roll. Med bild menar jag här bild i 

en bred metaforisk bemärkelse, såsom ordet används av exempelvis Gareth 

Morgan, som ser metaforer som olika ”images of organization” (Morgan, 1999). 

En bild kan alltså vara en idé eller en samling idéer om hur något fungerar, och 

kan, som i fallet med redovisningen, framställas i form av artefakter; det är främst 

dessa konkreta framställningar som är av intresse i denna avhandling i och med 

att den vänder sig till redovisningsområdet, som har en tradition av att undersöka 

representationer och deras uppkomst och användning.  

Med utgångspunkt i antagandet att redovisning är ett språk som liksom 

andra språk är något man behöver lära sig för att kunna använda så nämner 

Graham (2013, s. 123) fyra drag i redovisning som språk. För det första bygger 

det på mätande och har medel för att utföra mätandet (det vill säga pengar). Det 

har också en finansiell, strukturerande grammatik, samt använder kategorisering 

för att beskriva världen. Dessa tre aspekter kan tillsammans förstås via metaforen 

mätbarhet genom att redovisningskategorierna likställs med pengavärdet som 

tillskrivs dem. Ett exempel på mätbarhetsmetaforen är att organisationers 

relationer till kunderna ibland uttrycks som en viss mängd pengar (Graham, 

2013)5. Redovisningen som språk är med andra ord ett sätt att skapa en 

kvantifierande, strukturerande bild av organisationen. Med visuell bild menar jag 

däremot specifikt en artefakt som skapas med visuella medel, det vill säga en bild 

som bygger på visualitet som språk. När det i litteraturen påpekas att antalet 

bilder ökar i redovisningen är det i regel visuella bilder som avses (även om det 

även förekommer studier av språkliga bilder såsom metaforer). Denna ökning 

beskrivs oftast i termer av att visuella artefakter såsom grafer förekommer i större 

antal i redovisningen, exempelvis i finansiell rapportering. Det behöver inte 

innebära att visuella bilder ersätter andra bilder, utan ofta är antagandet att 

dessa språk i ökande grad förekommer parallellt i redovisningssammanhang (t ex 

Davison och Warren, 2009).  

I de följande avsnitten presenterar jag exempel på visuella bilder som 

behandlas i avhandlingen. Jag återkommer till former av visualitet i Kapitel 2, men 

kort beskrivet undersöker jag två varianter av visualitet i denna avhandling. För 

det första behandlas visualitet som processen att förmedla information med 

utgångspunkt i antagandet att visualisering kan öka informationstillgängligheten, 

i exempelvis ekonomistyrning och finansiell rapportering. Avhandlingens exempel 

är styrningsparadigmet lean, som bygger på så kallad ”visual control” (Womack 

och Jones, 2003), det vill säga styrning med hjälp av visualisering som process, 

ibland med hjälp av visuella artefakter. För det andra behandlas visualisering som 

 

5 Mer konkret skriver Graham: “After categorizing everything that goes into the story and measuring it in a 

currency, a simple metaphor is produced by equating each category to its measurement: for instance, the 

organization’s relationship with its customers equals (“is”) a certain amount of dollars, broken down into 

sales, accounts receivable …” (Graham, 2013, s. 213) 
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ett format (en artefakt) för att förmedla information, exempelvis grafer och foton. 

Figur 1 nedan visar exempel på två format som undersöks på djupet utifrån 

artefaktperspektivet: grafer, vars syfte är att representera numeriska kvantiteter 

(Tufte, 1990), och diagram, vars syfte är att illustrera konceptuella relationer 

(Kazmierczak, 2001; Kress och van Leeuwen, 2006; Purchase, 2014). I 

avhandlingen har jag på olika sätt undersökt visuella artefakter för att förstå 

deras roller, för att därmed bidra till förståelsen av hur visualitet konstruerar 

bilden av organisationen i redovisningssammanhang.  
 

 

Figur 1. Grafer och diagram med exempel från Artikel I och Artikel II. Källa: se 
respektive artikel 
 

Ytterligare ett exempel på hur bildspråk kan används som redovisnings-

information visas i Figur 2 på nästa sida. Exemplet är hämtat från min licentiat-

avhandling (Eriksson, 2017, s. 20), där jag jämför porträtt av Ericssons tidigare 

VD från två årsredovisningar. Det som är slående med exemplet, och som visar 

bildspråkets funktion att inte bara representera, utan att även konstruera 

organisationer (Preston, Wright och Young, 1996), är att dessa två bilder, som till 

ytan har samma kategorier av innehåll – den avbildade personen (VD), typen av 

bild (porträtt), utseendet (kostym) och rekvisitan (telefon) – kan vara mycket 

visuellt olika beroende på hur bilden utformats och konstruerats. Till vänster har 

vi en VD som i och med sin VD-roll får agera symbol för företaget som helhet, vars 

allvarliga blick, bruna klädsel och telefonluren vid örat kan tolkas som en 

upptagen, kompetent chef som tar ledarskapet på allvar. I kontorsmiljön och med 

   Graf 

 

 

 

 
    

   Diagram 
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viktiga dokument framför sig framstår han som en chef med makt och förmåga 

att påverka verksamheten. Tre år senare har han flyttat ut i det fria, möjligt tack 

vare företagets mobiltelefoner, och det leende mötet med läsaren ger intryck av 

öppenhet, tillgänglighet och modernitet. Denna jämförelse av bilder är ett 

exempel på hur visuell analys kan lyfta fram såväl skillnader som likheter i det 

visuella språket och därmed dess roller i att konstruera bilder av organisationer. 
 

  

Figur 2. Ericssons VD Svedberg i LM Ericssons årsredovisning 1985 och 1988. Till 

vänster: 1985 (s. 3), foto Karl-Evert Eklund. Till höger: 1988 (s. 4), foto Leif-Erik 

Nygårds). Återges från Ericssons arkiv på Centrum för Näringslivshistoria, 

www.naringslivshistoria.se. Återges med tillstånd från Ericsson, CFN och fotograferna. 

Visualitetens teoretiska relevans för redovisningsfältet 

I avhandlingen utgår jag från att analyser likt exemplet med VD-fotona ovan kan 

öka förståelsen av visualitet, och därigenom också av hur redovisningens 

representationer blir till och får kraft att påverka världen. Men vad spelar bilder, 

och speciellt likheter och skillnader såsom de som diskuteras ovan, för roll för vår 

förståelse av redovisning? Hur vet vi exempelvis att företaget inte bara försöker 

se tillgängliga och urbana ut med sitt VD-foto som verktyg? Var det verkligen så 

stor skillnad på företaget vid de två tidpunkterna?  

Bakom dessa frågor ligger antagandet att det visuella antingen synliggör 

eller döljer den verkliga världen, vilket kan vara ett vanligt antagande som dock 

är värt att problematisera för att nå en mer nyanserad förståelse av visualitet. 

Med utgångspunkt i en konstruktivistisk syn på redovisning utgår jag från att 

organisationer genom att beskrivas i redovisningstermer också konstrueras som 

redovisningsobjekt, eller som Ruth Hines (1988) uttrycker det i titeln på sin artikel 
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om denna fråga som att ”In Communicating Reality, We Construct Reality”. Med 

detta menas att beskrivningar och kategoriseringar av organisationens personer, 

miljö och prestationer också skapar bilden av organisationen i redovisnings-

termer. I linje med detta har det beskrivits hur redovisning kan göra redovisnings-

objekt av nästan vad som helst, till exempel anställda (Miller och O’Leary, 1994), 

fängelser (Andrew, 2011) och miljön (Fourcade, 2011). Denna idé kan också 

överföras på det visuella, vilket ger upphov till andra grunder för kritik och 

reflektion om visualitet i redovisningen. 

Preston, Wright och Young (1996) föreslår tre steg i att ”se” på bilder i 

finansiell rapportering utifrån Jean Baudrillards text ”The precession of simulacra” 

(Baudrillard, 1981), som beskriver bildens utveckling från medeltiden och framåt. 

Dessa steg är 1) antagandet att foton ska spegla verkligheten, 2) att framställare 

av årsredovisningar försöker dölja något i verkligheten, och 3) att foton i 

årsredovisningar både speglar och skapar verkligheten. Det tredje är det sista 

”steget” i utvecklingen. Om detta steg skriver Preston m.fl. att bilder inte 

representerar utan skapar verkligheten, och därför bör analyser och granskningar 

av dessa inte enbart handlar om att avslöja fel utan snarare om att undersöka 

och diskutera premisserna för deras representativitet. De skriver:  
 

In this respect, images do not represent, they create reality. Critique is, thus, no 

longer a question of unmasking false representations of reality or ideology, but rather 

a question of both revealing and subverting the functioning of the collective 

apparatuses of subjectivity and reality production, of which mechanical reproduction 

and, increasingly, the electronic production of images are part.  

(Preston, Wright och Young, 1996, s. 134) 

 

Avhandlingen följer detta synsätt i bemärkelsen att jag utgår från att visualitet inte 

enbart behöver innebära ett sätt att illustrera redovisningsinformation, utan att 

de kan ha en bredare roll i redovisningssammanhang och kan konstruera nya 

redovisningsobjekt såväl som visualisera existerande data. En huvudtes inom the 

visual turn, som även jag utgår från i denna avhandling, är att bilders ökande 

betydelse som representationsform för med sig nya områden och frågor att 

utforska. Bell och Davison (2013) föreslår exempelvis att det visuella erbjuder nya 

möjligheter att uttrycka mening om företag. Davison tillägger i ett bokkapitel om 

visuell redovisning att ”… visual media can carry messages beyond the capacity 

of accounting statements” (Davison, 2013, s. 58). Davison (2013) noterar i 

samma text att det visuella innebär fler möjligheter att kommunicera om 

redovisning och därmed kan stötta organisationers beslutsfattande internt och 

externt. Hon framhåller vikten av att undersöka det visuellas roll i redovisningen 

eftersom det visuella blivit vanligt förekommande både i företagssfären och i 

vardagslivet, och eftersom visuella format har flera fördelar för minne och 

uppmärksamhet. Det sistnämnda är ett återkommande argument även i kognitiv 

psykologi (t ex Larkin och Simon, 1987; Tversky, 1997).  
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Ett annat centralt argument inom visual turn är att det visuella innebär en 

ökad möjlighet att konstruera och kommunicera bilden av organisationen. Graves 

m.fl. (1996) argumenterar exempelvis att bilder i årsredovisningar har en större 

roll än att fungera som utsmyckningar. Bilder kan likt andra format fungera som 

påståenden om organisationen (Graves m.fl. använder begreppet ”truth claims”), 

vilket Justesen och Mouritsen (2009) visar även när det gäller användning av 

bilder internt och externt, och i kopplingen mellan dessa nivåer. Genom att ta 

visualiteten på allvar som ett sätt att konstruera bilden av organisationen skapas 

därmed möjligheter att bredda förståelsen av redovisning som samhällelig 

representationspraktik. 

Att det finns ett ökande intresse för visualitetens roll i redovisningen märks 

också på att det kommit ut flera specialnummer i några av de mest framträdande 

tidskrifterna inom företagsekonomi och redovisning under de senaste 25 åren: 

1996 i Accounting, Organizations and Society (Hopwood, 1996), 2009 i 

Accounting, Auditing and Accountability Journal (Davison och Warren, 2009), 

2012 i Qualitative Research in Organizations and Management: An International 

Journal (Davison, McLean och Warren, 2012) och 2018 i Organization Studies 

(Boxenbaum, Jones och Meyer, 2018). Men trots att visualitet alltså tagits upp 

och beskrivits som icke-trivialt och intressant sedan 1990-talet är det först på 

senare år som intresset för den visuella dimensionen inom managementforskning 

fått ökad uppmärksamhet (Davison, McLean och Warren, 2012; Davison, 2013). 

Bell och Davison (2013) noterar att det dock fortfarande finns behov av att bredda 

förståelsen av visualitet på ett antal fronter, såsom ”blickens konstruktion”, 

visuella metoder och mottagarperspektivet. Så sent som 2018 skrev Boxenbaum 

m.fl. att intresset ökar men att mycket kvarstår att ta reda på: 
 

Overall, there has been a growing interest in … the role of visuality, and the 

comparison and consideration of visual and material dimensions of organizations 

and institutions. Yet, we do not know enough about how novel ideas, and responses 

to them, are affected by our use of images and artifacts and not only of verbal text.  

(Boxenbaum, Jones och Meyer, 2018, s. 598) 

 

Det finns med andra ord ett intresse för visualitet och ett behov av fler studier. 

Samtidigt är bildspråk knappast en nymodighet; bilder har använts för att 

representera och dokumentera i många tusentals år (Möslein, 2000), och även 

redovisning som visualiserande beräkningar av tillgångar och skulder har en lång 

historia på flera tusen år (t ex Macintosh m.fl., 2000). Den tabellbaserade 

uppställningen av redovisning som började ta form på 1100-talet och framåt kan 

även den ses som en typ av visualisering av siffror (Tebeaux, 2000; Quattrone, 

2009). Det som däremot är nytt är ökande sammanvävningar mellan det visuella 

och andra format (Meyer m.fl., 2013) i kombination med att det visuella språket i 

ökande grad beskrivs som ett eget språk för redovisning (Davison och Warren, 

2009) och därmed behöver förstås utifrån sin roll i relation till redovisningen. 
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Detta motiveras inte minst av Meyer m.fl. (2013), som i sin diskussion av 

visualiseringsperspektiv i företagsekonomisk forskning konstaterar att fler studier 

behöver undersöka samspelet mellan det verbala och visuella. De skriver: 
 

… there is a strong need for simultaneously investigating verbal and visual discourse, 

as well as their mutual influence (…) [O]rganization and management research has—

apart from few studies mainly in advertising—rather neglected such interplay of 

verbal and visual text. A lot of potential, thus, rests in the development of 

methodological designs that are able to integrate and/or contrast these two modes of 

communication and discourse. 

(Meyer m.fl., 2013, s. 522) 

 

Med andra ord står redovisningsfältet nu inför en brytpunkt avseende förståelsen 

av olika representationsformer för att konstruera bilder av organisationer, och det 

finns ett behov av kunskap om vilka roller visualiteten kan ha i relation till 

redovisning. Det teoretiska problemet i avhandlingen är med andra ord hur 

visualitet i redovisningen kan förstås. I nästa avsnitt presenterar jag avhandlingens 

syfte och utformning utifrån att det är detta teoretiska problem som utforskas. 

Syfte och utformning 

Jag föreslår att visualitet kan förstås på fler sätt än som ett alternativt format för 

att uttrycka något om redovisning, och att det ligger ett teoretiskt och praktiskt 

intresse i att utforska detta vidare. Detta kopplas till antagandet att visualisering 

på något sätt hör till, eller utgör en form av redovisning, och att det därmed är 

viktigt att ge fler perspektiv på detta när redovisning inte kan tolkas som enbart 

en sifferbaserad praktik. Tills vi har fler svar på vilken roll visualitet har i 

redovisningen kan själva begreppet ”redovisning” sägas vara lite i flux – det är 

inte uppenbart på vilka sätt vi kan tolka visualitet i förhållande till, eller som ett 

språk inom ramen för, redovisning. Det är denna fråga jag i avhandlingen avser 

att kasta ljus på för att möjliggöra en breddad förståelse av premisserna för hur 

organisationer konstrueras visuellt som redovisningsobjekt. Förhoppningen är att 

insikter från avhandlingen används för att nyansera förståelsen, och därmed 

möjligheterna att undersöka, visualitet, samt att de utgör ett bidrag till ”the visual 

turn of management” genom utforskningen av visualitet ur flera perspektiv. Dessa 

leder till avhandlingens syfte, som formuleras nedan. 

 

Syftet med avhandlingen är att utforska visuella bilder av organisationer 

för att föreslå sätt att förstå visualitet i redovisningen. 

  

Avhandlingen har också ett praktiskt mål; genom att undersöka perspektiv på 

visualitet och därigenom öka förståelsen av dess roller vill jag bidra till en ökad 

visuell läskunnighet hos personer som interagerar med redovisningsinformation. 
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Detta är i linje med socialsemiotikerna Kress och van Leeuwen (2006), som 

nämner visuell läskunnighet som en förutsättning för att kunna navigera i den 

alltmer visuella världen, speciellt företagssfären.  

 

Kappans kapitel tillsammans med fem vetenskapliga artiklar utgör grunden för 

att uppfylla syftet. I de följande avsnitten beskriver jag avhandlingens kapitel och 

sammanfattar artiklarna. 

Diskussionerna i avhandlingen får sin teoretiska inramning i form av två 

perspektiv, det vill säga linser för hur något kan tolkas och förstås, där varje lins 

kan ge upphov till olika insikter. Perspektiven benämns utvecklingsperspektivet 

och överlappningsperspektivet. Grunden för dessa utvecklas i Kapitel 2, där jag 

beskriver utestående forskningsfrågor avseende visualitet i redovisnings-

litteraturen och diskuterar förklaringsmodeller för överlappning som förekommer 

i tidigare litteratur. Jag återkommer till dessa perspektiv i Kapitel 5, där 

avhandlingens resultat och bidrag diskuteras med utgångspunkt i perspektiven. 

Utifrån utvecklingsperspektivet förstås visualitet genom att fokusera på 

förändringar av de visuella bildernas roll i finansiell rapportering över tid. Jag 

undersöker hur visualitet som fenomen har förändrats under 1900-talet eftersom 

en förståelse av de skeenden som lett till en viss punkt enligt den social-

konstruktivistiska ansats jag använder ökar förståelsen av nuet. Därmed bidrar 

jag till en förståelse av det visuella nuet med bakgrund av bildanvändningens 

förändring. Överlappning konceptualiseras i sin tur utifrån förklaringsmodeller för 

hur visualitet kan relatera till redovisningen, det vill säga hur de överlappar, och 

överlappningsperspektivet används därmed för att öka förståelsen av språket 

visualitet och hur det bidrar till att konstruera bilden av organisationen i 

redovisningssammanhang. Tre modeller för överlappning lyfts i Kapitel 2, 

separation, konvergens och flerspråkighet. Denna sammanställning föreslås som 

ett bidrag till förståelsen av visualitet i redovisningen. Av de tre modellerna bygger 

jag speciellt vidare på den minst utforskade av dem, konvergensmodellen, när jag 

i Kapitel 5 diskuterar resultaten avseende konvergens av innehåll och aktörer i 

processen att skapa och använda visuell redovisning.  

I Kapitel 3, metodkapitlet, beskriver jag min forskningsansats, och hur jag 

arbetat med fyra delstudier som ligger till grund för avhandlingens fem artiklar. 

Jag avslutar kapitlet med en reflektion om hur jag arbetat för att uppnå kvalitet i 

avhandlingen. När det gäller forskningsmetoderna har använt en tolkande ansats, 

och har nått fram till slutsatserna genom att frågeställningen om visualitetens roll 

utforskats i löpande interaktioner mellan helhet och artiklar. Sammanflätning är 

med andra ord en central ansats i mitt arbetssätt, och jag beskriver därför hur 

denna utforskningsstrategi bidragit till förståelsen av visualitet i Kapitel 4. I detta 

kapitel beskrivs även artiklarnas innehåll och deras bidrag till förståelsen av den 

visuella bilden av organisationen. 
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Nedan presenterar jag avhandlingens fem artiklar. Då visualitet är ett 

interdisciplinärt område som inte bara berör redovisning utan också är en del av 

en bredare utveckling av meningsskapande och kommunikation i samhället, så 

har jag valt en bred ansats i valet av empiriska områden. Artiklarna6 bygger därför 

på olika empiriska material och vänder sig till (delvis) olika litteraturområden, 

såsom corporate communication (Artikel II), finansiell rapportering (Artikel IV) och 

operations management (Artikel V). Varje artikel bidrar dock till förståelsen av 

visualitet och vilken roll den spelar för att konstruera bilder av organisationer ur 

ett redovisningsperspektiv eftersom det empiriska materialet utgör exempel på 

visualitet i bred bemärkelse. 
 

Artikel I: A visual perspective on value creation 

Artikeln klassificerar och jämför affärsmodellsdiagram som använts i företags 

rapportering. Jag hittar mönster i materialet av 246 affärsmodellsdiagram i form 

av fyra grundlogiker för värdeskapande: byggstenar, transaktioner, processer och 

cykler. Artikeln bidrar med exempel på affärsmodellsdiagram som visuella bilder 

av organisationer, det vill säga konceptuella och visuella självporträtt, och därmed 

visar jag ett sätt som visualitet konstruerar bilden av den (egna) organisationen i 

årsredovisningar. 
 

Artikel II: Visual trends in the annual report 

Här beskrivs en longitudinell undersökning av bildanvändning i Ericssons 

årsredovisningar mellan 1947 och 2016. Jag visar i linje med tidigare forskning 

att visualiteten är på uppgång då antalet fotografier, diagram och grafer har ökat 

sedan visuella bilder användes första gången 1947. Dessutom tillför jag ökad 

förståelse av visualitet i redovisningen över tid genom att visa att bildspråkets 

karaktär förändrats från att illustrera interna och materiella aspekter till att bygga 

på vad jag benämner ”amaterialitet” – att den visuella bilden ”flyttat ut” och ”bort” 

från organisationen, som tidigare illustrerades i form av exempelvis dess 

anställda, dess byggnader och dess maskiner.  
 

Artikel III: Communicating the business model 

Artikeln beskriver hur begreppet affärsmodell använts som självrepresentation i 

ett svenskt startup-företag. I artikeln beskriver jag hur affärsmodellsbegreppet 

kommunicerades olika internt och externt, och tolkades på olika sätt av personer 

med olika roll i organisationen. Artikeln bidrar genom exemplet affärsmodells-

 

6 Artikel I-III ingick i min licentiatavhandling och var vid tidpunkten för framläggning i olika skeden av 

review. Sedan 2017 har speciellt Artikel I och III genomgått omarbetningar; avseende Artikel III baserades 

de på review-kommentarer och input och reflektion från NFF-konferensen i Bodø 2017 där artikeln 

presenterades på Business model track. Kappan till licentiatavhandlingen inkluderas inte uttryckligen i 

avhandlingsmaterialet utöver att den utgör en tidigare version av en del av de tankar som nu presenteras 

i avhandlingen. När jag vid ett fåtal tillfällen hänvisar till idéer och slutsatser från licentiatavhandlingen så 

anges detta med källhänvisning till Eriksson 2017. 
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beskrivningar med att konkretisera kopplingar mellan internt och externt använda 

bilder, i såväl mentala uppfattningar som i nedtecknade representationer, och 

visar att olika roller och organisatoriska nivåer kan använda parallella och icke-

kompatibla beskrivningar av affärsmodellen. Detta är ett exempel på att 

representationer kan bygga på mångfacetterade tolkningar. 
 

Artikel IV: Get rhythm! 

I artikeln utvecklar jag en visuell metod inspirerad av musikteori för att illustrera 

och analysera användning av grafer i årsredovisningar. Jag beskriver hur grafer 

bildar visuella sekvenser i årsredovisningen och därmed konstruerar bilden av 

organisationen på olika sätt beroende på hur de kombineras med varandra och 

annan text. En longitudinell analys av rytmer över tid visar att trenden går mot mer 

integration och mot att fler grafer används, vilket tyder på ökande visualitet i 

redovisningen. Jag bidrar i artikeln med en ny visuell metod för att illustrera och 

analysera denna utveckling. 
 

Artikel V: Do employees dream of digital boards? 

I denna artikel utgår jag från perspektivet att visualisering är en process som 

bidrar till koordinering i ekonomistyrningen. Den studerade kontexten är det 

visuella styrparadigmet lean. Artikeln undersöker vilka utmaningar som 

organisationer som arbetar enligt lean kan stöta på när artefakter som används 

för visuell styrning ska digitaliseras. Bidraget är att beskriva användarnas 

perspektiv på möjligheter och utmaningar med visuella och digitala styrverktyg 

samt på användningen av visualisering som styrlogik i praktiken.  
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KAPITEL 2 

Perspektiv på visualitet i 

redovisningssammanhang 
 

Syftet med detta kapitel är att introducera fenomenet visualitet och 

beskriva kunskapsläget avseende visualitet i redovisningslitteraturen. 

Detta gör jag under två huvudrubriker. I avsnittet Tidigare litteratur om 

visualitet i redovisningen diskuterar jag litteraturen om visualitet generellt, 

samt tidigare studier som rör redovisningsfältet specifikt. Jag utgår från en 

analytisk uppdelning i tre områden som visualiseringsstudier kan beskrivas 

utifrån (funktion, roll och undersökningsnivå), vilken jag använder för att 

diskutera tidigare bidrag avseende förståelsen av visualitet. Det andra 

avsnittet, Förklaringsmodeller för visualitetens roll i redovisningen, 

innehåller en analys av tidigare redovisningslitteratur avseende hur 

relationen mellan visualitet och redovisning beskrivs, det vill säga 

överlappning. Syftet med detta avsnitt är att ge exempel på vilka 

förklaringsmodeller för överlappningar som tidigare lyfts i litteraturen. Som 

helhet bidrar Kapitel 2 med att presentera central terminologi för att kunna 

diskutera visualitet i övriga kapitel, samt med en kartläggning av 

nuvarande kunskapsläge avseende visualitet som fenomen i 

redovisningen. Med utgångspunkt i detta avslutar jag kapitlet med en 

diskussion om de utestående frågor i redovisningslitteraturen som jag i 

avhandlingen bidrar till. 

Tidigare litteratur om visualitet i redovisning 

Visualitet är ett interdisciplinärt ämne (Ballantyne, 2018) som engagerat forskare 

inom olika discipliner med olika infallsvinklar, exempelvis i sociologi, ekonomi, 
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antropologi, historia och kulturstudier (Meyer m.fl., 2013; Emmison, 2016). Jag 

knyter an till den interdisciplinära karaktären i det visuella och hämtar kunskap 

från olika fält för att måla upp visualitet med breda penseldrag. Detta görs genom 

att ställa upp tre områden utifrån vilka visualitet som ämne kan förstås, nämligen 

(1) synsätt på visualiseringens funktion, (2) visualitetens roll i studier som 

antingen metod eller fenomen, och slutligen (3) vilken undersökningsnivå som 

utgör fokus i studier av fenomenet visualitet. Jag har valt att dela upp dessa 

områden och diskutera dem separat, men en studie kan naturligtvis beskrivas 

utifrån en kombination av perspektiv, till exempel en studie av visualisering som 

fenomen på artefaktnivån ur antingen ett mångtydighetsperspektiv (t ex Davison, 

2014) eller ett synliggörandeantagande (t ex Beattie och Jones, 1997). 

Uppdelningen i dessa kategorier är alltså främst analytisk i syfte att bryta ut 

beståndsdelarna och därmed förklara hur visualitet kan beskrivas och 

undersökas7. Områdena sammanfattas i Tabell 1 nedan.  
   

Tabell 1. Tre områden (funktioner, roll och undersökningsnivå) för att beskriva 

visualitet i redovisning 

 Funktioner Roll i studier Undersökningsnivå 

Beskrivning Hur antas det visuella 

förhålla sig till det 

som representeras? 

Vad är det visuellas 

syfte som 

kommunikativ och 

representativ resurs? 

Är visuella material 

det undersökta 

fenomenet eller sättet 

att studera ett annat 

fenomen? 

Studeras bilden som 

artefakt med visst 

innehåll eller är 

fokus på processen 

att visualisera? 

Varianter Förtydligande 

Mångtydighet 

Konstruktion 

Praktisk metod 

Analytisk metod 

Fenomen 

Kommunikation 

Process 

Artefakt 

Exempel på 

redovisnings-

studier  

Grafer som försök att 

vilseleda 

Konstruktion av 

gemensamma 

uppfattningar 

Fotoelicitering och 

video som metoder 

Studier av fenomen i 

årsredovisningar, t ex 

värderingar, identitet 

Undersökning av 

visuella artefakter 

Bilders roll i 

beslutsfattande 

Bilder som medel för 

kommunikation 

 

7 Ett alternativt upplägg på indelning av visuella studier förekommer i en litteraturgenomgång av Meyer 

m.fl. (2013). De delar in studier i fem grupper utifrån deras approach, empiriska fokus och forsknings-

problem: arkeologiska studier (fokus på artefakter), praktiska studier (fokus på processen för faktisk 

användning), strategiska (bilder som kommunikationsstöd), dialogiska (bilder kan användas för att samla 

in data i t ex intervjuer) och dokumentation (ett sätt för forskare att dokumentera och visa sina resultat). 

Aspekterna som presenteras i detta kapitel är till skillnad från Meyer m.fl. inte färdiga kluster, utan är 

snarare en samling synsätt och forskningsupplägg. Däremot hämtar jag inspiration från Meyer m.fl. (och 

andra) för att beskriva varianter inom de här i avhandlingen föreslagna områdena. 
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Visualitetens funktioner 

Det första området avser vilken funktion visualisering antas ha: förtydligande eller 

mångtydighet. Detta påverkar hur visualisering undersöks och vilken typ av 

slutsatser som kan dras. En studie med förtydligande (eller synliggörande) som 

grundantagande om visualisering kan exempelvis undersöka hur väl visuella 

bilder uppfyller detta mål, och dra slutsatser om hur en visuell bild bör utformas 

för att på bästa sätt synliggöra information. En studie som utgår från 

mångtydighet innebär å andra sidan att bilder förstås som mångfacetterade 

artefakter som spelar olika roller i att kommunicera och beskriva något, och därför 

är det inte möjligt eller önskvärt att dra slutsatser om de är ”rätt” eller ”fel”, utan 

snarare hur de fungerar som resurser, och varför. 

Antagandet att visualiseringen har en synliggörande och förtydligande 

funktion förekommer i litteratur om informationsvisualisering och -design, som 

intresserat sig för hur data kan representeras effektivt (t ex Tufte, 1990; Card, 

Mackinlay och Shneiderman, 1999; Eppler, 2006; Agrawala, Li och Berthouzoz, 

2011; Lima, 2011). I detta fält diskuteras ofta olika tekniker för framställning och 

presentation av data med målet att synliggöra mönster och göra datan lätt att 

förstå, något som kan ses som en konstform i sig (se t ex Shneiderman och Lima, 

2014). Edward Tufte (1990), som är en välkänd person inom informations-

visualisering, lånar termen “kognitiv konst” för att beskriva goda visualiseringar 

som följer principer såsom enkelhet och tydlighet, medan han använder 

begreppet ”chartjunk”, det vill säga grafer med onödiga utsmyckningar som inte 

tillför något till budskapet, för det motsatta. Ett motexempel är Dragga och Voss 

(2001), som föreslår att inkludera illustrativa ritningar av till exempel gråtande 

barn även i grafer för att lyfta fram mänskliga aspekter som annars ofta döljs 

bakom standardiserade staplar och siffror. Deras förslag möter dock kritik av 

Doumont (2002), som inte anser det lämpligt att lägga till sådana utsmyckningar. 

Det finns med andra ord olika syn på hur visualiseringen ska gå till, även om målet 

effektiv visualisering av data ofta är gemensamt. 

En utgångspunkt för antagandet att visualisering synliggör är att det 

förbättrar kommunikationen om man skapar representationer som följer blickens 

logik, det vill säga att vi upplever och förstår världen genom våra ögon. Larkin och 

Simon (1987) har skrivit en välkänd artikel som föreslår att ”diagram (ibland) 

säger mer än 10,000 ord” eftersom ett diagram (i deras fall mekaniska ritningar) 

kan illustrera matematiska problem bättre än siffror då siffror inte matchar 

upplevelsen av den avbilade mekaniska konstruktionen på samma direkta sätt 

som diagrammet. Att ställa upp information visuellt föreslår Larkin och Simon 

leder till ”cognitive enhancement” och därmed förbättrad problemlösning. Detta 

kan kopplas till att det som ibland kallas ”seendets logik” är välutbredd som ett 

sätt att uppfatta och konstruera mening utifrån antagandet att det vi ser med våra 

ögon är verkligt. Detta kan kopplas till ett antagande att bilder är transparenta, 

som gör att bilders epistemologiska status som avbildare av världen sällan 
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ifrågasätts (Brown, 2010). Bell och Davison (2013, s. 175) beskriver detta i 

termer av en ”transparensmyt” – att bilder antas visa något sant och existerande. 

Idén om ”blicken” behöver dock inte förstås som inhämtandet av rena 

sinnesintryck utan kan bygga på ett inlärt sätt att uppfatta bilder utifrån olika 

kulturella koder och kunskaper (Berger, 1972). 

I studier som utgår från synliggörandeantagandet – och transparensidealet 

– läggs ofta fokus på hur information presenteras visuellt baserat på olika data, 

och hur man säkerställer att det finns en tydlig koppling mellan data och 

representation. Stämmer de inte överens så kan det betyda att det är något fel 

på representationen, och detta fel tillskrivs ofta skaparen av den. Exempelvis är 

en vanlig utgångspunkt i litteraturen om finansiell rapportering att ”icke-

representativa” bilder utgör ”impression management (Beattie, Dhanani och 

Jones, 2008; Brennan, Guillamon-Saorin och Pierce, 2009; Falschlunger m.fl., 

2015), det vill säga försök att påverka läsarens förståelse genom grafisk 

formgivning och språkbruk. Utformning av grafer har varit ett återkommande 

ämne inom detta tema i rapporteringslitteraturen (t ex Steinbart, 1989; Beattie 

och Jones, 1997; Courtis, 1997; Laidroo och Tamme, 2016). Courtis (1997) 

visade exempelvis att av grafer använde skeva axlar för att ge intryck av bättre 

resultat än vad som rapporterades i siffrorna i Hongkongbaserade företag, och 

andra har tillämpat olika beräkningsmetoder för att mäta hur mycket grafer 

felrepresenterar underliggande kvantitativa data och i vilken utsträckning företag 

väljer att visualisera enbart positiva resultat i grafer, så kallad selectivity (t ex 

Steinbart, 1989; Mather, Ramsay och Serrey, 1996; Laidroo och Tamme, 2016). 

Brennan m.fl. (2009) har skapat ett ramverk för olika typer av impression 

management, i vilket det visuella behandlas som en presentationsform som 

påverkar intrycket genom att exempelvis förstärka andra budskap. Här spelar det 

visuella alltså en roll främst som stöttande format8. Detta tyder på en snäv 

tolkning av visualitet, och det finns potential att bidra till att bredda förståelsen 

av visualitet genom att ge exempel på hur visualitet konstruerar på fler sätt än 

enbart som förstärkning av siffrorna. 

Det är främst empiristiskt drivna studier som utgår från transparens-

antagandet (Bell och Davison, 2013). Parallellt med denna litteratur har också en 

mer tolkande strömning fokuserat på det visuellas mångfacetterade natur när det 

gäller att konstruera bilden av organisationens prestationer (t ex Graves, Flesher 

 

8 Denna litteratur studerar inte enbart bilder, vilket framgår exempelvis i ramverket för typer av impression 

management av Brennan m.fl. (2009), där visualisering i bemärkelsen att framställa redovisningsdata i 

visuella termer ses som ett av många sätt att medvetet påverka läsarens intryck. Ett exempel på icke-

visuell påverkan är användning av icke-normerade resultatmått (Deegan och Unerman, 2005) vilket 

försvårar jämförbarhet för investerare (Scheja, 2009). Jämförbarhet är att betrakta som central norm och 

funktion inom både ekonomistyrning och finansiell rapportering. Genom att både undersöka rapporterad 

information och genomföra intervjuer med framställare fann dock Scheja att det som kunde tolkas som 

rapportering av vilseledande information inte alltid berodde på medvetna försök att vilseleda utan att det 

bara blev så, delvis på grund av okunskap hos framställarna. 
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och Jordan, 1996; Preston, Wright och Young, 1996; Davison, 2008; Campbell, 

McPhail och Slack, 2009; Justesen och Mouritsen, 2009). Sett ur detta perspektiv 

kan visualiseringar ha många parallella betydelser, och är användbara på grund 

av (inte trots) denna mångtydighet (Rose, 2001). Ett exempel på en studie som 

bygger på mångtydighetsantagandet är Davisons (2014) diskussion av det 

visuellas roll i rapportering av intellektuellt kapital. Hon hänvisar till att bilder, 

filmer och arkitektur (det vill säga andra representationsformer än den 

kvantifierande klassificeringen) påverkar uppfattningar om redovisning och 

redovisare. En av hennes huvudpoänger är att bilders koppling till känslor och 

möjligheten till samtidighet i representerande och konstruerande ger bilder kraft 

att påverka samhällsdiskursen, och att det därmed är av intresse även för 

redovisningslitteraturen att förstå hur de fungerar. Detta ligger till grund för 

hennes förslag på teori om visuell redovisningsretorik; Davison visar sedan i 

tillämpningen av sin teori hur företagsbilder främjar förmedlande av flera 

samtidiga budskap och att man genom att undersöka visuell utformning kan 

förstå hur mening skapas i finansiell rapportering.  

Jämfört med synsättet att bilder innebär transparens och ska utvärderas 

utifrån hur väl de representerar verkligheten så kan antagandet om bilders 

konstruerande funktion leda till kritik mot bilder som enligt den representativa 

synen vore godtagbara som transparenta avbildningar av en förväntad verklighet. 

Ett exempel på det är undersökningar av årsredovisningars framställningar av 

män och kvinnor (Anderson och Imperia, 1992; Duff, 2011; Staffansson Pauli, 

2016). Anderson och Imperia (1992) undersökte exempelvis hur kvinnor och män 

avbildades i flygbolags årsredovisningar, och fann att kvinnor ofta presenterades 

som passiva och leende medan män var aktiva och seriösa, vilket de menar 

reproducerade och förstärkte stereotyper om män och kvinnor genom bildvalen.  

Sammanfattningsvis beskriver detta område, visualitetens funktioner, olika 

sätt att tolka hur bilder förhåller sig till redovisningen och på vilket sätt de uttrycker 

redovisning – det vill säga olika antaganden om det visuellas representativa och 

kommunikativa funktioner. En parallell kan dras till den bredare debatten om 

redovisningen som representerande eller konstruerande praktik, det vill säga 

huruvida redovisningens syfte är att representera verkligheten så korrekt som 

möjligt eller om det handlar om att konstruera organisationer och samhällen 

genom att beskriva dem i redovisningstermer9. Sundström (2015), som 

undersökte användning av redovisning på en svensk teater, fann till exempel att 

redovisningsrepresentationer kunde innehålla multipla betydelser, men han 

påpekar samtidigt att redovisningen inte skulle acceptera mångtydighet framför 

korrekthet eftersom detta går emot redovisningens ontologi, vilket kan tolkas som 

 

9 Det kan noteras att det poängterats att antagandet om att redovisningsrapporter avbildar en objektiv 

verklighet fortfarande är vanligt förekommande i viss redovisningslitteratur (Amernic och Craig, 2009) men 

att detta ibland beskrivs som ofördelaktigt (rent av ”misguided”) av den andra sidan (t ex Suzuki, 2003).  
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att det finns en redovisningsontologi som bygger på ett ideal av förtydligande. På 

dessa grunder skulle andra former som möjliggör mångtydighet kunna avfärdas 

som icke redovisningsmässiga10. 

Jag föreslår att dessa idéer i stor utsträckning går att spåra även i synen på 

det visuellas roll, det vill säga om det visuella möjliggör bättre beslutsfattande och 

förståelse av redovisningsinformation genom att synliggöra redovisningsdata – 

och därmed kan granskas utifrån transparensidealet – eller om det visuella ger 

möjligheter att uttrycka nya områden av organisationen på nya sätt – och därmed 

kan förstås och utvärderas utifrån sin mångtydighet. Beroende på vilket synsätt 

som utgör utgångspunkten för en studie uppstår därför olika grunder för tolkning 

och läsning av redovisningsinformation. Detta gäller för redovisningen i allmänhet 

såväl som för det visuella, vilket därmed också påverkar vilka slutsatser som kan 

dras om redovisningen och visualiteten i en studie. 

Visualitetens roller i studier 

Det andra området innebär en beskrivning av det visuellas roll i en studie, det vill 

säga om man med ”det visuella” avser en visuell metod för att undersöka ett 

annat fenomen, eller om det visuella är det fenomen man är intresserad av, det 

vill säga undersökningsobjektet. Detta kan kopplas till Lukka och Vinnari (2014, 

2016), som noterar att det finns utrymme att vara tydligare avseende vilka teorier 

som utgör perspektiv och undersökningsmetoder, och vilka som är den 

gemensamma kunskapsbasen i ett fält. De delar in teori i domänteori (kunskaper 

om ett ämne som växer fram över tid och konstrueras dialogiskt i fältet) respektive 

metodteori (den konceptuella linsen som ett fenomen undersöks utifrån). De 

föreslår att denna uppdelning kan tydliggöra om ett bidrag riktar sig till 

existerande domänkunskaper eller till metodteorier; utan denna uppdelning finns 

risken otydlighet uppstår avseende hur en studies mål, teori och bidrag ska tolkas 

och utvärderas. Överfört på visualisering i redovisningen gör jag antagandet att 

det inte är oväsentligt att man tydliggör typen av bidrag från en studie för att förstå 

hur visualitet förhåller sig till domänkunskaper om redovisning.  

Flera sammanställningar av, och diskussioner om, managementlitteratur 

inom the visual turn (t ex Bell och Davison, 2013; Meyer m.fl., 2013) inkluderar 

visualisering som fenomen och visualisering som metod på samma konceptuella 

nivå, och gör alltså inte uttryckligen skillnad på om visualisering utgör studiers 

domänbidrag eller använda metod (eller båda). Om dessa likställs finns dock en 

 

10 Cooper och Sherer (1984), som närmar sig ämnet ur ett bredare sociopolitiskt perspektiv, lyfter frågan 

varför kommunicerbarhet överhuvudtaget ses som ett mål för (den externa) redovisningen, en fråga som 

gäller oavsett om en objektiv verklighet antas synliggöras eller inte. Deras svar är att sådana antaganden 

förutsätter att det är viktigt att producera kommunikativa dokument och att det därför är eftersträvansvärt 

att dokument produceras, vilket förutsätter att de läses och har en roll i beslutsfattande. Detta antagande 

kan i någon mån ses som en måttstock för redovisning, det vill säga att redovisningsinformation delvis 

bedöms utifrån hur användbar den är för användare som ska bilda sig en uppfattning om organisationer 

eller fatta beslut. 
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risk att det blir svårare att jämföra studierna, speciellt avseende förståelsen av 

en visuell studies teoretiska bidrag till redovisningsfältet.  

I detta avsnitt utgår jag från ovanstående resonemang och föreslår att 

visualisering kan ha (minst) tre olika roller i en studie: som undersökt fenomen 

(målet är att undersöka och förstå en visuell bild i sig), som analytisk metod (att 

använda visualisering som metodteori i syfte att undersöka andra fenomen) samt 

som praktisk metod (visualisering är en metod för att samla in och dokumentera 

data, det vill säga ett hjälpmedel för forskaren). Jag beskriver var och en av dessa 

tre roller nedan med löpande kopplingar till tidigare litteratur generellt och till 

redovisningsfältet specifikt. 

I och med att bilder kan anses innebära ett eget sätt att se världen (Larkin 

och Simon, 1987) har exempelvis Bell och Davison (2013) föreslagit att visuella 

metoder kan användas för att förstå organisationer på nya sätt utifrån den 

visuella epistemologin. Att använda visualisering som ett hjälpmedel för 

forskningen, det vill säga som praktisk metod, ligger i linje med denna syn på det 

visuellas möjligheter. Ett exempel på en praktisk metod är ”fotoelicitering”11 (på 

engelska photo elicitation) som används för att undersöka organisationer och 

anställdas upplevelser; intervjupersoner kan exempelvis få i uppgift att skapa 

eller se på bilder och diskutera dem (Tracy och Redden, 2016), exempelvis för att 

diskutera och utvärdera arbetsmiljön (Ray och Smith, 2012). Även videobaserade 

forskningsstrategier har föreslagits som visuell metod (Emmison, 2016). Ett 

exempel är att använda film som dokumentering av råmaterial för forskningen, 

som i Albinssons (2016) studie av barns matematiska tänkande, där 

förskolebarns legolek filmades för att sedan transkriberas och analyseras. Video 

kan också användas likt fotoelicitering som intervjustöd genom att 

intervjupersoner får titta på inspelad film och beskriva sina erfarenheter i 

efterhand för att därigenom fånga in aspekter de kanske inte var medvetna om 

vid själva händelsen (Toraldo, Islam och Mangia, 2018). Ett annat exempel är att 

använda visualitet som en designmetod, där något visuellt skapas inom ramen 

för forskningsarbetet. Ehrnberger (2017)12 visualiserade design av produkter 

 

11 Ett exempel från ett (misslyckat men uppdaterat) försök att använda fotoelicitering ger en indikation på 

dess möjligheter och utmaningar. Ray och Smith beskriver sina erfarenheter på följande sätt: “When the 

photos were shown to several workers and managers, they laughed or looked perplexed; they were not 

able to provide any commentary on how the photographs were connected to priorities. The researcher 

rephrased the question several times but soon realized that the problem was the selected photos [...] 

During the interviews, something unanticipated happened. The research participants suggested to the 

researcher organizational elements that should be photographed [...] the hybrid photo production of 

organizational members guiding which photos the researcher needed to take was critical to gain insight 

into the research question.” (Ray och Smith, 2012, s. 308–309). Exemplet visar hur målet att visualisera 

kan stötta gemensam förståelse och kommunikation både i själva framställningen av det visuella 

tillsammans med intervjupersonerna, och samtidigt att det blir viktigt med valet av bilder, något som kan 

vara svårt för intervjuaren som inte har samma kännedom om organisationen som dess medlemmar. 
12 Ehrnberger undersöker exempelvis innebörden av produkter riktade till kvinnor respektive män genom att 

”byta plats” på designnormerna för en skruvdragare och en köksmixer. Skruvdragaren fick runda former och 

en nätt design medan köksmixern fick en funktionell design, stark motor och större storlek; detta platsbyte 

tvingade fram reflektion om vilka normer som skulle överföras vid platsbytet, och som styr design.  
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vilka användes för normkritisk reflektion om genus i en doktorsavhandling inom 

designområdet. I dessa exempel är det visuella ett verktyg för att samla in och 

dokumentera ett empiriskt område, och här har visuella artefakter alltså rollen 

som praktisk metod i en studie.  

Denna praktiska användning av visualisering kan jämföras med visualisering 

som analytisk metod. Jag använder begreppet analytisk metod för att beskriva 

studier där visuella artefakter undersöks i syfte att svara på en fråga som inte rör 

visualiseringen som sådan. Det kan krävas visuella metoder för att göra detta, 

men själva bilderna utgör i första hand en källa till kunskap om ett annat 

fenomen. Ett exempel på en sådan studie genomfördes av Overud (2019) som 

studerade historiska identiteter ur perspektivet kolonial retorik genom analys 

fotografier från början av 1900-talet. Årsredovisningar lämpar sig speciellt bra för 

att studera olika fenomen genom att använda visuell analys som metod. Davison 

och Warren (2009) skriver att bilder i årsredovisningar “… not only project images 

outwards towards society, but may also, often unconsciously, reflect society” (s. 

850). Baserat på detta kan bilder vara en källa till information om svåruttryckliga 

eller mångtydiga betydelser, där visuella metoder ger möjlighet att fånga in och 

undersöka samhälleliga fenomen. Detta skiljer sig från de praktiska metoderna 

eftersom dessa till skillnad från analytiska metoder går ut på att använda det 

visuella som ett sätt att samla in och dokumentera information, medan analytiska 

visuella metoder i större utsträckning undersöker existerande visuella material 

som uttryck för samhällsfenomen.  

Det finns även en skillnad mellan analytiska metoder och undersökning av 

visualitet som själva fenomenet, även om gränsdragningen mellan metod och 

fenomen är något flytande: det som uttrycks med visuella bilder är ju också ett 

uttryck för visualitet även om bilderna inte analyseras ur det perspektivet. Studier 

av visualitet som fenomen kan i sin tur också bygga på visuella metoder, såsom 

när Hrasky (2012) använde bildanalys för att visa att företags visuella retorik kan 

kopplas till omfattningen av hållbarhetsarbetet i praktiken (ju fler faktiska 

hållbarhetsaktiviteter som genomfördes, desto färre symboliska bilder användes 

i hållbarhetsrapporteringen). Detta tolkade Hrasky som greenwashing eftersom 

bilder ersatte handlingar och vice versa – i detta fall handlade det alltså inte 

enbart om vad bilderna visade utan om bilders retoriska funktion att ersätta 

handlingar. En analys som uttalar sig om ett annat fenomen med visuell 

metodteori antar jag därför också innebära en möjlighet att öka kunskapen om 

visualiteten som uttryckssätt.  

När de gäller visualitet som fenomen är studier av årsredovisningars uttryck 

för genusstereotyper, såsom det som beskrevs i det föregående avsnittet om 

visualisering som mångtydighet, ett exempel från redovisningslitteraturen. Syftet 

med dessa studier (t ex Anderson och Imperia, 1992; Duff, 2011) kan vara att 

undersöka det visuellas roll i att reproducera vissa (stereotypa) budskap, och 

slutsatserna har ibland antagit ett normkritiskt förhållningssätt för att påpeka att 
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det undersökta bildspråket förstärker uppfattningar och fördomar. Ett annat 

område som undersökts i tidigare forskning är identitetsskapande genom 

årsredovisningens bildspråk (Ditlevsen, 2012a; Kamla och Roberts, 2013). 

Breitbarth m.fl. (2010) identifierade exempelvis visuella strategier för att 

kommunicera organisationers förhållningssätt till CSR, däribland ”the accountant 

approach” (att inte använda bildspråk utan ”redovisningsspråk” såsom text och 

siffror för att visa allvaret i situationen), ”the people approach” (att visa foton på 

glada människor som vinner på CSR-arbetet) och ”the dream world approach” (att 

använda generiska visuella symboler, exempelvis flygfoton på gröna skogar). 

Genom dessa exempel visar de hur visualitet används som språk för att 

konstruera bilden av CSR, samt vilka visuella bilder som konstrueras, med följden 

att förståelsen av visualiteten som språk avseende CSR-arbete ökar. 

Bell och Davison (2013) ser en stor potential i teoretiskt grundade studier 

som utgår från visualitet som ett meningsskapande system på samma nivå som 

andra språk. Den centrala uppdelningen i deras diskussion är mellan empiriska 

(mer materialfokuserade) och mer teoretiskt drivna studier, där empiriska studier 

ofta använder antingen innehållsanalys med fokus på visuella fenomen eller 

fotoelicitering. De ser dock den största potentialen i mer teoretiskt grundade 

studier av visualitet, eftersom dessa ”… are characterized by their assertion of the 

importance of the visual as equivalent to linguistic structures of meaning in the 

constitution of organizational life” (Bell och Davison, 2013, s. 180). Det finns 

alltså enligt Bell och Davison utrymme för att använda teoretiska perspektiv på 

visualitet för att öka förståelsen av visualiteten som system för att konstruera 

mening i organisationer.  

Visualitetens undersökningsnivåer 

Det tredje och sista området handlar om undersökningsnivån. Här föreslår jag att 

göra skillnad på om visualisering ses som en artefakt eller som en process. Detta 

följer två av de kategorier som lyfts av Meyer m.fl. (2013) i deras 

litteraturgenomgång, nämligen arkeologiska approacher som undersöker 

artefakter och processtudier som undersöker artefakters användning i praktiken. 

Enligt Meyer m.fl. förstås visuella artefakter på ett liknande sätt i båda 

approacherna, även om de utgår från olika typer av empiri, antingen artefakterna 

som sådana eller användarnas interaktion med dem. Visuella artefakter förstås 

dock alltså på ett liknande sätt i båda fallen, nämligen som ”… a manifestation of 

culture whose meaning, relevance, and use are socially constructed by a 

particular community or society” (Meyer m.fl., 2013, s. 504). Det handlar med 

andra ord om att undersöka det visuellas roll som meningsbärare i sociala 

sammanhang, och, när det gäller det processperspektivet, också om ett mål att 

förstå vad visuella artefakter ”faktiskt gör” (Meyer m.fl., 2013).  

I studier av det undersökta fenomenet visualitet är fokus ofta på 

visualisering som antingen praktik eller artefakt; en tredje variant som hamnar i 
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gränslandet mellan artefakt och praktik är att istället studera kommunikations-

processen. Här är fokus på produktionskedjan från skapande till distribution av 

en artefakt, inklusive vad som möjliggör framställning (t ex tekniska 

förutsättningar) och utformning av budskapet utifrån målgruppens behov för att 

uppnå hög effektivitet på kommunikationen. Detta perspektiv utgår från att det 

är undersökningen av själva kommunikationsprocessen och dess möjligheter och 

utmaningar som kan ge svar på frågor om bilders kommunikativa roller. En teori 

som ofta återkommer i dessa studier är Shannon och Weavers (1949/1964) 

kommunikationsmodell, som lyfter fram att budskap på vägen från framställning 

till mottagare rör sig igenom brus och utsätts för tolkning när det väl når 

mottagaren, vilket kan påverka om budskapet når fram eller inte. I denna 

avhandling kommer jag inte att fokusera på detta perspektiv. 

Visualisering som process fokuserar på processen att skapa, och framförallt 

använda, en visuell artefakt mer än artefakten som slutprodukt. och utgår från 

antagandet att visuella representationer gör det möjligt att illustrera och dela 

idéer på för att exempelvis kunna kommunicera i grupp (Tversky, 1997; Sibbet, 

2008) eller arbeta fram strategier (Eppler och Platts, 2009). Idén om ett växelspel 

mellan visualisering och dialog i strategiarbetet förekommer också i den 

ekonomistyrningslitteratur som föreslår att koppla samman strategi och styrning 

i strategikartor (Petri och Olve, 2014; Falk m.fl., 2016). Strategikartan är ett 

exempel på visualitet och redovisning, eftersom kartan, åtminstone till en början, 

var tänkt som ett komplement till balanserat styrkort. Balanserat styrkort, skapat 

av Kaplan och Norton, är ett sifferbaserat styrverktyg som bygger på mätning av 

flera perspektiv för att ge en helhetsbild av verksamheten för att förbättra 

beslutsfattandet (Kaplan och Norton, 1992, 1996/2007). Med tiden utvecklades 

idén att detta verktyg skulle vara grundat i strategin (Falk m.fl., 2016), vilket 

Kaplan och Norton (2000) omsatte i idén om en strategikarta som visualiserar 

strategin med kopplingar till viktiga nyckeltal. Genom åren har strategikartor som 

styrverktyg diskuterats och undersökts i ekonomistyrningslitteraturen (t ex Kaplan 

och Norton, 2004; Lowe, Carmona-Moreno och Reckers, 2011; Cheng och 

Humphreys, 2012; Islam, 2018). Ledin och Machin (2016) visar att strategikartan 

under samma period använts av många organisationer för att i externa kanaler 

illustrera sina strategier på sätt som i minskande utsträckning följer det 

ursprungliga konceptet. Detta kan tolkas som att strategikartan inte enbart 

används som struktur för att synliggöra kopplingar mellan mätetal och strategin, 

utan också är en idé för att visualisera organisationers strategier mer generellt. 

Ett exempel på en strategikarta förekommer i Falk m.fl. (2016), som beskriver 

Parks and Resorts arbete med att designa en strategikarta och ett balanserat 

styrkort. Exemplet, som jag beskriver i Exempelruta 1 på nästa uppslag, bidrar med 

en pusselbit till förståelsen av det visuella i redovisningssammanhang genom att 

visa hur artefakter konstrueras både med utgångspunkt i strategi och redovisning, 

samt att artefaktens möte med personer och aktiviteter i organisationen påverkar 
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dess utformning. Den visuella strategikartan användes, som exemplet visar, 

tillsammans med en strategiberättelse som förklarade kartan i ord, vilket är 

speciellt intressant med tanke på frågan om överlappningar mellan det visuella 

och redovisningen då det kan tolkas som en länkning snarare än en direkt 

överlappning. Ett relaterat exempel på visualisering och kommunikation av 

balanserade styrkort förekommer i en studie av Qu och Cooper (2011), som 

undersökte artefakters roll när en kanadensisk konsultfirma skulle ta fram ett 

balanserat styrkort till en kund, som dock vid leveransen av styrkortet inte 

upplevde att det var användbart då det inte var tillräckligt detaljerat. Detta talar 

för att det finns en förväntan hos praktiker att ett balanserat styrkort inte bara 

ska vara för syns skull, utan att det ska tjäna ett syfte i organisationen. Det 

behöver finnas kopplingar mellan mätningar och illustrationen av dem, vilket inte 

var fallet i Qu och Coopers studie, och som till slut ledde till att konsulterna fick 

återkomma med nya visualiseringar för att förklara styrkortet (alltså i första hand 

bättre förklaringar snarare än bättre mätetal).  

Vidare har litteraturen om finansiell rapportering undersökt förekomster av 

artefakter, och hur de används i redovisningen. Bland dessa finns t ex Jane 

Davison (2008, 2010, 2014), som undersökt retoriska uttryck i årsredovisnings-

bilder och som visar att de kan användas för att uttrycka organisationens identitet 

och andra budskap, samt Guthey och Jackson (2005) som undersökte VD-foton i 

termer av en ”autenticitetsparadox” (ju fler som har ”unika” bilder för att 

framställa sin VD, desto mer lika blir företagen och desto mindre autentiska 

upplevs bildspråk och organisation). Det har även gjorts longitudinella studier av 

utvecklingen av visualitet över tid (t ex McKinstry, 1996; Beattie, Dhanani och 

Jones, 2008; Ditlevsen, 2012b) som visar att det visuella tar en allt större plats 

som format för att presentera organisationens resultat. McKinstry (1996) 

undersökte ett brittiskt företags årsredovisningar från 1930-tal till 1980-tal och 

konstaterade att antalet bilder blivit fler, och noterade bland annat även att 

svartvita bilder användes vid sämre resultat för att signalera en sober atmosfär 

och därmed att företaget tog situationen på allvar, vilket är en förklaring av 

visualitet som språk och fenomen. Ditlevsens (2012b) longitudinella studie av ett 

danskt företags årsredovisningar visade på en utveckling mot mer omfattande 

narrativt innehåll, och en mer visuell årsredovisning mätt i antalet bilder indelade 

i olika typer såsom symboler och ikoner. McKinstrys och Ditlevsens studier är dock 

något av undantag i sammanhanget, eftersom det generellt lagts mindre fokus på 

att karaktärisera hur bildspråket i årsredovisningar förändrats än på att beskriva 

att årsredovisningen som dokument blivit mer visuell. Det finns med andra ord ett 

behov av att undersöka hur årsredovisningens visuella språk förändrats avseende 

artefakternas funktion, för att därmed förstå de visuella artefakternas 

(förändrade) roll i redovisningen.  

Slutligen vill jag nämna att område som länge intresserat sig för visualitet, 

nämligen litteraturen om företags beslutsfattande, där redovisningsinformation  
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Exempelruta 1: Parks och Resorts strategikarta 

I denna ruta beskrivs Parks & Resorts arbete 

med att skapa en strategikarta, som ett exempel 

på praktisk användning av en visuell artefakt i 

ekonomistyrningen. Parks and Resorts (P&R) 

driver flera nöjesparker i Sverige, däribland 

Gröna Lund och Kolmården, och tog runt år 

2010 fram och använde en lekfullt illustrerad 

strategikarta (verkamheten och styrningen har 

dock ändrats sedan kartan utformades). En bild 

på strategikartan visas till höger. Exemplet är 

hämtat från tre böcker (Petri och Olve, 2014a, 

2014b; Falk m.fl., 2016), vars författargrupper 

består av nuvarande och tidigare medarbetare 

i mitt forskningsområde, som jag också pratat 

med om fallet under arbetet med avhandlingen 

för att få fler infallsvinklar på exemplet. 

Förutom att beskriva hur P&R 2010 och 2011 

arbetade med strategikartan diskuterar jag 

även strategikartan som bild i termer av dess 

”kart-het”, med vilket jag avser sätten som 

strategikartan fyller kartrollen och möjliggör 

navigation genom att den som ska navigera kan 

identifiera sin position i terrängen kartan visar.  

Exemplet. Innan 2009 fanns det inte någon 

gemensam strategi för P&R-koncernen, men 

efter att Jan Roy, som själv arbetat med styrkort 

i andra organisationer, blev koncernchef för 

P&R och VD för Gröna Lund, skedde flera 

förändringar. Redan 2010 satte arbetet igång 

med att utveckla ett en strategikarta, och 

baserat på detta föreslogs senare även ett 

balanserat styrkort. I början av 2011 kallades 

samtliga chefer till en kick-off där idéarbetet för 

att ta fram en strategi påbörjades. 

Avdelningarna fick uppdraget att bryta ner 

strategin på avdelningsnivå, och kunde därmed 

påverka hur strategin formulerades. Baserat på 

detta arbete fastslogs ett antal vägval i form av 

strategiska prioriteringar; vägvalen samman-

fattades i ett utkast på strategikarta i power-

point. Den tidiga versionen av strategikartan 

var dock ”ganska kantig och lite svår att ta till 

sig för personer som inte deltagit i det tidiga 

utvecklingsarbetet" (Petri och Olve, 2014b, s. 

95). P&R tog in en illustratör för att ge kartan 

ett mer överskådligt och lättsamt uttryck i linje 

med organisationens identitet och vision.  

Den färdigställda visuella utformningen av 

strategikartan anspelade på serietidningar och 

lekfullhet ”för att stämma med koncernens 

övriga hedonistiska ideal och profil” (Falk m.fl., 

2016, s. 55). Till bilden togs även ett manus 

fram, en ”strategiberättelse”, som stöd för den 

som skulle presentera kartan, då kartan inte 

upplevdes som självförklarande och dessutom 

som alltför komplex utan en kompletterande 

förklaring av delarna och sambanden mellan 

dem (vilket är centralt för strategikartan som 

koncept och visualisering).  

Användningen av kartan var till en början som 

ett pedagogiskt verktyg för att förmedla 

visionen (”Helhetsupplevelser i världsklass”), 

och där var själva bilden viktig som en del i 

berättandet. Dessutom låg strategin och 

strategikartan till grund för att skapa ett 

styrkort för koncernen med mätetal för att följa 

upp och styra verksamheten. Dessa behövde 

kopplas till strategikartan på något sätt. 

Lösningen blev att uppdatera strategikartan 

med illustrationer av ”termometrar” som 

placerades vid viktiga områden i kartan, och 

koppla nyckeltal till dessa.  

Diskussion. Redan i titeln på en av Kaplan 

och Nortons (2000) artiklar om strategikartor 

(”Having Trouble with Your Strategy? Then Map 

It”) kan man ana deras syn på valet av kartan  

 

Strategikartan från 2010. Återges med tillstånd från Parks och Resorts. 
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som modell, nämligen att en kartbaserad bild är 

ett sätt att tydliggöra och kommunicera vad 

strategin är och hur ekonomistyrningen hänger 

ihop med strategin. Därmed kan vi utgå från att 

strategikartan bygger på en form av ”kart-het”, 

och kan användas för navigering. Filosofen 

Sibylle Krämer (2011) diskuterar kartans 

användbarhet och att den bygger på principer 

som indexikalitet, att kunna identifiera sig i 

kartan, och navigerbarhet, att kunna använda 

kartan för att ta sig till en viss position. Mer 

konkret skriver hon att: ”The purpose of the 

map is to make an unfamiliar terrain accessible 

to a user as a space of movement and action. 

(…) [B]y means of indexicality, a real person, a 

user, can transform him- or herself into a virtual 

point on the map. Only when this latter 

condition is fulfilled does the map become not 

only a representational object, but also an 

instrument for orienting onself for action” 

(Krämer 2011, s. 277).  

Genom dessa begrepp kan vi nu närma oss 

frågan om bilders potential till ”karthet” i fallet 

Parks och Resorts strategikarta. När det gäller 

indexikalitet valde P&R att involvera sina 

medarbetare i framtagandet av strategikartan 

som ett sätt att bryta ner koncernens strategi 

och välja strategiska prioriteringar, något som 

ökade möjligheten för medarbetare att identi-

fiera sin egen roll i helheten då de varit med och 

skapat den. Ett annat sätt var att matcha 

organisationens identitet, som byggde på 

lekfullhet och ”hedonistiska ideal”, med den 

visuella utformningen av strategikartan, och att 

därigenom länka samman organisationen och 

den visuella bilden. Framförallt spelade dock 

strategiberättelsen en viktig roll för att förklara  

 

kartan och bidra till att den kunde användas i  

organisationen. När det gäller navigerbarhet  

var den till en början låg eftersom det var svårt 

att veta hur man låg till prestationsmässigt. En 

utveckling blev därför att stärka kopplingen 

mellan strategi, mätetal och den visuella bilden 

genom att lägga till termometersymboler som 

indikerade mätpunkter på strategikartan, för 

att koppla ihop kartan till mätpunkter i 

verksamheten; därigenom skapades en länk 

mellan dessa domäner.  

De ovan beskrivna lösningarna kan tolkas 

som länkar mellan de två språken redovisning 

och visualitet genom strategikartan. Till skillnad 

från siffror, som kan göra det svårare för 

medarbetare att ”hitta” sig själva i aggregerade 

data (t ex Bloomfield, 1991) möjliggjorde den 

visuella utformningen och processen att skapa 

och använda artefakten fler former av 

indexikalitet genom delaktighet och kopplingar 

till identiteten.  

Fallet illustrerar dock även utmaningar i 

processen att skapa och använda en visuell 

artefakt i mötet mellan två språk, den visuella 

strategikartan och de sifferbaserade mätetalen 

i ekonomistyrningen. Framförallt visar fallet att 

det förekom kompletterande överlappningar 

mellan dessa språk: det visuella användes för 

att förtydliga strategin och skapa en idé om 

samband mellan verksamhetens områden och 

visionen; samtidigt visade sig kartan inte vara 

självförklarande utan den kompletterades med 

ett skriftligt manus och senare av termometrar 

med kopplingar till mätetal. Vi har alltså att 

göra med ett exempel på samspel mellan det 

visuella (strategikarteartefakten) och det som 

den bygger på, och utvecklar (det ekonomiska). 
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undersöks utifrån dess effektivitet som underlag för att fatta beslut. I denna 

litteratur har bilders roll för att synliggöra och tydliggöra information varit en 

återkommande fråga (Janvrin, Raschke och Dilla, 2014; Bačić och Fadlalla, 

2016). Jämförelser mellan olika format, såsom tabeller och grafer, är vanligt för 

att försöka avgöra vilket det bästa sättet att gestalta redovisningsinformation är 

så att rätt beslut kan fattas. Olika formats användbarhet bedöms utifrån utfall i 

fiktiva beslutsfattandesituationer (t ex Dickson, DeSanctis och McBride, 1986; So 

och Smith, 2002; Cardinaels, 2008), och studier tenderar att visa att grafiska 

format kan förbättra beslutskvaliteten (mätt i andel korrekta svar på enklare 

uppgifter). Ett exempel på tillämpning av dessa frågor inom ekonomistyrning 

förekommer i en studie av Arjaliès and Bansal (2018), som beskriver kapital-

förvaltares användning av emojis för att förmedla egna och tolka kollegors 

attityder till olika investeringsmöjligheter. De visar att emojis, till skillnad från 

siffror, kan förmedla känslor och attityder. Att använda visuella format för att 

formulera rekommendationer möjliggjorde därmed att förvaltarna fick ytterligare 

information att utgå ifrån i sina investeringsbeslut. I likhet med rapporterings-

litteraturen bygger studier om informationsanvändning i beslutsfattande på 

antagandet att visualisering kan synliggöra information och skapa kognitiva 

fördelar i beslutsfattandet, även om individuella skillnader och erfarenhet av att 

använda olika typer av information är aspekter som lyfts fram som minst lika 

viktiga som formatet i sig (se t ex Cardinaels, 2008). 

Förklaringsmodeller för visualitetens roll i redovisningen 

I denna avhandling föreslår jag, med stöd i tidigare beskrivningar (Gallhofer och 

Haslam, 1996; Davison och Warren, 2009) att visualitet i redovisningen kan 

förstås i termer av överlappningar då det visuella i ökande grad integreras med 

andra informationsformat (Meyer m.fl., 2013). Syftet med detta avsnitt är att 

sammanställa och diskutera tidigare litteratur utifrån ett urval av förklaringar som 

förekommer avseende visualitetens roll i redovisning, och att sedan jämföra 

dessa som ett sätt att konceptualisera överlappningsperspektivet.  

Men först behövs en förståelse av vad som menas med överlappning – vad 

är det som överlappar när två ”språk” (Davison och Warren, 2009) eller ”former 

av vetande” (Gagliardi, 1996) kombineras? I min läsning av litteraturen har jag 

noterat att det förekommer flera olika ”förklaringsmodeller” av hur det visuella 

förhåller sig till redovisning. Exempelvis förekommer antagandet i exempelvis 

impression management-litteraturen att det visuella främst är till för att förstärka 

eller illustrera data. Å andra sidan finns även förklaringar som bygger på att det 

visuella är mer än huvudsakligen utsmyckning (Graves, Flesher och Jordan, 1996; 

Justesen och Mouritsen, 2009; Davison, 2014) utan spelar en representativ och 

kommunikativ roll, vilket alltså av vissa författare konceptualiseras med hjälp av 

en överlappningsmetafor. Med andra ord skiljer sig synen på visualitetens roll i 
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att konstruera bilden av organisationen, och olika förklaringsmodeller för 

överlappningar förekommer sida vid sida i redovisningslitteraturen. I följande 

avsnitt diskuterar jag tre förklaringsmodeller för överlappning mellan visualitet 

och redovisning. 

För det första noterar Guillet de Monthoux (2004) att de estetiska 

principerna spontanitet, skönhet och kreativitet ofta framställs som motsatser till 

ordning, regler och rutiner i organisationer, vilket kan tolkas som ett 

motsatsförhållande mellan å ena sidan det rationella och strukturerade som ofta 

förknippas med redovisning som språk (jfr. Graham, 2013), och å andra sidan det 

visuella och estetiska. I linje med detta skriver Davison och Warren (2009, s. 847) 

att det visuella “motstår definitioner” och “översättning i kvantitativa termer” 

samt att det är ett långt ”hopp” mellan den ekonomiska vetenskapens ”hårda” 

epistemologi och det visuellas ”mjukare” språk som hämtar inspiration från 

exempelvis konsthistoria och kulturstudier. Här finns alltså en idé om en kontrast 

mellan det visuella (och kopplat till det, konsten och det estetiska) och det 

ekonomiska (och kopplat till det, mätbarhet och kvantifiering). I redovisnings-

litteraturen förekommer ibland uttalanden om en separation mellan det visuella 

och själva redovisningsinformationen.  

Ett exempel är Anthony Hopwoods (1996, s. 55) inledning till AOS 

specialnummer om visualisering i årsredovisningar, där han gör skillnad på 

”accounts themselves” och ”the changing documentary contexts in which they are 

set”, vilket indikerar en åtskillnad mellan vad som är redovisning och hur den 

förmedlas, där det sistnämnda främst framställs som en paketering av 

redovisningen. Liknande tankar återkommer i impression management-

litteraturen som undersöker visualitet utifrån hur nära det motsvarar den under-

liggande informationen (som ofta är sifferbaserad), där det visuellas roll i 

redovisningskommunikation kan vara att illustrera eller förstärka budskapet (t ex 

Brennan, Guillamon-Saorin och Pierce, 2009) utan att utgöra ett eget budskap. 

Baserat på dessa beskrivningar tolkar jag in ett antagande att det visuellas roll i 

redovisningen är att fungera som redovisningslogikens förlängda arm, snarare än 

att fungera som eget språk; därför föreslår jag att benämna denna förklarings-

modell ”Separation” eftersom relationen mellan visualitet och redovisning antas 

bygga på att redovisning är separat från visualitet.  

Ett andra perspektiv på visualitetens roll i redovisning utgår istället från att 

det finns en överlappning. Gagliardi (1996) föreslår exempelvis att en strikt 

uppdelning mellan estetik och rationalitet främst är en produkt av modernitetens 

idé om den rationella, effektiva organisationen där det inte finns utrymme för 

subjektiva, estetiska upplevelser. Gagliardi noterar dock att upplevelsen av 

organisationen, en rationell entitet, också har estetiska drag, speciellt sett ur 

anställdas upplevelser av organisationen som den verklighet de vistas i. I linje 

med detta presenterar Gallhofer och Haslam (1996) förslaget att redovisning och 

konst (som är ett perspektiv på visualitet) visserligen är separata, men att de delar 
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funktionen som kommunikativa och representativa artefakter och därför kan 

tänkas överlappa: 
 

While accounting and art function in society as separable and distinct phenomena, 

they also substantively overlap given their shared character as communicative and 

representational artefacts.  

(Gallhofer och Haslam, 1996, s. 23) 

 

Utifrån en idé om överlappning antar Gallhofer och Haslam att det är möjligt att 

konst och redovisning har liknande kommunikativa funktioner och därmed 

liknande utmaningar och möjligheter (exempelvis att representationsformen 

innebär ett maktperspektiv och har en inneboende emancipatorisk potential); 

utifrån detta drar de slutsatsen att dessa likheter innebär att konst och 

redovisning överlappar. I artikeln ger de exempel på hur de kan hämta inspiration 

från varandra och menar att det därigenom kan ske ett utbyte som över tid leder 

till fler sammansmältningar mellan konst och redovisning. Överlappning i denna 

bemärkelse handlar alltså om konceptuell likhet och möjligheter till utbyten som 

på sikt kan öka likheterna. Detta tolkar jag som en form av kombinering där de 

två områdena över tid utbyter innehåll och på sikt konvergerar på ett konceptuellt 

plan. Ett mer konkret perspektiv på kombinering framställs av Meyer m.fl. (2013), 

som pekar på att det förekommer en ökning av integrering av det visuella i andra 

texter. De skriver: 
 

The increased use of visual elements in the design of texts, such as, for instance, 

bullet-pointed lists, flowcharts, or network graphs, allows written texts also to acquire 

an overall visual Gestalt that shapes and informs the meaning of the words it 

contains.  

(Meyer m.fl., 2013, s. 495)  

 

Meyer m.fl. (2013) beskriver alltså hur det visuella kan omforma budskap och 

skapa en visuell ”Gestalt” som också förändrar betydelsen av innehåll genom att 

kombineras och interagera på samma yta. Det handlar alltså inte om att det 

visuella agerar redovisningens förlängda arm, utan om en idé att texters mening 

förändras i och med att de konvergerar med det visuella. Meyer m.fl. ser visuella 

uttrycksformer som en betydelsefull form för meningsskapande på samhällsnivån 

eftersom dessa ”… contribute to a society’s social stock of knowledge and are, 

thus, part of an objectified social reality” samt utgör former för meningsskapande 

som ”materialize, organize, communicate, store, and pass on social knowledge 

within particular communities” (Meyer m.fl., 2013, s. 494). Det finns dock 

samtidigt som de påpekar ett behov av vidare undersökning av den pågående 

integreringen av visuella och verbala former för meningsskapande eftersom 

kunskapen om detta ännu är under utveckling (Meyer m.fl., 2013).  
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Ett tredje perspektiv på visualitetens roll i redovisningen är att tänka sig att 

det visuella är en av flera former för att kommunicera om redovisning. En 

betydande del av litteraturen beskriver visualitetens roll i redovisningen utifrån 

modellen flerspråkighet, det vill säga att redovisningen kan uttryckas i olika språk, 

däribland det visuella. Dessa språk antas kunna kombineras utan motsättningar 

mellan språken. Bell och Davison skriver att:  
 

We wish to highlight the considerable potential of multimodal research in overcoming 

the binary opposition between linguistic and visual data and demonstrating the 

affordances of different modes of communication when used in combination.  

(Bell och Davison, 2013, s. 176) 

 

De föreslår med andra ord att minska fokus på motsättningar mellan visuella och 

”lingvistiska” format, och istället undersöka hur kombinationer av format fungerar 

utifrån antagandet att de utgör olika språk för samma sak. Idén om att det vid 

överlappning är olika språk som kombineras och används parallellt återkommer 

även i citatet från inledningen av Davison och Warren, inklippt nedan: 
 

… matters relevant to accounting (when not passed over altogether in silence) are 

communicated in three “languages”: numbers, words and visual images. 

 (Davison och Warren, 2009, s. 846) 

 

Davison och Warren (2009) föreslår att siffror, text och bilder alla är språk som 

kommunicerar redovisning. Ett exempel på hur skillnader mellan olika format kan 

manifesteras i text och antaganden är följande citat av Jane Davison, som hör till 

dem som under många år lyft fram och undersökt visuella perspektiv på 

redovisningen:  
 

Pictures and photographs are powerful media, and while they might relate less 

directly to the accounting numbers than do graphs and charts, they relate more 

directly to the organisations and societies that lie behind accounting statements. 

They are often carefully crafted images with implicit roles beyond the decorative or 

representational, and it is important for accountants and organisational stakeholders 

to be alert to their modus operandi.  

(Davison, 2014, s. 22) 

 

Förutom att notera att fotografier bör förstås bättre av forskare och av praktiker 

som arbetar med redovisning eftersom de har omfattande kommunikativa 

fördelar så poängterar Davison att det kan finnas skillnader mellan fotografier och 

grafer, vilket precis som i konvergensmodellen blir en fråga att undersöka för att 

förstå visualiseringens roller. En skillnad Davison föreslår är att bilder och 

fotografier relaterar mindre direkt till redovisningssiffror än exempelvis grafer, och 

mer till organisationer och samhällen bakom och bortom redovisningen. Vidare 
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följer även Christine Cooper en kommunikationsbaserad syn på redovisning, och 

hon noterar följande: 
 

Accounting itself takes the form of a wide range of communicative forms including 

numbers, tables, graphs, written narrative, pictures, photos and cartoons … 

(Cooper, 2013, s. 242) 

 

I likhet med de aspekter som lyfts av Bell, Warren och Davison – att redovisningen 

kan uttryckas med många olika format och att visuella format alltså inte är 

separata från exempelvis siffror – hänvisar Coopers formulering också till ett 

kommunikationsperspektiv i och med att visuella format tillskrivs rollen som 

”kommunikativa former”. Flera texter, däribland Coopers, utgår från att 

redovisning handlar om meningsskapande och därmed förstås kommunikation 

som en central fråga (se även Jack m.fl., 2013). Ett antagande är att visuella format 

är fördelaktiga för att kommunicera i vissa situationer och att det därför är viktigt 

att ha flera språk till hands – siffror, ord och bilder. 

I texten har jag nu tagit upp förklaringsmodeller för hur visualitet kan förhålla 

sig till redovisning. Jag visar att det förekommer åtminstone tre synsätt på 

visualitetens roll, separationsmodellen, konvergensmodellen och flerspråks-

modellen. Jag sammanfattar förklaringsmodellerna i Tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2. Förklaringsmodeller för relationen mellan visualitet och redovisning: en början till typologi  

Namn Synsätt och fokus i forskningen Visualitetens roll 

Separation 
 

 

Visualitet och redovisning är separata 

former av kunskap och sätt att veta, samt 

olika sociala praktiker. Visualitet kan bli 

en del av redovisningen om den kan 

integreras och omvandlas. Viktigt för 

studier av visualitet är hur det visuella 

anpassas efter redovisningens regler. 

Visualiteten är skild 

från redovisningen 

men kan förstärka 

redovisningen genom 

att följa språkets 

grammatik och regler.  

Konvergens 
 

 

Visualitet och redovisning utgör separata 

funktioner med många likheter som över 

tid kan influera varandra och bli mer lika, 

en ny redovisning. Viktigt för studier av 

visualitet är vilka grundläggande principer 

som konvergerar och hur. 

Det visuella är logiskt 

och materiellt separat 

från redovisningen 

men de förekommer 

tillsammans och 

komplettera varandra. 

Flerspråkighet 
 

 

Redovisning kommuniceras med olika 

språk som kan kombineras på olika sätt, 

men har olika funktioner (affordances). 

Viktigt för studier av visualitet är hur 

visuella format fungerar jämfört med text 

och siffror. 

Visualitet är ett av tre 

språk för att 

konstruera och 

kommunicera 

redovisning.  
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Tabell 2 illustrerar att det finns olika sätt att se på visualitetens roll i redovisning13, 

som diskuteras kort nedan.  

Sett ur en språklig lins kan separationsmodellen beskrivas som att det 

visuella måste förhålla sig till redovisningens grammatiska regler (Graham, 2013) 

och därmed ”bli” redovisning för att räknas; det finns alltså inte ett eget visuellt 

språk inom ramen för redovisning enligt separationsmodellen14. Det visuellas 

relation till redovisningen är i denna modell som en resurs för att kommunicera 

som är väl värd att använda på grund av sättet det lyfter fram underliggande data, 

men är främst en förlängning av redovisningen snarare än ett eget språk. Ur detta 

perspektiv utvärderas det visuella utifrån hur det förstärker redovisningen och om 

det förvränger den rätta bilden genom exempelvis selektivt urval, design av 

innehållet och felaktig utformning av grafer.  

Konvergensmodellen15 bygger istället på antagandet om en ökande likhet 

mellan det visuella och redovisning i bemärkelsen att språken influeras av 

varandra. Denna lins innebär en förståelse av visualitet och redovisning som 

alltmer lika. Å ena sidan beskrivs detta mer konceptuellt av Gallhofer och Haslam 

(1996), som föreslår att konst och redovisning kan ha liknande mål och kan fylla 

liknande funktioner i samhället, medan Meyer m.fl. (2013) å andra sidan ser en 

ökande rumslig konvergens i och med att text och bild kombineras och integreras 

mer; här är istället infallsvinkeln att konvergensen bygger på att formaten alltmer 

liknar varandra eller kombineras mer. En utestående fråga är dock på vilket sätt 

dessa format förhåller sig till varandra (Meyer m.fl., 2013), vilket är en viktig fråga 

för redovisningen med tanke på att visualiteten beskrivits som svårkombinerad 

med den ekonomiska epistemologin (Davison och Warren, 2009).  

Den tredje modellen, flerspråkighet, föreslår till skillnad från konvergens-

perspektivet att det inte handlar om en sammanblandning av flera språk, utan att 

redovisningen kan kommuniceras med flera olika språk som har olika fördelar när 

det gäller att uttrycka redovisningen16.  

 

13 Dessa förklaringsmodeller behöver inte vara åtskilda. Syftet med sammanställningen är att visa likheter 

och skillnader mellan dem för att kunna diskutera möjligheter till fortsatta studier utifrån respektive 

synsätt på visualitetens roll. Det är inte heller rimligt att förvänta sig att förklaringar som presenteras alltid 

håller sig ”inom ramarna” för en specifik modell eftersom modellerna är mina analytiska konstruktioner 

för att illustrera likheter och skillnader i synen på visualitetens roll och funktion i tidigare litteratur. 
14 Vill man anlägga en metafor på detta skulle jag kalla det ”krillmodellen” med hänvisning till hur blåvalar 

enkelt sväljer den mycket mindre krillen och därmed tillfälligt integrerar den som föda; på samma sätt kan 

det tolkas att redovisningen sväljer det som kommer i dess väg. 
15 I Tabell 2 har jag när jag illustrerat konvergens utgått från en typ av konvergens, där separata delar 

konvergerar i en ny helhet, men det finns som Appelgren (2007) diskuterar i sin avhandling om medie-

konvergens flera typer av konvergens, såsom att separata delar konvergerar i en mittpunkt eller att en del 

integreras med en annan. Detta kan leda till flera olika konvergenser, exempelvis av innehåll, aktörer, 

marknader, tekniker och tjänster (Appelgren, 2007). Jag återkommer till konvergensbegreppet i Kapitel 5. 
16 Ett förslag på metafor för detta är den trehövdade hunden Kerberos som vaktade ingången till dödsriket 

i den grekiska mytologin, där varje huvud är unikt men hör till samma varelse. Varje språk kan tolkas som 

ett huvud på samma djur (redovisning), som kommunicerar på olika sätt men ändå hänger ihop på grund 

av sin koppling till kroppen. Kerberosmodellen framhåller därmed att redovisning kan kommuniceras med 

olika språk som förekommer sida vid sida även om de kan vara olika sinsemellan. 
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För att summera avsnittet så innebär de olika förklaringsmodellerna olika 

syn på visualiteten, och detta får konsekvenser för hur visualiteten tolkas, 

undersöks och behandlas som fenomen i redovisningsstudier. 

Utestående frågor om visualitet inom redovisning 

Detta kapitel har illustrerat att det finns en bredd av studier av visualitet inom 

företagsekonomisk litteratur, och att det visuella inkorporerats i studier både som 

metod och fenomen, som process och som artefakt. I följande avsnitt samman-

ställer jag utestående frågor avseende visualitet i redovisningslitteraturen med 

utgångspunkt i diskussionerna om visualitet i Kapitel 2.  

Det första området rör kunskapen om visualitetens roller i redovisningen. 

Meyer m.fl. (2013) diskuterar behovet av en ökad förståelse av bilders roll som 

språk i organisationer, och föreslår att ett område värt att utforska vidare är olika 

visuella format och deras funktioner; de noterar: 
 

It is also important to conduct research that is explicitly concerned with the 

comparison of different types of visual artifacts. While photographs, paintings, 

drawings, flowcharts, but also more material forms like architecture and 

organizational dress, might have a lot in common, they can be assumed to have 

distinct functions and uses in meaning construction. So far, we know little about such 

differences.  

(Meyer m.fl., 2013, s. 522–523)  

 

Det behövs med andra ord fler studier av hur olika visuella format fungerar. Även 

om visualitet beskrivits som ett underutforskat område i organisations- och 

redovisningslitteraturen (t ex Davison, McLean och Warren, 2012) så visar dock 

min litteraturgenomgång att det finns flera tidigare studier av hur det visuella 

konstruerar bilden av organisationen, exempelvis hur visuella format (speciellt 

grafer) bidrar till att förmedla information om organisationer i redovisnings-

sammanhang. Även fotografier har undersökts ur flera perspektiv, exempelvis hur 

VD-porträtt fungerar (t ex Guthey och Jackson, 2005; Davison, 2010) och hur 

foton konturerar bilden av företags identitet (t ex Davison, 2011) och hållbarhet 

(t ex Hrasky, 2012). Däremot har dessa format inte jämförts i tillräcklig 

utsträckning, vilket behövs för att kunna diskutera skillnader mellan olika format 

(Meyer m.fl., 2013). Dessutom har diagram fått relativt lite uppmärksamhet 

jämfört med grafer och fotografier (Davison, 2015).  

Följaktligen behövs det fler studier som undersöker vilka roller visuella 

format spelar för att konstruera bilden av organisationen, och deras relation till 

varandra, och speciellt studier som fokuserar på vilka roller diagram kan spela i 

att konstruera bilden av organisationen.  

För det andra finns ett behov av att förstå överlappningar mellan visualitet och 

redovisning. Detta kopplas till bilders ökade integrering med andra format, vilket 
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beskrivits som underutforskat inom organisations- och mangementstudier (t ex 

Meyer m.fl., 2013). Studier av överlappningar är något som hittills inte gjorts på 

djupet, även om resonemang om olika former av överlappningar mellan konst och 

redovisning som representativa funktioner (Gallhofer och Haslam, 1996) 

respektive ekonomiska och visuella epistemologier (Davison och Warren, 2009) 

tagits upp tidigare. I detta kapitel har jag presenterat förklaringsmodeller som 

förekommer avseende visualitetens roll i redovisningen.  

Separationsmodellens förklaring, att visualitet är ett godtagbart format om det 

följer redovisningens regler, kan göra att visualiteten avfärdas som form för att 

konstruera bilden av organisationen på ett bredare plan, och möjliga uppslag för 

fortsatta studier är att fortsätta undersöka och beskriva bildanvändning som strider 

mot transparens-idealet i finansiell rapportering, samt att arbeta för mer reglering 

av bildanvändning så att deras funktion för att presentera en sann och rättvis bild 

av organisationen förstärks. Det finns dock redan ett antal studier som undersökt 

detta, speciellt avseende grafer.  

Flerspråkighetsantagandet, det vill säga att visualitet likställs med andra 

format, och att bilder ses som konstruerande av bilden av organisationen på 

samma sätt som siffror eller annan text, är precis som separationsantagandet 

förhållandevis vanligt förekommande i tidigare studier. En utmaning med 

antagandet om flera språk är att det förutsätter en redovisning bortom språket, 

som kan ”kläs” i olika format såsom siffror eller bilder – en slags redovisningens 

”kärna” som inte uppenbart förändras beroende på språket. Det i avhandlingen 

använda konstruktivistiska perspektivet motsäger delvis detta antagande 

eftersom redovisningen där beskrivs i termer av både en representerande och 

konstruerande funktion. Begränsningen i flerspråksmodellen är att inte fästa 

tillräckligt stor vikt vid den konstruerande aspekten, som är central för förståelsen 

av redovisning i denna avhandling.  

Som komplement till dessa två förklaringsmodeller bidrar jag med ökad 

förståelse av visualitetens roller i redovisningen genom att bygga vidare på den 

minst undersökta förklaringsmodellen (konvergens) som grund för diskussioner 

av avhandlingens bidrag. Därmed bidrar avhandlingen till förståelsen av 

visualitetens roller i redovisningen genom att beskriva överlappning i termer av 

tre förklaringsmodeller i detta kapitel och genom att ytterligare utveckla 

konvergensmodellen för att därigenom öka kunskapen om hur visualitet kan 

överlappa med redovisningen. 
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KAPITEL 3 

Forskningsmetoder 
 

Detta kapitel syftar till att beskriva avhandlingens designval och utförande. 

Jag inleder med en diskussion om mitt förhållningssätt till kunskap 

eftersom det påverkat val av empiri, forskningsmetod, analys samt val av 

teoretisk referensram. Därefter summerar jag genomförandet av de 

delprojekt som ingår i avhandlingen. Jag avslutar kapitlet med att reflektera 

om hur jag arbetat för att uppnå kvalitet i mitt arbete med avhandlingen och 

dess delarbeten. 

Vetenskapligt förhållningssätt 

Alla förhållningssätt får konsekvenser för hur man kan dra slutsatser om 

verkligheten, vilket ställer krav på att forskaren tydliggör sin position i förhållande 

till de tolkningar och slutsatser hon drar från materialet (Scherer, 2009). Därför 

beskriver jag i detta avsnitt mina teoretiska influenser och hur dessa påverkat hur 

jag undersökt mitt material.  

Avhandlingens övergripande teori om hur världen fungerar är social-

konstruktivism, som är en processmodell över hur samhället utvecklas över tid. 

Grundläggande för socialkonstruktivismen är förklaringen att samhällets 

utformning byggs upp genom ett samspel mellan individer som formaliseras i 

institutioner och språkbaserade gemensamma uppfattningar, vilka inverkar på 

kommande generationers individer samtidigt som individer i samhället också 

påverkar de formaliserade institutionerna (Berger och Luckmann, 1966). Som 

Berger och Luckmann (1966) beskriver institutionalisering genom sociala 

interaktioner fungerar representationer som tillfälliga tillstånd i en pågående 

process. Det blir därför viktigt att väga in historiska aspekter och inte betrakta 

fenomen som isolerade från tidigare skeenden (Hacking, 2005). En viktig del i 
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socialkonstruktivismen är de ”justifications”, det vill säga förklaringar som 

efterhand byggs upp kring sociala praktiker och konstruerar dessa (Berger och 

Luckmann, 1966). Detta kan vara till exempel diskurser om ett visst ämne, 

dokument, invanda handlingar och sätt att göra något på. I och med att 

uppfattningar sedimenteras i sociala praktiker över tid finns ett värde i att förstå 

både uppkomsten, uttrycken och konsekvenserna av dessa som ett led i att 

utveckla en förståelse av olika samhällsfenomen. Baserat på detta föreställer jag 

mig språket som centralt för meningsskapande. Antagandet att beskrivningar och 

språk är viktiga överför jag på min förståelse av redovisningen, vilket föranleder 

antagandet att sociala konstruktioner och deras utveckling och över tid är 

relevanta att undersöka för att förstå representationer av redovisningen, även de 

visuella. 

Frågan om visualitetens betydelse rör sig i gränslandet mellan texten17, 

aktören och samhället. Detta återspeglas löpande i de metodval jag gjort, och 

därmed vilket empiriskt material som samlats in och ligger till grund för 

avhandlingens analyser och slutsatser. Exempelvis undersöker jag i Artikel I 

visuella affärsmodeller i diagramform för att förstå vilken roll de spelar för att 

konstruera bilden av organisationen. Vidare gav Artikel II en beskrivning av den 

historiska utvecklingen av visuella formats roll som ”justifications” i kontexten 

finansiell rapportering över tid i ett enskilt fall. Ett tredje exempel är att Artikel III 

undersöker betydelsen av konceptet affärsmodell utifrån användarnas egna 

framställningar av sin affärsmodell. Studien använder ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på affärsmodeller, vilket skiljer sig från det i affärsmodellslitteraturen 

mer vanliga synsättet att affärsmodellen är forskarens lins för att studera 

organisationer. Mitt alternativa synsätt möjliggjorde en ny förståelse av 

affärsmodeller som grunden för en diskursiv bild av organisationen. Ett sista 

exempel är Artikel V, där jag studerade tre olika fall för att kunna jämföra dem och 

därmed förstå sociala strukturers och kontexters betydelse för en visuell artefakts 

funktioner i ekonomistyrningen.  

Som huvudprincip har min socialkonstruktivistiska ansats operationaliserats 

genom semiotik, som är en diskursteori (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). 

Valet föll på semiotiken eftersom den möjliggör studier av det visuellas roll som 

meningsbärare i kommunikation. I min tolkning kan en kommunikationsprocess 

undersökas både på ett konkret plan genom att studera direkta interaktioner, 

men också genom ett bredare perspektiv på symboler, organisationer och 

institutioner. Det är det sistnämnda sättet som används i avhandlingen. 

Användningen av semiotik som lins för att förstå visuella texter inspirerades 

huvudsakligen av den franska kulturfilosofen Roland Barthes, som genom 

reflektioner om specifika symboler, texter och händelser i franskt kulturliv beskrev 

mening på nivån av bredare kulturella och samhälleliga mönster i uppfattningar. 

 

17 I linje med diskursteori använder jag ”text” för alla producerade diskursiva artefakter, även visuella. 
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Som Davison (2011; Bell och Davison, 2013) påpekar så finns det mycket hos 

Barthes som kan belysa redovisningens representationer (speciellt visuella) även 

idag. Hennes förespråkande av Barthes kan kopplas till en större strömning i 

redovisnings-litteraturen att inspireras av franska tänkare. I en genomlysning av 

denna utveckling beskriver Chiapello och Baker (2011) hur framförallt Foucault 

men även bland andra Bourdieu, Derrida, Baudrillard och Barthes inspirerat det 

kritiskt-tolkande teoretiska paradigm som bidragit till att bredda förståelsen av 

redovisningen som praktik och dess roll i samhället18.  

Jag har i huvudsak läst Barthes som tolkande kultur- och litteraturkritiker, 

snarare än den enligt Culler (1983) vanligaste synen på Barthes som strukturalist. 

Culler påpekar dock att Barthes har lästs på flera, ofta motstridiga, sätt, 

exempelvis både som strukturalist, poststrukturalist och företrädare för franskt 

kultur-avant garde. Barthes texter täcker in många typer av analyser, och en 

ständig självkritik mot tidigare texter (Culler, 1983). Barthes kan därför med fördel 

läsas som en reflexiv analytiker, vars tekniker inte är absoluta analyssystem utan 

en samling tankesätt för att förstå kulturer, litteratur och visuell kommunikation. 

I följande avsnitt beskriver jag de viktigaste influenserna i mer detalj. 

För det första har idén om kulturanalys från Mythologies (Barthes, 1957), 

där Barthes resonerar kring franska samhällssymboler såsom bilar, vindrickande 

och brottning, hjälpt mig att tänka på texter som symboliska uttryck19 för en viss 

kultur. Jag har sedan applicerat denna idén som en lins för att tolka uttryck i 

rapportering som gemensamma uppfattningar och symboler, exempelvis i fallet 

att finansiella organisationer verkar föredra att framställa sig som förtroende-

ingivande institutioner genom att inkorporera byggnader som symboler för 

stabilitet och soliditet i sina affärsmodellsdiagram (Artikel I).  

Ytterligare en text jag återkommit till är Barthes analys av en pastareklam i 

Rhetoric of the image (Barthes, 1964), vars enskilda symboler (t ex tomater, 

pasta, färgskala) analyseras, och sedan tolkats på helhetsnivån som ett uttryck 

för ”italianicitet”. Jag har läst denna text flera gånger och inspirerats av Barthes 

approach till djupanalys utifrån analyser av enskilda symboler och övergången till 

förståelsen av bilder som helhet i relation till kulturella symboler och sociala 

konventioner. Detta har jag exempelvis tillämpat när jag analyserat hur olika typer 

av identitetssymboler (t ex planeter, kablar, rymden) kan stå för ett företags 

identitet i Artikel II, eller när jag tolkat det som att affärsmodellsdiagram kan ha 

 

18 Chiapello och Baker beskriver utvecklingen på 1970- och 80-talet: ”The importation of French theory into 

English language accounting research appears to have taken place at a time when a new way of doing 

research was being constructed (i…), and this timing seems to have been crucial in terms of establishing the 

parameters of the new field.” (s. 141). De beskriver hur Anthony Hopwood, som vid denna tidpunkt var 

chefredaktör för AOS, var på jakt efter nya paradigm i redovisningen, och som ett led i detta bjöd han in 

sociologen Peter Miller för att beskriva franska teoretiker för redovisningsforskare. Detta inspirerade till fler 

interdisciplinära synsätt som fortsatt att påverka redovisningsfältets utveckling fram till idag. 
19 Som titeln på boken där dessa texter förekommer antyder ser Barthes dessa som myter. Myt ska dock, 

som Barthes-kommentatorn Culler (1983) påpekar, inte tolkas som att en myt är en ”delusion to be 

exposed” (s. 33), utan det handlar främst om delade kulturella uppfattningar. 
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olika komponenter men också en viss helhetslogik (till exempel transaktions-

logiken) som liknar andra diagram, trots att delarna i dessa diagram skiljer sig åt. 

Med andra ord har jag med inspiration från Barthes analys i Rhetoric of the image 

genom löpande dialog med mitt material förstått både delar och helheter i det. 

Även texten Death of the author (Barthes, 1968) har haft inflytande på min 

förståelse av visuella bilder (t ex i en årsredovisning). Jag har tolkat Barthes 

diskussioner om avsändarens minskade betydelse som ett exempel på 

intertextualitet20 Barthes skriver att en text är ”a tissue of quotations” där 

gemensamma kulturella uppfattningar uttrycks av en viss skapare i en viss text 

genom att dessa uppfattningar återvinns och återges i texten. Fokus är på de 

gemensamma uppfattningarna snarare än författaren, som främst återvinner 

tidigare idéer i sin egen text. Barthes beskriver det på följande sätt:  
 

[A] text is made of multiple writings, drawn from many cultures and entering into 

mutual relations of dialogue, parody, contestation, but there is one place where this 

multiplicity is focused and that place is the reader, not, as was hitherto said, the 

author. The reader is the space on which all the quotations that make up a writing 

are inscribed without any of them being lost; a text’s unity lies not in its origin but in 

its destination. 

(Barthes, 1968, s. 148)21 

 

Intertextualitet är alltså en form av ”återvinning” av tidigare textproduktion och är 

med andra ord ett uttryck för rådande normer och uppfattningar i ett samhälle 

eller i en grupp, vilket kan undersökas i instanser av återvinning. En instans, det 

vill säga en enskild förekomst av något såsom en specifik visuell bild, antas ur det 

intertextuella perspektivet kunna stå för en klass av texter eftersom instanser 

speglar och reproducerar klassens genreregler22. Detta möjliggör att ett material 

används som källa för att undersöka sociala konventioner på bredare front än i 

enskilda texter, men det är en utmaning då generalisering om en hel klass baserat 

på vissa instanser förutsätter att det går att generalisera utifrån dessa. Så var 

exempelvis fallet i Artikel II där jag undersöker Ericssons årsredovisningar för att 

dra slutsatser om årsredovisningen (klassen) utifrån användning i ett fall. Min 

 

20 Intertextualitet är ett begrepp som förekommit tidigare inom företagsekonomisk litteratur. Bell och 

Davison sätter exempelvis följande ord på intertextualitet när de diskterar semiotiska perspektiv på 

bildanvändning: “the way in which individuals interpret an image is shaped by their accumulated cultural 

knowledge and experience of other visual texts that are drawn on and recycled to create new images.”  

(Bell och Davison, 2013, s. 176). Det handlar alltså om återanvändning av material. 
21 Jag har klippt ut den citerade texten ur ett längre avsnitt hos Barthes för att illustrera min poäng och 

hur jag använt Barthes text, men det kan poängteras att Barthes efter det inkluderade avsnittet fortsätter 

med att diskutera sin bild av ”läsaren”. Han skriver att läsaren saknar historia, psykologi och biografi och 

enbart ska ses som en idé som håller ihop spåren av mening i en viss text. Detta tolkar jag som ett förslag 

att inte heller läsaren är en specifik person, utan en del i ett sammanhängande nätverk av mening. Med 

anledning av min ansats gör jag inte så stor poäng av ”läsaridén” i mina analyser, utan jag använder 

modellen ”den tolkande forskaren” som främsta analysapproach. Jag återkommer till detta i nästa avsnitt.  
22 Genre avser en social kommunikationspraktik med regler och normer för mening, former och innehåll, 

som kan utvecklas över tid utifrån att de används (Yates och Orlikowski, 1992). 
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strategi har där varit att använda litteratur för att förankra mina teoretiska 

resonemang, exempelvis genom att konstatera att liknande trender också 

observerats i andra studier, samt att bredda min förståelse av kontexten genom 

att även undersöka mer material från klassen23. Ur ett tolkande perspektiv kan 

detta ses som att jag löpande uppdaterat min förståelse av visualitet genom att 

närma mig olika material, vilket guidat min förståelse av de specifika material 

som används i artiklarna. En stor del av förståelsen, och därmed grunden för att 

dra slutsatser i avhandlingen, bygger därmed på ett iterativt förhållningssätt (den 

hermeneutiska cirkeln) både avseende mitt arbetssätt (växlingar mellan olika 

empiriska material och olika teorier) och hur jag genom upprepade närmanden 

fått en djupare förståelse av materialet. Utifrån antagandet att generalisering av 

instanser är möjligt så har idén om texter som intertextuella, det vill säga 

reproducerande av konventioner, varit inflytelserik för hur jag undersökt och 

dragit slutsatser om visuella texter i den här avhandlingen.  

När jag baserat på ovanstående resonemang använder Death of the author 

som ingång till visuell tolkning innebär det inte att leta efter den ”sanna” 

betydelsen eftersom texters betydelse alltid är en produkt av tolkning snarare än 

något absolut (Føllesdal, Walløe och Elster, 2001). Det går alltså inte att med 

semiotikens hjälp uttala sig om någon absolut betydelse, inte minst för menings-

skapande kan ses som ett samspel som uppstår vid kommunikation (t ex Hodge 

och Kress, 1988; Kress och van Leeuwen, 2006). Death of the author handlar 

snarare om att förstå de mönster och processer som specifika instansieringar ger 

upphov till, och innebär en analysstrategi som bygger på att söka efter mönster 

och jämföra olika visuella bilder (med andra teorier eller andra bilder).  

Slutligen har vissa idéer i The third meaning (Barthes, 1970) varit inflytelse-

rika, främst Barthes tankar om bildens (i texten diskuteras stillbilder från en film) 

oförklarbara och flyktiga intryck som inte direkt kodats in i bilden men som skapar 

mening hos läsaren – detta är en idé som återkommer i begreppet ”punctum” 

som används för att beskriva det i en bild som fångar läsarens intresse i Barthes 

(1980) analys av fotografier. Jag provade exempelvis i ett tidigt skede av arbetet 

med Artikel I ett analysramverk som byggde på denna tanke (en analys av diagram 

utifrån betydelsekategorierna ”obvious” och ”obtuse”, som Barthes (1970) 

föreslår). Även om den versionen av artikeln inte blev den slutgiltiga flyttades en 

del av djupanalyserna som speglade min förståelse av diagrammen in i det som 

 

23 Ett exempel på detta är att jag i arbetet med Artikel II parallellt med att skriva artikeln undersökte flera 

organisationers årsredovisningar, två telekombolag och ett industribolag, för att se om det var likt eller 

olikt det undersökta fallet. Det visade sig att det fanns många likheter i hur bildspråket utvecklats över tid, 

även om exempelvis industribolaget var tidigare med att använda konceptuella bilder såsom diagram. 

Telekombolagen återkom ofta till liknande visuella teman i sina årsredovisningar, t ex teknik och 

människor. Detta tyder på att företag i en bransch har liknande ”visuella språk”, även om det fanns vissa 

Ericsson-unika symboler som återanvändes (den sammankopplade planeten, som jag diskuterar i min 

licentiatavhandling, till exempel). Genom dessa jämförelser utvecklade jag en fördjupad förståelse av hur 

bildspråk använts i olika årsredovisningar och kunde konstatera att slutsatserna som drogs inte var unika 

för det undersökta fallet, utan att de till stor del kan förstås som en instansiering av bredare trender. 
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blev den publicerade versionen; med andra ord kan man spåra Barthes-

influenserna även i den färdiga versionen av Artikel I.  

Reflektion om material och undersökningsmetoder 

Arbetet i avhandlingen har utförts genom fyra delstudier, som mynnar ut i fem 

artiklar och bygger på två huvudsakliga metoder och material. De två första 

studierna (1 och 2) använder främst semiotik och de två sista (3 och 4) utgår från 

kvalitativa fallstudier. Tabell 3 nedan visar vilket material studien bygger på, och 

vilka analysstrategier jag använt när jag närmat mig materialet för att dra 

slutsatser om visualitet i redovisningen; dessa beskrivs mer ingående i de 

följande avsnitten, där jag även tar upp vilka kvalitetskriterier som kan sättas upp 

för respektive metod, och hur jag arbetat för att uppfylla kriterierna. 
 

Tabell 3. Material och metoder i avhandlingens fyra delstudier  

Nr Empiriskt område Material Analys Artikel 

1 Affärsmodellsdiagram 246 affärsmodells-

diagram från hemsidor 

och årsredovisningar 

Textanalys 

(innehåll, 

jämförande) 

Artikel I 

2 Bildanvändning i 

årsredovisningar 

70 årsredovisningar från 

Ericsson (1947-2016) 

12 årsredovisningar från 

2010-tal (6 fall) 

4 intervjuer (5 h) 

Textanalys 

(innehåll, 

jämförande) 

”Rytmanalys” 

Artikel II 

Artikel 

IV 

3 Formulering av 

affärsmodells-

konstruktion 

3 intervjuer med CFO och 

HR-chef (3 h) 

Dokument (t ex blogg, 

årsredovisning)  

Kvalitativ analys 

Dokumentstudie 

Artikel 

III 

4 Användning av 

visuella och digitala 

styrverktyg 

10 Intervjuer (13 h) 

Observationer och 

platsbesök (7 h) 

Kvalitativ analys Artikel V 

Semiotiska analyser 

I diskursteori, vilket semiotik hör till, är texten i fokus (Börjesson och Palmblad, 

2007) eftersom texter speglar sociala praktiker som baseras på språk (Bergström 

och Boréus, 2018). Textanalys går ut på att tolka texter med målet att öka 

förståelsen av texten snarare än att identifiera dess absoluta betydelse då någon 

sådan inte antas finnas, inte minst eftersom betydelsen beror på vilket perspektiv 

texten undersöks utifrån (Føllesdal, Walløe och Elster, 2001). Som Føllesdal m.fl. 

noterar finns två huvudspår för tolkning, avsändarens avsikter och olika tolkares 

perspektiv. Studier av avsändarens avsikter syftar till att ge insikter om texten 

utifrån dess framställningssituation och avsedda roll, men ger däremot ingen 
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förklaring till textens samhälleliga roll och funktioner, vilket är denna avhandlings 

fokus. Därmed är det andra perspektivet mer relevant att utgå från i de 

textanalyser som utförs i de semiotiska delstudierna. Bergström och Boréus 

(2018) föreslår tre sätt att tolka texter efter att de lämnat framställaren: den 

faktiska mottagarens, diskursens och forskarens perspektiv. När det gäller 

forskarens perspektiv säger denna tolkning visserligen inget om hur väl texten 

mottas och förstås av de tilltänka mottagarna, men Bergström och Boréus noterar 

att även den tolkande forskaren kan vara en legitim uttolkare av texten genom att 

bidra med kritiska och analytiska perspektiv: 
 

Den tolkande forskaren är också mottagare, men en speciell sådan. För det första 

eftersom hen inte tolkar en text – till exempel en annons – på exakt samma sätt som 

den som annonsen ursprungligen var avsedd för, här kallad huvudadressaten. För 

det andra därför att analytikern kan ha ett särskilt intresse, nämligen 

huvudadressatens förståelse av annonsen; det handlar då alltså om en tolkning av 

en tolkning.  

(Bergström och Boréus, 2018, s. 31) 

 

”Den tolkande forskaren” är den huvudsakliga analysmetoden i avhandlingens 

textanalyser, dock enbart i den första bemärkelsen i citatet, det vill säga att jag 

tolkar texter ur ett annat perspektiv än den avsedda mottagaren och inte avser 

att tolka huvudadressatens syn på, eller förståelse av, texten.  

Utifrån utgångspunkten att textanalys syftar till att genomföra och 

presentera rimliga tolkningar snarare än att ge svar på vad som är ”rätt” betydelse 

(Føllesdal, Walløe och Elster, 2001) har jag strävat efter att använda flera olika 

metoder för att förstå texter – från kvantifierande innehållsanalys till kvalitativ 

djupanalys för att ge en bredd i typerna av tolkning. För att utveckla en förmåga att 

analysera bilder, och därigenom agera den ”uttolkande forskaren” som föreslår 

en tolkning av materialet baserat på samhällsvetenskapliga metoder, har jag 

löpande i det praktiska utförandet av analyser låtit mig inspireras av olika ramverk 

som klassificerar och beskriver bilder, däribland semiotik och kognitiv psykologi.  

Kress och van Leeuwens (2006) visuella semiotik, med fokus på det 

visuellas ”grammatik”, har varit en viktig utgångspunkt för hur jag praktiskt 

operationaliserat semiotiken. Deras grammatik bidrar med analysverktyg och 

analyslinser för att beskriva bildkomposition, exempelvis givet-nytt-principen, 

centrum-marginal-principen och typer av diagramstrukturer, vilka är centrala 

utgångspunkter i analysramverket i Artikel I. Den visuella grammatiken utgör även 

grunden för kodning av data i Artikel II, då den påverkat vilka kategorier som 

används vid analys av olika visuella format. Jag har även låtit mig inspireras av 

kognitionsvetenskap i form av Barbara Tverskys diskussioner om vad som kan 

ingå i en ”graphic display” och hur olika spatiala arrangemang påverkar vår 

uppfattning av den illustrerade verkligheten. Härifrån har en del av begrepps-

apparaten som används i Artikel I hämtats, såsom spatiala metaforer (Tversky, 



48 

1997) och hur förändring kan uttryckas i diagram (Tversky, 1997; Heiser och 

Tversky, 2006). Tankesättet om kompositionens olika delar, som utgör grunden 

för Artikel I, inspirerades i ett tidigt skede av Tverskys arbete (Suwa och Tversky, 

1997; Tversky, 1997, 2011).  

För att illustrera hur dessa tankar tillämpats vid analys av mitt material 

beskriver jag nedan exempel på analysmetoder jag använt. För det första har 

visuell innehållsanalys använts. Syftet med innehållsanalys är att upptäcka 

mönster genom att beskriva ett material i kvantitativa termer (Miles, Huberman 

och Saldaña, 2014). Innehållsanalys används inom båda humaniora och 

samhällsvetenskap, och möjliggör jämförelser genom kvantifiering av ett utvalt 

material (Bergström och Boréus, 2018). Metoden går ut på att strukturera ett 

materials huvudkategorier i relation till forskningsproblemet och sedan 

kvantifiera instanser av dessa kategorier för att dra breda slutsatser (Boréus och 

Kohl, 2018) och förstå vad som finns i en specifik samling texter (Prior, 2016). 

Detta har jag tillämpat för att skapa en bild av ett större material, såsom i Artikel 

II, där jag undersöker 70 årsredovisningar och klassificerar över 2500 bilder i 

dessa. Genom att gruppera och kvantifiera användningen går det att se mönster i 

materialet, såsom att antalet bilder och sidor ökat, och att diagram på snare år 

blivit vanligare. Innehållsanalysen gav därmed en överblick över förändringarna, 

men den kompletterades i Artikel II med en analys av årsredovisningarnas 

framsidor för att förstå hur företagets identitet konstruerats i kombination med att 

bildspråket fått en större roll i den finansiella rapporteringen. 

En ytterligare analysmetod, visuell juxtaposering, innebär en betraktelse av 

bilder sida vid sida för att upptäcka likheter och skillnader mellan olika visuella 

artefakter. Ett exempel på sådan analys ges i inledningen, där VD-bilderna från 

Ericssons årsredovisningar jämförs för att undersöka vilka budskap som olika 

kompositioner kan förmedla (med inspiration speciellt från Davisons (2010) 

ramverk för analys av VD-foton). Juxtaposering används även på bredare front för 

att jämföra och gruppera en samling av affärsmodellsdiagram i Artikel I, där jag 

klassificerar 246 visuella artefakter utifrån den visuella kompositionen för att 

upptäcka mönster. Detta mynnar ut i en typologi med fyra grundformer av 

diagram, vars likheter och skillnader framträdde på helhetsnivån i likhet med 

Barthes pastaanalys (se föregående avsnitt) genom jämförelse av mönster.  

Bergström och Boréus (2018) föreslår att samhällsvetenskaplig textanalys 

kan utvärderas utifrån ett antal kvalitetskrav, såsom att metoden bygger på en 

god tolkning av innehållet, ett medvetet val av tolkningsstrategier och -metoder, 

samt ett noggrant utförande av varje steg. Det handlar alltså inte om att 

undersöka bilder förutsättningslöst, utan om att utsätta materialet för specifika 

frågor utifrån ett problem som är av intresse ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv. Jag har försökt att uppfylla dessa kriterier genom att exempelvis 

beskriva premisserna för mina analyser så tydligt som möjligt i de enskilda 

artiklarna samt i detta kapitel. Syftet med detta är att förklara utgångspunkterna 
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för mina tolkningar för att illustrera att de är rimliga i förhållande till de uppställda 

forskningsproblemen, vilket är det mål för tolkande textanalyser som Føllesdal 

m.fl. (2001) föreslår. Dessutom har jag i enlighet med rekommendationer för 

samhällsvetenskaplig analys (t ex Bergström och Boréus, 2018) valt metoder 

utifrån relevans för det forskningsproblem som undersöks i respektive delstudie, 

vilket är en förutsättning för att kunna utföra visuell analys på ett systematiskt sätt.  

En utmaning för visuell forskning är att visuella perspektiv fortfarande inte 

är så vanliga inom företagsekonomisk forskning (Boxenbaum, Jones och Meyer, 

2018) även om de är vanligare i rapporteringslitteraturen eftersom visuella format 

ofta används i rapportering (Bell och Davison, 2013). Samtidigt har många 

personer idag stor erfarenhet av visuell kommunikation, både som mottagare av 

exempelvis reklambudskap, och som skapare av budskap i visuella medier både 

i arbetet och privat. Det finns därför en bred praktisk kompetens avseende 

framställning och tolkning av bilder, och bilder är något som många kan relatera 

till. En fördel är att bilder, till skillnad från skriven text, ofta skapar ”direkta” 

helhetsintryck som kan göra dem mer övertygande (Davison, 2013; Meyer m.fl., 

2013). Samtidigt innebär det att bilder så snart de visas får en betydelse hos 

publiken, som tolkar den utifrån sin egen erfarenhet och tolkningshorisonter. Ur 

detta perspektiv är det både en fördel och en utmaning att som visuell forskare 

möta en publik av kompetenta praktiker med vana att skapa och tolka bilder i sin 

vardag – intresset är stort men det kan finnas en förväntan på att av 

bildanvändning såsom den fungerar i vetenskaplig analys har samma mål och 

tolkningsmetoder som vardagsanvändningen, vilket oftast inte är fallet. 

Bildanvändning sett ur den kompetenta praktikerns perspektiv skiljer sig från den 

vetenskapliga tolkningen av bilden, som utgår från ett på förhand uppställt 

forskningsproblem och använder teorier som belyser frågan genom ett 

systematiskt utvalt empiriskt material – detta är dock inte ett unikt krav för 

bildanalysen utan ett gemensamt drag i samhällsvetenskap i största allmänhet.  

Men oavsett hur systematisk tolkningen är bör textanalysen, som jag noterat 

tidigare i detta kapitel, inte göra anspråk på att fastställa en ”absolut sanning”. 

Jag anser i linje med exempelvis Barthes (1968) att bilder saknar inneboende 

betydelse och att mening uppstår genom användning över tid. Det är därför 

möjligt (och troligt) att det kan förekomma olika tolkningar av samma material 

från olika tolkningshorisonter, som alla kan vara rimliga. Precis som vid analys av 

andra typer av material (t ex skriven text eller siffror) är det i avhandlingen dock 

inte materialets alla möjliga betydelser som står i fokus, utan den mer specifika 

betydelsen i relation till forskningsfrågorna som materialen valts för att belysa. 

Därför fäster jag stor vikt vid att i artiklarna och i den här kappan försöka förklara 

utgångspunkterna och frågorna som styrt min analys, för att därigenom tydliggöra 

hur visuella bilders betydelse analyserats och tolkats i just den här avhandlingen. 
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Kvalitativa fallstudier 

Avhandlingens delstudier med kvalitativa fallstudier som empiri (3 och 4) 

undersöker främst visualisering som process och bygger på intervjuer och 

observationer för att förstå processen att visualisera i redovisningssammanhang. 

Intervjuer har dock även använts för att fördjupa förståelsen av årsredovisningen 

genom att prata med framställare av dessa i delstudie 2. Det huvudsakliga syftet 

med intervjuerna har varit att förstå visualitetens roll i olika organisationer, vilket 

är i enlighet med Flyvbjergs (2006) syn att fallstudien skapar värde i och med 

kontextualisering av ett visst empiriskt område. I studierna läggs därför vikt på 

den kontext där händelser och personer förekommer. Jag har därför främst 

använt kvalitativa intervjuer på ett reflexivt sätt med öppna frågor och dialog som 

undersökningsapproach. 

Valsiner (2000) påpekar att både kvalitativ och kvantitativ data (såsom 

enkäter och intervjuer) skapas i samband med att frågan ställs till den svarande 

eftersom världen inte tidigare beskrivits i de termer som de ställda frågorna 

konstruerar. Valsiners poäng är att vi knappast kan beskriva resultat utan att 

nämna hur data ”blivit till”. Klein och Myers (1999) påpekar att den tolkande 

forskningen konstruerar data tillsammans med respondenterna och höjer rent av 

denna aspekt till nivån ”princip” som något den tolkande forskaren bör vara 

medveten om. Som stöd för detta har jag följt Alvessons (2011) rekommendation 

att intervjuaren är öppen för att diskutera det intervjupersonen vill berätta utifrån 

studiens syfte.  

En fördel med öppna intervjuer är att det ger möjligheter att ”träda in i” 

intervjupersonens kontextualiserade verklighet för att försöka förstå deras 

perspektiv. Som vägledning i det öppna samtalet har jag haft nytta av ett par 

”nyckelfrågor” kopplade till delstudiens syfte, vilka lett till längre diskussioner i 

intervjusituationen24. Exempelvis blev frågan ”Hur gör man en årsredovisning?” 

en effektiv nyckel för diskussioner om arbetet med att ta fram och designa 

årsredovisningar i Artikel IV, eftersom de intervjuade då kunde beskriva sin 

arbetsprocess fritt, och flera ämnen som var relevanta utifrån syftet, såsom 

samarbetspartners, visuell design, yttre krav samt utmaningar, dök upp spontant 

i intervjupersonernas svar. Mitt val av öppna frågor speglar mitt åtagande att 

försöka närma mig visualisering som process ur användarnas perspektiv och 

fånga in deras kontext genom dialog och tolkning.  

Arksey och Knight (1999) beskriver den samhällsvetenskapliga validiteten 

som att forskningsinstrumentet undersöker det man avser att undersöka, det vill 

säga att metoden fångar in det avsedda empiriska området och att intervjuerna 

täcker in alla aspekter som är relevanta utifrån forskningsfrågorna, det vill säga 

 

24 Jag förberedde också en längre lista på frågor som backup ifall det inte skulle fungera, men har haft 

turen att de flesta intervjupersonerna helt eller delvis diskuterat ganska öppet kring sina erfarenheter med 

nyckelfrågorna som grund, och jag har därför inte behövt använda intervjuguiden på alla intervjuer.  
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att inget missas på grund av att det inte tas upp under intervjun trots att det hade 

varit relevant för studien. I intervjusituationerna har detta hanterats genom öppna 

frågor utifrån studiens syfte, med möjlighet att gå till min detaljerade intervjuguide 

vid behov (se fotnot 24). En utmaning med att intervjufrågorna varit relativt öppna 

är dock att intervjupersonen då kan ta upp frågor som är intressanta för dem men 

inte för studiens specifika syfte. Dock har intervjutillfällena pågått tillräckligt länge 

(ett annat kriterium) att det är min uppfattning (ibland uttalat delad med 

intervjupersonerna) att vi under intervjuerna täckt in det som beskrivits som 

syftet. Jag har även tagit det som ett tecken på att ett ämne behandlats 

uttömmande när intervjupersonerna vänt sig till mig och bett om nya frågor 

eftersom de själva inte kommit på mer att säga om nyckelfrågorna. Då har jag 

gått igenom mina förberedda frågor och stämt av vad vi ännu inte pratat om, och 

ställt dessa frågor innan intervjun avslutats. I ett fall under delstudie 2 var vi vid 

slutet av intervjun ense om att vi inte var klara med ämnet, och då bokades en ny 

intervju in för att få tid att stämma av fler frågor. Med andra ord har den delade 

uppfattningen om tillräcklighet utgått från syftet jag beskrev inför intervjun.  

Reflektion om avhandlingens metoder i relation till bidragen 

Arbetet med avhandlingen började 2015 med att jag undersökte affärsmodeller 

– men utan koppling till det visuella. Jag upptäckte dock under förberedelserna 

av den studien att det förekom många sätt att visualisera affärsmodeller i 

årsredovisningar. Det gjorde mig nyfiken på varför företag väljer så olika sätt att 

representera sig i grafiska format, och väckte frågan om vad en förståelse av 

visualitet kan visa om premisserna för hur företag beskriver sig. Detta blev 

startskottet för den här avhandlingen. Men även om avhandlingsarbetet som 

sådant påbörjades 2015 kan mitt intresse för visualitet och visuell 

kommunikation spåras längre tillbaka, exempelvis till tiden på sektionstidningen 

under utbildningen, och senare min yrkesroll som leankonsult då jag deltog i att 

skapa gemensamma och styrbara bilder av verksamheten med bland annat 

visualiseringstavlor. Att just jag skulle snubbla på en fråga om bildens betydelse 

för att representera organisationer är kanske alltså mer oundviklighet än slump. 

Med en bakgrund som visualiseringsförespråkare bygger mitt förhållande till 

forskningstemat på känslan att visualisering är ganska oproblematiskt (men 

intressant) och framförallt att visualisering är något bra ur kommunikations-

synpunkt. Det har visat sig att många – både praktiker och forskare – delar min 

uppfattning att visualisering kan ha en positiv effekt i organisationer, men med 

tiden har jag också försökt nyansera min förståelse genom de metodval jag gjort 

under arbetets gång. Som Føllesdal m.fl. (2001) påpekar är det dock omöjligt att 

inte ha någon form av samlad ”horisont” av kunskaper och sätt att närma sig 

världen, och det är heller inte målet att forskaren ska göra sig av med denna 

horisont. Reflexiva metoder kan vara ett sätt att bli medveten om sin egen 
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kunskap i förhållande till ny input. Ett dialektiskt förhållningssätt till teori, empiri 

och den egna tolkningshorisonten över tid kan bidra till att förståelsen utvecklas, 

exempelvis genom att, som Scherer skriver, skapa medvetenhet om de egna 

förutsättningarna och tydliggöra grunderna för analysen: 
 

Essentially, there can be no “objective” interpretation of action as this process is 

influenced by the researcher’s socio-cultural background. Social analysis cannot 

escape these prejudices, but can only become aware of its roots and can attempt to 

make them transparent as far as possible.  

(Scherer, 2009, s. 38) 

 

Under arbetets gång har jag haft min egen tolkningshorisont och dess utmaningar 

i åtanke och har därför försökt iterera mellan teori och empiri och mellan 

avhandlingens breda syfte och specifika forskningsfrågor i de olika artiklarna, för 

att därigenom uppnå en reflekterad förståelse av visualitet. Jag har försökt ta 

hänsyn till olika ”motperspektiv” för att både nyansera och berika min egen 

förståelse, exempelvis genom grundliga litteraturstudier av visualitet, som delvis 

återspeglas i Kapitel 2. Ytterligare sätt som jag utvecklat min horisont för att 

stärka min tolkningsförmåga är genom möten och dialoger med andra forskare. 

Varje artikel har utifrån återkoppling, diskussioner, reviews och egna 

överväganden genomgått en utveckling från grundidén jag hade när jag påbörjade 

arbetet till den färdiga versionen. Jag har även presenterat mitt pågående arbete 

på vetenskapliga konferenser för att lyssna på andra forskare och få nya 

infallsvinklar på mitt material när jag presenterat det. Då min forskning på grund 

av sin inriktning har tvärfunktionella drag har jag valt att presentera den för olika 

publiker, såsom managementforskare på konferensen NFF (Nordisk företags-

ekonomisk förening) vid tre tillfällen (Business model track 2015 och 2017, och 

Digitalisation track 2019), för svenska ekonomistyrare på Nordisk workshop i 

ekonomistyrning vid tre tillfällen (2016, 2017 och 2019) för semiotiker på NASS 

(Nordic Association för Semiotic Studies) under 2019 och slutligen för forskare 

inom financial reporting på brittiska konferensen FRBC (Financial reporting and 

business communication) 2018 och 2019. Deltagande på konferenser har lett till 

input på möjlig förbättring, samt till en ökad förståelse av hur mitt arbete 

uppfattas av de forskare vars litteraturområden jag vill bidra till. Ett exempel på 

detta är när jag presenterade Artikel III som föreslår en socialkonstruktivistisk syn 

på affärsmodeller på NFF-konferensen i Bodø 2017: publikens frågor handlade 

till stor del om mitt antagande att affärsmodeller inte enbart är ett teoretiskt 

ramverk för att beskriva empiriska fenomen. Detta såg jag som en anledning att 

vid nästa omarbetning tydliggöra mina grundantaganden och hur de skiljer sig 

från rådande normer inom affärsmodellsfältet, och att tydligare förklara vad mitt 

perspektiv kan tillföra till praktiker och forskare. Därmed har både artiklarnas och 

kappans relevans för de tilltänka mottagarna via reviews och konferenser som 

input till reflexivitet, vilket bidragit till avhandlingens kvalitet. 
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KAPITEL 4 

Presentation av artiklarna om 

visualitet i redovisning 
 

Här sammanfattar jag avhandlingens artiklar och deras bidrag till att förstå 

visualitet i redovisningen, samt till målet att bidra till visuell läskunnighet. 

Jag avslutar med en diskussion om artiklarnas kopplingar till varandra och 

avhandlingens ämne eftersom detta sätt att utforska syftet varit centralt för 

hur jag nått mina resultat. 

Som jag skrev i inledningen undersöker artiklarna visualitet på bred 

front i organisationer, främst som styrverktyg och som resurs för att 

konstruera visuella bilder i finansiell rapportering. Teoretiskt förankras 

undersökningarna i artiklarna i olika litteraturområden såsom redovisning, 

kommunikation, operations management och finansiell rapportering. De 

bygger därmed på problematiseringar inom olika litteraturdomäner. 

Däremot utgör de på en bredare front olika perspektiv på visualitet och 

bidrar till behoven av ökad förståelse av visualitet som identifierades i 

Kapitel 2. Flera artiklar ämnar även bidra till visuell läskunnighet hos 

personer som interagerar med redovisningsinformation, och jag tar därför 

upp exempel på sådana bidrag när jag diskuterar respektive artikel.  

I de följande avsnitten beskriver jag artiklarna utifrån deras bidrag till 

en ökad förståelse av visuella bilder och hur bilder bidrar till att konstruera 

en representation av organisationen som en del av, eller i samspel med, 

redovisningen.  
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Artiklarna och deras bidrag till förståelsen av visualitet 

I. A visual perspective on value creation 

Artikel I beskriver och undersöker betydelsen av observationen att företag ofta 

använder visuella bilder (diagram) för att beskriva sig själva genom att visualisera 

sina affärsmodeller i årsredovisningar och på webbsidor. Affärsmodeller har 

beskrivits som en berättelse om hur företag fungerar (Magretta, 2002) och hur 

det skapar värde (Teece, 2010), alltså en självbeskrivning utifrån det som ofta 

ses som centralt för företag – att skapa värde. En visualiserad affärsmodell har 

jag därmed tolkat som en form av självporträtt, som förekommer i, och utgör del 

av företagens redovisningspraktik. Vad kan vi då säga om dessa självporträtt som 

visuella bilder av organisationen? Vilken bild konstruerar de?  

I artikeln valde jag att undersöka dessa frågor genom att analysera en större 

samling affärsmodellsdiagram. Inom semiotiken avser en samling ett material 

med semiotiska resurser (i detta fall affärsmodellsdiagram) som undersöks för att 

förstå dem och deras roll i att kommunicera (van Leeuwen, 2005). En samling av 

246 företags affärsmodellsdiagram klassificerades med stöd teorier om 

konceptuella och processuella diagram (Kress och van Leeuwen, 2006) samt 

visuella kompositioners funktion i att skapa mening, så kallade spatiala metaforer 

(Tversky, 1997; Heiser och Tversky, 2006). Sammantaget ledde analysen till en 

typologi med fyra typer av diagram25, som skiljer sig åt avseende graden av 

”transformationalitet”, det vill säga hur de illustrerar förändring. De fyra typer som 

föreslås är byggstenar, processer, cykler och ett nät av transaktioner. De fyra olika 

sätten att illustrera affärsmodellsdiagrammet i typologin utgör därmed en visuell 

bild – en ”självrepresentation”26 – av organisationen utifrån dess värdeskapande-

logik. Typologin beskriver för- och nackdelar med respektive diagram, och det 

poängteras att ett visst diagram lyfter fram vissa aspekter men tystar andra 

eftersom ingen visualisering fångar in allt som kan ingå i en affärsmodell.  

Det går att dra paralleller mellan artikelns resultat till litteraturen om 

rapportering av intellektuellt kapital (IC), där forskare diskuterat och undersökt 

affärsmodellen som ett rapporteringsramverk (snarare än ett självporträtt) för att 

beskriva organisationers intellektuella kapital på ett strukturerat sätt. Bini, 

Dainelli och Giunta (2016), som utgår från ramverkstolkningen, konstaterar att 

 

25 Min klassificeringen av affärsmodeller liknar Täuscher och Abdelkafis (2017) resultat från en artikel 

publicerad ungefär samtidigt som min. Deras klassificering är dock i mindre skala, men summerar tre 

typer av affärsmodeller (elements view, transactional view, och causal view) som kan jämföras med mina 

kategorier byggstenar, transaktioner och processer. De saknar cirkelmodellen, som jag valt att se som en 

egen logik då den visuellt har en annan struktur och utgår från en annan metafor (cirkularitet, evighet). 
26 Jag utforskar begreppet självrepresentation mer utförligt i licentiatavhandlingen för att beskriva visuella 

bilder som organisationen själv står bakom. Etiketten kan till stor del appliceras på avhandlingens material 

eftersom det ofta är företagen själva som tillåts konstruera bilden av organisationen. Men detta 

”avsändarföreträde” är inte skrivet i sten; snarare bör det kunna omformuleras i större utsträckning, inte 

minst för att uppnå mångfald och olika former av förståelser av organisationen som aktör i samhället.  
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förväntningarna på affärsmodellsramverket är att lyfta fram relationer mellan 

olika komponenter och hur de gemensamt skapar värde, men i deras material 

utnyttjades detta inte speciell mycket. Utgångspunkten för utvärdering i deras 

studie var huruvida affärsmodellen som ramverk uppfyller sin funktion att 

strukturera redovisningsinformation snarare än vilken bild den kan konstruera av 

företaget; det bör noteras att detta utgör en annan typ av förståelse av 

affärsmodeller i rapporteringslitteraturen än vad min artikel bidrar med. 

Sett till målet att bidra till visuell läskunnighet föreslår jag att typologin kan 

hjälpa företag att ”se” sig själva utifrån affärsmodellsdiagram. I linje med Sibbet 

(2008) som anser att visualisering förstärker samarbete i grupper genom att 

stötta kommunikationen, föreslår jag att affärsmodellsramverket kan användas 

som ett dialogverktyg för att visualisera alternativa versioner av den egna 

affärsmodellen, samt för att analysera den om det avsedda budskapet i den 

tänkta visualiseringen är i linje med diagrammets transformationalitetslogik. 

Eftersom olika aspekter blir mer eller mindre framträdande beroende på vilken 

diagramtyp som används kan detta leda till nya sätt att ”se” den egna 

affärsmodellen och att nya möjligheter därmed uppmärksammas.  

II. Visual trends in the annual report: the case of Ericsson 

I och med att Artikel I bidrar med en förståelse att diagram kan användas för 

självrepresentation, och därmed kan spela en roll för att konstruera den visuella 

bilden av organisationen, uppstår följdfrågan hur diagram förhåller sig till 

redovisning, och vilken roll de spelar i konstruktionen av bilden av organisationen 

på ett bredare plan. Medan jag arbetade med Artikel I och försökte förklara och 

analysera affärsmodellsdiagram upptäckte jag att det finns mycket skrivet om 

diagram som visuell resurs (se t ex Blackwell och Engelhardt, 2002 för en 

litteraturgenomgång), exempelvisvis i forskningsfältet som ägnar sig åt att 

undersöka diagrams utformning, möjligheter och användning (Purchase, 2014)27. 

Men diagrammens roll inom redovisning och rapportering var däremot 

outforskad. Davison (2015) noterade exempelvis i sin genomgång av visualitet 

som empiriskt område i redovisningslitteraturen att det endast kommit ut tre 

texter i kategorin ”diagrams and sketches”, vilket kan jämföras med 43 artiklar 

om fotografier, 6 om arkitektur och 1 vardera om kartor och video. Trots att endast 

få studier finns i redovisningslitteraturen visade dock arbetet med Artikel I att 

diagram användes i stor utsträckning i många företags årsredovisningar, både 

affärsmodellsdiagram och andra. Detta ledde till frågan om vilken roll diagram 

spelar i organisationers rapportering och hur de bidrar till att konstruera bilden av 

 

27 Purchases litteraturgenomgång bygger på konferensbidrag från ”International Conference on the Theory 

and Application of Diagrams”, som startade 1997. Hon sorterar in studiers intresseområden i nio teman, 

däribland grammatiska regler för diagram, diagramförståelse (både kognitiva modeller och empiriska 

undersökningar av nivåer), grafisk läskunnighet samt att översätta information till eller från diagram.  
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organisationen. För att förstå det visuella nuet tillkom Artikel II med analyser av 

bilder i årsredovisningar som ett sätt att kontextualisera bildanvändningen idag 

ur en historisk lins. Jag valde detta perspektiv då den socialkonstruktivistiska 

ansatsen bygger på att förståelse uppnås genom att studera utvecklingen av 

fenomen över tid, samt eftersom jag antog att användning av diagram måste vara 

förhållandevis ny då det 2015 inte fanns mycket skrivet om dessa i redovisnings-

litteraturen.  

Artikel II bygger på kvalitativa och kvantitativa analyser av bildanvändning i 

Ericssons årsredovisningar sedan 1940-talet. Den valda approachen var att 

undersöka diagram och jämföra dem med formaten grafer och fotografier – som 

är mer utforskade i redovisningslitteraturen – för att tillföra en förståelse av 

diagrammens roll i att konstruera bilden av organisationen i relation till andra 

visuella format. Jag använde kategorier hämtade från semiotikens beskrivningar 

av hur foton, grafer och diagram fungerar som visuella resurser, och räknade och 

klassificerade sedan förekomster av visuella bilder mellan 1947 och 2016. Ett 

komplement till denna kvantifierande och jämförande innehållsanalys var att 

även analysera alla bilder på framsidorna (som i tidigare litteratur har föreslagits 

visa en viss årsredovisnings viktigaste budskap och fungera som identitets-

markör) för att förklara hur bildspråket använts för att kommunicera företagets 

identitet, det vill säga att visuellt konstruera bilden av organisationen.  

Figur 3 nedan visar resultatet av innehållsanalysen i form av fördelningen av 

olika visuella format i Ericssons årsredovisningar under den undersökta perioden.  
 

 

Figur 3. Visuella element i Ericssons årsredovisningar 1947-2016  
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Figuren visar att det blivit vanligare med bilder överlag, dock förekom bilder redan 

1947 i Ericssons årsredovisningar. Detta följer tidigare studier som beskrivit 

bildanvändning i amerikanska (Graves, Flesher och Jordan, 1996), brittiska 

(McKinstry, 1996), danska (Ditlevsen, 2012b) och svenska (Hanner, 1953) bolag 

över tid, och visat att bildanvändning kom igång ungefär under 1940-talet, och 

sedan dess har ökat i omfattning. Speciellt intressant är att diagram, till skillnad 

från foton och grafer (som också ökat i antal men förekom redan på 40-talet), 

kommit att inta en större plats i årsredovisningen. Detta skedde dock ganska sent 

i förhållande till bildanvändningen generellt: fram till 2000-talet användes som 

Figur 3 visar få diagram. Diagram föreslås därför ha blivit en viktigare resurs som 

i likhet med bilder och grafer fått en delvis förändrad funktion över tid. I tidiga 

årsredovisningar användes främst kartor, medan årsredovisningarna från 1980-

talet och framåt använde fler konceptuella diagram, såsom illustrationer av 

organisationen, affärsmodellen och strategin. Baserat på detta föreslår jag att 

visuella representationer kommit att ta en större plats i årsredovisningen, samt 

att det förutom en ökande visualitet i allmänhet också skett en förändring av 

bilders roll i att konstruera den visuella bilden av organisationen. Utvecklingen har 

gått från att bygga på det materiella till att utgå från fler generella symboler. Det 

beskriver jag som en amaterialisering. 

III. Communicating the business model at a Swedish start-up 

Artikel III är ett komplement till Artikel I. Då Artikel I undersökte affärsmodells-

visualiseringar i extern rapportering behövdes en kompletterande beskrivning av 

hur denna typ av bild (affärsmodellen) fungerar internt, för att kunna reflektera 

om hur affärsmodellen fungerar som en självrepresentation. I Artikel III 

undersöker jag därför affärsmodeller ur ett internt perspektiv, med fokus på hur 

de används som sociala konstruktioner. Dessutom undersöks det externa 

perspektivet på affärsmodellen kommuniceras externt till investerare.  

Genom att undersöka former för att representera affärsmodellen internt och 

externt visar Artikel III att affärsmodellen skiljde sig både som mental bild hos 

personer i organisationen, och när den användes på olika platser i organisationen. 

I det undersökta fallet formulerades affärsmodellen utifrån en arketyp, det vill 

säga en grundmodell, kallad ”hårdvara och mjukvara”. Inspiration till modellen 

hade hämtats från andra branscher, och den gick ut på att sälja en hårdvaru- och 

en mjukvarukomponent för att på sikt kunna ta betalt för båda. I användningen 

av denna affärsmodell skiljde sig beskrivningarna avseende om fokus skulle ligga 

på att få båda delarna att samspela eller om den ena skulle ”täcka upp” för den 

andra sidan utifall att den inte gick lika bra. De flesta beskrivningarna byggde på 

samma grundarketyp men utförandet av arketypen skilde sig på de olika nivåerna 

och i användningen internt och externt. Det förekom alltså flera olika bilder inom 

ramen för samma arketyp, men trots detta var tolkningarna inte i uppenbar 

konflikt i med varandra utan de samexisterade på olika nivåer. Artikel III bidrar 
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därmed med empiriska exempel till affärsmodellsforskningen på affärsmodellens 

verkningsförmåga som modell (jfr Baden-Fuller och Morgan, 2010) och som social 

konstruktion snarare än teoretisk lins. Dessutom lägger artikeln grunden för att 

diskutera olika behov av läskunnighet för olika roller, eftersom den visar att 

användningen av (mentala) beror på vilken roll användaren hade i organisationen, 

och vad syftet med representationen var vid användning på olika nivåer.  

IV. Get rhythm! 

Bakgrunden till Artikel IV är en observation som gjordes under arbetet med Artikel 

II, nämligen att det förekommit många olika kombinationer och sätt att placera ut 

grafer i årsredovisningen. Artikel II byggde främst på metoden innehållsanalys, det 

vill säga att räkna på förhand bestämda komponenter för att öka förståelsen av 

bildanvändning över tid. Att räkna bilder har fördelar eftersom innehållsanalysen 

innebär att mönster kan kvantifieras och observeras på ett aggregerat plan (Miles, 

Huberman och Saldaña, 2014). Hur och vad som ska räknas i en rapport är dock 

inte uppenbart, vilket uppmärksammas av exempelvis Husin m.fl. (2012), som 

ägnar en hel artikel åt att diskutera hur rapportering av intellektuellt kapital i 

årsredovisningen kan räknas, däribland bilder och grafer (som de föreslår att 

räkna som 1 per visuellt element). En svårighet i denna typ av studie är att kunna 

förklara hur bildanvändningen fungerar, eftersom kvantifieringen utgår från att 

varje enhet har samma informationsvärde oavsett var de befinner sig i texten, 

vilket går emot Hellman m.fl. (2017) som föreslår att ordningen på presenterad 

information kan påverka intrycket. Analyser av grafanvändning i rapporterings-

litteraturen – inklusive Artikel II – tar i regel inte hänsyn till annat än antal bilder 

och deras utformning, samt hur de framställer underliggande data genom sin 

utformning (t ex Steinbart, 1989; Beattie och Jones, 1997; Burgess m.fl., 2008; 

Laidroo och Tamme, 2016). Överlag har rapporteringslitteraturen därmed svårt 

att säga något om grafers roll i att konstruera bilden av organisationen mer än att 

de är bilder som utgör någon form av visualitet.  

Baserat på dessa frågor formulerade jag målet för Artikel IV: att komplettera 

Artikel II genom att utmana förståelsen av grafer som informationsmässigt 

likvärdiga oberoende av vad de placeras i årsredovisningen. Med inspiration från 

musikens notationssystem visualiserade jag sekvenser av grafanvändning i 

årsredovisningar för att undersöka rytmer, och kunde se att detta innebar ett nytt 

sätt att läsa dessa texter; till exempel verkade grupperingar av grafer på samma 

sida förstärka upplevelsen av en sifferlogik, medan ensamma stora grafer lyfte 

fram specifika budskap i texten. I linje med Meyer m.fl. (2013), som föreslår att 

integrationen av det visuella i verbala texter ökar, så visar min analys av 

grafrytmer att grafer kommit att bli mer integrerade i övriga delar, och att grafer 

har gått från att förekomma separat till att presenteras tillsammans med såväl 

andra grafer som andra format i ”framvagnen” av redovisningen, på engelska: 

också kallat ”accounting narrative” (se t ex Beattie, 2014). Genom den visuella 
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analysen synliggjordes mönster, vilka jag tolkar som olika sätt att integrera grafer 

och andra textformat – det vill säga överlappning av format. Därmed bidrar 

artikeln till behovet (Meyer m.fl., 2013) av studier av det visuellas samspel med 

andra textformat. Artikeln bidrar även med ett förslag på metodutveckling till 

rapporteringslitteraturen genom metaforen musikalisk rytm, vilket kan ses som 

en möjlighet att öka den visuella läskunnigheten i redovisningsfältet med ett nytt 

sätt att ”se” på det visuella som svar på att fler metoder för att undersöka det 

visuella efterfrågats (t ex Meyer m.fl., 2013). 

Som tillägg till att föreslå en ny visuell metod för att undersöka rytmer 

kompletterades artikeln med intervjuer med producenter och utvärderare av 

årsredovisningar för att nyansera bilden av grafanvändning ur perspektivet 

visualisering som process. I mina intervjuer med framställare beskrevs grafer inte 

främst som ett neutralt representationsformat utan som ett medvetet val för att 

lyfta fram aspekter på resultatet som organisationen var speciellt stolt över och 

ville visa. I likhet med Scheja (2009) (se fotnot 8) visar Artikel IV att 

rapportframställaren inte behöver vara uppsåtligt felrapporterande, utan det kan 

snarare röra sig om någon som drar nytta av visuella formats direkthet och 

funktioner som språk för att förstärka information som bedöms vara viktig, vilket 

är i linje med idén om det visuella som språk för redovisning. 

V. Do employees dream of digital boards? 

Artikel V bygger på en fallstudie av tre organisationer som använder visualisering 

som en del i sin leanbaserade styrning. I artikeln undersöks visualisering som 

process med fokus på hur visualiseringen fungerar som styrparadigm, vilket ofta 

är fallet i lean (t ex Womack och Jones, 2003; Jaca m.fl., 2014; Bateman, Philip 

och Warrender, 2016). Artikelns empiriska kontext är ett exempel på mötet 

mellan visualitet (som system för styrning) och redovisningsinformation, eftersom 

olika former av styrinformation (visuell, textbaserad och numerisk) måste förhålla 

sig till leans visualiseringsprinciper såsom att synliggöra och tillgängliggöra 

information. Ur detta perspektiv utgör Artikel V ett exempel på visuella artefakters 

användning ur ett brett perspektiv eftersom hela styrlogiken har visualisering som 

utgångspunkt. 

Artikeln fokuserar på artekfaten visualiseringstavlor (eller ”pulstavlor”, som 

de ibland kallas i Sverige), vilka ofta används i analog form (det vill säga 

whiteboards) i den dagliga leanstyrningen genom att medarbetare samlas vid den 

för att diskutera hur det går i verksamheten och lösa problem. Forsknings-

problemet i artikeln är vad som händer när dessa tavlor går från analoga till 

digitala format, och hur styrningen påverkas av en förändring i visualiserings-

funktionerna. För att analysera detta utgår jag från ”affordance theory” för att 

undersöka styreffekter och möjligheter som beror på visualisering respektive 

digitalisering. Med inspiration från en artikel som utvecklar affordance-begreppet 

ur ett visualiseringsperspektiv (Beynon-Davies och Lederman, 2017) föreslår jag 
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begreppet representationscykler som modell för två faser i arbetet med att ta fram 

och använda en (visuell) representation, artikuleringsfasen, där man börjar 

arbetet med att skapa en gemensam bild (artikulation), och manipuleringsfasen, 

där man använder artikulationer för att uppnå önskade styreffekter. Jag 

diskuterar empirin utifrån hur digitalisering och visualisering samspelar i dessa 

faser, och visar utmaningar och fördelar med digitalisering utifrån växelspelet 

mellan användare, representation och organisatoriska strukturer.  

Artikelns analys visar att visualisering spelar en viktig roll för att skapa en 

gemensam bild av verksamheten, något som redan var på plats i de undersökta 

organisationerna då de tidigare implementerat lean och visuell styrning. Artikeln 

visar att olika roller kan behöva använda visualisering på olika sätt; samma IT-

system låg till grund för alla digitala tavlor i studien, men de utformades och 

användes olika i de tre fallen (exempelvis som underlag för diskussion, som 

dokumentation eller som verktyg för beslutsfattande) beroende på användarnas 

behov. Det fanns samtidigt likheter avseende visualiseringens förutsättningar, 

vilket kan kopplas till att lean som visuellt styrparadigm skapar förutsättningar för 

en viss typ av styrning. Jag diskuterar i artikeln hur lean fungerade som en ram 

för visualiseringsprocessen på ett liknande sätt i alla tre fall eftersom de alla 

använde en tavla för att visualisera viktig styrinformation i samband med möten. 

Som en följd fokuserade mötena på den information och de mätetal som tidigare 

lagts in på tavlan, som därmed fungerade som en agenda för mötet och bestämde 

vilken information som skulle användas och vilka problem som kunde lösas. Detta 

kan tolkas som att de sociala strukturerna, artikulerade i tavlorna, hade en viss 

”disciplinerande” makt över informationsanvändningen eftersom styrningen och 

medarbetarna måste förhålla sig till de format, strukturer och praktiker som 

formats i samband med att den visuella artefakten utvecklats utifrån lean.  

Artiklarnas bidrag till förståelsen av visualitet i redovisning 

I detta avsnitt diskuterar jag artiklarnas bidrag i relation till varandra och 

avhandlingen som helhet i syfte att belysa hur delarna bidrar till resultatet. Även 

om delstudierna till stor del är fristående och vänder sig till olika litteraturdomäner 

så finns det som ovanstående beskrivningar visar flera sammanflätningar mellan 

dem. Dessa sammanflätningar har spelat en roll för vilka artiklar som ingår i 

avhandlingen och på vilket sätt de gemensamt målar upp en förståelse av 

visualitet i redovisning. Därför avslutar jag nu presentationen av artiklarna med 

att diskutera hur mina slutsatser växt fram genom ett växelspel mellan artiklar, 

avhandlingsfråga samt mellan teorier och empirin. Figur 4 illustrerar artiklarna 

och avhandlingens övergripande tema ”visualitet i redovisningen” samt de tre 

typer av sammanflätningar mellan artiklar och avhandlingstemat som bidragit till 

slutsatserna: direkta kopplingar, kontextualisering och påverkan på eller från det 

övergripande temat. Jag beskriver dem efter figuren. 
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Figur 4. Sammanflätningar mellan artiklar samt mellan artiklar och det övergripande 
temat. Vita lådor avser artiklar i licentiatavhandlingen, grå avser tillägg till doktors-
avhandlingen. 
 

Direkt påverkan innebär att en observation i en artikel undersökts vidare i en 

annan artikel, vilket bidrar till en breddning av förståelsen av visualitet i 

redovisning. Exempelvis var det observationer om den utbredda användningen av 

diagram i Artikel I som ledde till en önskan att förstå utvecklingen av denna 

användning över tid, och som därmed ledde till att jag påbörjade arbetet med 

Artikel II, som har ett longitudinellt perspektiv. I Artikel II kunde jag dra slutsatsen 

att diagram som resurs ökat i antal och bidrar till att konstruera visuella bilder av 

konceptuella begrepp såsom strategi och affärsmodeller. Dessa förekom inte i 

lika stor utsträckning i tidigare årsredovisningar, som istället fokuserade mer på 

att beskriva händelser under året som gått och de interna produktionsresurserna 

med hjälp av foton och (delvis) grafer. Dessa lärdomar om diagram som resurser 

för att konstruera bilden av organisationen på konceptuell basis ökade 

förståelsen av affärsmodellsdiagrams roll som självrepresentationer i 

redovisningen, vilket illustreras med en återkopplingspil från Artikel II till Artikel I.  

På ett liknande sätt gav observationerna att externrapportering kan stöttas 

av visuella affärsmodellsdiagram i Artikel I upphov till frågan hur representationer 
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formuleras internt och externt, och på vilket sätt affärsmodellen som diskursiv 

konstruktion rör sig mellan olika nivåer. Detta ledde till Artikel III, som visar att det 

kan förekomma skillnader i hur bilden av organisationen skapas med 

affärsmodellsarketyper internt och externt (och på olika nivåer i organisationen). 

Denna slutsats ledde till en återkoppling tillbaka till Artikel I i form av ökad 

förståelse av vilken typ av kommunikativ resurs affärsmodellsdiagram kan utgöra, 

och att affärsmodeller såsom de presenteras externt kan vara ett resultat av en 

framväxande, och inte alltid entydig, bild av organisationen.  

Den tredje och sista pilen med direkt påverkan förekommer mellan Artikel II 

och Artikel IV. Artikel II började med undersökningen av 70 års bildanvändning i 

årsredovisningar, där jag även noterade att det förekom olika rytmer i 

utformningen. För att komplettera förståelsen av visualitetens utveckling ledde 

denna observation till en djupdykning i rytm-begreppet och bildanvändning i 

Artikel IV. Resultatet av Artikel IV, däribland att visuella format integrerats mer 

med varandra och andra textdelar i olika rytmer, ledde till en ökad förståelse av 

bildanvändning i materialet beskrivet i Artikel II i bemärkelsen att nu kunna ”se” 

att bilder inte enbart skapar mening separat, utan att de också skapar mening 

tillsammans. Utformningen av kombinationer utgör med andra ord ett sätt att 

formulera en bild av organisationen i finansiell rapportering. Detta illustreras i 

Figur 4 med återkopplingspilen från Artikel IV till Artikel II. 

Den sista typen av pil är påverkan mellan avhandling och artiklar28. 

Artiklarna har bidragit till en ökad förståelse av visualitet i redovisningen på olika 

sätt, i huvudsak till något eller båda av avhandlingens två perspektiv, vilket 

illustreras med en symbol motsvarande perspektiven bredvid respektive artikel. 

Pilarnas riktning visar typen av påverkan mellan artiklar och helhetsförståelse. 

Det första exemplet på detta är Artikel I, som påbörjades med en observation av 

visualiserade affärsmodeller, vilket blev startpunkten för avhandlingen och dess 

frågor om visualitet. Ytterligare ett exempel är att de kumulativa insikter om 

visualitet jag nått efter att jag arbetat med Artikel I-IV ledde till ett behov av att 

komplettera materialet genom att undersöka visualisering som process – och 

därmed kunna förstå användandet av visualitet som styrlogik i organisationer. 

Utifrån detta behov av kompletterande empiri formulerade jag målet med Artikel 

V, att förstå ett styrsystem som baseras på visualisering och visuella artefakter. 

Denna artikels bidrag till helhetsförståelsen av visualitet är att visa dess roll som 

övergripande styrlogik i ekonomistyrningen. Exempelvis visas att användarna 

inom ramen för den visuella logiken växlade mellan olika format såsom siffror och 

 

28 Här vill jag notera att utformningen av avhandlingen som en sammanflätad helhet inte är det enda sättet 

att formulera en avhandling. Det vore exempelvis möjligt att dela upp en sammanhängande empiri i olika 

delkapitel eller -artiklar som visar olika perspektiv på en helhet (se t ex Radits, 2019), eller att inte utgå från 

helhetsidealet alls, utan att se artikelproduktionen som ett lärandemoment med syftet att presentera ett 

fåtal högkvalitativa forskningsproduktioner. Men då jag hör till dem som haft sammanflätningsidealet som 

målbild har jag valt att använda denna approach som utgångspunkt i min avhandling. 
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bilder utan problem när dessa artikulerats och samlats på visualiseringstavlan. 

Själva artefakten spelade alltså en roll för att få till konvergens mellan format, 

men det gjorde även användarnas förmågor, t ex visuell och digital läskunnighet. 

 

För att summera kapitlet så har avhandlingens slutsatser växt fram genom ett 

växelspel mellan artiklar och det övergripande temat visualitet i redovisning, samt 

genom påverkan på sekventiell basis mellan artiklarna. Detta kan beskrivas som 

att avhandlingens slutsatser inte är oberoende av hur avhandlingen som helhet 

växt fram. Avhandlingen har sedan den första observationen fungerat som en (till 

en början abstrakt, men över tid alltmer konkret) hållpunkt som fungerat som en 

röd tråd genom att driva fram fortsatta frågor utifrån avhandlingens övergripande 

tema. Det är i artiklarna som jag sedan arbetat praktiskt med exempel på 

visualitet i olika redovisningssammanhang. Jag har sedan återkommit till, och 

löpande format, helheten, det vill säga avhandlingens slutsatser. Genom detta 

växelspel växer en förståelse av det visuellas roll i att konstruera bilden av 

organisationen fram, som jag sammanfattar nedan. 

För det första ser vi att alla typer av bilder spelar en allt större roll i 

redovisningssammanhang då de förekommer i större antal och är mer 

integrerade med varandra och andra format i årsredovisningen. Detta kan tolkas 

som att redovisningen i ökande grad inkorporerat visuella resurser för att 

konstruera bilden av organisationen. Baserat på det undersökta fallet Ericsson är 

ökningen dock mest tydlig vad gäller diagram, som är den visuella resurs som 

kommit in senast i årsredovisningen, och som nu förekommer som ett sätt att 

hantera de ökande kraven på att rapportera mer än siffror, exempelvis avseende 

intellektuellt kapitel i Storbritannien (t ex ICAEW, 2010; FRC, 2014). Diagram kan 

kopplas till nya sätt att konstruera bilden av organisationen på ett mer 

konceptuellt plan, vilket benämns som en amaterialisering av hur bilden av 

organisationen konstrueras.  

För det andra bidrar avhandlingen med exempel på kombinering av visualitet 

och redovisning ur ett användarperspektiv. I användarsituationen förekom 

visuella bilder tillsammans med redovisningsinformation sida vid sida för att 

konstruera en bild av verksamheten på visualiseringstavlan. Detta kan tolkas som 

att visualitet, förutom att utgöra en form för meningsskapande i organisationer (t 

ex Gagliardi, 1996; Gallhofer och Haslam, 1996; Meyer m.fl., 2013), också kan 

påverka verksamheter genom att utgöra en styrlogik som får följder för valet av 

sätt att representera och använda information. 
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KAPITEL 5 

Slutsatser och bidrag 
 

Jag har i avhandlingen tagit min utgångspunkt i en pågående utveckling i 

samhället, ökad visualitet, och undersökt denna utveckling genom att 

studera hur visuella resurser konstruerar bilden av organisationen. Även om 

antalet studier som undersöker ’visual management’ och ’visual accounting’ 

inom ramen för the visual turn har ökat under de senaste åren noterar 

Boxenbaum, Jones och Meyers (2018) att det fortfarande finns behov av att 

öka förståelsen av visualitetens roll i att konstruera bilden av organisationen 

inom ramen för redovisningen. I linje med detta formulerades syftet med 

avhandlingen: att föreslå hur visualitet i redovisningen kan förstås.  

Inom tolkande studier är en typ av bidrag att problematisera och 

reflektera om bekanta begrepp och att använda denna reflektion för att 

uppnå ett frigörande från nuvarande antaganden om världen (t ex Alvesson 

och Willmott, 1992; Scherer, 2009), för att därigenom bidra till nya tankesätt 

och sätt att förstå världen (Chia, 2005). Ett bidrag i denna typ av forskning 

är exempelvis att skapa utrymme för reflektion och förståelse, vilket kan ge 

upphov till fler frågor snarare än att enbart presentera svar (Bornemark, 

2018), vilket är något som genomsyrar denna avhandling i och med att det 

främsta bidraget är att utöka förståelsen av visualitet i redovisningen genom 

att utgå från utvecklingsperspektivet och överlappningsperspektivet.  

I de följande avsnitten diskuterar jag därför resultaten utifrån dessa två 

perspektiv. Jag beskriver även hur avhandlingen bidrar till litteraturen samt 

identifierar förslag på fortsatta studier. Detta följs av avsnittet ”praktiska 

bidrag”, där jag beskriver metodmässiga bidrag till utforskning av visualitet i 

redovisningen, samt till visuell läskunnighet hos praktiker som använder 

visuell redovisningsinformation. 
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Utvecklingsperspektivet 

Denna avhandling visar i linje med ett antal tidigare studier (t ex McKinstry, 1996; 

Beattie, Dhanani och Jones, 2008; Ditlevsen, 2012b) att mängden bilder i 

årsredovisningar ökat under 1900-talet. Ett av avhandlingens empiriska bidrag är 

att ge exempel på att bilderna i ökande grad förhåller sig annorlunda till bilden av 

organisationen genom att allt mer referera till en icke-materiell och icke-specifik 

identitet. På 1950-talet användes exempelvis främst dokumentära fotografier för 

att avbilda händelser under det gångna året, medan diagram och grafer förekom 

i liten utsträckning. Över tid blev fotografier, diagram och grafer mer icke-

materiellt relaterade till organisationen. För denna utveckling använder jag 

begreppet amaterialisering. När det gäller foton framkommer detta i att de över 

tid blev mindre förankrade i verksamheten och mer i omvärlden och samtidigt mer 

fokuserade på önskade, framtida tillstånd snarare än historiska händelser. I 

diagram visas detta i ett skifte från att använda materiella diagram (främst kartor) 

till konceptuella diagram, såsom visualiseringar av affärsmodellen. Det visuella 

har alltså i ökande grad tagit plats som en del av den historia som berättas i det 

för den finansiella rapporteringen viktiga dokumentet årsredovisningen.  

Avhandlingen bidrar med exemplifieringar av denna utveckling genom att 

diskutera hur valet av utformning utgör olika sätt att konstruera bilden av 

organisationen. Exempelvis diskuterar jag att olika diagramutformningar (om 

dessa är medvetna eller omedvetna val hos skaparen kan vara osagt) kan kopplas 

till olika underliggande logiker avseende synen på affärsmodellen och därmed hur 

företaget skapar värde. Medan siffror ”tvingar fram” kvantifiering, mätning och 

jämförelser (Graham, 2013), och ord förmedlar budskap linjärt (Meyer m.fl., 

2013), så kräver diagram att relationer konstrueras mellan beståndsdelar (t ex 

Tversky, 1997). Placeringen i diagrammet innebär att komponenterna måste 

placeras i relation till andra komponenter och att relationer därför oundvikligen 

konstrueras genom visualiseringen. Artikel I visar att olika konstruktioner av 

relationer förmedlar olika grundsyn på värdeskapande, och därmed olika sätt att 

skapa en bild av organisationen.  

Diagram är ett område som fått förhållandevis lite uppmärksamhet inom 

redovisningslitteraturen tidigare (t ex Davison, 2015) men som avhandlingen 

genom sin utforskning av deras roll i att konstruera bilden av organisationen 

bidrar till. Idén om den konceptuella bilden av organisationen, som uttrycks i 

exempelvis affärsmodellsdiagram samt foton som illustrerar en abstrakt idé om 

organisationen (det vill säga amaterialisering), är ett huvudsakligt empiriskt tillägg 

till redovisningslitteraturen avseende hur den visuella bilden av organisationen 

konstrueras i redovisningssammanhang.  

För att summera utvecklingsperspektivet så bidrar det med en förståelse av 

visualitet som ökande i redovisningen, samt att utvecklingen kan förstås i termer 

av en amaterialisering avseende sättet som det visuella ”språket” bidrar till att 
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konstruera bilden av organisationen. Framförallt visar jag att visualiteten fyller 

andra, nya funktioner avseende sättet som bilden av organisationen konstrueras.  

Baserat på dessa slutsatser föreslår jag att förståelsen av visualitet utifrån 

utvecklingsperspektivet medför flera möjligheter till fortsatt utforskning av 

visualitet i redovisningen. Exempel på områden jag identifierat i avhandlingens 

artiklar är att använda den visuella logiken som ett sätt att beskriva och illustrera 

organisationer för att undersöka viktiga mekanismer för värdeskapande (Artikel 

I), samt att bredda undersökningen av förekomster av amaterialisering till fler 

företags rapportering och till fler redovisningskontexter (Artikel II).  

Vidare föreslår jag att framtida studier fortsätter att undersöka diagram som 

format för redovisning, vilket hittills är underutforskat inom redovisningsfältet. Ett 

mönster i avhandlingens material är exempelvis kartors roll i att konstruera bilden 

av organisationen. Materialet i Artikel I innehåller exempel på att kartor ibland 

förekom under beteckningen ”affärsmodell” hos företag i råvarusektorn (där 

värdeskapandet i princip följer det fysiska produktionsflödet), men däremot inte 

lika ofta i andra branscher, som saknar samma koppling mellan organisationens 

fysiska utformning och förädlingen. Bilden av organisationen är i exemplet kartor 

i råvarusektorn ikonisk29, det vill säga att bilden bygger på likhet med en materiell 

referenspunkt. De flesta affärsmodeller är dock inte lika tydligt kopplade till en 

fysisk terräng, vilket leder till ett antagande att dessa främst visar en konceptuellt 

grundad idé om organisationen. Detta väcker frågor om hur icke-ikoniska visuella 

diagram bidrar till att konstruera organisationen och dess ”terräng”, vad 

terrängen i sådana fall ”består” av, och på vilka sätt diagram bidrar till en ”kart-

het” i representationer. Ett exempel på en sådan diskussion presenterades i 

analysen av ”indexikalitet” och ”navigerbarhet” (Krämer, 2011) i Exempelruta 1 i 

Kapitel 2. Där motsvarade diagrammet en ”strategisk terräng”, som även 

kopplades till ett antal mätbara nyckeltal genom länkning. Därigenom kom kartan 

att kopplas till en mätbar terräng och aktiviteter i verksamheten som dessa 

mätetal hörde till, trots sin o-kartlika visuella utformning. Frågor som denna 

motsvarar ett behov av fler exempel på hur redovisningsspråket knyter an till det 

visuella i exempelvis kartor men även diagram i allmänhet. Frågan är intressant 

med tanke på hur ofta kartan som idé förekommer som metafor för strategier och 

förändring i den företagsekonomiska diskursen, där begrepp som strategiska 

riktningar, kompasser och roadmaps är vanliga uttryck för navigationsmetaforen, 

som ofta kombineras med visualiseringar i olika former. 

 

29 I den semiotiska litteraturen används ”ikonisk” för att beteckna det av C. S. Peirces tre huvudkategorier 

av tecken (de övriga två är index och symboler) som bygger på likhet med det som avbildas (Sebeok, 2001) 

men begreppet kan också nyanseras till ett flertal varianter (Farias och Queiroz, 2006) och typer av likhet 

(t ex Ditlevsen, 2012b) och anses ha en kulturellt styrd tolkningsdimension (Sebeok, 2001). 
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Överlappningsperspektivet 

I takt med att visualisering ökar i betydelse i samhället och i redovisningen så är 

överlappningar mellan dessa ”språk” viktiga att förstå. Redovisning har beskrivits 

som ”the language of business” med fokus på en sifferbaserad, kvantifierande 

logik. Att då föreslå att tillföra visualitet, som ofta kopplas till estetik och andra 

former av vetande, kan ses som ett långt steg, och som jag visar i Kapitel 2 har 

detta ”steg” tagit åtminstone tre olika riktningar. Jag beskriver i avhandlingen 

dessa steg som förklaringsmodeller för överlappning mellan visualitet och 

redovisning. Jag har inte hittat några andra exempel på att denna fråga 

problematiserats genom jämförelse på ett liknande sätt i tidigare litteratur. 

Snarare har diskussionen handlat om potentialen att inkorporera den visuella 

epistemologin i fler områden i organisations- och redovisningsstudier (t ex 

Gallhofer och Haslam, 1996; Davison och Warren, 2009; Bell och Davison, 2013; 

Meyer m.fl., 2013; Boxenbaum, Jones och Meyer, 2018) – som jag visar har dock 

alltså diskussionerna av visualitet utgått från olika förklaringsmodeller. 

Avhandlingens slutsats avseende överlappningsperspektivet är att visa att 

visualiteten tar mer plats i redovisningssammanhang (Artikel II) och att den 

integreras mer med andra språk för redovisningen (Artikel IV och Artikel V). Med 

utgångspunkt i den minst utforskade av de tre förklaringsmodellerna som 

beskrevs i Kapitel 2, konvergensmodellen, diskuterar jag i det följande avsnittet 

överlappningar mellan visualitet och redovisning. Därmed utökas överlappnings-

perspektivet genom beskrivningar av visualitet och redovisning som två 

konvergerande delar. Det kan ses som en fördjupning av tidigare litteratur. 

Dessutom föreslår jag ett tillägg – alltså en förlängning av tidigare litteratur – till 

de tre förklaringsmodellerna, modellen ”länkning”. Jag diskuterar den nedan 

under rubriken ”Länkning som fjärde förklaringsmodell”.  

Konvergensmodeller för överlappning av visualitet och redovisning 

I Kapitel 2 diskuterade jag två varianter av överlappning som jag tolkade 

förekomma inom ramen för konvergensmodellen, rumslig och konceptuell 

konvergens. Rumslig konvergens avser rent platsmässig kombinering av material, 

även kallat multimodalitet i den semiotiska litteraturen (se t ex Meyer m.fl., 2013; 

Smith och O’Halloran, 2011). När det gäller denna variant visar avhandlingen att 

visualiteten tar större rumslig plats i redovisningssammanhang, och att den 

integreras mer med andra språk för redovisningen, vilket alltså är exempel på 

ökande rumslig konvergens mellan visualitet och andra sätt att uttrycka 

redovisning. I nyare årsredovisningar förkommer exempelvis fler kombinationer 

mellan visuella och andra format för att konstruera en mer visuellt grundad bild 

av organisationen. Ett exempel är att affärsmodellsdiagram kan spela en roll som 

självrepresentation (Artikel I) och att visuella format förekommer mer och i större 

grad integreras i årsredovisningen (Artikel II, IV). Med stöd av utvecklings-
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perspektivet visar jag att denna utveckling skett över tid och att det visuella tillför 

nya former när det gäller att konstruera bilden av organisationen.  

De ovan beskrivna slutsatserna om ökande rumslig konvergens rör 

framförallt det jag i Kapitel 2 beskriver som undersökningsnivån artefakter (till 

skillnad från visualisering som process). Men hur är det med visualitet ur ett 

processperspektiv, som är minst lika relevant är det kommer till den praktiska 

tillverkningen och skapandet av informationen, det vill säga processperspektivet? 

Ester Appelgren (2007), som undersökte mediekonvergens i nyhetsbranschen, 

påpekar där att det finns flera aspekter som kan konvergera när det gäller 

tendensen att nyhetsmedier likriktas, såsom teknik och utrustning, marknader 

och tjänster, former för organisering av arbetet kring mediaproduktion och sättet 

som innehållet konsumeras – alltså olika aspekter som rör processen att skapa 

och använda artefakter. Som komplement till den rumsliga förståelsen av 

konvergens från Kapitel 2 så ger jag nedan, med stöd av Appelgrens lista, 

exempel på konvergenser utifrån processperspektivet, nämligen konvergens hos 

aktörer som framställer eller använder visuell redovisningsinformation.  

Som Hopwood (1996) påpekar har marknadsföringsavdelningar kommit att 

bli viktigare aktörer när det gäller att ta fram årsredovisningen, som ibland 

beskrivs som ett dokument som både redogör för företagets tidigare prestationer 

och visar dess identitet (t ex Beattie m.fl., 2008; Ditlevsen, 2012a). I Artikel IV 

framkom det i mina intervjuer med framställare av årsredovisningen att aktörer 

som jobbade såväl externt på kommunikationsbyrå som internt på en 

kommunikationsavdelning (den ”visuella sidan” av årsredovisningen) hade 

inflytande på utformningen av årsredovisningen, och därmed i att förmedla den 

visuella bilden av organisationen via årsredovisningen. Det förekom dock 

samtidigt en uppdelning mellan den mer visuella ”framvagnen” och den finansiellt 

grundade ”bakvagnen” i själva årsredovisningsdokumentet i och med att dessa 

riktar sig till olika målgrupper. Dessutom innebar organisationsstrukturen en 

påverkan på framställandet av årsredovisningen eftersom olika enheter hade 

ansvar för sina egna avsnitt: controllers för det finansiella och kommunikatörer 

respektive extern kommunikationsbyrå för de narrativa och visuella delarna. Det 

förekom även samarbeten mellan olika enheter för att framställa helheten, och 

delarna sammanställdes i ett gemensamt dokument. 

En annan form av konvergens förekommer på användarsidan avseende hur 

användarna tillgodoser sitt informationsbehov via visualisering, samt vilka 

tekniker som stöttar denna process. Till skillnad från aktörsperspektivet med 

fokus på tillverkarens arbetssätt som beskrivs ovan sker konvergensen här först 

när innehållet konsumeras av användaren. Som Appelgren (2007) noterar kan 

detta bygga på att användarna kombinerar och blandar olika medier när de 

konsumerar innehåll, genom att använda flera källor samtidigt eller växlar mellan 

dem. Ett perspektiv på detta kan illustreras med visualiseringstavlorna som 

beskrivs i Artikel V, som kombinerade innehåll från olika källor i användnings-
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situationen och därmed kan ses som en teknik för konvergens ur användar-

perspektivet. Artikel V visar även att användarna i och med tavlorna kunde växla 

mellan flera olika format och typer av information för att ”se” verksamheten, med 

följden att det totala intrycket byggde både på visualitet och på (visualiserade) 

siffror stöttat av en (analog eller digital) teknik.  

Tavelanvändarna hade inga uppenbara problem med att växla mellan olika 

informationsformat på tavlan. Detta talar emot att visualitet och redovisning utgör 

starkt åtskilda språk, och att användarna – förutsatt att de har visuell och digital 

läskunnighet – bidrar till hur språken konvergerar i ekonomistyrningen. Här ser vi 

ett exempel på hur flerspråkighetsmodellen från överlappningsramverket även 

den kan tolkas som en modell för konvergens om den tillämpas på användarsidan 

av visualiseringsprocessen. Ur användarens perspektiv kan ”flerspråkighet” kunna 

innebära antingen förmågan att förstå olika typer av format och användningen av 

dem – det som brukar avses med läskunnighet, exempelvis visuell, finansiell eller 

digital läskunnighet – eller – med stöd av konvergensperspektivet – förmågan att 

kombinera olika läskunnigheter i användningssituationen. Beskrivningar av 

visualiseringstavlornas roll som verktyg för konvergens kan därmed ses som ett 

bidrag till ekonomistyrningslitteraturen, som med få undantag (t ex Paring, Pezé 

och Huault, 2017), undersökt denna typ av artefakt och dess roller i 

organisationers styrning.  

Medan ovanstående exempel utifrån förklaringsmodellen separation skulle 

kunna tolkas som att det visuella gör anspråk på redovisningens kärna så skulle 

analyser utifrån ett konvergensperspektiv kanske snarare intressera sig för 

formerna för konvergens och hur detta påverkar redovisningen. Speciellt 

intressant blir frågan om hur olika roller involverade i att konstruera bilden av 

organisationen förhåller sig till den visuella grammatikens möjligheter. Fortsatta 

studier med utgångspunkt i teknik-, innehålls- och aktörskonvergens skulle därför 

kunna utforska visualitet i redovisning genom att undersöka möten mellan 

aktörer från visualiseringssidan och redovisningssidan och hur respektive sida 

påverkar, omformulerar och omstrukturerar redovisningen i visuella termer.  

Länkning som fjärde förklaringsmodell för överlappning  

Det andra bidraget avseende förståelsen av visualitet ur överlappnings-

perspektivet är att en fjärde förklaringsmodell för överlappningar mellan visualitet 

och redovisning föreslås, som kan benämnas ”länkning”. Jag föreslår att 

länkningsmodellen kan kopplas till konceptet boundary objects30, som går ut på 

 

30 Boundary object är ett teoribegrepp för att beskriva informationsobjekt såsom kartor och anteckningar 

(Star och Griesemer, 1989) eller managementprinciper såsom kaizen, standardisering och just-in-time 

eller IT-system (Briers och Chua, 2001), vilka sträcker sig över flera praktik- eller kunskapsdomäner. 

Begreppet användes först för att beskriva hur vetenskaplig kunskap (i Star och Griesemers fall 

naturhistoria) kan flyttas (översättas) mellan olika kunskapsdomäner, ”sociala världar” om informationen 
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att länka ihop separata domänområden med hjälp av artefakter och förklaringar. 

Ett exempel på länkning är den strategiberättelse som beskrivs i fallet i 

Exempelruta 1 i Kapitel 2. Berättelsen användes vid införandet av en ny 

strategikarta då den visuella bilden inte var så lätt att förstå, vilket löstes genom 

att berätta om kopplingar till strategin samt genom att skapa extra illustrationer 

av vilka olika mätetal som kunde kopplas till de i kartan visualiserade områdena. 

Med andra ord länkades två separata områden ihop, inte genom konvergens eller 

integrering eftersom respektive språk behölls som de var och länkades sedan 

samman.  

Även Artikel III innehåller exempel på länkningar. Personer i olika roller på 

startup-företaget hade olika uppfattningar om affärsmodellen, och den beskrevs 

på olika sätt internt och externt utifrån samma arketyp. Trots att olika bilder av 

organisationen konstruerades genom affärsmodellsbegreppet så förekom ingen 

uppenbar konflikt mellan dessa i praktiken, utan de kunde samexistera på olika 

nivåer och användas utifrån behov. Länkning kan utifrån dessa exempel ses som 

samtidig förekomst av olika bilder utifrån samma grundmodell, eller som 

sammankoppling av olika domäner utan att förändra respektive språk. I kontrast 

till separationsperspektivet föreslår jag att idén här inte går ut på att separera 

eller omformulera det visuella, utan snarare att flera domäner kan existera 

parallellt med länkningar mellan dem.  

Tillägget av länkning som förklaringsmodell är intressant eftersom det 

antyder ett icke-integrerande sätt att kombinera redovisning med visualitet, och 

att dessa språk alltså inte konvergerar – det finns något redovisningsmässigt och 

något visuellt. Det är därför värt att fortsätta undersöka överlappningar utifrån 

länkningsmodellen, exempelvis med stöd av litteraturen om boundary objects, för 

att se om dessa kan observeras på fler områden avseende visualitet (eller andra 

format) i redovisningssammanhang. Sådana observationer skulle också kunna 

innebära en ökad förståelse av områden där visualisering och redovisning inte 

konvergerar eller integreras. Här vore även litteraturen om kommensurationens 

(”commensuration”) sociologi (Espeland och Stevens, 1998, 2008) tillämparbar 

för att analysera vilka aspekter och visuella bilder som formuleras i kvantifierbara 

termer (kommensurabla) och vilka som ”motstår” (Davison och Warren, 2009) 

detta (icke-kommensurabla). Jag föreslår att en sådan analys kan bidra till att med 

utgångspunkt i de olika förklaringsmodellerna vidareutveckla överlappnings-

perspektivet på visualitet i redovisningen. 

 

får hjälp att bibehålla ”koherens” över domängränserna, detta är syftet med ett boundary object. Med 

andra ord är ett boundary object något som binder samman – länkar – domäner. Detta möjliggör 

kommunikation över domängränser med stöd av objekt eller en idé som personer med olika bakgrund och 

förståelse kan samlas kring. Ett exempel hämtat från affärsmodellslitteraturen beskrivs av Doganova och 

Eyquem-Renault (2009), som visar hur ett franskt startupföretags affärsmodell formulerades i olika termer 

för olika målgrupper (t ex en visuell och en mer sifferbaserad beskrivning), som band samman 

intressenterna genom anpassade versioner av samma affärsmodell som rörde sig över aktörsgränserna. 
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Praktiska bidrag 

I detta avsnitt diskuterar jag avhandlingens praktiska bidrag. De delas in i två 

avsnitt, dels ramverk som kan tillämpas vid skapande, användning och 

granskning av visuella bilder för ökad visuell läskunnighet, dels metodbidrag till 

fortsatta utforskningar av visualitet i redovisningen. 

Ramverk för visuell läskunnighet 

Utvecklingsperspektivet visar att nya format och medier (t ex diagram) löpande 

börjar användas i redovisningssammanhang. Detta medför nya möjligheter att 

konstruera den visuella bilden av organisationen – och ett behov att kunna förstå, 

tolka och använda dessa. I och med visualitetens ökande förekomst och delvis 

förändrade roller föreslår jag därför att visuell läskunnighet kan vara ett sätt för 

praktiker att hantera denna utveckling. Avhandlingen bidrar med två ramverk som 

utvecklar förståelsen av visuella format, affärsmodellstypologin och rytmanalyser, 

vilka jag beskriver nedan. 

Affärsmodellstypologin introducerar begreppet transformationalitet, som 

används i Artikel I för olika grader av värdeskapande i affärsmodellsdiagram. 

Detta sammanställs i en typologi med olika sätt att använda visualisering för att 

representera företagets approach till värdeskapande. I typologin diskuterar jag 

för- och nackdelar för varje typ av affärsmodellsvisualisering, och föreslår att valet 

av visualisering påverkar hur affärsmodellen, och därmed företaget, uppfattas när 

den beskrivs utifrån en viss visuell logik. Det blir därmed viktigt att välja ”rätt” bild 

beroende på önskat budskap, vilket skapare och granskare av bilder bör ta med 

i beräkningen, exempelvis för att jämföra hur valet av diagramlogik matchar det 

tänkta budskapet vid användning av en affärsmodellsvisualisering. Det vore även 

möjligt att utgå från de visuella logikerna i typologin som underlag för diskussion 

av olika sätt att utforma affärsmodellen. Det andra ramverket om visuella rytmer 

bygger på en idé om att försöka förstå det visuellas förmåga att skapa mening 

genom att kombinera visuella format på olika sätt. Genom att tänka på 

bildanvändning som en sekvens med hjälp av metaforen rytm lyfts möjligheterna 

att konstruera budskap med olika kombinationer av bild och text. Ett exempel är 

att en gruppering av grafer föreslås kunna förstärka en finansiell logik medan 

ensamma stora grafer kan användas för att lyfta fram specifika budskap kopplat 

till texten; här kan rytm fungera som ett språk för att designa och utvärdera 

sådana kombinationer.  

Ramverken visar hur bilder kan förstås i praktiken. Dock problematiserar 

Lowe m.fl. (2016) idén om en enda praktik genom att påpeka att ”praktiker” inte 

avser en homogen grupp. I fallet med praktisk redovisning innefattas exempelvis 

”workers and managers, risk managers and traders, shop floor and CEO” (s. 312), 

som alla använder information men behöver förhålla sig till det visuella på olika 

sätt. Med anledning av detta resonemang delar jag i Tabell 4 in ovanstående 
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förslag utifrån tre funktioner för bildanvändning (som även användes i min 

licentiatavhandling): att skapa, använda respektive granska visuella bilder.  
 

Tabell 4. Ramverk för visuell läskunnighet utifrån funktionerna att skapa, använda respektive 

granska visuella bilder 

Ramverk Skapa Använda Granska 

Affärsmodells-

typologin 

Exempel på olika 

logiker för hur 

värdeskapande 

visualiseras i 

diagram 

Inspiration till att 

visualisera den egna 

affärsmodellen 

Nya sätt att se på 

organisationen; 

Jämföra avsett 

budskap med 

diagrammets logik 

Analysera hur 

företag skapar 

värde genom att 

rita upp 

affärsmodellen 

Identifiera 

underliggande logiker 

i diagram och 

utvärdera deras 

kommunikativa 

funktioner 

Visuella rytmer 

Notationsmetod för 

att undersöka 

sekvenser och 

kombinationer i 

visuella material 

Skapa effektfull 

kommunikation med 

stöd av 

rytmterminologi för att 

se sekvenser 

 

Metod för att 

undersöka 

kombinationer 

av visuella bilder 

i texter 

Utvärdera hur grafer 

kombineras och hur 

detta påverkar 

budskapet 

  

Förslaget är att praktiker och forskare tillämpar metoderna som stöd för att förstå, 

undersöka och granska visualitet på nya sätt jämfört med tidigare, samt för att 

skapa visuella bilder att använda i redovisningssammanhang, exempelvis för att 

utveckla bilden av företaget med hjälp av affärsmodellsdiagram.  

Tillämpning och utveckling av visuella metoder som metodbidrag  

Ett återkommande tema i litteraturen om visualitet är att det visuella innebär ett 

nytt sätt att se organisationer (Bell och Davison, 2013) och att det är viktigt att 

plocka in fler visuella perspektiv (Boxenbaum, Jones och Meyer, 2018) eftersom 

det kan öka vår förståelse av premisserna för hur organisationer konstrueras som 

diskursiva objekt med stöd av redovisning, och därmed får kraft att påverka 

samhällsutvecklingen. En utmaning med nya områden är dock vilka metoder som 

ska användas för att utforska dem. Meyer m.fl. (2013) lyfter på detta spår fram 

behovet av att förstå hur det visuella fungerar som resurs och dess relationer till 

andra språk. De föreslår att tidigare förklaringar, såsom Barthes beskrivning av 

två sätt (anchorage och relay) att länka bild och text, är föråldrade och att nya 

metoder därför behövs. I dagsläget finns det med andra ord ett behov av att 

utveckla och tillämpa fler metoder och infallsvinklar på det visuella som möjliggör 

förståelse av visualitet.  

Avhandlingen som helhet utgör ett metodbidrag i linje med detta behov då 

jag använder och vidareutvecklar visuella metoder som kan tillämpas praktiskt 

som analytiska eller praktiska metoder (se Kapitel 2) i den fortsatta utforskningen 
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av visualitet i redovisning och management. Jag utför exempelvis visuell analys 

för att undersöka mönster i affärsmodeller (Artikel I) med stöd av semiotiska 

teorier. Vidare kan metoderna jag tar upp i avhandlingens metodkapitel, visuell 

juxtaposering och visuell innehållsanalys, även i fortsättningen användas för att 

belysa likheter och skillnader mellan visuella bilder, och deras retoriska och 

diskursiva funktioner. Dessutom utvecklar jag genom rytmramverket i Artikel IV 

en ny visuell metod, som bidrar till att nya sätt att undersöka visualitet i finansiell 

rapportering. Det föreslås i artikeln att ramverket kan användas för att undersöka, 

och nyansera förståelsen av, grafer och andra typer av visuella format i 

årsredovisningar. Jag öppnar därmed, i enlighet med den tolkande ansatsen, upp 

fler sätt att förstå grafer och andra visualiseringar i redovisningen. 

Genom att visa hur metoderna kan användas, och vilka resultat de kan leda 

till, bidrar jag till behovet av fler visuella metoder, och jag hoppas att jag i och med 

detta visat potentialen i att fortsätta utforska de visuella dimensionerna i 

redovisningen, i organisationer och i samhället i stort. 
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