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Abstract 

In this study I have examined how narrative techniques can be used to promote the 
reading value and readability in information. My focus has been on the 
communication-agency Mandoly’s information-brochure which function is to inform 
other companies about their own potential for development in collaboration with 
Mandoly. The purpose with this study is to examine how it is possible to increase the 
reading value in order to engage the target group. In my study I have used four 
methods: analysis of Mandoly’s old information-brochure, literature studies, a 
qualitative interview, and an user test. The study consists of a theoretical and a 
practical part, where I, in the theoretical part, place the foundation of the practical 
one, in which I present a suggestion of a new brochure-design. 

 

Abstrakt 

I denna studie har jag undersökt hur berättartekniska grepp kan användas för att 
främja läsvärde och läsbarhet i informationsmaterial. För att avgränsa mig har jag 
fokuserat på kommunikationsbyrån Mandolys informationsbroschyr som ska upplysa 
andra företag om den egna utvecklingspotentialen i ett samarbete med Mandoly. 
Syftet med min studie är att undersöka hur information kan bli mer läsvärd och på så 
vis väcka intresse hos målgruppen. I min studie har jag använt mig av fyra metoder: 
analys av befintligt material, litteraturstudier, kvalitativ intervju samt en utprovning. 
Studien består av en teoretisk och en praktisk del, där jag i den teoretiska delen lägger 
grunden för den praktiska delen i vilken jag presenterar ett designförslag.  
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1. Inledning 

I denna inledande del ger jag en introduktion om vad denna studie ska komma att 
handla om.  

1.1. Problembakgrund 
Mandoly är en kommunikationsbyrå, grundad år 2009 av Mattias Axelsson. 
Huvudsakligen erbjuder Mandoly tre tjänster: tjänstedesign, content marketing, och 
varumärkesutveckling. Kombinationen är unik i och med tjänstedesignen. Därför har 
Mandoly som mål att fokusera på just tjänstedesign och för att nå ut till företag 
behövs ett väl fungerande informationsmaterial. Tjänstedesignen kan likställas med 
informationsdesign men tjänstedesignen är direkt riktad till företag i behov av 
informationslösningar, antingen externt eller internt. I en intervju berättar Mattias 
Axelsson, att god tjänstedesign bidrar till samhällets utveckling. Mattias tar upp ett 
exempel där en butikskedja hade problem med för lite kunder, vilket var en 
konsekvens av dålig framkomlighet i butiken som bland annat gjorde det omöjligt för 
rullstolsbundna att på egen hand orientera sig i butiken. Detta gällande såväl den 
rumsliga framkomligheten som informationen om exempelvis det befintliga 
nummerlappssystemet. Informationsdesignens huvudsakliga syfte är däremot att 
genom design förklara för mottagaren hur någonting fungerar (Pettersson 2003:284). 

När Mandoly startades utformades informationsmaterial vars primära syfte var att 
sticka ut och på så sätt väcka uppmärksamhet. Mandoly skapade både hemsida och 
broschyr, fyllda med trendiga bilder och snygga säljande texter som tillsammans 
uppfyllde syftet: att väcka uppmärksamhet. Konsekvensen blev informationsbrist. 
Ingenstans finns neutralt utformad information som beskriver Mandoly och dess tre 
olika tjänster. 

Sex år senare har byrån utvecklats och skapat en bred kundkrets. Som ovan nämndes 
vill Mandoly fokusera på tjänstedesignen men specifik information om denna tjänst 
saknas. Den gamla informationen om Mandoly består, vilket innebär att den 
befintliga informationen är såväl bristfällig som inaktuell. För att upplysa om 
tjänstedesign behöver Mandolys informationsmaterial vara mer än bara 
uppseendeväckande. Eftersom syftet är att förmedla information om tjänstedesign är 
det den tjänst som bör belysas. För att det ska bli tydligt att Mandoly är avsändaren 
måste utformningen ske i enlighet med Mandolys identitet. Mattias Axelsson, belyser 
vikten av att berätta historier för att göra vardagen intressant, en tanke som avspeglar 
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sig i Mandolys företagande. Därför blir berättartekniken en förutsättning för att 
informationen ska samspela med Mandoly som verksamhet. För att mottagaren av 
informationsmaterialet ska förstå hur god tjänstedesign kan gynna dem måste 
informationen utvecklas och tydliggöras. Dessutom är Mandolys externa 
kommunikation viktig eftersom den måste inge förtroende. Vem anlitar en 
kommunikationsbyrå vars egen kommunikation brister? 

Idag är Mandolys huvudsakliga informationskanal en webbsida vilken är under 
utveckling. Som komplement ska även broschyren utvecklas och det är vad detta 
examensarbete ska komma att handla om. 

1.2. Syfte och mål  
Syftet med denna studie är att med stöd av teorier om berättarteknik och 
berättarkonsten designa en informationsbroschyr som beskriver 
kommunikationsbyrån Mandolys tjänstedesign. Berättarteknik kommer användas i 
syfte att konkretisera och förtydliga informationen för en målgrupp som saknar 
kunskaper inom kommunikationsområdet. I och med berättartekniken kommer 
metaforer användas för att förstärka och tydliggöra innehållets budskap. Detta för att 
göra informationen mer attraktiv genom innehållets läsvärde och läsbarhet. 

Målet med denna studie är att med en vetenskaplig grund skapa ett 
informationsmaterial med syftet att informera om tjänstedesign samt presumtiva 
kunders egen utvecklingspotential i ett samarbete med kommunikationsbyrån 
Mandoly. En målgrupp som inte är bekanta med tjänstedesign ska utan svårigheter 
förstå varför god tjänstedesign är viktigt. I och med att informationsmaterialets 
huvudsakliga syfte är att marknadsföra Mandoly kommer min gestaltning bli en typ 
av reklam. Trots detta finns ett informationsdesignsproblem, eftersom syftet är att 
informera en målgrupp om tjänstedesign, ett ämne de sedan tidigare är obekanta med. 
Hur denna information gestaltas är avgörande för hur budskapet tolkas samt om det 
uppnår sitt kommunikativa syfte. Även om resultatet av min gestaltning kommer 
användas som reklam är mitt mål och syfte att skapa en informativ text.  
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1.3. Problemformulering 
Hur kan berättartekniska grepp i text och bild i samverkan användas för att gynna 
läsvärde och läsbarhet i en informationsbroschyr som beskriver en organisations 
verksamhet? Detta i syfte att informera om tjänstedesign och presumtiva kunders 
egen utvecklingspotential i ett samarbete med kommunikationsbyrån Mandoly. 

1.3.1. Frågeställningar 
 

1. Vad är en berättelse? 
2. Hur kan berättartekniska grepp användas i informativa texter? 
3. Hur kan bilder användas för att stärka budskapet i en berättelse? 
4. Till vem ska materialet riktas? 

1.4. Avgränsningar 
En av förutsättningarna för att uppnå målet är att informationsbroschyren har en 
tydlig koppling till sin avsändare, det vill säga Mandoly. Som tidigare nämndes (s. 6) 
är en av Mandolys företagsfilosofier att berätta historier, därför har jag i denna studie 
utgått från att berättarteknik är ett lämpligt grepp för att främja läsvärde och läsbarhet 
och utifrån forskning rett ut hur berättandet bör användas för att uppnå god 
kommunikation. 

Jag har i denna studie undersökt narratologi – läran om berättelsen och berättandet, i 
syfte att hitta verktygen till att skapa ett informationsmaterial förankrat till dessa 
teorier. Det primära syftet har alltså inte varit att bygga ett klassiskt narrativ. 

Eftersom narratologi är ett mycket brett område har jag enbart tagit del av delar jag 
anser kunna tillämpa i utformandet av ett informationsmaterial. Jag har till exempel 
inte studerat berättelsens dramaturgiska principer eftersom detta inte är relevant för 
en kortare informativ text. 

Mandoly efterfrågar en broschyr och jag kommer därför förhålla mig till detta 
medium eftersom jag bedömer det lämpligt för att informera presumtiva kunder om 
Mandolys verksamhet. Larsåke Larsson, professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Örebros universitet, menar att det för mottagarna är 
naturligt att ta till sig budskap via tryckta medier. Vidare menar han att det är troligt 
att det kommer förbli på detta vis, trots att mycket har, och kommer fortsätta, 
digitaliseras (2008:211). Också Lars Palm, professor i planerad kommunikation vid 
högskolan i Kalmar är positiv till det tryckta mediet. Han menar att en trycksak kan 
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nå sin målgrupp till en förhållandevis låg kostnad. Palm belyser dock problemet med 
att trycksaker ofta kastas, någonting han menar kan undvikas om kvalitén på form 
och papper är hög (2006:80).  

I utformningen av informationsbroschyren har jag tagit hänsyn till Mandolys grafiska 
profil. Teckensnitt, färgval och bilder har därför anpassats därefter. En förutsättning 
för detta förhållningssätt har varit att den grafiska profilen uppfyller kraven för god 
läslighet och hierarki. I de eventuella fall där den grafiska profilen brutit mot de 
designprinciper som gäller för god informationsdesign har jag valt att bortse från 
Mandolys riktlinjer. Jag har också valt att arbeta efter konceptet kundresa, ett koncept 
jag tidigare utvecklat åt Mandoly men som ännu inte är i bruk.  

I mitt urval av bilder har jag avgränsat mig till Mandolys egen bildbank. Detta för att 
en bildsökning/bildbeställning är mycket omfattande samt måste köpas för att få 
fullständiga rättigheter till materialet.  

I denna studie har jag inte undersökt hur den grafiska formen och layouten påverkar 
berättelsen. De val jag gjort när jag formgivit text och bild baseras på de kunskaper 
jag inhämtat under min utbildning i informationsdesign samt på Mandolys grafiska 
profil.  

Till denna studie har ingen specifik målgruppsanalys gjorts. Istället har jag gjort en 
intervju med Mattias Axelsson där han utifrån Mandolys befintliga målgruppsanalys 
gett mig riktlinjer att följa.  

	    



	   11	  

2. Metod  

Nedan följer en presentation om respektive metod vilka har används för att komma 
fram till ett resultat där jag besvarar mina frågeställningar. För varje metod redogör 
jag för dess tillvägagångssätt, tillhörande metodkritik och där det är relevant även 
etiska aspekter.   

2.1. Analys av befintlig broschyr 
För att reda ut vilka brister som finns i den befintliga broschyren har jag gjort en 
textanalys. En textanalys är ett redskap för att undersöka texters syfte och funktion, 
för att i ett senare skede göra en förbättring (Hellspong 2001:9). Det finns olika typer 
av textanalyser men eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur 
berättartekniska grepp kan användas för att främja läsbarheten i information har jag 
genomfört en läsbarhetsanalys på Mandolys befintliga informationsmaterial. 
Analysen grundas på Lennart Hellspongs guide för läsbarhetsanalys (ibid: 85 ff.).  

Mandolys befintliga broschyr handlar om att bygga varumärke och består av sex 
sidor, varav två är bilder. Textmängden är liten, bara ett fåtal meningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Bilden visar Mandolys befintliga broschyr. 
Bildkälla: Mandoly (2013). 
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2.1.2. Lässituation 
Texten riktar sig till Mandolys presumtiva kunder, det vill säga företag i behov av 
kommunikationslösningar, och möjligen andra intressenter. Inga direkta förkunskaper 
krävs för att kunna ta del av läsningen men ett intresse för broschyrens innehåll är 
nödvändigt. Målet med läsningen är att skapa förståelse för vad Mandoly är och vad 
de gör. Var en får tag på broschyren framgår ej, och jag har heller inte fått någon 
information om detta. Men troligt är att den delas ut som någon form av direktreklam, 
antingen överlämnas den eller skickas till mottagaren. Vid en överlämning kan det 
innebära att läsaren har ont om tid. 

2.1.3. Grafisk form  
Broschyren är i cd-format och vecklas upp så att tre sidor ligger intill varandra. På 
bilden illustreras dock hur broschyren ser ut när den stegvis vecklas upp, se bild 1. 
Texten är skriven med hög teckengrad vilket gör texten tydlig. Rubrikerna är större 
än brödtexten, men upplevs också tunnare vilket stör hierarkin. Fyra sidor består av 
text där storleken och formen är inkonsekvent. I det huvudsakliga textinnehållet (gult 
uppslag) består texten av en längre rubrik, ingress, punktlista och fem korta stycken 
vilket gör innehållet rörigt. De fem styckena linjerar inte med varandra vilket stör 
läsningen eftersom det upplevs som att texten ’flyter runt’. Texten är uppdelad i två 
spalter vilket gör raderna korta, ca 20-25 tecken, något som i sin tur innebär att långa 
ord måste avstavas. Texten är dessutom vänsterställd vilket gör styckena ojämna. 
Hela uppslaget är rörigt och det är svårt att veta i vilken ordning texten ska läsas. Till 
uppslaget finns en bild som delvis kopplas till texten men främst används som 
utsmyckning. I texten liknas byggande av varumärke med att bygga hus där 
arkitektur, planlösning, tapet och kulör, eldragning samt fastighetsskötsel är de olika 
delarna. Bilden intill huvuduppslaget är en interiörbild med ordet insikt på. Ordet 
insikt förekommer i ingressen, men kopplingen är ändå knepig. Symboliserar en 
interiörbild insikt? Om broschyren inte vecklas ut helt blir dock uppslaget ett annat 
(interiörbild samt grå bild med text). Bilden är densamma, men intill denna ligger en 
ordbild med texten ”kreativ strategi, gränslöst resultat och intelligent design”. Även 
här fyller bilden främst en estetisk funktion. Den är välarbetad och väcker nyfikenhet 
vilket får en att vilja veckla upp hela broschyren. 
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2.1.4. Textens språk och innehåll 
I texten finns många långa, men vardagliga ord. Språknivån är enkel med relevanta 
ordval som har en tydlig syftning. Meningarna är normallånga med en enkel 
uppbyggnad utan bisatser eller inskjutna satser och upplevs därför inte som tunga. 
Den tematiska bindningen fungerar väl eftersom såväl tema som rema är tydligt. I 
övrigt saknas väl fungerande bindningar och kopplingar, vilket gör att meningarna 
upplevs som avhuggna och stolpiga, vilket i sin tur gör att de inte tillför något. I 
meningen: ”Design, färgprofiler och gränssnitt utgör inredningen.” under rubriken 
”Tapet & Kulör” påstås att designen utgör inredningen men på vilket sätt förklaras 
inte. Dessutom är den avslutande kopplingen inredning och rubrik felaktig, eftersom 
tapet och kulör inte är detsamma som inredning. På det gula huvuduppslaget gör den 
grafiska formen att texten är svår att överskåda. Detta fungerar dock bättre på 
resterande sidor.  

Texten är kort och gles på information vilket gör budskapet svårt att ta till sig. 
Läsaren förstår inte vad Mandoly gör, mer än att texten på baksidan belyser att 
Mandoly inte jobbar med reklam, utan med kommunikation, men vad det innebär 
förklaras inte. Utöver detta framgår det att bygga varumärke är som att bygga hus, 
men att det är vad Mandoly faktiskt gör är inte tydligt. Liknelsen som används 
förutsätter att läsaren har en grundlig förståelse för de olika delarna i ett husbygge. 
Dessa är dock enkla att förstå men de valda momenten ”arkitektur, planlösning, tapet 
& kulör, eldragning och fastighetsskötsel” ligger på olika svårighetsnivåer och inte i 
en logisk ordning. Jag har svårt att tro att någon tapetserar innan hen drar elen samt 
att en benämner underhållet av sitt hushåll som fastighetsskötsel. På baksidan finns 
rubriken ”vi jobbar inte med reklam” följt av ”vi skapar kommunikation” vilket 
innebär att det antas att läsaren vet skillnaden. Dessutom är det svårt att koppla ihop 
byggandet av varumärket, liknelsen med husbygget och kommunikation. För en 
läsare som inte är insatt i kommunikationsbranchen kan det vara svårt att förstå att 
varumärke och kommunikation hör ihop. Textens ton upplevs säljande vilket går 
emot avsändarens eget budskap (vi jobbar inte med reklam).  
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2.1.5. Sammanfattning 
Broschyren är lätt att läsa men är vid närmare eftertanke svår att förstå. Det framgår 
inte helt tydligt vad Mandoly gör, den enda informationen som finns i broschyren är 
att bygga varumärke är som att bygga hus samt att Mandoly inte arbetar med reklam. 
För att kunna förstå krävs att läsaren känner till Mandoly sedan tidigare eller att hen 
är insatt i kommunikationsbranchen. I övrigt är den grafiska formen problematisk 
eftersom den inte är enhetlig, flera textstorlekar används, styckena är ojämna och 
upplevs som hoppiga. Bilden används som utsmyckning, den väcker intresse men 
fyller ingen övrig funktion.  

2.1.6. Metodkritik 
Denna analys baseras på Lennart Hellspongs modell för läsbarhetsanalys, en analys 
som främst är tänkt att tillämpas på mer omfattande texter än kortare 
informationsmaterial. Därför fick jag anpassa analysen något och inte göra den lika 
djupgående som den egentliga avsikten är. Detta därför att det exempelvis inte var 
möjligt att noggrant undersöka satsflätningar och svåra bindningar eftersom dessa 
inte förekom i den korta texten som undersöktes. Att jag trots detta valde att göra en 
läsbarhetsanalys beror som tidigare nämnt (s. 9) att den är relevant för denna studies 
syfte – att främja läsvärde och läsbarhet med hjälp av berättartekniska grepp.  

Ytterligare en kritisk aspekt är att analysen baseras på mina erfarenheter och 
preferenser. Till exempel upplevde jag den grafiska formen problematisk; en tolkning 
baserad på just mina kunskaper. Det är möjligt att en person med en annan bakgrund 
resonerat annorlunda.   

2.2. Litteraturstudier  
För att ta reda på vad berättarteknik är, hur det kan användas i ett kommunikativt 
syfte, hur det kan användas för att konkretisera samt hur berättelsen i text och bild 
kan samverka för att stärka ett budskap samt öka läsvärdet och läsbarheten har jag 
genomfört litteraturstudier. Litteraturstudien är en relevant metod eftersom jag behövt 
inhämta mycket kunskap under en begränsad tidsperiod och därför har biblioteken 
varit en stor tillgång. Mitt resonemang stärks av Patel och Davidson vilka menar att 
tidigare forskning är lättillgängligt i och med högskolebibliotekens stora utbud 
(2011:43). 

En litteraturstudie måste genomföras systematiskt för fastställandet av ett relevant 
resultat. En systematisk litteraturstudie innebär att forskaren granskar en mängd 
publicerade studier. Forsberg och Wengström refererar till Mulrow och Oxman 
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(1997) vilka menar att en systematisk litteraturstudie är en process för att systematiskt 
besvara en formulerad fråga. Detta sker när forskaren identifierar, väljer samt 
värderar och analyserar relevant forskning (Mulrow och Oxman 1997, refererad av 
Forsberg och Wengström 2008:29 ff.). 

I en litteraturstudie är det viktigt att vara källkritisk. Thurén menar att källkritiken 
syftar till att bedöma sanningshalten i en källa till kunskap. Att vara källkritisk 
innebär således att en tolkar sina källor och bedömer dess relevans (2005:9 ff.). För 
att bedöma en källas relevans kan en källgranskning göras. Holme och Solvang 
menar att en källgranskning kan delas upp i fyra steg: observation, ursprung, tolkning 
och användbarhet.  

Observationen syftar till att skapa en överblick över tillgängliga källor och utifrån det 
bestämma dess relevans. Därefter måste källans ursprung bestämmas eftersom det är 
av vikt att förstå vem upphovspersonen är och i vilket syfte studien har gjorts. Detta 
görs genom att hitta ett samband mellan källan och den verklighet som beskrivs. 
Sedan ska materialet tolkas för att skapa en förståelse för vad upphovspersonen velat 
förmedla med sin studie samt hur mottagaren tar emot innehållet. I det sista steget 
görs en sista bedömning i syfte att avgöra om källan är relevant för det specifika 
problemområdet. Ett sätt att kontrollera källans relevans är att jämföra dess slutsatser 
med andra källor. Om flera oberoende källor pekar på samma svar är det sannolikt att 
relevansen och användbarheten är hög (1997:130 ff.).  

Som redan nämnts erbjuder högskolebiblioteken med sina tillhörande datorbaser en 
stor mängd litteratur  och forskning vilket är en tillgång för att hitta relevant 
information (Patel och Davidsson, 2011:43). I och med den stora mängden tillgänglig 
litteratur behöver forskaren göra ett urval. Valet av källor blir därför avgörande för 
det slutgiltiga resultatet (Holme och Solvang 1997:126).  

2.2.1. Metodkritik 
I den stora mängd litteratur har jag under arbetets gång märkt att det är lätt att 
drunkna i teorier. För att effektivisera min arbetsprocess har jag anpassat mitt urval 
och bedömning av litteratur därefter. En bit in i arbetet har jag hittat mer intressant 
och relevant litteratur som jag tvingats bortprioritera eftersom det inte är tidseffektivt 
att under hela forskningsprocessen inhämta ny kunskap. Detta innebär också att jag 
kan ha ’gått miste om’ relevant litteratur som kunnat påverka mitt resultat. Ytterligare 
en kritisk aspekt är att den tolkning jag gör av litteraturen möjligtvis blir personlig, 
trots att min avsikt hela tiden har varit att förhålla mig objektiv.  
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2.2.2. Etiska aspekter 
All forskning syftar till att ta fram trovärdig kunskap som gynnar såväl människan 
som individ samt samhällets utveckling och därför är det av största vikt att ta hänsyn 
till forskningsetiska aspekter (Patel & Davidson 2011: 62 f.). Vid litteraturstudier 
omfattar de etiska aspekterna främst oredlighet inom forskning, ett ämne som 
Hermerén et al behandlar och menar att oredligheten berör plagiat och falska meriter 
– två faktorer som minskar tilltron till forskningen (2001:105). Även Forsberg och 
Wengström (2008:77 f.) belyser vikten av god etik i en litteraturstudie och menar att 
forskaren bör göra etiska övervägningar i urval och presentationer. Följande kriterier 
tas upp: 

1. välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna 
etiska överväganden har gjorts 

2. redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt att arkivera dessa på 
ett säkert sätt i tio år 

3. presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen – det är 
oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt 

2.3. Kvalitativ intervju 
För att definiera målgruppen i syfte att skapa förutsättningar för att utforma ett 
målgruppsanpassat informationsmaterial har jag genomfört en kvalitativ intervju med 
Mattias Axelsson. Eftersom Mattias känner sitt företag väl bedömer jag intervjun som 
en effektiv och relevant metod för att besvara frågor om målgruppen. 

 En kvalitativ intervju liknar i strukturen ett vardagligt samtal vilket ger utrymme för 
den intervjuade personen att styra samtalets utveckling. Forskaren bör dock sätta upp 
tydliga ramar för att försäkra sig om att samtalets utveckling blir relevant och leder 
till svar på de aktuella frågeställningarna (Holme och Solvang 1997:99 ff.). För att 
uppnå önskat resultat används i kvalitativa intervjuer inget bestämt frågeformulär. 
Detta för att resultatet ska bli en konsekvens av den intervjuade personens egen 
uppfattning kring ämnet. Dock innebär det inte att förberedelser inte nödvändiga; 
tvärt om är det trots den fria intervjuformen viktigt att forskaren har förberett frågor 
som behöver besvaras (ibid.). Enligt Banaka (1981) är det viktigaste för den som 
utför intervjun att känna till de subjektiva och objektiva faktorerna som avgör hur 
människor förhåller sig till varandra. På så sätt ökar förutsättningarna för god 
kommunikation genom intervjun vilket i sin tur gör det mer sannolikt att den som 
genomför intervjun får svar på sina frågor. Vidare belyser Banaka vikten av logisk 
kommunikation vilken visar om den som intervjuar respektive den intervjuade ligger 
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på samma kommunikationsnivå. Är kommunikationsnivån sammanhängande är den 
också logisk vilket innebär att båda personerna håller sig till samma ämne och inte 
går vidare förrän båda parterna är nöjda med frågans respektive svarets utveckling 
samt att båda personerna är villiga att dela med sig av information. Precis som Holme 
och Solvang, menar Banaka att det är av största vikt att den som intervjuar är väl 
förberedd för att uppnå sina må. Därför har jag skapat en intervjuplan i syfte att 
strukturera min väg till ett relevant resultat (1981:11 ff.). Intervjuplanen presenteras i 
bilaga 2.  

2.3.1. Metodkritik 
Vid intervjun är det möjligt att Mattias Axelsson som intervjuades påverkades av 
intervjusituationen och det faktum att allt som sades spelades in. Syftet med en 
kvalitativ intervju är att den ska likna ett vardagssamtal men vid transkriberingen av 
intervjun upplevde jag att Mattias talade väldigt korrekt, som om han föreläste enligt 
en mall. Om detta är sanningen eller enbart min reflektion är svårt att veta, men om så 
är fallet kan detta ha påverkat min syn på målgruppen. En annan faktor som kan ha 
påverkat resultatet är att jag i intervjun ständigt hummar. Syftet var att visa intresse, 
men i enstaka delar av intervjun uppfattar jag att Mattias talat klart och ger därför 
feedback för att sedan förstå att han inte talat till punkt. I dessa situationer kunde 
Mattias fortsätta där han avslutat, men att han avbryts kan trots det ha påverkat hans 
svar.  

2.3.2. Etiska aspekter 
Vid en kvalitativ intervju inhämtas kunskapen från en eller flera individer. Därför är 
det viktigt att ta hänsyn till individens integritet. Innan genomförandet av intervjun 
måste individen informeras om undersökningens syfte och vad ett medverkande 
kommer att innebära. Vill individen att uppgifterna ska förbli konfidentiella måste 
forskaren ta hänsyn till detta. Konfidentialitet innebär att personens integritet skyddas 
samt att forskaren förvaltar uppgifterna på ett korrekt och varsamt sätt. Individen som 
intervjuas måste också ge samtycke, hen har själv rätt att bestämma över sitt 
medverkande (Patel & Davidson 2011: 63 ff.).  

	    



	   18	  

2.4. Utprovning 
För att undersöka om budskapet i mitt narrativa informationsmaterial framgår har jag 
genomfört en undersökning med fem personer. Deltagarna fick läsa materialet och 
därefter svara på åtta frågor om vad de just läst, vad texten handlade om, vad 
tjänstedesign är samt beskriva läsupplevelsen, se bilaga 4. Utprovningen hjälper mig 
som designer att ta reda på om min designlösning fungerar vilket gör metoden 
relevant.  

Syftet med ett användartest är att ta reda på om användarens kognitiva förmåga är 
likvärdig med det den aktuella artefakten kräver. När målgruppen provar 
användbarheten i en designad artefakt är det sannolikt att hen upptäcker brister 
designern annars inte hade märkt eftersom det är svårt att se objektivt på en 
egendesignad artefakt. Dessutom är det troligt att designern genom att göra 
användartester kan tillfredsställa målgruppens behov i en större utsträckning jämfört 
med om artefakten inte utprovas (Don & Petrick 2003:74 f.).  

2.4.3. Metodkritik  
I undersökningen deltog fyra personer från Kadesjös ingenjörsbyrå samt en person 
högt uppsatt på ett företag inom finans. Samtliga deltagare innehar positioner där 
beslut kring information och marknadsföring fattas. Detta innebär att största delen av 
utprovningen inte gjorts på Mandolys primära målgrupp (se avsnitt 4.4) vilket kan 
vara missvisande. Å andra sidan beslöt jag att inte rikta materialet enbart till den 
primära målgruppen, utan i stället vara mer allmän eftersom Mattias Axelsson i en 
intervju berättade att fokus inte enbart kan riktas på A-målgruppen.  

Det som sades under utprovningen spelades in, och när testpersonerna läste texten 
satt jag tyst bredvid, vilket kan ha upplevts som stressande. Ytterligare en viktig 
faktor att ta hänsyn till är att resultatet av utprovningen indikerar att något är si eller 
så. Att en person upplever gestaltningen mycket väl genomförd behöver 
nödvändigtvis inte innebära att den saknar brister.  

Utprovningen resulterade främst i positiv feedback på broschyren och majoriteten av 
svaren pekade på att informationsmaterialet fungerar mycket väl. Detta kan vara en 
konsekvens av formuleringen av mina frågor enligt följande:  
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1. Vad handlade texten om? 
2. Vad händer i texten? 
3. Vad är tjänstedesign?  
4. Varför behövs tjänstedesign? 
5. Vad förmedlar bilden? 
6. Beskriv läsupplevelsen, text och bild.  
7. Är broschyren tilltalande, varför/varför inte? 
8. Hur troligt är det att du självmant skulle läsa broschyren? 

 
I fråga två förutsätter jag att läsaren uppfattar att något händer i texten, kanske hade 
resultatet blivit annorlunda om jag istället frågat ”händer något i texten?”. Detsamma 
gäller i fråga fyra, jag förutsätter att tjänstedesign behövs istället för att fråga om det 
behövs och i så fall varför.  

Enbart en av deltagarna hade negativ feedback att ge. Hen förstod inte vad 
tjänstedesign var, men samtidigt läste personen i fråga materialet mindre noggrant än 
övriga deltagare. Personen tyckte texten var för lång, men baserade detta på att hen 
själv var mer för bilder vilket kan ha varit en anledning till hens bristande 
engagemang. Att broschyren inte tilltalade personen är något jag tagit på allvar, men 
inte åtgärdat efter utprovningen eftersom hens svar inte kändes helt tillförlitliga i och 
med det bristande engagemanget. Detta kan ha berott på deltagarens tidigare 
erfarenheter och personliga preferenser. För att fastställa hur representativ hens åsikt 
är hade jag behövt testa broschyren på ett större antal personer.  

2.4.2. Etiska aspekter 
Eftersom användartester likt intervju är en metod där andra människor är delaktiga 
gäller samma etiska förhållningssätt. Se avsnitt 2.3.2. 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier jag använt för att komma fram till ett resultat. 
Jag inleder med att reda ut begreppen narratologi och narrativ samt läsvärde och 
läsbarhet för att sedan mer ingående behandla relevanta teorier kopplade till min 
problemformulering.  

3.1. Centrala begrepp  
I denna studie undersöker jag hur berättartekniska grepp kan användas för att främja 
läsvärde och läsbarhet i informationsmaterial. Trots att berättartekniska grepp är 
mitt fokus är orden narratologi och narrativ frekvent förekommande i denna text, 
vilket gör det nödvändigt att förklara dessa begrepp. Målet med studien är att främja 
läsbarhet och läsvärde men dessa faktorer diskuteras inte vidare förrän i 
diskussionen. Därför ger jag nedan en introduktion vad som menas med läsvärde och 
läsbarhet.  

3.1.1. Narratologi och narrativ  
I denna studie används genomgående narratologi och narrativ som två centrala 
begrepp. Bo G Jansson är professor i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna och 
menar att ”narratologin är vetskapen om berättelsen och berättandet” (2002:9). I 
denna rapport kommer jag förhålla mig till Janssons ovan nämnda definition. I de fall 
begreppet narrativ förekommer används det som synonym till berättelse.  

3.1.2. Läsvärde och läsbarhet 
Syftet med denna studie är att med hjälp av berättartekniska grepp skapa ett läsvärt 
och läsbart informationsmaterial. Att en text och/eller en bild är läsvärd innebär att 
innehållet är intressant, och därmed värt att läsa. Det kan vara svårt att bedöma 
huruvida ett objekt är läsvärt eller ej eftersom bedömningen är subjektiv, den baseras 
på läsarens intressen och i vilket sammanhang och syfte objektet läses (Pettersson 
2003:396). Läsbarheten är lättare att mäta. Att en text och/eller bild är läsbar innebär 
att den är begripligt för mottagaren, och för att uppnå detta krävs att sändaren 
anpassar objektet till sin målgrupp (ibid:392). Läsvärdet och läsbarheten kommer inte 
behandlas vidare i teoridelen, istället återkommer jag till dessa i diskussionen. Se 
avsnitt 6.   
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3.2. Narratologi – vetskapen om berättelsen och 
berättandet  
I detta avsnitt presenteras teori om berättelsen och berättandet. Jag inleder med att 
utveckla den definition för narratologi och narrativ vilken gavs i avsnitt 3.1.1. 
Därefter belyser jag mer ingående berättelsens funktion, dess beståndsdelar, 
komponenter och kriterier, samt hur berättelsen kan tillämpas. Därefter redogör jag 
grundligt för bildens retorik samt bildens representation och funktion.  

3.2.1. Definitioner 
Vetskapen om berättelsen och berättandet, är som redan nämnt Bo G Janssons 
definition för begreppet narratologi. Istvan Pusztai, lektor i retorik vid Södertörns 
högskola, menar precis som Jansson att ett narrativ är en del av narratologin. Pusztai 
beskriver narratologi som ”läran om narrativ”, det vill säga läran om berättelsen, och 
narrativ använder han som samlingsnamn för olika berättelser (2008:120). 

I engelskan är skillnaden mellan narrativ och narratologi inte densamma som i 
svenskan. David Herman, (dåvarande) professor i engelska vid Ohio State University 
menar att engelskans narrative kan definieras olika beroende på sin kontext. I sin bok 
Basic elements of narrative definierar han narrativ som en form av representation i ett 
specifikt sammanhang där berättandet förekommer. Dessutom menar han att ett av 
berättelsens kriterier är att den utspelas i en storyworld – det vill säga den värld som 
framkallas av berättelsen. Till skillnad från i svenskan beskrivs i engelskan 
narratologi som ett tillvägagångssätt för att undersöka strukturen hos redan befintliga 
narrativ (2009:189). Ytterligare en definition av narrative görs av Arthur Asa Berge, 
professor i radio/tv och datormedierad kommunikation vid San Francisco State 
University, som menar att ett narrativ är en berättelse vilken kommunicerar ett eller 
flera händelseförlopp där levande varelser är inblandade. Förloppet sker under en viss 
tid vars längd kan variera från mycket kort till mycket lång (1996:4). 

För att förvirring kring variationen i svenskans respektive engelskans definitioner inte 
ska uppstå kommer jag i denna studie förhålla mig till den svenska definitionen. 
Fortsättningsvis kommer innebörden av narratologi vara i enlighet med Janssons 
definition: ”narratologin är vetskapen om berättelsen och berättandet” där narrativet 
är en synonym till berättelsen (2002:9).  
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3.2.2. En berättelses funktion 
Ett narrativ är en kommunikativ berättelse, berättad av en person till en annan person, 
om någonting som har eller ska hända någon eller något. Berättelsen har ett syfte och 
kommunikationen beskrivs därmed som målinriktad (Phelan & Rabinowitz 2012:3). 
Anna Johansson, sociolog och genusforskare inleder sitt verk Narrativ teori och 
metod med att exemplifiera en vardagsberättelse. I exemplet frågar person A hur 
person B haft det i helgen. Person B svarar att hen har haft det bra, att lördagen 
ägnades åt plugg samt fest på kvällen och söndagen var lugn. Person B svarar på 
frågan genom att återberätta vad som hänt i helgen och Johansson menar att också 
dessa små vardagliga historier räknas som berättelser (2005:15). 

I enlighet med Herman, se avsnitt ovan, beskriver Warhol narrativet som en 
representation men menar också att en viktig del är själva överförandet sändare och 
mottagare emellan (2012:10). Att ett narrativ representerar någonting stärks av 
Richardsson som menar att berättelsens form kan variera beroende på vad den tänkt 
representera. Vidare menar han att det är viktigt att skilja på vad som representeras 
och hur det presenteras eftersom presentationen alltid är konstruerad (2012:20). 

 James Phelan och Robyn Warhol är professorer i engelska vid Ohio State University. Peter J. 
Rabinowitz är professor i ’comaprative literature’ vid Hamilton College. 

Hur narrativet representeras, presenteras och tas emot är kontextberoende. Berger 
presenterar en modell vilken övergripande används för att placera narrativ samt 
övriga texter i en kontext, se bild 2. En narrativ text skrivs av sändaren till mottagaren 
och kommuniceras via ett medium. I kommunikationsprocessen ingår fem fokala 
punkter, verket, skaparen, mediet, samhället och mottagaren vilka alla är relaterade 
till varandra och därför måste tas hänsyn till. För den narrativa texten är det mest 
intressanta berättelsens funktion, det vill säga vilken inverkan den har på samhället 
och sin mottagare. Det betyder dock inte att det går att bortse från resterande 
fokalpunkter eftersom dess relation påverkar varandra. Hur samhället och den 
specifika mottagaren tar emot och tolkar narrativet beror till stor del på författaren 
och hur hen gestaltar narrativet (1996:14 ff.). 

 
 
	    

Bild 2. Bilden visar en kontextmodell för narrativ.  
Bildkälla: Narratives in popular culture, media and everyday life (1996). 
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Med hjälp av ett narrativ är det möjligt att konkretisera. Torsten Thurén, docent i 
journalistik vid Stockholms universitet, beskriver narrationen, det vill säga 
berättandet, som det mest effektiva sättet för konkretisering i och med berättelsens 
förmåga att skapa intresse. Thurén menar att den spänning som uppstår i en berättelse 
gör läsaren engagerad vilket leder till att läsaren kan identifiera sig med berättelsen 
(2006:15). Anders Tyrberg, litteraturvetare och tidigare forskare vid Karlstads 
universitet menar också han att en av berättelsens centrala funktion är att skapa 
relation till någonting och med det också skapa ett samband (2002:159). Detta ställer 
vissa krav på läsaren eftersom mottagarens förmåga att relatera till något är en 
förutsättning för att förstå berättelsens betydelse. Det läsaren relaterar till bygger på 
tidigare kunskap, och om berättelsen kräver en kunskap läsaren inte besitter går 
berättelsens budskap förlorat (Berger 1996:12). 

I ett narrativ är det möjligt att konkretisera med hjälp av stereotyper och metaforer. 
En stereotyp är en stark föreställning om hur en människa, eller en grupp människor, 
är. Till exempel hur de ser ut, hur de agerar och vilken personlighet de har. Eftersom 
det handlar om generalisering är dessa stereotypa föreställningar ofta negativt laddade 
och kan därför upplevas som oetiska. Men med ett varsamt hanterande av stereotyper 
i en berättelse kan de fylla en viktig funktion. I en narrativ text kan stereotyper hjälpa 
läsaren att få en klar bild av berättelsens karaktärer (Berger 1996:54 ff.). Metaforer 
kan användas på ett liknande sätt och Berger beskriver metaforen som en typ av 
bildspråk som används för att skapa en association vilket i sin tur gör det lättare för 
människan att ta in kunskap i obekanta ämnen (1996:10). 

En annan viktig funktion, är enligt Tyrberg, berättelsens förmåga att öka människans 
förståelse för sin egen identitet. För att svara på frågan ”vem är du” använder 
människan berättelser, som hen antingen berättar själv eller låter någon annan berätta. 
I alla de beslut människan fattar figurerar en berättelse, i vilken hen relaterar till 
tidigare erfarenheter. Rollen hen får i sin berättelse varierar, ibland är hen 
huvudperson och i andra fall en avlägsen betraktare. På så sätt blir människan 
författaren över sitt eget liv och genom de berättelser hen skapar och stöter på lär hen 
känna sig själv (2002:37 f.). Även Johnsson menar att människan genom språkliga 
berättelser presenterar sig själv och på så vis skapar en personlig och social identitet 
(2005:83).    
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3.2.3. Berättelsens beståndsdelar, komponenter och kriterier 
Ett narrativ, eller en berättelse, kännetecknas av dess beståndsdelar, att den har en 
tydlig början, mittendel och ett slut. Så definierade Aristoteles en berättelse och 
Johansson menar att detta är den mest kända av definitioner, och även den äldsta 
(2005:124). Också Thurén refererar till antikens Grekland och menar att 
grundprincipen för en berättelse är att en händelse inträffar vilken resulterar i ett 
problem som ska lösas. Förloppet följer en spänningskurva, där spänningen stegras 
tills den når en vändpunkt där konflikten trappas ner och avslutas i en upplösning 
(2006:15). Vidare menar Johansson att ”de flesta narratologer och berättelseforskare” 
anser att temporalitet, det vill säga de språkliga uttrycken för tid eller tempus om den 
logiska bindningen mellan satser, är en avgörande faktor för att ett narrativ ska vara 
just det; ett narrativ. Narrativet består av en homogen sekvens av händelser, där den 
avslutande delen ska ha en tydlig koppling till berättelsens inledning. Därför blir 
också kausaliteten, det vill säga ett samband mellan orsak och verkan, mycket viktig i 
en berättelse (2005:124). 

I en berättande text återges ett händelseförlopp men inte nödvändigtvis i den 
kronologiska ordningen. Jonsson använder följande mening som exempel: ”Jag 
hostade hela natten. Orsaken var att jag hade rökt för mycket dagen innan.” 
Meningen är berättande därför att den ”inbjuder till distinktionen 
fabula/syuzheten”(2002:20). I narrativet går det att urskilja fabula och syuzhet, där 
fabulan är själva berättelsens händelseförlopp och syuzheten det berättande mediets 
dramatisering, det vill säga hur mediet berättar någonting. Fabulan har en ordning 
som inte kan ändras. I exemplet ovan måste rökningen komma först, eftersom 
rökandet är orsaken till att hostan uppkom. Syuzheten blir således en variabel som 
tillåter olika arrangemang vilket innebär att händelseförloppet kan återberättas på 
följande vis: ”Jag rökte för mycket den dagen. Som en följd av detta hostade jag 
sedan hela följande natt”. Rökningen är fortfarande orsaken till hostan och därmed 
har inte fabulan ändrats (ibid:19). Detta resonemang stärks av Chatman, film och 
litteraturkritiker samt professor i retorik vid University of California, som beskriver 
distinktionen fabula/syuzhet som en kronologi vilken motsvarar verkligheten som 
bland annat baseras på naturlagar. Detta förklaras med ett exempel som belyser 
omöjligheten för en kvinna att bli mor innan hon själv blivit född. Däremot kan 
händelsen presenteras i en icke-kronologisk ordning (1993:23). Jonsson är noggrann 
med att belysa vikten av syuzheten och som ytterligare exempel tar han upp en 
sekvens ur Gösta Knutssons Pelle Svanslös. Jonsson menar att vi genom Knutssons 
berättande förstår att katterna, likt människan, kan prata. Här blir berättandet 
syuzheten och det är tack vare det vi förstår och accepterar att katterna kan prata. 
Såldes blir presentationen av narrativet avgörande för mottagarens förståelse 
(2002:11). En faktor som stärks av Phelan och Rabinowitz vilka menar att berättarens 
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sätt att förmedla ett narrativ är avgörande för huruvida berättelsen uppfyller ett 
kommunikativt syfte eller ej (2012:30 f.). 

Åter till berättelsens början, mitt, slut och dess innehåll. Enligt Chatman (1993) går 
det att urskilja tre centrala delar i en berättelse: plot, character (and setting) och theme 
vilka kan översättas till handlingsram, karaktärer och tema (Johansson 2005:132). 
Handlingsramen, den plan som tillsammans med människans nyfikenhet driver 
narrativet framåt består av intriger, vilka bär på hemligheter om vad som ska hända 
härnäst och som därmed utvecklar berättelsen (Chatman 1993:20 f.). Berättelsen är 
beroende av intriger och intrigerna är beroende av karaktärer och dess kontext; 
aktörer som agerar och därmed driver händelseförloppet framåt. Detta sker vanligtvis 
genom en konflikt mellan två huvudkaraktärer med två skilda mål, den hjältemodiga 
protagonisten och den skurkaktiga antagonisten. I moderna, och mindre omfattande 
narrativ kan dock dessa karaktärer vara svåra att urskilja på grund av dess 
komplexitet. Därför kan istället situationen bli mer avgörande än följderna av 
karaktärernas personligheter (ibid:58 ff.). Temat i narrativet syftar till förståelsen för 
berättelsens betydelse. Chatman skiljer på förmågan att kunna återge en berättelse 
med egna ord och verkligen förstå temat. En förståelse för narrativets tema uppstår 
när mottagaren kan ta sig utanför berättelsens värd och applicera sensmoralen i det 
verkliga livet (1993:273). Vidare menar Chatman (s.11) att narrativets syfte är att 
förstå berättelsens poäng. Detta sker när de sekvenser av händelser i narrativet länkas 
samman och resulterar i den poäng som är anledningen till berättelsens uppkomst. 

3.2.4. Tillämpning av berättandet 
Hittills har enbart teori kring den klassiska narratologin behandlats. I detta avsnitt 
beskrivs hur berättandet kan appliceras i vår samtid. Berger menar att narratologin 
finns överallt i vår vardag: i musik, TV, vardagsberättelser, och arbetsliv för att bara 
nämna några exempel. Det frekventa användandet av narratologi har en stor inverkan 
på våra liv eftersom narrativ är en bidragande faktor till vår kunskapsinhämtning. Ett 
narrativ behöver inte vara omfattande, även en barnvisa och en kort informationstext 
baserade på de klassiska studierna om narratologin kan klassas som en berättelse 
(1996). 

För att förmedla information om företag och andra verksamheter används ofta 
strategiskt berättande där syftet är att med berättarkonsten skapa en gemenskap såväl 
internt som externt. Berättarkonsten har vuxit sig stor och används bland annat inom 
forskning, marknadsföring, kommuninformation. Detta är någonting som Merete 
Mazzarella, författare och professor i nordisk litteratur, ställer sig kritisk till. 
Mazzarella menar att storytelling (som berättandet kallas när det används i 
marknadsföring) som används i syfte att sälja förstör berättarkonstens grundidé 
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(2015). Å andra sidan skriver Sara Kristoffersson, fil dr i konstvetenskap, om det 
faktum att design används för att synliggöra företag och dess produkter och menar att 
det bör vara en positiv sak att berättandet, som också är en typ av design, numera 
används på samma sätt. Hon avslutar sitt resonemang och skriver: ”Historier tycks 
helt enkelt gå hem bättre än kalla fakta.” (2009). Fler forskare verkar tänka som 
Kristoffersson. I artikeln The story is the message: shaping corporate culture skriver 
Adamic och Marshall att det strategiska berättandet är en mycket effektiv metod för 
att uppnå god kommunikation. De refererar till Phil Condit som menar att berättelsen 
är effektiv eftersom den är lätt att minnas. Vidare menar Admaic och Marshall att ett 
välskrivet narrativ har möjlighet att nå ut till fler än enbart den tänkta målgruppen 
eftersom dess syfte är att väcka ett intresse. Ett av kriterierna för att uppnå en 
intresseväckande funktion är att narrativet anspelar på en välkänd historia med hög 
igenkänningsfaktor samt att den väcker känslor hos mottagaren (2010). 

John Marshall är styrelsemedlem vid Lighthouse Academies Inc. i Boston. Matthew Adamic är 
oberoende forskningskonsult specialiserad i etnografi.  
 

Narratologi har också använts som forskningsmetod. Carol D. Hansen och William 
M. Kahnweiler, båda professorer i HR vid Georgia State University menar att 
narrativet kan användas i syfte att öka förståelsen för och i organisationer. I artikeln 
Storytelling: an instrument for understanding the dynamics of corporate relationships 
beskriver de hur tidigare forskare har studerat narrativ som en kognitiv handling. I sin 
studie använder de berättandet som metod när de undersöker två yrkesgruppers olika 
kulturer och dess relationer till varandra. Hansen och Kahnweiler ställer frågor vilka 
de två grupperna får svara på genom att använda sig av egna berättelser innehållande 
handlingsram, karaktärer, vändpunkt och sensmoral. Med hjälp av berättelserna 
analyserade deltagarna sin roll i organisationen på ett detaljerat sätt. Hansen och 
Kahnweiler menar att det genom denna metod fanns utrymme för en reflektion som 
annars uteblivits. Avslutningsvis skriver de att berättelser verkar ha en bred och ännu 
outnyttjad förmåga för att förstå, förklara och effektivisera det som är svårt att greppa 
(2010). En slutsats som tyder på att berättelsen är en effektiv metod för 
konkretisering samt att narratologi inte enbart kan appliceras i litterära verk.  
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3.3. Bildens budskap och funktion 
I detta avsnitt redogör jag för bildens representation och funktion, det vill säga vad 
en bild föreställer, hur detta kan tolkas samt hur bilder kan fungera i sitt 
sammanhang. Därefter introducerar jag bildens retorik och hur den kan användas i 
ett specifikt syfte.  

3.3.1. Representation 
I artikeln Images and stories behandlar Paul Taylor, författare och konstvetare vid 
Warburgs Institut, bildens funktion, representation samt vad den kommunicerar i 
olika kontexter. Narrativet står i fokus och Taylor diskuterar kring hur berättelsen 
förändras när bild kompletteras med övrig information. Taylor skriver att ens synsätt 
påverkar en bilds representation. I ett exempel visas en målning av en gudalik kvinna 
och Taylor ifrågasätter huruvida bilden representerar en kvinna eller en gudinna. Eller 
om den avbildar en gudinna och representerar gudinnan Proserpina. En bit in i 
artikeln placerar Taylor bilden i sin kontext när han kopplar den till en textuell 
berättelse. Narrativet blir komplett när texten och bilden samverkar vilket dessutom 
leder till ökad förståelse för såväl text som bild. Vidare menar Taylor att en 
berättande bild kan representera olika historier. Detta bevisar han med ett exempel på 
ett passfoto av person X. Fotot kan i en kontext representera en person, vilken som 
helst, och i ett annat fall specifikt representera person X. Eftersom bildens 
representation och berättelse är kontextberoende kan samma bild användas i olika 
sammanhang och på så sätt få olika betydelser (2010). Att bildens kontext påverkar 
hur en bild tolkas stärks av Pettersson, Svensson och Wærn vilka menar att detta i sin 
tur leder till att mottagarens syn på bilden ligger utanför sändarens kontroll (2004). 

Rune Pettersson är (dåvarande) professor i Informationsdesign Mälardalens högskola samt 
adjungerad professor vid Appalachian State University i USA. Gary Svensson är forskare för 
avdelningen konstvetenskap och visuell kommunikation vid Linköpings universitet. Yvonne Wærn är 
(dåvarande) professor emerita i kommunikation- och kognition vid Tema kommunikation samt 
adjungerad professor vid Mälardalens högskola.  

3.3.2. Retoriska bilder 
Pettersson, Svensson och Wærn menar att för att övertyga med bild och form hämtas 
inspiration och teorier från den klassiska retoriken. Till skillnad från den retoriska 
texten eller talet finns i bilden ingen bestämd ordning för hur argumenten uppfattas. 
Tiden för att uppfatta en bild är i regel kortare än för att uppfatta ett tal vilket innebär 
att i en retorisk bild måste hela budskapet in på ett och samma ställe. Bilden har ett 
(eller flera) tilltal: logos, etos, och patos. Som i den klassiska retoriken är tilltalet 
grunden för hur sändaren ämnar påverka sin mottagare (2004:55-72).  
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Logos innebär att tilltala med förnuft, vilket bygger på de föreställningar om hur 
världen är. Bilder med logosargument är vanliga i information där en bild kan 
användas som konkret beskrivning av hur någonting är eller ska göras. Etos syftar till 
avsändaren, hur argumenten byggs upp för att skapa förståelse för hur pålitlig hen är. 
Detta är en viktig faktor för hur information upplevs eftersom vi i vår 
informationsinhämtning gör bedömningar huruvida materialet är läsvärt eller ej. Ett 
icke-trovärdigt material försvinner i mängden och avfärdas lätt som reklam eller ett 
försök till lurendrejeri. En bild med starkt etos är välarbetad och lätt att ta in; 
avsändaren lägger ner tid på att i bilden ge en enkel förklaring, vilket också gör 
bilden trovärdig. Patos har som syfte att väcka känslor och är det vanligaste tilltalet i 
bild eftersom en bilds uppgift ofta är att väcka känslor; både positiva och negativa. 
En bild med tilltalet patos kan i samverkan med andra element som text och layout 
genom sin känsloväckande förmåga stärka ett budskap. En bild har sällan enbart det 
ena eller andra tilltalet, utan innehåller oftast en kombination av två, eller till och med 
alla tre tilltal. Dessutom finns flera visuella retoriska funktioner den ikoniska, 
konventionella och grafiska (ibid.). 

Den ikoniska funktionen innebär att det i bilden finns likheter med någonting annat 
och funktionen kan delas in i tre: ikoniskt emotionell, ikoniskt illustrativ och ikoniskt 
dokumenterande funktion. Den ikoniska emotionella bilden påminner, eller avbildar 
någonting annat. Bildens funktion är att anspela på något vi kan relatera till och på så 
vis väcka känslor. En ikonisk illustrativ funktion innebär att bilden är 
verklighetstrogen och dess syfte är att visa människan hur någonting ser ut. Den 
ikoniskt dokumenterande funktionen i en bild syftar till att visa ett händelseförlopp. 
Vidare kan den ikoniska funktionen vara användbar i främjandet av 
minnesfunktionen; att minnas en bild är ofta lättare än att minnas en text. I 
information är det viktigt att ta hänsyn till detta eftersom den visuella retoriken kan 
vara vilseledande, vilket beror på att människan läser bilden mindre noggrant än 
texten och därmed kan ’gå med på’ det bilden säger utan att ifrågasätta dess innebörd 
(Pettersson, Svensson & Wærn 2004: 55-72).  

Motsatsen till den ikoniska funktionen är den konventionella funktionen vars syfte är 
att påminna mottagaren om någonting annat än den avbildar. En bild kan innehålla 
flera olika figurer, medan en mening i talets retorik räknas som en enda figur. 
Allegori är en bildlig återgivning för något abstrakt, en paradox är en motsägelse, en 
analogi en liknelse eller överensstämmelse och en metafor en bildlig likhet, för att 
bara nämna några figurer. Just metaforer och analogier används för att förklara 
fenomen, och är därför mycket användbara i bild (Pettersson, Svensson & Wærn 
2004: 55-72). 
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Den tredje funktionen är den grafiska, vilken till viss del fungerar som en figur 
eftersom den är bildspecifik. Funktionen omfattar bildens utförande, om det är ett 
fotografi eller en illustration, om bilden är i färg eller svartvit och om bilden är mjuk 
eller hård. Den grafiska formen bör anpassas till sitt innehåll och syfte eftersom en 
bild där människan inte känner igen sig i dess innehåll eller form är det en risk att de 
inte är mottagliga för bildens budskap (Pettersson, Svensson & Wærn 2004: 55-72). 

3.4. En modell för verbovisuell kommunikation 
Pettersson refererar till sitt tidigare verk (1989) och menar att kommunikation uppstår 
när en sändare överför ett budskap till en mottagare genom ett medium vilket 
illustreras med följande modell, se bild 3.   

 
 
När representationen utgörs av ett informationsmaterial är sändarens syfte att 
producera en kunskapskälla ur vilken mottagaren kan lära sig något. Vidare refererar 
Petterson till Considine (1986) som poängterade vikten av förmågan att kunna läsa 
bilder för att kunna sända, mottaga och bearbeta visuella budskap i syfte att kunna 
delta i en tvåvägskommunikation. Detta därför att tolkningen av visuella budskap kan 
se olika ut beroende på kulturell bakgrund, vilket i sin tur kan leda till att mottagarens 
tolkning genererar feedback till den ursprungliga sändaren och på så vis blir 
mottagaren sändaren och tvärt om. Pettersson förklarar att såväl sändare och 
mottagare deltar när ett budskap kommuniceras. För att illustrera detta visar han en 
utvecklad modell för verbovisuell kommunikation där fler aktiviteter spelar in i 
processen, se bild 4. 

Bild 3. Bilden föreställer en kommunikationsmodell. 
Bildkälla: Verbo-visual communication – presentation of clear  
messages for information and learning (1997). 
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Modellen visar en lyckad kommunikationsprocess som lett till att mottagaren genom 
informationsmaterialet ökat sin förståelse och inhämtat nya kunskaper som hen kan 
använda i senare tolkningar av budskap. En förutsättning för att uppnå detta är att 
sändaren tagit relevanta beslut i utformningen av sitt informationsmaterial. 
Ytterligare ett krav som ställs på sändaren är att hen tidigt i sin process definierat sitt 
syfte, sin mottagare och sitt medium. I mediet ingår kunskaper om hur budskapet 
representeras samt dess utformning vilken innefattar läsbarhet, läslighet och läsvärde 
i såväl text som bild. Dessutom krävs kunskaper om mottagaren, eftersom dess 
bakgrund och erfarenheter är avgörande för hur verbovisuella budskapet tolkas. Det 
är också viktigt att ha förståelse för mottagarens informationsurval; att dessa bland 
annat baseras på intressen, språk, socioekonomiska förutsättningar, medievanor och 
läskunnighet (Pettersson 1997:105 ff.). 

	    

Bild 4. Bilden visar en utvecklad modell för verbovisuell kommunikation. 
Bildkälla: Verbo-visual communication – presentation of clear messages 
for information and learning (1997). 
	  



	   32	  

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet jag genom mina metoder kommit fram till. Här 
svarar jag på de frågor som presenterades i inledningen (s. 8).  

4.1. Vad är en berättelse? 
En berättelse, eller ett narrativ, utspelar sig i en värld framkallad av berättelsen och är 
en representation där berättandet förekommer. Berättelsen är en kommunikativ 
handling, berättad av en person till en annan person om någonting som har hänt eller 
ska hända någon. I en berättelse finns tre kännetecknande beståndsdelar; början mitt 
och slut. Berättelsen består av en homogen sekvens av händelser, där den avslutade 
delen ska ha en tydlig koppling till den inledande delen; det vill säga ett samband 
mellan orsak och verkan. Grundprincipen är att en händelse inträffar, vilken resulterar 
i ett problem som ska lösas. En berättande text inbjuder till distinktionen 
fabula/syuzhet. Det innebär att det i berättelsen finns en fabula och en syuzhet, där 
fabulan är berättelsens händelseförlopp och syuzheten det berättande mediets 
dramatisering. Distinktionen är en kronologi som bygger på verkligheten och dess 
naturlagar, ett exempel är att en kvinna inte kan bli mor innan hon själv fötts och att 
kvinnan är just en levande kvinna är en av orsakerna till att hon kan bli mor. Däremot 
kan vi genom syuzheten berätta fabulan i en icke-kronologisk ordning. Syuzheten, det 
vill säga presentationen av fabulan är avgörande för huruvida en berättelse uppfyller 
ett kommunikativt syfte eller ej. I berättelsen går det också att urskilja en 
handlingsram, karaktärer och tema. Handlingsramen består av intriger som 
tillsammans med människans nyfikenhet driver narrativet framåt. Karaktärerna är 
skaparna av intrigerna och därför en förutsättning för att driva berättelsens 
händelseförlopp framåt. Temat syftar till förståelsen för berättelsens betydelse, det 
vill säga dess poäng. 

4.2. Hur kan berättartekniska grepp användas i 
informativa texter? 
En berättelse är intresseväckande och därför ett lämpligt verktyg för konkretisering. 
Konkretisering kan ske genom exempelvis stereotyper och metaforer. Ytterligare en 
av berättelsens centrala funktioner är att för mottagaren skapa en relation och ett 
samband till berättelsens innehåll. Detta ställer krav på läsaren eftersom en 
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förutsättning för att förstå berättelsen är läsarens förmåga att relatera till något, vilket 
bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter. 

4.3. Hur kan bilder användas för att stärka budskapet i en 
berättelse? 
En bilds funktion och representation är kontextberoende vilket betyder att samma bild 
kan kommunicera olika saker i olika sammanhang. Bildens narrativ kan vara svårt att 
förstå när bilden står för sig själv men när den sätts i en kontext och kopplas ihop 
med en tillhörande textuell berättelse ökar förståelsen för narrativet i såväl text som 
bild. Eftersom en bild kan representera flera historier hjälper en samverkande text till 
att rama in berättelsen.  

För att övertyga med bilder hämtas teorier från den klassiska retoriken. På samma sätt 
som tal och texter kan innehålla logos, etos och patos kan även bilder det. Det 
retoriska tilltalet i bilden är grunden för hur sändaren syftar till att påverka 
mottagaren. En bild med logos används för att visa hur någonting faktiskt är, en bild 
med etos är välarbetad och används av sändaren för att skapa förtroende, och en bild 
med patos används för att väcka känslor och kan därmed användas för att stärka ett 
budskap. 

Bildens funktion kan vara ikonisk, konventionell och/eller grafisk. En bild med 
ikonisk funktion innehåller likheter med hur någonting är. Denna funktion kan delas 
in i tre delar: ikoniskt illustrativ, emotionell eller dokumentär. Den emotionella har 
som uppgift att väcka känslor, den illustrativa att visa hur verkligheten är och den 
dokumentära att visa ett händelseförlopp. Ikoniska bilder kan vara en hjälp för att 
främja människans minnesfunktion eftersom bild är lättare att minnas än text. Detta 
innebär också att den visuella retoriken kan vara vilseledande, vilket beror på att 
människan läser bilden mindre noggrant än texten och därmed ’går med på’ det 
bilden säger utan att ifrågasätta dess innebörd. Den konventionella funktionen 
påminner mottagaren om någonting annat än den avbildar. En konventionell bild 
innehåller figurer och de vanligaste för att förklara är metaforer och analogier. Den 
grafiska funktionen avser bildens utförande; till exempel om det är ett fotografi, en 
illustration och om den är i färg eller svartvitt. Den grafiska formen bör anpassat till 
sitt syfte eftersom en ovanlig bild kan göra att mottagaren inte mottaglig för bildens 
budskap.  
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4.4. Till vem ska materialet riktas? 
Mandoly har en A och en B-målgrupp, där A-gruppen får det egna företaget att 
utvecklas och B-gruppen håller företaget vid liv genom kontinuerliga uppdrag. 
Målgrupp A består av försäkringsbolag, finansinstitut och banker som inte kommit så 
långt i sin företagsutveckling vilket gör att de är mogna för Mandolys tjänster. De 
primära företagen är relativt små, ca 10-12 anställda. Målgruppen består till största 
delen av kvinnor, men vad detta innebär förklaras inte vidare. Dess livsstil är aktiv, 
både på och utanför sitt arbete. Åldersspannet är brett 25-50 år. Tidigare fanns en 
persona: Lena 40 år, bor i storstaden och lever ett samboliv med ett barn och två 
hundar. Lena är inte längre aktuell eftersom Mandoly behövde tänka bredare och mer 
flexibelt. A-målgruppen är främst i behov av tjänstedesign vilken beskrivs som en 
kundresa som resulterar i en förståelse för hur det enskilda företaget bör tänka kring, 
och utforma sina tjänster för högsta funktionalitet och användbarhet. Ett exempel på 
en kundresa är hur en butikskedja förstår att det är viktigt att handikappanpassa sina 
miljöer för att de själva ska kunna utvecklas i sitt företagande. Ett annat är 
genomförda fokusgrupper med kundens egen målgrupp, detta i syfte att 
målgruppsanpassa en webbsida gällande form, struktur och innehåll.  

4.5. Resultat av utprovning 

 
 
 

Bild 5. Bilden visar den broschyr jag designat och provat ut. 
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Person 1 läste texten mycket noga och behövde inte gå tillbaka till materialet för att 
besvara frågorna. Hen förstod att texten handlade om tjänstedesign, och att resan 
användes som en förklaring. Person 1 trodde först det handlade om en fysisk resa, 
vilket väckte spänning samt nyfikenhet och det ledde hen vidare i texten. En bit in i 
texten förstod person 1 att texten inte handlade om någon fysisk resa och hen blev 
nyfiken på vilket det faktiska ämnet var. Person 1 påpekade flera gånger att texten var 
spännande i och med inledningen. Hen uppskattade formuleringen ”möjligheternas 
land” och menade att det fick igång hens tankar. Person 1 hade aldrig hört ordet 
tjänstedesign innan men kunde efter läsningen förklara det som en process vilken 
handlar om att designa en försäljning/tjänst på ett sätt som får kunderna att se den 
samt förstå vad den innebär. Hen menade att tjänstedesign är viktigt för att öka 
tydligheten samt förståelsen för en försäljning/tjänst och eftersom det enligt hen är 
svårt att sälja en tjänst så är det extra viktigt. När person 1 såg broschyrens bild tänkte 
hen på Sydafrika, bilden bidrog till spänningen i berättelsen och kunde kopplas ihop 
med inledningen. Person 1 tyckte bilden gjorde hen intresserad och sa att en tråkig 
processbild hade gjort att hen slängt broschyren eftersom det inte är tillräckligt 
uppseendeväckande. Hen tilltalades starkt av broschyren, av dess form samt innehåll 
och menade att det var mycket troligt att hen skulle läsa broschyren om hen kom i 
kontakt med den på annat sätt. Resekonceptet upplevdes bra och väl fungerande 
eftersom ”alla är intresserade av att resa, men alla är inte intresserade av att läsa om 
tjänstedesign”. Rubriken på framsidan gjorde att hen ville öppna ’väskan’ och den 
fina bilden inuti broschyren ledde hen till texten.  

Person 2 läste texten relativt fort och tillsynes inte så noggrant och behövde gå 
tillbaka till texten för att svara på frågorna, ibland läste hen innantill. Hen upplevde 
att texten handlade om att ta med ett företag till möjligheternas land för att se 
möjligheter som sedan paketeras på ett bra sätt men kunde inte koppla det till 
tjänstedesign. Person 2 saknade mer information om paketeringen, hen menade att 
formen är mycket viktig när något ska presenteras. Hen hade svårt att återberätta vad 
som händer i texten, men beskrev ändå den huvudsakliga händelsen som resan till 
möjligheternas land där det finns tid för eftertanke vilket resulterar i förståelse. 
Person 2 hade svårt att förstå vad tjänstedesign var och kunde inte knyta ihop det till 
resan, samtidigt som hen förstod att resan var en metafor. Hen tyckte bilden inuti 
broschyren var äventyrlig samt att den förmedlade någon storslagenhet med bergen 
och ravinen. Person 2 upplevde texten som något för lång och menade att hen hellre 
ser bilder än text eftersom text är jobbigt. De korta styckena hjälpte dock till att dela 
upp texten och på så sätt göra den mindre tung, både grafiskt och innehållsmässigt. 
Dessutom påpekade person 2 att texten var välskriven. Hen gav förslag på att ha 
texten i en lång, men fortfarande smal spalt för att slippa hoppa mellan två spalter. 
Person 2 upplevde inte broschyren som speciellt tilltalande, återigen baserades detta 
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på textmängden. Hen bedömde det inte troligt att hen frivilligt skulle läsa broschyren 
om den kom på posten men trodde däremot hen skulle läsa om överlämningen skedde 
vid ett personligt möte.  

Person 3 läste texten relativt noggrant och behövde inte titta tillbaka för att besvara på 
frågorna. Hen tyckte texten handlade om tjänstedesign och händelseförloppet 
beskriver en resa med slingriga vägar för att nå till slutmålet. Person 3 beskrev 
tjänstedesign som förmågan att kommunicera innebörden av en tjänst på ett sätt som 
gör att mottagaren förstår syftet. Hen sammanfattar resonemanget med att 
tjänstedesign handlar om att designa kommunikationen så den blir användarvänlig 
och att det därför är nödvändigt. Person 3 tycker bilden inuti broschyren förmedlar en 
(kanske) svår och trevlig resa som leder till framgång. Hen beskrev läsupplevelsen 
som lättsam samt trevlig och upplevde broschyren som tilltalande. Hen beskrev den 
som enkel – den går fort att veckla upp och textmängden var kort och därmed upplevs 
lätt att ta till sig på en kort tid. Angående formen uppskattade hen användningen av 
negativ text eftersom kontrasten var lagom samt användningen av en sans-serif 
eftersom den är läslig mot sin bakgrund. Person 3 bedömde det mycket troligt att hen 
skulle läsa broschyren om hen fick den skickad till sig och menade också att den har 
god möjlighet att nå mottagaren i och med innehållet samt sitt unika format. En övrig 
synpunkt var att placera Mandolys logotyp också på baksidan för att tydliggöra 
avsändaren.  

Person 4 läste texten mycket noga och behövde inte gå tillbaka till materialet för att 
besvara på frågorna. Person 4 upplevde att texten handlar om en tjänst avsändaren 
erbjuder samt vad detta innebär. Hen upplevde inte texten så händelserik men att den 
handlade om en resa vilken används för att porträttera sina tjänster. Person 4 menade 
att tjänstedesign handlar om att skapa designlösningar som upplevs begripliga, men 
påpekar samtidigt att hen känner till ämnet sedan tidigare, vilket gör det lättare för 
hen att tolka budskapet. Person 4 ansåg att tjänstedesign behövs för att till exempel 
skapa funktionella och användarvänliga webbsidor som anpassats till sin målgrupp. 
Hen lade inte så stor tanke vid bilden men förklarar att hen förstår att vägen 
symboliserar någonting, resonemanget avlutas med att person 4 berättar att hen sällan 
tänker på bilders betydelse. Person 4 berättar ändå att hen gillar såväl färgval som 
bildval men önskar ett större mellanrum mellan spalterna för ökad läslighet. Hen 
upplever broschyren som tilltalande tack vare dess sobra färger och den relativt lilla 
textmängden. Person 4 tror hen skulle läsa broschyren frivilligt om hen fick den 
skickad/överlämnad till sig, detta med förutsättningen att företaget är i rätt fas och 
därmed mottagliga för informationen.  
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Person 5 läste texten noggrant men hade den framför sig när hen besvarade frågorna. 
Hen upplevde att texten handlade om hur Mandoly som företag kan hjälpa person 5 
som annat företag att utveckla sin tjänst. Hen upplever händelseförloppet som en resa 
där en utvecklar någonting från grunden för att inte fastna i ett gammalt tänk. Under 
resan får en hjälp att nå sitt mål. Person 5 förklarar tjänstedesign som ett sätt att 
presentera sin tjänst/produkt på ett för mottagaren begripligt sätt. Hen tycker 
tjänstedesign behövs i marknadsföringssyfte, främst för att hitta nya 
kunder/användare för att de ska förstå vad tjänsten eller produkten innebär. Person 5 
hade svårt att beskriva bildens symbolik men hen kopplade den till texten – att bilden 
är en slingrig resa som nog är ganska trevlig. Hen uppskattade läsningen och tyckte 
texten kändes som en berättelse, nästan som en saga utan fackspråklig information, 
vilket gjorde att hen förstod innebörden. Enligt person 5 gör resemetaforen att vem 
som helst kan förstå informationen. I övrigt uppskattade person att texten var kort 
samt textens målande beskrivningar i samverkan med bilden. Hen tyckte broschyren 
var tilltalande; hen upplevde broschyren som snygg och enkel, kanske för enkel. För 
ett mer professionellt intryck menade person 5 att broschyrens insida kunde bli ännu 
mer väsklik genom att gestalta väskans väggar och placera bilden i samt lägga 
logotyp och/eller kontaktuppgifter även i broschyrens nedre kant, samt göra någon 
form av spännen som viks upp för att öppna broschyren. Person 5 bedömde det som 
mycket troligt att hen skulle läsa broschyren om hen fick den skickad till sig.  

4.5.1. Sammanfattning 
4 av 5 deltagare kunde enkelt ta till sig budskapet och förklara vad tjänstedesign är. 
Samtliga kunde koppla bilden till texten som tänkt och menade att vägen 
symboliserar resan. 4 av 5 upplevde läsupplevelsen som positiv och samtliga tyckte 
texten var välskriven. 2 av 5 poängterade att texten var en berättelse. Samtliga 
personer förstod att resan var en metafor för tjänstedesign och 3 av 5 personer kunde 
koppla tjänstedesignen till sin egen verksamhet. 1 person poängterade att texten var 
spännande och att den väckte nyfikenhet. 1 av 5 tyckte texten var för lång. 3 av 5 gav 
förslag på förbättringar gällande tydligare avsändare, mer spaltmellanrum samt mer 
grafiskt genomarbetad insida av ’väskan’. Samtliga personer trodde att de självmant 
skulle läsa broschyren om de stötte på den, för 1 av personerna var en förutsättning 
att broschyren överlämnades i ett personligt möte.  
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5. Gestaltning 

Här presenteras resultatet av den gestaltning jag utformat baserat på tidigare 
nämnda teorier, se avsnitt 3. Först presenterar jag en bild på informationsbroschyren 
och därefter texten. Sedan följer en diskussion som berör mina designval. Broschyren 
har (utvecklad) formatet A4 eftersom det för tryck är ett kostnadseffektivt format. En 
(nästan) fullskalig version av gestaltningen presenteras i bilaga 1.  

5.1. Grafisk utformning av broschyr 

Bild 6. Bilden visar det färdiga designförslaget. 
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5.2. Text i informationsbroschyr 
 
Nu fyller vi våra väskor 
Det är som en resa. Olik alla resor du känner till. Och mer utvecklande än du 
någonsin kunnat ana. 

  
Vi tar med dig, ditt företag och dina kunder på en äventyrlig resa till 
möjligheternas land där vi lär dig allt vi kan. Vi river den gamla kartan och 
ritar en ny. Vi följer nya vägar, tar oss igenom slingriga snår. Blickar ut över 
djupblått vatten och lyssnar till fåglarnas sång. I möjligheternas land finns 
tid för eftertanke och utrymme för sprudlande kreativitet. Tillsammans föder 
vi idéer och låter dem växa sig starka. 

  
I möjligheternas land är vi din guide. Vi vill visa dig mönstret mellan 
användbarhet och framgång. Det är logiskt. Tjänstedesign handlar om 
förståelse. Förståelse för ditt eget företagande, dina kunder och den 
samhällsnytta en användbar tjänst eller produkt kan leda till. Tjänstedesign 
handlar också om funktion. Hur en tjänst eller produkt ska fungera och 
vilken funktion den ska fylla. Hur det ska skyltas för att resenären ska hinna 
till sitt tåg, hur butiken ska möbleras för att kunden ska kunna ta sig fram, 
eller vilket innehåll som ska finnas på webbsidan för att tillfredsställa 
besökarens behov. 

 
Vi fyller våra väskor, packar ned det vi finner under resans gång. Tar med 
oss möjligheterna hem. Sedan börjar vi skapa. Vi utvecklar din tjänst eller 
produkt, anpassar den till sin målgrupp och kontrollerar användbarheten. 
Sedan paketerar vi innehållet, ger det en form. Till sist försäkrar vi oss om 
att du förstått processen. Hur vi har tänkt och varför vi gjort som vi gjort. Vi 
blickar tillbaka på vår resa, tillämpar det vi tillsammans har lärt.  

  
Det är som en resa. Olik alla resor du känner till. Och mer utvecklande än du 
någonsin kunnat ana. Det är tjänstedesign. 
 
 
Enligt mina undersökningar ska en berättelse innehålla början, mitt och slut vilka ska 
bestå av en sekvens händelser med ett tydligt orsak-verkan-samband. Därför består 
min text av en kort inledning följt av en början där jag genom mitt berättande målar 
upp en ’storyworld. Inledningen är beskrivande, detta för att läsaren ska kunna 
relatera till något välkänt och därför använder jag mig av en resa som liknelse: ”Det 
är som en resa. Olik alla resor du känner till. Och mer utvecklande än du någonsin 
kunnat ana.” I mittendelen blir jag dock mer konkret, resan används fortfarande men 
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jag förtydligar att resan inte är någon vanlig resa, utan att det rör sig om 
tjänstedesign: ”Tjänstedesign handlar om förståelse. Förståelse för ditt eget 
företagande, dina kunder och den samhällsnytta en användbar tjänst eller produkt 
kan leda till.” I den avslutande delen blir resetemat återigen mer framträdande: ”Vi 
fyller våra väskor, packar ned det vi finner under resans gång. Tar med oss 
möjligheterna hem.” Och i den allra sista biten avslutar jag som jag börjat men med 
ett avslutande tillägg, dels för att knyta ihop berättelsen men också för att förtydliga 
att tjänstedesign är huvudtemat och att tjänstedesignen är som en resa: ”Det är som 
en resa. Olik alla resor du känner till. Och mer utvecklande än du någonsin kunnat 
ana. Det är tjänstedesign.” 

Berättelsens grundprincip är att en händelse inträffar vilken resulterar i ett problem 
som måste lösas. Detta har jag valt att tillämpa till viss del. Berättelsens inledande 
händelse är avfärden, där Mandoly tillsammans med kunden åker till möjligheternas 
land för att lösa befintliga problem: ”Vi tar med dig, ditt företag och dina kunder på 
en äventyrlig resa till möjligheternas land där vi lär dig allt vi kan.” Alltså är det inte 
händelsen i sig som orsakar problemet, men ändå blir resultatet ett problem som ska 
lösas under berättelsens fortsättande del. Min första tanke var att använda en 
stereotyp karaktär som råkade ut för ett konkret problem vilket skulle fungera för den 
primära målgruppen (försäkringsbolag, finansinstitut och banker), men resultatet av 
intervjun visade att Mandoly måste vara breda i sin externa kommunikation för att 
även nå sin sekundära målgrupp. Därför bedömde jag det svårt att skapa en karaktär 
vilken en mängd olika företagare skulle kunna identifiera sig med. Det är också 
anledningen till att ingen tydlig antagonist eller protagonist som driver 
händelseförloppet framåt går att urskilja i berättelsen. Istället blir situationen 
avgörande för berättelsens utveckling, en faktor som enligt mitt resultat är vanligt i 
små och mindre omfattande berättelser. Förutom karaktärer innehåller en berättelse 
också en handlingsram samt ett tema. Handlingsramen är själva resan, från avgång till 
hemkomst, karaktärerna är situationen tillsammans med du-et och Mandoly vilka 
utför handlingarna. Temat syftar till att förstå berättelsens betydelse samt förmågan 
att kunna applicera berättelsens sensmoral i verkliga livet. Eftersom syftet med 
berättelsen är att informera har handlingsramen och temat varit mycket viktigt. För att 
läsaren ska ta sig igenom texten krävs nyfikenhet, en aspekt som ställer krav på 
berättelsens innehåll. Inledningen måste fånga läsarens intresse och därefter måste 
spänningen fortsätta. För att berättelsen ska fylla sin funktion är ett tydligt tema en 
förutsättning. Läsaren måste förstå vad tjänstedesign är samt veta hur ett 
tjänstedesignsproblem kan se ut just i dennes bransch. Om detta inte uppfylls går 
berättelsens syfte förlorat. Resemetaforen använder jag för att väcka nyfikenhet. 
Genom den blir det enklare att förstå vad tjänstedesign handlar om och som ett 
ytterligare förtydligande använder jag i min mittendel exempel på tre olika 
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tjänstedesignsproblem vilka är konkreta men som den breda allmänheten ändå kan 
relatera till: ”Tjänstedesign handlar också om funktion. Hur en tjänst eller produkt 
ska fungera och vilken funktion den ska fylla. Hur det ska skyltas för att resenären 
ska hinna till sitt tåg, hur butiken ska möbleras för att kunden ska kunna ta sig fram, 
eller vilket innehåll som ska finnas på webbsidan för att tillfredsställa besökarens 
behov.” Ytterligare en del som är viktig för den kommunikativa processen är 
syuzheten, hur jag valt att organisera och presentera berättelsen. I min gestaltning är 
berättandet samt det grafiska utförandet syuzheten. Jag har under processen tänkt på 
att hur jag berättar spelar roll för berättelsens funktion och till exempel valt att 
presentera fabulan, det vill säga berättelsens sekvenser och innehåll, i kronologisk 
ordning för att kausaliteten ska bli tydlig.  

En annan aspekt är berättelsens förmåga att öka förståelsen för sin egen identitet. 
Som nämnt i teoridelen (s. 21) använder människan berättelser för att svara på frågan 
”vem är jag.” Dessutom fattar människor sina beslut utifrån berättelser som baseras 
på tidigare erfarenheter vilket innebär att hen genom sina berättelser lär känna sig 
själv. Detta har varit en viktig del eftersom berättelsen tillsammans med broschyrens 
grafiska form måste ha en tydlig koppling till Mandoly. För att Mandoly ska kunna 
använda kommunikativa berättelser för att presentera sig själva och sina tjänster 
måste berättelsen samverka med Mandolys identitet.  

5.3. Bild och layout 
Resultatet av min studie visar att förmågan att förstå en bilds historia och betydelser 
beror på bildens kontext. Det innebär att en bild med otydlig koppling till en 
samverkande texten kan göra att bildens budskap blir obegripligt. Eftersom min 
gestaltning är ett informationsmaterial har jag valt två bilder med en tydlig koppling 
till texten, detta för att text och bild tillsammans ska göra materialet läsbart. På 
omslaget har jag valt att skapa en bild föreställande en resväska för att vara 
konsekvent i användningen av resemetaforen. För att bilden ska upplevas 
övertygande har jag skapat en bild med logos och etos-tilltal, vilket i enlighet med 
mitt resultat är lämpligt för ett informationsmaterial. Eftersom tjänstedesign är ett 
abstrakt ord vilket är svårt att visa med bild valde jag istället att illustrera den resa 
tjänstedesignen liknas vid, därav valet av en resväska, se bild 7. För att stärka detta 
ytterligare har även broschyrens ytterlinje fått formen av en resväska med ett lock och 
en botten. På så sätt blir väskan en konkret beskrivning av broschyrens innehåll, 
eftersom texten handlar om en resa. Etos-tilltalet finns i bildens utförande, jag 
bedömer att bilden håller hög kvalitet, även om det givetvis finns 
förbättringspotential. En bild med hög kvalitet väcker nyfikenhet hos mottagaren 
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vilket enligt mitt resultat gör bilden läsvärd, 
vilket är en förutsättning för att 
informationsbroschyren ska upplevas 
intressant. En bild vars trovärdighet brister 
sållas bort och avfärdas lätt som reklam, 
Bilden på resväskan har en ikoniskt 
illustrativ funktion eftersom bilden är 
verklighetstrogen, en funktion som också 
den bedöms användbar i 
informationssammanhang.  

 

Den andra bilden föreställer en väg i en 
grönskande miljö, se bild 8. Även i den finns 
både etos- och logostilltal samt en antydan 
till patos eftersom bilden inbjuder till analys 
och där med väcker den känslor. Att titta på 
bilden får en att undra vart vägen leder, vad 
finns bakom krönet och vad som händer om 
jag tar mig dit. Anledningen till att jag valt 
denna bild är dels för att den är 
känsloväckande, vilket enligt mitt resultat är 
en viktig faktor för att stärka ett textuellt 
budskap. För att bilden ska stärka berättelsen 
har jag i mitt val också tagit hänsyn till 
bildens funktion. Bilden på vägen påminner 
om en resa eller en annan värld vilket 
innebär att den anspelar på någonting 
välkänt och är därför ikoniskt emotionell, det 
vill säga känsloväckande. Att bilden spelar 
på något välkänt är också en faktor i den 
konventionella funktionen vilken främst 
bygger på symbolik. Bilden på vägen och det 
okända bakom vägen är till viss del 
symbolisk. Den innehåller metaforer och 
allegorier vilka tillsammans med textens 
funktion används för att förklara vad 
tjänstedesign kan innebära.  

 
Bild 7. Bilden visar broschyrens framsida och 
ytterlinjer som fått formen av en resväska.  
	  

 
Bild 8. Bilden visar den bild på en slingrig 
väg i grönska som pryder broschyrens insida.  
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I mitt bildval har jag även tagit 
hänsyn till de grafiska aspekterna. Jag 
har valt en enkel bild som vi lätt kan 
relatera till eftersom en för svår bild 
kan göra att läsaren inte blir 
mottaglig för innehållet. Den lila 
färgen är Mandolys primära kulör. I 
mitt första utkast lade jag en vit 
toning över bildens övre del och 
gjorde texten i svart. Jag själv gjorde 
bedömningen att resultatet såg 
oprofessionellt ut, vilket gör att den 
tappade sin trovärdighet, se bild 9. 
Jag lokaliserade problemet till den 
svarta texten på den nästan vita 
bakgrunden och valde att istället göra 
övertoningen lila. På så sätt fick jag 
in den lila färgen som knyter an till 
Mandoly och också möjligheten att 
göra texten vit. För att den vita 
texten skulle bli läslig valde jag en 
fetare variant av teckensnittet. Valet 
av teckensnitt valdes i enlighet med 
Mandolys grafiska profil. Det är en 
lättläst sans-serif och jag bedömde 

den därför relevant i sammanhanget. För att raderna inte skulle bli för långa och 
texten skulle upplevas tung är texten indelad i två kolumner med radbrytningar 
emellan styckena. Efter utprovningen valde jag att öka spaltmellanrummet eftersom 
en av testpersonerna upplevde mellanrummet för litet vilket resulterade att hen ville 
läsa över kolumnerna. I bild 9 är justeringen mellan kolumnerna inte gjorda, 
mellanrummet är alltså för litet.  

För att anspela på berättelsen valde jag att inleda med en anfang. Detta finns inte med 
i min studie men det är vanligt förekommande att denna typ av grafisk markering 
används i litterära berättelser. 

	    

 
 
Bild 9. Bilden visar mitt första utkast med vit 
toning och svart text.  
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5.4. Hur budskapet kommuniceras 
I utförandet av min gestaltning har jag tagit hänsyn till den kontextmodell samt de 
kommunikationsmodeller för verbovisuell kommunikation som presenterades i 
teoridelen (s. 20 & 27). Detta har varit viktigt eftersom kunskap om kontext samt hur 
budskap överförs och tolkas är viktigt när syftet är att skapa samt förmedla 
information. Bild 10 visar hur kontexten påverkar så väl mitt eget skapande samt hur 
berättelsen tas emot. I min gestaltning har jag exempelvis tagit hänsyn till att 
målgruppen är okunnig inom kommunikationsområdet och därför anpassat den 
textuella berättelsen. Det har varit nödvändigt att ta hänsyn till detta eftersom mitt 
berättande påverkar hur Mandolys presumtiva kunder mottar berättelsen.  

 

 
 
 
Bild 11 visar hur budskapet överförs, att flera aktiviteter sändare och mottagare 
emellan är inblandade i en lyckad kommunikationsprocess. Att processen är lyckad 
innebär att mottagaren tack vare informationsmaterialet ökat sin förståelse och 
inhämtat nya kunskaper vilka kan tillämpas i andra situationer. 

 
  

 
 

Bild 11. Bilden visar hur budskapet i mitt 
informationsmaterial överförs och tolkas enligt 
Pettersons modell för verbovisuell 
kommunikation. 
Bildkälla: Bilden är en bearbetning av 
Petterssons modell som presenteras i Verbo-
visual communication – presentation of clear 
messages for information and learning (1997).   
	  

Bild 10. Bilden visar hur de fem 
fokalpunkterna påverkat min slutgiltiga 
gestaltning.  
Bildkälla: Bilden är en bearbetning av 
den kontextmodell Berger presenterar i 
sitt verk Narratives in popular culture, 
media and everyday life (1996). 
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Min utprovning, se avsnitt 4.5, indikerade att informationsmaterialet fyllde sin 
funktion och att såväl läsvärdet och läsbarheten är hög vilket tyder på att jag tillämpat 
teorin om dessa modeller väl. Personer som inte visste vad tjänstedesign var kunde 
efter läsningen förklara vad det var, varför det behövdes samt i flera fall koppla 
tjänstedesign till sin egen bransch. 

5.5 Justeringar efter utprovning 
Som ovan nämnt indikerade utprovningen att informationsmaterialet fungerar väl. 
Några av deltagarna hade dock vissa synpunkter vilka jag tagit hänsyn till. En av 
deltagarna upplevde kolumnernas mellanrum som för litet och jag har därför ökat 
detta. En annan gav förslag på att tydligare visa avsändaren genom att lyfta in 
Mandolys logotyp, vilket jag också har gjort, se bild 12. 

En person tyckte texten var för lång men eftersom hen var ensam om den åsikten har 
jag inte åtgärdat detta. Samma person saknade också mer information om hur 
Mandoly utför designen. Det som står i texten är följande: ”Sedan paketerar vi 
innehållet, ger det en form.” På sätt och vis kan jag hålla med personen om detta, att 
meningen är gles på information. Å andra sidan är formen beroende på det specifika 
uppdraget vilket gör det svårt att generalisera. Möjligtvis skulle jag ha kunnat 
utveckla de exemplen jag ger: ”Hur det ska skyltas för att resenären ska hinna till sitt 
tåg, hur butiken ska möbleras för att kunden ska kunna ta sig fram, eller vilket 
innehåll som ska finnas på hemsidan för att tillfredsställa besökarens behov”. En 
utveckling med exemplifiering om hur den slutgiltiga formen kan bli hade dock gjort 
texten avsevärt längre och textens längd var redan, enligt personen, ett problem och 
jag har därför inte åtgärdat detta. Personen i fråga såg också helst att all text kom i en 

Bild 12. Bilden visar de justeringar som gjorts efter utprovningen. Till vänster visas versionen 
som utprovats och till höger visas den bearbetade.  
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lång spalt placerad längs den vänstra kanten men jag såg flera problem med det. Dels 
är den nedre delen av bilden för rörig för att placera text på, och dels skulle insidan 
mycket vänstertung. Alternativet hade i så fall varit att ha en spalt för bild, och en för 
text vilket inneburit att mycket av bilden gått förlorat. Dessutom visade utprovningen 
att bilden fungerade som tänkt och jag bedömde det därför onödigt tidskrävande att 
leta efter en ny. Ytterligare ett problem med att placera texten i en spalt hade varit att 
det mitt i texten blivit en vikning som med hög sannolikhet hade påverkat läsligheten.  

En annan person gav förslag på hur informationsmaterialet skulle kunna utvecklas. 
Personen menade att insidan av väskan skulle bli mer verklighetstrogen genom att 
skapa ett djup med väskans väggar. Detta är något jag gärna skulle göra eftersom 
bilden möjligtvis skulle bli ännu mer trovärdig och knyta an ytterligare bättre till 
texten. Jag var själv inne på samma idé i min idéfas men insåg snabbt att detta inte 
var möjligt att genomföra inom ramen av detta arbete eftersom jag inte besitter de 
kunskaperna i och med min inriktning textdesign.  

Utöver dessa synpunkter har jag dessutom gjort vissa bearbetningar i texten sedan 
dess att utprovningen genomfördes. Till exempel började en mening i mittenstycket 
enligt följande: ”I möjligheternas land börjar du förstå. Du ser ett mönster mellan 
användbarhet och framgång.” Jag ansåg själv att jag dum-förklarade läsaren genom 
att säga att hen börjar förstå, som om hen inte innan förstod någonting. Därför valde 
jag istället att skriva: ”I möjligheternas land är vi din guide. Vi vill visa dig mönstret 
mellan användbarhet och framgång.” Jag valde också att bearbeta slutet eftersom det 
tappade kopplingen till resan samt att jag själv bedömde meningen för abstrakt, den 
ursprungliga meningen löd enligt följande: ”Hur vi har tänkt och varför vi gjort som 
vi gjort. Vi fyller luckor, täpper igen alla hål.” Istället valde jag att skriva följande: 
”Hur vi har tänkt och varför vi gjort som vi gjort. Vi blickar tillbaka på vår resa, 
tillämpar det vi tillsammans har lärt” eftersom kopplingen ” Vi blickar tillbaka på 
vår resa, tillämpar det vi tillsammans har lärt” anspelade mer på berättelsens tema 
än: ”Vi fyller luckor, täpper igen alla hål.” 

5.6. Narrativ information i jämförelse med traditionell 
information 
Innan den avslutande diskussionen vill jag belysa skillnaden mellan narrativ -och 
traditionell information och dess olika syften samt funktion. Med traditionell 
information syftar jag på den typ av information vi dagligen stöter på i vår vardag. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en med berättartekniska grepp 
kan skapa ett läsvärt och läsbart informationsmaterial. Mitt huvudsakliga fokus har 
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alltså varit att skapa information som attraherar sin läsare och detta har inneburit en 
del kompromissande. För att texten ska upplevas som enhetlig samt uppfylla de 
kriterier som kännetecknar en berättelse (se avsnitt 3.2.3) har jag fått utelämna viss 
information som tynger texten. Jag har i min gestaltning arbetat med konkretisering 
men jag är medveten om att jag kunnat bli mer konkret. Till exempel hade det 
inledande stycket kunnat se ut så här:  
 
”Tjänstedesign handlar om att hitta den bästa lösningen för en ny, eller redan 
befintlig tjänst eller produkt. Och för att nå dit är det viktigt att släppa sitt gamla 
tankesätt och hitta nya vägar.”  

Detta kan jämföras med inledningen i min gestaltning jag presenterat på sida 38, 
vilken lyder:   

”Det är som en resa. Olik alla resor du känner till. Och mer utvecklande än du 
någonsin kunnat ana. 

 Vi tar med dig, ditt företag och dina kunder på en äventyrlig resa till möjligheternas 
land där vi lär dig allt vi kan. Vi river den gamla kartan och ritar en ny. Vi följer nya 
vägar, tar oss igenom slingriga snår. Blickar ut över djupblått vatten och lyssnar till 
fåglarnas sång. I möjligheternas land finns tid för eftertanke och utrymme för 
sprudlande kreativitet. Tillsammans föder vi idéer och låter dem växa sig starka.” 

Det första exemplet är mer informativt än det andra. I bara två meningar ges en 
inledande sammanfattning av vad tjänstedesign kan innebära, detta utan att ge några 
konkreta exempel. Det är alltså sannolikt att mitt resultat kunnat bli mer informativt 
med en annan problemingång och ett annat syfte än de jag haft i denna studie. Om 
mitt mål istället varit att undersöka hur en på bästa sätt kan använda konkretisering i 
information hade det första exemplet varit en möjlig början och en stor utmaning 
hade varit att ge den traditionella informationen ett läsvärde. För att läsaren ska 
uppleva traditionell information som läsvärd måste den fylla ett behov, och en 
förutsättning vore då att läsaren av någon anledning vill, eller behöver fördjupa sig i 
ämnet tjänstedesign. Detta hade blivit problematiskt eftersom det är få som känner till 
tjänstedesign, vad det är och varför det behövs (se bilaga 3). I och med okunskapen, 
och eventuellt även det obefintliga intresse för tjänstedesign har jag valt att låta det 
narrativa ta stor plats i texten, trots att detta har påverkat mängden information. Detta 
i syfte att väcka ett intresse och introducera läsaren till ett nytt ämne. I den utprovning 
jag gjorde (se avsnitt 4.5) framgick det att mängden information var tillräcklig för att 
testpersonerna skulle förstå innebörden av tjänstedesignen. Trots detta är det möjligt 
att det informationsmaterial jag skapat enbart bör ses som en ingång till ämnet, för en 
fördjupning krävs mer ingående information av det traditionella slaget.  
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6. Slutsats och diskussion 
I denna del sammanfattar jag mitt arbete samt presenterar och diskuterar de 
slutsatser jag i detta arbete kommit fram till. Avslutningsvis ger jag förslag till vidare 
forskning.  

I denna studie utgick jag från att berättarteknik är ett lämpligt verktyg för att skapa 
läsvärde och läsbarhet. Mitt syfte har således varit att undersöka hur berättarteknik 
kan används i ett informationsmaterial och på vilket sätt berättartekniken kan främja 
läsvärdet och läsbarheten. Under hela studien har jag fått min hypotes om berättelsens 
funktion bekräftad; det är tydligt att en med berättelser kan konkretisera samt skapa 
spänning vilket ger goda förutsättningar för att väcka intresse samt skapa förståelse 
för någonting. I och med detta uppnås kriterierna för läsvärde och läsbarhet. 
Informationen får mervärde i och med berättelsen och innehållet blir begripligt tack 
vare metaforer och liknelser som används för att konkretisera. Jag har också 
undersökt bilders funktion, vad olika bilder symboliserar och hur detta påverkar dess 
budskap. Slutligen har jag knutit samman resultatet av dessa undersökningar och 
skapat ett informationsmaterial med en litterär berättelse som i samverkan med texten 
stärker budskapet samt ökar förståelsen för berättelsens innebörd.  

Problemformuleringen för denna studie lyder: Hur kan berättartekniska grepp i text 
och bild i samverkan användas för att gynna läsvärde och läsbarhet i en 
informationsbroschyr som beskriver en organisations verksamhet? Detta i syfte att 
informera om tjänstedesign och presumtiva kunders egen utvecklingspotential i ett 
samarbete med kommunikationsbyrån Mandoly.  

Efter avslutat arbete kan jag dra slutsatsen att en berättelse är en sekvens händelser 
ordnade i en homogen ordning med början mitt och slut, där slutet har en tydlig 
koppling till sin början. I berättelsen finns en handlingsram, karaktärer och ett tema. 
Att förstå berättelsens tema är detsamma som att förstå berättelsens poäng, därför är 
det mycket viktigt att temat är tydligt för att uppnå god läsbarhet. Också syuzheten, 
berättelsens presentation, är avgörande för hur läsaren förhåller sig till berättelsens 
innehåll. Det är troligt att en berättelse som berättas på ett icke-trovärdigt sätt inte 
accepteras av läsaren och därmed inte bedöms som läsvärt. En misslyckad 
presentation av berättelsen hade i mitt fall orsakat att läsaren inte accepterat 
resemetaforen som förklaring av innebörden av tjänstedesign. Just metaforer kan 
användas för att förklara ett okänt ämne eller fenomen. Jag väljer att förklara 
tjänstedesign som en resa eftersom det är något de flesta människor kan relatera till. 
Att människor kan relatera till resor ökar chansen för att de intresserar sig för ämnet, 
vilket i mitt fall potentiellt ökar läsvärdet i informationsmaterialet, något jag också 
fick bekräftat i utprovningen. För att stärka budskapet i en textuell berättelse kan 
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bilder användas. Bilden kan hjälpa läsaren att fylla i eventuella luckor. Olika bilder 
har olika funktioner men för ett informationsmaterial gäller att bilden är trovärdig, det 
vill säga att den är välarbetad samt har en tydlig koppling till den text den samverkar 
med. Dessa riktlinjer kan användas för att uppnå ökat läsvärde och läsbarhet i ett 
informationsmaterial. Kritik kan dock riktas till berättarkonsten eftersom det blir 
möjligt att använda förskönande ord och miljöer i berättelsens framställning. Å andra 
sidan finns ingen anledning att förvränga information, eftersom informationen till 
skillnad från reklamen inte skapas i syfte att sälja.  

Berättelser och dess grepp är givetvis inte det enda sättet att främja läsvärde och 
läsbarhet. Till exempel kan andra delar av retoriken användas för att fylla samma 
funktion. Dessutom är narratologin ett mycket brett kunskapsområde och i denna 
studie har jag enbart tagit upp valda delar. Det är möjligt att min studie antagit en 
annan form om jag exempelvis studerat hur dramaturgi kan användas för att skapa 
spänning och hur detta påverkar en berättelse. I och med narratologins breda område 
finns utrymme till vidare studier. En berättelse behöver nödvändigtvis inte vara 
litterär och i ett vidare arbete vore det intressant att undersöka hur berättandet kan 
användas i andra medier än en tryckt broschyr. Jag beslutade i ett tidigt skede att 
skapa en broschyr, delvis för att det var vad Mandoly efterfrågade men också för att 
jag bedömde mediet relevant eftersom en broschyr är lätt att sprida och ta del av. En 
annan möjlig gestaltningsmetod hade kunnat vara en informerande kampanj, en 
podcast eller någon form av mässa/möte. Huruvida detta fungerar eller ej låter jag än 
så länge vara osagt, men tydligt är att berättelser fyller en viktig funktion i 
människans vardag. Genom berättelser kan vi förklara det svåra och konkretisera det 
abstrakta, berättelser får oss att förstå. Därmed finns det också mycket som väntar på 
att berättas.  

 

 

Snipp snapp snut så var sagan slut.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Gestaltning 
På nästa sida visas en nästan fullskalig version av den slutgiltiga gestaltningen.  

	    



	   54	  

 



	   55	  

 



	   56	  

Bilaga 2 – Intervjuplan 
 

A. Relation mellan mig och den som intervjuas 
 
1. Jag, Fanny 
Jag studerar sista året på informationsprogrammet med inriktning textdesign vid 
Mälardalens högskola. Jag skriver examensarbete där jag studerar hur berättelser i 
text och bild i samverkan kan användas i informationsmaterial för att öka läsbarhet 
och läsvärde. Syftet med denna intervju är att identifiera kommunikationsbyrån 
Mandolys målgrupp för att kunna skapa ett målgruppsanpassat material i min 
designfas. Jag och Mattias lärde känna varandra för ett halvår sedan när jag gjorde 
praktik på Mandoly. 
2. Mattias 
Mattias är grundare och ägare av kommunikationsbyrån Mandoly och har därför 
kännedom om Mandolys målgrupp. Mattias har sedan arbetets start varit villig att ge 
en intervju för att hjälpa mig med identifieringen av målgruppen. 
  

B. Formulering av problem 

1. Beskrivning av problemet 
För att skapa ett bra informationsmaterial måste jag veta vem målgruppen är. 
Utrymme för att göra en egen målgruppsanalys finns inte i detta arbete. Istället 
intervjuar jag Mattias, eftersom han grundat, och är ensam ägare av Mandoly. Jag tror 
därför att Mattias kan ge mig de svar som behövs. 

2. Tillgänglig information 
Mandoly arbetar med tre olika sorters kommunikation, content marketing, 
varumärkesdesign och tjänstedesign. De vänder sig till företag men till vilken 
yrkesgrupp är för mig okänd. Jag tror mig veta att det är tjänstedesignen som är 
viktigast att lyfta. 

  
3. Output 
Detta är ett examensarbete i informationsdesign som efter inlämning kommer 
publiceras på diva, en sökportal för att hitta studentuppsatser och andra 
forskningspublikationer. Det innebär att om Mattias ger samtycke kommer intervjun 
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publiceras och därmed bli sökbar. Om Mattias inte går med på detta kan intervjun 
göras konfidentiellt vilket innebär att enbart ett begränsat antal människor har tillgång 
till intervjun samt till Mattias personuppgifter.  
  

4. Input 
För att nå mitt mål med intervjun behöver jag ha svar på följande: 
  
Vilken är den primära målgruppen? 
I vilken ålder är den primära målgruppen? 
Hur ser den primära målgruppens arbetssituation ut? 
Hur stora är dessa företag? 
Vilka intressen har den primära målgruppen? 
Vilken typ av tjänst brukar den primära målgruppen vara i behov av? 
Hur kan ett problem för den primära målgruppen se ut? 
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Bilaga 3 – Intervju med Mattias Axelsson, grundare och 
ägare av Mandoly 
 
Datum: 2015-05-24 
Mattias Axelsson intervjuas av Fanny Malmborg 
 
F: Okej, syftet med den här intervjun är alltså att identifiera kommunikationsbyrån Mandolys 
målgrupp för att kunna skapa ett målgruppsanpassat material i min designfas. Ehm… och det här är 
alltså ett examensarbete i informationsdesign som efter inlämning kommer publiceras på Diva, en 
sökportal för att hitta studentuppsatser och andra forskningspublikationer. Det innebär att om du ger 
samtycke så kommer den här intervjun publiceras och därmed bli sökbar på internet. Så ditt namn 
kommer att kunna kopplas ihop med de svar du ger.  
M: Låter ju fantastiskt. 
F: Åh men vad bra [skratt]. Ehm… och då tänkte jag bara börja med att fråga vilken den primära 
målgruppen är? 
M: Det kan ju låta märkligt men vi har ju en A och B grupp egentligen. 
F: Mmh. 
M: Alltså B... vår B-grupp är ju de som ehhm… Vad ska man säga, håller oss vid liv… Kan man säga. 
F: Mmh  
M: Med, med uppdrag kontinuerligt medan grupp A får oss att utvecklas och ta över marknaden och 
erövra världen. 
F: Mmh  
M: Ehm… Vill du att jag går in på detalj vilka målgrupperna är? 
F: Ja men det är bra. Så man kan specialisera sig ehm… till den specifika yrkesgruppen. 
M: Jag tro nog att det enklaste att säga vilken målgrupp A är. 
F: Aah 
M: Den som får oss att utvecklas.  
F: Mmh 
M: Och det är ju försäkringsbolag. Ehm… finansinstitut… 
F: Mmh 
M: … och bank. 
F: Mmh. 
M: De här tre segmenten i… i branscherna de får oss… eller de är, vad ska man säga, vi har… vi 
har… ehm gjort en analys utifrån en profil och valda frågor. 
F: Mhm. 
M: Har vi gjort en, en typ av undersökning på att se hur mogna, eller mogna vilka branscher är 
[mummel för att finna rätt ordföljd] [skratt]. 
F: [instämmer i skrattet]. 
M: [djup suck] Ah, och då visade det sig att i alla fall att den, de här målgrupperna är mest mogna för 
oss. 
F: Mmh 
M: Och då pratar vi egentligen om de, de företagen som eh, inte kommit så värst långt i sina processer 
utifrån varumärke, content marketing och tjänstedesign, och just tjänstedesign är ju nytt… i Sverige, 
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kan man säga… I, i rent internationellt så är det ju gigantiskt, men Sverige har le… slappat lite. 
Kundrese-tänket. 
F: Yes. När du kundresa, vad menar du då? 
M: Ah men kundresor innebär ju att man, att man tar med kunderna i sin egen utveckling…  
F: Mmh. 
M: … Vilket innebär egentligen att ehh … Att det finns ju väldigt många faktorer som avgör vad som, 
vad en inne, alltså vad som en kundresa innebär. Men egentligen så handlar det ju om att man är 
transparant mot kunden. 
F: Okej. 
M: Och att man får kunden att inte längre vara en kund utan bli en ambassadör för ens eget varumärke. 
F: Mmh. Ehh, Kan du… har du åldern på den primära målgruppen? Går den att, finns det något 
mönster där? 
M: Alltså, sett till historiken så kan man nästan se att vi har mest kvinnor som kunder. 
F: Mmh. 
M: Det verkar som de är mest mogna för att ta steget in i de här tankegångarna, samtidigt som männen 
sakta men säkert börjar hänga på. 
F: Mmh. 
M: Eh, men åldern, mmmh. Både unga, då menar jag kanske 25+. 
F: Mmh. 
M: Och upp till kanske 50. 
F: Okej. 
M: Plus. 
F: Mmh. 
M: Mellan spannet där så har du ju, beroende på bransch, så, vi måste nästan dela upp det i… lite 
tankegångarna kring entreprenörskapet,  
F: Mmh. 
M: Entreprenören är yngre, 
F: Mmh.  
M: Tänker annorlunda. 
F: Mmh. 
M: Medan den anställda personen på en strategisk position tänker heelt annorlunda och är kanske 
äldre. 
F: Mmh. Precis. Ehh, storleken på företagen? 
M: Jag skulle säga, tidigare så har vi tänkt att det är kanske 12+, 10-12+. 
F: Mhh. 
M: Anställda i ett bolag som är, har varit, vår primära. Idag så är vi kanske upp mot 20-25. 
F: Mmh, alltså företagen som ni gör jobbet åt? 
M: Ja. 
F: Precis. 
M: Det skulle jag säga. 
F: Så ganska, ganska små företag?  
M: Ganska små fortfarande. 
F: Ah. 
M: Men det är ju det som är fördelen, för att… Ah, och det spelar ju egentligen inte någon roll heller, 
för det är samma processer… I, vårt sätt att se på det… 
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F: Mmh. 
M: Var det svar på din fråga? 
F: Jag tror det, jag tror det [skratt]. Eh… Målgruppens arbetssituation, har du någon koll på den?  
M: Definiera. 
F: Hur… Ah men hur mycket, hur mycket personen jobbar, vad man har för… fritid runt om. 
M: Näe, vi har inte gått så pass djupt in, in i målgruppsfrågan egentligen. 
F: Nej. 
M: … Vad de gör på fritiden. Men däremot så har vi kunnat lokalisera personen bor i storstaden. 
F: Mmh. 
M: Ehm… är ganska aktiv, och rent aktiv då tänker vi att personen också i sitt sätt att tänka också… 
omger sig med omvärldsbevakningen, nya trender och så. 
F: Mmh. 
M: … Så det är ju mycket de tankegångarna som, som spelar in då. 
F: Okej. Har ni någon form av persona som ni har tagit fram?  
M: Vi hade det. 
F: Okej. 
M: Vi hade, liksom den här… Lena 40 år, storstaden. 
F: Mmh. 
M: Två hundar. 
F: [Skratt]. 
M: Ett barn. Samboliv. 
F: Ah. 
M: Men vi märkte ganska snart att, att om vi ska kommunicera ständigt till den här Lena, så sätter vi 
oss själva i ett fack, vilket gör att vi målar in oss i ett hörn. 
F: Mmh. 
M: Utan vi måste tänka mer flexibilitet kring målgruppen. 
F: Mmh, 
M: Och tänka istället branchorienterat.  
F: Mmh. 
M: Vem vi ska träffa. Och tänka mer på, alltså den, den copybaserade kommunikationen. 
F: Mmh. 
M: Hur vi väljer att prata med kunden. 
F: Mmh. 
M: Istället. 
F: Mmh. 
M: Och det blir ju vår kundresa. 
F: Ah, precis. 
M: Istället. 
F: Precis. Ehm, vilken typ av de här tre tjänsterna Mandoly erbjuder, brukar dem primära målgruppen 
vara i behov av. 
M: Jag skulle säga den första är ju att vi kliver in på designsteget. Oftast. 
F: Mmh. 
M: Mer som en serviceprodukt. Och då kopplat till varumärke. Och det kan ju egentligen vara att de 
saknar identitet. 
F: Mmh. 
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M: De har en föråldrad identitet. Kanske den grafiska profilen. Mer så här serviceprodukter innan man 
kliver in och gör den interna kommunikationen mot varumärket och den externa. 
F: Mmh. 
M: Oftast så är det så att man sår ett frö i dem här, skapar bara en liten, den här serviceprodukten för 
att komma in hos kunden och det är ju en strategisk funktion som vi själva har valt.  
F: Mmh. 
M: Ehm, just det här med förväntan kontra ett löfte. 
F: Mmh. 
M: Så är det enklare om man kliver in och tar ett visitkort, formar det efter en ny känsla, uppdaterar 
den grafiska profilen och, och alltihopa. Manér och sådant. 
F: Mmh, mmh. 
M: De har ju då enklare att ta till sig en sådan typ av produkt. Än vad de har att vi exempelvis går in 
och skapar en gigantisk omorganisation Både externt, internt och på webben. Då är det mycket större, 
liksom tankegångar och brister som kan hamna emellan. 
F: Mmh. 
M: Och då blir det ett glapp. 
F: Och varför är det viktigt med identiteten då, för det egna företaget. Eller alltså, för, för kunden? 
M: För kunderna? 
F: Ja. 
M: Varför det är viktigt? Jo men alltså det handlar ju om att ha ett, en kontinuitet i sin identitet som 
gör att kunderna attraheras av den. Den måste dels vara visuellt tilltalande, absolut. Ehm, jag skulle 
nog säga också de behöver vara ’native,’ alltså att de måste vara från grunden framskapad utefter 
behoven. 
F: Mmh. 
M: Och där, där tittar vi inte jättemycket, handen på hjärtat, på vad, vad vår kund vill ha. Utan åter 
igen så tittar vi på vad deras kund vill ha. 
F: Mmh. 
M: Vad attraherar dem. Underliggande bitar i det undermedvetna. 
F: Mmh. 
M: Attraktionsnivåer. Där kan det istället vara så att det finns ett bättre behov av att analysera 
målgruppen exempelvis. Men jag tror att ur, ur ett varumärkesperspektiv så är det ju viktigt att ha en, 
ett grafiskt manér som man ständigt följer. Men med flexibilitet. 
F: Mmh. 
M: Att man faktiskt kan gå utanför. 
F: Mmh. 
M: För att testa. Eh, varumärket måste finnas det här klassiska, vi har en färg på logotypen. Det får 
inte finnas idag. Det måste vara fler olika färger, fler olika uppsättningar. 
F: Mmh. 
M: Tycker jag. 
F: Mmh. 
M: Och få det här, liksom globala tänket egentligen, som stora aktörer på marknaden har. Snarare än 
begränsa. Jag tycker bolagen, eller varumärkena idag är för smala… 
F: Mmh. 
M: De, de tänker inte stort. Vilket gör att de kan inte växa. [Mummel] klev hos på en byrå som säger 
att klart ni ska växa, och så kommer tänket. 
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F: Mmh. Så med ett starkt varumärke så, ah, är det, det är liksom en förutsättning för att kunna växa 
sig större och nå ut med sin egen kommunikation?  
M: Mmh. 
F: Mycket, hänger i varumärket? 
M: Absolut, det gör det ju. Men varumärket är ju inte bara den grafiska logotypen. 
F: Precis. 
M: Utan, det är så mycket mer. 
F: Mmh. Ge exempel. 
M: Ah, men det kan vara kommunikationsplattformen, exempelvis. Den är ju bitar av ett varumärke. 
F: Ah. 
M: Och den kan ju vara minimal, eller så kan den vara groteskt stor 
F: Ja. 
  
M: Med strategiska dokument på hur vi ska jobba, i, i olika kanaler… Ehhm… [paus för att kolla att 
ljudupptagningen är pågående]. Nej men det, en kommunikationsplattform kan ju innebära egentligen 
att man tar fram en copyplattform som är ett masterdokument för all kommunikation.  
F: Mmh.  
M: Ehh… sätter det centralt i, i, i händerna på personalen så ser man vad som händer. 
F: Mmh. 
M: Då märker man ju ganska snart att det händer ganska mycket. 
F: Mmh. 
M: Sättet börjar utvecklas, om ledaren då ger ett ansvar till varumärkesplattformen att… Ehm, säger åt 
den anställda: att kan inte du ta det här stycket, tänka, lite, lite globalt och lite stort. Och se, och så på 
fredagsmötet så kan du väl presentera hur du tänker. 
F: Mmh 
M: Dels så får du ju då den här interna ambassadören. Han växer, eller hon växer, och får liksom ett 
annat typ av tankesätt. Man får också mer gedigen personal som gärna inte säger upp sig. För de får ta 
ansvar, inte bara ur ett kundperspektiv och sitt ansvarsområde, utan även mot varumärket. ’Jag är med 
och utvecklar vårt bolag’, det är ju jättebra. 
F: Mmh. 
M: Den transparensen. Den måste finnas idag. 
F: Så indirekt så handlar ju den kommunikationen om att, hålla ihop det andra företaget? 
M: Ja, och där är det ju väldigt branchorganiserat, eller branchproblematiskt. 
F: Mmh. 
M: Skulle man ju kunna säga. Ta konsultverksamheter, exempelvis. Där de ofta hyr ut personer till en 
viss plats, för att de ska göra ett visst typ av uppdrag. Per automatik leder personen ut dig på ett 
uppdrag i en ganska lång tid, vilket gör att han eller hon förmedlas ju genom deras varumärke… 
F: Mmh. 
M: och tappar fokus från det bolag som personen är anställd i. Och där handlar det väldigt mycket om 
att jobba mycket med de här frågorna. 
F: Mmh. 
M: På ett annorlunda vis. Och där måste det finnas dokumentation på hur det här arbetet ska gå till. 
F: Okej. Ehm… 
M: Så större tänk! Bredare tag! 
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F: Ja, ja. 
M: Flexibilitet. 
F: Ja. Det låter bra. Ehm… är det någon av, av era tre tjänster: content marketing, varumärkesstrategi, 
och, och tjänstedesign, som Mandoly behöver fokusera extra mycket på. 
M: Ja men det är ju tjänstedesignen. 
F: Varför då? 
M: Ja, men just på grund av att det finns ett glapp på marknaden. 
F: Mmh. 
M: Att de förstår inte, egentligen styrkan med att skapa kundresor. Och man ska ju, eller jag ser på 
tjänstedesign som design 2.0. Design för många har varit det visuella i många herrans år. Idag så är 
design lika viktigt i, i mötet med kunden. Det fysiska mötet. Och det handlar ju mycket om att ta med 
den här personen på resan till en plats som är kanske oväntad eller lite känslig för dem, som de inte 
varit med om tidigare. Och… det glappet som finns på marknaden är enormt. 
 F: Mmh. 
M: Behovet måste täppas till. 
F: Mmh. Om man tittar på, säg att en del av målgruppen har ett, har ett behov av den här 
tjänstedesignen. De kontaktar Mandoly för att de har ett problem… 
M: Mmh. 
F: Hur kan det problemet se ut? 
M: Ett praktexempel skulle ju kunna vara exempelvis att det är en butikskedja, en butik, som eh, låt 
säga att man är rullstolsbunden. Ska försöka ta sig in på den här butiken. Möts först av två stycken 
dörrar som öppnas rakt i ansiktet. Eh, sen ska du ta en nummerlapp och du ska navigera dig runt i 
butiken, för att sedan komma fram till disken som är två meter hög. 
F: Mmh. 
M: Det är ju ett problem. 
F: Mmh. 
M: Och det här är en kundresa. Här måste man ta till, och skapa fokusgrupper med den befintliga 
målgruppen. Och kanske målgruppen man kanske inte alls hade tänkt sig. 
F: Mmh. 
M: Och ställa frågor, skarpa frågor, men hålla dem, sättet, vad ska man säga. Ehm… att man inte går 
in för mycket på detalj. Utan man, man får inte begränsa deras kreativitet. Så att de själva växer in i sin 
uppgift, och faktiskt, lyfter fram problematiken som idag finns. 
F: Okej. 
M: Som vi har trott ska, eller kommer, komma fram. Och det handlar ju om att vi får inte lyfta in det 
till dem. 
F: Nej. 
M: Utan vi, de här fokusgrupperna kan de ha ett par stycken, eller så har du fle.. eller en bara. Eller 
olika typer av fokusgrupper. Olika individer och olika grupper. 
F: Mmh. 
M: Men i det stora hela är det egentligen för att ta fram problematik, och en åtgärd för det. Ett annat 
exempel skulle ju kunna vara att en turist kommer till Stockholm och ska åka tunnelbana eller buss. 
Och det kan ju vara lite knepigt å veta hur man köper en sms-biljett, exempelvis. Eller att man måste 
ladda hem en app. Och då måste man tydligt skapa en resa för att få dem att förstå hur man gör de här 
sakerna. 
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F: Mmh. Så, så det handlar om att få, få företaget, kunden att förstå hur de ska, ah, kunna göra, 
utveckla sina produkter/tjänster… 
M: Ah. 
F: Så att de blir så användbara som möjligt? 
M: Ah. Det kan också vara för att identifiera initialt vilka funktioner man ska ha exempelvis på en 
webbplats. Eh, ett praktexempel som vi gjorde för ett tag sedan var ju att… Ehm, vi satte ihop tre 
stycken fokusgrupper som vi träffade tre gånger. 
F: Mmh. 
M: Med det egentliga fokuset på att hitta olika typer av funktioner som den här webbplatsen skulle 
innehålla, som är målgruppsanpassad. Så att man inte fokuserar på utveckling av saker som kunden 
egentligen, ehm, eller målgruppen inte alltså är intresserad av. 
F: Mmh. 
M: Och det visade sig vara otroligt tacksamt och bra. För den produkten som producerades är idag i 
bruk och den är i fas ett, ungefär identifierad med de sakerna som kund, eller målgruppen var i behov 
av. 
F: Mmh. 
M: Samtidigt som många av de här funktionerna som, som uppmärksammades som brister, eller inte 
ens var intressanta togs bort. Så det kan ju vara fas ett i det här. 
F: Mmh. 
M: Sen kan man ta in fas två. Och man kan ju säga det här som ungefär som kundintervjuer, eller 
feedback, egentligen. 
F: Mmh. 
M: Många företag idag jobbar ju med feedback som de tror är bra. 
F: Mmh. 
M: Men i det stora hela så frågar de ju faktiskt inte målgruppen vad de tycker är bra och dåligt. Utan 
man frågar: hur var din upplevelse? 
F: Mmh. 
M: Man, i, identifierar ju ingenting utifrån den frågeställningen. Som i butiker exempelvis så står det 
bara en liten stolpe, och så är det en glad och gubbe ner till en negativ gubbe i tre steg – hur var din 
upplevelse, ah den var positiv eller negativ. Det finns ingen neutral. Och jag tycker den är ju total 
felaktig. Tar man in målgruppen och gör kundintervjuer utifrån ett tjänstedesignperspektiv då, dels så 
får du ambassadörer på köpet, för, för varumärket, men du får dem också att växa och identifiera den 
egentliga… behoven. 
F: Mmh. Så kort och gott så är det tjänstedesignen som egentligen är den viktigaste tjänsten? 
M: Absolut. 
F: Eftersom den, ah, är med och utvecklar samhället? Kan man väl egentligen säga? 
M: Ja, absolut. 
F: Det stämmer? 
M: Ja. Du kan ju, grejen med, med just tjänstedesign är ju att du kan applicera den på precis vad som 
helst. Det spelar alltså ingen roll om det är en fysisk lokal, butik, webbplats eller en bank. Ett, en e-
handel, en sms-lösning, lokaltrafik, det spelar egentligen ingen roll. Men de som jobbar med kundresor 
kontinuerligt och gör det jävligt bra, ursäkta uttrycket. 
F: [skratt] 
M: Så… de per automatik kommer växa sig mycket starkare än sina konkurrenter. 
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F: Hm. Ehm i det här informationsmaterialet då, som kommer att utformas, ehm, är det någonting du 
känner att vi bör fokusera på där, ska man lyfta ut e av tjänsterna? Ska man fokusera på Mandolys 
verksamhet som helhet? Eller ska man lyfta tjänstedesignen, till exempel? 
M: Ja, det är ju tjänstedesignen egentligen som är den stora glappet på marknaden så kan vi fokusera 
på det så är ju det optimalt. 
F: Mmh. 
M: Ehm, jag tror att den, den större delen av målgrupperna i Sverige idag, eller företagarna i sig, 
känner inte till begreppet tjänstedesign. Vi kan ju, alltså, eh, kärt barn har många namn men: 
strategiskt kommunikation är ju ett sådant, kundresor är ju en annan sak och i folkmun så innebär det 
här olika saker. Men tjänstedesign är, är det namnet som egentligen bör förmedlas. 
F: Mmh. Intressant. 
M: Mmh. 
F: Jag tror att jag fått svar på de, ja på mina frågor. Är det någonting du känner att du vill tillägga, som 
inte blivit sagt? 
M: Jag tror inte det. 
F: Nej. I så fall kan vi ju göra någon form av återkoppling om det finns ett behov för det. 
M: Absolut. 
F: Bra. Men då tackar jag så mycket för den här intervjun. 
M: Tack själv.  
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Bilaga 4 – Utprovning 
 

1. Kontrollera om det är okej att jag spelar in det vi säger eftersom det gör det 
lättare för mig att sammanställa resultatet. 
 

2. Resultatet av utprovningen kommer användas i mitt examensarbete i 
informationsdesign där jag undersöker hur berättelser kan användas i 
information. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och hanteras varsamt av 
mig, vilket innebär att bara jag kan koppla svaren till dig. Ditt namn kommer 
att kodas med t.ex. person 1 i slutrapporten. När examensarbetet är färdigt 
kommer rapporten publiceras på Diva, en sökportal för att hitta 
studentuppsatser och andra forskningspublikationer vilket innebär att 
rapporten blir sökbar på internet.  
 

3. Innan vi börjar vill jag tydliggöra syftet med undersökningen. Syftet är att låta 
målgruppen ta del av det färdiga materialet för att kontrollera att det fungerar 
som tänkt. I och med utprovningen är det lättare att upptäcka eventuella 
brister som jag som designer annars inte skulle ha upptäckt. Denna utprovning 
är alltså mycket värdefull för min slutproduktion.  

 
 
Du kommer få titta på, och läsa igenom denna broschyr för att sedan besvara åtta 
frågor. Behöver du under utprovningen läsa om vissa delar är det helt okej.  
 
 

1. Vad handlade texten om? 
2. Vad händer i texten? 
3. Vad är tjänstedesign?  
4. Varför behövs tjänstedesign? 
5. Vad förmedlar bilden? 
6. Beskriv läsupplevelsen, text och bild.  
7. Är broschyren tilltalande, varför/varför inte? 
8. Hur troligt är det att du självmant skulle läsa broschyren? 

 
 
	  


