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ABSTRACT 
           
 
Many workplaces around the world use some kind of presentation software as an aid 
during presentations. At Westinghouse Fuel Service in Västerås they experienced that 
they didn´t know how to use this medium to its fullest extent. They wanted to increase 
awareness of presentation skills with PowerPoint among the employees, to improve 
their internal and external communication. A desire they are certainly not alone to 
have in the working life.  

My research studied how to design guidelines for the use of presentation software, so 
the users can easily absorb the message and find motivation to use the guidelines. In 
order to adapt the guidelines to their users, and thus create major opportunities for 
them to absorb the message, I based my study on the concepts legibility, readability 
and reading value. My research took place at the department at Westinghouse.  

The study was initiated with a literature review and a pilot-study that included 
situation analysis of present PowerPoint-presentations created by employees at the 
company, interviews with employees and observation of one presentation. Based on 
theories and conclusions from my pilot-study I designed the guidelines based on the 
concepts legibility, readability and reading value. I tested how the employees accepted 
the message and appreciated the design in a try-out. The results from the try-out were 
generally positive and all the subjects found value in reading the guidelines.  

The study shows how to design guidelines for presentations skills to make them 
legible, readable and to have a reading value.  
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ABSTRAKT 
           
 
På många arbetsplatser runt om i världen används något slags presentationsprogram 
som hjälpmedel under presentationer. På Westinghouse Fuel Service i Västerås 
upplevde man att man inte visste hur man skulle nyttja detta hjälpmedel till fullo. Man 
ville öka kunskapen om presentationsteknik med PowerPoint hos de anställda, för att 
kunna förbättra sin externa och interna kommunikation. En önskan som de med 
största sannolikhet inte är ensamma om att hysa i arbetslivet. 

Min studie gick ut på att undersöka hur man utformar riktlinjer för användande av 
presentationsprogram, så att läsarna lätt ska kunna ta dem till sig och även finna 
motivation att ta dem till sig. För att anpassa riktlinjerna till mottagarna, och på så sätt 
skapa stora förutsättningar för dem att ta budskapet i dem till sig, utgick jag från 
begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde i mina studier. Jag utförde mina studier på 
avdelningen på Westinghouse. 

Studien inleddes med en litteraturgenomgång och en förstudie som innefattade 
nulägesanalys av befintliga PowerPoint-presentationer skapade av anställda på 
företaget, intervjuer med de anställda och observation av en presentation. Med stöd av 
teorier och slutsatser jag drog av min förstudie utformade jag sedan riktlinjerna i form 
av en gestaltning. Denna utprovade jag sedan på några av de anställda där jag utgick 
från hur de upplevde materialet utifrån begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde. 
Resultatet från utprovningen var överlag positivt och samtliga testpersoner fann 
riktlinjerna läsvärda.  

Slutsatsen av studien visar hur man utformar riktlinjer för presentationsteknik för att 
göra dem läsliga, läsbara och läsvärda för användaren av dem. 
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FÖRORD 
   
 
Att kröna mina tre år på informationsdesignprogrammet med ett examensarbete har 
varit en speciell resa. Med på resan har många personer funnits som stöttat, upp-
muntrat, givit respons och återkoppling. Av dessa är det några jag vill uppmärksamma 
extra. 
 
Jag vill tacka Anders Hellgren för de diskussioner vi kontinuerligt fört och som lett 
mig till flera resonemang, klarheter och beslut. Många av samtalen har ägt rum i 
Anders bil på väg till och från Westinghouse, och jag vill därför också tacka för 
skjutsen jag fått.  

Min handledningsgrupp med tillhörande handledare Johan Sundström har varit ett 
stort stöd och våra möten har lett till många nyttiga tankar som fört mina studier 
framåt.  

På Westinghouse är jag mycket tacksam för att de anställda deltagit i mina 
undersökningar. I synnerhet vill jag tacka mina två kontaktpersoner Holger Lapp och 
Claes-Göran Hofling som gjorde examensarbetet hos dem möjligt. 

De har insett vikten av att förmedla information och kommunicera effektivt. I och 
med att införa riktlinjer på sin arbetsplats har de gjort en insats för att förbättra 
presentationstekniken hos de anställda. Jag hoppas att organisationen, via de anställda, 
med hjälp av mina framtagna riktlinjer, i framtiden upplever att införandet av dem har 
lett till ökad kunskap och därav förbättring av deras presentationsteknik och 
kommunikation.    

 

My Dalenbäck 
21 maj 2012
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1. INLEDNING   

Inledningsvis ger jag en bakgrundsbild till studien. Här lyfter jag fram definitionen av 
riktlinjer, presenterar  företaget  jag utfört mina  studier hos och  redogör  för dagens 
användande  av  PowerPoint.  Senare  presenterar  jag  syftet  med  min  studie,  dess 
problemformulering och den frågeställning jag utgått från. Dessutom redogör jag för 
andra aspekter som är bra att ha med sig under rapportens gång. 

     
 
1.1 Bakgrund 
Hur definierar vi riktlinjer? Låter vi oss se på dem som en underordnad grupp till 
begreppet instruktioner närmar vi oss ett svar. Pettersson (2003:324) definierar 
instruktioner som ”anvisningar och förklarande upplysningar om lämpliga 
tillvägagångssätt. […] Målet med instruktioner är att användaren ska kunna utföra en 
konkret uppgift”. Han menar vidare att instruktioner ibland har en tonvikt på träning 
och inlärning och att de också kan vara besläktade med beskrivningar. Instruktioner 
kan vara livsviktiga, som när de visar hur du ska ta på dig syrgasmasken ombord på 
ett flygplan. De kan också visa hur du monterar en Ikeahylla, hur du tillagar en perfekt 
bearnaisesås eller visa hur en industriarbetare manövrerar en ny maskin.  
 
En personlig men troligtvis allmän uppfattning är att riktlinjer är till för att följas, men 
är snarare anvisningar och principer för hur man bör agera för att uppnå en viss 
målsättning och inte hur man måste agera. Riktlinjer är anvisningar som riktar 
användaren mot ett visst tillvägagångssätt. 

Att utforma riktlinjer så att användaren tar dem till sig kan vara en svårare utmaning 
än att få någon att underordna sig en instruktion. Det går bara att sätta ihop en 
Ikeahylla på ett visst sätt, vilket skapar en acceptans hos mottagaren att inte ifrågasätta 
instruktionen. Att tillhandahålla riktlinjer, som mer är rekommendationer som 
uppmuntras att följas, visar på att det finns utrymme för den fria viljan. Det finns till 
exempel många riktlinjer för hur du ska utforma ett CV.  Om du vill följa dessa är helt 
upp till dig, men om du gör det ökar förmodligen dina chanser att bli kallad till 
anställningsintervju. En fördel med den fria viljan kan vara att attityden hos 
användaren av riktlinjerna blir positiv eftersom denne inte känner sig styrd och 
tvingad att ta dem till sig. Men just den fria viljan ger också plats för möjligheten att 
ignorera riktlinjerna helt och hållet och då kan syftet med riktlinjernas införande gå 
förlorat. Det drabbar enbart dig själv om du inte följer riktlinjerna för CV’t, men om 
det är anställda i en organisation som väljer att inte följa riktlinjer kan det leda till 
större konsekvenser för hela organisationen. 
 
Oavsett om det handlar om riktlinjer eller instruktioner i stort, är det information som 
behöver gestaltas och utformas på ett ändamålsenligt sätt så att användaren av dem 
har möjlighet att läsa dem, finna dem och finna ett värde i att följa dem. Detta är 
kärnan i ämnet informationsdesign, vars principer och begrepp jag utgått från när jag 
utformat riktlinjer för Westinghouse Fuel Service.  
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Westinghouse Fuel Service är en avdelning inom Westinghouse Electric Sweden som 
är det svenska sätet i det globala företaget Westinghouse Electric. På avdelningen i 
Västerås håller man många presentationer, externa och interna. Det handlar om 
presentationer inför kunder och samarbetspartners (svenska som internationella), 
presentationer för nyanställda och presentationer under möten med anställda på 
avdelningen. Presentationerna varierar med andra ord i syfte och storlek. Som 
hjälpmedel använder sig de anställda ofta av presentationsprogrammet PowerPoint för 
att presentera data och stödja presentatören. Att använda presentationsprogram som 
stöd under presentationer är numera mycket vanligt runt om i världen och PowerPoint 
beräknas finnas på över 400 miljoner datorer i företag och utbildningsinstitutioner 
världen över (Atkinson, 2004:1). 

Richard E. Mayer har fört flera studier om inlärning via multimediadesign. Enligt 
Mayer finns det två möjliga synsätt på presentationer –  informationspresentation och 
kognitiv vägledning (Atkinson, 2004:1). Det första och mest förekommande synsättet 
har som mål att rätt och slätt presentera information till publiken. Mayer förespråkar 
det andra synsättet, vars mål är att förstå hur människans inlärning fungerar och 
utforma presentationen därefter. Mayer säger att likt alla andra kommunikativa 
medium – som till exempel böcker – kan PowerPoint “missbrukas som medium för att 
presentera information, utan hänsyn till hur publiken kommer att bearbeta 
informationen som presenteras” [egen översättning]. Mayers åsikt om hur man 
presenterar information går med andra ord hand i hand med den grundläggande 
uppfattningen inom informationsdesign: att anpassa informationen efter mottagaren 
och presentera den på mottagarens villkor för att skapa bästa förutsättningar för denna 
att kunna ta budskapet till sig. 
 
Enligt Atkinson & Mayer (2004:3) är PowerPoint-presentationer, överbelastade med 
information, ett vanligt problem som kan påverka organisationer på många nivåer. 
Ineffektiv kommunikation kan leda till strategiska risker, minskad produktivitet, 
förlorade intellektuella tillgångar och försämrade relationer.  
 
För organisationer som är intresserade att ta del av PowerPointens påverkan och 
inverkan menar Mayer att det i dagsläget inte finns så mycket tillförlitlig forskning 
(Atkinson, 2004:1-2). Han hänvisar däremot till det utbud och litteraturförråd som 
fokuserar på hur man ska presentera instruktionsdesign på papper och att dessa 
metoder och principer är applicerbara även på PowerPoint-presentationer. 
PowerPointen är i sig inte upphov till inlärning hos åhörarna men metoden som 
används i PowerPointen påverkar inlärningen.  
 
 
1.2 Definition av begrepp 
Riktlinjer. Vägvisande rekommendationer, ofta i textform.  

Läsare/mottagare. Information och budskap kan framställas i många skepnader. Till 
exempel genom text, bild, film, ljud och kombinationer av dessa olika 
gestaltningsformer. När jag använder mig av ordet läsare i denna rapport menar jag 
mottagaren av budskapet, den som läser, det vill säga avkodar informationen. Jag 
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syftar alltså inte på en läsare som enbart läser en text utan som tolkar information 
oavsett gestaltningsform.  

Användare. Mottagaren av riktlinjerna, studiens målgrupp. 

Åhörare. De som presentatören håller presentationen inför, presentatörens målgrupp 
och publik. 

PowerPoint. Det finns flera olika presentationsprogram. Microsoft PowerPoint är ett 
mycket vanligt alternativ på många arbetsplaster och det presentationsprogram som 
används av de anställda på den specifika arbetsplatsen där jag utfört min studie. I ett 
presentationsprogram skapar du ett bildspel. Med hjälp av en projektor kan du 
projicera den bild (sida) du har på datorskärmen på en större bildskärm eller filmduk. 

Sida. Bildspelet som skapas i presentationsprogrammet består av flera bilder eller 
bildsekvenser som visas på skärmen efter varandra (inte att förväxla med en 
bild/illustration som är placerad i en av sekvensbilderna). I engelskan används ordet 
slide för en enstaka bildsekvens. I denna rapport syftar ordet sida på samma ord. 

Gestaltning. En artefakt, det vill säga ett tillverkat föremål. I detta fall riktlinjerna 
formgivna i ett visst medium.  

 
1.3 Problemformulering och syfte 
Westinghouse Nuclear Fuel Service upplever att de saknar en sammanhållande 
gestaltning i sina PowerPoint-presentationer, att de saknar kunskap i presentations-
teknik och hur de utnyttjar ytan som PowerPoint erbjuder i samband med en 
presentation. 
 
Jag har studerat hur man utformar riktlinjer för användande av presentationsprogram, 
för att de anställda lätt ska kunna ta dem till sig och även finna motivation att ta dem 
till sig. Detta för att de ska förbättra sina kunskaper i presentationsteknik där ett 
presentationsprogram är det huvudsakliga hjälpmedlet. Eftersom det på denna 
arbetsplats är presentationsprogrammet PowerPoint som de anställda använder sig av 
kommer denna studie att fokusera på just PowerPoint. 
 
Syftet med studien var att ta fram riktlinjer, i form av en artefakt vars gestaltning 
motiverar de anställda att ta riktlinjerna till sig och därigenom förbättra sina 
presentationer. Detta för att de ska öka sin kunskap i hur de bör skapa och formge sina 
presentationer så att budskapet de vill förmedla når fram till mottagarna av det, det 
vill säga åhörarna. Riktlinjerna ska vara ett lättläst stöd att ha till hands när de planerar 
och utformar presentationer i programvaran.  
 
Studien är fokuserad till en specifik avdelning på ett specifikt företag, för ett specifikt 
presentationsprogram men resultatet av studierna kan givetvis appliceras inom andra 
företag och organisationer i andra branscher. 
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1.4 Frågeställning 
För att få en tydlig bild av vad det var jag ville besvara med mina studier formulerade 
jag en frågeställning. Dessutom kunde jag med frågeställningen till hands avgöra vilka 
tillvägagångssätt som var lämpligast när jag under arbetets gång ställdes inför olika 
beslut. Frågeställningen löd:  

Hur ska  riktlinjerna  för att öka presentationstekniken  för de anställda 
på Westinghouse  Fuel  Service  utformas,  för  att  uppnå  hög  läslighet, 
läsbarhet  och  läsvärde,  och  för  att  den  givna  målgruppen  ska  ha 
möjlighet  att  ta  informationen  till  sig  på  enkelt,  lättförståeligt  och 
motiverande sätt? 

 
1.4.1 Sekundära frågor 
För att svara på frågeställningen behövde jag dessutom få svar på följande frågor: 

• Vad är de anställdas nuvarande kunskap och erfarenheter i presentationsteknik? 
• I vilket medium och kontext vill de anställda ta till sig sådana riktlinjerna? 
• Hur motiverade är de anställda att ta till sig sådana riktlinjer? 

 

1.5 Avgränsning 
Eftersom Westinghouse likt många andra företag har en grafisk profil med bestämda 
PowerPoint-mallar kommer mina riktlinjer röra den yta på sidan som inte berörs av 
fasta grafiska element, logotyp eller andra bestämda inslag (se inringad yta nedan). 

 

Studien berör således inte heller inte dessa grafiska element eller hur den visuella 
identiteten som Westinghouse har är utformad. 

I riktlinjerna ingår inte tekniska riktlinjer för hur man skapar PowerPoint-
presentationer i programvaran. Detta skulle innebära ett arbete som inte ryms inom 
tidsramarna.  

Jag fokuserade på presentationer med PowerPoint som var av större karaktär. Interna 
mindre presentationer hålls dagligen på avdelningen. Dessa antar en mer informell 
karaktär och åhörarna är åhörare på andra villkor än i de större presentationerna som 
hålls inför exempelvis kunder och nyanställda.  
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1.6 Koppling till årets tema 
Temat, som 2012 års examensarbeten på informationsdesignprogrammen på 
Mälardalens Högskola ska kopplas till, är ”inkludering och exkludering”. I nuläget 
finns det inga riktlinjer för hur de anställda ska gå tillväga när de presenterar sig, trots 
att de gör det ofta i sitt arbete. Genom att utforma riktlinjer som är anpassade efter de 
anställda genom visuell gestaltning, språk och innehåll inkluderas nu de anställda i 
organisationens insats att bli bättre på presentationsteknik. Dessutom exkluderas så få 
som möjligt eftersom innehållet i riktlinjerna är varierat och tänkt att inkludera alla 
anställda, nyanställda, de ovana presentatörerna såväl som de vana.  

 
1.7 Målgrupp 
Av de anställda på Westinghouse Electric Sweden består mer än två tredjedelar av 
män och således mindre än en tredjedel av kvinnor. Mer än hälften har en högre 
utbildning, det vill säga doktors-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs- magister- eller 
kandidatexamen. De flesta befinner sig i åldrarna mellan 40 till 60 år. Mer än 70 % är 
födda i Sverige, 14 % kommer från Europa och resterande från övriga världsdelar. 

Målgruppen för mina riktlinjer är anställda på Westinghouse Fuel Service, i vars 
arbetsuppgifter det ingår att skapa och hålla presentationer med PowerPoint. Deras 
tidigare kunskaper inom presentationsteknik varierar.  

Riktlinjerna kan i framtiden även komma att appliceras inom andra avdelningar på 
Westinghouse. Den målgrupp jag träffat på den specifika avdelningen ter sig tämligen 
lik den större på Westinghouse Electric Sweden. 
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2. TEORI 
För att utföra mina undersökningar och för att gestalta riktlinjerna har jag tagit stöd 
av  principer  och  teorier  inom  informationsdesign.  Jag  har  även  tagit  del  av  teorier 
och  forskning  om motivation  och  lärande  i  organisation,  eftersom  jag  finner  dessa 
faktorer relevanta för mitt arbete. Dessutom redogör jag i denna del förtjänster och 
begränsningar  med  ett  företags  grafiska  identitet  och  avslutar  med  källkritiska 
ståndpunkter. 

   
 
2.1 Introduktion till informationsdesign 
Information och flödet av information har ökat markant och fortsätter öka då moderna 
tekniker tillhandahåller oss möjligheter till nya kommunikationsvägar (Visocky 
O´Grady, 2008). Det handlar inte bara om att sända ut information, ju mer vi överöses 
av information ju viktigare blir det för sändaren av informationen att budskapet är 
lättförståeligt och tillgängligt. Och ju större blir behovet av kunskap om hur 
information bör gestaltas för att uppnå detta.  

Kort sagt handlar informationsdesign om att förmedla ett budskap från en sändare till 
en mottagare. Mer ingående strävar informationsdesign efter att tillhandahålla 
ändamålsenlig information, det vill säga att sätta sig in i syftet med informationen och 
vem som ska läsa den samt identifiera det sammanhang i vilket den kommer 
kommuniceras (Carliner, 2002). Enligt Carliner väljer informationsdesignern den rätta 
informationen, presenterar den i ett tillgängligt medium och formar den så att läsaren 
kan finna den och förstå den på ett lättillgängligt sätt, när den behöver informationen. 
Informationsdesign är med andra ord en process, att på ett väl genomtänkt sätt 
förflytta budskapet från sändaren till mottagare. 

Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som bygger på områden som språk, 
kommunikation, kognition, konst och information. Det fyller en stor funktion när det 
exempelvis handlar om att instruera, beskriva händelser och förlopp, påvisa samband 
och att hitta.  

 
2.2 Läslighet, läsbarhet och läsvärde som utgångspunkter 
Bra informationsdesign fokuserar på mottagaren (Carliner, 2002). Att utforma någon 
typ av information handlar för en informationsdesigner om att göra den tillgänglig och 
meningsfull för mottagaren. Är informationen svårläst, kommer den vid fel tidpunkt 
och är den ointressant för mottagaren kommer han eller hon inte att läsa den. Alla 
mottagare har olika egenskaper och det är därför av största vikt att grundligt ta reda på 
vem mottagaren av budskapet är och hur budskapet ska gestaltas utifrån dennes 
förutsättningar. Faktorer som avgör hur och om budskapet når mottagaren samt att 
den finner en vilja att ta det till sig delas inom informationsdesign ofta in i de tre 
begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde. Utifrån dessa begrepp studerar jag hur 
jag ska utforma riktlinjerna till de anställda på Westinghouse, för att de ska vilja och 
ha möjlighet att ta dem till sig.  
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2.2.1 Läslighet  
Läslighet syftar på hur väl en text, bild, symbol, ljud går att läsa. Det handlar då om 
vilken ”teknisk kvalitet” som gestaltningen av informationen besitter (Pettersson, 
2003:392). 

Faktorer som påverkar läsligheten är storlek på typsnitt, spaltbredd, radavstånd och 
andra ofta typografiska aspekter. Val av färger och kontraster är också faktorer som 
påverkar hur mottagaren kan läsa budskapet. Pettersson (2003:392) påpekar vikten av 
att ”anpassa typografi och layout efter olika medier och produktionsmetoder”. Ett 
typsnitt som är bra lämpat för läsning på papper bör bytas ut eller anpassas om texten 
ska läsas på exempelvis bildskärm, så att det uppnår hög läslighet även i det nya 
mediet. Ska man exempelvis utforma en informationsfolder till äldre personer bör 
man överväga att öka storleken på typsnittet då denna målgrupp ofta har sämre syn än 
yngre personer. 

Det finns också en estetisk aspekt i formgivning. Pettersson säger att hur sändaren 
väljer att presentera den grafiska formen av texten, bilden och så vidare skapar olika 
förväntningar hos mottagaren. Något som är estetiskt tilltalande lockar oftare till 
läsning men det får inte ske på bekostnad av innehållet och textens budskap.  

2.2.2 Läsbarhet 
Läsbarheten handlar om hur mottagaren uppfattar och förstår innehållet i budskapet. 
Läsbarhet syftar på innehållet i texten, bilden, symbolen och så vidare. 

Det är viktigt att anpassa språket efter mottagaren, vare sig det är språk i text eller 
exempelvis bildspråk. Att skriva en text till förskoleelever på juridisk svenska är inte 
en läsbar text för mottagarna. Läsbarhet innebär också att informationen kommer till 
mottagaren i rätt sammanhang och när den är i behov av att ta till sig budskapet. Att 
exempelvis få information om hur man röstar en vecka efter att ett val tagit plats är 
också att ge information som inte är läsbar för mottagaren.   

Om budskapet är läsbart eller inte beror precis som läslighet mycket på hur anpassat 
det är efter mottagaren. Pettersson (2003:390) pekar på faktorer som ”anpassning till 
mottagarnas förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen” som avgörande om 
budskapet är läsbart eller inte.  

2.2.3 Läsvärde 
Läsvärde innebär att budskapet är meningsfullt för den enskilde mottagaren, att denne 
finner ett intresse och motivation att ta del av det.  

Läsvärde är enligt Pettersson (2003:396) ”dels en subjektiv värdering av texternas och 
bildernas innehåll, och dels en subjektiv värdering av hur detta är presenterat för 
läsaren. Vi har skilda behov vid olika tillfällen och olika motivation vid olika 
tidpunkter.”. Hur väl vi än anpassat utformningen av informationen måste också ett 
läsvärde infinna sig för att mottagaren i slutändan ska ta informationen till sig. Ju mer 
läsligheten och läsbarheten är anpassad för mottagaren, ju större är chansen att 
läsvärdet höjs för mottagaren. Men det finns många, både yttre faktorer och inre 
personliga faktorer som påverkar läsvärdet. En sådan inre faktor är, precis som 
Pettersson nämner, motivation.  
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Eftersom de anställda på avdelningen Fuel Service har olika minnen, erfarenheter och 
kunskaper med sig in i sina arbetsuppgifter, kommer de därför att finna ett unikt 
individuellt läsvärde i riktlinjerna. Att väcka en vilja och skapa motivation hos varje 
enskild individ är en svår uppgift att ta sig an. Abrahamsson och Andersen (2005:142) 
menar att det bara är ”individer som har motivation eller blir motiverade. Grupper och 
organisationer har ingen motivation”. 

 

2.3 Motivation 
För att läsvärdet ska uppstå krävs det att mottagaren av budskapet upplever en 
motivation att ta del av informationen som presenteras för den. Ibland kan det vara 
självklart. Låt säga att en person kommer till en busshållplats och vill veta när nästa 
buss går. Motivationen att leta upp tidtabellen på tavlan och ta del av informationen är 
här ganska självklar. Men på en arbetsplats till exempel, där de anställda redan känner 
sig bekväma och kunniga i presentationsteknik, finns det kanske ingen personlig vilja 
att förändra sig. Här krävs en insats, en annan större motivationsfaktor för att få dem 
att finna en vilja att ändra sitt beteende.  

Motivation definieras enligt Nationalencyklopedin som en ”sammanfattande 
psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. 
Det finns olika teorier som försöker förklara hur och varför vi individer motiveras till 
olika beteenden. Jag kommer senare redogöra för tre kända teorier. 

Motivationsteorier kan dock inte enbart förklara varför vi handlar som vi gör. De är en 
del av en större beteendemodell. Andra faktorer spelar också in som tillsammans 
resulterar i en handling (Abrahamsson & Andersen, 2005:141).  

 
 

Beteendemodell (Abrahamsson & Andersen, 2005:141) 
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2.3.1 Maslows behovstrappa 
När man talar om motivationsteorier är Maslows behovstrappa från 1950-talet ofta 
omnämnd. Maslow delade in människans behov i olika steg, där stegen i hierarkisk 
ordning representerar de fem fundamentala behov som ligger till grund för 
gemensamma drag i människans beteende (Sadri & Bowen, 2011:43). När varje steg i 
trappan uppfylls strävar individen efter att tillfredsställa nästa steg, det vill säga 
behov. Och när ett behov är tillfredsställt upphör det att vara en motivationsfaktor. Ett 
behov måste alltså tillfredsställas innan nästa kan spela in som motivationsfaktorer. 
Abrahamsson och Andersen (2005:143) påpekar att Maslow menade att behoven inte 
ska ses som isolerade från varandra utan i sammanhang, och att de kan komma i 
omvänd ordning i olika situationer och hos olika individer.  

Modell av Maslows behovshierarki (Sadri och Bowen, 2011) 

Även om Maslows behovstrappa inte utgick från en organisatorisk synpunkt kan den 
enligt Sadri & Bowen (2011) än idag användas inom organisationer för att motivera 
anställda, genom att uppfylla deras olika behov. 

Steg ett i Maslows behovstrappa, det vill säga de mest grundläggande behoven en 
individ har, är fysiologiska behov. Det är exempelvis tillgång till luft och 
tillfredsställelse av törst, hunger och sömn. Sadri & Bowen jämför dessa behov på en 
arbetsplats med lön, ergonomiska förutsättningar, trevlig arbetsmiljö och tillgång till 
mat.  
 
Nästa steg i trappan är individens behov av trygghet, vilket innebär både psykisk och 
fysisk trygghet. Inom arbetslivet menar Sadri & Bowen att dessa behov kan jämföras 
med en trygg arbetsmiljö, säkerställd inkomst, hälsoförmåner och pensionsplaner.  
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Sociala behov utgör det tredje steget i Maslows trappa, det är behov av att älska, att 
bli älskad och att känna tillhörighet. Enligt Sadri & Bowen är nyckelfaktorerna för 
dessa behov på en arbetsplats medarbetare och chefer. Arbetsplatser med god social 
sammanhållning gynnar både anställda och ledning. 

Näst högst i hierarkin är behovet av status, prestige, mer utvecklat ett behov av att få 
ta ansvar, erkännande, respekt och uppskattning från andra. När en anställd får behov 
som dessa tillfredsställda visar många studier på att han eller hon motiveras att jobba 
hårdare och är mer villig att stanna inom organisationen. Mer konkreta sätt att 
tillfredsställa dessa behov kan vara befordran och förmåner (Sadri & Bowen). 
 
Längst upp på trappan har Maslow placerat behovet av självförverkligande. Detta 
avser människans önskan om och strävan efter att ständigt utvecklas och bli bättre och 
skickligare. De anställda som fått de övriga behoven i trappan tillfredsställda vill 
förbättra sig själva, sina medarbetare och andra företeelser runtomkring. Detta är det 
enda behov som enligt Maslow aldrig tillfullo går att tillfredsställa (Abrahamsson & 
Andersen, 2005:143). För att försöka tillfredsställa detta behov kan en organisation 
exempelvis uppmuntra anställda att gå kurser relaterade till deras arbetsuppgifter. 
Men också att tillhandahålla utveckling och nylärande på arbetsplatsen (Sadri & 
Bowen). 

Kritik som riktats mot Maslows behovshierarki är enligt Abrahamsson och Andersen 
(2005:143-144) att den inte fått så mycket vetenskapligt stöd. Forskning visar snarare 
att behoven inte alltid uppstår ett i taget och att flera behov ”existerar samtidigt och i 
varierande grad”. 
 
2.3.2 Herzbergs tvåfaktorteori  
Herzberg utgår från att trivsel är detsamma som tillfredsställelse av behov. Han ser 
”trivsel i arbetslivet, som en funktion av i vilken grad individen känner att han/hon får 
sina behov uppfyllda på jobbet” (Abrahamsson & Andersen, 2005:148). Herzberg 
delar upp de faktorer han anser påverkar människans beteenden i två separata 
kategorier, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna innefattar 
exempelvis arbetsförhållanden, lön, sociala förhållanden på arbetsplatsen och ett 
företags policy. Motivationsfaktorerna innefattar till exempel ansvar, prestation, 
erkännande och befordran.  

Enligt Herzberg befinner sig tillfredsställelse och vantrivsel inte samma dimension 
och är därför inte varandras motsatser. Hygienfaktorernas existens eller icke-existens 
leder till trivsel eller vantrivsel. Motivationsfaktorerna existens eller icke-existens 
leder till tillfredsställelse eller otillfredsställelse.  

Hygienfaktorerna kan alltså skapa vantrivsel om de saknas, men skapar inte 
tillfredsställelse om de existerar. Motivationsfaktorerna skapar motivation och 
tillfredsställelse om de förekommer, men skapar inte vantrivsel om de saknas 
(Abrahamsson & Andersen, 2005:148). Exempelvis kan en anställd känna vantrivsel 
om han upplever brister i arbetsmiljön, men om han inte upplever bristerna kommer 
han inte uppleva samma sorts tillfredsställelse över dem, som han skulle göra om han 
fick beröm och ökat ansvar. 
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Enligt Abrahamsson och Andersen (2005:150) hävdar Herzberg att man ska fokusera 
på motivationsteorierna för att skapa motivation för den anställde. ”På längre sikt gör 
människor ett bättre jobb om de inte drivs av vare sig morot eller piska, utan av en 
inre kraft”, en motivationsfaktor. 

Man brukar kalla Herzbergs faktorer för yttre (hygienfaktorer) och inre 
(motivationsfaktorer) motivation. Därifrån är steget inte så långt att dra paralleller 
mellan Herzberg och Maslow. Herzbergs hygienfaktorer kan jämföras med de första 
tre stegen i Maslows hierarki, och motivationsteorierna med de tre sista.  

2.3.3 McCellands motivationsteori 
Denna motivationsteori utvecklad av McCelland går ut på att varje individ har ett 
prestationsbehov, ett tillhörighetsbehov och ett maktbehov. De är inlärda och är ”ett 
resultat av individuell livserfarenhet”.  

De olika behoven motiverar människan i den specifika situationen. Vilket av behoven 
det är som skapar motivationen varierar från person till person då varje individ 
upplever behoven i starkare eller svagare grad. (Abrahamsson & Andersen, 
2005:146). Enligt Abrahamsson & Andersen menade inte McCelland att dessa är de 
enda behov som spelar in hos människan, men de mest relevanta när man talar om 
beteenden i arbetslivet.  

Vidare påvisar författarna också det centrala i denna teori, ”Behoven är inlärda och 
kan förändras på relativt kort tid”. Enligt Abrahamsson & Andersen (2005:146) 
hävdar McCelland att ett högt prestationsbehov ger bättre prestationer och resultat och 
att det går att öka behovet hos personer med lågt prestationsbehov. ”Genom att 
anpassa organisationen efter människans behov så kan motivationen och därigenom 
prestationerna bli bättre” (2005:146). 

Gemensamt med Maslow och Herzberg lägger McCelland ”ensidig vikt vid inre 
faktorer och bortser från yttre förklaringar av motivation” (Abrahamsson & Andersen, 
2005:147). Däremot skiljer sig McCellands teori från de två andra då denna teori 
fokuserar på hur behov kan utvecklas och inte tillfredsställas.  

 
2.4 Lärande hos individ och i organisation 

Abrahamsson och Andersen (2005:11) definierar en organisation som ”en planmässigt 
inrättad sammanslutning av människor med syftet att nå givna mål”. En organisation, 
oberoende av storlek, består av en samling individer, medlemmar. Om och hur det 
finns ett kollektiv lärande råder det många teorier om, de flesta är överrens om att 
lärande först och främst sker hos individen. Kim (1993) menar att organisationer lär 
via sina medlemmar och enligt Granberg (1995:110) är lärande ”alltid förbehållet 
individer”. Granberg beskriver sitt synsätt på lärande i organisation som att det är 
ledningens ”uppgift är att skapa miljöpedagogiska förutsättningar för hög grad av 
individuellt lärande”. Vidare citerar Granberg (1995:116) Moxnes från 1984: 
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…Alla enskilda medlemmar i en organisation kan tillägna  
sig ny kunskap, men endast när kunskapen tränger in i 
 organisationen på ett sådant sätt att den också blir  
normgivande för organisationens medlemmar, kan man 
 tala om att organisationen lär, tillägnar sig ny kunskap… 
 

Syftet med de framtagna riktlinjerna för de anställda på Westinghouse Fuel Service är 
att förmedla effektiv information, de är till för att stödja och skapa kunskap inom 
organisationen. De riktar sig till den enskilde individen för att skapa en individuell 
kunskap hos de anställda. Dessa har alla olika erfarenheter och kommer därför 
uppleva riktlinjerna individuellt och finna sina egna behov och motivation av att ta 
dem till sig på olika sätt. När det individuella lärandet har satt fart är förhoppningen 
att de anställda i fortsättningen, tack vare riktlinjerna, ska bli mer medvetna och 
engagerade i sina och sina kollegors presentationer. Vidare lyder förhoppningen att de 
då ska bli mer benägna att dela erfarenheter och lära sig av varandra och på så sätt gå 
mot ett kollektiv lärande, vilket skulle leda till att organisationen på sikt, inte bara via 
riktlinjerna, utan på egen hand förbättrar sin presentationsteknik. Riktlinjerna kan 
därför ses som ett verktyg i lärandet i organisationen.  

 
2.5 Den grafiska identitetens förtjänster och begränsningar 
Enligt Koblanck (1997:163) innehar alla företag eller organisationer en identitet som 
är summan av alla signaler som företaget eller organisationen sänder ut till omvärlden. 
Då dessa signaler innefattar till exempel informationsmaterial, reklam, 
produktsortiment och intern och extern kommunikation är det viktigt att samla alla 
signaler till en helhet. Detta för att kunna kommunicera effektivt både externt och 
internt. Denna helhet innefattar en visuell del, ofta kallad grafisk profil, som brukar 
sammanställas i form av regler och rekommendationer i en handbok, som sprids till 
alla berörda i företaget eller organisationen.  

På Westinghouse finns en grafisk profil. I den går det bland annat att läsa vilka 
standardmallar i PowerPoint de anställda ska använda sig av till olika ändamål när de 
skapar en PowerPoint och hur internt material ska formges och presenteras. Denna 
profil finns tillgängligt på engelska för de anställda på Westinghouse Fuel Service. 

Westinghouses grafiska profil är global då Westinghouse har anställda runt om i 
världen. Materialet som skapas utifrån den har på så sätt ”världen” som målgrupp. 
Även om syftet med en grafisk profil är att stärka helheten av organisationen kan den 
ibland uppfattas som en begränsning då allt material som behöver skapas kanske inte 
alltid kan utformas på bästa sätt utifrån en unik användarsynpunkt, i ett specifikt syfte 
på till exempel en avdelning i Västerås. 

En studie av Van den Bosch et al. (2004) visar att det finns många hinder inom den 
operativa nivån i företag och organisationer som kan upphäva de ansträngningar som 
gjorts på en strategisk och designmässig nivå. Att förmedla en effektiv och 
konsekvent visuell identitet ställer höga krav på organisatoriska processer och intern 
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kommunikation. Att följa den grafiska profilen kan till exempel upplevas som ett ”ont 
måste”. Westinghouse är ett internationellt företag där order om den grafiska 
utformningen kommer från USA, vilket känns avlägset i det dagliga arbetet på 
avdelningskontoret i Sverige. En organisation som Westinghouse har alltså flera 
utmaningar när det handlar om att nå ut till alla anställda att använda sig av den 
grafiska profilen. 

  
2.6 Presentationsteknik 
För att sätta mig in det innehåll jag fann att riktlinjerna skulle förmedla, har jag tagit 
del av litteratur rörande presentationsteknik, teorier och designprinciper kring grafisk 
formgivning. Mycket kunskap inom detta har jag också haft med mig från min 
utbildning på informationsdesignprogrammet med inriktning textdesign. I synnerhet 
har jag haft stor nytta av de kunskaper jag tagit till mig i kurser som Retorik och 
berättarteknik, Lättläst, Grafisk form, Kognition och Typografi och Layout. Jag har 
valt att inte presentera dessa teorier och principer under teoridelen i detta arbete då jag 
anser att det skulle uppta en alldeles för stor del. Fokus i mina studier är utformningen 
av riktlinjerna, val av innehåll är självfallet en viktig del av gestaltningen men inte 
huvudfokus i mina studier. I källhänvisningarna går det att ta del av den litteratur jag 
haft som stöd i framtagandet av innehållet i riktlinjerna för de anställda på 
Westinghouse Fuel Service.  

 
2.7 Källkritik 
Mestadel litteratur och källor jag använt mig av har jag kommit i kontakt med under 
min utbildning som kurslitteratur eller referenslitteratur, i tidigare arbeten eller på 
annat sätt hört talas om dem via lärare. Då högskolan anser att dessa är tillförlitliga 
källor ser jag dem som en trovärdig utgångspunkt. I de fall jag inte varit lika bekant 
med litteraturen, teorierna eller ämnet i sig har jag försäkrat mig om att källan säger 
vedertagna påståenden, att de hänvisats till från andra trovärdiga källor och att källan i 
sig stöder sina påståenden på källor som jag ansett trovärdiga.  
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3. METOD  
För att undersöka hur jag skulle utforma mina riktlinjer behövde jag få en förståelse 
för min målgrupp. I denna del redogör jag för den metod jag valt att använda mig av 
för  att  uppnå  denna  förståelse.  Jag  presenterar min  tillämpning  av metoderna  på 
respektive  undersökning.    Därefter  redogör  jag  för  hur  urvalet  av  informations‐ 
enheter  för  respektive  undersökning  gått  till.  Slutligen  för  jag  en  kritisk  diskussion 
kring  mitt  metodval.  Notera  att  resultat  och  slutsatser  av  undersökningarna 
presenteras i nästföljande del. 

   

 
3.1 Val av metod 
När man vill få en förståelse för det som studeras, till exempel hur människor och 
grupper ”handlar och påverkar varandra”, är kvalitativa undersökningar ofta att 
föredra än kvantitativa. Holme & Solvang (1997:76,92) menar att kvalitativa metoder 
handlar om att sätta sig in i de undersöktas situation och utifrån den synvinkeln 
analysera och dra slutsatser. Bryman (2002:34) beskriver att en av de grundläggande 
skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den kvalitativa har ett 
tolkande synsätt och lägger större ”vikt vid ord och inte kvantifiering under 
insamlingen och analysen”. Samtliga av mina undersökningar har varit kvalitativa 
metoder. Jag upplevde att jag genom dessa metoder främst skulle uppnå svar på mina 
frågeställningar. 

3.2 Tillämpning av metoder i undersökningar 
Jag delade in mina undersökningar i en förstudie vars resultat ledde fram till en 
gestaltning, en artefakt, som till slut testades i en utprovning. Förstudien bestod av tre 
undersökningar: en nulägesanalys av utformningen av aktuella PowerPoint-
presentationer från företaget, en observation av två presentationer samt intervjuer med 
anställda. I utprovningen testade jag hur målgruppen upplevde gestaltningen av 
artefakten. 

Hur jag skulle utforma mina riktlinjer efter mottagaren vad gäller läslighet var något 
jag till stor del kunde göra efter de rekommendationer och principer som redan finns 
och är vedertagna inom grafisk formgivning, typografi och textdesign, samt de 
erfarenheter jag tagit till mig under mina tre år som informationsdesignstudent. I mina 
undersökningar studerade jag närmre vad innehållet skulle bestå av och hur detta 
skulle framställas, för att göra det så relevant för mottagaren som möjligt. I mina 
undersökningar fokuserade jag därför mer på läsbarhet och läsvärde än läslighet. I den 
avslutande utprovningen undersökte jag hur jag lyckats utforma riktlinjerna med de 
samtliga tre begreppen – läslighet, läsbarhet och läsvärde – i fokus.  

3.2.1 Tillämpning – nulägesanalys 
Jag startade med att göra en nulägesanalys på befintligt material, det vill säga 
befintliga PowerPoint-presentationer som företaget använder sig av i nuläget. I 
nulägesanalysen ingick fem presentationer, de representerade flera olika områden som 



21 
 

presentation för befintlig kund, presentation för presumtiv kund, intern utbildning och 
allmän företagspresentation.  

Syftet med denna analys var att få en inblick i hur de anställda presenterar sig på och 
nyttjar den yta som PowerPoint erbjuder. Detta för att upptäcka vad de anställda har 
för förbättringsbehov och vad innehållet i riktlinjerna således bör inrikta sig på. 

I analysen utgick jag från flera aspekter som färg, text, typografi, bild, grafiska 
element och disposition. Text innebar att jag tittade närmre på hur de skrev rubriker, 
brödtext och formulerade sig i språkligt. Typografi innebar att jag tittade på hur de 
använde sig av typsnitt och dess storlek samt förekomst av skiljetecken. När jag 
studerade bilderna i presentationerna tittade jag på bildmanér och kvaliteten på 
bilderna. Med grafiska element avser jag hur de använde sig av diagram, tabeller och 
dylikt. Disposition innebar att jag tittade på hur presentationen var uppbyggd.  

3.2.2 Tillämpning – observation 
Jag genomförde också en observation som gick ut på att jag satt med som åhörare 
under två presentationer som hölls under ett och samma möte med två av de anställda 
med PowerPoint som hjälpmedel.  

Syftet med denna observation var att få en inblick i hur de anställda som presentatörer 
samverkar under presentationen med PowerPoint och åhörare. Det fanns endast 
möjlighet att utföra en observation, därför såg jag denna undersökning som en unik 
situation och drog inga större generella slutsatser av den. 

Jag observerade presentationen på skärmen men också själva presentatören, dess 
agerande och hur han eller hon samverkade med sin PowerPoint. Dessutom noterade 
jag arbetsmiljön och kommunikationen mellan mötesdeltagarna under presentationen. 

3.2.3 Tillämpning – intervjuer 
Denna undersökning bestod av intervjuer med sex anställda på avdelningen. Samtliga 
var anställda på företaget där det i deras arbetsuppgifter ingår att skapa och hålla 
PowerPoint-presentationer, både externa och interna. 

Syftet med intervjuerna var att undersöka två aspekter närmre. Den ena aspekten var 
att ta reda på hur de anställda skapar presentationer i PowerPoint i dagsläget och om 
de upplever några svårigheter, och i så fall vilka, i processen från att skapa till att hålla 
presentationer. Detta var för att få en uppfattning av på vilken nivå innehållet i 
riktlinjerna skulle ligga, för att kunna anpassa det till målgruppen. Den andra aspekten 
var att ta reda på de anställdas attityd till behovet av riktlinjer samt att få en förståelse 
för vad som skulle få målgruppen att finna motivation att ta riktlinjerna till sig.  

Under intervjuerna ställdes en viss del förutbestämda frågor. Frågornas ordningsföljd 
varierade beroende på samtalet och de intervjuade uppmuntrades att framföra egna 
synpunkter rörande ämnet. Större delen av frågorna var öppna och avsedda att bjuda 
in till samtal. Genom de olika svaren som uppkom ställdes också olika följdfrågor. 
Intervjun avslutades när jag kände att jag fått svar på mina frågor och den intervjuade 
kände att han eller hon inte hade något mer att tillföra ämnet.  
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Intervjuerna kan kategoriseras som semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär enligt 
Bryman (2002:127) ”i regel en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor 
som generellt sett kan beskrivas ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd 
varierar. […] Intervjuaren har också ett visst utrymme för att ställa ytterligare frågor 
(uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara riktiga svar”.  

3.2.4 Tillämpning – utprovning 
Jag gjorde en utprovning när jag kommit någorlunda långt i gestaltningsprocessen. 
Enligt Kuniavski (2003:260) är det bra att starta utprovningen när 
utvecklingsprocessen är på god väg, men inte så sent så det är försent att göra stora 
förändringar om det visar sig nödvändigt. Att utföra flera utprovningar under 
processens gång är ett vanligt tillvägagångssätt (Kuniavski 2003:260, de Jong, 
1998:7), men på grund av den tid jag hade till hands fanns det bara möjlighet för mig 
att utföra en utprovning.  

Syftet med utprovningen var att få en verklig uppfattning om hur mottagarna upplevde 
riktlinjerna efter att jag gestaltat dem utifrån mina resultat av tidigare undersökningar. 
Och utifrån responsen av utprovningen utföra eventuella förändringar i materialet.  

Utprovningen utfördes genom att utprovarna fick ta del av och läsa gestaltningen av 
riktlinjerna i lugn och ro i sin normala arbetsmiljö. Därefter besvarades ett dokument 
som innehöll olika frågor som handlade om hur de uppfattat innehåll och gestaltning. 
Eftersom min frågeställning utgår från hur jag ska utforma riktlinjerna för att uppnå 
hög läslighet, läsbarhet och högt läsvärde hade jag delat in mina frågor i motsvarande 
sektioner. Se bilaga 3. 

 
 
3.3 Urval 
Holme & Solvang (1997:101) påpekar att urvalet av undersökningsenheter i en 
kvalitativ studie inte går att basera på slumpmässiga eller tillfälliga enheter. Då vi 
strävar efter en djupare förståelse för det vi studerar måste urvalet vara medvetet och 
planerat, det vill säga strategiskt. Halvorsen (1992:102) refererar Smith (1981) och 
säger att man strävar efter att få intervjua de personer inom det sociala systemet som 
har de största kunskaperna. Vi kan bara välja ut våra enheter efter den förförståelse vi 
har i den fas av studien vi befinner oss då och välja våra urvalsmetoder efter vad vi då 
anser passa vår undersökning bäst (Holme & Solvang, 1997:101,104). Utifrån den 
förförståelse jag hade när jag utförde mina olika undersökningar satte jag upp vissa 
kriterier som jag önskade att mina undersökningsenheter skulle uppfylla. Jag använde 
alltså en strategisk urvalsmetod. Vidare beskriver jag hur jag gick tillväga i urvalet för 
varje specifik undersökning. 

3.3.1 Urval – nulägesanalys 
Det fanns ett oerhört stort antal PowerPoint-presentationer att analysera. För att skala 
ner mina presumtiva undersökningsenheter valde jag att fokusera på tre aspekter. 
Presentationerna skulle vara skapade senast föregående år, vara av olika längd och 
representera olika presentationsområden. Jag valde till slut ut fem olika 
presentationer, jag hade diskuterat mina val med mina kontaktpersoner på företaget 
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för att försäkra mig om att presentationerna var aktuella och relevanta, det vill säga 
skapade av anställda på avdelningen och för olika syften.  

3.3.2 Urval – observation  
Jag hade ingen möjlighet att påverka typen av presentation eftersom endast en större 
hölls på arbetsplatsen under tiden jag bedrev min studie.  

3.3.3 Urval – intervjuer 
De kriterier jag ansåg vara relevanta för att uppnå syftet med undersökningen var att 
undersökningsenheterna först och främst skulle vara anställda på den specifika 
avdelningen min studie var avsedd för, att det i deras arbetsuppgifter förkom att 
kontinuerligt skapa och hålla presentationer med PowerPoint, att det skulle finnas en 
spridning på åren de varit anställda och att de var anställda inom olika områden. Med 
dessa kriterier ansåg jag att jag täckte in en relevant skara informationsbärare. I mitt 
urval tog jag hjälp av mina kontaktpersoner eftersom de är mer insatta i företaget och 
har en bra överblick över de anställda. Utifrån mina kriterier gav de förslag på namn. 
Sex personer kom att intervjuas då samtliga föreslagna tackade ja till deltagande i 
undersökningen. Dessa personer var mellan åldrarna 34-47 år, fem män och en 
kvinna. Dessa parametrar stämmer överrens med den ålder och könsfördelning som 
råder på avdelningen.  

3.3.4 Urval – utprovning  
I utprovningen deltog fem anställda som inte deltagit i studien tidigare. Detta eftersom 
de skulle gå in i undersökningen utan tidigare åsikter och uppfattning av riktlinjerna, 
för att kunna ge en så objektiv och opåverkad syn på dem som möjligt. Gemensamt 
var att de var anställda på avdelningen och att det i deras arbetsuppgifter ingår att 
skapa och hålla presentationer med PowerPoint som hjälpmedel. 

I ett användbarhetstest menar Kuniavski (2003:267) att minst fem personer är 
tillräckligt för att få användbara och tillämpliga resultat. Han hänvisar till Jakob 
Nielsen (1994) som påvisat fem utprovare är det mest kostnadseffektiva antalet. 
Kostnadseffektiviteten syftar på de kostnader och den tid och möda som krävs för att 
testa och analysera fler personer.  

 

3.4 Kritik kring metodval 
Trovärdigheten av nulägesanalysen hade förstärkts om PowerPointerna analyserats i 
samband med tillhörande presentation. Istället har de analyserats för sig. Dock finns 
det många aspekter vad gäller till exempel grafisk formgivning, som jag anser inte 
hade påverkat analysen, vare sig jag observerat den under en presentation eller 
analyserat den för sig. 

Vad gäller intervjuundersökningen upplevde jag att de senare intervjuerna gick bättre 
och var mer givande än de första. Dels fick jag ganska fort, genom svaren, en bättre 
inblick i ämnet och kom därigenom på fler frågor till de senare intervjuerna. Dock var 
inte skillnaderna så stora mellan de första och sista intervjuerna att jag ansåg de skulle 
påverka min analys och jämförelse av dem. 
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För att få mer utförliga svar på de frågor jag önskade få besvarade i utprovningen och 
för att säkerställa att frågorna uppfattas korrekt hade intervjuer varit ett alternativ till 
frågeformuläret. Holme & Solvang (1997:174) menar att det förmodligen är lättare att 
hålla intresset hos respondenten vid liv i en intervju än i ett frågeformulär. Eftersom 
intervjuer är tidskrävande upplevde jag att det inte fanns möjlighet till detta och valde 
istället att låta testpersonerna svara på ett frågeformulär. Holme & Solvang påpekar 
att utformningen av formuläret ”måste vara en avvägning mellan forskarens behov av 
information och hur mycket tid och engagemang” som kan förväntas av respondenten. 
Mitt frågeformulär bestod av 20 stycken frågor, vilket kan låta mycket. Dock krävde 
en del av frågorna inte lika mycket energi av respondenten som andra och jag ansåg 
samtliga vara nödvändiga för att få svar på det jag önskade av utprovningen. Holme & 
Solvang rekommenderar vidare att man ska inleda frågeformulär och intervjuer med 
lättare okontroversiella och faktainriktade frågor som uppvärmning för att efterhand 
ställa tyngre frågor om exempelvis värderingar. Jag följde dessa rekommendationer i 
utprovningens frågeformulär (och i intervjuerna i förstudien) och anser genom svaren 
jag fick att respondenterna visade engagemang hela undersökningen igenom och 
resultatet var mycket användbart.  

Att testa ”allt” ger enligt Kuniavski sällan användbara resultat. Då är det bättre att 
fokusera på några viktiga funktioner och att ge testpersonen några konkreta uppgifter. 
Men de Jong (1998:8) påpekar att detta är ett vanligare tillvägagångssätt när det 
handlar om att testa tekniska dokument och programvaror, till exempel webbsidor. 
När det handlar om information som exempelvis offentlig information och 
hälsoinformation finns det fler faktorer som påverkar, till exempel hur budskapet och 
presentationen uppfattas. Därför bör utprovningar ske i öppnare former som 
intervjuer, och inte vara så fokuserade på att mäta resultat. Vidare menar de Jong att 
dokument som innehåller instruktionsdesign ofta testas genom flera mindre tester, 
som samlar in olika sorters data, man fokuserar dock på förståelse och utförande.  

Jag fann att mina riktlinjer snarare påminner om information i löpande text än 
tekniska dokument och instruktioner. Dokumentet är statiskt och läsaren integreras 
inte i själva gestaltningen. Därför ansåg jag inte att jag behövde ge testpersonen en 
uppgift i samband med utprovningen. Dessutom hade jag inte haft något att jämföra 
det resultatet med eftersom jag inte utfört någon liknande undersökning i förstudien. 
Eftersom tiden för studien inte innefattade fler än en utprovning utformade jag mitt 
frågeformulär så att det skulle täcka så stor del som möjligt av de områden jag var 
intresserad av att få utvärderade.  
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4. FÖRSTUDIE 
Av de  resultat  jag  fick  i min  förstudie,  det  vill  säga min nulägesanalys,  observation 
och mina  intervjuer drog  jag med stöd  från  teoridelen  slutsatser. Här  redovisar  jag 
resultat av de enskilda undersökningarna i förstudien och sammanfattande slutsatser 
av förstudien i stort.  

   

 

4.1 Resultat – nulägesanalys (se även bilaga 1) 
Jag analyserade här fem befintliga PowerPoint-presentationer. Inledningsvis 
analyserade jag de olika presentationerna för sig men upptäckte under analysens gång 
att deras förbättringsmöjligheter i stort sett var desamma. Av nulägesanalysen fick jag 
följande resultat: 

Texter presenteras oftast i ett tillräckligt stort typsnitt, ibland med tendens av att vara 
för stort så att kontrast mellan brödtext och rubrik uteblir. Däremot tenderar bildtexter 
och speciellt diagramförklaringar att visas i oläslig typsnittsstorlek. Punkter och 
punktlistor varierar i manér och storlek i samma presentation. Radavstånd och storlek 
i typsnitt varierar under samma presentation. Det förekommer också variationer av 
vänsterställd och centrerad brödtext. Många sidor innehåller flera små bilder, samt 
mycket text. Bilder har ofta låg upplösning och visar små detaljer som är svåra att 
urskilja. 

Meningar och fraser är oftast rimligt långa, däremot förekommer ofta många ord på en 
och samma sida (medelvärde: 40 ord/sida). Många sidor har samma huvudrubrik, 
vilket gör att den specifika sidans rubrik hamnar i fältet under strecket i mallen som är 
till för att skilja rubrik och resten av innehållet åt (se mall på sida 10). I somliga fall 
finns även en tredje rubrik på samma sida.  

Få av presentationerna innehåller någon form av presentation eller kontaktuppgifter 
till presentatören. Få innehöll också en introduktion till presentationen, det vill säga en 
sammanfattning av vad presentationen ska komma att handla om. 

På nästa sida följer bildexempel, skapade efter verkliga sidor från de olika 
presentationerna som analyserades. Av nulägesanalysen ansåg jag de största 
förbättringsmöjligheterna vara:  

• Arrangering av text och bild på yta (se fig. 1,2,3). 
• Konsekvens i manér och layout. 
• Högre läsbarhet i diagram och andra grafiska element. 
• Förbättrad rubrikanvändning. 
• Tydligare hierarki (se fig. 3). 
• Tydligare disposition. 
• Effektivare språk (se fig.2). 
• Användning av bilder vad gäller relevans och läslighet (se fig. 1,2,3). 
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fig. 1                        fig. 2                            fig. 3 

 

4.2 Resultat – observation 
Eftersom jag deltog i endast en observation valde jag att inte dra några generella 
slutsatser av denna. Det fanns ändå några saker värda att nämna. Jag fick till exempel 
möjlighet att observera en presentation framförd och skapad av anställda inom 
Westinghouse från ett annat europeiskt land. Därefter följde en presentation från en av 
de anställda på Westinghouse Fuel Service. Båda hade i sina respektive presentationer 
en varsin tabell vars tekniska kvalitet, det vill säga läslighet, var så dålig att den inte 
gick att läsa utan att få en mycket tydlig förklaring av presentatören. Under respektive 
presentation yttrade de båda presentatörerna nästan exakt samma replik till åhörarna: 
”I don´t know if you can read this!”.  

Det jag tog med mig från observationen till innehållet i riktlinjerna var: 

• Att ha en tanke bakom val av placering av talare och åhörare i förhållande till 
projektorduk/datorskärm. 

• Tabeller, bilder och diagram som är oläsliga på bildskärm/duk kan istället 
delas ut på papper.  
 

4.3 Resultat – intervjuer (se bilaga 2) 
Intervjuerna med sex anställda på Westinghouse Fuel Service resulterade i följande 
slutsatser: 

De anställda upplever inga nämnvärda svårigheter med programvaran och har därför 
inga önskemål om att riktlinjer ska utformas därefter. De är vana att arbeta i 
PowerPoint och behärskar de nödvändiga funktionerna.  

De flesta upplever heller inga svårigheter när det handlar om att utforma PowerPoint-
presentationer med avseende på formgivning, placering av text och bild och skapande 
av text.  

Aspekter som påverkar riktlinjerna från att vara generella för presentationsteknik i 
olika branscher är att denna bransch är teknikinriktad. Många av presentationerna 
tenderar därför att bära mycket data och detaljer. Mycket av denna information är 
även konfidentiell av olika anledningar och företaget upplever samtidigt att de inte vill 
lämna ut för mycket information då denna information kan hamna i konkurrenters 
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händer. Det är vanligt förekommande att åhörarna, i de fall som företaget presenterar 
sig för kunder, vill ha presentationen i efterhand.  

Det finns en vilja att ta till sig riktlinjer och de anställda anser att det finns 
förbättringsmöjligheter i hur de som avdelning presenterar sig, både internt och 
externt med PowerPoint.  

Artefakten bör utformas i ett digitalt medium och vara lätt att ha till hands under 
skapandet av en PowerPoint. Den bör innehålla förklaringar till påståenden och tips 
för att motivera de anställda ytterligare till att följa dem. 

 
4.4 Slutsatser av förstudie 
Även om de anställda känner sig trygga och kunniga i framtagning av en PowerPoint-
presentation fann jag, framförallt under min nulägesanalys, att de saknade viss 
kunskap. Ur språkliga, typografiska och layoutmässiga synvinklar finns det många 
förbättringsmöjligheter för hur de anställda nyttjar ytan som PowerPoint erbjuder, för 
att åhöraren inte ska belastas lika mycket kognitivt. Detta visar på att de anställda 
saknar kunskaper i framställning av layout och att ett behov av att ta del av riktlinjer 
finns. Under intervjuerna framkom det att merparten inte gått någon utbildning i 
presentationsteknik. 

Även om de flesta anställda känner en trygghet i att göra och hålla presentationer var 
de positiva till att lära sig mer och förbättras. Samtliga upplevde en vilja att ta till sig 
riktlinjer om det skulle finnas. En anledning till att de hade en positiv attityd är att det 
är just riktlinjer, det finns inget tvång i att de ska följas slaviskt, istället är de 
rekommendationer och en hjälpande hand. En återkommande kommentar under 
intervjuerna var: 

”Man kan alltid bli bättre!” 

Att det finns en motivation att ta till sig information är en mycket bra förutsättning för 
att budskapet i den ska nå mottagaren. De anställda känner sig motiverade att lära sig 
mer som individer och grupp vilket ökar chansen att de finner ett läsvärde i 
riktlinjerna, om dessa samtidigt uppfyller deras förväntningar på läslighet och 
läsbarhet.  

Det finns en del aspekter som är unika för just denna arbetsplats som bör lyftas fram i 
riktlinjerna. Exempelvis hur man undviker att göra presentationerna tunga på detaljer 
och dilemmat när åhöraren vill ha presentationsfilen i efterhand.  
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5. GESTALTNING 
Med  stöd av  teoridelen och  av  resultaten och  slutsatserna  från  förundersökningen 
skapade jag riktlinjer och gav dem en gestaltning i form av en artefakt. Här redovisar 
jag mina val vad gäller exempelvis innehåll, medium och upplägg. Jag redovisar också 
för den utprovning  jag utförde på gestaltningen och hur resultatet av utprovningen 
ledde fram till min slutgiltiga artefakt.  

   

 

5.1 Formgivning 
Gestaltningen av artefakten resulterade i en pdf-fil i liggande A4-format. Omfånget 
blev totalt 10 sidor. Vidare presenterar jag mer ingående olika delar av formgivningen 
och hur jag resonerat kring utformningen av dessa. De olika delarna skapar i sin 
helhet gestaltningen. 

 
 

 

 
 

5.1.1 Medieval 
Under intervjuerna framkom det att respondenterna föredrog att få riktlinjerna i ett 
digitalt medium. Många av dem arbetar med dubbla skärmar vid sin arbetsplats. De 
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fann inte att det skulle vara en belastning att de skulle behöva ha uppe två dokument 
eftersom de kan ha dem på olika skärmar och då inte måste växla mellan dokumenten. 
Det framkom också att det från vissa håll var önskvärt med riktlinjer i pappersformat 
utöver det digitala formatet. Av detta resultat valde jag att gestalta riktlinjerna i ett 
portabelt dokumentformat, pdf. Detta format går bra att ta del av på skärm men går 
även bra att skriva ut i pappersformat för den som hellre vill hålla riktlinjerna i 
handen.  

Eftersom riktlinjerna primärt ska läsas på datorskärm valde jag ett liggande format på 
min gestaltning. Detta för att kunna erbjuda läsaren att ha uppe en hel sida i taget utan 
att behöva förändra storleken på dokumentet eller scrolla sig vidare, eftersom det 
liggande A4-formatet stämmer någorlunda med proportionerna på en datorskärm. 
Läsaren får full överblick på sidan och jag fick också mer utrymme att arbeta på.   

A4-formatet valdes dessutom för att det inte skulle krävas några krångliga 
omställningar i de fall riktlinjerna ska skrivas ut på papper.  

Det finns en del faktorer att ta hänsyn till när man formger material som ska läsas på 
datorskärm. På en datorskärm är texten till exempel upplyst bakifrån. Detta anstränger 
ögat mer än att läsa på papper och gör det därför svårare att läsa större textmängder på 
skärm (Koblanck 1997). Pettersson (2012:87) citerar Day och Meggs Carter som 
säger att generellt sett är läslighetsprinciper för färg och typografi för tryck, 
applicerbara även för typografi som presenteras på datorskärm.   

 

5.1.2 Innehåll 
Från min utbildning hade jag med mig en hel del kunskap vad gäller berättarteknik 
och retorik, grafisk formgivning och typografi och layout. Dessutom tog jag del av 
litteratur kring presentationsteknik, främst litteratur som fokuserade på presentation 
med stöd av ett presentationsprogram. Med mina egna kunskaper som 
informationsdesigner och det jag tagit del av i litteraturen och förundersökningen fick 
jag en uppfattning av vad som var relevant att ta upp i riktlinjerna. 
 
Som tidigare nämnts finns inte mycket forskning kring just PowerPoint men som 
Mayer (Atkinsson, 2004:1) hävdar, går det att applicera några av de mest 
grundläggande principerna i instruktionsdesign för tryck, även på ytan som 
PowerPoint erbjuder. Mayer presenterar även tre grundläggande aspekter att ta hänsyn 
till när man utformar PowerPoint-presentationer. Dessa har jag haft i åtanke när jag 
utformat innehållet i riktlinjerna. 
 

1. PowerPoint-presentationer bör innehålla både visuell och verbal presentation. 
2. Att fylla sidor med information kommer lätt att överbelasta människors 

kognitiva system. 
3. Presentationerna bör hjälpa åhörarna att välja ut, organisera och integrera med 

den presenterade informationen. 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5.1.3 Språk 
För att påvisa att riktlinjerna är rekommendationer strävade jag efter att ha en positiv 
och uppmuntrande ton i språket snarare än en befallande. Jag ville också att avståndet 
skulle kortas från avsändare till mottagare, jag ville att mottagaren skulle känna att 
riktlinjerna var till just dem och inte till alla anställda på Westinghouse världen över. 
För att uppnå detta använde jag mig av ett du-tilltal som enligt Hellspong (2001:49) 
markerar en förtrolig relation mellan textens avsändare och mottagare.  

Eftersom jag visste att flera anställda inte har svenska som modersmål ville jag att 
språket skulle vara enkelt att läsa. Jag använde mig av aktiva verb och lät det bärande 
verbet komma tidigt i meningarna. Hellspong (2001:27) poängterar att det som är 
dynamiskt, handlingsinriktat och viljeburet lyfts fram mer av aktiva verb än av 
passiva verb. Aktiva verb förhindrar ett stillastående intryck av texten. Vidare menar 
Hellspong (2001:28) att högertunga meningar ofta anses lättare att ta till sig. 
Högertunga meningar innebär att fundamentet, det vill säga alla ord som står innan 
meningens bärande verb, består av få ord, att det bärande verbet är placerat tidigt i 
meningen. Texten i riktlinjerna har ett läsbarhetsindex på: 39. Detta innebär att texten 
upplevs som lättläst text. 

 
5.1.4 Typografi 
Pettersson (2012:86) uppmanar informationsdesignern att använda typsnitt anpassade 
för att läsas på bildskärm, exempelvis Verdana. För dokument som ska läsas på 
bildskärm är linjära typsnitt att föredra framför antikva. Jag valde att använda 
typsnittet Arial i min gestaltning. Arial är inte framtaget för bildskärmsläsning men 
det är linjärt, ingår i Westinghouse grafiska profil och fungerar bra eftersom 
riktlinjerna dessutom ska sträva efter att uppnå hög läslighet både på datorskärm som 
utskrivna på papper. Radlängden ligger på runt 60 tecken. Enligt Hellmark 
(2006:31)bör man inte överskrida 65 tecken per rad. 

 
5.1.5 Bilder 
Uppmaningarna som ges i riktlinjerna i textform valde jag att komplettera med bilder. 
Det var antingen uppmaningar som jag ansåg extra viktiga eller som jag fann svåra att 
förklara med enbart ord. Eftersom bilderna är relativt små valde jag att inte ha med 
Westinghouse's ”våg” på exempelbilderna. Det blev för många element på de små 
bilderna och jag ville att uppmaningen skulle vara i fokus och valde därför bort dessa 
grafiska element. 

  
5.1.6 Färg 
För hög läslighet valde jag en stark kontrast, svart typsnitt på vit bakgrund 
(Pettersson, 2012:87). De gröna linjerna som förekommer med de olika avsnitten är 
hämtade från ”vågen” och den blå färgen i textremsan är hämtad från Westinghouse 
grafiska profil. Genom att använda element och färger från Westinghouse kopplar 
mottagarna att organisationen är avsändaren. 



31 
 

En del bilder i dokumentet innehåller ett rött streck placerat tvärs över bilden för att 
visa på ett tillvägagångssätt som beskrivs i bilden är ”fel”. Rött och grönt 
rekommenderas ofta att inte användas tillsammans eftersom det finns en risk att 
färgblinda inte uppfattar skillnaderna mellan färgerna. Men eftersom strecket tvärs 
över bilden i sig påvisar att tillvägagångssättet är fel valde jag ändå att visa det i rött. 

 
5.1.7 Rytm 
Jag valde att i samband med vågen, lägga in en textremsa bestående av kloka ord som 
anknöt till den aktuella sidans innehåll. Med detta inslag ville jag motverka att 
dokumentet kunde uppfattas monotont. Textremsan infördes för att skapa rytm i 
layout och text. En förhoppning var att budskapet i remsan skulle uppskattas av 
läsaren.  

 
5.1.8 Grafiska element från Westinghouse 
I Westinghouse grafiska profil finns riktlinjer för hur internmaterial ska utformas, men 
inte för hur just riktlinjer ska utformas och inte heller finns det direkta riktlinjer för 
dokument som presenteras på webb. Utifrån detta valde jag att göra en egen 
utformning. Jag fick tillgång till grafiska element från Westinghouse och valde att låta 
gestaltningen påminna mer om en PowerPoint-mall än internt informationsmaterial. 
Genom att använda mig av logotyp och andra vanligt förekommande element som 
exempelvis ”vågen” gör jag det tydligt för läsaren vem som är avsändare av 
budskapet.  
 
 
5.1.9 Navigering, disposition och ingångar      
Jag presenterar en innehållsförteckning på första sidan för att läsaren ska få en 
överblick om vad riktlinjerna tar upp och för att den inte ska behöva bläddra sig 
igenom hela dokumentet om han eller hon är ute efter ett specifikt avsnitt. 
Dispositionen är kronologisk med ordningen hur man bör gå till väga när man skapar 
en PowerPoint. Det vill säga att den inleder med planering, vidare formgivning och 
tillslut själva presentationen. För att skapa tydliga ingångar i hierarkin använde jag 
mig av olika storlekar och styrka i typsnitt, tillsammans med markerande linjer.  
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5.2 Resultat av utprovning 
För att få synpunkter från riktlinjernas kommande läsare valde jag att testa 
gestaltningen på fem anställda på Westinghouse Fuel Service. Mottagaren är alltid i 
centrum inom informationsdesign och därför var det viktigt för mig att i min 
designprocess få kritik och respons av hur mina läsare uppfattar materialet, eftersom 
det är till dem det utformas. Utprovningen bestod, som tidigare nämnt, av att 
testpersonerna läste riktlinjerna och därefter besvarade ett frågeformulär där jag 
undersökte hur de upplevt materialet utifrån begreppen läslighet, läsbarhet och 
läsvärde. Från svaren jag mottog kunde jag konstatera följande: 

Läslighet 
Läsligheten upplevdes som mycket bra, alla kunde se och läsa text, typsnitt, färger, 
bilder och grafiska element i dokumentet. Dokumentet upplevdes överlag som 
tilltalande estetiskt. Dock fanns en del kritik mot hur sidorna i dokumentet visas i 
förhållande till varandra på skärmen, detta kan ha påverkats av vilket visningsläge de 
valt i pdf-programmet.  

Läsbarhet 
Responsen på innehållet varierade stort. En del ansåg att det var mycket ny 
information som presenterades för dem, några ansåg att inget var nytt. Det som många 
tyckte var minst intressant ansåg andra vara mest intressant och användbart.  Några 
kritiska åsikter gällande struktur och navigering uppkom. Responsen på språket var 
mycket positiv.  

Läsvärde 
Samtliga fann riktlinjerna läsvärda och ansåg att det fanns ett behov av dem på deras 
arbetsplats. Även om de hört mycket av informationen tidigare, ställde de sig positiva 
till att ta del av den igen, att bli påmind. De flesta kände sig motiverade att ha 
riktlinjerna till hands nästa gång de skapar en PowerPoint och många trodde att de 
skulle tänka till en extra gång nästa gång de sitter som åhörare på en presentation.  

 
5.3 Tillämpning av resultat från utprovningen  
Jag tog resultatet av utprovningen i åtanke och genomförde följande förändringar på 
gestaltningen: 

• Förändrade sidnumreringen. 
• Tillade vissa specifika uppmaningar i riktlinjerna. 
• Förändrade vissa färger i bilder.  
• Genomförde mindre formuleringsförändringar i språket. 
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6. SLUTSATSER 
I början av arbetet presenterade jag en frågeställning. Slutsatsen jag dragit av mina 
studier, med andra ord svaret på min frågeställning presenteras härnäst. 

   
 

För att riktlinjerna för att förbättra presentationsteknik ska uppnå hög läslighet, 
läsbarhet och högt läsvärde, och för att den givna målgruppen ska ha möjlighet att ta 
informationen i dem till sig på ett enkelt, lättförståeligt och motiverande sätt, ska 
riktlinjerna enligt resultaten från min studie utformas enligt följande: 

Läslighet – För att uppnå hög läslighet bör man följa de vedertagna 
designprinciperna, vad gäller grafisk form, typografi och layout med den specifika 
målgruppen i fokus. Avsändarens eventuella grafiska element ska tillsammans med 
övrig formgivning skapa en estetiskt tilltalande helhet.  

Läsbarhet – På en arbetsplats ryms många individer med olika erfarenheter och 
kunskap. Innehållet bör därför vara varierat, det vill säga både bestå av generell 
information som mer specifik, anpassad just för den givna arbetsplatsen. Innehållet 
bör också bestå av konkreta tips. Innehållet anpassas då efter fler i målgruppen och 
täcker därigenom det breda behovet av olika kunskaper som råder hos de olika 
individerna. Språket ska vara lättläst, hålla en positiv ton och det bärande verbet ska 
ligga tidigt i meningen. Du-tilltal skapar en närhet från avsändaren till mottagaren. 
Medievalet bör anpassas efter de anställdas arbetsförhållanden.  

Läsvärde – Specifika aspekter som är unika för just den givna arbetsplatsen bör 
presenteras för att mottagarna ska känna att riktlinjerna är riktade till just dem. 
Riktlinjerna bör presenteras i samband med förklaringar som beskriver varför 
riktlinjen rekommenderas. Att beskriva nyttan för läsaren, som kommer av att följa 
riktlinjerna, skapar en insikt och förståelse för vikten av att följa riktlinjernas specifika 
budskap. Det leder till att läsaren lär sig något genom att ta budskapet till sig. Ett 
högre läsvärde uppstår för läsaren och denne finner en motivation att följa riktlinjerna.  
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7. DISKUSSION 
I denna del för jag en allmän diskussion kring min studie, de tillvägagångssätt jag valt 
och aspekter jag ansett varit extra svåra att ta mig an.  

   
 
Syftet med min studie var att ta fram riktlinjer i en gestaltning som motiverar de 
anställda att ta riktlinjerna till sig och därigenom förbättra sina presentationer. Detta 
för att de ska öka sin kunskap i hur de bör skapa och formge sina presentationer så att 
budskapet de vill förmedla når fram till mottagarna, det vill säga åhörarna.  

Mottagarna i denna studie var de anställda på Westinghouse Fuel Service. Genom att 
analysera deras nuvarande presentationer och intervjua de anställda skaffade jag mig 
en uppfattning om hur de ville ta till sig riktlinjerna och vilka riktlinjer som borde 
förmedlas. Detta resulterade i en gestaltning som utprovades på de anställda för att 
finna förbättringsmöjligheter. Resultatet av utprovningen tillämpades och gestalt-
ningen färdigställdes.  

Om mer tid för undersökningar funnits till förfogande hade ett mer ingående 
tillvägagångssätt varit att jämföra enskilda anställdas presentationer före och efter att 
de tagit del av riktlinjerna. En undersökning som denna hade då lett till mer konkreta 
resultat på förändringar i formgivningen av PowerPointen och under presentationen, 
före och efter införandet av riktlinjerna.   
Ännu ett intressant steg för att undersöka om riktlinjerna haft någon påverkan på de 
anställda hade kunnat vara att undersöka hur deras mottagare, det vill säga åhörarna, 
upplever deras presentationer, före och efter riktlinjerna införts på arbetsplatsen.  

Men inom de tidsramar jag haft att utföra min studie, har det inte funnits tid för så 
ingående undersökningar. Jag ansåg också att jag täckte in tillräckligt relevant data 
med nulägesanalys och kompletterande intervjuer och observation.  

En svårighet jag upplevde som stor, var hur jag skulle lyckas motivera de anställda 
som redan känner sig trygga, bekväma och kunniga, att inte känna motvilja att ta till 
sig riktlinjerna. Det är inte meningen att de anställda ska uppfatta det som att de blir 
”skrivna på näsan”. Ett sätt att skapa motivation hos de anställda att ta till sig 
budskapet i riktlinjerna var att presentera nyttan med rekommendationerna och vad 
användandet av dem leder till för positiva följder för den anställde och för 
organisationen. Och få dem att inse, som många av dem själva påpekade, ”allt kan 
alltid bli bättre”.  

Att som organisation vilja förbättra sin presentationsteknik och därför införa riktlinjer 
är en insats för att öka kunskapen hos de anställda. Jag anser att införandet av 
riktlinjer bör uppmärksammas för att skapa ett större intresse för dem och deras 
budskap. Riktlinjerna kan till exempel introduceras i samband med en kompletterande 
utbildningsdag. Jag kom till avdelningen på Westinghouse som student och tittade 
närmre på den specifika avdelningens presentationer och gjorde de anställda delaktiga 
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i undersökningar. Detta kan ha varit en bidragande faktor till att de anställda upplevde 
ett intresse, en nyfikenhet och motivation inför införandet av riktlinjerna. 

Riktlinjerna kan lyftas ur sitt sammanhang och tillämpas i andra branscher. Det 
grundläggande i målgruppen är att de anställda presenterar sig med hjälp av ett 
presentationsprogram. Dock bör vissa förändringar genomföras med tanke på det 
presentationsprogram som är aktuellt i det enskilda fallet. Förändringar bör också 
göras av gestaltning och specifika uppmaningar för att läslighet, läsbarhet och 
läsvärde ska få största förutsättningar att väckas hos den nya målgruppen. 
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BILAGA 1 NULÄGESANALYS  
En sammanställning av nulägesanalysen som genomfördes på befintliga PowerPoint‐
presentationer.  

Text: Det genomsnittliga antalet ord på en sida var 40. De tre högsta antalen ord på 
enskilda sidor var 70, 78 och 146 st. (!).  

Bild: Många bilder förekommer på en och samma sida. Som mest kan det finnas runt 
fem bilder, då även i samband med text. Bilderna varierar i manér och kvalitet. De 
vanligaste bilderna är produkter i cad eller tagna med fotografier och landskapsbilder 
från anläggningar. Bilderna placeras inte efter någon linjering och överlappar ofta 
varandra.  
 
Typografi: Trippla rubriker är vanligt förekommande, varav överrubriken är konstant 
genom hela presentationen, följd av en eller två underrubriker. Punkter i punktlistor 
varierar i storlek och manér (punkt, cirkel, streck) mellan olika sidor. Radavstånd och 
storlek i typsnitt varierar mellan sidor i samma presentation.  Rubriker och brödtext 
varierar i placering mellan att vara vänsterställda och centrerade. Förklaringar till 
grafiska element som exempelvis diagram visas i mycket liten typsnittsgrad. 

Hierarki: Mycket har märkts upp genom exempelvis annorlunda färg, storlek, 
färgplatta i bakgrunden. Vid flera tillfällen sker detta på samma sida.  

Färg: Många olika färger används under en och samma presentation utan att tyckas 
representera en viss kategori. 

Grafiska element: Manér vad gäller diagram, tabeller skiljer sig markant. Färger och 
förklaringar varierar stort. 
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BILAGA 2 INTERVJUER  
En sammanställning av de intervjuer som hölls med 6 anställda på företaget. Mer än 
det  som  nämns  nedanstående  kom  upp  under  samtalen,  saker  som  påverkat 
förståelse  och  i  längden  gestaltning.  Detta  är  främst  en  sammanställning  på  de 
gemensamma nämnarna och det mest relevanta som kom fram.  

 
Frekvens: De anställda håller externa presentationer i genomsnitt varannan månad, de 
interna förekommer oftare.   

Ändamål: Externt i marknadsföringsmässiga syften, för att sälja och visa upp 
produkter. Detta sker på konferenser, i seminarium och möten. Interna presentationer 
sker under utbildningar och möten. Dessa tenderar att inte vara lika genomarbetade.  

Syfte: Flera påpekar att syftet beror på vem målgruppen är. En del anser att 
PowerPointens syfte är att visa detaljer, teknisk information och data. Någon nämner 
att den enbart är ett stöd för att skapa en diskussion och integrera åhörarna. Andra 
menar att presentationen är till för att lyfta fram ett budskap och att detaljer ska 
undvikas, ”ingen minns detaljer”. Någon påpekar att en PowerPoint, speciellt i de fall 
då åhörarna inte har svenska som modersmål, ska sammanfatta talet. 

Tillvägagångssätt: Många försöker först skapa en struktur med inledning/bakgrund, 
huvuddel osv. Oftast sker detta första stadium i huvudet eller direkt i PowerPoint. 
Ingen följer de förinställda inställningarna. De använder oftast den givna mallen men 
förändrar typsnitt och layout så att det passar dem. När de skapar presentationer 
använder de sig av eget material, och/eller plockar från äldre presentationer. Eftersom 
många produkter inte förändras använder de sig ofta av befintliga presentationer och 
anpassar dem till den aktuella situationen.  

Svårigheter: Upplevelsen av svårigheter varierar mycket men de flesta känner sig 
erfarna och trygga i att hålla presentationer. Konkreta svårigheter som nämns är att 
skala av och hålla en presentation kort samt att fånga intresset de första 30 
sekunderna. Någon önskar mer kunskap i bildredigering och program till det 
ändamålet.  
 
Behov: De allra flesta upplever ett behov av att bli bättre på att presentera med 
PowerPoint. Inte på grund av att de upplever att de är dåliga i dagsläget utan för att 
”allt alltid kan bli bättre”.  

Vilja och motivation: Samtliga upplever en vilja att ta till sig riktlinjerna. En del 
påpekar att de föredrar att det är just riktlinjer som ger dem ” en knuff i rätt riktning” 
snarare än att vara regler. Att få en förklaring till varför de rekommenderas att gå till 
väga på ett visst sätt är något som skulle skapa en extra motivation att följa 
riktlinjerna. Tips på olika tillvägagångssätt skulle uppskattas. 
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Medieval: De flesta vill ta till sig riktlinjerna i digital form. Någon vill gärna ha dem 
”i handen” eftersom det kan bli en extra belastning att klicka sig fram och tillbaka på 
skärmen. Många arbetar dock med dubbla skärmar och anser därför att det inte skulle 
vara en belastning. Om riktlinjerna finns digitalt skulle de vara lättare att ta fram när 
som helst och de skulle inte vara lika lätta att förlägga.  

Övrigt: Respons och peer-checkning sker i liten skala idag. De är i viss mån 
medvetna när de själva är åhörare på hur presentatören beter sig och använder sin 
PowerPoint som hjälpmedel. Ofta vill kunderna ha PowerPoint-presentationerna 
efteråt. En del material är konfidentiellt och känsligt av olika anledningar att ge ut och 
därför måste presentationerna göras om. Många vill att riktlinjernas introduktion på 
arbetsplasten ska kombineras med en utbildning.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



43 
 

 

BILAGA 3 FRÅGEFORMULÄR  

Frågeformuläret som delades ut till utprovarna i samband med utprovningen. 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Riktlinjer för 
presentation 
med PowerPoint
Din presentation tolkas som en helhet av åhöraren. Din röst, ditt kropp-
språk, det du säger, hur du säger det, vad du visar och hur du visar det 
är alla faktorer som avgör hur ditt budskap tolkas. 

Genomtänkta och genomarbetade presentationer skapar stora förutsätt-
ningar för att budskapet ska nå fram till åhörarna och bli ihågkommet.
 
Dessa riktlinjer är till för att du och dina kollegor ska få tips och idéer 
på hur ni kan förbättra er presentationsteknik och bli mer medvetna 
om hur ni presenterar er. Ni har alla olika erfarenheter och kunskaper 
och har därför olika behov och användning av dessa riktlinjer. Se dem 
som ett verktyg som hjälper dig och organsiationen att presentera och  
kommunicera effektivare. 

1.  PowerPointens roll        2
2.  Förinställda mallar        2
3.  Första förberedelser       3

Dispostion           3
Tre retoriska begrepp         4
Skissa           4

4.  Formgivning         5
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Bild                        6
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5.  Tips inför framförandet              10
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Lär av andra                  10
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I en presentation ska fokus ligga på dig som presentatör och det du 
säger. PowerPointens roll är att vara ett hjälpmedel för att du ska nå 
fram med ditt budskap. 

Tänk på att personer oftast minns det som presenteras muntligt för 
dem bättre än det som presenteras på skärm. Genom att presentera 
för mycket och för detaljerad information  i PowerPointen överbelastar du 
dina åhörare istället för att berika dem med ditt budskap. 

Precis lika viktigt som det är att åhöraren hör vad du säger utan att 
behöva anstränga sig, lika viktigt är det att han eller hon oansträngt 
ser vad du visar. 

Så fort åhöraren blir distraherad tappar den fokus och koncentration. 
Distarktioner kan till exempel vara krångligt formulerad text, otydliga 
bilder, obalans i layout, teknikstrul eller dålig belysning. 

1. PowerPointens roll

Westinghouse har en grafisk profil som du som anställd ska använda 
dig av. I denna ingår två förinställda mallar för PowerPoint, med exem-
pelvis förinställda diagram och tabeller. 

2. Förinställda mallar

Blå bakgrund
Mallen med blå bakgrund anses ha 
högre läslighet på längre håll och 
rekommenderas därför för presen-
tationer med stort antal åhörare i 
stor lokal. 

Vit bakgrund
Mallen med vit bakgrund rekom-
menderas för presentationer  un-
der mindre möten och då åhörarna 
ska ta del av kopior av presenta-
tionen. 

Om du behöver mer utrymme är det tillåtet att på enskilda sidor ta bort 
vågen i underkanten. För mer information om mallar, se den grafiska 
manualen, “Westinghouse Identity Manual”.

                  En PowerPoint ska vara tillräckligt rik på information så att den håller uppe intresset men inte så detaljrik att den blir svår att hålla i minnet. 
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Innan du öppnar programmet finns det aspekter du behöver sätta dig 
ner och fundera över och ta hänsyn till. Förse dig med papper och penna.

3. Första förberedelser

Inledning - introducera ämnet och dig
Inledningen är som prologen i en bok eller film. Den är i din chans att  
fånga åhörarnas intresse och sätta en god stämning. Var inte rädd för 
att inleda annorlunda för att väcka intresse. Du kan ta hjälp av ett citat, 
en fråga, en bild, en Youtube-film eller något annat som kan anknyta 
till ditt budskap. Glöm inte presentera dig själv och dina kontakt-
uppgifter (lämpligen på försättsbladet).

Huvuddel - tala
Det är här du redovisar, presenterar, beskriver, argumenterar och 
säljer in ditt budskap. Gör det tydligt och strukturerat så att åhöraren 
hänger med i ditt upplägg. 

Sammanfattning - knyt ihop säcken
Avslutningen är lika viktig som inledningen, den är det färskaste 
minnet åhöraren har av presentationen när den är slut. Glöm inte 
tacka för uppmärksamheten.

Vad vill du förmedla och hur ska du 
gå tillväga för att nå dit? Ska din 
presentation förmedla informa-
tion, ska den vara säljande eller 
inspirerande? Försök formulera 
målet med presentationen i en 
mening.

1 Vad är syftet 
med din presentation? 

Vilka ska du hålla din presentation 
inför? Känner de dig sedan tidig-
are, är de väl insatta i ämnet? Vad 
förväntar de av dig och vad får de 
ut av att lyssna på dig?

2  Vem är din målgrupp?

När du har ditt syfte klart för dig och du vet vem du ska presentera 
för är det dags att planera hur budskapet ska struktureras. Du ska 
bestämma  i vilken ordning du ska presentera det du vill ha sagt så att 
ditt budskap blir så tydligt som möjligt.

Det finns olika vägar att ta, alla presentationer har olika förutsättningar 
som avgör vilken väg som passar bäst. 

Disposition

                      
                                   “Ett bra anförande har en bra början och ett bra slut och avståndet mellan dessa två bör vara så kort som möjligt!” 

Tidsbrist?
Ibland kan frågor och diskussioner dra ut på tiden. Kanske misstänker 
du att det kommer bli svårt att hålla sig inom tidsramen. För att vara 
säker på att du inte ska behöva hoppa över viktiga sidor eller stressa 
mot slutet av presentationen kan du välja att presentera dina slutsat-
ser först. Det krävs en större ansträngnig för att få till en tydlig struktur 
men då riskerar du inte att avsluta presentationen utan att ha presen-
terat kärnan i ditt budskap.
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Genom att tillämpa de tre begreppen ethos, logos och pathos i din 
presentation ökar dina chanser att övertyga åhörarna om ditt budskap.

Tre retoriska begrepp

Skissa gärna din disponering av presentationen och dess kommande 
sidor på papper först. Fundera på rubriker, vad du bör ta upp och vad 
du kan lämna utanför. Gör din presentation kärnfull! Fundera på vilka 
sektioner av information som kan kräva fler sidor än andra och vilka 
bilder du har tillgång till. 

Testa om det går att förstå upplägget i din presentation enbart utifrån 
rubrikerna. Då har du förmodligen lyckats uppnå en tydlig struktur som 
kommer att hjälpa åhöraren under presentationen. 

Om du utgår från en befintlig PowerPoint skapad av någon annan, 
genomarbeta den ändå noga så att den passar dig som presentatör. 
Det är inte säkert att den är skapad för att uppfylla samma syfte som 
din presentation, eller att den som skapade den lade ner tid på dess 
formgivning.

Ofta händer det att åhörarna ber om att få PowerPointen i efterhand.  
Ha inte detta i åtanke när du utformar din presentation, utforma 
den alltid efter just ditt ändamål. Kopiera i så fall filen och anpassa 
kopian för det nya ändamålet, genom att till exempel lägga till mer 
information i form av text. 

Skissa

                      
                         Visa att du är värd att lyssna till, ge goda argument för din sak och väck åhörarnas känslor!

Ethos – trovärdighet. Ett sätt att få åhörare att ta till sig ditt budskap 
är att uppvisa hög trovärdighet och uppträda förtroendegivande. Även 
om du inte alltid förstår alla termer en läkare talar om, följer du ändå 
dennes råd eftersom han eller hon är en trovärdig karaktär. Ethos upp-
når du genom att stava rätt, visa god moral, kunskap, pålitlighet, väljvila 
och att vara respektfull mot dina åhörare och deras åsikter. 

Logos – förnuft. Logos handlar om att presentera sakskäl och logiska 
argument. På så sätt får du dina argument och ditt budskap att verka 
mer självklart för åhöraren. Logos uppnår du genom att underbygga  
dina argument och stödja dig på exempel, principer, korrekt fakta och 
statistik. Tänk också på att anpassa dina argument till åhörararnas 
uppfattningar och förförståelse. 

Pathos – känslor. Ett effektivt sätt att nå en åhörare och få den till 
handling är att väcka dess känslor. Känslor som empati, sympati, 
glädje och hat får oss ofta att reagera utan att vi tänker efter var-
för vi reagerar. Du väcker pathos hos dina åhörare genom att visa 
känsloladdade bilder, ge målande beskrivningar och hålla en emo-
tionellt laddad ton i språket. 
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4. Formgivning

Hur du skriver text och hur du placerar och arrangerar de olika el-
ementen på ytan är av stor vikt för hur åhöraren uppfattar informationen. 
Eftersträva balans, sturktur och var konsekvent. På så sätt kommer 
åhöraren att kunna ta till sig informationen utan att belastas kognitivt 
av hur den är formgiven. Gör det möjligt för åhöraren att ha dig i fokus. 

Text

Text är till för att sammanfatta de framträdande ideerna i det du säger 
och ditt budskap. Det är lätt att lockas till att skriva ut mycket informa-
tion och många punktlistor, men sträva efter att använda lite text i din 
presentation. Mycket text stör åhörarens koncentration, så fort den 
läser på skärmen lyssnar han eller hon inte längre på dig till fullo. 

• Belasta inte PowerPointen med allt du vet, håll det enkelt. Åhöraren 
minns lättare ny information om den presenteras muntligt och inte 
som text. 

• Åhöraren har lättare att ta till sig text i samverkan med bild. 
Använd gärna grafiska element och bilder för att förtydliga dina 
ord.

• Använd korta och koncisa fraser.

• Välj orden i texten noga, längre utläggningar bör ske munligt. De-
taljer kan presenteras på ett papper som du delar ut till åhörarna.

• Undvik att överstiga fler än 45 tecken i en rad och inte mer än 6 
rader på en sida.

• Vänsterställ text och punktlistor, undvik att centrera dem.

• Om du använder förkortningar, var helt säker på att alla åhörare 
känner till dem. Skriv annars ut dem en eller flera gånger i början 
av presentationen.

• Runda av siffror. Siffror kan vara bra att använda för att klargöra 
och underbygga din poäng men se upp med att göra din presen-
tation för komplex. Runda av och måtta, undvik decimaler. Om 
detaljerna är viktiga, presentera dem istället på ett papper.

• Var återhållsam när du anväder skiljetecken. De är ofta överflö-
diga på skärm. 

• Använd de linjära typsnitten Calibri eller Arial. De har bra läslighet 
på stor skärm. 

• Storlek på typsnittet i rubriken bör ligga runt 46 pt och i brödtext 
mellan 24-32 pt. Låt rubrik och brödtext tydligt skiljas åt, antingen 
i tjocklek eller i storlek.

                      
                                Texten ska vara så oansträngande att läsa för åhöraren att den inte märker att den läser.
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Bild

Ofta är bilder och diagram ett bättre alternativ än text på en presenta-
tion. Använd endast bilder och diagram som har hög upplösning, är 
tillräckligt stora och som fyller ett tydligt syfte. Undvik att använda för 
detaljerade och röriga bilder. 

• Om det som är viktigt i bilden inte är tydligt nog vid första anblick, 
markera det. Då hjälper du åhöraren att rikta sin uppmärksamhet.

• Undvik effekter som ramar och skuggning. Detta “tynger” layouten 
och skapar bara mer saker för ögat att koncentrera sig på.

 
• Försök hålla samma bildmanér, det vill säga växla inte för mycket 

mellan foton, ikoner, cad-bilder, illustrationer med mera.
 
• Låt inte bilder överlappa varandra eller text, och vice versa. Kom 

ihåg att du kan välja bort “vågen” på enskilda sidor där du behöver 
mer utrymme.

• Undvik bilder och tabeller som inte går att läsa (fig 3).

• För många bilder på samma sida skapar ofta ett rörigt intryck,  
använd bara bilder som fyller ett verkligt syfte (fig 4).

• Skriv gärna rubriken som en mening. Se  rubriken som nyckeln till 
att förstå sidan. Bryt ner sidans budskap och försök formulera det 
i några få ord. Du kan också till exempel ha en fråga som rubrik. 

• Om rubriken kräver två rader, gör den undre raden till den längsta.

• Undvik ord i rubriken som är självklara. Till exempel:
”Tabell över progress…”
”Westinghouse Electric Service Personal…”. 

• Undvik fler än en rubrik på samma sida, låt rubriken över strecket 
vara den enda (fig 1).

• Uprepa inte självklara saker i rubrikerna. Om du till exempel vill 
påpeka vilken del i presentationen ni befinner er i, kan du utnytjja 
andra ytor till detta istället för att skriva det i varje rubrik. Åhöraren 
behöver inte läsa samma rubrik varje gång du byter sida i presen-
tationen (fig 2).

Rubrik
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Hierarki

All formgivning har en hierarki, det vill säga en turordning som ögat 
riktar sin uppmärksamheten åt. Normalt sett är rubriken det första man 
läser när en ny sida presenteras. Om du vill lyfta fram och rikta upp-
märksamheten till något specifikt på en sida, som du tycker är extra 
viktigt, kan du använda dig av kontraster för att få det att “sticka ut” 
och stiga i hierarkin.
 
Här följer exempel på olika kontraster du kan använda dig av:

Undvik att märka ut flera informationssektioner på samma sida, då för-
lorar det sin funktion och layouten blir rörig och obegriplig för åhöraren.

Inramning

Färg

Storlek
Rubrik

Rubrik

Rubrik

Rubrik

Rubrik
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Färg

Färger kan du använda för att till exempel organisera och dela in sek-
tioner eller avsnitt. Välj ut några få färger och håll dig till dem genom 
hela presentationen. Välj färgerna med noggrannhet, fundera på vad 
du tror att åhörarna associerar de olika färgerna till och hur färgerna 
förhåller sig till varandra. 

• Att använda samma färg men i olika toner eller nyanser är ett bra 
sätt att visa liknande element.

• Att använda olika färger är ett bra sätt att visa distinkta skillnader 
mellan element. 

• Undvik att använda rött och grönt tillsammans. Nästan 10% av 
befolkningen är färgblinda och har svårt att uppfatta och särskilja 
dessa färger när de visas tillsammans. 

• Komplementfärger ligger mitt emot varandra i färgcirkeln, de ska-
par störst kontrast mot varandra. Vill du välja färger som harmon-
ierar, välj färger som ligger nära varandra i färgcirkeln. 

Rörelse är ett bra sätt att fånga uppmärksamhet på. I PowerPoint 
finns många möjligheter till animeringar, ljud och effekter. Men använd 
dem  med försikighet, de skapar lätt distraktioner som får åhöraren att 
tappa fokus.

• Var extra sparsam när du använder dig av animeringar i din pres-
entation. Var säker på att det du vill förstärka med en animering är 
tillräckligt viktigt, så att det är “värt” det du förlorar i koncentration 
hos åhöraren. 

• Använd enkla effekter i bildövergångar. Någon som är mer utmär-
kande kan du till exempel använda när du vill markera att du går 
över till en annan del i presentationen.

• Istället för att visa alla punkter eller alla informationssektioner på 
samma sida på en gång kan du tona in dem eftersom. På så sätt 
kommer inte åhöraren läsa och resonera om det du ska säga i 
förväg, innan du hunnit dit i ditt tal.

Rörelse och effekter
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Rubrik

Komposition

Om layouten genom hela presentationen är konsekvent och balanse-
rad belastas åhöraren så lite som möjligt kognitivt. Balans innebär att 
de olika elementen är arrangerade så att de till exempel linjerar och är 
placerade med jämna marginaler i förhållande till varandra.

Håll jämna avstånd

RubrikRubrik

Balansera

Rubrik

Linjera

RubrikRubrik

Luft

Var inte rädd för tomma ytor. Tänk på dem som ett visuellt andnings-
utrymme för åhöraren. Fyll inte ut dem med bilder eller text som inte 
fyller ett verkligt syfte.

RubrikRubrik
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                                                                                                                                     “Jag hör – jag glömmer, jag ser – jag minns, jag gör – jag lär” 

• Om du ska ta en paus, svara på en fråga  eller diskutera annat 
under en längre stund, släck ner skärmen. Med tangenten “b” 
växlar du mellan släckt och tänt bildspel i PowerPoint.

• Om du behöver gå tillbaka till en tidigare sida i din presentation, 
undvik att bläddra inför åhörarna. Tryck på siffrans nummer  och 
därefter “enter” på tangentbordet, så växlar datorn automatiskt till 
önskad sida. Om du inte har sidornas nummer i huvudet, skriv ut 
ett miniatyrmanus. 

• Använd funktionen “Verktyg för föredragshållare” under fliken 
“Visa” i menyfältet i PowerPoint. Där kan du skriva och se egna 
anteckningar, ha överblick över alla sidor och på klockan.  På så 
sätt undviker du också att lockas till att “prata med duken” och kan 
istället vara vänd mot dina åhörare.

Teknik

Lär av andra

• Observera andra presentatörer när du själv är åhörare, ta med dig 
positiva och negativa iakttagelser. 

• Ge feedback och kritik till kollegor, positiv som negativ.

5. Tips inför framförandet

Mycket  som kan tyckas självklart inför framförandet är ändå värt att 
nämna. Till exempel vikten av att du förbereder dig väl, tränar på 
presentationen i förväg, har proper klädsel, kommer i god tid, håller 
presentationstiden, talar högt och tydligt och pratar mot dina åhörare 
och inte mot datorskärmen eller projektorduken.

Att hålla en presentation är en tvåvägskommunikation. Diskutera med 
åhörarna, involvera och integrera dem. Gör dem inte bara till lyssnare. 
Ser de trötta ut, aktivera dem. 

• Ta en paus och låt åhörarna sträcka på sig.

• Lägg in en aktivitet, ställ en fråga.

• Gör något oväntat.

• När på dagen du håller din presentation spelar roll för hur du läg-
ger upp din presentation. Om det är morgonmöte eller fredags-
eftermiddag har till exempel stor betydelse för hur mycket du 
måste anstränga dig för att hålla kvar uppmärksamheten och 
energin hos åhörarna.

• Titta åhörarna i ögonen när du talar, då skapar du större kontakt 
och tillförlitlighet, och de blir mer benägna att lyssna.

Kommunikation
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Dessa riktlinjer är framtagna av My Dalenbäck, informationsdesign-
studerande på Mälardalens Högskola. Utformningen och gestaltningen 
av riktlinjerna ingick i det examensarbete hon gjorde för Westinghouse 
Fuel Service i Västerås våren 2012. För att ta del av tillhörande 
rapport, besök www.diva-portal.org.

11


	Riktlinjerförriktlinjer_Dalenbäck.pdf
	GeastaltningDalenbäck

