
4.1 Organisering av information på brukarnas sidor

Att samla kontaktinformation på brukarnas sidor är ett viktigt verktyg i ditt arbete som samtalstolk. 
För att verktyget ska fungera på bästa möjliga sätt, behöver kontaktinformationen vara enhetligt 
organiserad. Kategorierna som informationen ska organiseras utefter är följande:

  
 
Nedan finns ett antal färgade och grå tipsrutor. De färgade rutorna tipsar om hur du kan hantera 
kategorierna, medan de grå rutorna tipsar om hur du kan redigera texten, anpassning av celler och 
hur grupperingar kan göras. 

BOKSTAV 

Under BOKSTAV bör 
du skriva bokstäverna 
i alfabetisk ordning. 
Det gäller kategorin 
NAMN / PLATS. 
Se exempel 1.

Anpassa cellernas längd
För att du ska få kategorierna att hamna 
på en rad, behöver tabellens celler 
dras ut på bredden. När du är inne på 
redigeringsverktyget ska du klicka på 
tabellen i ett av de övre hörnen. Då 
dyker vita små element upp. Sedan 
ska du dra ett av de vita elementen åt 
sidan för att öka cellens bredd.

NAMN / PLATS 
Under NAMN / PLATS 
bör du skriva person-
namn (förnamn följt 
av efternamn, om 
båda finns). Hit hör 
även myndigheter, 
företag, organistioner 
och liknande. Skriv 
in namn och platser i 
alfabetisk ordning.
     Om en person 
finns på en plats, bör 
du skriva namnet 
under platsen. Då 
hamnar namnet 
nödvändigtvis inte 
under rätt bokstav, 
men platsen är då 
utgångspunkten.          
     Du kan göra fyra 
mellanslag innan du 
skriver in namnet 
under platsen, då 
underordnas det. 
Se exempel 2.

TELEFONNUMMER 

Under TELEFONNUMMER bör du skriva alla telefonnummer till 
personer och platser. Om en plats har flera nummer, bör de skrivas 
likadant, utefter samma siffergrupperingar. Se exempel 4. 
Mobilnummer ska också skrivas utefter samma siffergrupperingar. 
Se exempel 5.
     Det finns olika sätt att skriva telefonnummer på, och är du 
osäker bör du dubbelkolla på exempelvis en plats webbsida.
     

Redigera text
• Teckensnitt Verdana (förinställd).
• Teckenstorlek 2, fet stil och versaler    
på kategorier och bokstäver.
• Förinställd teckenstorlek på all 
kontaktinformation. Om utseendet 
ser annorlunda ut, markera texten 
och klicka på ”Radera format” på 
redigeringsverktyget.

FÖR TYDLIGANDE
Under FÖRTYDLIGANDE bör du 
skriva relationer, yrken, titlar, 
avdelningar och andra detaljer, 
om personer och platser. 
    Information som kan förtydliga 
något viktigt om personen eller 
platsen. Se exempel 3.

Gör grupperingar
Mellan kategorierna och bokstäverna ska en 
tom rad finnas. Den kan du göra genom att 
ställa markören i början av raden i den första 
cellen. Sedan kan du klicka på ”Sammanfoga 
cell” på redigeringsverktyget, tills alla celler 
försvunnit. Tryck sedan Shift+Enter för att 
den tomma raden ska motsvara ungefär två 
raders höjd. Se exempel 8.

A

B

Anton Äng 0707-070 070 
0733-032 320

Astrid Svensson
Ayla Strömkvist

Lars Pajanen

012-00 11 22
Christian Henriksson

012-00 11 23

Huvudkontor Norra 
Stor-Stockholm 

Barnens hus

Apoteket AB

08-505 505 05
08-505 505 43
08-505 505 99

08-654 12 21

08-321 43 43

08-490 490 11

Stig Östergren

Lena Rydén

Kompis

Arbetsförmedlingen

08-232 232 00

020-500 525

Kontaktperson

Christina Berg 08-204 17 85 
0763-300 003

Centrumbiograf 08-100 320 20 ADRESS: Strandgatan 128

Båtar och sånt

Jan Holm
Anders och Kerstin

08-76 76 42 91
08-76 76 46 34

ÖPPET: mån, ons, fre 09.00-
16.00 ör 10.00-19.00

08-200 540 40
Afa försäkringar

NAMN / PLATS FÖRTYDLIGANDE TELEFONNUMMERBOKSTAV

ABF
Emir
Tanja Back

Aftonbladet 
AMF Pensionsförsäkring

Bixia
Bolagsverket
Bonnier Kundtjänst

Kundtjänst

Brottsoffermyndigheten

Båtbutik

El

C

ÖPPET: mån-fre 08.00-17.000771-88 00 99

0771-670 670
0771-16 17 18

Prenumeration

ÖVRIG INFORMATION

ÖVRIG 
INFORMATION 

Under ÖVRIG INFOR-
MATION bör du skriva 
information som kan 
vara öppettider, 
telefontider, adresser, 
kundnummer, knapp-
val och liknande. 
 Sådant som kan behö-
vas vid ett samtal.
     Du bör skriva in 
övrig information med 
en sammanfattande 
underkategori. Formu-
lera underkategorin 
baserat på vilken typ 
av information det är. 
Se exempel 6. 
    Dagar bör du skriva 
med förkortningar:
mån, tis, ons och så 
vidare. Skriv tider 
utefter principen du 
ser vid exempel 7.
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