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Sammanfattning 

Det här examenarbetet handlar om hur man på ett enkelt och konkret sätt kan 

förmedla ett företags värderingar till nyanställda. Den nya ledningen för en 

restaurang- och nattklubbverksamhet vill förbättra företagets introduktionsprocess 

för nyanställda, med syfte att skapa en god företagskultur. Med tillämpning av 

principer inom informationsdesign i kombination med intervju med ledningen, 

textanalys av styrdokument och en enklare utprovning, har jag tagit fram 

lättillgänglig information som beskriver hur nyanställda ska uppträda och 

representera företaget. Detta har sammanställts i en handbok som tilldelas varje 

medarbetare innan anställningen börjar.   



 

Abstract 

This thesis is about how to present a company's values to new employees in a 

simple and concrete manner. With purpose to create a good corporate culture the 

new management for a restaurant and nightclub business wants to improve 

onboarding process for new employees. By applying design principles in 

information design and methods such as interview with the management, text 

analysis of control documents and a simple test, I have developed an easy 

accessible information describing how new employees should behave and 

represent the company. Which has been compiled in a handbook that new 

employees will receive before the employment begins. 
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Inledning 

I inledningen presenteras bakgrund, syfte och frågeställning till arbetet samt en 

beskrivning av målgruppen för gestaltningsförslaget. Även begreppsdefinitioner 

och tidigare studier presenteras i detta kapitel. 

Bakgrund 

Idag finns det massor av information för nyanställda att ta del av när de börjar hos 

en ny arbetsgivare. Inom restaurangbranschen, men även i andra serviceyrken, är 

det oerhört viktigt att snabbt sätta sig in i företaget, dels för att känna sig 

inkluderad i verksamheten, dels för att kunna fånga upp vad företaget vill 

förmedla internt och externt. 

 

Bauer (2011) är en framstående forskare inom området introduktion av 

nyanställda och har lyft ämnet om hur viktigt det är som nyanställd att bli 

omhändertagen på rätt sätt. Desto snabbare en nyanställd känner sig som en del av 

verksamheten och är trygg i sin roll är chansen också större att de vill stanna kvar 

i företaget.  

 

I Bauers forskning kring ämnet har hon bland annat skapat egna principer om hur 

en introduktionsprocess bör hanteras för att nå ett lyckat resultat. Dessa benämns 

som Bauers four C´s och här nedan beskrivs de olika delarna. 

 

Compliance (anpassning) 

Är den första och mest grundläggande delen och innebär att den nyanställda 

tilldelas de medel som krävs för att den ska kunna utföra sitt arbete t. ex. dator 

eller passerkort samt information om företagets regler och policys som de måste 

förhålla sig till.  

 

Clarification (klargörande) 

Är den andra delen och innebär att företaget har försäkrat sig om att den 

nyanställda har förstått vad som förväntas av den samt är medveten om vilka 

arbetsuppgifter den har.  

 

Culture (kultur)  

Är den tredje och mest omfattande delen av introduktionen och berör företagets 

värderingar och kultur, både formella och informella.  

 

Connection (samhörighet) 

Är den fjärde och sista delen och handlar om nätverk och relationer den 

nyanställda behöver skapa och upprätthålla med de andra medarbetarna.  

 

Enligt Bauer (2011) bygger samtliga delar på varandra och är lika viktiga för att 

skapa en god gemenskap på arbetsplatsen.  
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Det här examensarbetet omfattar den tredje delen av Bauers four C´s, Culture som 

handlar om att förmedla ett företagets värderingar till nyanställda. 

E Street 

E Street är en restaurang- och nattklubbsverksamhet som öppnade i Sundsvall 

under våren 2013 och snabbt blev ett framgångsrikt koncept. E Street är en 

restaurang som kretsar kring mat och musik och innefattar allt från luncher och 

middagar till underhållning, konserter och nattklubb.  

 

Den snabba utvecklingen gjorde att företaget inte hann ta fram en tydlig 

introduktionsprocess. Idag får nyanställda endast en muntlig introduktion av 

ledningen som berättar om vilka förväntningar de har på dem samt kortfattad 

information om företaget. Sedan överlåter de ansvaret om nyanställda till 

medarbetarna som får informera om arbetsuppgifter, regler och policys. Detta har 

lett till att informationen har formats efter medarbetarnas erfarenhet och kunskap 

istället för ledningens. Den varierande informationen har i sin tur skapat oordning 

i företaget vilket antas bero på att de nyanställda inte har tydliga direktiv eller 

information om hur de ska agera internt eller externt (Rylander 2017-04-07).  

 

Den stora succén har medfört planer om att även etablera sig i andra städer. Och 

inför den eventuella nyetableringen har därför den nya ledningen tagit fram ett 

flertal styrdokument med detaljerad information som beskriver allt från regler och 

policys till affärsidé och mission. Detta för att undvika ovanstående situationer 

och förbättra introduktionen av nyanställda. Målet är att bygga långvariga 

arbetsrelationer och en god företagskultur som bidrar till att anställda trivs och 

mår bra på arbetsplatsen. Däremot är den nya ledningen osäker på om nyanställda 

verkligen får den samlade bilden över hur de önskvärt ska agera utifrån all 

information som framställts. Ledningen vill därför ha hjälp att ta fram enkel 

information som lyfter fram och beskriver E Streets värderingar. 

 

Om nyanställda är insatta och medvetna om företagets värderingar innan 

anställningen börjar menar Bauer (2011) att chansen också är större att de agerar 

utifrån dem. För att ge alla samma förutsättningar att få kunskap om hur man ska 

uppträda mot sina medarbetare och gäster bör informationen därför delas ut i god 

tid innan första arbetsdagen.  

Syfte 

Syftet med arbetet var att ta reda på vilka värderingar E Street har för att sedan 

sammanställa dem och skapa lättillgänglig och förståelig information om vad 

företaget vill förmedla internt och externt. Detta för att kunna skapa en god 

företagskultur som får de nyanställda att känna sig trygga i sin roll och vill vara 

kvar i företaget. 
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Frågeställning 

Hur kan informationsdesign, genom text och bild i samverkan, informera om ett 

företags värderingar till nyanställda, för att skapa en god företagskultur?  

Underfrågor: 

 

• Vilken typ av information om företaget får nyanställda? 

• Vilken typ av information behöver nyanställda, i förhållande till deras 

ansvar att skapa god företagskultur? 

Målgrupp 

Målgruppen är nyanställda på E Street. På grund av att rekryteringsprocessen inte 

har påbörjats än är målgruppen svår att definiera i dagsläget. Däremot kan jag 

identifiera den genom att utgå från de yrkesroller som finns idag på restaurangen i 

Sundsvall vilka är: restaurangchef, hovmästare, köksmästare, vaktchef, 

vaktpersonal, souschef, serveringspersonal, disk/städpersonal, kökspersonal samt 

garderobspersonal. Dessa är ett antal på cirka 30 personer varav alla har olika 

erfarenheter inom branschen samt är i olika åldrar. Samtliga yrkesroller kommer 

att benämnas som nyanställda i rapporten. 

Avgränsningar 

I det här arbetet har jag endast fokuserat på E Street som verksamhet och deras 

introduktionsprocess samt styrdokument då jämförelser med andra 

restaurangverksamheter skulle bli för omfattande. Jag har även avgränsat mig till 

att endast koncentrera mig på den tredje delen av Bauers four C´s då den 

inkluderar området kultur och värderingar vilka är delarna arbetet handlar om.  

Begreppsdefinition 

Nyanställda 

Begreppet syftar här på samtliga yrkesroller verksamheten kommer att rekrytera: 

Restaurangchef, hovmästare, köksmästare, vaktchef, vaktpersonal, souschef, 

serveringspersonal, disk/städpersonal, kökspersonal samt garderobspersonal. 

Styrdokument 

Är dokument med regler och riktlinjer som är upprättade i organisationen för att 

ha något att förhålla sig till. I det här arbetet omfattar det Personalhandboken. 

Multimodalitet 

Är information som uttrycks på olika sätt med olika modaliteter såsom skrift, tal, 

bild och andra visuella medel som sedan kombineras till en sammansatt grafisk 
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produkt (Holsanova 1999). I det här arbetet syftar jag till text och bild i 

samverkan.  

Läsbarhet, läslighet och läsvärde 

Läsbarhet: handlar om hur tillgänglig en text är och hur läsaren tolkar den t. ex. 

ordval och meningsuppbyggnad. 

Läslighet: innebär hur texten är utformad t. ex. val av typsnitt, teckengrad, 

radlängd och färg. 

Läsvärde: handlar om hur motiverad läsaren är att läsa texten och vilka krav den 

ställer på t. ex. förkunskaper. 

Tidigare studier 

Det finns en rad olika studier om text och bild i samverkan. Holsanova (1999) 

pratar bland annat om multimodalitet som betyder att information uttrycks på 

olika sätt med visuella medel och sätts samman i en grafisk produkt. I studien 

finns en sammanställning baserat på empiriska studier från olika genre av bildens 

funktion i förhållande till texten. Holsanova (1999) tar även upp utformningen av 

text och bild där återkommande mönster i layouten diskuteras. Man pratar om 

närhet, proportion och deras självständighet. 

 

I en annan studie av Holsanova (2007) har hon jämfört interaktionen med 

multimodala texter i nät- och papperstidningar. Där tidningslayouten beskrivs som 

ett verktyg i vår textkultur som använder semiotiska resurser och bjuder in till 

interaktion. Hon menar att läsaren känner igen funktionella mönster och principer 

bakom sidans uppbyggnad, hittar ingångspunkter, möjliga läsvägar och hierarkier 

m.m. I jämförelse med nät- och papperstidning föredrogs papperstidningen. 

Studien visade att man fick en bättre översikt av innehållet och att det var lättare 

att ta till sig informationen då man ofta tar sig tiden och kopplar av mer med en 

trycksak i handen än på nätet. 

 

Även Waller (2012) skriver om den multimodala texten där han jämför grafiska 

element med orden i en mening och förklarar att båda är lika nödvändiga och 

effektiva. Han skriver om den grafiska formen i det fysiska dokumentet och hur 

den ofta förbises när texter digitaliseras, han menar att ett digitaliserat dokument 

som innehåller länkar ofta avleder läsaren vilket bidrar till att delar av 

informationen går förlorad. Vidare granskar han den grafiska formen i tryckta 

medier och beskriver den som ett minnesverktyg. Formen visar hur läsaren ska 

interagera med den som t. ex. en tidning har rubriker för att locka in till vidare 

läsning eller en paginering för att hjälpa läsaren att navigera. Han menar att den 

typografiska hierarkin i tryckta medier är lättare att hoppa mellan och hitta 

tillbaka till än i den digitala. 
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Teorier 

Teorierna är tillämpade i gestaltningsförslaget och visar hur jag har arbetat med 

text och formgivning. Dessa bygger på Lagerholms (2008) kapitel om 

Begriplighet och läsbarhet; Hellspong (2011), Forsbergs (2010) samt Hellmarks 

(2006) rekommendationer för en läsbar text; Björkvall (2009) och Petterssons 

(2003, 2004) resonemang kring multimodala texter samt Bergström (2015) och 

Erikssons (2009) resonemang kring bildens funktion. 

Text 

En begriplig och läsbar text påverkas av en mängd olika faktorer. Lagerholm 

(2008 s. 228) nämner läsmålet, innehållet och den grafiska formen som några av 

dem. Det som gör en text lätt eller svår att läsa kan också bero på vilka krav den 

ställer på läsaren som t. ex. dess läsvana, intressen och förkunskaper (Hellspong 

2001 s. 85). Hellspong (2001 s. 85–86) skriver om begreppen läslighet, läsbarhet 

och läsvärde vilka kan sammanfatta ovanstående faktorer.  

 

Hellspong (2011 s. 85) skriver också om olika läsmål och menar att vi använder 

olika lässtrategier för att nå dem t. ex. att vi läser ett recept för att kunna laga en 

specifik maträtt eller bläddrar i en telefonkatalog för att hitta ett nummer. 

Lagerholm (2008 s. 215) sammanfattar dessa läsmål som memorering, förståelse 

och tillämpning.  

 

”Att memorera handlar om att lära sig utantill. […] Om målet är att 

förstå måste det man läser omvandlas och bearbetas på något sätt. 

[…] Tillämpning innebär att kunskapen som förvärvats genom 

läsningen ska kunna omsättas i praktisk handling.” 

 

 (Lagerholm 2008 s. 215) 

 

Lagerholm (2008 s. 216) skriver även om innehållet där han bl. a. menar att en för 

stor mängd information som dessutom är kompakt riskerar att bli för svår att 

förstå och komma ihåg. Vidare beskriver han vikten av att förklara saker för att 

hjälpa läsaren att komma ihåg. Även strukturen är viktig för att underlätta för 

läsaren. Lagerholm (2008 s. 223) menar att det inte räcker med en genomtänkt 

komposition och disposition utan behöver även en fungerande textbindning.  

 

Forsberg (2010 s. 19–21) förklarar hur man enkelt kan utforma en text för att 

läsaren lättare ska kunna ta till sig den. Hon pratar bl. a. om att tilltala läsaren med 

du-tilltal samt att man ska vara tydlig med informationens syfte. Sedan nämner 

även hon vikten av en fungerande textbindning och förklarar att konnektiver, eller 

sambandsord som därför eller för att talar om för läsaren hur texten hänger ihop. 

Vidare menar hon att aktiva verb är att föredra då det förtydligar textens budskap. 
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Formgivning 

Lagerholm (2008 s. 227) skriver även om den grafiska formen och förklarar att 

innehållet, språket och strukturen understöds av grafiska arrangemang, dock 

menar han att dessa kan vara mer eller mindre gynnsamma och att man bör vara 

noga med att det grafiska inte stör upplevelsen av texten. Bilder och figurer bör 

även fylla en innehållslig funktion och inte bara vara dekorativa. Bilderna ska ha 

en anknytning till texten och bör även förklaras eller kommenteras (Lagerholm 

2008 s. 227–228). 

 

Även Hellmark (2006 s. 25) skriver om grafiska faktorer som gör en text läsbar. 

Han skriver bl. a. om typsnittens två huvudgrupper: antikvan och sanserifen, där 

han menar att antikvan bäst lämpar sig i löpande text i tidskrifter och böcker 

medan sanserifen är att föredra i rubriker eller kortare textgrupper som t. ex. 

ingresser eller i figurer.  För att underlätta för läsaren att ta till sig informationen 

bör man undvika att bland för många typsnitt (Pettersson 2004 s. 14). 

 

För att läsaren ska slippa vrida på huvudet och flytta ögonen mer än ett par, tre 

gånger på varje rad bör radlängderna inte överstiga 55–65 tecken per rad 

(Hellmark 2006 s. 31). 

 

Björkvall (2009 s. 24) skriver om multimodala texter och hur man kan urskilja 

olika textelement i dem, t. ex. att man använder former för att rama in, avstånd för 

att dela upp eller olika färger för att skapa hierarkier. Även Pettersson (2003 s. 

357) skriver om grundläggande kontrastprinciper inom typografin och grafisk 

formgivning som man kan arbeta med för att öka läsarens intresse.  

 

Bergström (2015 s. 157, 165) skriver om olika bildkategorier och dess betydelse. 

En bild kan användas för att ge relevant information (informativa), förklara en 

händelse (explikativa), uppmana till något (direktiva) eller skapa en känsla 

(expressiva). Han beskriver även bildens funktion och hur den antingen kan visa 

(presentativa), belysa (metonymisk), bevisa (synekdoke) eller jämföra 

(metaforisk) något. Eriksson (2009 s. 46) förklarar även att en bild bör förklaras 

för att läsaren lättare ska kunna förstå dess innebörd, antingen i brödtexten eller 

med hjälp av en bildtext. 
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Metoder 

Följande metoder har jag använt för att få en bild av vilken typ av information den 

nya ledningen vill förmedla till nyanställda på E Street. Med hjälp av en kvalitativ 

intervju har jag undersökt ledningens egna åsikter och resonemang kring deras 

värderingar samt att jag har gjort en textanalys på Personalhandboken för att 

undersöka dess läsbarhet och funktion. För att få inspiration till min formgivning 

har jag skapat ett kollage. Även en enklare utprovning har genomförts på 

gestaltningen för att ta reda på hur innehållet och formen samspelar. 

Intervju 

Holme & Solvang (1997 s. 92) menar att man använder kvalitativa metoder för att 

skapa en djupare förståelse och mer fullständig uppfattning av den företeelse man 

studerar.  

 

För att ta reda på mer djupgående information om ledningens egna åsikter och 

resonemang kring deras värderingar samt hur introduktionsprocessen ser ut idag, 

har jag genomfört en semistrukturerad intervju med dem. En semistrukturerad 

intervju är som en lista med områden och frågor man vill ha besvarade, men som 

är öppen för flexibilitet gentemot vad den intervjuade berättar (Wikberg Nilsson 

& Ericson & Törlind 2016 s. 83).  

Metodens trovärdighet 

Enligt Martin & Hanington (2012 s. 102) är intervjuer i par eller grupp mer 

effektiva då intervjun upplevs som ett samtal mellan de olika parterna. De menar 

att de som blir intervjuade påminner varandra om olika händelser vilket gör att 

mer detaljerad information kommer fram. När intervjun är mindre strukturerad 

upplevs den mer som en konversation och de intervjuade blir mer bekväma och 

öppna i sina svar. Detta kan bidra till att annan betydelsefull information kommer 

fram som annars inte hade nämnts. 

Etiska ställningstagande 

Gustafsson et. al (2011 s. 18) skriver om forskningsetiska kodexar vilka kan 

beskrivas som samlingar av regler som förklarar hur forskare ska agera etiskt rätt 

mot deltagare i undersökningar. Dessa kodexar omfattar information och 

samtycke, undvikande av risker samt publicering -och förvaring av material. 

Innan intervjun genomfördes fick ledningen skriva under en medgivandeblankett 

med information om att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst samt att deras namn skulle publiceras. De blev informerade om att rapporten 

kommer att publiceras på DiVA vilket gör att den faller under 

offentlighetsprincipen och kan läsas av vem som helst. 
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Textanalys 

Textanalysen utfördes på E Streets Personalhandbok (2016) som omfattar 

information om allt från affärsidén och mission till regler och policys. Materialet 

har analyserats utifrån frågeställningar ur Lennart Hellspongs Funktionsanalys 

och Läsbarhetsanalys (2001 s. 82–84, 85–90).  

 

Syftet med analysen var att ta reda på vilken funktion texten har idag och hur 

tillgänglig den är i relation till läsarens mål (att förstå hur de ska uppträda och 

representera företaget) samt vilka krav den ställer på mottagaren. 

 

 
Bild 1. Personalhandboken (2016). 

Kollage 

För att få inspiration till min formgivning gjorde jag ett kollage. Ett kollage kan 

beskrivas som en samling av bilder och texter som skapar en visuell 

representation som man utgår från och arbetar efter (Wikberg Nilsson & Ericson 

& Törlind 2016 s. 101). 

Utprovning 

För att ta reda på hur innehållet och den grafiska formen samspelar genomförde 

jag en enklare utprovning på min gestaltning där tre personer fick kommentera 

formgivningen och hur väl den stämmer överens med budskapet. Två av 

deltagarna arbetar som Grafisk designer och den tredje som System- och 

drifttekniker.  

Deltagarna fick studera gestaltningsförslaget hemma hos sig, för att sedan besvara 

två frågor som omfattade innehållet och den grafiska formen. Svaren från 

deltagarna skickades till mig efter utprovningen. Resultatet av utprovningen har 

sammanställts och redovisas i kapitlet Gestaltningsförslag. 

Utprovningen finns i sin helhet i bilaga 1. 
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Resultat 

Intervju 

Intervjumallen finns bifogad som bilaga 2. 

 
Idag får nyanställda muntlig information om företaget och ledningen berättar 

vilka förväntningar de har på dem. Sedan gör de ett provpass där en annan 

medarbetare visar dem runt och informerar hur saker och ting fungerar. Rylander 

(2017-04-07) berättar att det inte finns någon utvald person som introducerar 

nyanställda till arbetet utan kan vara olika varje gång beroende på vem som 

arbetar den dagen. De får inte heller någon skriftlig information som de kan ta 

med sig hem och läsa på. 

 

De nya styrdokumenten har tagits fram inför den eventuella nyetableringen och 

ska främst användas som uppslagsböcker vid frågor eller funderingar om 

företaget. Samtliga styrdokument innehåller även information om hur man ska 

agera internt och externt. Rylander (2017-04-07) tror dock inte att det framgår helt 

tydligt då det inte nämns konkret i texten utan framkommer mellan raderna. Och 

eftersom samtliga styrdokument är utformade som en uppslagsbok finns en risk 

enligt Rylander (2017-04-07) att informationen förbises då den förmodligen inte 

blir läst från början till slut. 

 

Ledningen vill att varje anställd ska ha samma förutsättning för att kunna agera 

likadant mot medarbetare som gäst (Rylander & Heidenborg 2017-04-07). Det är 

även viktigt att nyanställda känner en stolthet i att representera företaget vilket ska 

speglas utifrån. Deras målsättning är att skapa en god gemenskap och trivsam 

arbetsmiljö där alla arbetar mot samma mål. De vill att företaget ska framstå som 

en ansvarsfull aktör på marknaden där service, engagemang och glädje ska vara i 

fokus (Rylander & Heidenborg 2017-04-07). 

Textanalys 

Analysen finns i sin helhet bifogad som bilaga 3. 

Personalhandboken 

Personalhandboken består i huvudsak av detaljerad information om företaget. Till 

detta finns en innehållsförteckning med rubrikerna A-Ö och en inledning som 

beskriver mottagaren och situationer som informationen kan användas till t. ex. 

vid frågor eller funderingar som rör organisationen.  

 

Personalhandboken är ett levande dokument på cirka 24 sidor och är tänkt att 

användas som en uppslagsbok. Förutom information om företaget ska den även 

informera om företagets värderingar. Dock nämns de inte konkret i texten utan 

framgår mer mellan raderna i olika delar av dokumentet. Detta ställer höga krav 
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på mottagaren då den måste läsa och förstå det mesta för att kunna fånga upp vad 

företaget vill förmedla. Här nedan är några exempel som till viss del beskriver 

företagets värderingar vilka är hämtade ur olika delar ur Personalhandboken. 

 

 

Inledning 
Det är väldigt viktigt för oss att alla E Streets medarbetare trivs och 

mår bra. […] vill E Street att alla medarbetare känner sig säkra och 

trygga samt litar på att vi agera exemplariskt […] Vår målsättning är 

att alla ska känna samhörighet och stolthet i att representera 

varumärket samt att omvärlden uppfattar E Street som en seriös och 

ansvarstagande aktör på restaurangmarknaden.  

 

(Personalhandbok 2016 s. 4) 

 

Organisationen 
[…] medarbetare ska vara medvetna om att man är ett viktigt 

kugghjul som hjälper till att driva verksamheten framåt. […] 

medarbetare ska ses som den förlängda armen som realiserar och 

levererar E Streets kärnvärden och mission hela vägen ut i 

fingerspetsen.  

 

(Personalhandbok 2016 s. 6, 7) 

 
Arbetsmiljö 
[…] en självklarhet att alla E Streets medarbetare tar ansvar, bidrar 

och samverkar till att utforma en trivsam, säker och tillfredställande 

arbetsmiljö.  

 

(Personalhandbok 2016 s. 11) 

 
 
Språket varierar mellan formellt och informellt. Även avsändaren varierar mellan 

olika stycken vilket skapar otydlighet. I vissa delar av dokumentet är den skriven 

ur ledningens perspektiv vilket tydliggörs genom vi-tilltal t. ex.  ”Vi ser 

utveckling […]” (Personalhandbok 2016 s. 4) och i andra delar är den mer saklig 

och formell och avsändaren är anonym t. ex. ”Medarbetarsamtal hålls en gång 

per år mellan ledningen och varje medarbetare. Medarbetarsamtal och 

lönesamtal ska hållas isär och sker vid olika tillfällen.” (Personalhandbok 2016 s. 

20). Detta medför viss obalans i texten. 

 

Personalhandboken består av mycket information med uppradade fakta om 

företaget vilket gör den informationstung. I vissa stycken hänvisas man till en 

annan sida eller dokument för mer information. Det innebär att mottagaren 

antingen får scrolla eller bläddra fram och tillbaka för att få all information den 

behöver vilket stör textens läsbarhet och kan leda till att viss information går 

förlorad.  
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För att kunna fånga upp vad företaget vill förmedla krävs det alltså att man läser 

hela dokumentet vilket kan vara svårt vid en snabb introduktionsprocess som är 

vanligt förekommande i restaurangbranscher, eller i serviceyrken generellt. Det 

handlar ofta om att snabbt kasta sig in i organisationen. Och eftersom dokumentet 

inte är sammanhängande och saknar en röd tråd samt att innehållet uppdateras 

hela tiden, kan det också vara svårt för nyanställda att få en övergripande bild av 

företagets värderingar vilka är väsentliga för att få en förståelse av företaget som 

helhet. 

 

Genom att sammanställa E Streets värderingar från Personalhandboken och 

ledningens åsikter om dem, kan jag förmedla dem på ett mer tydligt och begripligt 

sätt som nyanställda enklare kan ta del av och förstå.  

Kollage 

Syftet med kollaget var att samla inspiration till min formgivning. Jag ville att 

min gestaltning skulle ha en tydlig koppling till E Street och skapa en 

igenkänningsfaktor hos nyanställda mellan den och arbetsplatsen. För att få idéer 

till min formgivning letade jag därför efter detaljer i inredningen på E Street, i 

deras digitala nyhetsbrev (2017) och på deras hemsida (E Street 2017). 

 

E Street kan beskrivas som en färgglad plats där lila, blå och gul är de mest 

dominerande färgerna vilka syns på hemsidan (E Street 2017) och i inredningen 

men även i enstaka detaljer i nyhetsbrevet (2017). I en av barerna finns en vägg 

med ett flertal silhuetter av artisten Elvis vilka ska känneteckna namnet på baren, 

Elvis Baren. 

 

I nyhetsbrevet (2017) finns ett lila plektrum som används som ett visuellt 

textelement för att framhäva information. Den innehåller en kortare text som 

hänvisar till hemsidan (E Street 2017) för mer information om t. ex. menyn, 

bokning eller kommande event. Plektrumet är en återkommande detalj i 

nyhetsbrevet (2017). 
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Bild 2. Kollage (se bilaga 4 för större format) 
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Gestaltningsförslag 

Förslaget består av en handbok som innehåller information om E Streets 

värderingar samt en kortare beskrivning om företaget. Handboken ska fungera 

som ett komplement till Personalhandboken och ska skickas hem till den 

nyanställde innan anställningen börjar.  

 

Delin (2000 s. 59) skriver bl. a. om människans interaktion med instruktioner och 

menar att man behöver läsa dem för att veta hur t. ex. en produkt ska användas 

eller fungera. Handboken kan till viss del jämföras med instruktionstexter 

eftersom nyanställda behöver läsa informationen innan de har en uppfattning om 

hur de ska agera mot sina medarbetare och gäster.  

Handboken 

I innehållet har jag strävat efter att ha kortfattad och enkel information för att 

mottagaren lättare ska kunna ta till sig den. Därför har jag valt bort information 

om t. ex. regler och policys eftersom dessa redan finns tillgängliga i 

Personalhandboken och istället fokuserat på de som rör E Streets värderingar. 

 

Handboken innehåller en inledande text som hälsar nyanställda välkomna till 

företaget följt av en kortare information om E Street och slutligen en presentation 

av företagets värderingar. På baksidan av handboken finns en kort text som 

avslutar innehållets budskap.  
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Bild 3. Handbokens omslag. Baksidan syns till vänster och framsidan till höger. 
 

 

 
Bild 4. 1: a uppslaget, sida 2–3. 
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Bild 5. 2: a uppslaget, sida 4–5. 
 

 
Bild 6. 3: e uppslaget, sida 6–7. 
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Bild 7. 4: e uppslaget, sida 8–9. 
 

Bild 8. 5: e uppslaget, sida 10–11. Första utkastet. 
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Bild 9. 6: e uppslaget, sida 12–13. 
 

 
Bild 10. 7: e uppslaget, sida 14–15. 
 

Handboken finns i större format i bilaga 5. 
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Urval 

På den första sidan av handboken finns rubriken ”Välkommen till oss på E Street” 

därefter följer ett meddelande från ledningen som önskar de nyanställda välkomna 

till företaget och slutligen finns en beskrivning av bokens syfte. Texten är skriven 

ur ledningens perspektiv med vi-tilltal för att innehållet ska bli mer personligt. Det 

andra uppslaget innehåller kortfattad information om E Street som ska leda in på 

företagets värderingar. 

 

Enligt ledningen var Gemenskap ett återkommande ord under intervjun. Även 

Service, Engagemang och Glädje lyftes fram som något ledningen önskade skulle 

vara i fokus. Och i analysen av Personalhandboken framgick det även att en 

Säker och Trygg arbetsplats var av stor vikt och upprepades vid ett flertal tillfällen 

i dokumentet. Med hänsyn till ovanstående information kom jag därför fram till 

följande ord som ska spegla och representera företaget både internt och externt: 

 

Gemenskap är den första av tre värderingar och beskriver vikten av ett bra 

samarbete och hur det kan utveckla E Street som verksamhet och få fler att 

komma dit. Om alla hjälps åt och har en trevlig ton mot varandra speglas detta 

utåt och skapar ett gott rykte om företaget. 

 

Glädje är den andra värderingen och ska lyfta den härliga känslan E Street är känd 

för. Här gör man det man ska och lite till för att alla ska trivas och må bra, både 

som anställd och gäst.  

 

Trygghet är den sista värderingen och innebär att alla får vara med och utveckla 

sin arbetsplats. Genom att låta anställda få vara med och påverka utvecklingen av 

företaget med sina egna tankar och idéer känner de sig som en del av företaget 

och stolta i att representera det.  

 

På baksidan av handboken finns en kort text som syftar på värderingarna och 

avslutar innehållet med förhoppning om att dessa har bidragit till att den anställde 

ser fram emot att få arbeta på E Street.  

Text och stil 

I teoridelen nämndes olika läsmål och de lässtrategier vi använder för att nå dem. 

Lagerholm (2008 s. 215) sammanfattade dessa läsmål som memorering, förståelse 

och tillämpning. För handboken är läsmålet till viss del både memorering och 

förståelse, dels ska mottagaren komma ihåg de olika värderingarna, dels ska de 

alltid ha dem i åtanke och kunna tillämpa dem i sitt arbete. 

Eftersom handboken innehåller viktig information som är grunden för en god 

företagskultur krävs det att den blir läst i en lugn miljö. Därför skickas den hem 

till mottagaren innan anställningen börjar då det med större sannolikhet är lugnare 

hemma än på arbetsplatsen. Mottagaren får då god tid på sig och kan själv 

bestämma när den ska läsa informationen.  

Samtliga texter i handboken är skrivna med du- och vi-tilltal för att mottagaren 

ska känna en delaktighet och lättare kan ta till sig budskapet. Genom att använda 
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aktiva verb och sambandsord underlättar jag för mottagaren att förstå hur texten 

hänger ihop. 

Formgivning 

Texten samt bildernas omfång resulterade i en liten handbok på 16 sidor i 

formatet A6. Eftersom handboken är tänkt att skickas hem till nyanställda har jag 

tagit hänsyn till postens krav på lämpligt format som tillhör A-serien vilket är ett 

standardformat hos posten och tryckerier. 

 

För att dela upp informationen och göra den mindre kompakt har jag använt ett 

grafiskt element i form av färgplattor som ska föreställa ett plektrum med 

koppling till restaurangens koncept (musikkrog). Jag har även valt att arbeta med 

färg- och storlekskontraster för att skapa hierarki. Genom att sätta färg på vissa 

delar av innehållet har jag markerat specifika delar av informationen som t. ex. 

plektrumen som har olika färger för att skilja på värderingarna. Och för att skapa 

kontraster har rubrikerna högre teckengrad än löpande text och färgplattorna 

(plektrumen) varierar i storlek. 

 

Eftersom innehållet i min gestaltning består av mindre textstycken och är 

fördelade på olika sidor har jag därför valt att endast använda två olika sanserifer. 

Radlängderna har jag anpassat till cirka 46 tecken per rad för att läsaren ska få en 

god läsrytm och inte behöver flytta ögonen mer än en till två gånger per rad. 

 

Bilderna i handboken kan beskrivas som representativa och metaforiska. Den 

presentativa bildens ursprung hittar man i den informativa bilden och används för 

att visa eller presentera hur någonting ser ut medan den metaforiska bilden 

används för att förstärka ett budskap genom att visa likheter genom olika 

jämförelser (Bergström 2015 s. 157, 165). Samtliga fotografier kan beskrivas som 

representativa då de ska visa hur restaurangen ser ut och förhoppningsvis skapa en 

känsla hos mottagaren. Silhuettbilderna med tillhörande bildtexter kan däremot 

beskrivas som metaforiska då dessa används för att jämföra instrumentets 

betydelse med mottagarens. Och för att läsaren lättare ska kunna förstå bildens 

innebörd har jag lagt till en bildtext till silhuetterna som förklarar jämförelsen. 

Dessa jämförelser är även tänkt att fånga humorn som finns på E Street i t. ex. 

deras menyer där en grillad flankstek heter Flank Sinatra och en fjällröding Lady 

in Red.  

 

Färgerna som jag har använt i gestaltningen är i huvudsak hämtade från hemsidan 

(E Street 2017) men även från nyhetsbrevet (2017). Eftersom jag ville ha en 

koppling mellan handboken och E Street har jag använt färgerna lila, blå och gul 

vilka syns mest på hemsidan (E Street 2017) och i bilder på restaurangen. 

Eriksson (2009 s. 67) skriver att bilder som går ton i ton ofta upplevs som 

harmoniska och skapar en helhet, därför har jag valt att endast använda dessa 

genomgående i min gestaltning. Bergström (2015 s. 259) förklarar även att 

färgbilder och tonplattor särskiljer delar av innehållet och ofta bjuder in till 

läsning. 
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Jag har använt två typsnitt från typsnittsfamiljen sanserifer. Futura, bold har 

använts i rubrikerna (30 pkt) och Century Gothic, regular i brödtexten samt 

bildtexter (brödtext 9 pkt, bildtext 7 pkt). Eftersom samtliga delar av innehållet 

består av kortare textgrupper vilka också är placerade på färgplattor ansåg jag att 

sanserifer var mest lämpade i det här sammanhanget. Liknande typsnitt används 

även på hemsidan (E Street 2017) och i nyhetsbrevet (2017) vilket skapar 

ytterligare kopplingar till E Street.  

 

För att förstärka företagets värderingar har jag fetmarkerat orden Gemenskap, 

Glädje och Trygghet i inledningen. Det ska markera ordens betydelse och skapa 

kontrast mot övriga texten. 
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Utprovning av gestaltning 

I utprovningen (se bilaga 1) av gestaltningsförslaget kommenterades 

helhetsintrycket av formgivningen vilken upplevdes som dynamisk och 

konsekvent. Konsekvent då fotografier och illustrationer hålls till två manér vilka 

också lockar till läsning samt att sidorna med text har liknande formgivning. 

Informationsmängden ansågs vara lagom och passade formatet väl. Däremot 

fanns synpunkter om den gula färgplattan som gränsade till att vara oläslig. Och 

för att skapa mer harmoni skulle de ojämna radlängderna eventuellt kunna 

marginaljusteras. 

Innehållet upplevdes som inbjudande och konkret. Inbjudande eftersom den talar 

till mottagaren och vill att den ska känna sig delaktig och förstå innebörden av 

vad det är för arbetsplats och vilka värderingar som råder. Och konkret då det 

finns förklaringar till hur företaget arbetar mot och lever upp till varje värdering.  

Metaforerna vid illustrationerna uppskattades och gav illustrationerna en 

betydelse samt att de förstärkte värderingarna ytterligare. 

Med hänsyn till ovanstående synpunkter och rekommendationer har jag gjort den 

gula färgplattan något mörkare och mer åt det varma hållet för att den vita texten 

ska komma fram bättre. Däremot har jag valt att behålla texten vänsterjusterad då 

en marginaljusterad text riskerar att bli svårläst eftersom den hackar sönder 

ordbilderna (Hellmark 2004 s. 78). 
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Slutsats 

De nya styrdokumenten som ledningen har tagit fram bidrar till ökad kunskap om 

företaget, dess regler och policys m.m. vilka Bauer (2011) menar hör till den 

första delen Compliance (anpassning), men de beskriver inte företagets 

värderingar på ett konkret sätt. För att nyanställda ska få kännedom om hur de ska 

uppträda och representera företaget behöver de få information som enkelt 

förmedlar detta.  

 

Genom att ha sammanfattat och förenklat delarna av innehållet i 

Personalhandboken som beskriver företagets värderingar samt ledningens egna 

resonemang kring dem, har jag – med hänsyn till Lagerholm (2008) och Forsbergs 

(2010) rekommendationer för en läsbar text – sammanställt en mer förståelig och 

lättillgänglig information som den nyanställda enklare kan ta till sig och arbeta 

efter.  

 

Tidigare i rapporten nämnde jag att handboken ska vara ett komplement till 

Personahandboken och ska fungera som en ”del 1” i introduktionsprocessen. 

Tanken är alltså att den ska hjälpa nyanställda att få en övergripande bild av 

företaget och en förståelse för hur man ska uppträda mot sina medarbetare och 

gäster. 

 

Enligt Holsanovas (2007) studier kring multimodala texter i nät- och 

papperstidningar föredrogs papperstidningen då informationen ansågs vara lättare 

att ta till sig eftersom man kopplade av mer med en trycksak i handen. I 

jämförelse med den digitala Personalhandboken och tryckta handboken borde 

chanserna öka att informationen blir läst. Genom att skicka hem handboken innan 

anställningen börjar får de också god tid på sig att läsa den. Detta tror jag även 

bidrar till att den anställda känner ett ansvar mot sin nya arbetsplats att ta del av 

informationen som skickats hem till dem personligen. En annan anledning som 

kan bidra till att texten blir läst är mängden information som enligt resultatet av 

utprovningen visade sig vara lagom samt att formgivningen skapade en 

nyfikenhet. 

 

För att återkoppla till Bauers four´s (2011) och hennes principer för en lyckad 

introduktionsprocess så tror jag att min gestaltning med de enkla och konkreta 

texterna i kombination med bilder samt ledningens engagemang i den nyanställda, 

ökar chanserna till att kunna skapa en god företagskultur på E Street. 
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Diskussion 

I en större studie hade jag velat tillämpa materialet i praktiken, för att se om det 

hade gjort någon skillnad i jämförelse med situationen idag på restaurangen i 

Sundsvall. Hur exempelvis medvetenheten om företagets värderingar skulle 

påverka arbetssituationen. 

Ett annat förslag till hur man hade kunnat förmedla företagets värderingar hade 

varit att utforma handboken som en berättelse för att vara helt säker på att den blir 

läst från början till slut. Detta hade även varit ett intressant sätt att förmedla 

värderingar på, då man hade kunnat beskriva och illustrera olika situationer 

istället för att bara konkret nämna dem.  

Mitt gestaltningsförslag hade förmodligen också sett annorlunda ut om jag hade 

haft möjligheten att samarbeta med en illustratör. Bilderna hade haft ett tydligare 

budskap och bidragit mer till den känslan jag hoppades på från början som t. ex. 

det jag nämnde ovan där illustrationer visar situationer istället. Men trots det 

tycker jag ändå att min formgivning representerar företaget väl då färgerna och 

silhuetterna har fångat detaljer i inredningen och skapar associationer till E Street 

vilket jag ville att handboken skulle göra. 

Metod- och källkritik 

För att kunna besvara mina frågeställningar anser jag att de metoder jag använt 

har varit av relevans för att komma fram till min slutbetalning. Däremot kan 

utprovningen diskuteras då endast tre personer deltog. Dock anser jag ändå att 

resultatet av utprovning kan vara av viss betydelse då två av deltagarna har 

erfarenhet inom grafisk design och arbetar med det dagligen. 

 

Angående källorna i rapporten har jag valt att använda litteratur som tidigare har 

använts under studierna men även utomstående källor med relevans för det jag har 

studerat. I teoridelen har jag tänkt på att använda nyare källor för att 

informationen ska vara aktuell.  

 

I tidigare studier har jag använt Holsanova (1999, 2007) och Waller (2012) som 

båda har erfarenhet och kunskap inom området multimodalitet. Holsanova är 

docent i kognitionsvetenskap och forskar om multimodalitet, kognition och 

visuell kommunikation. Waller är informationsdesigner med bakgrund inom 

akademiska forskning. Det fanns ett flertal olika studier om text och bild i 

samverkan, däremot var det svårt att hitta kopplingar till just värderingar och hur 

de förmedlas i samband med text och bild. Därför gjorde jag avgränsningen att 

välja ut de studier med mest koppling till mitt arbete, där text och bild i samspel 

diskuterades samt jämfördes i tryckta och digitala medier, vilka kan jämföras med 

den digitala Personalhandboken och min tryckta handbok. 
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Vidare forskning 

För vidare utveckling av det här arbetet hade en jämförelse mellan andra 

restauranger och deras sätt att förmedla sina värderingar varit intressant att 

studera. Vidare skulle man kunna göra en undersökning för att se om handboken 

har bidragit till den kultur företagsledningen faktiskt önskade. 

För ytterligare utveckling av arbetet skulle man även kunna tillämpa den fjärde 

delen av Bauers four C´s som handlar om samhörighet, då Bauer (2011) menar att 

samtliga delar bygger på varandra och är lika viktiga för att kunna skapa en god 

gemenskap på arbetsplatsen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utprovning
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Bilaga 2 - Intervjumall 

 

 

 

Intervjumall  
Företagsledningen på E Street i Västerås 

 
 
 
 

1. Kan ni beskriva hur E Streets introduktionsprocess ser ut idag? Hur blir nyanställda 

introducerade till sitt arbete/sina arbetsuppgifter? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hur får nyanställda information om E Street idag? (ex. häfte, mail eller via samtal) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur vill ni att era anställda ska representera företaget? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hur vill ni att era kunder ska uppfatta er som företag? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vilken typ av information anser ni bör finnas med till nyanställda?  
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Bilaga 3 - Textanalys 

 
Textanalys 

En textanalys utfördes på företagets Personalhandbok som omfattar information 

om allt från affärsidé och mission till regler och policys. Materialet har 

analyserats utifrån frågeställningar ur Lennart Hellspongs Funktionsanalys och 

Läsbarhetsanalys (2001 s. 82–84, 85–90). Syftet med analysen var att ta reda på 

vilken funktion texten har idag och hur tillgänglig den är i relation till läsarens 

mål samt vilka krav den ställer på mottagaren. 

 

Kontext (lässituation) 

Personalhandboken är ett levande dokument vilket innebär att informationen 

uppdateras med jämna mellanrum. Dokumentet är på cirka 24 sidor och är indelad 

i A-Ö kategorier. I inledningen beskrivs mottagaren och situationer som 

informationen kan användas i. Den innehåller detaljerad information om företaget 

som den anställda behöver förhålla sig till.  

 

Dokumentet kommer att finnas tillgängligt på en internwebb som varje anställd 

har tillgång till. De kan välja att läsa den på datorn eller mobilen, alternativt 

skriva ut den om så önskas, men risken är då att viss information går förlorad 

eftersom dokumentet uppdateras med jämna mellanrum.  

 
Funktion  

Personalhandboken ska fungera som ett stöd för både ledningen och 

medarbetarna vid frågor eller funderingar som rör organisationen t. ex. regler och 

avtal och ska främst användas som en uppslagsbok. Men den ska även informera 

om förtagets värderingar samt vad de vill förmedla internt och externt.  

 
Textens grafiska form 

Texten består av varierande meningslängder och är uppbyggd med både korta och 

långa meningar vilket skapar god rymt i läsningen. Texten störs inte av stavfel 

eller otydlig interpunktion. Radlängderna är däremot långa vilket stör läsligheten. 

De ligger på omkring 90 tecken, inklusive blanksteg. För att få en bekväm rytm i 

läsningen är den idealiska radlängden omkring 55–65 tecken per rad (Hellmark 

2004 s. 31). Det finns inga bilder som kan hjälpa mottagaren att ta till sig 

informationen. 

 

Texten innehåller många rubriker och underrubriker som är tydliga och 

informativa vilket gör det lätt att orientera sig i dokumentet. Styckena är relativt 

korta och innehåller konkret information.  

 
Textens språk 

Textens språk varierar mellan formellt och informellt. Avsändaren varierar mellan 

olika stycken vilket kan skapa otydlighet. I vissa delar av dokumentet är den 

skriven ur ledningens perspektiv vilket tydliggörs genom vi-tilltal, t. ex. ”Vi ser 

utveckling som […]” (Personalhandbok 2016 s. 4) och i andra delar är den mer 

saklig och formell och avsändaren anonym t. ex. ”Medarbetarsamtal hålls en 
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gång per år mellan ledningen och varje medarbetare. Medarbetarsamtal och 

lönesamtal ska hållas isär och sker vid olika tillfällen.” (Personalhandbok 2016 s. 

20). Vilket medför viss obalans i texten. 

 

Personalhandboken har ett LIX-värde på 56 vilket innebär att den klassificeras 

som svår. LIX eller läsbarhetsindex är ett sammanvägt mått för ord- och 

meningsländ som används för att få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är 

att läsa. Enligt Hellspong (2001) är ett LIX-värde på 15 mycket lätt och ett värde 

på 60 mycket svårt.  

 

Texten har ingen läsvänlig komposition vilket beror på att texten är indelad i A-Ö 

kategorier. Innehållet varierar en hel del och i vissa stycken hänvisas man till en 

annan sida eller dokument för mer information. Däremot bidrar 

innehållsförteckning samt de tydliga rubrikerna i texten till en överskådlig text 

som man kan bläddra i vid behov. 

 
Textens innehåll 

Strukturen av innehållet är lätt att orientera sig i vid enstaka sökningar. Men på 

grund av att dokumentet är indelad i bokstavsordning finns det ingen röd tråd som 

underlättar läsbarheten. Texten består av mycket information med uppradade fakta 

om företaget vilket gör den informationstung. Och för att få en överblick om vilka 

värderingar företaget har krävs det att man läser och förstår det mesta eftersom 

dessa inte står konkret i texten utan framkommer mellan raderna under olika 

rubriker. 

 

Inledning 
Det är väldigt viktigt för oss att alla E Streets medarbetare trivs och 
mår bra. […] vill E Street att alla medarbetare känner sig säkra och 
trygga samt litar på att vi agera exemplariskt […] Vår målsättning är 
att alla ska känna samhörighet och stolthet i att representera 
varumärket samt att omvärlden uppfattar E Street som en serös och 
ansvarstagande aktör på restaurangmarknaden.  
(Personalhandbok 2016 s. 4) 
 

Organisationen 
[…] medarbetare ska vara medvetna om att man är ett viktigt kugghjul 
som hjälper till att driva verksamheten framåt. […] medarbetare ska 
ses som den förlängda armen som realiserar och levererar E Streets 
kärnvärden och mission hela vägen ut i fingerspetsen. 
(Personalhandbok 2016 s. 6, 7) 

 

Krishanteringsgruppen 
Det ligger i E Streets policyer och värderingar att agera medmänskligt 
och hantera dessa olika situationer på bästa möjliga sätt. 
(Personalhandbok 2016 s. 7) 
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Arbetsmiljö 
[…] en självklarhet att alla E Streets medarbetare tar ansvar, bidrar 
och samverkar till att utforma en trivsam, säker och tillfredställande 
arbetsmiljö. (Personalhandbok 2016 s. 11) 

 
Textens sociala funktion 

I inledningen står det hur och i vilka situationer Personalhandboken kan 

användas. 

 

Inledning 
Därför har vi tagit fram denna handbok som ska fungera som ett stöd 
för både ledning och medarbetare. […] Handboken är i första hand 
tänkt att användas som ett uppslagsverk för att snabbt få svar på de 
vanligaste frågorna och funderingarna om vår arbetsplats. 

 

Sammanfattning 

Innehållsmässigt är Personalhandboken väl strukturerad, men som används bäst 

när mottagaren har tid att läsa den i lugn och ro vid upprepade tillfällen för att 

kunna ta till sig all information, eller vid behov av mer detaljerad beskrivning av 

något specifikt. För att bilda sig en uppfattning om företagets värderingar samt 

hur man som anställd ska agera internt eller externt, krävs det att man behöver 

läsa och förstå det mesta för att kunna fånga upp vad som är viktigt för företaget 

att förmedla. Detta kan vara svårt vid en snabb introduktionsprocess vilket är 

vanligt förekommande i restaurangbranscher eller i serviceyrken generellt. Det 

handlar ofta om att snabbt kasta sig in i organisationen.  

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att dokumentet är levande och 

uppdateras hela tiden vilket kan bidra till att viss information går förlorad eller 

förvirrar mottagaren. Och på grund av att informationen inte heller är 

sammanhängande eller följer en röd tråd, kan det vara svårt för nyanställda att få 

en övergripande bild av företagets värderingar som är väsentliga för att få 

förståelse för företaget som helhet. 
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Bilaga 4 - Kollage 
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Bilaga 5 - Handbok 
 

 
 
Framsidan, sida 1. 
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Uppslag 1, sida 2–3. 
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Uppslag 2, sida 4–5. 
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Uppslag 3, sida 6–7. 
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Uppslag 4, sida 8–9. 
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Uppslag 5, sida 10–11. 
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Uppslag 6, sida 12–13. 
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Uppslag 7, sida 14–15. 
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Baksidan, sida 16. 


