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Sammanfattning 
 
I denna C-uppsats undersöks ett företags marknadskommunikation genom en 
hermeneutisk och teoretisk ansats. Genom intervjuer undersöks hur 
marknadskommunikationen uppfattas av företaget och deras kunder. Uppsatsen 
ämnar även undersöka hur möjliga glapp i kommunikationen mellan företag och 
kund kan överbyggas med hjälp av informationsdesign.    
Kommunikationsprocessens viktigaste del är att förmedla budskap från sändare 
till mottagare. Det är viktigt att samtliga inom ett företag sänder ut samma signal i 
alla informationskanaler. Syftet med uppsatsen är att föra en diskussion kring ett 
företags informationsmaterial med koppling till kommunikationsprocessen, detta 
för att säkerställa att företagets information och budskap når fram. 
 
Genom de intervjuer som har gjorts med företagets anställda, dess 
marknadskonsult samt kunder har vissa glapp i kommunikationen framkommit. 
Glappen föranledde de förbättringsförslag av informationsmaterialet som denna 
uppsats har lett fram till. Det största glappet var svårigheter att kommunicera 
företagets delar till en helhet.   
 
 
Nyckelord:  
Informationsdesign, marknadskommunikation och integrerad kommunikation. 
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1. Introducerande del 

 
I arbetets första del kommer bakgrund, problem- och frågeställning, syfte, metod 
samt uppsatsens koppling till ämnet informationsdesign att behandlas. 
Målsättningen med detta avsnitt är att ge läsaren förståelse och en bakgrund till 
huvuddelen, där teori och empiri presenteras. I introduktionen vill vi att läsaren 
ska bli medveten om hur arbetet byggts upp och utformats.  

 
1.1 Inledning och läsanvisningar 
 

Denna C-uppsats utförs i ämnet informationsdesign av Emma Ingestad och Louise 
Erbén. Båda läser sista året på innovationsprogrammet, med inriktning mot 
informationsdesign, vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. C-uppsatsen kan 
därför komma att påverkas av såväl informationsdesign som innovationsteknik. 
Innovationstekniken handlar i korthet om att tänka i nya banor och influeras av 
andra ämnesområden. Informationsdesign innebär kortfattat att presentera rätt 
budskap till en viss målgrupp genom rätt kanaler. Uppsatsen har givetvis sin 
grund och teori i informationsdesign. I arbetet läggs stor vikt vid att skapa en 
helhet i ett företags informationsmaterial med hjälp av informationsdesign, detta 
gäller såväl hos vårt samarbetsföretag Modellteknik som hos andra företag.  
 
Arbetet är upplagt enligt anvisningar1 från Institutionen för Innovation, Design 
och Produktutveckling, IDP. Anvisningarna är framtagna av Rune Pettersson, 
professor i Informationsdesign vid Mälardalens högskola. Arbetet följer 
instruktionerna med undantag för metodavsnittet som flyttats till den första delen, 
detta för att tidigt i arbetet skapa en god förståelse för tillvägagångssättet. Några 
rubrikändringar, vid slutsats och diskussion, har även gjorts. Vid hantering av 
fotnoter har vi valt att enbart använda sidhänvisning när vi hänvisar till litteratur. 
Vid hänvisning till forskningsrapporter och artiklar har vi inga sidhänvisningar 
med motiveringen att vi refererar till rapporten i sin helhet. I de fall vi har med 
citat från rapporter finns sidangivelser i fotnoten, för att läsaren ska kunna 
återfinna citatet i sin ursprungliga form. 
 
1.2 Bakgrund och problem 
 

Uppsatsen görs på uppdrag av nätverksorganisationen IDEA Plant och genom 
uppdragsgivarna har även kontakten med samarbetsföretaget Modellteknik 
knutits. Vår uppgift är att genom detta arbete att ta reda på vad Modelltekniks 
marknadskommunikation säger om företaget. Målet med arbetet är att undersöka 

                                                 
1 ”Det gula häftet - Anvisningar och råd för examensarbete och C-uppsats i informationsdesign”,  
2007- 04-13 
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hur företagets marknadskommunikation uppfattas samt hur Modellteknik själva 
vill uppfattas. Efter diskussioner med vår kontaktperson på IDEA Plant, känner vi 
att det är viktigt att få ett helhetsperspektiv på företagets informationskanaler.  
 
1.2.1 Modellteknik 
 

Det företag vi har samarbetat med under C-uppsatsen är, som tidigare nämnts, 
Modellteknik i Eskilstuna AB. Det är ett industriföretag som tillverkar 
formverktyg och gjuter modeller och prototyper i järn, metall och plast. Företaget 
grundades 1961 och hette då Eskilstuna modellsnickeri. Till följd av ett 
generationsskifte delades företaget 1995 och Modellteknik AB bildades. Det är 
idag ett privatägt företag med arton anställda. Modellteknik ser sina medarbetare 
som sin viktigaste tillgång i och med deras breda kompetens. Företagets vision är 
att vara Sveriges ledande tillverkare av kortserier, funktionsmodeller, 
designmodeller och formar inom verkstadsindustrin. Deras affärsidé går ut på att 
vara kundens samarbetspartner i ett effektivt utvecklingsarbete, från koncept till 
färdig produkt.2
 
Vår första kontakt med Modellteknik knöts genom IDEA Plants projekt Smidea3. 
Anledningen till att just detta företag valdes var att de själva utformar största 
delen av sitt informationsmaterial. Ansvarig för informationsmaterialet är 
Modelltekniks VD.  
 
I dagsläget består Modelltekniks information och designade kommunikation av 
följande: 
 
 Informationsblad som kan sättas samman efter kundens behov och 

önskemål. Lösbladen läggs i en mapp, som har Modelltekniks logga samt 
viss tryckt information. De olika informationsbladen beskriver företagets 
produkter eller produktionssätt. Alla blad är försedda med Modelltekniks 
logga, kort företagsinformation samt text, ofta med bild. 
Informationsmängden skiljer sig något mellan de olika bladen.  

 PowerPoint-presentation som främst används vid kundmöten. 
Presentationen består av tjugo blad som bland annat tar upp företagets 
bakgrund, nuvarande kunder, produkter och vad de kan erbjuda. 
Presentationen har genomgående en ljusgul bakgrund med företagets logga 
i övre högra hörnet. Bladen är inte helt enhetliga och många olika bilder 
används.  

 Hemsidan är deras senaste informationsmaterial och innehåller det mesta i 
informationsväg om Modellteknik. Det finns enkla texter till företagets 
olika områden och ofta kompletteras dessa med bilder. Det som knyter 
ihop de olika sidorna är dess ”topframe”4 som går i grått och lila och 
innehåller företagets logga. 

                                                 
2 Modelltekniks hemsida, 2007-03-27 
3 Smidea resulterade i en databas där finns information om hur ett hundratal företag i Mälardalen 
ser på designad kommunikation. Pettersson, E, Dishart, D, Zanghnaeh, J. 2006 
4 ”Topframe”- Den övre ramen på en hemsida som är genomgående på alla sidor. 
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 Personlig rundvandring. Vid kundbesök på företaget får kunden en 
visning av företagets lokaler. Allt eftersom kunden kommer till de olika 
avdelningarna presenteras information som är relevant för den specifika 
kunden. 

 
Modellteknik har tidigare använt sig av nyhetsbrev som har skickats ut till kunder 
och samarbetspartners ett par gånger om året. Nyhetsbreven är för tillfället 
vilande, då det inte finns tid att sammanställa och utforma dessa. Bästa tillfället 
för Modellteknik att visa upp sig är på den årliga fackmässan för 
underleverantörer inom verkstadsindustrin på Elmia i Jönköping. Det är här 
företaget har störst användning av sitt informationsmaterial. 

 
1.3 Problemformulering 
 

IDEA Plant har en vision - ”att användandet av designad kommunikation är en 
självklar framgångsfaktor i företags och organisationers strategiska och operativa 
verksamhet”5. Så är idag inte alltid fallet, då många företag förbiser eller inte är 
medvetna om vikten av designad kommunikation. För att få en uppfattning om 
hur stort behovet är, kommer vi på uppdrag av IDEA Plant att titta på 
Modelltekniks marknadskommunikation.  
 
Arbetet ligger inom ämnet informationsdesign och inriktas där mot 
marknadskommunikation och grafisk profilering. C-uppsatsen berör flera delar av 
informationsdesign såsom grafisk formgivning, kommunikation samt ett 
helhetsperspektiv på företagets informationsprocesser. 
 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i 
informationsflödet mellan sändare och mottagare. Ämnet har flera 
beröringspunkter inom andra kunskapsområden, främst språk, konst, 
kommunikation, information och kognition. Hur kopplingen mellan dessa ämnen 
ser ut, visas nedan (Figur 1).6  
 

                                                 
5 IDEA Plants hemsida. 2007-04-13 
6 Pettersson, R.1998b  
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Figur 1. Modellen beskriver de olika kunskapsområdena inom ämnet informationsdesign 
samt deras koppling till varandra (egen bearbetning trogen originalet)7.  

 
Enligt Pettersson är informationsdesign ”ett helhetsperspektiv på studier av teknik 
och processer för utformning och användning av informationsmaterial”8. Som ett 
akademiskt ämne har informationsdesign tre huvudsakliga kunskapsområden:  
 
 Infografi är den tillämpade delen av informationsdesign och innefattar 

själva processen med att formge och presentera information. 
 Infologi är den teoretiska delen av informationsdesign. Här studeras 

kommunikationsprocessen samt olika typer av presentationer och 
informationsmaterial. 

 Infodidaktik är hur man på bästa sätt undervisar i de olika delarna av 
informationsdesign.9 

 
Det här arbetet kommer främst att ligga inom området infologi, då det i första 
hand behandlar hur väl företaget har lyckats kommunicera sitt budskap till sin 
målgrupp. För att få fram sitt budskap är det viktigt att veta hur man 
kommunicerar till den tänkta mottagaren. För att förtydliga detta har vi valt att 
använda Petterssons kommunikationsmodell (Figur 2). I denna process för 
sändaren sitt budskap via representationen till mottagaren och i representationen 
för ett medium meddelandet vidare.  
 
 

                                                 
7 Pettersson, R.1998b 
8 Ibid. 
9 Pettersson, R. 1998a 
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Figur 2. Kommunikationsmodell för att beskriva hur ett budskap förmedlas från sändare till 
mottagare (egen bearbetning trogen originalet)10. 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med C-uppsatsen är att undersöka och diskutera utformningen av 
Modelltekniks marknadskommunikation samt att presentera eventuella 
förbättringsförslag av företagets kommunikation. 
 
Vårt personliga syfte med arbetet är att knyta samman de två inriktningarna på vår 
utbildning, nämligen innovationsteknik och informationsdesign. Vår förhoppning 
är att i slutstadiet ha skapat en struktur som innehåller väsentliga delar för företag 
att titta på vid utveckling av designad marknadskommunikation. 
 
1.4.1 Avgränsningar  
 

För att avgränsa arbetet har vi undersökt marknadskommunikationen och 
informationsmaterialet på ett företag. Som vi nämner senare i metoddelen, finns 
det enligt vår valda modell fyra perspektiv att se på informationsmaterial: 
publikation, presentation, lokal och produkter. Vi kommer att begränsa arbetet 
genom att lägga fokus på de två förstnämnda, publikationer, tryckt grafiskt 
material, och presentationer, såsom PowerPoint. Motiveringen till avgränsningen 
är främst en begränsad tidsram. De övriga två; lokal och produkter, behandlas 
endast översiktligt på grund av svagare kunskap inom områdena. Vi har ändå valt 
att ta med dessa för att få en helhetsbild av företagets designade 
marknadskommunikation. 
 
Vi har för avsikt att lägga fram förbättringsförslag för publikationer och 
presentationer men inte att prova ut förslagen. Bakgrunden till detta är att 
uppsatsens syfte inte är att framställa något grafiskt material. 

 
 

                                                 
10 Pettersson, R. 2002. Sid.23. 
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1.5 Frågeställning 
 

I utgångsläget sattes frågeställningen av IDEA plant. Denna frågeställning har vi 
sedan vidareutvecklat och omarbetat med två underordnade frågor för att bättre 
kunna besvara huvudfrågan. Det var dock den ursprungliga frågan som fångade 
vårt intresse och därmed ledde oss till organisationen. Frågeställningen passar oss 
väl, då vi genom vår utbildning har övergripande kunskap inom flera områden av 
ämnet informationsdesign utan specifik inriktning. Det är denna helhetskunskap vi 
vill lyfta fram och ta tillvara under arbetet. Genom att skriva en C-uppsats med 
detta som fokus vill vi förstärka och bekräfta våra kunskaper inom 
informationsdesign. Vår övergripande frågeställning lyder: 
 
Vad säger Modellteknik i Eskilstuna AB:s marknadskommunikation om företaget, 
finns det några glapp i förmedlingen av deras budskap och hur skulle de i så fall 
kunna överbyggas? 
 
För att på ett bra sätt kunna besvara den här frågeställningen, delade vi upp den i 
följande underordnade frågor: 
 
Hur ser Modellteknik på sig och sin marknadskommunikation? 
Hur ser Modelltekniks kunder på företagets marknadskommunikation? 
 
I det glapp som uppstod mellan de två underordnade frågorna har vi arbetat för att 
ge företaget förbättringsförslag på deras informationsmaterial. Detta för att 
förbättra Modelltekniks marknadskommunikation. 
 
1.6 Metod 
 

Metod är ett vetenskapligt sätt att närma sig ett ämne på och enligt Ejvegård 
påverkar och genomsyrar metoden hela uppsatsen. Det är viktigt att vara tydlig 
med vilken metod som används och hur den tillämpas.11 Metod kan även ses som 
ett redskap som leder fram till ny kunskap12. I uppsatsen kommer vi att använda 
oss av ett deskriptivt tillvägagångssätt för att få överblick och helhet, innan vi går 
in i empirin och arbetets analysfas. Deskription är en beskrivande metod där det 
redogörs hur saker är och ser ut. Efter att vi beskrivit företagets designade 
kommunikation är uppsatsen delvis empirisk, vilket innebär att den bland annat 
bygger på våra iakttagelser i och med våra intervjuer. Detta för att få fram ett 
underlag för möjliga förbättringar av företagets informationsmaterial.13 Arbetet 
har även ett hermeneutiskt synsätt, eftersom informationen som kommer fram 
genom arbetet kommer att tolkas av oss.14 Tolkningen börjar i empirins 
intervjudel där vi tolkar det som sagts för att successivt arbeta fram de skillnader 
                                                 
11 Ejvegård, R. 2003. Sid. 31 
12 Holme, I & Solvang, B. 1997.  Sid. 13 
13 Ejvegård, R. 2003. Sid. 32 f 
14 Föreläsning med Magnus Hoppe, 26/2 2007 
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som slutligen leder till en åtgärdslista. Nedan ses vår helhetsmodell (Figur 3) över 
Modellteknik. Eftersom företaget är komplext vill vi ge läsaren en förklarande 
bild av företagets delar och hur den nämnda åtgärdslista har tagits fram.  
 
 

 
 

Figur 3. Helhetsmodell för att beskriva Modelltekniks olika kunskapsområden och hur 
företaget sänder ut information till sina kunder. Glappen visar på vissa brister i 
informationen. 

 
 
 
1.6.1 Arbetsprocess 
 

För att på ett bra sätt undersöka och utveckla Modelltekniks informations- och 
kommunikationsmaterial har vi använt oss av två modeller. Den vi främst utgått 
ifrån och grundat arbetet på är Petterssons modell som beskriver 
forskningsprocessen inom informationsdesign. Den andra, som använts som 
komplement, är Schmitt, Simonson och Marcus fyrstegsmodell för att arbeta fram 
en gemensam företagsidentitet. 
 
 

 
 
 Figur 4. Petterssons modell över forskningsprocessen inom informationsdesign.15

                                                 
15 Pettersson, R. 2005 
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I figuren på föregående sida kan forskningsprocessen inom informationsdesign 
följas. Det är en sjustegsmodell som omfattar följande punkter:  
 
1. Analys av problem  5. Informationsanalys  
2. Planering av projekt  6. Tolkning och diskussion 
3. Litteraturstudier   7. Publicering 
4. Informationsinsamling  
 
Modellerna har vägts samman efter det tredje steget för att ge ett så brett 
perspektiv på processen som möjligt. Sammanslagningen av modellerna sker just 
efter detta steg, eftersom det förståeligt nog saknas ett mer ingående synsätt 
gällande företagsidentitet i Petterssons modell. Vi har valt att använda båda 
modellerna då dessa kompletterar varandra på ett sätt som skapar mervärde för 
arbetet.  
 
Processen som beskrivs i artikeln Managing Corporate Image and Identity16 är en 
fyrstegsmodell för att jobba fram en balanserad och gemensam identitet på ett 
företag. Stegen är generella och kommer delvis att anpassas efter vårt företag. För 
att skapa en gemensam identitet i företaget finns det fyra olika aspekter att ta 
hänsyn till: presentation, publication, properties och products. I arbetet kommer 
hänvisningar till dessa aspekter ske med vår egen översättning:  
 
 Publikation – broschyrer, foldrar och produktblad. 
 Presentation – hemsida, eventuella företagspresentationer i PowerPoint 

och liknande. Även personlig presentation med allt ifrån klädsel till 
bemötande av kund. 

 Lokal - reception samt lokaler för kundbesök. 
 Produkter – företagets produktutbud.17 

 
Ovanstående begrepp ska inte förväxlas med marknadsföringens ”4P’s” eller 
”marketing mix”; product, place, price och promotion18. Detta förtydligande görs 
för att undvika eventuella feltolkningar och missförstånd. 
  
De första fyra aspekterna återfinns under vad som kallas situation analysis och är 
det första steget mot en gemensam identitet. I denna fas identifieras alla 
imagerelaterade element i organisationen, alltså hur företaget upplevs av 
omvärlden. Här listas de olika aspekterna med koppling till företaget för att få 
fram vilken typ av designad kommunikation de använder. Vi började med detta 
steg redan under vår första intervju med Modelltekniks VD och analyserade 
därefter företagets informationsmaterial. Detta steg fortsatte också under 
intervjuerna där vi fick fram vilka olika bilder kunderna hade av företaget. 
 

                                                 
16 Schmitt, B, Simonson, A & Marcus, J, 1995 
17 Ibid. 
18 Keller K, Kotler, P. 2005. Sid. 19 
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Efter detta börjar fas två, designing the aesthetics-strategy. Här skapas en estetisk 
strategi som i sin tur skapar konkurrensfördelar. Genom att väga samman de fyra 
aspekterna formas en struktur för företagets identitet och uttryck. Målet med steg 
två är att förena företagets identitet med målgruppens syn på företaget. För att föra 
samman Modelltekniks identitet och image anser vi att en samlad grafisk profil är 
en nyckelfaktor. Genom denna kan företagets estetiska strategi lyftas fram på ett 
bättre och tydligare sätt, det stärker även företagets identitet. 
 
Fas nummer tre är, building the collection of design elements och handlar om att 
presentera och eventuellt implementera förslag till förbättringar för företagets 
informationskanaler. Förslagen presenteras i vad vi själva har valt att kalla en 
”Glapp-lista” som kan ses under 2.3.3, Resultat. Genom att samla företagets 
designade element skapas ett ramverk för företaget, vilket underlättar skapandet 
av ny information. Alla våra förbättringsförslag har samma mål; att förbättra och 
skapa en helhet i företagets informationsmaterial. 
 
Den fjärde och sista fasen är aestetics quality control. Det innebär att under tiden 
materialet arbetas fram måste man ständigt vara uppmärksam på att arbetet 
utvecklas enligt företagets ramar för information. Här kan även budskapet 
kontrolleras, att målgruppen tolkar det rätt och att det finns en tydlig balans 
mellan de fyra aspekterna.19 Vi har utgått från de riktlinjer som gavs av VD samt 
tillvaratagit kundernas tips och åsikter. Därför tror vi att det har åstadkommits en 
balans mellan företagets och kundernas behov och önskemål genom våra 
förbättringsförslag. 
 
1.6.2 Intervjuer 
I arbetet har en kvalitativ studie gjorts av såväl själva företaget som deras 
kundgrupp. En kvalitativ studie innebär att man studerar ett mindre men ofta 
strategiskt urval av personer20. Femton av arton medarbetare intervjuades, både i 
kortare och längre intervjuer. Intervjuerna genomfördes för att se hur väl 
företagets profil (egen önskad bild) stämmer överens med företagets identitet 
(företagets faktiska bild) och deras image (omvärldens faktiska bild av 
företaget)21. För att få fram dessa tre faktorer har anställda från ledning till 
maskinoperatörer intervjuats och på så sätt har alla fått komma till tals. Intervjuer 
har även gjorts med företagets marknadskonsult samt sju av Modelltekniks 
kunder. Kunderna har valts ut av företagets VD för att få variation mellan nya och 
gamla, stora och små kunder. Alla intervjufrågor finns samlade i bilaga 1.   
 
Den kvalitativa metoden har primärt ett förstående syfte och det centrala är att 
samla in information för att få en djupare kunskap22. Syftet med intervjuerna är att 
få fram och säkerställa Modelltekniks mål med sin information, för att se hur den 
alternativt skulle kunna vara utformad. En andra aspekt är hur medarbetarna själva 
ser på företagets förmåga att förmedla sitt budskap till kunderna på ett bra sätt. 

                                                 
19 Schmitt, B, Simonson, A & Marcus, J. 1995 
20 Lindblad, I-B. 1998. Sid. 25 
21 Larsson, L. 2001. Sid. 99 
22 Holme, I & Solvang, B. 1997.  Sid. 14 
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Eftersom liknande frågor har ställts till både medarbetare och kunder har vi fått 
fram resultat som kan vägas mot varandra. Genom detta kunde vi finna ett glapp 
mellan de två grupperna. Olikheterna har resulterat i vår ”Glapp-lista”. Listan är 
bakgrunden till de förbättringsförslag av Modelltekniks designade kommunikation 
som presenteras i arbetets huvuddel. 
 
För att få bästa möjliga intervjusituation krävs det att intervjun är frivillig och att 
respondenten vet vad de medverkar i och vilket syftet är.23 Detta har vi 
åstadkommit genom att vid varje intervju vara tydliga med vilka vi är och vår 
avsikt. Intervjuerna har gjorts på en respondent i taget, så kallad öppen intervju. 
Frågorna ställdes i samma ordning för att inte påverka senare svar.24 Intervjun 
följde ett visst mönster men var dock inte helt standardiserad, detta för att göra 
intervjun mer explorativ, det vill säga undersökande. Under den del av intervjun 
där ostrukturerade frågor förkom hade vi noga tänkt igenom vad vi ville att 
intervjun skulle leda till, för att inte glida in på några sidospår.25   
 
För att vara säkra på att vi uppnått en god reliabilitet i vår undersökningsmetod 
testade vi svaren efter de avslutade intervjuerna. Detta gjordes med 
halveringsmetoden, svaren delades slumpmässigt in i två delar och jämfördes med 
varandra för att upptäcka större avvikelser. Vi har inte haft för avsikt att räkna 
bort avvikande svar, eftersom just dessa kan vara till störst användning för 
förbättringar av Modelltekniks informationsmaterial.26 Vi använde oss av 
halveringsmetoden för att få fram de vanligaste åsikterna om företagets 
marknadskommunikation 
 
1.6.3 Metodkritik 
 

I och med att vi inte helt följer en och samma arbetsmodell, utan själva väver ihop 
vår egen metod finns risk för att vi kan ha att missat någon del, då modellen inte 
tidigare har använts. För att undvika detta har vi haft kontakt med vår handledare 
så att brister har kunnat upptäckas i tid. Att vi dessutom väljer att bara se till två 
av de fyra punkterna i Schmitt med fleras modell, kan ses som att vi undviker att 
se till helheten, vilken vi egentligen vill lyfta fram. Anledningen till detta är dels 
tidsramen och dels vår egen kompetens. Punkterna lokal och produkter har vi 
sämre kännedom om och valde därför att koncentrera oss på publikation och 
presentation. Det var också dessa två punkter vi ansåg att företaget främst 
behövde förändra för att förbättra sin marknadskommunikation. 
 
Kundintervjuerna kan kritiseras då kunderna är utvalda av Modelltekniks VD och 
inte har slumpats fram. Anledningen till detta var att få fram en bredd bland 
företagets kunder som bara ledningen har kännedom om. Vi vet inte om de 
utvalda kunderna har en bättre relation till Modellteknik än andra kunder. 
 

                                                 
23 Holme, I & Solvang, B. 1997.  Sid. 107 
24 Ibid.  Sid. 104, 198. 
25 Ejvegård, R. 2003. Sid. 51 f 
26 Ibid. Sid. 72 
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Vi har valt att inte göra utprovningar av de förbättringsförslag vi har gjort på 
företagets informationsmaterial. Detta eftersom arbetets syfte inte är att framställa 
grafiskt material, utan att komma med förslag på vad som skulle kunna förbättra 
de glapp som finns i företagets marknadskommunikation.  
 
1.7 Målgrupp och arbetsfördelning  
 

Målgruppen för C-uppsatsen är lärare och studenter inom ämnet 
informationsdesign och målgruppen för förbättringsförslagen är i första hand 
Modellteknik. Våra uppdragsgivare, IDEA Plant, ingår även i vår målgrupp, då de 
vill visa på vikten av designad kommunikation. 
 
Den allra största delen av uppsatsen har arbetats fram gemensamt genom 
diskussioner mellan författarna. Erbén har arbetat mer med att analysera intervjuer 
för att finna de olikheter som resulterat i en glapplista. Ingestad har främst arbetat 
med att finna lösningar för att överbygga glappen, genom framställning av 
förbättringsförslag för informationsblad och PowerPoint-presentation. 
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2. Huvuddel 
 
I detta avsnitt, huvuddelen, presenteras våra teoretiska perspektiv och analyser 
med tolkning av resultat. Teoridelen har sin grund och förankring inom 
informationsdesign för att sedan fördjupas inom kommunikationsområdet.  
 
2.1 Teoretiska perspektiv 
 

För att ge läsaren en förståelse för arbetets syfte, presenteras nedan 
informationsdesign samt centrala begrepp och ämnesinriktningar. Det är på basis 
av dessa kriterier som Modellteknik kommer att undersökas. Undersökningen görs 
för att få en bild av hur väl företaget kommunicerar sin profil samt hur 
genomtänkt deras designade kommunikation är.  
 
2.1.1 Informationsdesign 
 

Själva ordet information kommer från latinets informare, vilket betyder ”ge form 
åt något”. Idag omfattar ordet flera skilda begrepp, exempelvis ett meddelande, en 
viss mängd fakta eller själva överföringen av fakta från sändare till mottagare. I 
den andra delen av ordet informationsdesign är det just design som ligger i fokus. 
Design är en kreativ process där formen ska underlätta användning, vara 
tilltalande ur flera aspekter och anpassad efter krav på estetik, ekonomi, material, 
människa, miljö, organisation och teknik.27

 
Som tidigare nämnts, är informationsdesign ett flervetenskapligt ämne. Begreppet 
är som följd av detta, svårt att definiera och därför har vi valt att använda 
Petterssons ord för att beskriva begreppet informationsdesign: 
  

”In order to satisfy the information needs of the intended receivers 
information design comprises analysis, planning, presentation and 
understanding of a message – it’s content, language and form. 
Regardless of the selected medium, a well designed information 
material will satisfy aesthetic, economic, ergonomic, as well as subject 
matter requirement”28

 
God informationsdesign är enligt Pettersson:   
 

“Ett bra informationsmaterial gör vardagslivet enklare för de 
mottagare som behöver den specifika informationen, samt ger god 
ekonomi och trovärdighet åt sändarna.”29

 
 
 
                                                 
27 Pettersson, R, et al. 2004. Sid. 14-15 
28 Pettersson, R. 2005. Sid. 1 
29 Pettersson, R. 2006a. Sid. 2  
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Vidare menar Pettersson att det mest centrala inom informationsdesign är att 
meddelandet till mottagaren uppfattas på rätt sätt och når fram, vilket ofta leder 
till kunskap.30 Det är av stor vikt att i informationsmaterial använda ord som 
mottagaren har möjlighet att ta till sig. Möjligheten att förstå ett budskap påverkas 
av många skilda faktorer. Vissa ”begriplighetsfaktorer” är relaterade till sändaren 
eller mottagaren och andra till det specifika budskapet som ska förmedlas.31 
Pettersson för fram tio punkter som han anser är viktiga för ett 
informationsmaterial att innehålla: 
 
 Tillgängligt för alla som är berörda 
 Lätt att hitta 
 Korrekt, både språkligt och innehållsmässigt 
 Väl strukturerat 
 Lätt att förstå för dem som ingår i målgruppen 
 Konsekvent presenterat 
 Tydligt och ha god läslighet 
 Enkelt och ha god läsbarhet 
 Ha ett intressant och läsvärt innehåll för målgruppen 
 Estetiskt tilltalande32 

 
Kontext är ett viktigt begrepp inom informationsdesign och betyder ungefär 
sammanhang. Kontext kan, enligt Pettersson, delas in i fyra kategorier. Ett verbo-
visuellt meddelande har både en inre och en yttre kontext. Till den inre räknas 
innehållet i meddelandet, som exempelvis text, tal och/eller bilder. Det kan vara 
förhållanden inom mediet såsom samspelet mellan rubrik, bild och text i en 
annons. Den yttre kontexten innefattar både när- och samhällskontext. Med 
närkontext menas det sammanhang budskapet tas emot i, exempelvis hur ljuset 
och ljudet är i rummet, medan samhällskontext innefattar olika sociala och 
kulturella förhållanden i samhället. Ett och samma meddelande kan alltså tolkas 
på olika sätt beroende på hur kontexten i situationen är.  
 
2.1.2 Grafisk form 
 

Grafisk form handlar i grunden om att förmedla information med hjälp av ett 
visuellt språk. Det omfattar alltifrån layouten på mjölkpaketet till kvällstidningens 
disposition och är ett medel för att förtydliga, förstärka och övertyga. Den grafiska 
formen ska hjälpa sändaren att nå fram med sitt budskap till sin målgrupp.33 Enligt 
Strand är grafisk form något som är bäst då det inte syns. Det är en god känsla och 
något som tilltalar utan att det känns påträngande. Formen lyfter fram innehållet 
och det speglas i utseendet.34

 
För ett grafiskt material är det grundläggande att det finns en yta att placera ett 
innehåll på. Beroende på hur många olika element som ska placeras på ytan, väljs 

                                                 
30 Pettersson, R. 2005 
31 Pettersson, R. 2006b  
32 Pettersson, R. 2006a. Sid.3 
33 Frank, L, et al. 2004. Sid. 201 
34 Strand, L, et al. 2004. Sid. 225 
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ett format som passar såväl estetiskt som praktiskt. Enligt Frank är det vanligast 
förekommande formatet stående, då det skapar en naturlig läsrörelse – från 
vänster till höger, uppifrån och ned. En sida är uppdelad i ytor; marginaler och 
satsytor. Det är främst på satsytan materialet placeras. Frank menar att 
marginalerna är det som ramar in materialet och är viktigt för hur det upplevs. 
Med marginaler lyfts text och bild fram i syfte att balansera layouten.  

marginaler
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit. 
Aliquam vitae 
dolor ut sapien 
cursus malesuada. 
Nunc odio metus, 
lobortis id, 
sodales nec, 
molestie nec, 
quam. Mauris sed 
magna dictum 
lorem porta 
hendrerit. Aenean 
dui. Praesent 
imperdiet diam 
eget ipsum. Nunc 

adipiscing elit . 
Aliquam vitae 
dolor ut sapien 
cursus malesuada. 
Nunc odio metus, 
lobortis id , 
sodales nec, 
molestie nec, 
quam. Mauris sed 
magna dictum 
lorem porta 
hendrerit. Aenean 
dui. Praesent 
imperdiet diam 
eget ipsum. Nunc 
felis ligula, 
malesuada a, 
sollicitudin sit 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit. 
Aliquam vitae 
dolor ut sapien 
cursus malesuada. 
Nunc odio metus, 
lobortis id, 
sodales nec, 
molestie nec, 
quam. Mauris sed 
magna dictum 
lorem porta 
hendrerit. Aenean 
dui. Praesent 
imperdiet diam 
eget ipsum. Nunc 

adipiscing elit. 
Aliquam vitae 
dolor ut sapien 
cursus malesuada. 
Nunc odio metus, 
lobortis id, 
sodales nec, 
molestie nec, 
quam. Mauris sed 
magna dictum 
lorem porta 
hendrerit. Aenean 
dui. Praesent 
imperdiet diam 
eget ipsum. Nunc 
felis ligula, 
malesuada a, 
sollicitudin sit 

satsyta

bunt

spalt

 
 

  Figur 5. Bild som beskriver sidans layout (egen bearbetning trogen originalet).35

 
Satsytan kan delas in i spalter (liksom i Figur 5) för att underlätta layoutarbetet 
och undvika alltför långa rader. Enspalt är bäst lämpat till långa löpande texter, 
såsom i böcker. Det kan vara svårt att använda sig av enspalt i vissa sammanhang 
eftersom det inte är så flexibelt vid placering av bilder. Tvåspalt ger oftast god 
läslighet och bra radlängd och passar i de allra flesta sammanhang då det är ett 
relativt flexibelt upplägg. Vid användning av fler än två spalter blir det ännu 
lättare att variera och skapa en dynamisk layout, då bildstorleken i större grad kan 
varieras.36  
 
Även text tillhör grafik och för att mottagaren på bästa sätt ska kunna ta den till 
sig måste den vara förståelig, lättläst, rätt stavad och bra placerad i layouten. 
Långa texter ska i möjligaste mån undvikas och det är viktigt att kontrollera att 
eventuella avstavningar är korrekta och läsliga. I trycksaker bör linjära teckensnitt 
som är beprövat läsliga i små teckengrader användas.37 Det är också viktigt med 
kongenialitet, vilket innebär att teckensnittet passar in i sammanhanget. 
Radlängden påverkar läsbarheten i en text. En rad bör inte vara längre än 55- 60 
tecken och inte kortare än 35 tecken, där bokstäver, mellanslag och ordmellanrum 
räknas. En lagom lång radlängd underlättar för ögat att hitta tillbaka ned till nästa 
rad.38   
 
Grafisk formgivning måste, som all annan informationsdesign, anpassas till den 
målgrupp och det syfte den är ämnad till. Grafisk form bygger på kontraster, där 
innehåll och form kan varieras för ett mer attraktivt material. Balans är en annan 
viktig byggsten i formgivning då det går ut på att skapa en bra samverkan mellan 
text, bild och andra grafiska objekt. Med bra balans i bilden kan man som 
                                                 
35 Frank, L, et al. 2004. Sid. 219 
36 Ibid. Sid. 205 f 
37 Strand, L, et al. 2004. Sid. 198 
38 Bergström, B, 2001. Sid. 116 och 134 
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formgivare skapa olika intryck, en lugn och formell eller mer fartfylld och 
dynamisk känsla. Det är också viktigt att planera typografin så att den passar ihop 
med innehållet och fungerar i situationen mottagaren tar emot den i.39 Stämningen 
i material kan även påverkas av färger; vissa färger drar till sig och behåller 
mottagarens uppmärksamhet.40

 
2.1.3 Profilering 
 

Ett företag måste uppträda tydligt, enhetligt och konsekvent i all sin 
kommunikation med omvärlden. Samordningen av kommunikationen kallas för 
företagsprofilering. Målet med profileringen är att tydliggöra företagets affärsidé, 
bidra till ökad kännedom, bidra till en positiv bild av företaget samt bidra till en 
känsla av samhörighet både internt och externt. 
 
Företagsprofilen är resultatet av vad profilbärarna förmedlar. Bärarna kan ses som 
de fyra aspekter av informationsmaterial vi tidigare använt oss av; produkt, 
presentation, publikation och lokal. En stark profil kan skapa motivation, 
tillhörighet och trygghet för personalen. De anställda har genom en profil lättare 
att förstå företagets syfte, affärsidé, möjligheter och problem. Genom detta inser 
de vikten av sin egen arbetsinsats som i slutänden påverkar resultatet. En tydlig 
profil kan också påverka ett företags framgång och överlevnad. En företagsprofil 
kan brytas ner i fyra olika delar:41

 
 Produktprofil, omfattar produkter samt forskning och utveckling av dessa. 

Här är produkten profilbärare. 
 Miljöprofil, omfattar interiör och exteriör hos företagets lokaler. Inom 

miljöprofilen är aspekten lokal profilbärare. 
 Individuell profil, omfattar personalens kompetens och servicekänsla. Här 

är personalen och till en viss del presentationen profilbärare. 
 Visuell profil, omfattar företagets visuella språk. Detta är kanske den 

viktigaste profildelen och för att den ska fungera är det viktigt med tydliga 
regler genom en grafisk profil. En grafisk profil ska bland annat innehålla 
logotyp, färgsättning, mallar för teckensnitt, grafiska element och format. 
Inom den visuella profilen är profilbärarna presentation och publikation.42 

 
2.1.4 Profil, image och identitet 
 

Profil – är den bild som organisationen önskar att ge sin omgivning. I Sverige är 
detta ett vedertaget begrepp, men inte internationellt. Därför skiljer man ibland 
inte på profil och image.  
 
Image – är den bild som allmänheten har av organisationen. En viktig signal som 
styr imagen är hur helhetsintrycket uppfattas. Hit hör hur kunderna upplever 
företagets produkter, tjänster och idéer, men även de visuella signalerna har stor 

                                                 
39 Strand, L, et al. 2004. Sid. 203-204 
40 Dahlén, M & Lange, F. 2003. Sid. 326 
41 Bergström, B. 2003. Sid. 263 
42 Ibid. Sid. 266 f 
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betydelse. Exempel på detta är logotyp, design och informationsmaterial. Att 
skapa en god image är idag mycket viktigt, eftersom människor på ett annat sätt 
än tidigare skapar en relation till företag och dess produkter. 
 
Identitet – är den helhetsbild som organisationen uppfattar och förmedlar av sig 
själv, den faktiska bilden. Identitet ändras till hur allmänheten uppfattar 
organisationen, imagen, bland annat med hjälp av information. Identiteten är svår 
att styra fullt ut, då alla förhållanden i företaget kanske inte är kända hos 
ledningen, såsom olika värderingar och informella strukturer.  
 
Idealet är givetvis att profil och image stämmer överens. Så är inte alltid fallet, 
men det gäller att skapa likhet mellan begreppen. Genom att stärka profilen, 
exempelvis förbättra en produkt, kan imagen påverkas.43  
 
2.1.5 Informationsdesign i rummet 
 

Design av budskap omfattar, som tidigare nämnts, ett samspel mellan ord, bild 
och grafisk form. Det inrymmer även användning av ljud, ljus, rum och tid i 
informationsmaterial. I det offentliga rummet är det främst korta meddelanden 
som är viktiga. Till korta meddelanden räknas exempelvis förbud, upplysningar 
och enkla anvisningar. Med hjälp av denna information kan sändaren uppmana 
mottagaren att uppmärksamma, bli medveten eller ta hänsyn till något speciellt.  
För att nå mottagaren med denna information kan flera olika verktyg användas, 
exempelvis grafiska symboler, färger, kombinerade ljud- och ljussignaler och 
varningstexter.44

 
2.1.6 Kommunikation 
 

Under flera tusen år har människor kommunicerat med hjälp av bild, ord och 
form45. Vi gör det fortfarande och troligen även i framtiden. Kommunikation kan 
beskrivas som själva processen för människors interaktion med varandra, medan 
information står för innehållet i processen. Inom ett företag finns främst två typer 
av kommunikativ verksamhet – public relations och marknadskommunikation.46 
Vårt arbete ligger inom ramen för marknadskommunikation, som presenteras 
närmare i stycke 2.1.6.1. 
 
Under de senaste åren förespråkas att företag i högre grad bör sammanföra sina 
marknadsförings- och informationsinsatser till en enhet. Detta kallas integrerad 
kommunikation och förklaras enklast som ”samma budskap i alla medier 
samtidigt”.47 Företaget kommunicerar med sin målgrupp genom flera olika 
kanaler, såsom Internet, broschyrer, TV, tidningar och annonser. Att som 
mottagare se samma budskap i olika kanaler, ger ett starkare intryck och blir mer 

                                                 
43 Larsson, L. 2001. Sid. 96 f 
44 Pettersson, R. 2006a.  
45 Ibid. 
46 Larsson, L. 2001. Sid. 26-31 
47 Ibid. 
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trovärdigt genom känslan av igenkänning.48 Att ha ett gemensamt tema i alla 
kanaler är positivt då detta ger målgruppen en känsla av att företaget representerar 
något specifikt och är konsekvent i sitt budskap.49  
 
Kommunikationen inom en organisation kan delas in i intern eller extern och 
formell eller informell. Vi kommer att fokusera på den externa och formella 
kommunikationen; exempel på detta är producerad information, 
relationsaktiviteter, intern kontakt samt presskontakter.50 Till detta räknas också 
publikationer och presentationer. 
 
Många organisationer är dåliga på att förmedla syftet med sin verksamhet. 
Informationsmängden ökar men medarbetarna kan ofta inte ta den till sig, då de 
inte har det övergripande målet klart för sig. En organisation, vars medarbetare 
tänker annorlunda än ledningen, förmedlar ingen tydlig bild mot omvärlden.51

 
2.1.6.1 Marknadskommunikation 
 

Marknadskommunikation bygger i grunden på att ett företag skaffar sig fördelar, 
genom information och kommunikation, gentemot konkurrenter och deras 
produkter på marknaden. Det är därför viktigt att ha en klar bild av kundernas 
behov och beteende. Dessa faktorer är enligt Dahlén och Lange avgörande för att 
ett företag ska kunna ”ladda” sitt eget varumärke med unika och relevanta 
associationer.52 Denna typ av kommunikation ska inte förväxlas med 
marknadsföring, som är ett vidare begrepp där bland annat prissättning och 
produktutveckling ingår. 
 
Marknadskommunikation handlar om att identifiera rätt målgrupp, utforma ett 
budskap så att det tilltalar dem samt kommunicera budskapet i rätt kanal.53 Enligt 
Dahlén och Lange är experter, i detta fall Modelltekniks kunder, intresserande av 
attributbaserad och konkret information. Experter bildar sig helst en egen 
uppfattning om en produkt utifrån dess egenskaper. Kommunikation till experter 
kan innehålla stora informationsmängder, då de har lätt att sålla bort information 
som för dem är oväsentlig. Budskapet når ofta fram trots att materialet är 
omfattande. Dahlén och Lange menar även att experter är mer engagerade i 
produkter och därmed mer villiga att interagera med företag – de vet vad de vill 
ha och är därför ofta mycket krävande.54

 
 
 

                                                 
48 Lesley, U. 2004. Sid. 12-13 
49 Ibid. Sid. 60 
50 Larsson, L. 2001. Sid. 67 
51 Hamrefors, S. 2004. 
52 Dahlén, M & Lange, F. 2003. Sid. 13 
53 Ibid. Sid. 19 
54 Ibid. Sid. 164 f 
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2.2 Empiri 
 

Den insamlade empirin har vi fått genom intervjuer med respondenter från de 
olika grupperna. Dessa är Modelltekniks VD, dess medarbetare, dess 
marknadskonsult samt ett antal utvalda kunder hos företaget.  
 
2.2.1 Intervjuer 
 

Den 20 april 2007, genomfördes femton intervjuer med anställda på Modellteknik 
i Eskilstuna AB. Med företagets VD hade vi tre längre intervjuer, 23 mars, 20 
april och 21 maj 2007, medan intervjuerna med medarbetarna genomfördes vid ett 
tillfälle och var kortare. Tiden för intervjuerna varierade beroende på vad de olika 
respondenterna kunde tillföra samt om de var upptagna med arbetsuppgifter. Efter 
att ha fått en uppfattning om vad Modelltekniks anställda tycker om företaget och 
deras informationsmaterial, genomfördes telefonintervjuer med sju av företagets 
kunder, såväl gamla som nya. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur 
Modellteknik uppfattas med betoning på deras informationsmaterial. Nedan 
presenteras en sammanställning av intervjuerna. 
 
2.2.1.1 VD 
 

Modelltekniks VD har haft sin befattning sedan 1995. Han anser att företagets 
informationsmaterial fungerar, men har vissa brister. De nuvarande 
informationsbladen togs fram för fem år sedan och är ett så kallat lösbladssystem, 
vilket har fördelen att informationen skräddarsys till varje kund. VD påpekar att 
det finns en risk att företaget missar att ge kunden rätt information; han ser en 
tendens att kunderna helt fokuserar på vad de behöver just för tillfället. Det kan 
vara svårt att avgöra vilken information som är relevant för den enskilde kunden, 
både nu och i framtiden. Modellteknik har i dagsläget funderingar på att 
komplettera informationsbladen med någon typ av företagspresentation på Dvd.  
 
Det största problemet VD ser i informationsmaterialet är att det inte riktigt speglar 
komplexiteten hos Modellteknik. Han uttrycker ett missnöje med att företaget 
ibland går miste om möjlig merförsäljning till sina kunder, på grund av bristande 
information om företagets utbud. I mån av tid ringer VD runt till kunder för att 
höra sig för om den potentiella kunden har eller kommer att få behov av deras 
tjänster inom den närmaste framtiden. Han betonar också vikten av god 
framförhållning, då det ibland kan dröja uppemot två år från första kontakten till 
en beställning. 
 
Modelltekniks VD menar att deras informationsmaterial är en slags inkörsport till 
företaget, då idealet är att fysiskt få kunderna till Modellteknik för en 
rundvandring, där lokaler och maskinpark visas. VD uttrycker att företaget har ett 
nära samarbete och god kommunikation med sina kunder. De flesta kommer med 
färdiga ritningar av produkter, men Modellteknik är även med och utvecklar 
kundernas förslag för bättre och billigare produktframställning.55  
 

                                                 
55 Personlig intervju med Modelltekniks VD, 28/3 och 20/4 2007 
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Mycket av Modelltekniks informationsmaterial kan klassas som tacit 
knowledge56, alltså ”tyst” kunskap som inte finns nedskriven.  Företaget har ingen 
samlad grafisk profil och VD är en av få som exempelvis vet vilka färgkoder 
Modellteknik använder sig av. 57

 
2.2.1.2 Medarbetare 
 

De anställda på Modellteknik trivs mycket bra och tycker överlag att det är ett 
stabilt företag med bra ledning och goda arbetskamrater. Merparten av de 
anställda arbetar som maskinoperatörer på företaget och har inte särskilt mycket 
kundkontakt, men har stort förtroende för dem som har hand om kontakterna. 
Vissa medarbetare ser inte sig själva som en länk i informationskedjan. Företagets 
medarbetare ser ljust på framtiden och de allra flesta av de tillfrågade tror att 
företaget kan utvecklas mer. Vissa menar att de borde bredda verksamheten 
eftersom många av de anställda har kunskaper som delvis inte utnyttjas. Andra 
menar att företaget skulle kunna köpa in fler ”robotar” och därmed kunna ta emot 
fler ordrar. För Modellteknik är det mycket viktigt att ligga långt framme inom 
tekniken och de har en högteknologisk maskinpark som alla talar varmt för.  
 
Många av de anställda har inte studerat informationsmaterialet närmare och vet 
därför inte vilken bild företaget visar sina kunder. Hemsidan har de flesta av 
medarbetarna tittat på, men det råder delade meningar om den uppfyller sin 
funktion. Vissa menar att den är saklig och på ett bra sätt förmedlar företagets 
koncept, medan andra ifrågasätter alltifrån bildval till om texterna egentligen 
beskriver vad företaget gör. Informationsbladen har nästintill ingen studerat mer 
ingående.  
 
Några av de respondenter som har mest kundkontakt, upplever att kunder ibland 
uttrycker förvåning över att Modellteknik är verksamma inom så många olika 
områden. Respondenterna säger att de hört flera kunder säga ”jaha, så ni gör 
sådant också”, vilket kan spegla otydlighet i kommunikationen. Vissa av 
medarbetarna har även egna förslag på hur detta och andra saker kan förbättras i 
informationsmaterialet. 
 
Modellteknik har kunskap inom flera olika områden, vilket medför att det kan 
vara svårt att på ett bra sätt förmedla en helhetsbild av företaget. De flesta 
anställda upplever dock inte detta som något problem. Någon menar att det inte är 
någon svårighet eftersom företaget är så litet att delarna ändå hålls ihop.58 Här kan 
vi se en skillnad mellan VD:s och de flesta medarbetarnas syn på företagets 
förmåga att förmedla dess komplexitet. VD tror inte att företaget lyckas nå ända 
fram med sin information. Medarbetarna, som inte har direkt kontakt med kunden, 
ser dock inte detta som ett problem. Det kan bero på att de inte befinner sig i den 
del av organisationen där kundkommunikationen sker.   
 
 
 
 
                                                 
56 Tidd, J, Bessant, J, Pavitt, K. 2005. Sid. 154 
57 Personlig intervju med Modelltekniks VD, 28/3 2007 
58 Personliga intervjuer med Modelltekniks medarbetare, 20/4 2007 
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2.2.1.3 Marknadskonsult 
 

Modellteknik har en marknadskommunikatör som jobbar på konsultbasis. Hans 
huvuduppgift är att söka nya kunder och bearbeta marknaden. Han jobbar även 
med att hitta nya vägar för att förmedla Modelltekniks budskap. 
Marknadskonsulten menar att företaget är unikt med sin bredd och att de måste 
framhäva detta på ett tydligare sätt. Enligt konsulten är detta deras USP, Unique 
selling point59, och borde nyttjas därefter. Han säger att deras enda egentliga brist 
när det gäller marknadskommunikationen är deras långa svarstider och 
uppföljning. Om Modellteknik var snabbare att komma i kontakt med kunden 
efter exempelvis ett mässbesök skulle detta kunna skapa ett större kundunderlag.60   
 
2.2.1.4 Kunder 
 

Samtliga av de tillfrågade kunderna anser att de blir väldigt väl och professionellt 
bemötta av Modellteknik. Företaget lever upp till förväntningar och krav. Flertalet 
upplever att den nära och personliga kontakten med företaget under samarbeten 
ofta resulterar i både korrekta resultat och bra informationsutbyte mellan parterna. 
De flesta kunder upplever att Modellteknik alltid går att nå vid frågor och att de 
har korta svarstider. Denna åsikt delas som tidigare nämnts inte av Modelltekniks 
marknadskonsult.  
 
Överlag tycker sig företagets kunder ha en god överblick över Modellteknik och 
dess olika delar. De flesta kunderna har positiva erfarenheter från de besök och 
visningar de fått av företagets lokaler. Kunder som inte har besökt företaget har 
istället fått besök av dem för en presentation av Modellteknik. Många av kunderna 
tycker att informationsmaterialet fungerar bra som aptitretare, men inte som 
fullgod information om vad företaget gör och dess komplexitet. VD har nämnt att 
det ibland kan gå upptill två år mellan första kontakten och en affär. Detta kan 
medföra att kunden har ofullständig information om Modellteknik under lång tid, 
vilket kan försämra företagets chanser till en god affär. Ibland blir situationen den 
omvända, kunden ser bara den information de behöver för tillfället, vilket gör att 
de inte med automatik tänker på Modellteknik nästa gång de har behov som 
företaget kan möta.  
 
Några kunder påpekar att informationen i lösbladssystemet är väl enkel för dem 
som har mycket kunskap inom teknikområdet. Informationen blir således inte 
vägledande och har inga fördjupande avsnitt. Några anser också att det är svårt att 
finna en helhet i informationsmaterialet. En kund, som nyligen kom i kontakt med 
företaget, skulle gärna vilja ha med någon framgångshistoria i materialet för att se 
vad de åstadkommit och vilka företag de har samarbetat med. Kunden tycker att 
en referenslista skulle vara positiv för Modelltekniks informationsmaterial. 
Företaget måste även inse vikten av att hålla sin hemsida uppdaterad, eftersom en 
av företagets kunder hade funderingar om sidan var i bruk. Funderingen grundade 
sig på att sidan inte uppdaterats sedan ett halvår. En annan kund föreslår att 

                                                 
59  Burns, P. 2001. Sid. 86 
60  Telefonintervju med Modelltekniks marknadskonsult, 3/5 2007 

 23 
 



Modellteknik regelbundet ska ringa upp nya och befintliga kunder, för att 
undersöka om de önskar en presentation av företaget. På så sätt anser kunden att 
”företaget kan visa framfötterna utan att bli tjatig”.61

 
2.3 Analys och diskussion 
 

I analys och diskussionsavsnittet presenteras de olikheter vi har funnit, efter 
tolkning av intervjuerna med Modellteknik och deras kunder, i en glapplista. Vi 
presenterar även vissa förbättringsförslag som presenteras närmare i resultatdelen, 
2.3.2. Glappen bör åtgärdas för att skapa överensstämmelse mellan Modelltekniks 
image och profil.  
 
2.3.1 Glapplista 
 

Efter intervjuer med Modellteknik och deras kunder har vi funnit både likheter 
och skillnader i företagets identitet jämfört med kundernas uppfattade bild av 
företaget, dess image. Efter att ha tolkat intervjusvaren fann vi att det största 
glappet ligger i Modelltekniks förmåga att förmedla företagets helhet i sitt 
informationsmaterial. Kunderna anser att de har god kännedom om de olika 
delarna, men av svaren kan utläsas att de saknar en mer övergripande förståelse 
för Modelltekniks komplexitet. Vi är av samma uppfattning som företagets 
marknadskonsult; att komplexiteten i företaget är deras främsta konkurrensfördel 
och därmed borde lyftas fram betydligt mer än idag. Genom att justera vissa delar 
i informationsmaterialet, ger vi förslag på hur en helhet och en röd tråd i 
företagets designade kommunikation kan skapas. Vi vill hitta olika sätt att 
förmedla helheten på, så att detta blir något som genomsyrar hela organisationen 
och därmed når både anställda och kunder. Nedan presenteras åtgärder för hur 
företaget ska få en mer integrerad kommunikation. 
 
 

1. Grafisk profil  
Vi anser att Modelltekniks grafiska profil är otillräcklig, då det inte finns en 
enhetlig layout i informationsmaterialet. Detta är enligt oss det största 
problemet gällande att förmedla en helhet i företaget. Idag är det i stort sett 
bara VD som har överblick över vad som gäller för företagets typsnitt, 
färgkoder och grafiska element. Detta är information som ska finnas 
tillgänglig för alla på företaget och som skulle öka nyttjandet av den enhetliga 
profilen. Kunskapen skulle heller inte längre vara ”tacit knowledge” och på så 
sätt riskeras inte att någon går miste om informationen. 
 
Vissa kunder menar att de har svårt att se en helhet i materialet och tycker att 
det försvårar möjligheten att se företagets fulla kompetens. Som lösning på 
problemet har vi gjort ett förslag på början till en grafisk profil (Bilaga 2) samt 
applicerat denna på en del av befintligt material för att knyta ihop delarna. Vi 
har även gjort vissa bearbetningar av PowerPoint och informationsblad i 

                                                 
61 Telefonintervjuer med utvalda kunder hos Modellteknik, 23/4 och 25/4 2007 
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samband med tillämpning av den grafiska profilen. Den skapar en enhetlighet 
vilket gör att kunden kan fokusera på Modelltekniks erbjudande istället för att 
försöka få företagets olika delar att gå ihop. En grafisk profil är ett medel för 
att tydligt förmedla företagets komplexitet. Exempel på hur profilen har 
applicerats på informationsmaterialet finns i resultatdelen.  

 
 

2. Produktblad 
Informationsmaterialet upplevs av flera kunder som aptitretare, vilket också är 
Modelltekniks avsikt med materialet. VD utrycker att idealet är att fysiskt få 
kunderna till företaget. Vi upplever att Modellteknik tror att 
informationsbladen informerar mer än vad de egentligen gör, då flertalet 
kunder efterfrågar mer konkret information i texterna. Om materialet ska 
fungera som en ingång och främst vända sig till nya kunder bör det läggas in 
fler ”teasers”62 för att skapa ett större intresse för Modellteknik. Vårt förslag 
är att omarbeta lösbladssystemet med ytterligare information och göra det mer 
tillgängligt, genom att använda ett mer grafiskt enhetligt upplägg som binder 
samman materialet. Vi tror även att en enklare broschyr eller ett tillägg till 
företagets mapp, med samlad information om företagets olika 
kunskapsområden, skulle hjälpa till att lyfta fram komplexiteten. Några 
exempel på tidigare samt omarbetade produktblad återfinns i resultatdelen.  

 
 

3. Dvd-presentation  
Modelltekniks VD tror att det finns risk att de missar merförsäljning hos 
kunderna genom att dessa inte känner till Modelltekniks alla delar. Efter att ha 
intervjuat kunderna verkar det inte vara ett så stort problem som VD tror. De 
flesta av kunderna säger sig ha god överblick över företaget. Under 
intervjuerna kom det fram att detta främst har att göra med Modelltekniks nära 
kontakt med kunderna snarare än ett fulländat informationsmaterial. Genom 
intervjuerna kan vi även se att de som fått en rundvandring på företaget tycker 
sig ha en bättre överblick av Modellteknik än de som inte varit där. Med andra 
ord är visningen av företaget väl uppskattad samtidigt som den ger bra 
information. En lösning måste dock hittas för dem som inte har möjlighet att 
besöka företaget, då kundbesök uppenbarligen inte fyller samma funktion. Ett 
förslag är att gå vidare med Modelltekniks idé om en Dvd-presentation som 
kan skickas till intresserade kunder. På Dvd:n får kunden en virtuell 
rundvandring i företagets lokaler med en berättarröst som guide. Denna skulle 
även kunna utvecklas mot det interaktiva hållet så att kunderna själva kan 
välja vilka delar de vill veta mer om. Dvd:n skulle även kunna delas ut på 
Elmiamässan för att öka intresset för Modellteknik samt vara ett komplement 
till det övriga informationsmaterialet. 
 

 
4. Medarbetarna 
Efter intervjuerna med Modelltekniks medarbetare framgår att de har dålig 
överblick över företagets informationsmaterial. De flesta känner inte att de har 

                                                 
62 ”Teaser” - ett sätt att väcka kundens uppmärksamhet och nyfikenhet för något. 
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del i kundkontakten och behöver därför inte känna till informationen mer 
ingående. Vi menar att det är viktigt att alla är delaktiga i helheten på ett 
företag. Därför tror vi att det är viktigt att vid personal- och frukostmöten gå 
igenom informationsuppdateringar samt vad företaget vill förmedla. En 
lösning vore att medarbetarna på arbetstid får gå igenom 
informationsmaterialet samt komma med förslag. Detta eftersom flera 
medarbetare under intervjuerna hade synpunkter och förbättringsförslag på 
materialet. 
 
 
5. Nyhetsbrev 
Vissa kunder tror att Modellteknik skulle vinna på att hålla sig mer aktuella 
hos både befintliga och möjliga kunder, annars finns det risk att man inte 
väljer just dem. För att hålla sig uppdaterade hos kunderna föreslår vi att 
Modellteknik kommer igång med sina nu vilande nyhetsbrev. Att kontinuerligt 
skicka ut brev, cirka tre gånger om året, kommer att hjälpa kunderna att hålla 
Modellteknik i minnet samt uppdatera dem om företagets utbud. Nyhetsbreven 
ska följa den grafiska profilen och blir därmed ytterligare ett sätt att visa på 
företagets helhetstänk. Förhoppningen är att det skapar igenkänning vid 
kontakt med övrigt informationsmaterial. Extra viktigt är det att skicka ut ett 
aktuellt nyhetsbrev precis innan Elmiamässan, för att påminna kunden om att 
gå förbi Modelltekniks mässmonter.  

 
 

6. Hemsida 
Eftersom Internet är en lättillgänglig informationskälla bör hemsidan hållas 
mer uppdaterad än den gör idag. En kund undrade om sidan var i drift då de 
senaste nyheterna var ungefär ett halvår gammal. Hemsidan bör också ingå i 
den grafiska profilen för att skapa helhet i informationsmaterialet. Detta skulle 
kunna göras genom att tillämpa några av de grafiska elementen och använda 
sig av samma typsnitt. Vi anser att hela sidan inte behöver göras om, eftersom 
den befintliga strukturen fungerar bra. 

 
 

7. Referenser 
En kund efterfrågar någon typ av referenslista med framgångshistorier för att 
veta vad Modellteknik har gjort tidigare. En lösning på detta är att göra 
ytterligare ett lösblad till mappen, vilket skulle möta kundernas efterfrågan. I 
bladet presenteras exempelvis tre nöjda kunder med deras produkter och ett 
citat från varje person för att skapa närhet mellan kund och företag. Genom att 
visa på vad Modellteknik gjort tidigare kan än en gång företagets helhet och 
komplexitet lyftas fram. Det blir extra tydligt när kunden får konkreta 
exempel.  
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2.3.2 Resultat  
 

I resultatet presenteras våra förbättringsförslag närmare med koppling till de fyra 
aspekterna; lokal, produkter, presentation och publikation, från processen i 
artikeln Managing Corporate Image and Identity och återknyter till vår 
arbetsprocess.  Dessa fyra är profilbärande för hela företagsprofilen, som kan 
delas upp i fyra delar; produkt-, miljö-, individuell- och visuellprofil. Som nämnts 
i arbetets avgränsning har vi fokuserat på presentation och publikation, alltså 
främst den visuella profilen. Det är inom dessa två aspekter vi har arbetat fram 
förbättringarna. För att ge en bild av hur vi uppfattar lokaler och produkter, som är 
de andra två aspekterna, kommer vi kort att presentera dem i slutet av resultatet. 
Detta för att visa på det helhetstänk som vi vill ska genomsyra organisationens 
informationsmaterial.  
 
2.3.2.1 Publikation 
 

Enligt Lesley skapar samma budskap i alla kanaler ett starkare intryck och blir 
mer trovärdigt genom känslan av igenkänning63. Det var detta vi ville 
åstadkomma genom att skapa en grafisk profil för Modellteknik och enligt 
kunderna saknas idag något sammanbindande i informationsmaterialet. Kunderna 
är mycket positiva till företaget, men anser att företagets kompetens inte alla 
gånger kommer fram i deras informationsmaterial. Genom att förstärka uttrycket 
tror vi att kunderna kommer att uppleva Modellteknik som mer samlat och 
därmed kan de lättare föra fram sitt budskap. En enhetlig profil kan även bidra till 
en känsla av samhörighet såväl internt som externt. Den grafiska profilen har inte 
bara applicerats på publikationer utan även på presentation.  
 
En viktig utgångspunkt vid produktionen av informationsbladen var att det inte 
skulle tillkomma några stora kostnader för Modellteknik. Efter företagets 
önskemål utformades informationsmaterialet så att det lätt kan uppdateras utan 
större omkostnader. Idag skriver de ut bladen på sin egen färgskrivare och vi vill 
att de ska ha möjlighet att göra så även i fortsättningen.  
 
Informationsbladen har utformats enligt den grafiska profilen genom att, tvåspalt 
har valts eftersom det ger god läslighet, bra radlängd och flexibilitet. Det är också 
lättare att med tvåspalt variera layout och bildstorlek. Formatet på bladen är 
stående A4. Radlängden hamnar under 60 tecken men över 35, vilket är 
rekommenderat för god läsbarhet. Vi har även försökt att se till att materialet 
följer Petterssons tio punkter för ett bra informationsmaterial. Bland annat genom 
att materialet är välstrukturerat, konsekvent i sin utformning, tydligt och enkelt. 
Nedan presenteras några exempel på omarbetade lösblad. De vänstra är 
Modelltekniks tidigare version och de högra är våra förslag med den grafiska 
profilen applicerad. 
 

                                                 
63 Lesley, U. 2004. Sid. 12-13 
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2.3.2.2 Presentation 
 

Presentation som aspekt är både presentationer av företagets informationsmaterial 
och även hur de anställda presenterar och representerar företaget. Det sistnämnda 
går in under individuellprofil, men vi har enbart gett förbättringsförslag inom 
ramen för den visuella profilen. Vi har valt att applicera den grafiska profilen även 
på presentationsaspekten och det mediet vi använt oss av är PowerPoint. I vår 
version av företagets PowerPoint-presentation har vi utgått från deras nuvarande 
bildspel, då vi vill att företaget ska kunna använda samma muntliga presentation 
som tidigare. Modelltekniks PowerPoint-presentation har fått en tydligare helhet 
efter att ha utformats enligt den grafiska profilen. De grafiska elementen; linjerna 
och triangeln, är återkommande för att skapa igenkänning och struktur. De vänstra 
är Modelltekniks tidigare version och de högra är våra nya förslag. 
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2.3.2.3 Lokal och produkter 
 

Själva fabrikslokalen är öppen, ljus, och välstädad. Den ger intryck av att vara i 
toppskick både gällande teknik och ordning. Detta är något som kunderna påtalat 
för Modellteknik att de tycker är mycket positivt. Fabrikslokalen och därigenom 
även miljöprofilen, förmedlar på så sätt precis vad Modellteknik vill. De är ett 
företag som ligger långt fram teknologiskt och har en stor bredd på olika delar av 
marknaden. De övriga lokalerna är kontor och konferensrum, i några av dessa rum 
hänger inramade planscher med fakta om företaget. Informationsdesignen i ett 
rum bör bestå av korta meddelanden för att göra mottagaren uppmärksam på 
informationen. Vissa exempel på produkter finns för observation. Lokalerna är 
fräscha och fyller sin funktion men ger inte samma intryck som själva fabriken. 
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De skulle behöva bindas ihop med varandra och även de utstråla Modelltekniks 
kunskap och komplexitet. Hur detta bäst görs låter vi vara osagt då vi inte har 
kunskap inom området. Vi vill poängtera att lokalerna i Modelltekniks fall inte är 
något som hindrar deras informationsflöde, utan istället är till god hjälp vid 
exempelvis rundvandringen.  
 
Många av företagets produkter visar på Modelltekniks komplexitet och förmåga 
att vara med genom en hel produktframtagning. Detta återkopplar till 
produktprofilen. Företaget har några produkter för exponering i passagen mellan 
kontor och fabrik. Enligt vår mening skulle de på ett bättre sätt och i större skala 
visa upp sina produkter. Detta för att under rundvandringar ha möjlighet att 
informera kunderna, på ett konkret sätt, vilken kunskapskapacitet de har. 
 
2.4 Källkritik  
 

Källkritik är en samling metodregler för att kunna ta reda på vad som är sant och 
grunden till vår kunskap ligger i källan. Har vi inte källan är det inte vår kunskap. 
För att granska ett material mer noggrant i källkritiskt syfte tillämpas vanligtvis de 
källkritiska principerna som omfattar ifrågasättande av äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet.64 Det är detta tankesätt som genomsyrat hela 
arbetets litteratur- och källgenomgång. 
 
Vi är medvetna om att vi inte har så många olika källor i det teoriavsnitt som rör 
informationsdesign. Vi ser inte detta som något större problem då de källor vi har 
använt oss av är tillförlitliga. Tillförlitligheten stärks av att alla fyra källkritiska 
principerna använts.  
 

                                                 
64 Thurén, T. 1997. Sid. 11 f  
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3. Avslutande del 

 
I detta avslutande avsnitt presenteras vår slutsats och således svar på vår 
frågeställning och vårt syfte. Vi ger även rekommendationer till hur framtida 
forskning inom vårt ämnesområde skulle kunna fortsätta. Som en sista punkt i 
arbetet presenteras de referenser som använts.  
 
3.1 Slutsats 
 

Vår frågeställning för denna C-uppsats har varit följande:  
 
Vad säger Modellteknik i Eskilstuna AB:s marknadskommunikation om företaget, 
finns det några glapp i förmedlingen av deras budskap och hur skulle de i så fall 
kunna överbyggas? 
 
För att kunna besvara frågeställningen har vi gjort intervjuer med i stort sett 
samtliga på Modellteknik samt med företagets marknadskonsult och kunder till 
företaget. Intervjuerna ledde fram till ett antal olikheter mellan grupperna. De 
skillnader vi fann gällande uppfattning om informationsmaterialet resulterade i en 
”glapplista”. Eftersom vår ansats har varit hermeneutisk har vi gjort vårt bästa för 
att tolka och jämföra de svar vi fått mot varandra.  
 
Eftersom det mest centrala inom informationsdesign är att få fram ett budskap 
från sändare till mottagare har detta varit en väsentlig del i arbetet. I Petterssons 
kommunikationsmodell (Figur 2) kan denna process utläsas. Mellan sändare och 
mottagare sker representationen och det är den delen vi främst undersökt. I 
uppfattningen av Modelltekniks representation fann vi grunden till ”glapplistan”. 
Genom intervjuerna kunde vi få fram vad Modellteknik vill förmedla samt om 
deras kunder har samma uppfattning, alltså om representationen fungerat. I de 
flesta fall har företaget på ett föredömligt sätt lyckats förmedla sitt budskap, dock 
hittade vi några glappunkter. Som vår frågeställning visar, var även vår avsikt att 
hitta möjliga lösningar för olikheterna vilka vi sammanställt nedan. 
 

1. Grafisk profil. Flera kunder uttryckte i intervjuerna att de har svårt att få 
en helhet i informationsmaterialet. Modelltekniks komplexitet lyser inte 
heller alltid igenom i materialet. Detta skulle kunna avhjälpas med en 
grafisk profil, på så sätt skapas igenkänning och struktur över företagets 
informationsmaterial och kunderna kan fokusera på den faktiska 
informationen. 

 
2. Produktblad. Produktbladen ska uppfattas som aptitretare för företaget, 

vilket de också gör. Vissa kunder tycker dock att företaget bör ha mer 
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ingående information i bladen. Förslag till omarbetning av produktbladen 
har gjorts efter den grafiska profilen.  

 
3. Dvd-presentation. Det mest uppskattade i informationsväg har varit den 

rundvandring kunderna får när de första gången besöker Modellteknik. För 
att rundvandringen ska kunna nyttjas av fler, har vi genom intervjuerna fått 
bekräftelse på att idén med en Dvd-presentation är intressant. Kunderna 
får en virtuell rundvandring i företagets lokaler, även om man träffat 
Modellteknik på en mässa. 

 
4. Medarbetarna. Modelltekniks medarbetare har dålig överblick över 

företagets informationsmaterial. Det är viktigt att alla är delaktiga i 
helheten på ett företag, annars sänds inte samma signaler ut i alla kanaler 
och kunden kan bli förvirrad.  Därför tror vi att det är viktigt att vid möten 
att gå igenom informationsuppdateringar samt vad företaget vill förmedla.  

 
5. Nyhetsbrev. Vissa kunder tror att Modellteknik skulle vinna på att hålla 

sig mer aktuella hos både befintliga och möjliga kunder. För att hålla sig 
uppdaterade föreslår vi att företaget kommer igång med sina nu vilande 
nyhetsbrev. Nyhetsbreven ska följa den grafiska profilen och blir därmed 
ytterligare ett sätt att visa på företagets helhetstänk.  

 
6. Hemsida. Hemsidan bör hållas mer uppdaterad än den gör idag. Även den 

bör ingå i den grafiska profilen för att komma med i 
informationsmaterialets helhetstänk. Detta skulle kunna göras genom att 
tillämpa några av de grafiska elementen och använda sig av samma 
typsnitt.  

 
7. Referenser. Någon typ av referenslista med framgångshistorier 

efterfrågas. Genom att visa på vad Modellteknik gjort förut kan företagets 
helhet och komplexitet lyftas fram. Vi tror att detta blir extra tydligt när 
kunden får konkreta exempel.  

 
 

Med hjälp av ”glapplistan” kan vi se hur informationsdesign kan implementeras 
på ett företags informationsmaterial och förbättra dess marknadskommunikation. 
De lösningar vi har kommit fram till är dock inte fulländade för alla företag. Vi 
har valt att visa några sätt som designad kommunikation kan användas på för att 
förbättra relationen mellan kund och företag. Idealet är att profil och image 
stämmer överens. En del av vårt personliga syfte var att skapa en struktur för 
företag att följa vid utveckling av sin designade kommunikation. Under arbetets 
gång har vi insett att företag är alltför komplexa för att följa en gemensam mall. 
Vi har däremot fått fram vilka delar som är väsentliga att titta på vid utveckling av 
ett företags marknadskommunikation. Oavsett om man väljer att utgå från de fyra 
aspekterna på information eller de olika företagsprofileringarna kommer vi fram 
till att det är samma punkter som berörs; lokalens utformning och visuella 
kommunikation, produkternas bredd och innovationspotential, personalens 
kompetens och förmåga att förmedla företagets budskap. Det sista och kanske 
allra viktigaste är själva utformningen av informationen gällande grafisk profil 
och helhetstänkande. En annan, för oss, väsentlig del var att knyta samman 
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informationsdesign med innovationsteknik. Genom arbetet känner vi att detta har 
uppnåtts även om inga direkta kopplingar framkommer i uppsatsen. Vi tror att vi 
med hjälp vår kunskap inom innovation kan se på informationsdesign ur ett vidare 
perspektiv. 
 
Dessa punkter kan hjälpa till att förbättra Modelltekniks företagsprofilering, med 
den visuella profilen i fokus. Profilen bidrar till att skapa en positiv och enhetlig 
bild av företaget, en känsla av samhörighet såväl internt som externt samt att 
skapa en röd tråd genom företagets informationsmaterial. Vi har fått indikationer 
från Modellteknik på att förbättringsförslagen fyller ett tomrum och att flera av 
förslagen kommer att användas65. Genom den här uppsatsen har vi fått 
Modellteknik att se behovet och fördelarna med designad kommunikation och 
därmed se på sin information med nya ögon. Genom en tydlig grafisk profil 
skapas ett samband i informationsmaterialet, vilket kan hjälpa såväl kunder som 
personal att förstå företagets syfte och komplexitet.  

 
 
3.2 Rekommendationer  
 

För att föra detta arbete vidare skulle utprovning med uppföljande omarbetning av 
förbättringsförslagen kunna göras. Om liknande arbete ska göras igen kan en mer 
omfattande utprovning av det befintliga informationsmaterialet göras, exempelvis 
genom att mer ingående studera vilka delar av materialet som är svåra att förstå. 
Även utveckling av Dvd-presentationen skulle kunna var ett framtida uppdrag.  

                                                 
65 Personlig intervju med Modelltekniks VD, 21/5 2007 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide till Modellteknik(MT) 
 
Alla intervjuer har varit explorativa därför har inte endast standardiserade frågor 
använts. Frågorna nedan är alltså inte de enda som ställts, men de vi utgått från. 
 

1. VD 
 

Vilka olika delar har MT? 
Vad är tanken med lösbladssystemet i ert informationsmaterial?  
Har MT kapacitet/intresse för merförsäljning? 
Hur ser du på företaget, hur anser ni er vara nischade? 
Har ni ett stabilt kundunderlag? 
Vad tror du att MT förmedlar för budskap till sina kunder? 
Upplever du att ni har en större potential än ni utnyttjar? 
Ni har inte all produktutveckling hos er, missar ni på det? 
Ni har många delar, jobbar ni på att väva ihop dem för att skapa en helhet? 
Hur interagerar ni med kunderna? 
Vad tycker du om ert informationsmaterial? 
Tror du att det finns kunder som skulle kunna ha intresse för information inom 
andra områden? 
 
2. Medarbetare 
 

Hur upplever du MT? 
Hur tror du att era kunder upplever er? 
Upplever du att ni har en större potential än ni utnyttjar? 
Ni har många delar, jobbar ni på att väva ihop dem för att skapa en helhet? 
Vad tycker du om ert informationsmaterial? 
Tror du att det finns kunder som skulle kunna ha intresse för information inom 
andra områden? 
 
3. Marknadskonsult 
Vad är ditt exakta uppdrag? 
Hur många timmar i månaden lägger du ner? 
Vad anser du är MT:s största tillgång och framkommer det i informationen? 
Vad anser du informationsmässigt är MTs främsta brist? 
 
4. Kunder 
Vad köper ni främst från MT? 
Hur länge har ni samarbetat/varit kunder hos MT? 
Vad anser du om MT som företag? 
Vilka av företagets informationsmaterial har du kommit i kontakt med? 
Vad tycker du om företagets informationsmaterial? 



 

Bilaga 2. 
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