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Sammanfattning 
Malin Lagerberg, student på Textdesignprogrammet, Mälardalens högskola, Eskilstuna 
Uppdatering och omarbetning av katalog 
Rapport i kursen KI 1580, Examensarbete inom Informationsdesign 
 
”Din katalog – tjänster från Konsult och Service” presenterar de tjänster som förvalt-
ningen Konsult och Service inom Västerås Stad (läs kommun) erbjuder. Katalogen är två 
år gammal och mitt examensarbete har gått ut på att uppdatera och omarbeta katalogen 
efter de förhållanden som råder nu. 

Jag har analyserat katalogen, såväl text- som bildmässigt. Katalogens sändare, chefer 
inom Konsult och Service, har i intervjuer givit sina synpunkter på befintlig katalog. De 
har även bidragit med underlag till nya texter. Katalogens målgrupp, Konsult och 
Services kunder, har analyserats. I en mindre enkätundersökning har de också fått delge 
sina åsikter om befintlig katalog. Teori i ämnet informationsdesign har gett en hel del 
uppslag på förändring av katalogens utformning. Mina egna reflektioner har också med-
fört vissa omarbetningar. 

Den nya versionen av katalogen har uppdaterade texter som är något kortare, lite enk-
lare och mer personliga än originaltexterna. Läsaren tilltalas med ”du”. Bilderna är ut-
bytta: symbolbilderna har ersatts med verksamhetsbilder. Katalogen har försetts med en 
innehållsförteckning och med kontaktinformation; bilderna har fått bildtexter. Katalogens 
namn, format och upplägg i stort är däremot oförändrat. Katalogen följer också fort-
farande Konsult och Services grafiska profil. 

Den nya versionen av ”Din katalog” är väl genomtänkt och genomarbetad och borde 
vara bra ur både sändarnas och målgruppens synvinkel samt ur informationsdesign-
synpunkt. 
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1 Inledning 
1.1 Rapporten 
Denna rapport är en del av kursen KI 1580, Examensarbete inom Informationsdesign, vid 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Rapporten beskriver mitt examensarbete och den 
följer den traditionella rapportens disposition (Backman, 1998 s.42). 

1.2 Examensarbetets koppling till informationsdesign 
Rune Pettersson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola i Eskilstuna, 
skriver i sin bok Ord, bild & form att informationsdesign bland annat omfattar ”studier av 
teknik och processer för utformning och användning av informationsmaterial” (2003, 
s.284). Eftersom det här examensarbetet handlar om utformning, eller design, av en 
katalog som ska informera om en förvaltnings tjänsteutbud, är kopplingen till ämnet 
informationsdesign självklar. 

1.3 Bakgrund   
Jag har gjort mitt examensarbete på affärsområde Information på Konsult och Service, 
som är en förvaltning inom Västerås stad (läs Västerås kommun). Förvaltningen är en 
sorts ”intern konsultbyrå” och består av fem affärsområden: Personal, Ekonomi, Kontor, 
Information samt IT. Till skillnad från övriga förvaltningar inom staden – som är 
anslagsfinansierade – är Konsult och Service intäktsfinansierat. För sin ”överlevnad” är 
man beroende av att få in uppdrag som man utför och får betalt för.  

Hösten 2002 gav Konsult och Service ut en katalog som presenterar förvaltningen och 
talar om vilka tjänster man kan erbjuda sina kunder, det vill säga övriga förvaltningar, 
styrelser, nämnder och bolag inom Västerås stad. Katalogen heter ”Din katalog – tjänster 
från Konsult och Service”. Genom att ge ut katalogen visade man en enad front utåt – att 
de fem affärsområdena var en förvaltning och hade ett enhetligt budskap – samt att man 
var en stöd- och supportorganisation som gärna stod till tjänst. Tack vare att Konsult och 
Service nu kunde sköta alla stödtjänster, menade man, kunde övriga förvaltningar ägna 
kraft och energi åt sin kärnverksamhet. Katalogen var ett sätt att marknadsföra Konsult 
och Service inför ”Samstöd”, ett kommunalt beslut som trädde i kraft den 1 januari 2003 
och som skulle gälla i två år framåt. 

”Samstöd” innebär att alla stödfunktioner inom Västerås stad har centraliserats till 
Konsult och Service. Innan beslutet togs, kunde en förvaltning själv sköta till exempel sin 
löneadministration och sin produktion av trycksaker eller ta hjälp av Konsult och Service; 
det var upp till förvaltningen hur man ville göra. Efter ”Samstöds” införande måste alla 
inom Västerås stad anlita Konsult och Service, med undantag av bland annat de tjänster 
som affärsområde Kontor erbjuder. Naturligtvis är det mycket viktigt att kunderna får upp 
ögonen för vad Konsult och Service har att erbjuda, samt att de är nöjda med utförandet, 
så att de fortsätter att anlita förvaltningen även om ”Samstöd” skulle upphöra. 
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1.4 Problemformulering   
Den översiktliga tjänstekatalogen som Konsult och Service gav ut hösten 2002 är 
inaktuell. Chefen för affärsområde Information på Konsult och Service, min uppdrags-
givare, anser att katalogen behöver uppdateras. Dels har trycksaker en begränsad 
livslängd och dels, i det här fallet, har ett politiskt beslut börjat gälla, som eventuellt kan 
påverka katalogens utformning. Katalogen kan också ur informationsdesignsynpunkt 
behöva förbättras. Min problemformulering lyder: 
 

• Hur uppdaterar och omarbetar jag ”Din katalog – tjänster från Konsult och 
Service” för att den ska bli så bra som möjligt ur både sändarnas och 
målgruppens synvinkel samt ur informationsdesignsynpunkt? 

1.5 Syfte och avgränsningar 
Syftet med mitt examensarbete är att ta fram en ny, uppdaterad version av ”Din katalog – 
tjänster från Konsult och Service”, främst utifrån förvaltningens (sändarens) önskemål 
men också utifrån kundernas (mottagarnas eller målgruppens) behov. Min huvuduppgift 
är att arbeta med texten och anpassa den efter de förhållanden som råder nu. Men 
eftersom examensarbeten ska ha en viss omfattning för att anses tillräckliga ska jag även 
ta fram ett nytt layoutförslag. 

Konsult och Service har som redan nämnts flera affärsområden med olika kompe-
tenser, vart och ett med sina talesmän. Jag har därför i praktiken haft, inte bara en, utan 
tio sändare att ta hänsyn till. Intervjuerna med dessa tio personer har tagit mycket tid i 
anspråk. Detta har gjort att jag i stort sett har fått begränsa mig till att ta reda på sändarnas 
synpunkter och önskemål vad det gäller ”Din katalog”; jag har haft mindre tid till förfo-
gande för att undersöka mottagarnas ståndpunkter. Mottagarnas, kundernas, synpunkter 
har jag tyvärr bara hunnit belysa i en mycket begränsad enkätundersökning. 

1.6 Källkritik 
De skriftliga källor som jag har använt utgörs av facklitteratur inom olika områden (se 
Källförteckning, sidan 33). De är skrivna av auktoriteter inom respektive ämnesområde 
och kan därför anses tillförlitliga. Flera av böckerna berör dessutom samma ämne och 
deras teorier överensstämmer. Detta ökar tillförlitligheten. En bok är relativt gammal, 12 
år, men den överlappar som redan nämnts flera av de andra böckerna och motsäger inte 
deras teorier. Övriga böcker är relativt nypublicerade, för 6 år sedan eller senare, och får 
sägas ha aktuella kunskaper att förmedla. De muntliga källor som jag har använt mig av, 
förutom de personer som jag intervjuade, arbetar alla på Konsult och Service. De har efter 
bästa förmåga försökt att svara på mina frågor. Visserligen är de lojala mot sin 
arbetsgivare, men det finns ingen anledning att tvivla på deras uppgifter. Vad det gäller 
tillförlitligheten, validiteten, hos intervjuer och enkäter hänvisas till kapitel 3. 
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2 Teori 
Under denna rubrik tar jag upp teori som är tillämplig i mitt examensarbete. Eftersom det 
är en omöjlighet att få med all teori av vikt, har jag koncentrerat framställningen till det 
mest väsentliga. 

2.1 Kommunikationsprocessen 
                

          
 
Figur 1.  Enkel modell över kommunikationsprocessen, hämtad ur boken Effektiv visuell 
kommunikation av Bo Bergström (2001, s.102). 
 
Modellen ovan (se Figur 1) visar hur ett budskap kan överföras från sändare till mottagare 
via en eller flera kanaler. Trots att sändaren riktar sitt budskap till en större grupp, 
målgruppen, är det endast en del människor i gruppen, nämligen mottagarna, som nås av 
budskapet. Mottagarna kan eventuellt ge sändaren feedback, det vill säga återkoppling 
eller ”svar”. 

Applicerar vi kommunikationsmodellen på mitt examensarbete, så vill Konsult och 
Service (sändare) nå ut med information om sina tjänster (budskap) genom trycksaken 
”Din katalog” (kanal) till samtliga kunder (målgrupp). Förvaltningen vill få feedback 
genom att kunderna köper fler tjänster eller åtminstone hör av sig och vill ha ytterligare 
information om tjänsterna. Hur ska informationen om tjänsterna – budskapet – utformas 
för att nå så många mottagare i målgruppen som möjligt? 

2.2 Trovärdighet 
För att mottagarna överhuvudtaget ska bry sig om budskapet måste det vara trovärdigt, 
det vill säga att det måste vara möjligt att tro på det. Ett budskap med hög trovärdighet är 
möjligt att förstå och verkar vara korrekt. Pettersson resonerar (2003, s.611): 

”Vidare har ett budskap med hög trovärdighet en bra struktur, övertygande argument, 
ordentliga referenser och relevanta exempel. Det är också en stor fördel om text och 
bilder har såväl hög läslighet och som hög läsbarhet.” 
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Begreppen läslighet och läsbarhet behöver en närmare förklaring. 

2.3 Läslighet – texter 
Läslighet har med utförandet att göra. Texter och bilder som är lätta att läsa har hög 
läslighet. För att lätt kunna läsa en text eller betrakta en bild måste till exempel den 
tekniska kvaliteten vara tillräckligt god. 

Vad det gäller texter bör följande faktorer vara väl valda (Pettersson 2003, s.393): 
teckensnitt (textens utseende), teckengraden (textens storlek), ordmellanrum, radlängd 
och radavstånd. Man bör också ta ställning till om, i den aktuella situationen, versaler 
eller gemener (stora eller små bokstäver) ger bäst läslighet. Eftersom ”Din katalog” är en 
trycksak, kommer nyss nämnda faktorer att sättas i relation till tryckta texter som ska 
läsas på normalt läsavstånd, 30-40 cm. 

2.3.1 Teckensnitt 
Vanligt förkommande teckensnitt har hög läslighet, eftersom vi har lättare för att läsa det 
vi är vana vid att läsa. Pettersson menar därför att man inom informationsdesign bör 
undvika ovanliga teckensnitt (2003, s.393). 

Vidare bör man, enligt Typografisk handbok (Hellmark 2000, s.26), helst välja 
antikvor till brödtext. Teckensnittet Times New Roman är exempel på en antikva. 
Teckensnittet Arial är exempel på en sanserif eller linjär, som är den andra stora tecken-
snittsgruppen. Antikvor har, till skillnad från sanserifer, serifer (små ”fötter”) att stå på 
och lämpar sig bättre för längre texter. Detta har att göra med hur vi läser. Åke Hallberg 
skriver i Typografin och läsprocessen (1992, s.99) att det är inte ”de enskilda bokstäverna 
utan den kompletta ordbilden (helheten) som vi registrerar när vi läser”. Han anser att 
seriferna sammanbinder ordets bokstäver och ger på så sätt tydligare ordbilder (Hallberg 
1992, s.102). 

Många företag har en grafisk identitet. I den brukar bland annat ingå företagets logo-
typ, företagsmärket (förenklad logotyp), samt vilka färger och teckensnitt man bör använ-
da i korrespondens och marknadsföring (Bergström 2001, s.269). Vid val av teckensnitt 
får man hoppas att man tänkt på läsligheten. 

2.3.2 Teckengrad, radavstånd och radlängd 
Om löpande text i böcker ska vara läsliga för vuxna med normal syn bör den sättas i 10 
till 12 pt (punkter) (Hellmark 2000, s.27). Läsligheten förbättras inte av att man går upp i 
grad, utan det kan vara effektivare att man går ner en punkt och i stället ökar radavståndet 
(Hellmark 2000, s.30). Radavståndet i sin tur ska sättas i förhållande till teckengraden och 
ska vara teckengraden plus 15-20%, gärna lite mer (Pettersson 2003, s.394). Vidare bör 
radlängden varken vara för kort eller för lång. Den ideala radlängden är 45-55 tecken per 
rad. Då hittar ögat enkelt rätt forsättningsrad vid radbyte (Hallberg 1992, s.94). 

2.3.3 Ordmellanrum 
Mellanrummen mellan orden i en text, ordmellanrummen, ska vara så stora att man tyd-
ligt kan skilja orden åt. Samtidigt ska de inte vara alltför stora om texten ska vara lättläst. 
Rent utseendemässigt vill man ofta ha marginaljusterade texter – det vill säga texter med 
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både rak vänster- och högerkant – och de kan ofta bli ofta ”gluggiga”. Då gäller det att 
manuellt gå in och minska ordmellanrummen för att läsligheten ska bli god. 

2.3.4 Versaler kontra gemener 
Vilka bokstäver är mest lättlästa när det gäller trycksaker, versaler eller gemener? Versa-
ler har sämre enskild karaktär, och ”läses faktiskt bokstav för bokstav, vilket självklart 
försvårar läsningen” (Bergström 1998, s.102). Ska texten ha hög läslighet, bör därför 
versaler användas endast i rubriker och i mycket korta texter. 

2.4 Läslighet - bilder 
Som redan nämnts har läslighet med utförande att göra. Bilder måste ha tillräckligt god 
teknisk kvalité för att vara läsliga. En tryckt bild ska ha sådan upplösning, grad av 
detaljskärpa, att de detaljer man vill ska framträda också gör det (Pettersson 2003, s.62, 
628). Förutom bildens tekniska kvalité finns det mycket annat som kan påverka hur lätt vi 
läser en bild. Pettersson (2003, s.633) tar bland annat upp följande aspekter som kan vara 
avgörande för läsligheten av bilder: foto, illustration eller datorgenererad bild; svartvit 
bild eller färgbild; bildens yttre form; bildens storlek samt om det finns några tecken eller 
lösord inne i bilden. 

2.5 Läsbarhet – texter 
Läsbarhet har med betydelsen att göra. Om budskapet i en text ska gå fram, måste läsaren 
ha möjlighet att förstå texten; texten måste vara läsbar. 

Texter som är anpassade efter mottagaren har större möjlighet att ”gå hem”. Genom 
att ta reda på fakta om målgruppen – göra en målgruppsanalys (se avsnitt  3.4) – kan man 
anpassa textens språkliga nivå, facktermer etcetera, efter målgruppens förkunskaper. I 
Skrivboken tar Siv Strömquist (2000, s.73) även upp att man bör ha en klar och precis 
struktur i sin text, skriva enkelt, personligt och varierat samt följa skrivspråkets regler för 
att texten ska bli läsbar. Att strukturera sin text innebär bland annat att man delar in den i 
mindre delar – kapitel, stycken och avsnitt – där varje del har en ”röd tråd”. För att under-
lätta förståelsen av en viss textdel bör den ha en väl vald rubrik. 

Personligen tycker jag också att textbindningen har stor betydelse för om man ska få 
ett sammanhang i, och enklare förstå en text. Texter med hög läsbarhet har bra textbind-
ning; meningarna, styckena och avsnitten hänger ihop inte bara var för sig utan också 
sinsemellan. 

2.6 Läsbarhet - bilder 
Läsbarhet har, som redan nämnts, med betydelsen att göra. Samma bild kan betyda olika 
saker för olika människor; vi tolkar bilder olika. När bilder används i informations-
sammanhang och är en del av budskapet, är det därför viktigt att sändaren får mottagaren 
att uppfatta bilderna så som det är tänkt. Ett sätt är att skriva bildtexter, som placeras i 
anslutning till bilden och helst under den. ”Bildtexten skall berätta om bilden och 
förankra den tolkning som informatören vill förmedla till läsaren”, menar Pettersson 
(2003, s.85). Ett annat sätt att minska feltolkningen av en bild, är att använda bilder som 
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är relevanta för situationen och anpassade för målgruppen. Ett tredje sätt är att använda så 
enkla, omedelbara och okomplicerade bilder som möjligt. 

2.7 Informationslayout 
Texter och bilder i trycksaken bör vara läsliga och läsbara för att den ska upplevas som 
trovärdig. Då har budskapet möjlighet att nå fram till mottagarna. Man bör också tänka på 
helheten, layouten på varje sida eller uppslag i trycksaken. I informationslayout placeras 
texter, bilder och tomrum så att budskapet är i fokus (Pettersson 2003, s.301). I 
dekorationslayout, som är det motsatta, lägger man stor vikt vid dekorativa detaljer och 
kanske mindre vikt vid budskapet. Vidare är strukturen tydlig i informationslayout. En 
innehållsförteckning gör det möjligt för läsaren att överblicka hela strukturen, förutom att 
den också underlättar för läsaren att hitta i materialet (Pettersson 2003, s.322). 

I informationslayout bör text och bilder komplettera och förstärka varandra.  Bilder 
ska inte bara vara en sorts utfyllnad eller dekoration. Helst ska man arbeta parallellt med 
text och bild och inte bara, när texten är färdigskriven, leta fram några bilder som ”kan 
passa till”. 

3 Metod 
Under denna rubrik försöker jag i detalj beskriva det totala tillvägagångssättet vid de em-
piriska observationerna. Min metod ska nämligen vara möjlig att, så gott det går, upprepa 
för någon annan som då bör komma fram till samma resultat. Detta kallas replikation 
(Backman 1998, s.37). 

3.1 Research 
Eftersom mina förkunskaper om kommunens verksamhet, och framförallt Konsult och 
Services verksamhet, är mycket begränsade, ägnade jag den första tiden åt research. Jag 
försökte skaffa mig bakgrundsinformation genom att ”läsa på” och gå runt och prata med 
människor. Jag läste igenom de senaste verksamhetsberättelserna och affärsplanerna för 
Konsult och Service. Jag läste också de två senaste årens ”Ditt nyhetsbrev”, som ges ut av 
förvaltningen sex gånger per år och som är riktat till dess kunder. Webben, både Västerås 
stads hemsida och förvaltningens egen hemsida, var också föremål för mitt intresse. Alla 
frågor som dök upp – det kunde vara begrepp som jag inte förstod eller hur hela 
verksamheter fungerade – var det många som hjälpte mig att besvara. Alla som arbetar på 
Information på Konsult och Service har välvilligt hjälpt mig när det har behövts! 
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3.2 Analysmetoder 
3.2.1 Textanalysmetod 
”Din katalog” innehåller sex separata texter. Inledningstexten är mer allmänt hållen än de 
övriga texterna; den är också mer personlig på grund av sitt du-tilltal. Den handlar om 
vad hela förvaltningen Konsult och Service står för medan de fem återstående texterna 
berättar om vilka tjänster respektive affärsområde kan erbjuda. Dessa fem texter är 
snarlika även om de nog kan uppfattas mer eller mindre svåra beroende på hur insatt man 
är i just det affärsområdet. 

Jag anser att det är tillräckligt att analysera en av de fem affärsområdestexterna. Den 
analysmetod som jag har valt finns beskriven i Att analysera text av Lars Melin och Sven 
Lange (2000, s.20-21). Den går i korthet ut på att man ska försöka ta ett helhetsgrepp på 
texten och ge några få stilpåståenden om den. Sedan ska man försöka ”bevisa” sina 
stilpåstående och lyckas man med detta så beskriver stilpåståendena texten korrekt. 

3.2.2 Bildanalysmetod 
Eftersom de tolv bilderna i ”Din katalog” är av samma typ anser jag att det är tillräckligt 
att analysera en bild. Den analysmetod jag använder mig av finns beskriven i boken Bild 
& Budskap av Bo Bergström (2000, s.154). Jag tar upp de begrepp i en när-, intentions- 
och receptionsanalys som är relevanta för bilderna i katalogen. Enligt Bergström disku-
terar man i näranalysen bilden sedd med fotografens ögon. I intentionsanalysen betraktar 
man bilden ur beställarens eller sändarens perspektiv och i receptionsanalysen försöker 
man sätta sig in i hur mottagaren uppfattar bilden. 

Förutom att använda mig av Bergströms analysmetod diskuterar jag också bildernas 
läslighet (se avsnitt 2.4) och läsbarhet (se avsnitt 2.6). Att räkna ut BLIX-värdet, 
bildläsbarhetsindexvärdet, för en bild är ett sätt att uppskatta dess läsbarhet (Pettersson 
2003, s.104). Ju högre BLIX-värde en bild har desto mer lättbegriplig är den. 

3.3 Intervjuerna med sändarna 
3.3.1 Allmänt om intervjuerna 
Jag har intervjuat direktören för Konsult och Service och fyra av de fem affärsområdes-
cheferna. Eftersom chefsposten på affärsområde Personal är vakant (ny chef börjar i juni), 
har jag inom detta område i stället fått vända mig till tre andra personer, varav en enhets-
chef. På affärsområde IT har jag, förutom chefen, dessutom fått träffa två andra nyckel-
personer. Totalt ger detta tio sändare som alla har gett mig sina synpunkter på och 
omkring ”Din katalog”. I källförteckningen benämns dessa personer sändare A till J. 

Min uppdragsgivare skickade ut ett förberedande mejl där hon berättade vem jag är 
och syftet med min intervju, men sedan jag fick själv boka intervjutid. Jag bad alla res-
pondenter att avsätta tillräcklig tid för intervjun – en timme – och jag såg till att jag själv 
kom i tid och var så lugn som möjligt. Vidare valde jag att föra anteckningar av samtalen 
i stället för att spela in dem. ”Bandspelare kan tyvärr vara hämmande för vissa personer”, 
enligt Rolf Ejvegård (2003, s.50), och jag ville att den intervjuade skulle kunna prata fritt. 
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Jag försökte också att i alla intervjuer vara trevlig och uppmuntrande men neutral, det vill 
säga inte visa min egen åsikt i någon fråga. 

Min research och min analys av den befintliga katalogen hjälpte mig att konstruera de 
frågor som jag behövde ha svar på av sändarna. Frågorna är 14 till antalet och finns åter-
givna i Bilaga 1, sidan 34. De är alla raka och har öppna svar, det vill säga att de är inte 
ledande och man får ge vilket svar man vill och är inte bunden till något svarsalternativ 
(Ejvegård 2003, s.49, s.52). 

Den sista frågan, fråga 14, skiljer sig från de övriga. Den handlar inte om den 
befintliga katalogen, utan om ett layoutförslag till en ny version av katalogen, som jag 
presenterade för sändarna. Man kan säga att jag gjorde en mycket opretentiös utvärdering 
av vad sändarna tycker om min idé.  

3.3.2 Intervjuernas reliabilitet 
Mätmetoden, intervjun i detta fall, måste vara reliabel och valid för att vara användbar 
och lämplig (Ejvegård 2003, s.70). Därför ska jag nu diskutera metodens reliabilitet och 
validitet. 

Att metoden är reliabel, tillförlitlig, och därmed kan ge reliabla resultat är naturligtvis 
viktigt. Förutsättningarna måste vara sådana att de intervjuade personerna, sändarna, kan 
ge så bra svar som möjligt. Jag har därför sett till att samtliga intervjusituationer är av-
stressade; jag var lugn och vi hade gott om tid på oss (se föregående avsnitt). Frågorna är 
objektiva; de är inte vinklade åt något håll och borde därför ge tillförlitliga svar. Resul-
tatets reliabilitet beror även på hur man gör urvalet av försökspersoner. De personer som 
jag har intervjuat representerar var och en olika bitar av verksamheten och är experter 
inom sitt område. Tillsammans täcker de upp hela förvaltningen Konsult och Services 
verksamhet. De är också personer i ledande ställning, affärsområdeschefer etcetera, och 
man får förmoda att de är måna om att svara så gott de kan på frågorna. De är kort och 
gott motiverade till att ställa upp på intervjun och borde därför ge tillförlitliga svar. 

Det är också betydelsefullt att den som utför intervjun uppfattar svaren korrekt. Svaren 
måste uppfattas korrekt för att vara reliabla. Om jag under själva intervjun inte förstod ett 
svar, såg jag direkt till att få det förtydligat. Någon gång var det också uppenbart att den 
intervjuade inte uppfattade frågan korrekt, och då försökte jag att tyda svaret högt eller 
formulera om frågan, så att vi redde ut alla missförstånd. Jag har även renskrivit samtliga 
intervjuer, och skickat ut minnesanteckningar till de intervjuade, som sedan fick komma 
med kommentarer om de ville. Två personer av tio hörde av sig och ville ändra några 
detaljer och deras synpunkter har jag givetvis beaktat. 

Något som ytterligare bidrar till att öka metodens reliabilitet är att jag dessutom via 
mejlen har bett att få två frågor, fråga 1 och 4, förtydligade av samtliga intervjuade 
personer. Då jag studerade mina renskrivna minnesanteckningar blev jag nämligen osäker 
på om sändarna verkligen tyckte att det fanns behov av en ny, uppdaterad version av ”Din 
katalog”. Detta var jag naturligtvis mycket intresserad av, och därför formulerade jag om 
dessa frågor något och bad om ett förtydligande (se Bilaga 2, sidan 35). 

3.3.3 Intervjuernas validitet 
Förutom att metoden är reliabel är det också viktigt att den är valid. Med validitet menas 
att man ”verkligen mäter det man avser att mäta” (Ejvegård 2003 s.73). I mitt fall är det 
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av intresse om frågorna är relevanta, så att jag frågar om det som jag bör och vill fråga 
om för att få information om vad sändarna vill angående ”Din katalog”. Som jag redan 
nämnt läste jag in mig på ämnet, bland annat genom att studera Konsult och Services 
verksamhet samt att analysera befintlig katalog. Utifrån dessa fakta formulerade jag 
intervjufrågorna. Mina frågor var alltså väl underbyggda och höll sig till ämnet och kan 
därför anses vara relevanta och valida. 

Frågornas validitet är dessutom granskad av en person. Jag utförde nämligen en 
”provintervju” på min uppdragsgivare. Efter intervjun diskuterade vi frågornas relevans 
och om jag eventuellt hade utelämnat något väsentligt. Hon tyckte att frågorna var väl-
formulerade och täckte in det mesta och jag anser därför att min intervjumetod är valid. 
Man kan även tillägga att de personer som jag intervjuade, sändarna, skulle ha protesterat 
om de tyckte att jag ställde ovidkommande och irrelevanta frågor. Fråga 6 uppfattade fak-
tiskt några sändare som irrelevant (se avsnitt 4.2 om kundernas användning av katalogen). 

3.4 Målgruppsanalysens innehåll 
Intervjuerna med sändarna är ett steg i rätt riktning att få nödvändig information hur ”Din 
katalog” bör utformas. Ett annat steg är att analysera katalogens mottagare, det vill säga 
katalogens målgrupp. 

Rune Pettersson (2003, s.438) konstaterar bland annat att ”ju mer information vi har 
om den aktuella målgruppen desto större är våra möjligheter att budskapet verkligen når 
de avsedda mottagarna och därefter blir förstått”. En målgruppsanalys kan enligt 
Pettersson (2003, s.438) omfatta en demografisk och psykologisk beskrivning av 
målgruppen – ålder och kön är exempel på demografiska variabler – och en levnads-
beskrivning av en genomsnittlig person i målgruppen. Man kan också ge en beskrivning 
av konsumtion och köpmönster inom målgruppen. I varje situation, för varje målgrupp, 
gäller det att bedöma vilken eller vilka faktorer man tycker är relevanta att beskriva. 
Följande faktorer är relevanta att analysera när det gäller målgruppen för ”Din katalog”: 

• kön och ålder 
• utbildning 
• befattning eller roll i beställningen av tjänster 
• ämneskunskaper 
• attityd till Konsult och Service 
• attityd till beslutet om ”Samstöd” 
• motivation (till ”Din katalog”) 
• tidsutrymme (tid att ägna sig åt katalogen). 

3.5 Enkäten till målgruppen 
3.5.1 Allmänt om enkäten 
Eftersom intervjuarbetet med sändarna till ”Din katalog” tog mycket tid i anspråk, hade 
jag inte möjlighet att också göra en omfattande enkätundersökning med katalogens 
målgrupp. Min handledare på Mälardalens högskola tyckte att det var tillräckligt att jag 
gav ut en enkät till fem kunder (Schultz 2004-04-30). Vi kom också fram till att enkäten 
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skulle vara elektronisk. På detta sätt skulle man komma ifrån tidsödande pappersarbete 
och förhoppningsvis skulle svarstiden bli ganska kort.  

Min handledare på Konsult och Service, som för övrigt har skrivit texterna i den 
befintliga ”Din katalog”, skickade ut ett mejl till fem där hon kort berättade om mig och 
mitt examensarbete och frågade om kunden kunde tänka sig att medverka i en enkät-
undersökning. Samtliga tillfrågade accepterade att medverka och jag skickade därför ut 
enkäten via mejl till fyra av de fem kunderna. För säkerhets skull bifogade jag ”Din 
katalog” i elektronisk form (i pdf-format) ifall de inte skulle ha katalogen i pappers-
format. En kund skulle jag träffa personligen (se avsnitt 3.5.2), så till henne skickade jag 
endast katalogen. Jag ville inte att hon skulle se enkäten i förväg. 

Enkäten, som består av sammanlagt sju frågor med ett antal delfrågor, återges i Bilaga 
3, sidan 36. Jag har hoppat över ”bakgrundsfrågor” om till exempel ålder, kön och befatt-
ning, eftersom samtliga respondenter är kända av min handledare. De som besvarat enkä-
ten är kvinnor mellan 25 år och 60 år. De är alla kunder till Konsult och Service och fyra 
av fem arbetar med marknadsföring eller informationsfrågor, den femte är sekreterare 
(Tunner Weiderud 2004-05-05). 

Alla frågor i enkäten, utom fråga 5, handlar konkret om den befintliga ”Din katalog”. 
Fråga 5 är en allmän bildfråga; vad man tycker om bilders funktion och om vilket 
bildmotiv man föredrar i en sådan här typ av tjänstekatalog. Jag frågar alltså inte explicit 
om bilderna i just den här katalogen, eftersom bildupplevelsen är subjektiv och mycket 
svår att ställa frågor kring. 

Enkätformuläret är överskådligt och bör vara enkelt att fylla i. Jag har tänkt på läslig-
heten på skärm – eftersom enkäten skickades elektroniskt till kunderna – och valt att 
skriva med antikvan Georgia. Detta typsnitt har tagits fram för att ersätta Times i texter 
som ska läsas på bildskärm (Englund & Guldbrand 2001, s.125). De flesta svaren i en-
käten är bundna, det vill säga att respondenten får välja mellan ett antal svarsalternativ, 
men jag uppmuntrar samtidigt till att man kommenterar sina svar. Svarsalternativen är 
medvetet formulerade så att respondenten alltid har möjlighet att välja något alternativ 
och endast vill välja ett alternativ. Man kan också uttrycka det så att svarskategorierna 
tillsammans täcker alla tänkbara svar och dessutom utesluter varandra (Ejvegård 2003, 
s.55-56). 

3.5.2 En enkät fylldes i muntligt 
En av kunderna fick jag, som redan nämnts, möjlighet att träffa personligen. Vi började 
med att fylla i enkäten tillsammans genom att jag läste en fråga högt och hon svarade. För 
det mesta gav hon ett svar som var snarlikt något av svarsalternativen, men om det inte 
riktigt stämde, läste jag upp vad hon hade att välja mellan så att jag kunde bocka för ett av 
svaren. Jag antecknade också det svar hon omedelbart gav.  

Då vi hade fyllt i enkäten visade jag henne några av mina ändringsförslag till ”Din 
katalog”. Jag frågade henne bland annat vad hon tycker om att ha ett uppslag med tele-
fonnummer till olika tjänster. Jag bad henne också föreslå om man kunde använda upp-
slaget ”nöjda kunder” till något annat som man som kund kanske har mer användning för. 
Hennes enkätsvar och synpunkter finns, tillsammans med övriga enkätsvar, redovisade i 
avsnittet 4.4.2. 
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3.5.3 Enkätens reliabilitet 
Genom enkätens utformning (se föregående avsnitt) samt att garantera en viss anonymitet 
för dem som besvarade enkäten (se sista sidan i Bilaga 3), har jag gjort vad jag har kunnat 
för att öka själva enkätens reliabilitet, tillförlitlighet. Med tanke på det ringa bortfallet (se 
avsnitt 4.4.1) är också tillförlitligheten god. Respondenterna har noga fyllt i enkäten och 
försökt att ge så utförliga svar de har kunnat; många svar är till exempel kommenterade. 

Om man ser till hela metodens reliabilitet, så måste man beakta att antalet kunder som 
har fått besvara enkäten är mycket litet och dessutom är urvalet något tveksamt; just dessa 
kunder tillhör inte huvudmålgruppen för ”Din katalog”. Det är snarare så att det är 
respondenternas chefer, enhetschefer och andra, som utgör huvudmålgruppen. Jag upp-
märksammade detta, och fick då av min handledare veta att de utvalda kunderna är sina 
chefers ”utförare”, det vill säga det är de som har kontakten med Konsult och Service och 
sköter beställningen av en tjänst (Tunner Weiderud 2004-05-05). I dessa fall var det 
därför bättre att jag frågade ”utförarna” än cheferna. 

Det faktum att alla de fem tillfrågade kunderna har mycket kontakt med Konsult och 
Service gör också att enkätmetodens reliabilitet i viss mån kan ifrågasättas. Det hade varit 
bra om även några personer som inte är så bekanta med verksamheten hade medverkat i 
enkäten. 

En annan aspekt, som man kan ta upp med tanke på metodens reliabilitet, är att tre av 
de fem tillfrågade kunderna inte hade sett ”Din katalog” förrän de fick den i pdf-format 
av mig. Detta framkom av svaret på den första enkätfrågan (se Bilaga 3). Å ena sidan har 
de alltså ingen praktisk erfarenhet av katalogen men å andra sidan kunde de delge mig sitt 
först intryck av katalogen, vilket är nog så viktigt. De har alla erfarenhet av Västerås stad 
och känner till Konsult och Services roll. 

3.5.4 Enkätens validitet 
Förutom att diskutera enkätens reliabilitet bör man också se till dess validitet. Mäter den 
vad den avser att mäta, eller uttryckt på ett annat sätt: Får jag svar på det jag vill? 

Eftersom jag genomförde enkätundersökningen i ett sent skede av mitt examensarbete 
hade jag en ganska klar uppfattning om vad jag ville ställa för frågor om ”Din katalog” 
till kunderna. Detta talar för att enkäten har en relativt hög validitet. Jag visade dessutom 
enkäten för min handledare (på Konsult och Service) och min uppdragsgivare innan den 
skickades ut och fick deras synpunkter på frågorna. Det fick till följd att jag strök en fråga 
och formulerade om en annan, som de tyckte var ledande. Dessa ändringar ökade enkä-
tens validitet. 

4 Empiri 
Under denna rubrik redogör jag för mina observationer i verkligheten. Jag analyserar den 
befintliga katalogen, sammanfattar intervjuerna med sändarna, gör en målgruppsanalys 
samt sammanfattar enkätresultatet. 
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4.1 Analys av ”Din katalog” 
”Din katalog” har ett rektangulärt, liggande format (220x200 mm) och består av 24 sidor. 
Katalogen innehåller sex separata texter och tolv, stora fotografier. Text och bild får 
ungefär lika stort utrymme. Pappret som använts är obestruket; pärmen är tryckt på ett 
tjockare papper än inlagan.  

4.1.1 Textanalys 
De fem texterna om de olika affärsområdena är snarlika och jag har valt att analysera 
texten om affärsområde Personal. Texten finns återgiven i Bilaga 4, sidan 39. 

Texten om affärsområde Personal är lätt att läsa i det avseendet att man ser vad det 
står, men bokstäverna i brödtexten upplever jag som lite väl stora. Vidare innehåller 
texten mycket information. Informationen är koncentrerad; mycket radas upp men man 
får inte veta så mycket om varje sak. Texten är relativt svår att läsa – delvis på grund av 
de många uppräkningarna – trots att den är uppdelad i mindre avsnitt. Den är sakligt 
skriven samtidigt som vissa subjektiva värderingar lyser igenom. Ingenting i texten riktar 
sig dock direkt till mig som läsare. Sammanfattningsvis är mina intryck om texten att den 
är läslig, informationstät, relativt svårläst, subjektiv och opersonlig. Dessa stilpåståenden 
ska jag nu diskutera och ”bevisa”. 
 
Texten är läslig 

 
Figur 2.  Sidorna 4 och 5 i ”Din katalog”. 
 
Det är enkelt att se vad det står och på så sätt är texten mycket läslig (se Figur 2). Typo-
grafin är god. Man har använt en läslig antikva till brödtexten och en sanserif till rubri-
kerna, precis som teorin säger (Hellmark 2000, s.26-27). Blankrad mellan avsnitten, 
avsnittsrubriker samt tydliga styckemarkeringar förenklar också läsligheten. Det som 
möjligen försämrar den något är att teckengraden är aningen stor och rubriken för varje 
avsnitt är en så kallad ingångsrubrik; den står inte ensam på en rad (Hellmark 2000, 
s.104). Ingångsrubrikerna är dessutom skrivna med versaler, vilka är mer svårlästa än 
gemener. Att man måste vända blad för att kunna läsa hela kapitlet om affärsområdet är 
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också något som försämrar läsligheten. Sammanfattningsvis kan sägas att texten är satt 
med god typografi och är därför läslig. 
 
Texten är informationstät 
Substantiv och verb är de ord som ger en text dess huvudsakliga innehåll. I faktaspäckade 
texter dominerar substantiven medan verben dominerar i en berättande text. Man kan 
därför undersöka andelen substantiv jämfört med andelen verb för att få reda på hur infor-
mationstät en text är (Melin&Lange 2000, s.49). Texten om affärsområde Personal består 
av 318 ord. Av dessa är 106 substantiv och 38 är verb. Andelen substantiv är nästan tre 
gånger så stor vilket tyder på en mycket informationstät text. 
 
Texten är relativt svårläst 
Att räkna ut LIX, läsbarhetsindex, är ett sätt att få en uppfattning om hur komplex en text 
är (Melin&Lange 2000, s.75). Man tittar då på långa ord och antalet meningar (indirekt 
längden på meningarna); ord med fler än sju bokstäver räknas som långa. Ju högre LIX-
värde desto mer svårläst text. Texten innehåller 318 ord, 23 meningar och 140 långa ord 
vilket ger LIX-värdet 58. Detta tyder på att texten är mycket svår, ”som i facklitteratur” 
(Melin&Lange 2000, s.166). LIX-värdet är som sagt bara ett av flera mått på textens 
svårighetsgrad. Här kan värdet bli ganska missvisande, eftersom en informationstext om 
ett fackområde naturligt innehåller många facktermer. Dessa kanske är långa men ändå 
lättbegripliga för den avsedde mottagaren. 

En svårläst text kan också ha haltande textbindning, det vill säga meningarna hänger 
inte riktigt samman. I denna text har man huvudsakligen använt sig av referentiell 
bindning, vilket är en typ av textbindning (Melin&Lange 2000, s.76). Referenten Konsult 
och Service, som i texten mestadels benämns ”vi”, uppträder i 16 av 23 meningar. 
Meningarna inleds ofta med ”vi”; de sex första meningarna börjar till exempel med vi. 
Textbindningen är således god med inte speciellt varierande. 

En orytmisk text kan också vara svårläst. Korta meningar är naturligtvis lättare att läsa 
än långa, men meningslängden bör varieras för att texten ska få ett ”flyt”. Texten om 
affärsområde Personal består till största delen av ”mellanlånga” meningar, 12 till 17 ord. 
Endast en mening är mycket kort (5 ord) och två meningar är mycket långa (mer än 24 
ord). Meningarnas längd är ganska lika och därför blir texten lite enformig och orytmisk. 

Sammanfattningsvis har texten ett högt LIX-värde, som man dock måste ta med en 
nypa salt, god men enformig textbindning och relativt konstant meningslängd. Detta gör 
att texten är relativt svårläst. 
 
Texten är subjektiv men opersonlig 
Subjektet, Konsult och Service, lyser igenom i så gott som varje mening i form av det 
personliga pronomenet vi. Vissa positivt laddade attribut förstärker dessutom den subjek-
tiva framtoningen. Förvaltningen erbjuder inte bara tjänster utan ”ett brett utbud av” 
tjänster. Man bevarar inte bara uppgifter om anställning och lön utan man bevara dem på 
”ett säkert sätt”. Förutom vissa subjektiva inslag, berättas sakligt vilka tjänster förvalt-
ningen erbjuder, ibland ganska allmänt och ibland mer i detalj. Om läsaren adresseras, så 
sker det i form av tredje person: kunden. Man skriver till exempel ”tillsammans med 
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kunden” istället för ”tillsammans med dig”. Det personliga pronomenet vi används flitigt 
i texten men läsaren tilltalas inte direkt. Texten kan därför sägas vara subjektiv men 
opersonlig. 
 
Hela analysen har visat att texten om affärsområde Personal är läslig, informationstät, 
relativt svårläst, subjektiv och opersonlig. 

4.1.2 Bildanalys 
Den befintliga ”Din katalog” innehåller tolv bilder, alla är svartvita fotografier på fåglar:  
änder, gäss, svanar, fisk- eller skrattmåsar. Eftersom bilderna är av samma typ är det 
tillräckligt att analysera en bild. Jag har valt att analysera en bild som föreställer två gäss 
(se Figur 3). 
 

 
Figur 3.  Fotografi på sidan 12 i ”Din katalog”. 

 
Fotot, som är en närbild, visar huvudena och en bit av halsarna på två gäss. Som redan 
nämnts är fotot svartvitt, men det är manipulerat en aning: en del partier på fåglarnas 
näbbar är gröna. Det är för övrigt samma färg som sändaren, Konsult och Service, har 
som ”sin färg”. Vidare har bilden mycket god teknisk kvalité och den är stor, en helsides-
bild. Den är också ljus och tydlig och det är inget problem att läsa den; den har hög 
läslighet. 

Gässen på fotot står uppenbarligen mycket nära varandra; det ena har huvudet precis 
ovanför den andra. Två lösord mitt i bilden – ”NÄRA DIG” – förstärker fåglarnas place-
ring. Men förstår man vad bilden betyder? BLIX-värdet 3 (se Figur 4 på nästa sida) tyder 
på att bilden varken är svår- eller lättbegriplig. 
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Påstående Ja/Nej 
a) Vid färgbild: Bilden är utförd i en 
naturtrogen färg. 
b) Vid svart-vit-bild: Kontrasten och gråskalan 
i bilden är tydlig. 

Ja, kontrasten och gråskalan i den svart-vita-
bilden är tydlig. 
(Anm. Jag anser att det är en svart-vit-bild trots 
de gröna detaljerna.) 

Bilden har en annan form än en kvadrat eller en 
rektangel eller den täcker ett helt uppslag. 

Nej, bilden har rektangulär form och täcker 
inte ett helt uppslag (endast en sida i ett 
uppslag). 

Bilden har en bildtext som är kort, lätt att förstå 
och handlar om bilden. 

Nej, bildtext saknas. (Lösorden handlar inte om 
bilden, om nu dessa skulle räknas som en 
bildtext.)  

Bilden är fåtydig och inte alltför ”artistisk” och 
mångtydig. 

Ja 

Bilden har ett dominerande intressecentrum i 
eller nära optiska centrum och få detaljer som 
kan upplevas som störande. 

Ja 

Antal ”Ja” = BLIX-värdet 3 
 
Figur 4.  Uträkning av BLIX-värdet för fotografiet i Figur 3. 
 
Jag anser att symboliken i bilden är tydlig – lösorden och bildmotivet kompletterar och 
förstärker varandra – och jag förstår sändarens avsikt med bilden. Konsult och Service, 
Västerås stads interna konsultbyrå, vill genom bild och ”bildtext” poängtera sin närhet till 
kunderna, både organisatoriskt och samarbetsmässigt. Tyvärr nämns det inget om denna 
närhet i katalogtexten just där bilden är placerad. ”Nära dig” är däremot en mellanrubrik i 
inledningstexten tio sidor tidigare i katalogen. Detta gäller för samtliga bilder i katalogen: 
lösorden i bilderna utgör mellanrubriker i katalogens inledningstext. Därför är samspelet 
mellan text och bild genomgående svagt i katalogen. 

För mig är också samspelet mellan textens innehåll och bildmotiven svagt. Jag har 
funderat över varför man har valt foton som föreställer fåglar, fåglar som trivs vid vattnet; 
det känns lite anonymt. Min slutsats är att Västerås är en stad vid Mälaren och kan tack 
vare detta förknippas med sjöfåglar. Av den grafiska formgivaren som har designat ”Din 
katalog” fick jag dock veta att man hade tänkt på ett annat sätt. Konsult och Service ser 
liksom fåglarna Västerås stad uppifrån: man har en helhetsbild av verksamheten och kan 
därför ge hjälp och stöd åt alla som behöver (Hedlund 2004-04-22). 

4.2 Intervjuresultatet 
De frågor som jag ställde under intervjun finns återgivna i Bilaga 1, sidan 34. Nedan för-
söker jag att sammanfatta de svar som alla tio sändarna gav på varje fråga. 

 
Funktion och huvudsyfte 
En majoritet av de intervjuade sändarna anser att en ny, uppdaterad version av ”Din 
katalog” behövs. De intervjuade på affärsområde IT menar dock att katalogen måste bli 
mer detaljerad om den ska fylla någon funktion. Affärsområde Personal avviker från 
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majoritetens uppfattning; här är två av tre intervjuade sändare tveksam till katalogens 
funktion. Man är överens om att katalogens huvudsyfte är att ge kunderna en övergri-
pande bild om vad man kan få för hjälp av Konsult och Service. Den ska vara ett led i 
marknadsföringen av förvaltningen. Informationen bör presenteras på ett trevligt och 
lättillgängligt sätt. 
 
Huvudbudskap 
Sändarna vill att kunden – efter att ha läst eller bläddrat igenom katalogen – ska ha 
uppfattat att Konsult och Service har ett brett spektrum av tjänster att erbjuda, att man är 
en stöd- eller supportorganisation som kan hjälpa till med en mängd saker. Man vill också 
att kunden ska förstå att Konsult och Service är en bra motpart och professionell i sitt 
arbete. Det lönar sig att höra efter med förvaltningen när man behöver stöd och hjälp. 
 
Sändarnas användning av katalogen 
Då ”Din katalog” var ny, hösten 2002, skickades den ut till alla gamla kunder till Konsult 
och Service men också till dem som med största sannolikhet skulle bli nya kunder. 
Sändarna delar även ut katalogen personligen vid kundbesök, men detta skedde mest när 
den var ny. Förvaltningens direktör delar dock fortfarande ut den vid kundbesök. Affärs-
område Personal använder katalogen vid rekryteringar: personer som kallas till intervju 
får katalogen för att i förväg kunna bekanta sig med förvaltningen. 
 
Huvudmålgrupp 
På frågan vilka ”Din katalog” primärt riktar sig till var svaren mycket skiftande. Sex av 
sändarna svarade chefer av olika slag: förvaltnings-, områdes- och enhetschefer (= om-
rådescheferna inom förvaltningen proAros). De övriga sändarna svarade något i stil med 
”våra kunder och uppdragsgivare, gamla som nya”. I målgruppsanalysen, avsnitt 4.3, 
utreds dessa svar. Under intervjuerna framkom också att även de som söker jobb hos 
Konsult och Service samt förvaltningens egna medarbetare tillhör målgruppen för kata-
logen. Det affärsområde man söker jobb inom vet man en hel om men man behöver infor-
mation om de övriga affärsområdena. 
 
Kommentarer från kunderna 
Hälften av de tillfrågade sändarna kommer inte ihåg att kunderna har givit några kom-
mentarer om ”Din katalog”. Två av sändarna berättar att kunderna har sagt att det är bra 
att det finns övergripande information om Konsult och Service samlad på ett ställe. 
Kunder har också sagt att katalogen är bra innehållsmässigt och ser fin ut. Den avviker 
mot andra trycksaker med sin gröna färg och sina vackra fågelbilder. 
 
Kundernas användning av katalogen 
Hälften av sändarna har inte fått några signaler på att kunderna tack vare ”Din katalog” 
hittar fram till Konsult och Service, men man önskar att så vore fallet! Några av sändarna 
anser att frågan är irrelevant, eftersom kunderna, på grund av ”Samstöd” måste anlita 
Konsult och Service. 
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Katalogens fördelar 
Sändarna ser många fördelar med den befintliga ”Din katalog”. Det är bra med en gemen-
sam utgåva för hela förvaltningen Konsult och Service. Det stärker den egna identiteten 
och ger ett enhetligt budskap utåt mot andra förvaltningar. Vidare är den fokuserad på 
förvaltningens tjänster och innehåller inget annat ovidkommande. Den har ett bra upplägg 
i stort och texten är lätt att ta till sig. Hela katalogen är representativ och snygg och bil-
derna är fina och har ett symbolvärde. Det är också trevligt att katalogen innehåller 
många bilder. 
 
Katalogens nackdelar och förslag på ändringar (fråga 8 och 9) 
”Din katalog” är inaktuell, poängterade samtliga sändare. Texten måste uppdateras! 
Några av sändarna gjorde också reflektionen att det kan vara en nackdel att katalogen är 
så övergripande och saknar detaljer, bland annat prisuppgifter. Samtidigt vill man att den 
ska vara aktuell i minst ett år och inte alltför omfattande, och säger därför att den trots allt 
är bra som den är. Två av sändarna tycker att katalogen saknar kontaktinformation, till 
exempel telefonnummer till tjänsteutövarna. En sändare säger också att några kunder har 
reagerat negativt på katalogens ”bildtexter”. Man bör allmänt tänka på att inte göra en för 
påkostad och ”glassig” katalog, säger sändaren, utan att syfta på just den befintliga 
katalogen. 
 
Text som bör uppdateras och lämpliga mellanrubriker (fråga 10 och 11) 
Katalogen är nu disponerad efter Konsult och Services organisation, det vill säga affärs-
områdesvis. Affärsområdeschefen för Ekonomi menar att man skulle kunna sortera den 
efter de tjänster förvaltningen erbjuder men då växer antalet kapitel och katalogen blir 
mindre överskådlig. Det är därför mest praktiskt att ha den disposition som man nu har. 
Det visade sig att Information ville gruppera om sina tjänster något, det vill säga ha fler 
och nya mellanrubriker; Ekonomi vill ha en ny rubrik. Vidare ville område IT och 
Personal att texten skulle omarbetas ordentligt; där har det skett stora förändringar sedan 
den förra katalogen trycktes. Det bestämdes att sändarna från dessa områden skulle skicka 
mig underlag till nya texter. 
 
Påverkan av ”Samstöd” 
Affärsområde Kontor har aldrig berörts av ”Samstöd”, som jag nämnde redan i inled-
ningen av rapporten. Affärsområdeschefen för Ekonomi anser att förändringarna på 
ekonomi- och juridikområde, tack vare ”Samstöd”, åtminstone kommer gälla under 2005 
då nästa version av ”Din katalog” kommer att vara aktuell. Därför behöver man inte nu 
justera katalogens innehåll på något sätt. Övriga sändare menar att ”Samstöd” inte är 
någon ”känslig” fråga för dem. Beslutet har medfört vissa förändringar och ”det är som 
det är”. Dessa sändare kan inte se att katalogens text eller innehåll ska utformas på ett sätt 
när ”Samstöd” gäller och på ett annat sätt när beslutet inte gäller. 
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Nöjda kunder 
Jag förklarade att jag eventuellt i den nya versionen av ”Din katalog” tänker ha ett 
uppslag med nöjda kunder, och fick då tips av samtliga sändare på nöjda kunder inom just 
deras affärsområde. Det finns inte någon anledning att redovisa dessa kundnamn här. 
 
Respons på mitt layoutförslag 
Samtliga sändare reagerade positivt på mitt layoutförslag. Hälften av dem sade spontant 
att det är praktiskt med ett uppslag längst bak med telefonnummer till tjänsteutövarna; en 
person tyckte till och med att man även skulle sätta ut telefonnummer inuti katalogen där 
tjänsten presenterades. Två sändare gillade innehållsförteckningen. Bildmotiven – verk-
samhetsbilder istället för symboliska fågelbilder – fick bland annat kommentarerna ”om 
man ska ge ut en ny version är det bra med någonting annorlunda” och ”människor är 
lättare att koppla till sin vardag än fåglar”. En sändare uppskattade att jag hade behållit 
Konsult och Services gröna färg. 

4.3 Målgruppsanalys 
Konsult och Service har drygt 300 kunder i sitt kundregister. Dessa gamla kunder samt 
nya, potentiella kunder utgör målgruppen för ”Din katalog”. Här följer en målgrupps-
analys som tar upp de faktorer som nämndes i avsnitt 3.4. 
 
Kön, ålder och utbildning 
Målgruppen för ”Din katalog” består av ungefär lika många kvinnor som män i åldern 30 
till 65 år. Alla har gymnasieutbildning och stora flertalet har någon form av eftergym-
nasial utbildning (Adolfson 2004-04-02). Allmänbildningen hos målgruppen är således 
god och fördelningen mellan könen är lika. Den språkliga nivån i texten i ”Din katalog” 
kan därför ligga på en allmän eller något svårare nivå och behöver inte vara speciellt 
anpassad till något kön. 
 
Befattning och ämneskunskaper 
Huvudmålgruppen utgörs av chefer inom Västerås stad: områdes-, enhets-, förvaltnings- 
och bolagschefer. ”Din katalog” vänder sig också till olika slags ”specialister” eller 
”utförare”. Dessa har på grund av sin kompetens eller sina arbetsuppgifter fått i uppdrag 
av sin chef att sköta kontakten med Konsult och Service (Adolfson & Tunner Weiderud, 
2004-04-29). Det kan vara marknadsföraren som beställer en trycksak eller kanslisten 
som vill ha hjälp med posthanteringen. Naturligtvis kan de påverka chefen i frågor som 
rör tjänsterna och spelar därför en viktig roll i kontakten med förvaltningen. Förutom 
chefer och ”specialister” vänder sig också ”Din katalog” till nya medarbetare på Konsult 
och Service, men dessa utgör en sekundär målgrupp. 

Kunskaperna om Konsult och Service är mycket varierande inom målgruppen. 
Huvudmålgruppen, det vill säga chefer inom Västerås stad, känner till förvaltningens 
existens och vet ungefär vad den gör, men man har oftast inga detaljkunskaper (Adolfson 
& Tunner Weiderud, 2004-04-29). De känner troligtvis inte till alla områden man 
erbjuder tjänster inom och inte heller vilka tjänster som erbjuds. ”Specialisterna” vet 
exakt vad Konsult och Service kan göra inom just deras område men har kanske inte så 
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mycket kunskaper om verksamheten i övrigt. Nya medarbetare har relativt stora kunska-
per om sitt affärsområde, men vet inte mycket om förvaltningens verksamhet i övrigt. 

Med tanke på huvudmålgruppens varierande kunskaper om Konsult och Service är det 
därför bäst att ”Din katalog” hålls på en ganska allmän nivå. Den bör presentera förvalt-
ningen och ge en överblick över respektive affärsområdes utbud av tjänster utan att 
beskriva dem i detalj. 
 
Attityd till Konsult och Service 
Kundernas attityd till Konsult och Service är naturligtvis svår att få en helhetsbild av. En 
bild ges i resultatet av den årliga kundenkäten. I den senaste kundenkäten (hösten 2003, 
svarsfrekvens 60%) berömde kunderna förvaltningens medarbetare för deras trevliga och 
positiva bemötande (Edvardsson 2003). Man ville dock att förvaltningen skulle bli mer 
utvecklingsinriktad – ta mer initiativ – och att den skulle ta mindre betalt för sina tjänster. 
”Din katalog” skulle som ett led i målgruppsanpassningen kunna adressera dessa 
synpunkter. 
 
Attityd till ”Samstöd” 
Kundernas attityd till ”Samstöd” är naturligtvis också svår att få en helhetsbild av. En del 
är starkt kritiska till ”Samstöd” medan andra tycker beslutet har inneburit mycket positivt 
(Edvardsson 2003). Detta framkom i ett 25-tal djupintervjuer som genomfördes i sam-
band med den årliga kundenkäten hösten 2003. På sikt tror dock de flesta att ”Samstöd” 
kommer att innebära positiva förändringar. I intervjuerna får IT mycket kritik för sina 
långa leveranstider, men dessa menar man kan åtgärdas med bättre rutiner. Lönehantering 
och rekrytering är två områden som verkar ha svårt att få acceptans hos kunderna 
(Edvardsson 2003). 

Jag har svårt att se hur jag ska kunna ta hänsyn till attityden till ”Samstöd” i utform-
ningen av ”Din katalog”, genom att till exempel försöka sälja de mindre populära 
tjänsterna på ett annat sätt. Det bästa är nog att vara neutral och presentera alla affärs-
områden och tjänster på ett likvärdigt sätt. 
 
Motivation och tidsutrymme 
I många fall är kunderna mer eller mindre tvingade att använda sig av Konsult och 
Service som tjänsteleverantör. Av denna anledning behöver inte ”Din katalog” ha särskilt 
stort uppmärksamhetsvärde; kunden förlorar bara själv på om den inte öppnar katalogen 
och ser vad den kan få hjälp med. Av samma anledning behöver katalogen inte heller vara 
påkostad eller ”glassig”. Vad det gäller tiden så har kunden, med tanke på allt annat 
arbete som ska skötas, inte alltför mycket tid att ägna åt katalogen. Första gången kanske 
man på sin höjd bläddrar igenom den och tittar på rubrikerna. ”Din katalog” bör därför 
inte vara alltför omfattande samt ha tydliga rubriker och mellanrubriker så att man lätt ser 
vad som erbjuds. Den ska också vara lätt att hitta i när kunden vill slå upp en viss tjänst. 
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4.4 Enkätresultatet 
4.4.1 Bortfall 
Enligt Ejvegård (2003, s.54) finns det två slags bortfall på en enkät: enkätbortfallet och 
det interna bortfallet. Med enkätbortfall menar man att hela enkäter inte kan räknas, och 
med internt bortfall är det ett svar som en respondent har givit som inte kan räknas. 

Fyra av de fem kunderna har fyllt i enkäten om ”Din katalog” på ett klanderfritt sätt, 
medan den femte kunden har svarat på fråga 5b (se Bilaga 3) om vilket bildmotiv hon 
föredrar, trots att hon i 5a angav att man lika gärna kan vara utan bilder. Hon har heller 
inte svarat på enkätens sista fråga där man fritt fick ge sina synpunkter. Mot detta står att 
hon personligen kom och lämnade sitt enkätsvar i pappersform till min handledare – jag 
var tyvärr inte på plats då – och att hon med överstrykningspenna omsorgsfullt markerat 
sina svarsalternativ. Hon verkar alltså ha funderat över frågorna och är mån om att lämna 
sina synpunkter. Jag anser därför att bortfallet totalt sett på enkäten, det så kallade enkät-
bortfallet, är lika med noll och att man kan beakta enkätsvaren. Det nämnda enkätsvaret i 
fråga 5b kommer däremot inte att räknas; här är det fråga om ett internt bortfall. 

4.4.2 Sammanfattning av enkätresultatet 
Enkäten som jag har utfört är liten, betydligt färre än 40 personer, och det är därför inte 
meningsfullt att bearbeta resultatet statistiskt (Ejvegård 2003, s.56). Jag kommer därför 
att ange antalet personer – och inte procenttalet – som har haft en viss åsikt i en fråga. 
Frågorna i enkäten finns återgivna i Bilaga 3. Av anonymitetsskäl kommer kunderna inte 
nämnas vid namn utan att benämnas ”kund 1” etcetera. 
 
Huvudsyfte och format 
Samtliga kunder är överens om att ”Din katalog” har som huvudsyfte att vara en intro-
duktion till förvaltningen Konsult och Service och att tjänsterna ska presenteras på ett 
översiktligt sätt. Man tycker alltså inte att den ska göra anspråk på att vara en detaljerad 
tjänstekatalog. Vad det gäller formatet så är också alla överens om att det är bra som det 
är; katalogen är lagom stor. 
 
Allmänt intryck 
Det allmänna intrycket av ”Din katalog” är att den är trevlig och välgjord; ”kund 1” 
tycker till och med ”proffsig och välgjord”. ”Kund 4” anser att katalogen är snygg och 
enhetlig men att ”däremot tonen känns för säljande för att vara en produkt som vänder sig 
till medarbetare inom Västerås stad, som inte väljer Konsult och Service på samma sätt 
som en kund utifrån skulle göra”. 
 
Bilders funktion och bildmotivet – allmänna åsikter 
Fyra av fem kunder tycker att bilder fyller en funktion i den här typen av tjänstekatalog 
medan en kund tycker man lika gärna kan vara utan bilder. Tre av dem som tycker att 
bilder är viktiga tycker också att motivet har betydelse och att bilder och text ska sam-
spela. ”Kund 4” anser att förutom att bilder ”lättar upp” så är de i det här fallet (befintlig 
katalog) fint kopplade till ”bildtexten”. Om bildernas motiv säger två av fyra kunder (ett 
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bortfall, se avsnitt 4.4.1) att det är svårt att ange ett exakt motiv, men man kan använda 
sig av symbolbilder, konstbilder etcetera. ”Kund 1” är helt övertygad att det ska vara 
verksamhetsbilder, det vill säga foton på människor och ”produkter”, och ”kund 5” anser 
att båda typerna av bildmotiv kan vara passande. ”Kund 1” kommenterar bland annat att 
verksamhetsbilder gör att man förstår vad det handlar om ”ser människan som man ska 
ringa till eller samarbeta med”. 
 
Texterna i katalogen 
Texterna i ”Din katalog” uppfattar kunderna som lättlästa, och de anser att det finns 
lagom många fackord i dem. Man är också överens om att du-tilltal, som används i kata-
logens inledningstext, är bra. ”Kund 5” kommenterar att det känns personligt och rätt, 
eftersom Konsult och Service är en del av Västerås stad, en samarbetspartner. Vidare 
uppfattar man texterna som lagom långa eller för långa. ”Kund 4” säger till exempel att 
”varje del är inte för lång men eftersom katalogen innehåller många sidor blir det till slut 
för mycket”. Jag ställde också frågan hur texterna skulle utformas. Två av kunderna 
tycker att det fungerar bra att ha löpande text – som fallet är nu – medan ”kund 3” före-
drar punktform. ”Kund 4” tycker att löpande text fungerar för henne men att hon vet att 
många andra föredrar punktlistor. Hon tillägger att punktlistor lättar upp texten och 
behövs i en katalog, eftersom man inte läser ”mening efter mening” som man gör i till 
exempel en bok. ”Kund 1” tycker att man kan ha en inledande sammanfattning i löptext 
på varje affärsområde, och sedan en punktlista med tjänster. 
 
Övriga kommentarer 
På fråga 7 där kunderna fritt fick tycka till om ”Din katalog” framkom en del åsikter, som 
jag inte har redogjort för tidigare. En kund menar till exempel att Konsult och Service 
inte har något jättebehov av att marknadsföra sig – eftersom förvaltningen är ”själv-
skrivna” utförare inom Västerås stad – och att man därför har ”lagt ner dyra resurser i 
onödan på en så här påkostad produktion”. En annan kund vill gärna att katalogen ska 
innehålla namn och telefonnummer till den person man kan köpa tjänsten av. Hon anser 
också att det borde finnas en innehållsförteckning så att man lätt kan hitta rätt tjänst. En 
tredje kund säger att den grafiska profilen ser professionell ut och bör behållas, men den 
gröna färgen känns lite kall och bör därför ändras.  
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5 Resultat och diskussion 
Under denna rubrik beskriver jag med ord och bild mitt förslag till ny version av ”Din 
katalog”. Resultatet är en produkt av många faktorer: kurslitteratur (teori), analys av 
befintlig katalog, målgruppsanalys, samtal med olika människor på affärsområde Infor-
mation, intervjuer med sändarna, kundenkäter, intervju med en person ur målgruppen 
samt mina egna kunskaper och reflektioner. 
 

 
Figur 5.  Framsidan och sidan med innehållsförteckning i min version av katalogen. 
 
Grafisk profil 
Eftersom den grafiska profilen är en del av förvaltningens identitet är det viktigt att 
använda den. Konsult och Service har linblomsgrönt som ”sin färg” (C16 M0 Y46 K0). 
Den avviker från andra trycksaker inom staden (läs kommunen), som brukar gå i blått, 
och har således också ett uppmärksamhetsvärde (Hedlund 2004-04-22). Därför var det 
naturligt att göra den breda randen, som löper längst ner på varje sida genom hela kata-
logen, linblomsgrön. Jag har också använt de teckensnitt som förvaltningen angett i sin 
grafiska profil: antikvan Bembo till brödtext och linjären Formata till rubriker. Dessa 
teckensnitt har bra läslighet och kan användas, även om de inte hör till de vanligaste. 

Konsult och Services egen logotyp är placerad dels bakpå katalogen, dels längst ner 
till vänster på den gröna randen på varje uppslag. Att ständigt påminna om avsändaren är 
en fördel i försäljningssammanhang. Då råder det inget tvivel om var läsaren, mottagaren, 
ska vända sig. Själva uppslaget i katalogen blir också mindre anonymt om sändaren är 
tydlig. 

Västerås stads logotyp ska finnas på framsidan på alla trycksaker som staden produ-
cerar (Werne 2004-04-06). Därför finns den också på min version av katalogen (se Figur 
5). Jag har också valt att på framsidan av katalogen placera företagsmärket, ”virveln” i 
förvaltningens logotyp. 
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Innehållsförteckning 
Katalogen har försetts med en innehållsförteckning (se Figur 5). En kund uttryckte önske-
mål om detta och flera av sändarna sade i intervjuerna att de gillade mitt layoutförslag 
som innehöll en innehållsförteckning. Visserligen kanske man inte har behov av en inne-
hållsförteckning för att hitta i just denna katalog – den är så pass liten – men förteck-
ningen ger också en överblick över katalogens innehåll (se avsnitt 2.7). 
 
Upplägg i stort 
Min version av katalogen, liksom den befintliga katalogen, är disponerad på samma sätt 
som Konsult och Service är organiserat. Detta är inte helt självklart, men eftersom sän-
darna i intervjuerna sade att de var nöjda med katalogens upplägg i stort, och en dispo-
sition efter tjänsterna innebär att katalogen blir mer omfångsrik, valde jag att ha samma 
upplägg som i den befintliga katalogen: ett kapitel motsvarar ett affärsområde. 

En annan fundering över upplägget i stort var hur pass detaljerad katalogen ska vara. 
De flesta sändarna och samtliga kunder i enkäten är överens om att katalogens huvudsyfte 
är att tjäna som en slags introduktion till Konsult och Service och ge övergripande infor-
mation om förvaltningens tjänsteutbud. Målgruppsanalysen visade att målgruppen har 
mycket varierande kunskaper om Konsult och Service och inte har så mycket tid att ägna 
åt katalogen. Med tanke på nämnda faktorer bör man inte gå ner på detaljnivå vad det 
gäller tjänsterna. Katalogen ska ge övergripande, icke detaljerad information om 
tjänsterna. 
 
Grafisk utformning av texterna 
 

 
Figur 6.  Uppslaget om affärsområde Information i min version av katalogen. 
 
Rent grafiskt skiljer sig inte texterna i min version särskilt mycket från texterna i den be-
fintliga katalogen. De är marginaljusterade och skrivna i tvåspalt med teckensnitten 
Bembo och Formata, avsnitten inleds med en rubrik och skiljs åt med en blankrad (se 
Figur 6). Eftersom jag upplevde bokstäverna en aning stora, har jag dock valt att gå ner 
en teckengrad på brödtexten, från 12 pt till 11 pt, och samtidigt öka radavståndet från 
14,4 pt till 15 pt (se teori i avsnitt 2.3.2). Jag har också valt att i stället för ingångsrubriker 
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med versaler ha mellanrubriker med gemener. Detta underlättar läsligheten. Vid en snabb 
blick på sidan kan man uppfatta mellanrubrikerna som punkter i en punktlista. Flera av 
kunderna efterfrågade punktlistor i enkäten och detta är ett litet steg i den riktningen. En 
annan viktig förändring är att texten om ett affärsområde finns på ett uppslag; man 
behöver inte bläddra. 
 
Språklig utformning av texterna 
De sex texterna i min version är skrivna i samma stil. Detta är en förutsättning för att 
Konsult och Services budskap ska bli enhetligt. Samtliga texter tilltalar läsaren med ”du” 
och inte som förut med ”kunden”. Jag har också infört uppmaningar i texten: Vänd dig till 
oss! är ett exempel. 

 I kundenkäten framkom att texterna är lagom långa eller för långa och det kan därför 
inte vara något fel att förkorta dem. Detta har jag gjort. Bland annat har den långa in-
gressen om varje affärsområde förkortats. Det som stod där återkom sedan inne i texten 
och kändes som en onödig upprepning. 

Texterna innehåller samma mängd facktermer som tidigare, vilket enligt kundenkäten 
är acceptabelt. Eftersom det handlar om information inom ett visst fackområde är det 
oundvikligt att texterna är informationstäta och innehåller mycket facktermer. 

I ett led att förenkla texterna har jag däremot plockat bort vissa substantiveringar: till 
exempel har telefonrådgivning ersatts med ”ge råd per telefon”. Jag har också försökt att 
variera meningslängden och textbindningen för att underlätta läsförståelsen (se avsnitt 
4.1.1), men detta har inte alltid kunnat ske fullt ut. Det finns dock ett textunderlag att 
anpassa sig efter. Min text om affärsområde Personal presenteras i Bilaga 5, sidan 40. 
Den har LIX-värdet 47, det vill säga elva enheter lägre än originaltexten, och är då enligt 
Melin & Lange svår, ”som i saklitteratur” (2000, s.166). 

En samordning av de kommunala stödtjänsterna gäller i och med beslutet om 
”Samstöd”, och enligt sändarna påverkar inte detta katalogen. Sändarna menar att ”nu är 
situationen så här” och enligt dem ska katalogen neutralt informera om tjänsteutbudet. 
Katalogens målgrupp har varierande åsikter om beslutet – från positiva till starkt kritiska 
– och eftersom det är en omöjlighet att tillfredställa alla måste ett neutralt förhållningssätt 
vara det bästa. Katalogtexten i min version berör därför inte ”Samstöd” utan ger endast 
information om förvaltningen och tjänsteutbudet. Här skiljer sig min inledningstext från 
den ursprungliga som lite vagt pratar om ”föränderlig organisation” etcetera. 
 
Bilderna 
På katalogens fram- och baksida finns en färgbild på stadsparken i Västerås med Stads-
hustornet i bakgrunden (se Figur 5). Stadshuset är en tydlig symbol för Västerås och 
trädens gröna färg harmonierar fint med den gröna randen längst ner på sidan. 

Övriga bilder utgörs som i befintlig katalog av svartvita fotografier men bildmotiven 
är annorlunda (se Figur 6). Jag har valt att ha Konsult och Services egna medarbetare som 
bildmotiv, och på bilderna ska det framkomma hur de på olika sätt arbetar för sina 
kunder. För mig känns det naturligt att bilderna visar människor eftersom konsultbyrån 
utgörs av människor som ska hjälpa andra människor. Kundenkäten visar att kunderna 
har olika åsikter om vilket bildmotiv som är bäst, och jag får där inte direkt något stöd för 
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att jag har ändrat till verksamhetsbilder. Likadant är det hos katalogens sändare: några är 
mycket tilltalade av den befintliga katalogens symbolbilder och andra tycker att man kan 
ha verksamhetsbilder. 

Bilderna som finns i min version av katalogen är plockade ur Konsult och Services 
bildarkiv. De är alltså inte tagna direkt för min produktion vilket naturligtvis hade varit 
det bästa. Bilderna på uppslagen om Personal och Information är så som jag vill ha dem; 
de visar konsulterna i aktion, i Personalbilden även i sampel med en kund. IT-bilden, som 
är den mest svårtolkade, har på grund av sin inre riktning lagts före texten. För att inte 
störa läsningen måste bilderna placeras antingen före eller efter texten, inte mitt i. IT-
bilden är som sagt svårtolkad, men förhoppningsvis bidrar bildtexten till att man förstår 
den. För att tydligt visa vilken tolkning sändaren vill ge bilden (se avsnitt 2.6) har så gott 
som alla bilder i katalogen försetts med bildtexter. Bilder, bildtext och brödtext bildar då 
en enhet och lyfter tillsammans fram budskapet. I min strävan att göra katalogen mindre 
anonym nämner samtliga bildtexter namnet på den person som syns på bilden. Förvalt-
ningens direktör är representerad med både namn och foto. Det bästa vore om även detta 
foto var en halvbild med lite detaljer i bilden förutom personen; nu är personen i fråga lite 
väl dominerande. 
 
Uppslag med nöjda kunder 
Det kan inte vara fel att göra lite nyanserad reklam för sig själv, till exempel genom att 
visa vad några nöjda kunder anser om verksamheten. Därför finns ett uppslag i katalogen 
som heter ”Vad tycker kunderna?”. Kunderna på detta uppslag måste väljas med omsorg. 
Det bästa är om de representerar könsfördelningen inom målgruppen och tillsammans 
köper tjänster inom alla förvaltningens affärsområden. Så är tyvärr inte fallet bland de 
kunder som jag ”fick tillgång till”. Två av fyra kunder är kunder till affärsområde Infor-
mation, och endast en är kvinna, trots att det är jämn fördelning mellan könen i mål-
gruppen.  
 
Uppslag med kontaktinformation 
Den befintliga katalogen saknar helt uppgifter om var man ska vända sig om man vill 
köpa en tjänst. Jag noterade detta direkt och tyckte att det var en stor brist. Jag visade 
därför sändarna ett layoutförslag som innehöll ett uppslag med kontaktinformation, och 
hälften av dem uttryckte spontant sitt gillande till att införa kontaktinformation. En kund 
önskar också explicit att katalogen ska innehålla kontaktinformation. Därför innehåller nu 
min version av katalogen detta. På det allra sista uppslaget återfinns telefonnummer till 
olika tjänster. Tjänsterna är sorterade i fem kolumner – en för varje affärsområde – och 
längst ner i varje kolumn finns telefonnummer samt mejladress till chefen för affärs-
området. Kontaktuppgifter till förvaltningens direktör kan man hitta i anslutning till inled-
ningstexten. 

 
Namnet 
Katalogen heter fortfarande ”Din katalog – tjänster från Konsult och Service”; det finns 
ingen anledning att ändra namnet. Det är invant hos Konsult och Services egna med-
arbetare och förhoppningsvis hos en del kunder. I kundenkäten framkom synpunkten att 
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den befintliga katalogen ”inte var mycket till en katalog”, men med tanke på att kontakt-
information etcetera har tillkommit, kanske denna åsikt kan revideras. 
 
Format 
Den nya versionen av ”Din katalog” har samma format som den ursprungliga, det vill 
säga 220x200 mm. Kundenkäten visade att kunderna tycker att det är ett behändigt 
format, och den något udda storleken (två cm bredare än A4-format) är inte heller dyrare 
att trycka. På grund av upplagans storlek måste ett tryckeri anlitas – det lönar sig inte 
ekonomiskt att trycka den på Konsult och Services egen reprocentral – och då spelar de 
två extra centimetrarna på bredden ingen roll (Werne 2004-04-06). Man trycker på stora 
ark som ändå måste beskäras. 
 
Papperskvalité 
Den befintliga ”Din katalog” är tryckt på Munken Lynx, ett obestruket papper. Detta 
papper rekommenderar jag även i fortsättningen. Det är behagligt att ta på och har en 
naturlig, gulvit färg som ur läslighetssynpunkt är en mycket bra bakgrundsfärg till svarta 
bokstäver. På obestruket papper får bilderna dessutom en matt yta och riskerar inte att ge 
några reflexer. 

Trycksaker på blankt papper upplevs av många som dyrare att producera (Werne 
2004-04-23). Med tanke på detta kan det också vara en idé att välja obestruket papper. 
Man behöver varken imponera på målgruppen för ”Din katalog” eller vilseleda den att tro 
att produktionen är speciellt dyr (se målgruppsanalysen avsnitt 4.3). 

Min provversion av katalogen är tryckt på ett vitt, glättat papper. Det var det enda 
papper som reprocentralen hade att tillgå om jag ville ha den i rätt format. Även om detta 
vita papper bländar en aning och inte ger samma, behagliga känsla som ett obestruket 
papper, får man en bra uppfattning om hur min version av katalogen ser ut. Den gröna 
färgen kommer däremot inte riktigt till sin rätt. 
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6 Slutsatser 
Jag har tagit fram en uppdaterad och omarbetad version av ”Din katalog – tjänster från 
Konsult och Service”. Hur bra är denna version ur sändarnas och målgruppens synvinkel 
samt ur informationsdesignsynpunkt? 

Sändarna har fått ge synpunkter på befintlig katalog samt faktaunderlag till nya texter; 
dessa texter har godkänts. De borde således vara nöjda med den nya versionens skriftliga 
budskap. Målgruppen har analyserats och fått komma till tals i en enkätundersökning, om 
än med ringa omfattning. Resultatet blev att katalogen förblir en övergripande tjänste-
katalog, som av läsaren kräver att den känner till vissa facktermer men inte så mycket om 
verksamheten. Texterna har också förenklats och förkortats, det sistnämnda efter mål-
gruppens önskemål. Teori i informationsdesign har bidragit med att den omarbetade 
katalogen har en innehållsförteckning och bilderna har fått förklarande bildtexter. 
Texterna har också i viss utsträckning förändrats, både grafiskt och språkligt, tack vare 
teorin. På grund av egna reflektioner har symbolbilderna bytts ut mot verksamhetsbilder. 

Den nya versionen av ”Din katalog” är väl genomtänkt och genomarbetad och borde 
vara bra ur både sändarnas och målgruppens synvinkel samt ur informationsdesign-
synpunkt. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till direktören, affärsområdescheferna samt vissa av 
enhetscheferna på Konsult och Service, Västerås stad 
 
1. Fyller ”DIN KATALOG – tjänster från Konsult och Service” någon funktion? Vad är 

huvudsyftet med katalogen? 
 

2. Vilket huvudbudskap ska katalogen ha? 
Vad ska man komma ihåg efter att ha läst katalogen? 
 

3. Brukar du använda ”DIN KATALOG – tjänster från Konsult och Service”? Hur? Slå 
upp i? Dela ut till kunder vid kundbesök? 
 

4. Katalogen riktar sig till era kunder, dvs. interna kunder inom Västerås Stad. Vilken är 
den primära målgruppen, huvudmålgruppen, anser du? 
 

5. Har du fått några kommentarer om katalogen från någon kund? Vilka kommentarer? 
 

6. Brukar kunderna använda sig av katalogen? 
Hittar de fram till er med hjälp av katalogen? 
 

7. Vad tycker du är bra med katalogen; vilka fördelar har den? 
 

8. Vad tycker du är mindre bra med katalogen; vilka nackdelar har den? 
 

9. Om man tänker på katalogen i stort: 
Vad skulle man kunna ändra i den? Är det något som fattas? 
 

10. Katalogen behöver uppdateras. Inom ditt affärsområde, vilka tjänster erbjuder ni inte 
längre och vilka har kommit till? 
Berätta om verksamheten i stort. 
 

11. Skulle du föredra en annan indelning av tjänsterna, dvs. andra mellanrubriker, inom 
just ditt affärsområde? 
Telefonnummer till vilka tjänster? 
 

12.  En ny version av ”DIN KATALOG” kanske kommer ut sent i höst. Då gäller 
beslutet om Samstöd bara i några månader till. Påverkas katalogens innehåll och 
utformning något av Samstöd? Ska katalogen på något sätt vara annorlunda när inte 
Samstöd längre gäller? 
 

13.  Tips på någon nöjd kund jag kan vända mig till? Vad har ni hjälpt denna kund med? 
 

14. Visa mitt layoutförslag på ”DIN KATALOG”. Kommentarer? 
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Bilaga 2 
 
Förtydligande till intervjun    
Jag känner att jag var lite otydlig i vissa av frågorna i intervjun – om de gällde den 
befintliga katalogen eller en ny, uppdaterad katalog – och ber därför alla som jag har 
intervjuat om ett förtydligande. 
 
Bakgrund 
Den befintliga ”DIN KATALOG – tjänster från Konsult och Service” är en sorts produkt- 
eller tjänstekatalog för hela er förvaltning. I inledningen ges en bild av vad Konsult och 
Service står för och sedan presenteras affärsområdesvis era tjänster på ett lättfattligt, icke 
detaljerat sätt. 
 
Fråga 1 
Anser du att det finns behov av en ny, uppdaterad version av ”DIN KATALOG”? 
Om ”ja”, ange huvudsyfte med denna nya katalog. 
Om ”nej”, motivera! 
 
Fråga 2 
Vilken är huvudmålgruppen, anser du, för en ny, uppdaterad version av ”DIN 
KATALOG”? 
 
Fråga 3 
Något du vill tillägga? 
 
Var vänlig och mejla mig dina svar snarast möjligt! 
 
Tack på förhand! 
Malin Lagerberg/examensarbetare 
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Bilaga 3 
 
Kundenkät om 
”DIN KATALOG – tjänster från Konsult och Service” 
 
Instruktion: Feta (= markera och gör om till fet stil) ditt svarsalternativ. 
 Ange endast ett svarsalternativ. 
 Om inget av svarsalternativen passar, 

skriv in för hand vad du tycker. 
 (Lägg gärna till en kommentar i de fall det står ”Kommentar:”) 
_______________________________________________________ 
 
1. Brukar du använda ”DIN KATALOG”? 

• Ja, ofta 
• Ja, ibland 
• Ja, men ytterst sällan 
• Ja, men bara när den var ny (hösten 2002, våren 2003) 
• Nej, jag har katalogen men använder den inte. 
• Nej, jag har inte katalogen. 

 
 
2. För dig som kund, vilket är huvudsyftet med ”DIN KATALOG”? 

• Introduktion till Konsult och Service, dvs. du får veta vad Konsult och 
Service är och får en översikt över vilka tjänster förvaltningen erbjuder. 

• Tjänstekatalog för Konsult och Service, dvs. du får veta vilka tjänster 
förvaltningen erbjuder och du får kontaktinformation om de olika 
tjänsteutövarna.  

• Annat huvudsyfte:  
 
 
3. Vad är ditt allmänna intryck av ”DIN KATALOG”? 

• Ganska vanlig katalog, utmärker sig inte på något sätt 
• Trevlig och välgjord 
• Proffsig och välgjord 
• Annat intryck:  

 
 
4. Vad tycker du om formatet på ”DIN KATALOG”? 

• Ingen synpunkt, formatet spelar ingen roll. 
 

• Bra, lagom stor katalog.   Kommentar: 
 

• För liten katalog.   Kommentar: 
 

• För stor katalog.   Kommentar: 
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Bilaga 3 forts. 
 
5. ”DIN KATALOG” innehåller bilder med en ”bildtext”. 
 
a) Fyller bilder någon funktion i den här typen av tjänstekatalog? 

• Nej, man kan lika gärna vara utan bilder. 
• Ja, men motivet spelar ingen roll. Bilder ”lättar upp” och tjänar som 

utsmyckning. 
• Ja, och motivet har betydelse. Bilder och text ska samspela. 
• Annan synpunkt: 

 
 
b) (Svara på denna fråga om du tycker bildmotivet har betydelse!) 

Vilken sorts bildmotiv föredrar du i den här typen av tjänstekatalog? 
• Svårt att ange ett exakt motiv, eftersom många motiv kan kännas ”rätt”. 

Det kan vara 
symbolbilder, vackra bilder, konstbilder m.m. – foton eller illustrationer.  

• Verksamhetsbilder (foton) på människor och ”produkter” 
• Andra förslag: 

 
 
 
6. ”DIN KATALOG” innehåller sex separata texter. 
 
a) Vad tycker du allmänt om texterna? 

• Lättlästa; enkla och välskrivna 
• Medelsvåra; varken lätt- eller svårlästa 
• Svårlästa (t.ex. svåra att få ett sammanhang i) 

 
b) Vad tycker du om mängden specialord och facktermer i texterna? 

• Lagom många; jag är bekant med de flesta 
• För få; använd gärna fler! 
• För många; man borde använda andra ord i stället 

 
c) Vad tycker du om längden på texterna? 

• Lagom långa; detta är vad man orkar läsa 
• För korta, jag skulle vilja ha utförligare texter 
• För långa 

 
d) Vad tycker du om att informationen ges i löpande text? 

• Bra 
• Mindre bra; hade velat ha upplysningar i punktform i stället 
• Annat svar: 

 
e) På sidan 2 och 3 finns en inledande text. Till skillnad från de övriga texterna 

riktar den sig personligen till dig – den är skriven med du-tilltal. Vad tycker 
du som kund om att sändarna använder du-tilltal i texten? 
• Bra.  Kommentar: 
• Mindre bra.  Kommentar: 
• Vet inte, inget jag reflekterar över. 



  

 38

Bilaga 3 forts. 
 

7. Mitt examensarbete går ut på att uppdatera och omarbeta, där så behövs, 
”DIN KATALOG”. Jag undrar därför: 
- Är det något som är speciellt bra och som absolut måste finnas kvar? 
- Är det något som du skulle vilja ändra? 
- Är det något som saknas, eller något som känns överflödigt? 

 
Svar: 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten! Din medverkan hjälper mig att göra 
ett bra examensjobb. 
 
Enkäten fylls förhoppningsvis i av fem kunder till Konsult och Service. Jag 
kommer att använda en sammanställning av enkätresultatet i min 
examensrapport. Om jag vill hänvisa till vad en viss kund har givit för 
synpunkter, kommer jag att skriva något i stil med: ”Kund 2 tyckte att …”. 
Hoppas att detta är ok! 
 
Glöm inte att mejla tillbaka enkäten till mig.  
 
Med vänlig hälsning 
Malin Lagerberg 
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Bilaga 4 
 
Originaltext om affärsområde Personal 
 
PERSONAL 
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom medarbetarprocessen. Vi ger stöd och service i 
rekrytering, introduktion, livs- och karriärplanering, kompetensutveckling, rehabilitering, 
arbetsmiljö och arbetsrätt. Vi erbjuder också tjänster inom löneadministration, pensions- 
och försäkringsområdet samt utvecklar och förvaltar PA-system. 
  
REKRYTERING Vi erbjuder stöd och service till hela rekryteringsprocessen eller delar av 
den. Vi ser till att samtliga lediga jobb i Västerås stad annonseras på jobbsajt på stadens 
webbplats. Vi samordnar och genomför gemensamma, förvaltnings- och bolagsspecifika 
introduktioner för nya medarbetare. 
 
KOMPETENSUTVECKLING Tillsammans med kunden tar vi fram och genomför olika 
utbildnings- och utvecklingskoncept som anpassas till organisationens behov.  

Vi hjälper till med livs- och karriärplanering som är kompetens- och individutveckling i 
ett långsiktigt perspektiv.  
 
REHABILITERING Vi erbjuder rådgivning, stöd och service i rehabiliteringsärenden. Det 
kan ske i form av stöd till chefer eller genom enskilda stödsamtal med medarbetare. Vi 
erbjuder även full administration av lönebidragsanställningar. 
 
ARBETSMILJÖ OCH ARBETSRÄTT Som ett komplement till traditionell företagshälsovård, 
erbjuder Konsult och Service ett flertal olika tjänster inom området arbetsmiljö. Vi utför 
arbetsmiljökartläggning och utarbetar handlingsplaner för vad som behöver göras för att 
utveckla arbetsmiljön.  

Vi erbjuder konsulttjänster inom arbetsrättsområdet, från telefonrådgivning till praktisk 
medverkan i olika arbetsrättsliga sammanhang. 
 
PA-SYSTEM Genom systemförvaltning och systemutveckling av PA-systemet har Konsult 
och Service kompetens i alla delar av PA-processen. Efter kundens beställning tar vi fram 
olika rapporter med PA-statistik. Vi erbjuder kontinuerligt utbildning i Respons och i PS 
förhandling. Med vårt erbjudande om Självservice decentraliserar vi rapporteringen av 
frånvaro, mertid och reseräkningar ytterligare och undviker dubbelarbete för kunden. 
 
LÖNERAPPORTERING Vi erbjuder en fullständig lönerapportering. Det inkluderar bland 
annat stöd av Västerås stads interna Självservice, utskrift av olika intyg, registrering av 
nya medarbetare och avslut vid upphörande av tjänst.  
 
PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR Vi arbetar långsiktigt med pensioner och säkerställer 
att alla uppgifter om anställning och lön finns bevarade på ett säkert sätt som underlag för 
framtidens pensioner 

Vi handlägger och informerar om försäkringar som Västerås stad tecknat för sina 
medarbetare. Vi administrerar även frivilliga försäkringar och stadens minnesgåva. 
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Min text om affärsområde Personal 
 
PERSONAL 
Vi erbjuder tjänster och stöd inom hela personalområdet. Vi ansvarar bland annat för 
samtliga rekryterings- och rehabiliteringsärenden inom staden och vi ger råd och stöd i 
arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor. 
 
Rekrytering 
På RekryteringsCenter får du stöd och service i hela rekryteringsprocessen. Vi ser också 
till att alla lediga jobb inom Västerås stad annonseras på stadens webbplats. 
 
Kompetensutveckling 
På uppdrag av stadsledningskontoret ansvarar vi för Utvecklingsakademin, som erbjuder 
olika kurser för kompetensutveckling. 

Vi kan, tillsammans med dig, ta fram och genomföra utbildningar som hjälper din 
organisation att kompetensutvecklas. Du kan också få stöd och råd i din egen livs- och 
karriärsutveckling. 
 
Rehabilitering 
MedarbetarCenter ger dig stöd och service i rehabiliteringsärenden. Såväl den anställde 
som chefen kan behöva råd och hjälp. Vi ser till att ärendena drivs och att man hittar den 
bästa lösningen för alla inblandade parter. 
 
Arbetsmiljö och arbetsrätt 
Vänd dig till oss, om du vill utveckla arbetsmiljön! Vi utför arbetsmiljökartläggningar 
och utarbetar handlingsplaner för hur arbetsmiljön kan förbättras. 

Vi erbjuder också konsulttjänster inom arbetsrättsområdet. Vi ger dig råd per telefon 
eller medverkar praktiskt i olika arbetsrättliga sammanhang. 
 
PA-system 
Vi förvaltar, utvecklar och utbildar i alla de personaladministrativa system, PA-system, 
som används inom staden för att underlätta medarbetarprocessen. Ett exempel är det 
webbaserade systemet Självservice. I dina projekt kan vi bidra med att ta fram 
information och statistik av strategisk karaktär för medarbetare och organisation. 
 
Löneadministration 
Vi på LöneCenter sköter löneadministrationen för hela staden. Vi erbjuder en fullständig 
lönerapportering och vi hjälper dig att ta fram anställningsavtal och olika slags intyg. 
Förtroendevalda, familjehem och kontaktpersoner får sina arvoden genom oss, och vi 
förvaltar stadens arkiv för personalakter. Vi har också kundstöd för systemet Självservice: 
Ring om du behöver hjälp! 
 
Pensioner och försäkringar 
Vi arbetar långsiktigt med pensioner och ansvarar bland annat för att uppgifter om din 
anställning och lön finns bevarade. Vi kan också ge dig information om avtals-
försäkringar och hjälpa dig att teckna frivilliga försäkringar. Stadens minnesgåva 
administreras dessutom av oss. 
 
 


