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Abstract 
According to law all Swedish authorities must express themselves using correct, plain and 

comprehensible language whenever they communicate with the citizens in order to make it 

easy to understand what needs to be known to participate in the Swedish democratic society. I 

would like to explore if there are more tools than the language that could be used to make 

their communication easier to comprehend, in this case images and stories. In this essay I will 

investigate the relationship between the written words and the visual components – images 

and illustrations – in brochures from Swedish authorities. I will also try to identify possible 

narratives in the brochures, and examine the functions of these narratives. To do this study I 

use a semiotic analysis including denotation and connotation and narrative analysis according 

to Burke and Greimas. The result showed that most of the images are used to anchor, confirm, 

the written text while some seek to guide our interpretations of the text or to add a new 

dimension to it. Only one of my three analyzed brochures contains a clear example of a 

narrative, while the others contain narrative element. My most important finding is that the 

narratives are mostly hidden within the images and therefore get dual functions– both as 

anchors of the text and as a narrative 
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1. Inledning 
Enligt språklagen ska alla myndighetstexter vara vårdade, enkla och begripliga (Kultur-

departementet 2009). Anledningen är att alla, oavsett utbildningsnivå, ska kunna ta till sig för 

dem viktig information. För att detta ska kunna tillämpas finns klarspråksprincipen som är en 

samling riktlinjer för hur myndigheter kan arbeta för att uppnå detta lagkrav och deras 

kommunikatörer arbetar ständigt för att utbilda de anställda i detta. 

Men någonstans där verkar arbetet med att tydliggöra texter ha stannat upp. Räcker det 

med klarspråksprincipen eller finns det andra verktyg som kan hjälpa läsaren, i det här fallet 

medborgaren, att förstå vad respektive myndighet vill att den ska göra? I den här uppsatsen 

ska jag undersöka om svenska myndigheter redan, medvetet eller omedvetet, använder sig av 

andra sätt för att nå upp till ledorden vårdat, enkelt och begripligt.  

Jag kommer att undersöka ett antal myndighetsbroschyrer för att se om de valda 

bilderna i dem i någon utsträckning speglar texten. Det sägs ofta att bilder säger mer än tusen 

ord och en tung text lättas med fördel upp av bilder, illustrationer och grafik som underlättar 

för läsaren att minnas och förstå vad denne har läst. Likväl fungerar berättelser, eller narrativ, 

väl för att begripliggöra och hjälpa läsaren genom texten. Därför kommer jag även att se om 

det går det att finna något narrativ i exempelvis Försäkringskassans broschyr om 

föräldrapenning och vad det i så fall uppfyller för funktion. 

 Uppsatsen har ett demokratiskt perspektiv som handlar om alla medborgares rätt att 

förstå det som deras egna myndigheter vill säga till dem. Effekten av retorik är dock svår att 

mäta och därför kommer jag inte att analysera och tolka begripligheten och den 

minnesfrämjande effekten i broschyrerna, det blir helt enkelt för svårt. Istället kommer detta 

perspektiv att finnas i bakhuvudet under hela arbetet med uppsatsen och lyftas fram, explicit, 

först i diskussionsdelen. Denna uppsats berör ämnen som agens och offentlig retorik i och 

med att ett av dess huvudämnen är allas rätt att ta del av viktig information för att kunna vara 

med i det offentliga samtalet och därigenom få en chans att påverka samhället. 

Uppsatsen kommer att inledas med en presentation av mitt syfte och mina 

frågeställningar och sedan presentera mitt material. Jag ska sedan redogöra för lite av den 

forskning som har gjorts om myndighetspublikationer. Detta för att ta reda på vilka frågor 

som redan har ställts om detta och vilka som inte har ställts. Jag får även veta om mitt 

uppsatsämne är intressant och relevant eller om samma forskning redan har genomförts – det 
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är onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Därefter redogör jag för vilka teorier och metoder som 

kommer till användning i analyserna, som börjar efter detta. 

2. Syfte 
I denna uppsats ska jag analysera aspekter av myndighetstext som mig veterligen inte har 

undersökts tidigare – sambandet mellan det visuella och det skrivna i myndighetsbroschyrer 

samt funktionen av eventuella narrativ i dessa broschyrer. Jag vill att uppsatsen ska bidra till 

diskussionen om det fortsatta arbetet med att göra myndighetspublikationer vårdade, enkla 

och begripliga – för att samhälle som ska främja aktivt medborgarskap.  

3. Frågeställningar 
För att uppnå mitt syfte har uppsatsen därför följande frågeställningar: 

- Hur samverkar text och bild i myndighetsbroschyrer? 

- Förekommer det några narrativ i dessa broschyrer och vad har de i så fall för funktion? 

4. Material 
För att söka svar på mina frågeställningar ska jag analysera ett antal informationsbroschyrer 

från svenska myndigheter. Jag avgränsar mig till broschyrer som rör just mänskliga relationer 

på en explicit nivå. Med detta menar jag att även om det finns människor bakom 

Transportstyrelsens broschyr om båtsäkerhet så befinner de sig mest i bakgrunden, medan 

innehållet består av uppmaningar om att ha brandsläckare och ett bra ankare ombord, till 

exempel. Istället har jag valt ett material som direkt omtalar och tilltalar människor och där 

mänskligt samspel står i fokus, något som gör att en del myndigheter faller bort. För att banta 

materialet ytterligare avgränsar jag mig till att bara analysera broschyrer som på något sätt 

handlar om barn och ungdomar. Detta då det är ett tema som jag, som förälder, kan relatera 

till och har kunskap om. 

För de analyser jag ska göra krävs det att broschyrerna innehåller både text samt bild 

eller illustration. Ett absolut minimumkrav är en bild per broschyr, men givetvis gärna fler. 

Jag vill även finna broschyrer med olika sorters bilder eller illustrationer, för att analyserna 

inte ska bli likadana. Utifrån dessa kriterier har jag funnit tre broschyrer som passar väl in: 

Material A. Till alla barnfamiljer (Försäkringskassan 2014). Denna broschyr informerar 

relativt kortfattat tar upp nyttig information om vilken ersättning man som förälder har rätt 
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till. De första kapitlen berör sådant som gäller föräldrar generellt, som exempelvis 

föräldrapenning och sjukpenninggrundande inkomst. Ju längre bak man läser, desto mer 

specifik information finner man och broschyren avslutas med kontaktinformation till 

handläggare på Försäkringskassan. Broschyren är 44 sidor lång med 16 kapitel och har en 

tematisk disposition med tydliga rubriker. Framsidan är illustrerad och i broschyren finns tre 

bilder jämnt fördelade. Dispositionen är tydlig och språket väldigt enkelt då mottagargruppen 

är stor med bara en sak gemensam – barnen. 

Material B. Stöd till barn i riskutsatta miljöer (Länsstyrelsen 2013). Denna broschyr är 

utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län och kartlägger ”vem som gör vad för vilka på 

området stöd till barn i riskutsatta miljöer”. Syftet med denna kartläggning är att främja ett 

bättre samarbete mellan de offentliga och privata aktörer som arbetar med just detta för att de 

ska nå ut till så många barn som möjligt. Med riskutsatt miljö menas en miljö med 

missbruksproblematik, psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom och en miljö där våld mot 

närstående förekommer (Länsstyrelsen 2013). Den främsta målgruppen är relevanta 

organisationer som kan nå bättre samarbete med varandra. I andra hand riktar den sig till 

föräldrar och barn som kan tänkas behöva stöd. Dispositionen är tydlig och språket relativt 

enkelt. Broschyren innehåller fyra kapitel, ett för varje risktema och ett för övrigt stöd, samt 

ett kapitel där tillvägagångssättet för kartläggningen beskrivs. Det finns sex bilder i 

broschyren, inklusive framsidesbilden 

Material C. Du har rätt! (Ivo 2013). Denna broschyr från Inspektionen för vård och 

omsorg (Ivo 2013) är uppbyggd av illustrerade bilder med pratbubblor, varvade med korta 

textsidor. Varje textsida innehåller mycket kortfattat en rättighet som barn i familjehem har. 

Hela broschyren mynnar ut i uppmaningen ”Du har rätt att känna dig trygg!” följt av 

kontaktuppgifter till relevanta handläggare på Ivo. Språket och dispositionen är enkel och 

broschyren innehåller ett flertal illustrationer. Detta kan bero på att mottagarna i vissa fall är 

mycket unga, med begränsad läsförmåga. Broschyren har en additiv temadisposition. 

Framsidan är illustrerad och i broschyren finns fem illustrationer. 

5. Tidigare forskning 
Jag är dock, och föga förvånande, inte först ut. Det har gjorts en hel del forskning om 

myndighetstexter ur ett språkperspektiv varav många har rört just broschyren som medium. 

Jag har valt två avhandlingar som är särskilt intressanta för den här uppsatsen. Dels för att de 

rör ett liknande material, broschyrer som explicit handlar om barn och dels för att de har en 
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liknande teoretisk utgångspunkt – exempelvis kontext, genre och narratologi – även om de 

inte är skrivna ur ett retoriskt perspektiv. De två valda avhandlingarna är Betydelser i 

barnfamiljsbroschyrer av Jannika Lassus och Normaliserade föräldrar av Lena Lind Palicki. 

Jannika Lassus avhandling Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. Systemisk-funktionell 

analys av den tänkta läsaren och institutionen (2010) undersöker hur den tänkta läsaren och 

institutionen, avsändaren, synliggörs i broschyrer till barnfamiljer från Försäkringskassan och 

den finska motsvarigheten Folkpensionsanstalten1 (Lassus 2010:3). Lassus tittar på vilken 

kontext broschyrerna är producerade i, vilka ord och uttryck som används, hur deltagarna 

synliggörs, i vilka processer och deltagarroller de tänkta läsarna och avsändaren förekommer i 

samt vilka slags språkhandlingar som kan identifieras i broschyrerna (Ibid:19). 

Hon kommer fram till att relationella och materiella processer – verbfraser – är 

vanligast förekommande i broschyrerna. I de sverigesvenska (Lassus formulering) 

broschyrerna är de relationella och verbala (till exempel ”finnas” respektive ”anmäla”) 

vanligast medan de materiella (till exempel ”betala”) är vanligast i de finlandssvenska 

(Ibid:140). Läsaren tilltalas oftast som ”du” och gestaltas som en aktiv deltagare och 

avsändaren, institutionen, tilltalas ofta med substantiv och oftast med egennamnet. 

Avsändaren är synlig i texterna men sällan en deltagare utan förekommer som en 

omständighet eller bestämning (Ibid:183f). Det vanligaste hjälpverbet är ”kan” och ”skall” där 

Lassus menar att ”kan” fungerar som en gardering. Istället för att skriva ”barnbidrag betalas 

ut” använder sig de förekommande myndigheterna av ”barnbidrag kan betalas ut” (Ibid:218). 

Jannika Lassus analys visar att de sverigesvenska och de finlandssvenska broschyrerna 

liknar varandra och att de skillnader som finns beror både på skillnader mellan institutionerna 

och på kulturella skillnader länderna emellan. I Finland är socialförsäkringen politiskt 

förankrad och Folkpensionsanstalten styrs av politiker medan Försäkringskassan bygger på 

gamla sjukkassorna som organiserades utifrån individens behov och initiativ. 

I Lena Lind Palickis avhandling Normaliserade föräldrar – en undersökning av 

Försäkringskassans broschyrer 1974-2007 (2010) analyseras och problematiseras 

Försäkringskassans föreställningar om föräldrar i deras broschyrer som riktar sig till blivande 

eller nyblivna föräldrar (Lind Palicki 2010:16). Hon vill urskilja vilka det är som pekas ut, 

konstrueras och normaliseras som föräldrar och även vilka funktioner mottagarna och 

avsändarna har. Då Försäkringskassan har ett jämställdhetspolitiskt uppdrag vill Lind Palicki 

undersöka om broschyrerna stämmer överens med detta uppdrag.  

                                                
1	  Allt	  material	  är	  skrivet	  på	  svenska	  
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Avhandlingen utgår från en feministisk diskursanalys där en kritisk analys av 

konstruktionen av kön är det mest centrala. För att reda ut mottagarnas och avsändarnas 

funktioner använder sig Lind Palicki av Greimas aktandmodell (Ibid:147). Hon kommer fram 

till att föräldraskapet under alla år som har studerats har gestaltats som starkt heteronormativt 

och parnormativt, vilket givetvis har präglat jämställdhetsarbetet. Lind Palicki finner även att 

samtliga normföreställningar som varit aktuella har förutsatt ett välfärdssamhälle som 

Försäkringskassan varit en stor del av (Ibid:150f). 

Idag har Försäkringskassan en mer komplex bild av föräldranormen med fler 

identitetsmarkörer än tidigare. Övergången från omtal till tilltal har lett till att det oftare är 

mamman som tilltalas direkt, som ”du”, medan pappan mest omtalas. Myndigheternas arbete 

mot ett personligare språk skulle även kunna ses som ett övertramp i den personliga sfären, då 

de tidigare höll en viss distans kan ett alltför personligt tilltal få motsatt effekt, det tilltalar få 

och lämnar många utanför (Ibid:141). 

Där Jannika Lassus jämförde generella språkskillnader mellan svenska och finska 

föräldraförsäkringsbroschyrer har Lena Lind Palicki jämfört broschyrer från olika årtionden 

med ett feministiskt perspektiv. Främst Lind Palicki, men även till viss del Lassus, lyfter upp 

klarspråksarbetet och problematiserar det. Då de båda är lingvister är det givetvis det rent 

språkliga de har intresserat sig för och en retorisk analys av myndighetspublikationer har mig 

veterligen inte gjorts. Därför kommer denna uppsats att fortsätta det arbete som Lassus, Lind 

Palicki och andra har gjort och kommer att fokusera på andra aspekter, nämligen de visuella 

och narrativa delarna. 

6. Teori 
För att analysera dessa tre broschyrer i samklang med mitt syfte och mina frågeställningar 

kommer jag att använda mig av retorikvetenskap och två övergripande teorier: semiotik och 

narratologi. Retorikvetenskap först och främst för att uppsatsens ämne är just retorik. Jag 

kommer även att använda mig av detta för att kontextualisera mitt material och för att 

sammanföra mina analyser. Semiotiken ska hjälpa mig att analysera sambandet mellan text 

och bild och narratologin, slutligen, ska jag använda för att identifiera eventuella narrativ i 

materialet och finna dess funktion. Här nedan ska jag redogöra för vad i respektive 

övergripande fält jag kommer att använda. 
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6.1. Retorikvetenskap 

Aristoteles, som av många får bära epitetet retorikens fader, menade att retorik är ”att i varje 

enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande” (Aristoteles 2012:69). 

Efter detta, och kanske före, har definitionerna av vad retorik är skiftat och många är 

oförenliga med varandra – som till exempel retorik som verbalspråk och retorik som generell 

symbolisk kommunikation (Kjeldsen 2008:15). Här nedan ska jag beskriva dessa två 

konkurrerande definitioner för att sedan redogöra för vilken syn på retorik jag, och därmed 

denna uppsats, står för. 

Under antiken definierades retorik som en konst, eller lära, som berörde det talade 

språket – ”läran om vältaligheten” (Quintilianus 2002:48). Detta är en definition som, bland 

många, lever kvar än idag och bland annat speglas i rubrikerna på de kanske vanligaste 

retorikhandböckerna. Exempelvis retorikprofessor emeritus Lennart Hellspongs Konsten att 

tala (2011) vittnar om detta. Dock togs även den skriftliga framställningen upp i antikens 

läroböcker om retorik, även om talet dominerade. Retoriken under antiken, och långt efteråt, 

begränsades alltså till att handla om tal och skrift (Kjeldsen 2008:15). 

Världen förändrades och med den även verktygen för att övertyga – bilder, musik, film, 

teater och mycket mer får också vara med i det stora retorikfältet (Ibid:16). Definitionen av 

retorik som generell symbolisk kommunikation växer fram och Sonja Foss beskriver retorik 

som ”handlingar människor utför när de använder symboler i syfte att kommunicera med 

varandra” (Foss 2009:3). 

De frågeställningar jag ställer i denna uppsats och det material jag har valt för att 

besvara dem innehåller bilder som kommer att analyseras med hjälp av semiotik. Jens 

Kjeldsens definition av semiotik är ”läran om hur vi kommunicerar och förstår världen genom 

tecken” (Kjeldsen 2008:284), en definition som är snarlik Foss retorikdefinition. Det är 

självklart för mig att ansluta mig till denna nya syn på retorik, och nödvändigt för uppsatsens 

fortsatta leverne. Då retoriken dessutom är tvärvetenskaplig och rymmer både narratologi, 

lingvistik och språklära hjälper retoriken mig att föra samman mina analyser på ett korrekt 

och välbelagt sätt. 

6.1.1. Retorisk situation 

Retorik är en situationsbunden vetenskap och det är svårt att göra en generell beskrivning av 

vad bra retorik är. Den som är en bra bröllopstalare kan vara en usel debattör – allt beror på 

situationen. Lloyd Bitzer var först med att använda begreppet Retorisk situation. I hans artikel 

från 1968 skriver han att innebörden av en retorisk situation är de omständigheter under vilka 



 7 

talaren eller skribenten väljer att använda av sig av retorik (Bitzer 1968:1). En retorisk 

situation, enligt Bitzer, uppstår av ett problem, en utmaning eller en brist som kräver att någon 

reagerar. Om detta uppkomna problem går att lösa, helt eller delvis, med tal eller skrift, då är 

situationen retorisk (Ibid:5f). Det är alltså situationen som sätter ramarna för vilken handling 

som bör utföras. 

En retorisk situation består av tre komponenter: ett påträngande problem, publiken och 

de retoriska villkoren (Ibid:6). Det påträngande problemet är, som tidigare nämnts, ett 

problem eller, om man så vill, en möjlighet som kan lösas med hjälp av retorik (Ibid:7). 

Publiken är de som ska ta emot avsändarens retorik och som har möjlighet att påverka och 

kanske till och med lösa det påträngande problemet (Ibid:7f). De retoriska villkoren är de 

begränsningar som situationen medför. Bitzer använder Aristoteles begrepp konstmässiga och 

icke-konstmässiga villkor (Ibid:8) där de konstmässiga villkoren handlar om det som kan 

styras av talaren och dennes retoriska färdigheter och de icke-konstmässiga om exempelvis 

det valda mediets begränsningar, publikens attityd till frågan och liknande (Ibid:8). 

Responsen på Bitzers artikel blev stor. Han berömdes bland annat för att det nu var 

möjligt att på ett enkelt sätt skilja mellan en retorisk och en icke-retorisk diskurs men 

kritiserades också för att vara allt för omfattande (Kjeldsen 2008:98). Retorik- och 

kommunikationsprofessor Richard Vatzs kritik är den som mest känd och omtalad. Vatz är 

främst kritisk mot Bitzers påstående om att retorik är situationell och menar istället att det är 

situationen som är retorisk på så sätt att talaren, genom att använda retorik, kan styra hur 

situationen utvecklas (Vatz 1973). Han kritiserar också Bitzers påstående att situationer 

uppstår utan menar att situationer och kontexter är oändliga och att det kan vara svårt att 

återskapa en tidigare situation som föranledde ett retoriskt yttrande (Ibid:156). 

När jag ska kontextualisera mitt material kommer jag att försöka återskapa den retoriska 

situationen som gjorde att respektive broschyr behövde skapas. Jag kommer dock inte att 

använda Bitzers tre komponenter: påträngande problem, publik och retoriska villkor utan en 

annan metod som beskrivs under metodkapitlet. 

6.2. Semiotik 

I mitt analysmaterial samverkar text och bild och skapar en multimodal enhet innehållande 

fler teckenslag än ett. I sin artikel Bildens retorik (1976) skriver Roland Barthes att all 

multimodal text innehåller tre meddelanden: det språkliga meddelandet, det icke-kodade 

ikonografiska meddelandet och det kodade ikonografiska meddelandet (Ibid:118) varav det 
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förstnämnda rör skriven text och de två senare bilden, även om man kan ifrågasätta varför inte 

även text kan ha två meddelanden (Vigsø 2004:74). 

Det icke-kodade ikonografiska meddelandet är bildens denotativa meddelande, det vill 

säga det som är rent deskriptivt (Barthes 1976:123). Exempelvis skulle den denotativa 

betydelsen av en segelbåt kunna vara: en på vatten flytande farkost med mast. Det kodade 

ikonografiska meddelandet är i sin tur bildens konnotativa meddelande, alltså det symboliska, 

kulturella och associativa i bilden som framträder genom tolkning (Ibid:126). I exemplet med 

segelbåten skulle den konnotativa betydelsen kunna vara: frihet, att färdas med naturen, 

Västindien och så vidare. Daniel Chandler menar dock att det är svårt att skilja mellan dessa 

två då nästan ingenting är strikt denotativt och fritt från tolkning (Chandler 2007:138f). 

Barthes resonerar även om hur bild och text samspelar och menar att bilden kan ha två 

funktioner tillsammans med det språkliga meddelandet – förankring eller avbyte (Ibid:120). 

Förankring är den allra vanligaste funktionen och innebär att det ena elementet (bilden eller 

texten) hjälper till med att identifiera det andra och svarar på frågan: vad är det? Då en bild 

ofta är mångtydig kan förankringen även styra läsarens tankar åt, av avsändaren, önskat håll 

(Ibid:121). Den andra funktionen, avbyte, är mer sällsynt och förekommer oftast i 

serietidningar och filmer men även i reklam (Chandler 2007:204). Här står de bägge 

elementen i komplementärt förhållande till varandra, det vill säga att de båda är av lika stor 

vikt för att förstå budskapet. Barthes exemplifierar avbytet med dialogen i film, vars uppgift 

inte bara är att förklara vad som syns på bioduken, utan också driver handlingen framåt 

(Barthes 1976:122). Winni Johansen har i sin avhandling Kultursignaler i tekst och billede 

skapat en utvecklad modell av Barthes tudelning där hon skiljer på förankring som styr den 

denotativa betydelsen, identifikationen, och förankring som styr den konnotativa betydelsen, 

tolkningen. Hon har också lagt till en ny kategori, tillförande av information och får således 

fyra funktioner: de två förankringarna, avbyte och tillförande av ny information (Vigsø 

2004:78)2. 

Denna teori kan vara problematisk just på grund av det Chandler tar upp. Det är svårt att 

veta vad som är rent denotativt och totalt tolkningsfritt. Det kan vara problematiskt att hitta 

den hårfina gränsen och veta om jag får kalla ett rum som innehåller en säng för ett sovrum, 

utan att börja tolka. Jag tror ändå att jag, som ung förälder tillhörande medelklassen, delar den 

allmänna doxa som råder i västvärlden – inklusive värderingar och tolkningsramar. Detta är 

                                                
2 Egentligen Johansen 1999:169. Under arbetets gång har jag inte lyckats få tag på Winni 

Johansens avhandling, därav referensen till Vigsø. 
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en doxa jag känner väl och behärskar till fullo och mina analyser som görs utifrån denna doxa 

kommer förmodligen att accepteras av de som delar den med mig. Det är viktigt att vara 

medveten om denna problematik, inte minst för att det får en att tänka efter och att föra en 

god argumentation kring analysen. 

6.3. Narratologi 

För att svara på frågan om det går att hitta några narrativ i mitt material, och vad de i så fall 

har för funktion, måste jag börja med att definiera begreppet narrativ. Hur man definierar ett 

narrativ skiljer sig åt rejält mellan de teoretiker som gör det och något konsensus råder 

knappast. Många är ändå överens om en sak, att ett narrativ innehåller två delar. Den ena 

delen består ofta av själva berättelsen och den andra av ett slags djupare plan – om det så må 

vara kontexten eller själva funktionen av narrativet. Retorikprofessor Seymour Chatman 

menar till exempel att varje narrativ har en historia, som svarar på frågan om vad som händer 

och en diskurs, som svarar på hur det händer (Chatman 1978:19). Enligt Robert Rowland 

innehåller ett narrativ delarna form och funktion där formen är de komponenter som behövs 

för att ett narrativ ska vara just ett narrativ, och funktionen är just vad det låter som, vad syftet 

med narrativet är (Rowland 2009:121). Formen består av karaktärerna – minst en protagonist 

och en antagonist, av scenen – platsen och tiden där narrativet utspelas, handlingen – det som 

händer och som väcker publikens uppmärksamhet och slutligen budskapet som kan vara både 

implicit och explicit (Ibid:118ff). Dessa delar ska alltid finnas med i ett narrativ.  

Ett narrativ kan enligt Rowland ha fyra funktioner. Det första är att väcka och behålla 

publikens uppmärksamhet, för detta behöver narrativet vara trovärdigt. Den andra funktionen 

i ett narrativ är att skapa identifikation mellan mottagaren och berättaren. Genom narrativet 

kan vi som mottagare känna igen oss i människors liv (Ibid:122). Narrativets tredje funktion 

är att riva murarna mellan dåtid och nutid eller hemma och borta, till exempel. Ett narrativ 

kan flytta mottagaren var som helst i världen och när som helst i tiden (Ibid:122f). Slutligen 

kan ett narrativ vädja till våra känslor. Rowland exemplifierar detta med att det är svårt att bli 

emotionell när man läser statistik över hur många barn som varje år dör på grund av felaktigt 

monterade barnstolar, till skillnad från en berättelse, kanske från föräldrarna, om hur ett 

enskilt barn dog av den anledningen. 

När jag har redogjort för Rowlands teorier är steget nära till Kenneth Burke. Han skiljde 

mellan det han kallade för handling och ren rörelse, där ren rörelse är något som sker utan 

avsikt, till exempel att bli hungrig och handling är något som ingår i ett symboliskt system 

och sker med avsikt, exempelvis att köpa mat. En handling kan dock inte existera utan rörelse, 



 10 

vi köper till exempel mat för att vi är hungriga. Språkbruk och kommunikation är sådant som 

enligt Burke är handling och det är även det mest centrala elementet i dramat, men även i 

människors liv (Burke 1945:40). Handlingen är det mest centrala begreppet i Burkes teorier 

om dramatism, som mynnar ut i hans pentadmodell. 

Han menar att för att handling ska uppstå måste det finnas någon som utför den, en 

aktör, och den måste utföras någonstans under vissa omständigheter, på en scen. För att utföra 

handlingen måste det finnas något som hjälper till att utföra handlingen, ett medel, och det 

behöver även ligga något bakom handlingen, ett motiv eller en avsikt. Dessa fem 

komponenter – handling, aktör, scen, medel och avsikt – bildar Burkes pentad som kan 

användas för att förstå ett narrativ (Burke 1945:xv). Burkes pentad bidrar även till att avslöja 

hur en retor använder narrativ för att forma publikens världsuppfattning. Genom att fokusera 

på några få delar i pentaden kan vi dölja andra och på så vis bara berätta halva sanningen, 

detta kallar Burke för pentadiska kvoter (Ibid:262). I en diskussion om hur vi ska bära oss åt 

för att höja elevernas prestation i skolan kanske någon sätter eleverna (aktörerna) i fokus och 

menar att de måste arbeta hårdare (handling) och argumentet baseras därmed på en aktör-

handling-kvot. Någon annan kanske menar att skolan måste få mer pengar (medel) för att 

kunna satsa på fler lärare (handling), vilket bilder en medel-handling-kvot. 

Då många andra teoretiker, liksom Rowland och Chatman, menar att ett narrativ 

behöver innehålla ett visst antal tydliga komponenter för att vara narrativ, och annars ett 

utökat exempel (Rowland 2009:139). Som tidigare nämnts är mitt material inte alldeles 

uppenbara narrativ, även om de innehåller narrativa drag. Med Burkes teorier får jag 

möjlighet att se vilka av de narrativa komponenterna – handling, aktörer, scen, medel och 

avsikt – som är dominerande i materialet och kan lägga mindre vikt vid sådant som är 

oväsentligt för mina analyser, utan att kategorisera materialet som dåliga eller ofullständiga 

narrativ. Pentaden är även så pass snarlik Rowlands teorier att jag ändå kan använda hans 

resonemang om funktioner efter att ha gjort en pentadanalys. Jag väljer bort att använda mig 

av Rowlands teorier för att identifiera narrativ då han har en väldigt svart-vit syn som innebar 

att ett visst antal komponenter alltid finns i ett narrativ för att det ska vara ett sådant och 

annars inte. Burkes pentad går att tillämpa på i princip allt retoriskt material, men svarar inte 

bestämt på frågan om det som analyseras går att kategorisera som narrativ eller inte. Istället 

har jag valt att avgöra frågan genom att analysera narrativens funktion. Hittar jag inte någon 

av Rowlands funktioner i mitt analyserade material kanske det inte är ett narrativ, åtminstone 

inte ett bra sådant. 
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Det går nästan inte att prata om narratologi utan att nämna Vladimir Propps verk 

Undersagans morfologi från 1927. Propp jämförde ett flertal ryska folksagor och fann en 

sekvens handlingsfunktioner och en uppsättning agentroller. Han kommer fram till 31 olika 

linjära handlingsfunktioner som inte kan kastas om, men det är dock möjligt att ta bort 

funktioner. Han finner även sju agentroller som han beskriver i relation till 

handlingsfunktioner: skurken, givaren, hjälparen, prinsessan (den eftersökte), bortsändaren, 

hjälten och den falske hjälten (Propp & Liberman 1984:173). 

Vladimir Propp studerade ryska folksagor och var inte ute efter att framställa teorier och 

modeller som var tillämpbara på andra genrer, vilket bland annat visar sig i hans 

förtydligande om att handlingsfunktionerna är fasta och orubbara. Lingvisten Algirdas Julien 

Greimas har en bredare syn på berättelser och anser att teorierna kan användas på alla typer av 

texter och fiktiva världar. Utifrån Propps agentroller utvecklade Greimas sin aktandmodell där 

aktanterna, som inte att är att förväxla med aktörer utan lika gärna kan bestå av döda eller inre 

ting (Carlshamre 2005:18), delas in parvis med varsin inbördes relation. Första paret är 

subjektet och objektet som har en begärsrelation där subjektet strävar efter objektet. Nästa par 

är avsändare och mottagare, som har en kommunikativ relation där avsändaren kan förmedla 

eller ge objektet till mottagaren, som ofta sammanfaller med subjektet. Det tredje paret är 

hjälparen och opponenten, där hjälparen ska bistå subjektet i sin strävan efter objektet medan 

opponenten hindrar denne (Ibid:19). 

Greimas teorier hjälper mig att finna perspektivet i mitt material, vilka aktanter 

förekommer och vilka av dem får komma till tals, eller inte får komma till tals, i narrativen. 

Mitt analysmaterial är inte alldeles uppenbart narrativ och därför passar Greimas breda syn på 

berättelser väl. I sin avhandling använder Lena Lind Palicki modellen då hon menar att även 

Försäkringskassans broschyrer kan ses som en slags berättelse där någon berättar för någon 

annan om föräldraförsäkringen (Lind Palicki 2010:110). Då jag ska analysera samma genre 

bör modellen fungera även för mig. Det är inte alltid lätt att tillämpa aktandmodellen på sitt 

material. Ofta får man gissa vilken aktant som ska vara på vilken plats, och det är inte alltid 

det ens går att finna alla delar. Jag håller med Lind Palicki i hennes kritik mot Greimas 

påstående att alla aktanter och deras funktioner finns närvarande i alla berättelser, och att de 

går att finna i berättelsernas struktur (Ibid:111). Det skulle kunna invändas att aktandmodellen 

är överflödig för den här uppsatsen då ingen av frågorna direkt kräver en utredning av 

aktanterna och deras funktioner. Det är dock en metod som hjälper mig i pentadanalysen. 

Genom att finna vilka som får komma till tals kan jag lättare finna narrativets huvudspår – 
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den handling som huvudaktören, ofta subjektet, utför är förmodligen narrativets viktigaste 

handling. 

7. Metod 
I denna del ska jag förklara hur jag ska omsätta dessa teorier till att kunna tillämpas på mitt 

material. De metoder jag ska använda är Orla Vigsøs beskrivning av den retoriska situationen 

för att kontextualisera mitt material, denotation och konnotation enligt Roland Barthes följt av 

hans och Winni Johansens bestämning av bildens funktion samt Burkes pentadmodell samt 

Greimas aktandmodell. 

7.1. Kontextualisering 

För att sätta mitt material i en kontext och ett sammanhang ska jag använda mig av Orla 

Vigsøs metod för att beskriva den retoriska situationen. Denna metod består av fem stycken 

frågor: Vem är det som försöker övertyga? Vem är det som man försöker övertyga? Vad är 

det man vill övertyga om? Vilken kontext sker det i, dvs. tid och plats? Och hur försöker man 

övertyga? (Vigsø 2010:217). 

Första frågan handlar om materialets avsändare och vi tar här reda på om denne är 

implicit explicit, vilken sorts avsändare det är och vad vår kunskap om avsändaren betyder för 

hur vi uppfattar materialet. Andra frågan handlar om läsaren av materialet. Här måste man 

fundera på hur mycket avsändaren verkligen vet om den som kommer att ta emot materialet. 

Tredje frågan rör det avsändaren vill övertyga läsaren om och här bör materialets 

dubbeltydighet beaktas, ofta vill avsändaren både övertyga om en viss tes samt stärka sitt eget 

ethos. Fråga fyra handlar om hänvisningar till aktuell tid och plats, ju mer förankrad en text är 

desto kortare blir dess förväntade livslängd. Femte och sista frågan handlar om hur 

avsändaren försöker övertyga läsaren. Det kan handla om val av medium, val av argument 

och mycket annat (Ibid:217f). 

Modellen erbjuder en öppnare ingång till kontextualisering än vad Bitzers retoriska 

situation innebär, då den senare föreskriver en viss typ av respons på en viss typ av situation. 

Alla dessa fem frågor kanske inte är relevanta för allt mitt material utan jag får överväga 

nyttan av att exempelvis bestämma tid och plats vid varje analystillfälle. 

7.2. Denotation och konnotation 

I min semiotiska analys ska jag använda mig av Barthes denotation och konnotation. Jag ska 

jämföra text och bild för att finna hur de relaterar till varandra. Jag kommer dock inte att göra 
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någon noggrann analys av texten utan bara läsa för att identifiera innehållet i den. Då samtliga 

broschyrer är från svenska myndigheter och därmed lyder under klarspråksdirektivet förväntar 

jag mig att de är vårdade, enkla och begripliga och saknar dubbeltydigheter och implicita 

budskap. Därmed bör en enklare textanalys räcka. 

Bildanalysen görs i tre steg. För det första måste jag beskriva precis det jag ser, det vill 

säga samtliga föremål som förekommer i bilden eller illustrationen. Detta är den rent 

denotativa delen. Jag sammanför sedan föremålen till en, för mig, relevant helhet – ett steg 

som kanske kan sägas vara på gränsen mellan det denotativa och det konnotativa. Sedan, i 

tredje steget, ska jag hitta de konnotationer som väcks – både av de enskilda föremålen och av 

helheten. Jag ska därefter jämföra bilden och de fynd jag har gjort i analysen med det som står 

i texten för att på så vis kunna avgöra bildens funktion, enligt Johansens utvecklade modell. 

7.3. Narrativ analys 

Burkes pentadmodell, som har beskrivits under teoridelen, är relativt enkel att anpassa till 

praktisk tillämpbarhet. Metoden går ut på att först identifiera de fem elementen i pentaden och 

sedan undersöka vilka pentadkvoter som är dominanta. Efter en noggrann läsning av 

materialet bör det gå att identifiera de fem elementen händelse, aktörer, scen, medel och 

avsikt. Det kan ibland vara möjligt att hitta fler än en pentadmodell för samma material, men i 

de fallen gäller det att överväga vilket alternativ som är mest trovärdigt. 

Nästa steg i en pentadisk analys är att reda ut vilka kvoter som är de dominerande, det 

vill säga vilka delar av pentaden som betonas i narrativet (Foss 2009:359f). Här behöver man 

som analytiker testa sig fram genom att börja med att para ihop två av komponenterna i det 

analyserade narrativet, till exempel händelse-aktör. Tycker vi att denna kvot stämmer in på 

narrativet bockar vi för den på en lista vi har bredvid oss, gör den inte det stryker vi den. Det 

är inte alla gånger uppenbart ifall en kvot passar in på ett narrativ, och i sådana fall kan vi 

skriva ett frågetecken. Så här fortsätter vi med alla kvoter till dess att vi har gått igenom 

samtliga och har en lista över vilka som är dominanta. Den pentadkomponent som har fått 

flest bockar är den som är den mest dominanta (Ibid:363). 

För att reda ut narrativets funktion ställer vi ett antal frågor om narrativet. Till att börja 

med om, och i så fall hur, narrativet skapar och behåller mottagarens uppmärksamhet; om 

narrativet är övertygande; om narrativet skapar en känsla av identifikation med karaktärerna 

eller berättaren. Vi bör också fråga oss om narrativets placering i plats och tid har någon 

betydelse och om det på något vis vädjar till mottagarens känslor (Rowland 2009:128).  
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Vissa narrativ uppfyller flera av dessa funktioner, medan andra kanske bara uppfyller en eller 

två. Finner vi inga funktioner är möjligheten stor att narrativet är överflödigt och kanske inte 

är ett narrativ alls. 

För att reda ut vilka aktörer som finns i mitt material och vad deras funktion är använder 

jag mig av Greimas aktandmodell. Det första aktantparet vi ska identifiera är subjektet och 

objektet som har en begärsrelation till varandra, där subjektet strävar efter objektet 

(Carlshamre 2005:18). I mitt material skulle subjektet exempelvis kunna vara föräldrar som 

vill få föräldrapenning, objektet. Nästa par är avsändare och mottagare, som i exemplet skulle 

kunna vara Försäkringskassan, som betalar ut föräldrapenningen, och föräldrarna, som tar 

emot pengarna. Observera att det är vanligt att objekt och mottagare är samma. Sista 

aktantparet är hjälpare och opponent, det vill säga den som kan bistå subjektet i dennes 

strävan efter objektet och den som motarbetar subjektet. I mitt exempel kan hjälparen kanske 

vara Försäkringskassans broschyr som talar om för föräldrar hur de ska bära sig åt för att få 

föräldrapenning och opponenten skulle kunna bestå av brist på arbetserfarenhet som leder till 

att subjektet saknar sjukpenninggrundande inkomst. Det är inte alltid uppenbart vem eller vad 

som ska vara på vilken plats och det bör också noteras att alla aktanter inte alltid finns med i 

varje narrativ.  

8. Analys 
I tidigare kapitel har jag beskrivit uppsatsens ramar: jag ska undersöka samspelet mellan text 

och bild i myndighetsbroschyrer samt eventuella narrativ i dem för att ta reda på om det finns 

andra verktyg än klarspråksprincipen att använda för att göra en text vårdad, enkel och 

begriplig. För detta ansluter jag mig till den nya synen på retorik som omfattar all användning 

av symboler för kommunikation med människor, jag kommer även att göra en semiotisk 

analys enligt Barthes och en narrativ analys innefattande Burkes pentadmodell och Greimas 

aktandmodell.  

Nu är det dags att sätta igång med grovarbetet, nämligen analyserna. För att göra det 

hela så tydligt som möjligt, vilket ju går i linje med uppsatsens tema, väljer jag att redogöra 

för en analysmetod i taget och en artefakt åt gången. Jag börjar alltså med kontextanalys och 

genomför denna på i tur och ordning material A, material B och material C och sedan givetvis 

likadant med den semiotiska och narrativa analysen. I nästa kapitel kommer jag att 

sammanfatta analyserna och föra dem samman för att sedan föra en diskussion över resultaten 

i det sista kapitlet. Jag har valt att inte bifoga de analyserade broschyrerna i uppsatsen, detta 
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på grund av platsbrist. Alla tre är dock publicerade på internet och länkarna till dem finns 

under den semiotiska analysen i detta kapitel. 

8.1. Kontextanalys 

Här ska jag kontextualisera mitt analysmaterial enligt Orla Vigsøs fem frågor, som beskrivits 

under metoddelen. Vi börjar med material A, Till alla barnfamiljer (Försäkringskassan 2014). 

Avsändaren är Försäkringskassan och därmed är det de som försöker övertyga, även om jag 

skulle välja ordet informera för detta material. De som ska informeras, läsarna, har en sak 

gemensamt – att de är föräldrar. Denna breda målgrupp ställer höga krav på avsändaren i form 

av språk, disposition och tydlighet. Med broschyren vill avsändaren informera läsaren om 

vilken ersättning som läsaren kan ha rätt till i form av vårdnadshavare till ett eller flera barn. 

Det är även möjligt att Försäkringskassan vill tala om för föräldrarna att de är trygga i 

myndighetens händer och att det finns ekonomisk hjälp att få i alla situationer rörande barn. 

Broschyren är inte förankrad till någon särskild tid eller plats utan är väldigt generell, kanske 

på grund av den mycket breda målgruppen. Den information som läsarna får i broschyren är 

dock baserad på de lagar och regler som gäller nu, och som givetvis kan komma att ändras 

med åren. Med dessa förutsättningar kan vi förvänta oss en argumentation som både 

appellerar till förnuftet och känslorna. Förnuftet då läsaren förmodligen förväntar sig att klart 

och tydligt få besked över vilken ersättning denna kan få, och känslorna då broschyren 

handlar om de som läsaren har mest kär – sina barn. Broschyren innehåller tre bilder som ska 

analyseras senare under denna del. 

Material B, Stöd till barn i riskutsatta miljöer (Länsstyrelsen 2013) har Länsstyrelsen 

som avsändare och det är de som försöker att övertyga läsaren, men även här passar informera 

bättre. Det går att finna två primära målgrupper för broschyren, de idéburna aktörer som 

hjälper barn i riskutsatta miljöer samt de familjer eller familjemedlemmar som behöver detta 

stöd. Det Länsstyrelsen vill informera om är vilka andra aktörer än respektive läsare som 

arbetar för att barn i riskutsatta miljöer ska få det bättre. Med broschyren vill de få dessa 

organisationer att börja samarbeta för att hjälpen ska nå ut till så många barn som möjligt. 

Broschyren är inte förankrad i plats men däremot i nutiden, detta är viktigt att notera då de 

organisationer som fanns vid dess utgivning, år 2013, kanske inte kommer att finnas kvar om 

några år och att nya förmodligen kommer att tillkomma. Broschyren innehåller mycket 

kvantitativ text i form av listor och statistik men även ett flertal bilder, som ska analyseras 

under den semiotiska analysen. 
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Material C, Du har rätt! (Ivo 2013) är utgiven av Inspektionen för vård och omsorg 

(Ivo) och det är därmed de som vill övertyga. Denna broschyr kan, till skillnad från övrigt 

material, ses som tydligt övertygande även om den också är informerande. De Ivo vill 

övertyga är de barn som är familjehemsplacerade och kanske även, i andra hand, deras 

närstående samt fosterföräldrarna. Broschyren vill övertyga läsaren om att denne har 

rättigheter gentemot sina föräldrar, fosterföräldrar och övriga inblandade samt informera om 

vilka dessa rättigheter är och vem som sköter kontrollen över att barnet får ta del av dessa. 

Denna broschyr är inte förankrad i tid mer än att de rättigheter den tar upp är de som gäller 

med dagens lagar. Den är dock platsbunden då rättigheterna gäller familjehemsplacerade barn 

och inga andra, även om alla barn har samma eller liknande rättigheter. Broschyren är 

uppmanande då den vill att dess läsare ska kunna sina rättigheter och stå upp för dem, samt 

informerande då den beskriver dessa rättigheter. Vi kan därför vänta oss både förnuft- samt 

känslobaserade argument. 

Nu har vi kontextualiserat materialet och satt det i ett sammanhang och det är det dags 

att gå över till den semiotiska analysen, där vi ska analysera hur text och bild samspelar. 

8.2. Semiotisk analys 

För min semiotiska analys är upplägget lite annorlunda. Att presentera alla fynd jag har gjort 

skulle vara allt för omfattande i detta sammanhang, inte minst för den som ska läsa analysen. 

Istället har jag identifierat fem stycken teman som är förekommande i samtliga analyserade 

artefakter: miljön de utspelas i, människorna som förekommer i dem och relationerna dem 

emellan, den extra dimension bilderna skapar och slutligen de avvikelser från respektive 

artefakts mönster som ibland dyker upp. Att jag har valt dessa teman innebär inte 

nödvändigtvis att de har särskild betydelse för alla bilder eller illustrationer, i alla artefakter. 

Det kan dock vara värt att kommentera även avsaknad av betydelse, som ibland kan vara 

minst lika talande. Till sist ska jag redogöra för min tolkning av bildernas funktion, med hjälp 

av Winni Johansens utvecklade modell av hur bild och text samspelar som jag har redogjort 

för under teori- och metoddelen. För att hänga med i analyserna bifogar jag länkarna till 

samtliga tre broschyrer i en fotnot längst ned på denna sida3. 

                                                
3 Material A: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/4cb3a155-5050-4456-a2c6-

3858b159b44d/4010-till-alla-som-vantar-eller-just-fatt-barn_w_2014-

08.pdf?MOD=AJPERES ,  
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8.2.1. Framsidan 

Framsidan på material A, Till alla barnfamiljer, innehåller tre komponenter: texten ”Till alla 

barnfamiljer” placerad överst, en illustration i högra nederkanten och precis nedanför den 

Försäkringskassans logga inklusive texten ”Försäkringskassan”. Loggan är placerad utanför 

den gula fyrkant som övriga komponenter ryms inom. 

Illustrationen är mycket enkelt utförd och är schablonartad. Jag tycker mig urskilja två 

personer: en vuxen av oklart kön och ett litet barn. Den vuxne håller barnet i sin famn och 

stöder dess huvud med ena handen, något som tyder på att barnet är väldigt litet – 

gissningsvis någonstans mellan nyfött och två-tre månader, beroende på utvecklingstakten hos 

det enskilda barnet. Relationen dem emellan är med största sannolikhet förälder och barn, 

främst på grund av broschyrens kontext men även för den närhet och synbara tillit personerna 

har till varandra. Möjligen kan den vuxne vara en barnmorska eller någon släkting eller vän 

som står barnet nära, men då skulle förmodligen avståndet dem emellan vara något större och 

de skulle inte ha samma intima samspel. Att den vuxne inte har några som helst könsmarkörer 

är nog en konsekvens av den stora målgrupp broschyren har. Den kan illustrera en mamma, 

en pappa eller vilken annan målsman som helst och exkluderar ingen. Likaså med barnet, 

även om skillnaden mellan en nyfödd flicka och en nyfödd pojke utseendemässigt är nära på 

obefintlig. 

Försäkringskassans logga längst ner i högra hörnet finns förmodligen där för att 

broschyrens läsare tydligt ska kunna identifiera vem som är avsändare. Som förälder har man 

visserligen mest kontakt med just Försäkringskassan, men även med till exempel Skatteverket 

som kan vara en potentiell avsändare, om man bara ser till avsändare. 

Material B:s framsida är uppbyggd av en bild som täcker hela sidan och en list som 

löper en bit upp från undersidan. I listen finner vi Länsstyrelsens logga och rubriken ”Stöd till 

barn i riskutsatta miljöer – En kartläggning över idéburen sektors stöd i Stockholms län”. 

I bilden ser vi ett barn som gömmer sig bakom en annan person som står framför, med 

ryggen mot kameran, medan barnet i sin tur sneglar mot kameran. Personerna tar upp nästan 

                                                                                                                                                   
Material B: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/stod-

till-barn-i-riskutsatta-miljoer-2-uppl-2013-omarb.pdf ,  

Material C: http://www.ivo.se/publiceratmaterial/informationsmaterial/Documents/du-har-

ratt-familjehem-webb.pdf 
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hela bilden och vi får ingen uppfattning om vilken miljö de befinner sig i, mer än något rött 

som kanske är en vägg bakom dem. 

Barnet är i femårsåldern och av oklart kön. Håret hänger nästan ner i ögonen, som tittar 

mot kameran med en blick som ser avvaktande och lite skrämd ut. Barnet håller fast i den 

andra personen, som också håller om barnet med sin ena arm. Den andra personen ser vi 

väldigt lite av, bara kläderna på överkroppen och lite av armen, som håller om barnet. Att 

döma av kläderna – ett grått linne med svarta, rosa och vita ringar – är det förmodligen en 

kvinna då det är kläder som oftast bärs av kvinnor, och framförallt unga tjejer. Det kan 

givetvis vara en äldre person som klär sig ungt, men även kvinnans hud ser ut att tillhöra en 

yngre person. Broschyren handlar om familjer med problem av olika slag, därmed skulle vi 

kunna tolka relationen mellan de två personerna i bilden som syskon, där den äldre systern 

håller om sitt yngre syskon för att skydda denne från exempelvis föräldrarna, symboliskt sett. 

Givetvis kan problemen gälla vem som helst i familjen, men huvudsymboliken för bilden är 

till synes att skydda någon från dessa problem – från vem är kanske inte helt relevant. 

Länsstyrelsens logga gör att läsaren tydligt kan identifiera vem som är broschyrens 

avsändare. Detta kan ge den en betydligt större tyngd och auktoritet än om loggan inte skulle 

ha funnits där. 

Material C:s framsida innehåller rubriken ”Du har rätt! – Dina rättigheter när du bor i ett 

familjehem” och en illustration där en kvinna och två barn sitter i en soffgrupp vari det också 

ligger några kuddar och en pläd slängd över ena armstödet. Framför soffgruppen står ett litet 

dukbeklätt bord med en blomma, tre brinnande ljus och två koppar. De konnotationer som 

väcks av miljön är att dessa personer befinner sig i ett vardagsrum, mer om detta under 

miljödelen i analysen. 

Om vi övergår till personerna i illustrationen, kvinnan och de två barnen, tycks det som 

att relationen mellan dem är lite oklar. Med hänsyn till sammanhanget och genom att beakta 

texten i pratbubblan kan vi tänka oss att barnen inte är kvinnans egna, något som annars 

kanske vore den mest logiska relationen. Alla har ett visst fysiskt avstånd till varandra och 

båda barnen håller i något som skulle kunna vara broschyren – vars mottagare är barn som bor 

i familjehem. Barnen är dessutom väldigt olika varandra, något som kan ha flera orsaker, men 

som i detta fall kan tolkas som att de inte har några biologiska band utan bara bor hos samma 

familj. Det är förstås fullt möjligt att de är en biologisk familj, som i så fall skulle kunna 

illustrera hur det ska vara att bo i familjehem – precis som i vilken familj som helst. Men i 

materialets kontext är det troligare att det är ett familjehem även på bilden. 
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8.2.2. Miljön 

Med miljön menar jag den plats och tid där bilderna eller illustrationerna utspelar sig. 

Material A utspelas i en hemmiljö. Varje bild utspelas till synes i ett nytt rum och det är 

möjligt att det ska representera ett och samma hem. Första bilden äger rum i ett sovrum, den 

andra är något oklar då vi inte ser vad för slags möbel som står i bakgrunden – antingen en 

smyckad soffa, en säng eller ett skåp. Det ser dock ut som en dyna, vilket skulle konnotera till 

en soffa eller säng. Tredje bilden utspelas i ett vardagsrum tillhörande ett hus eller villa, då 

det är en stor altan eller terrass utanför. Gemensamt för bild ett och tre är att de är tagna mitt 

på dagen då vi kan se att det är ljust utanför. Åtminstone i bild tre ser det ut som sommartid, 

då vi kan skymta grönt gräs men även ljuset i bild ett konnoterar till sommar. I bild två ser vi 

ingen utemiljö och kan därför inte veta något om tiden, men kanske är den tänkt att utspelas 

samtidigt. Att det är mitt på dagen och folk hemma kan man tolka som att det är en situation 

utöver det ordinära – förmodligen är de hemma på grund av sjukdom, något som stärks av 

materialets kontext.  

Miljön i material B är skiftande från bild till bild, gällande tydlighet och omfång. De 

första bilderna visar ingen miljö alls, det vi ser är suddigt och abstrakt. I tredje och fjärde 

bilden är miljön fortfarande ofokuserad, men det är här möjligt att avgöra vad det är för sorts 

miljö; i tredje bilden en skog och i den fjärde en strandkant. Bild fem är tagen i en sandlåda 

och den sista, bild sex, på en stor stenlagd plats omgärdad av järnstaket som konnoterar till en 

förort till en stor stad. Varför miljön skiftar så mycket kanske beror på att avsändaren inte till 

låsa broschyren till en specifik plats, speciellt de två första bilderna talar för att miljön saknar 

betydelse. Att miljön blir öppnare och mindre och mindre suddig på de sista fyra bilderna 

skulle kunna samspela med att personerna i bilderna blir friare och öppnare, men om det ska 

jag diskutera i senare analyser. 

Material C utspelas, likt material A, i en hemmiljö. Sett till broschyrens kontext och 

sammanhang, att den vänder sig till familjehemsplacerade barn, kan vi anta att det är just i ett 

familjehem broschyren äger rum. Illustratören tycks ha varit noggrann med att tydligt göra 

miljön till ett hem, kanske för att läsaren inte ska få bilden av att broschyren utspelas på ett 

socialkontor eller annan myndighet. Ett exempel på denna, nästan övertydlighet, ser vi på 

framsidan och märks främst genom det jag skulle vilja kalla för mysföremålen – tända ljus, 

tékoppar och kuddar i soffan. Detta är föremål som ofta finns i hem, men sällan i offentliga 

miljöer. Det andra som konnoterar till just ett hem är de slarviga inslagen – den omaka 

soffgruppen, filten som ligger slängd över armstödet och den veckade och lite trassliga duken 

på bordet. Miljön går tydligt igen i nästan alla broschyrens bilder, något som talar för att i 
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princip hela broschyren utspelas i samma hem. Detta märks på detaljer som filten som ligger 

slängd över någon möbel, tavlorna på väggen, blommorna i fönstret och trädet utanför. Det 

finns en bild som inte stämmer in i det övriga mönstret, men mer om den under kategorin 

avvikelser lite senare i analysen. 

8.2.3. Människor och deras relationer 

Broschyr A handlar om vilken rätt till ersättning man har som förälder eller annan 

vårdnadshavare. Därför är det ingen överraskning att samtliga bilder visar en vuxen med en 

nära relation till ett barn. Som tidigare nämnts visar framsidan en schablon av en vuxen som 

håller i en nyfödd bebis, bild två visar en person som, sett kroppsformen och klädseln, 

konnoterar till en kvinna. Hon ligger i en säng och bredvid henne ligger ett bylsigt täcke och 

vi kan förmoda att någon ligger där under. Sett till ovan beskrivna miljö samt bildens 

sammanhang i broschyren, kan vi anta att det är ett barn som ligger under det turkosa täcket 

samt att kvinnan är en av barnets vårdnadshavare. Att det är mitt på dagen och att barnet sover 

i föräldrarnas säng kan man tolka som att det är en situation utöver det ordinära – förmodligen 

är barnet hemma på grund av sjukdom, något som även det stärks av kontexten då bilden går 

att finna i samband med kapitlet ”Hemma med sjukt barn”. Bild tre visar en man med ett barn 

i famnen, som i sin tur håller i ett gosedjur, som skulle kunna vara ett lamm. Sett till 

broschyrens sammanhang kan vi anta att mannen är vårdnadshavare till barnet, de är 

dessutom lika till utseendet. Det sätt han håller barnet på har likheter med framsidans 

illustration, förutom att detta barn är äldre och inte behöver en stödjande hand bakom 

huvudet. Detta kan bidra till att broschyren känns som en sammanhållen enhet men behöver 

inte alls ha någon mening, det kan helt enkelt bara vara ett vanligt sätt att bära små barn på. 

På sista bilden sitter en kvinna i någon slags soffa eller fåtölj. Nedanför henne, på golvet, 

sitter ett barn och leker med Duplo. Bilden finner vi i samband med broschyrens kapitel om 

hur man kommer i kontakt med Försäkringskassan och sett till detta kan vi anta att kvinnan är 

vårdnadshavare till barnet och att hon har använt sin dator till att antingen utföra något på 

Försäkringskassans hemsida eller för att kontakta deras handläggare. 

Människorna i material B är alla barn i olika åldrar och är antingen ensamma eller i 

famnen på någon äldre person. Barnet på framsidan håller om någon som kan vara hennes 

storasyster, som nämnts tidigare. Även flickan i andra bilden kramar om en vuxen person, till 

synes för att söka tröst, till skillnad från framsidesbilden där barnet till synes försöker gömma 

sig. Den vuxna kvinnan skulle kunna vara flickans mamma. Det kan tänkas att pappan eller 

någon annan i familjen missbrukar och att det därför råder en otrygg miljö och flickan söker 
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tröst hos mamman. En alternativ tolkning är att mamman har haft ett missbruk som hon har 

fått hjälp att bli av med, kanske av någon av organisationerna som listas, och att dottern på 

nytt känner sig trygg med sin mamma. De sista bilderna visar lite äldre barn som står med 

ryggen mot betraktaren. Dock av till synes olika skäl. I bild fyra står ett barn i 10-årsåldern av 

oklart kön vid strandkanten. Att stå med ryggen mot kan tolkas som en vilja att komma bort 

från något som är jobbigt eller kanske något man inte vill se. Kapitlet handlar om våld i 

hemmet och kanske är det just något sådant som detta barn har varit utsatt för, antingen direkt 

eller indirekt. I bild sex ser vi en ung man, i 15-20-årsåldern som åker skateboard. Vi ser bara 

hans rygg, vilket går igen från tidigare bilder, men här väcker det inte samma flyktkänslor. 

Här konnoterar det snarare till att vara på väg bort från problem och ångest, kanske efter en 

jobbig barndom. Det är den första bilden där någon utför en aktiv handling, i detta fall åka 

skateboard. Detta är knappast något som görs av tvång utan för att pojken tycker att det är 

roligt. 

Personerna i material C består främst av barn men även av ett fåtal vuxna. Barnen är 

ofta väldigt olika både varandra och de vuxna, vilket skulle kunna konnotera till att det är just 

familjehemsplacerade barn och deras fosterföräldrar och att de saknar biologiska band till 

varandra. I ett flertal av bilderna håller barnen i hopvikta papper som skulle kunna 

representera Ivos broschyr, detta skulle i så fall också kunna tala för att barnen är i ett 

familjehem då de har fått en broschyr för familjehemsplacerade barn. Pappret kan givetvis 

också vara något helt annat, men möjligheten finns. I illustration två ställer en flicka frågan 

”Varför kan jag inte bo hos mamma?” till en mansperson som mycket väl kan vara hennes 

pappa. Flickan har ingen broschyr i handen och är nödvändigtvis inte familjehemsplacerad. 

Det är dock lite underligt att ha ett biologiskt barn med i broschyren, även om flickan inte får 

träffa sin mamma är hon inte familjehemsplacerad och faller därför utanför broschyrens 

sammanhang. Gemensamt för alla bilder i broschyren är att de visar en omsorg från 

fosterföräldrarna till barnen som om de hade varit deras egna barn, och kanske är det just det 

broschyren vill tala om att barnen har rätt till. 

8.2.4. Avvikelser från det generella mönstret 

Första bilden i material A är klippt precis så att vi inte ser personernas huvuden. Anledningen 

till detta kanske går att härleda till broschyrens anspråk på generaliserbarhet, avseende 

målgrupp. Då vi åtminstone ser att den vuxna är en kvinna är de enda som exkluderas med 

denna bild männen, men detta är å andra sidan bara en av tre bilder i broschyren och vi har 

sett att nästkommande bild är på en manlig vuxen. Utöver detta vet vi inte något om denna 
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kvinna; sexuell läggning, etnisk härkomst, ålder, funktionshinder eller religion som gör att 

någon utesluts ur sammanhanget. Även miljön är ren från alla sorters symboler som på något 

sätt kan koppla den till en viss målgrupp. Det går inte att komma ifrån att bilden är märklig, 

utöver huvudena är bilden även sned. En möjlighet som inte kan bortses ifrån är att det är ett 

feltryck, kanske har de försökt att placera en liggande bild i en stående broschyr och glömt att 

beskära. 

En av bilderna i material B visar två utsträckta händer med en hög med lingon i. Det är 

inte känt vem som håller i lingonen. Utseendet på händerna konnoterar till ett par manshänder 

men det är den enda informationen vi får. Lingonen i högen ligger i en form som kan tolkas 

som ett hjärta, som kan konnotera till kärlek, omtanke och livslust. Som barn är detta exempel 

på känslor som ofta kommer från föräldrarna, och som är ömsesidiga. Föräldrarna har sitt 

barns hjärta i sina händer och med det även möjligheten att förstöra det. Det kan också tolkas 

som att en förälder som inte mår bra har svårt att förmedla kärlek till sitt barn. De 

hjärtformade lingonen får representera den kärlek som kan ges. Varför avsändaren har valt 

just lingon kan vara för deras röda färg, som på ett hjärta. 

Näst sista bilden i material B utmärker sig genom att vara broschyrens enda bild som 

inte visar en person. Bilden visar en sandlåda full av leksaker. Sanden är i oordning och 

leksakerna ligger utspridda överallt, vilket kan tolkas som att sandlådan nyligen har använts. 

En sandlåda väcker konnotationer som lek, barnslighet och umgänge. Detta är sådant som 

barn som växer upp i riskutsatta miljöer inte får så mycket av, men kanske längtar efter. Att få 

leka i en sandlåda kan tyckas tillhöra barndomen lika mycket som att få krama om sin 

mamma, som tidigare bild visar. 

Illustrationen på samma uppslag som texten ”Du har rätt att gå i skolan. Och få all hjälp 

du behöver med skolarbetet” i material C är enda bilden där det inte är alldeles självklart att 

miljön är familjehemmet. Det breda bordet, stolarna och att fönstret ser annorlunda ut än i 

övriga illustrationer gör att miljön likaväl skulle kunna vara en skola som i familjehemmet. 

Miljön utanför fönstret är även den helt olika, i själva verket helt tom. Kanske ska det 

illustrera att familjehemsbarn är precis som vilka barn som helst som går i skolan. 

8.2.5. Bildernas funktion 

Som vi tidigare har konstaterat så hävdar Barthes att den vanligaste funktionen hos bilder är 

som förankring av texten. Detta stämmer väl in på det mesta av mitt material. 

Bilderna i material A har mest en förankrande funktion. Framsidans schablonbild på en 

vuxen person, av både oklart kön och ålder, som håller i ett barn skulle kunna ses som en 
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förankring av texten ”Till alla barnfamiljer”, som är en lika generell formulering då bilden 

skulle kunna säga ”Jag är vem som helst som har en nära relation till ett barn”. Den andra och 

tredje bilden visar föräldrar som är hemma med sina sjuka barn, vilket är vad det tillhörande 

kapitlet i broschyren handlar om och därmed väljer jag att tolka även dessa som förankring 

som styr den denotativa betydelsen.  

Man skulle dock kunna tolka bild fyra annorlunda. Den är placerad i slutet av kapitlet 

som handlar om att vara hemma med sjukt barn och mannen på bilden ser väldigt tillfreds ut i 

situationen. Kanske på grund av att han har möjlighet att vara hemma med sitt sjuka barn, 

utan att behöva vara rädd för att bli utan pengar. Detta är något som inte framkommer explicit 

i broschyren, men kanske vill Försäkringskassan berätta att de finns till för att göra familjer 

trygga. Därmed tillför denna bild, och kanske andra, en ny dimension till broschyren. Denna 

nya dimension skulle kunna beskrivas som den känslosamma, mänskliga och besjälande 

dimensionen som inte alls berörs i texten – som har ett ganska torrt och formellt språk som 

troligen kan anses följa klarspråksriktlinjerna. Därmed kan denna, och andra liknande bilder, 

kunna ha funktionen tillförande av ny information eller möjligen förankring som styr textens 

konnotativa betydelse. 

Att bilderna i material A utspelas i en hemmiljö kanske kan ha en funktion av 

identifikation. Genom att läsarna tolkas bilderna som ”hemma” kan de få en känsla av att 

Försäkringskassan hjälper dem där de helst befinner sig vid till exempel sjukdom och därmed 

känner de sig trygga. Även miljön i material B, familjehemmet, kan fungera för att skapa 

identifikation då broschyren äger rum i just ett familjehem, en miljö som barnen kan relatera 

till. 

Bilderna i material B tycks inte vara kopplade till sina respektive kapitel utan till 

broschyrens helhet. Bilden på framsidan visar ett barn som skyddas från något av vad som 

kan vara hennes storasyster och rubriken är ”Stöd till barn i riskutsatta miljöer”, man kan se 

det som att systern ger sitt stöd till sin lillasyster, som lever i en riskutsatt miljö. Därmed 

fungerar den bilden som förankring av den denotativa betydelsen, men då hela broschyren 

handlar just om stöd kan även framsidan ses som en förankring för helheten. 

Flera av bilderna visar de personer som blir drabbade av att en familj eller 

familjemedlem har ett missbruk, lider av en psykisk sjukdom eller blir utsatt för våld i 

hemmet – utöver den som har de direkta problemen. Dessa personer lyfts inte explicit fram i 

broschyren utan kommer bara till tals i bilderna. Därmed skulle dessa bilder även kunna ha 

funktionen tillförande av ny information eller förankring av den konnotativa betydelsen. 
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Bilderna är även ännu ett exempel på tillförande av en extra dimension, som jag tidigare 

nämnt. 

Vi kan se att åldern på barnen i broschyrens bilder successivt stegrar, från framsidans 

fem år till sista bildens 15 till 20-åring. Det är också värt att observera att bilderna, och 

personerna på bilderna, går från att vara väldigt instängda till mer och mer öppna – från att 

söka skydd från storasyster till att åka skateboard. Detta skulle kunna symbolisera att det finns 

hopp om en bättre framtid och att de problem som råder idag har goda möjligheter att 

upphöra. I inledningen till broschyren står det att förhoppningen med ett ökat samarbete 

mellan olika aktörer som hjälper familjer med problem är att hjälpen ska nå fram till fler barn. 

Denna tidsprogression kanske ska representera denna förhoppning. I sådana fall kan själva 

tidsprogressionen och dess betydelser vara en förankring av den konnotativa betydelsen och 

möjligen fungera som ett narrativ i sig. 

Även bilderna i material C fungerar mest som förankring av texten. Framsidesbilden 

kan tänkas svara på vad texten ”Du har rätt! – Dina rättigheter när du bor i familjehem” 

genom att visa några av dessa rättigheter, att få sitta i ett vardagsrum och ha det mysigt och 

tryggt, som vilket barn som helst. Därmed kan framsidesbilden ses som tillförande av ny 

information, men även som förankring av broschyrens budskap som är ”Du har rätt att känna 

dig trygg!”. De nästkommande bilderna tycks fungera som förankring av den denotativa 

betydelsen då de mest stärker det som står i texten. 

Pratbubblorna i broschyrens illustrationer skulle kunna vara den här uppsatsens enda 

exempel på avbyte. Till exempel när flickan som står framför sin fosterpappa frågar ”Varför 

kan jag inte bo hos mamma?”. Det här är något som inte framkommer i bilden och som gör att 

betydelsen förändras. Ett annat exempel är bilden där en flicka och en kvinna sitter med 

varsitt skrivblock i köket och flickan säger ”Nästa lördag?”, varpå kvinnan svara ”Det blir 

bra!”. Genom det får vi veta de förmodligen planerar in något i varsin kalender, och bilden 

driver därmed handlingen framåt. 

Vi har nu analyserat broschyrens bilder och illustrationer med hjälp av denotation och 

konnotation samt bestämt deras funktion med hjälp av Winni Johansens modell. I nästa del 

ska vi försöka identifiera eventuella narrativ i broschyrerna och ta reda på vilken funktion 

dessa kan ha. 

8.3. Narrativ analys 

För att identifiera och bestämma funktionen på de eventuella narrativ som förekommer i 

broschyrerna ska jag använda Burkes pentadmodell och matcha narrativen med Rowlands 
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fyra funktioner för narrativ. Jag ska sedan använda Greimas aktandmodell för att identifiera 

narrativens aktörer och vad deras funktion är för narrativet. För att göra analysen så tydlig 

som möjligt har jag valt att analysera artefakt för artefakt, istället för som tidigare med en 

metod i taget. Jag kommer alltså att börja med material A och göra en pentadanalys och en 

aktandanalys, för att sedan göra likadant med B och C. 

8.3.1. Material A 

Jag inleder med en pentadanalys. Handlingen i broschyren är att informera om och betala ut, 

respektive ta emot, den ersättning som är korrekt till den som har behov och rätt till den. 

Aktörerna jag har identifierat i denna broschyr är Försäkringskassan, föräldrarna och även, på 

en mer implicit nivå, barnen. Genom att utföra handlingen hjälper Försäkringskassan till med 

att göra barnfamiljernas tillvaro dräglig och skapar en trygg miljö för barnen att växa upp i. 

Då Försäkringskassan använder ett väldigt enkelt och något formellt språk är det svårt att 

identifiera vilka miljöer narrativet utspelas i, men mycket kan äga rum hos Försäkringskassan 

själva – både på deras kontor och deras webbplats. Andra delar av broschyren kan utspelas 

hemma hos barnfamiljerna, till exempel delar av kapitlet ”Hemma med sjukt barn”. 

Ersättningen betalas ut efter Försäkringskassans regler och riktlinjer men föräldrarna kan 

själva kontrollera att allt gått rätt till och söka andra ersättningar med hjälp av denna broschyr 

som har avsikten att informera barnfamiljerna om deras rätt till ersättning och även presentera 

vilka villkor som gäller för att få denna ersättning. Pentadmodellen kan därför tänkas se ut så 

här: 

 

Handling – Ge ut respektive ta emot rätt ersättning för att trygga familjernas tillvaro och 

barnens uppväxt. 

Aktörer – Försäkringskassan, föräldrarna och barnen 

Scen – Ospecificerad. Möjligen Försäkringskassans kontor och webbplats samt hemma hos 

barnfamiljerna. 

Medel – Broschyren och Försäkringskassans regler och riktlinjer 

Avsikt – Att informera barnfamiljer om deras rätt till ersättning och villkor för denna. 

 

Detta narrativs dominerande pentadkvot skulle jag säga är avsikt och handling. Genom att 

informera om vilka ersättningar som kan komma i fråga vill Försäkringskassan att så många 

som möjligt ska få den ersättning de har rätt till och behov av. Ett alternativ skulle kunna vara 

aktörer och handling då Försäkringskassan vill att så många som möjligt ska få relevant 
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ersättning. I den tolkningen försvinner dock informationsaspekten, avsikten. Det bästa kanske 

vore en kvot bestående av tre komponenter – aktörer, avsikt och handling – för att bäst täcka 

denna broschyr. 

För att reda ut narrativets funktion ställer jag det mot de fyra funktioner Rowland 

beskriver, som nämnts i teoriavsnittet. Försäkringskassans rykte är kanske inte det bästa och 

vi kan relativt ofta läsa i media hur någon inte har fått rätt ersättning eller inte blir trodd på 

och liknande. Det gäller att uppfylla vissa kriterier för att komma i föremål för ersättning från 

dem, något som i pentaden är kategoriserat som medel. Detta betonas inte som det kanske bör, 

och det är därför tveksamt om narrativet är trovärdigt. Jag kan inte skönja några 

identifikationsskapande element i detta narrativ utan det tycks vara Försäkringskassan som 

berättar till oss, i direkt betydelse. Narrativet förflyttar oss inte någonstans i tid och rum och 

det vädjar sannolikt heller inte till några känslor. Narrativet i broschyren tycks därmed inte ha 

någon funktion och vi kan därför ifrågasätta om det ens är ett narrativ. 

För min aktandanalys börjar jag med att konstatera att broschyren riktar sig till 

föräldrar, subjekten, och har till syfte att informera om vilken ersättning de kan ha rätt till i 

egenskap av just föräldrar, och ersättningen blir då objektet. Avsändaren, de som kan ge 

denna ersättning, är Försäkringskassan och mottagaren blir då desamma som subjektet, 

föräldrarna. Möjligen kan även barnen ses som mottagare då även de gynnas av att 

föräldrarna får så mycket ersättning som möjligt. Försäkringskassan kan nog även ses som 

broschyrens hjälpare då de med denna broschyr hjälper föräldrar att få rätt ersättning. De kan 

nog i vissa fall även vara opponenten, då det finns ganska många villkor och ett gediget 

regelverk att sätta sig in i som förälder, som lätt kan förhindra att man får ersättning. 

Opponenten kan också vara sådant som subjektet bär med sig sen gammalt, som till exempel 

otillräcklig arbetslivserfarenhet för att få sin sjukpenninggrundande inkomst eller tidigare 

oegentligheter med Försäkringskassan eller andra myndigheter. Detta framkommer dock inte i 

en specifik materialanalys. 

8.3.2. Material B 

Handlingen består av att organisationer som stöttar barn i riskutsatta miljöer, efter att ha 

samordnats, hjälper dessa familjer till ordnat och drägligt liv Aktörerna har jag identifierat 

som barnen i riskutsatta miljöerna, deras föräldrar och familj samt de organisationer som 

arbetar att stötta dessa familjer. Scenen är inte särskilt tydlig i broschyren, men aktörernas 

arbete äger framförallt rum i familjernas hem och även hos alla dessa organisationer. Medlet 

består av ökat samarbete, och indirekt även av Länsstyrelsen som samordnar detta samarbete. 
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I en smalare analys kan kanske organisationerna ses som medel för att hjälpa familjerna. 

Retorns, i det här fallet Länsstyrelsens, avsikt med broschyren är att öka samarbetet mellan 

organisationerna för att erbjuda bättre hjälp. Modellen skulle därför kunna se ut på detta sätt: 

 

Handling – Organisationerna hjälper familjerna att ta sig ur eller hantera problemen 

Aktörer – Barn i riskutsatta miljöer, föräldrarna och organisationerna som arbetar för att stötta 

barnen och familjerna 

Scen – I hemmet 

Medel – Ökat samarbete 

Avsikt – Öka samarbetet mellan organisationerna för att slutligen hjälpa familjerna 

 

Den dominanta pentadkvoten kan här vara aktörerna och handlingen då det är de som ges 

mest plats i broschyrens narrativ. Ur Länsstyrelsens perspektiv är ett annat alternativ avsikt 

och handling då de menar att ökat samarbete innebär att organisationerna bättre kan hjälpa 

dessa familjer. 

Jag ser inget i detta narrativ som inte skulle vara trovärdigt, broschyren lovar inte att 

organisationerna ska lösa familjernas problem utan hoppas att det ökade samarbetet ska leda 

till att fler barn får hjälp. Någon identifikation med avsändaren eller aktörerna ser jag inte och 

narrativet förflyttar oss heller inte till en annan tid och en annan plats. Jag skulle dock vilja 

säga att narrativet vädjar till våra känslor. Missbruk, psykisk sjukdom och våld i hemmet är 

känsliga ämnen och det är lätt att börja tänka utanför det som står i broschyren, främst på 

barnen som växer upp med dessa problem. Narrativet har därför främst en funktion av att 

vädja till våra känslor, men även en uppmärksamhetsfrämjande funktion. 

För aktandmodellen är broschyrens strävan är att ge barn som ”växer upp i familjer med 

missbruk, psykiska funktionshinder och/eller våld” (Länsstyrelsen 2013) så mycket stöd som 

möjligt. Därmed är dessa barn förmodligen broschyrens subjekt, och objektet mer och bättre 

stöd till barnen, som då även blir mottagare. De som ska se till att detta blir verklighet, alltså 

avsändarna, är de offentliga och idéburna aktörerna som presenteras i broschyren. Genom att 

kartlägga och försöka föra samman dessa olika aktörer hjälper Länsstyrelsen och 

Kommunförbundet Stockholms län till att föra subjektet mot objektet och blir därmed 

hjälpare. Även organisationerna kan ses som hjälpare då de arbetar för att stötta barnen och 

deras familjer. Opponenten är något oklar men skulle kunna vara brist på, eller ovilja till, 

samarbete. Det skulle också kunna vara själva problemen och familjen, eller 

familjemedlemmar, som har dessa problem. 
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8.3.3. Material C 

Handlingen är att skapa trygghet åt de familjehemsplacerade barnen respektive sina fosterbarn 

genom att skaffa sig information och börja ställa krav. I bilderna förekommer många olika 

barn och vuxna, men det råder egentligen ingen skillnad dem emellan, därför har jag valt att 

generalisera aktörerna till barnen och fosterföräldrarna. Ivo skulle kunna tolkas som en 

karaktär i form av hjälpare, men i en ren materialanalys finns de inte med. Broschyren 

utspelas mestadels i familjehemmet, med en eventuell avstickare till skolan under ett kapitel. 

Då jag har tolkat det som att broschyren förekommer i berättelsen kan man säga att det är ett 

av medlen med vilka barnen närmar sig trygghet. Här skulle också deras nyvunna kunskap 

höra hemma. Avsikten, det som broschyrens avsändare – retorn – vill uppnå med berättelsen, 

verkar vara att öka de familjehemsplacerade barnens kunskap om vilka rättigheter de har. 

Modellen kan därför se ut så här: 

 

Handling – Aktörerna skapar trygghet åt sig själva respektive barnen. 

Aktörer – Barnen, fosterföräldrarna (och eventuellt Ivo). 

Scen – I familjehemmet. 

Medel – En broschyr (och Ivo) 

Avsikt – Att öka de familjehemsplacerade barnens kunskaper om sina rättigheter 

 

Den dominanta pentadkvoten tolkar jag som aktörerna och handlingen då broschyrens syfte är 

att barnen ska uppnå ökad trygghet. Scenen finns för att sätta narrativet i rätt miljö men är 

egentligen inte viktig förutom för att skapa identifikation. Avsikten är av största vikt men 

strävar ändå mot handlingen, att skapa trygghet för barnen. Medlen, broschyren och den 

nyvunna kunskapen, är även de redskap för att nå den önskvärda tryggheten. 

Narrativet tycks vara trovärdigt då ingenting i det verkar osannolikt, därmed bidrar det 

till att skapa och behålla uppmärksamhet. Jag tror att det även kan skapa identifikation med 

läsaren, som är ett familjehemsplacerat barn eller anhörig till. Det flyttar oss till en annan 

plats, familjehemmet, och vädjar till våra känslor då jag tror att alla vill att samtliga barn på 

jorden ska ha det så bra som möjligt. Narrativet uppfyller därmed alla av Rowlands 

funktioner. 

I min aktandanalys väljer jag att tolka broschyrens uppmaning ”Du har rätt att känna dig 

trygg” som objekt. Den som vill känna sig trygg är förmodligen det familjehemsplacerade 

barnet, som därmed blir subjektet. Den, eller de, som kan förverkliga subjektets strävan efter 

objektet är i första hand fosterföräldrarna, som då blir avsändare. Ett annat alternativ skulle 
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kunna vara att fosterföräldrarna misslyckas, medvetet eller omedvetet, med att ge barnet dess 

rättigheter. I ett sådant fall kan avsändaren vara Ivo, som informeras om denna brist och väljer 

att agera mot fosterföräldrarna, som då blir opponenten. Mottagaren för objektet, den som ska 

känna sig trygg, är samma som subjektet. Broschyrens hjälpare skulle kunna vara både Ivo, 

vars hjälp består av att informera subjektet om dess rättigheter, och fosterföräldrarna, vars 

uppgift är att se till att barnet får dessa rättigheter. Opponenten skulle kunna vara barnets och 

fosterföräldrarnas okunskap om rättigheterna, eller fosterföräldrarna i sig – som beskrivits 

ovan. 

8.4. Avslutning 

Då har vi genomfört samtliga analyser. Vi har kontextualiserat materialet, vi har analyserat 

bilderna och bestämt deras funktion och vi har prövat att identifiera narrativen samt bestämt 

dess funktioner. I det kommande kapitlet ska vi sammanfatta analyserna och koppla samman 

dem till en helhet för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

9. Sammanfattning av analyserna 
I detta kapitel ska jag sammanfatta mina genomförda analyser för att i nästa kapitel föra en 

diskussion över resultaten och försöka svara på mina frågeställningar. 

9.1. Material A 

Med broschyren Till alla barnfamiljer vill Försäkringskassan informera alla föräldrar om 

vilken ersättning de har rätt till i egenskap av just förälder. De riktar sig till en enormt bred 

målgrupp, något som för med sig stora krav på språk och disposition. 

I den semiotiska analysen kunde vi se att bilderna i broschyren äger rum i en hemmiljö 

och utspelas mitt på dagen. Funktionen med detta skulle kunna vara att skapa identifikation 

och trygghet, att Försäkringskassan hjälper barnfamiljen där den befinner sig. Samtliga bilder 

visar en vuxen tillsammans med ett barn, vilket är naturligt med tanke på broschyrens kontext. 

Att en vuxen och ett barn är hemma tillsammans mitt på dagen tyder också på en situation 

utöver det vanliga, till exempel sjukdom. Bildernas funktion är i material A främst 

förankrande på det denotativa planet, de talar alltså om för oss vad det är vi läser. Två av 

bilderna visar föräldrar som är hemma med sina sjuka barn, vilket även är vad det tillhörande 

kapitlet handlar om. En av bilderna skulle dock kunna ses som tillförande av ny information, 

då man kan tolka det som att den lägger på en ny dimension till broschyren, den mänskliga 

och besjälande dimensionen. 
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Den narrativa analysen visade att broschyrens berättelse verkar sakna funktion, och 

därmed är det mycket osäkert om det som analyserades som ett narrativ verkligen är ett 

sådant. 

9.2. Material B 

I broschyren Stöd till barn i riskutsatta miljöer kartlägger Länsstyrelsen alla de organisationer 

som arbetar för att ge stöd till barn i riskutsatta miljöer där det förekommer missbruk, psykisk 

sjukdom och våld. De vill informera alla dessa organisationer om vilka andra som arbetar för 

samma mål för att på så sätt öka samarbetet och i förlängningen hjälpa så många barn och 

familjer som möjligt. 

Med den semiotiska analysen såg vi att miljöerna i broschyren skiftade i tydlighet och 

abstraktion, från nästan ingen miljö alls till att synas väldigt tydligt. Till en början tolkades 

detta som att miljön inte spelar så stor roll, men mer om detta lite senare. Personerna i 

broschyren är barn som antingen är ensamma eller som håller om någon äldre, i ena bilden en 

storasyster och i den andra en mamma. Det finns en spänning i alla bilder, som att något är 

obehagligt och att barnen behöver skydd och tröst från detta. En av bilderna visar ett par 

händer som håller i en hög med lingon, formad som ett hjärta. Detta skulle kunna visa att 

föräldrarna har sitt barns hjärta i sina händer och med det även möjligheten att förstöra det, 

eller tolkas som att en förälder som inte mår bra har svårt att förmedla kärlek till sitt barn. 

Bildernas funktion i material B fungerar främst som förankring för helheten, det vill säga hela 

broschyren. De visar även här en dimension som inte tas upp i texten, nämligen de anhöriga 

som lider av en familjemedlems problem, därmed kan vi se dem som förankring av den 

konnotativa betydelsen. Broschyrens bilder tycks även visa en tidsprogression, från 

framsidans femåring till sista bildens 15-20-åring. I linje med tiden blir även miljön tydligare 

och konkretare och barnens handlingar går från väldigt passiva till aktiva. Detta kanske ska 

representera att det finns hopp och att de flesta problem löser sig med tiden. 

Den narrativa analysen av broschyren visade att broschyrens narrativ framförallt hade 

funktionen att vädja till läsarens känslor. Även om broschyren mest består av kvantitativt 

material är det svårt att inte börja tänka på de människor som gömmer sig bakom statistiken 

och listorna. 

9.3. Material C 

Inspektionen för vård och omsorgs broschyr Du har rätt! riktar sig till familjehemsplacerade 

barn och har som intention att uppmana sina läsare att ta vara på sina rättigheter samt att 
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informera om vilka dessa rättigheter är. Det är den enda broschyren som verkar tydligt 

övertygande. 

I den semiotiska analysen fann vi att broschyren utspelas i ett familjehem, som troligen 

är ett och samma. Enda eventuella undantaget är när barnen i broschyren går i skolan. 

Personerna i broschyren består mest av barn men även några vuxna. Med hänsyn till 

kontexten kan vi anta att barnen inte är biologiska barn till de vuxna, utan deras fosterbarn. I 

en av illustrationerna ser vi möjligen en pappa med hans dotter, men det är inte helt klart och 

vore dessutom mönsterbrytande. Föräldrarna visar en stor omsorg om barnen, vilket kanske är 

ett av de budskap broschyren vill visa. Bildernas funktion är även här mest förankring av den 

denotativa betydelsen, framsidesbilden ska till exempel förankra broschyren som helhet. Det 

unika med denna broschyr är att bilderna har pratbubblor och dessa fungerar i vissa fall som 

denna uppsats enda exempel på avbytesfunktion. 

Den narrativa analysen visar att denna broschyrs narrativ uppfyller alla Rowlands 

funktioner. Det främjar uppmärksamhet, det skapar identifikation med läsarna – de 

familjehemsplacerade barnen, det förflyttar oss till en annan plats – familjehemmet och det 

vädjar till våra känslor då alla vill barnens bästa. 

Vi går nu över till uppsatsens avslutande kapitel, diskussionsdelen där jag ska försöka 

svara på frågeställningarna. 

10. Diskussion 
Utifrån analysresultaten ska jag här diskutera över mina frågeställningar: hur representerar 

bilderna i myndighetsbroschyrer textinnehållet? och: förekommer det några narrativ i dessa 

broschyrer och vad har de i så fall för funktion? Jag ska också föra en diskussion om 

uppsatsens ”moln”, alltså om bilder och narrativ är lämpliga komplement till riktlinjerna för 

klarspråk för att öka begripligheten i myndighetstexter. 

10.1. Slutsats och resonemang 

Syftet med denna uppsats var att undersöka aspekter av myndighetstexter som, vad jag har 

sett, inte tidigare har undersökts. Dessa aspekter var hur sambandet mellan den skrivna texten 

och de visuella elementen – bilder och illustrationer – ser ut och vad det har för betydelse. Jag 

var också intresserad av att studera förekomsten av eventuella narrativ i dessa broschyrer och, 

ifall det förekommer några, vad dessa har för betydelse. Med mina genomförda analyser 

tycker jag mig ha fått svar på detta. 
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10.1.1. Sambandet mellan text och bild 

Att bilderna är valda för att spegla textinnehållet är självklart då avsändaren knappast 

slumpmässigt har placerat ut bilderna. Vad avsändaren hade för avsikt med de valda bilderna 

kan vi dock inte veta. Enligt Roland Barthes är den allra vanligaste relationen mellan text och 

bild en förankrande funktion där bilden eller texten svarar på frågan: vad är det vi ser, 

respektive läser? (Barthes 1976:121). Barthes resonemang stämmer till stora delar väl överens 

med det resultat jag har fått i analyserna. Nästan samtliga bilder eller illustrationer antingen 

belägger det som står i närstående textblock, eller broschyren som helhet (Material A och C är 

exempel på det förra och material B på det senare). Denna typ av förankring styr alltså det 

denotativa, alltså det deskriptiva.  

I vissa fall har jag identifierat bilder som förankrar den konnotativa betydelsen, det vill 

säga bilder som styr våra tolkningar åt ett visst håll. Det tydligaste exemplet på detta är i 

material B där bilderna ger broschyren en extra dimension. Texten består av väldigt mycket 

kvantitativt material med listor och statistik och är skriven på ett formellt språk, förmodligen 

enligt klarspråksprincipens riktlinjer: vårdat, enkelt och begripligt. Bilderna adderar en extra 

dimension som annars saknas i broschyren, nämligen den mänskliga och känslosamma 

dimensionen. De visar till stor del barn som kan antas vara drabbade av någon 

familjemedlems missbruk, psykiska sjukdom eller våldsbenägenhet och med dessa bilder får 

vi en inblick i hur det är att stå vid sidan av och se på när en familjemedlem fördärvas. Utan 

denna bild vore broschyren bara en lista över organisationer som stöttar familjer med problem 

och förmodligen väldigt ytlig och tråkig att läsa. Bilderna fungerar genom detta som ett 

argument för att relevantgöra Länsstyrelsens arbete med att kartlägga organisationerna, då vi 

genom dem inser att denna kartläggning kan rädda ett barns liv och psykiska hälsa. Vi hittar 

även denna dimensionsadderande funktionen hos en av bilderna i material A. I analysen har 

jag även identifierat några exempel på avbytesfunktion, som bidrar till att föra handlingen 

vidare. Detta är pratbubblorna som hör till illustrationerna i material C, Du har rätt! De 

hjälper till att sätta bilden i ett sammanhang och utan dessa blir betydelsen lite oklar. 

För att sammanfatta svaret på min fråga om hur sambandet mellan text och bild ser ut så 

används bilderna i de flesta fallen till att förankra vad som står i texten. Vid några tillfällen 

hjälper de oss att styra våra tolkningar, bland annat för att skapa ett djup som saknas i den 

skrivna texten. 
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10.1.2. Förekomst av narrativ 

De narrativa analyserna gav mycket varierande resultat. Alla broschyrer visade sig ha 

narrativa inslag, men till väldigt olika grad. Som tidigare nämnts under teori- och 

metodavsnitten avgör jag om ett potentiellt narrativ är ett narrativ genom att bestämma dess 

funktion, har det ingen är det förmodligen inget narrativ eller åtminstone ett väldigt dåligt. 

Uppfyller det flera av Rowlands beskrivna funktioner för narrativ väljer jag att godta det som 

ett narrativ. Detta är en konsekvens av mitt teori- och metodval för den narrativa analysen 

som kanske hade gått att undvika med andra metoder. 

Analysen visar att material C, Du har rätt! verkar ha alla funktioner – det väcker 

uppmärksamhet, det är identifikationsskapande, det förflyttar oss till en plats och det vädjar 

till våra känslor. Det är ingen överraskning att denna broschyr innehåller flest narrativa inslag 

då den är uppbyggd som en serietidning, med många illustrationer och pratbubblor. Material 

A är motsatsen till C och uppfyller ingen av funktionerna, därmed betraktar jag inte 

broschyren som narrativ. Material B innehåller ett flertal narrativa inslag och uppfyller även 

funktionen att vädja till läsarnas känslor, jag är dock tveksam till att kategorisera broschyren 

som ett narrativ. Kanske bidrar klarspråksprincipen, som bland annat innebär en emfatisk 

disposition där man skriver det viktigaste och försöker hålla sig kortfattad, till att det blir svårt 

att använda sig av narrativ då de kan kräva ett mer utblommat språk som kanske inte alltid är 

vårdat, enkelt och begripligt. En berättelse innehåller ofta implicita budskap som kan tolkas 

olika, beroende på vem tolkaren är, och då klarspråk ska vara lätt att förstå kanske inte en 

berättelse är rätt verktyg för detta. Ett alternativ skulle kunna vara att använda narrativ som 

komplement till den övriga texten där de, för att använda Barthes och Johansens begrepp, 

skulle förankra varandra. 

När vi är inne på Barthes vill jag passa på att lyfta en annan tanke som har kommit till 

mig efter analysen. Jag har beskrivit att bilderna i material B har en tydlig tidsprogression 

som börjar med ett barn i femårsåldern och slutar med en ungdom i 15-20-årsåldern. I 

samband med denna progression ser vi även hur miljön blir mindre suddig och mer konkret, 

samt hur barnen går från passiva och nästan skrämda, till aktiva och synbart gladare – då den 

unga mannen i sista bilden åker skateboard, något som inte görs av tvång utan av lust. Dessa 

bilder kan skapa identifikation, de förflyttar oss till en annan tid – med hjälp av tids-

progressionen och de vädjar definitivt till våra känslor då det handlar om barn som går från att 

till synes må dåligt till att vara glada och lekfulla. Det är också bilder som väcker och 

upprätthåller betraktarens uppmärksamhet. Bilderna uppfyller alltså samtliga av Rowlands 

funktioner för narrativ och kan därför kategoriseras som just ett sådant. Bilderna i material A 
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skulle, med lite god vilja, även de kunna formas till ett narrativ – om än något svagt. Då vi 

redan har kategoriserat material C som narrativ och de flesta bilder som förankring är det fullt 

möjligt att göra samma sak med den broschyren. 

Med ovanstående tolkning vore det fullt möjligt att ändå tillämpa narrativ i myndighets-

text utan att göra avkall på språklagens krav då bilderna både skulle kunna förankra texten 

men även fungera som ett narrativ för att tydliggöra innehållet. Jag tror att den dubbel-

funktionen är viktig då det kräver viss tolkning från läsaren för att förstå bildernas budskap 

och detta budskap ska ingen gå miste om genom att misstolka eller inte förstå bilderna, då 

samma sak ska stå i texten. 

10.2. Avslutning 

Att arbeta med denna uppsats i en, till utbildningen sett, relativt lång tid har varit mycket 

intressant och lärorikt. Den semiotiska delen, som jag fruktade för, visade sig ha mycket att 

bjuda på och kom med uppsatsens viktigaste slutsats – kanske med lite hjälp av narratologin. 

Det vore intressant att fortsätta forskningen på det nyuppkomna spåret, kanske genom att 

analysera fler myndighetsbroschyrer ur ett ännu striktare perspektiv. Finns det fler 

myndighetspublikationer som innehåller narrativ i bildform eller är mitt material unikt? Hur 

uppfattar läsaren dessa broschyrer och hur skiljer sig denna uppfattning från samma broschyr 

utan bilder? Detta är två uppslag jag gärna skulle vilja se bli undersökta. 

Till sist vill jag tacka för att du har tagit dig tid att läsa den här uppsatsen, och kom ihåg 

att en bild säger mer än klara ord! 
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