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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

När Karl ska hålla föredrag inför sina kollegor på vårens konferens är han nervös. Han ska 

prata i en halvtimma och har valt ut några delar som han hoppas att publiken ska vara 

intresserad av. Till sin hjälp har han satt ihop ett bildspel som sammanfattar de viktigaste 

punkterna. Han tänker att ingen kan det här bättre än han själv och känner sig lite lugnare. 

Efteråt är Karl nöjd. Han fick sagt ungefär det han ville säga och han fick ett par frågor som 

visade att han väckt publikens intresse.  

 
Att hålla ett muntligt anförande inför en grupp åhörare är ett sätt för oss människor att 

kommunicera, ett sätt att sprida våra tankar och idéer till andra. För tvåtusen år sedan var det 

ett av få sätt. Det blev därför viktigt att vara en god talare. Idag är det ett av många. Ändå 

talar vi lika flitigt nu som under antiken. Oavsett hur samhället har förändrats och vilka 

tekniska hjälpmedel som utvecklats för kommunikation har vi fortsatt att hålla tal, 

presentationer, redovisningar och föredrag.  

 

Det finns dock en viktig skillnad mellan Karls framförande och antikens talekonst. Karl har 

inte skolats under hela sin uppväxt för att bli en fulländad talare, en rhetor. Vår syn på retorik 

och muntlighet förändras och att kunna föra sin talan och få människor att lyssna är inte 

längre en självklar del av bildning. Vi värdesätter sakkunskaper i arbetslivet, men vi får ingen 

utbildning i hur vi ska förmedla dem.  

 

Och samtidigt lägger vi stor tilltro till vår (oövade) förmåga. En framträdande del av 

kommunikationen på våra arbetsplatser är muntlig. På konferenser och möten samlas 

människor för att lyssna på Karl och hans kolleger och vi litar på att det fungerar. Att 

presentationen fyller sin funktion och att det arbetsgivaren har satsat i form av arbetstimmar, 

resekostnader och välmående ger utdelning.  

 

Muntliga presentationer är ingen passiv dataöverföring. Många faktorer avgör hur väl ett 

budskap förmedlas mellan talare och åhörare. Mot den bakgrunden är det intressant att 

undersöka människors attityder till muntliga presentationer på sin arbetsplats. Hur tänker 

talaren kring sin roll och sitt uppdrag? Hur förbereder man sig, när blir man nöjd? Och vilka 

effekter får det för publiken?  
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1.2 Tidigare forskning 

Människors attityder till muntliga presentationer har i Sverige undersökts och debatterats 

främst inom skolväsendet. I både grundskola och gymnasium ingår obligatoriska muntliga 

moment, samtidigt som många elever tycker att det är jobbigt att tala inför varandra. Så kallad 

talängslan är väl undersökt och forskning på det här området behandlar ofta elevers 

inställning till muntlighet samt lärares hantering av detta. 1  Att presentationer ofta är 

obligatoriska moment även för vuxna på sina arbetsplatser har inte resulterat i motsvarande 

studier inom arbetslivet. 

 

Kring muntliga presentationer i arbetslivet är det främst de tekniska hjälpmedlen som gett 

upphov till diskussion och forskning. Ett aktuellt och omdebatterat ämne är användningen av 

bildspel, som blivit en närmast självklar del av muntliga presentationer på arbetsplatser. Den 

flitiga användningen har på senare tid ifrågasatts allt mer, t.ex. av David Philips i How to 

avoid death by PowerPoint och av Anders Johansen i ”Skriften på veggen” där han beskriver 

hur vi missbrukar Powerpoint och vilka effekter det får på vår inlärning.2 Redan 2005 skrev 

Bo Renberg om ”Mördande presentationer” och om likande svårigheter med de då aktuella 

OH-bilderna.3 Problemen verkar alltså inte vara bundna till ett specifikt presentationsprogram 

utan snarare till konceptet med textvisning på en skärm under en presentation.  

 

Inom svensk retorikforskning, som traditionellt ägnat sig främst åt teoretiska studier av text 

och tal, är Marie Gelangs avhandling Actiokapitalet en av få gjorda empiriska 

undersökningar.4 Medan hon studerar retorikelevers syn på retoriklärares actio – retorikens 

benämning på framförandet – intresserar sig den här undersökningen mer för ”vanliga” 

människors upplevelser av framföranden som de möter i sin vardag.  

 

                                                      
1 Exempel på uppsatser som behandlar ämnet är Jennie Björklund och Månica Brännström, Det känns som att 

jag kommer dö: En undersökning av talängslan i skolan, Luleå tekniska universitet, 2006, och Sofia Eriksson, 

Talängslan: Lärares uppfattning om ”talrädda” elever, Linköpings universitet, 2014. 
2 David J. P. Philips, How to avoid death by PowerPoint, Stockholm: 100 page book publishing company 2011 

och Anders Johansen, “Skriften på veggen, del II”, Rhetorica Scandinavica 2009:52, s. 52–62.  
3 David J. P. Philips, How to avoid death by PowerPoint, Stockholm: 100 page book publishing company 2011 

och Bo Renberg, “Mördande presentationer”, Retorikmagasinet 2005:27, s. 4–9. 
4 Marie Gelang, Actiokapitalet – retorikens ickeverbala resurser, (Örebro Studies in Rhetoric, 5, (diss. Örebro) 

Åstorp: Retorikförlaget 2008. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka några specifika talares och åhörares attityder till 

muntliga presentationer på sin arbetsplats. För att göra detta har följande frågeställningar 

formulerats:  

• Vilka faktorer i en muntlig presentation upplever åhöraren påverkar sin förmåga att 

tillgodogöra sig presentationen?  

• Vilka attityder har talaren till muntliga presentationer? 

 

Med ”talaren” och ”åhöraren” menas de specifika talare och åhörare som deltagit i studien. En 

närmare beskrivning av dessa finns i nästa avsnitt.  

 

1.4 Material 

Undersökningen genomfördes vid Livsmedelsverket under våren 2016. Den består av två 

delar, en enkätundersökning samt åtta stycken intervjuer. Enkäterna besvarades av åhörare 

och intervjuerna genomfördes med föreläsare som lyssnat respektive föreläst under en av 

Livsmedelsverkets interna utbildningskonferenser. Uppsatsens material består av den enkät 

och intervjuguide som användes vid undersökningen samt av resultatinsamlingen i form av 

ifyllda enkäter tillsammans med inspelningar och intervjutransskript. 

 

Enkäten var utformad som ett häfte och bestod av ett A4-papper vikt på mitten. På häftets 

framsida fanns information om studiens syfte, kontaktuppgifter till dess ansvariga samt 

kryssalternativ för deltagarens kön och ålder. I mittuppslaget och på baksidan fanns tre 

identiska frågeformulär som bestod av fyra frågor: en skattning av deltagarens 

helhetsupplevelse av presentationen; två stycken flervalsfrågor där deltagaren fick kryssa för 

faktorer som denne upplevde antingen förenklade eller försvårade möjligheten att ta till sig 

presentationens innehåll; samt en öppen fråga där deltagaren ombads att med egna ord 

beskriva vad som upplevts som det största hindret för att tillgodogöra sig presentationen. 

Enkäten finns bifogad i bilaga 2 och studeras med fördel för en bättre förståelse av uppsatsens 

metod och analys. 

 

En till tre veckor efter konferensen genomfördes intervjuer med de totalt åtta föreläsare som 

hållit i de aktuella föreläsningarna. En intervjuguide utformades som underlag för intervjuerna 
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och innehöll en presentation av undersökningens syfte, information om användandet av data, 

anonymitet och inspelning, generella frågor kring muntliga presentationer, specifika frågor 

kring den aktuella presentationen samt delgivning av enkätundersökningens resultat. 5 

Intervjuguiden återfinns i bilaga 1.  

 

Intervjuerna varade i ca 40 minuter vardera och varje intervju spelades in och transkriberades 

i sin helhet. Då transkripten tillsammans utgör omkring 70 sidor dataskriven text har de inte 

bifogats i uppsatsen. Citat från intervjuerna ges dock i relativt stor utsträckning under 

analysens gång.  

 

1.5 Teori och metod 

Den här studien undersöker talarens och åhörarens attityder till muntliga presentationer. För 

åhörarna görs detta genom en enkätundersökning och för talarna genom intervjuer. Dessa två 

metoder används med olika syften och undersöker de medverkandes attityder på olika sätt. 

 

Enkäten används för att ge en bild över vad åhöraren upplever sig påverkas av under en 

föreläsning. Till skillnad från intervjuerna är dess primära funktion inte att på ett djupgående 

sätt undersöka attityder – för detta är enkäten ett allt för trubbigt verktyg. Den ger emellertid 

en översiktlig bild över möjliga faktorer som kan vara intressanta att undersöka vidare och har 

bidragit med en ingång till intervjuerna. Intervjuerna å sin sida används för att få en mer 

fullödig bild av talarens attityd inför sin uppgift.  

 

Centralt är att uppsatsen studerar och intresserar sig för de i detta fallet utvalda talarna och 

åhörarna. Den gör alltså inget anspråk på att generalisera resultaten till en mer generell grupp 

av talare och åhörare. Användbarheten av en sådan undersökning ligger i att den kan väcka 

tankar och ge idéer för vidare studier kring människors attityder till muntliga presentationer i 

arbetslivet – något som är viktigt att studera närmare för att vi ska kunna utvärdera och 

använda den muntliga presentationen som (effektiv) kommunikationsform. I det följande 

redogörs för undersökningens förlopp samt redovisas motiv till de val och avgränsningar som 

gjorts.  

 

                                                      
5 I enlighet med beskrivning av intervjuguide: Aksel Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap – kvalitativ 

forskning i praktiken, övers. Sven-Erik Torhell, Lund: Studentlitteratur 2012, s. 100–106. 
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Valet av arbetsplats föll på Livsmedelsverket, en förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor. 

Livsmedelsverket har ca 500 anställda och deras uppgift består i att ”i konsumenternas 

intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor”.6 Att 

studera deras anställdas syn på muntliga presentationer bedömdes som relevant då det är en 

kunskapsintensiv arbetsplats med stort behov av (effektiv) kommunikation och 

internutbildning.  

 

Bakgrunden till enkätundersökningen var som nämnts att få en överblick över vad åhörarna 

upplevde påverkade deras förmåga att tillgodogöra sig presentationen. Den utformades enligt 

beskrivning i ”1.4 Material” där tanken var att den skulle vara enkel att fylla i samt rymma ett 

så litet mått av tolkning som möjligt. Detta för att öka svarsfrekvensen samt göra svaren 

inbördes jämförbara.  

 

Enkätens flervalsfrågor var avsedda att nyansera åhörarens röst genom att i alternativen hjälpa 

till att sätta ord på aspekter kring presentationen som de kanske själva inte haft vokabulär till.  

För att utforma alternativ som skulle täcka in ett brett spektrum av framförandet togs här 

utgångspunkt i partesmodellen, en retorisk modell som beskriver de olika stadierna i talarens 

process innan och under ett framförande. Den klassiska partesmodellens steg utgörs av 

sökandet efter argument (inventio), ordnandet av argument (dispositio), att välja ord 

(elocutio), att lära sig utantill (memoria) samt att planera och genomföra själva framförandet 

(actio).7 Kryssalternativen kan härledas till dessa fem delar men namngavs utan retoriska 

termer. 

 

Enkäterna delades ut till konferensdeltagare vid ingången till två separata föreläsningslokaler. 

I vardera lokal skulle tre efterföljande föreläsningar hållas parallellt. Varje konferensdeltagare 

hade alltså möjlighet att delta vid tre olika föreläsningar och enkäten innehöll därför tre 

frågeformulär, en för vardera föreläsningen. Efter konferensen sammanställdes enkätsvaren, 

dels tillsammans och dels för respektive föreläsning. Eftersom sammanställningen blev 

omfattande presenteras de för syftet mest relevanta resultaten i analysen och övriga delar i 

bilaga 3. 

 

                                                      
6 Antal anställda på Livsmedelsverket, ”Om oss”, http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss (2016-

09-05) och deras uppgift enligt 1 § förordning (SFS 2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket. 
7 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 59–60. 
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Föreläsarna kontaktades via mail efter konferensen med förfrågan om att delta i intervjuer. En 

intervjuguide utformades enligt beskrivning i ”1.4 Material” enligt teori kring djupintervjuer.8  

Målet med djupintervjuer är att kunna skapa ett relativt fritt samtal som kretsar kring specifika 

och på förhand bestämde teman.9 Dessa teman övervägdes i likhet med frågorna i enkäten 

utifrån partesmodellens olika delar, detta för att i sin tur täcka in ett så brett spektrum som 

möjligt av en muntlig presentation. Innan den första intervjun genomfördes en provintervju 

med en kurskamrat för att se hur frågorna fungerade, hur lång tid de tog etc.  

 

Föreläsarna intervjuades enskilt, samtliga på sin arbetsplats förutom i ett fall då det p.g.a. ett 

långt geografiskt avstånd hölls en telefonintervju. Under intervjuernas gång låg fokus på att 

skapa ett flytande samtal samt följa upp de ämnen som informanterna själva betonade. Detta 

som en medveten strategi i linje med undersökningens syfte och djupintervjuns ideal, att 

undersöka talarens egen bild av muntliga presentationer samt att skapa förtroende genom att 

låta personen prata om det som verkade viktigt för denne.10 Frågorna under intervjun hölls 

korta och öppna för att inte onödigtvis styra samt för att ge utrymme för personen att vara tyst 

och reflektera. 

 

Efter intervjuerna transkriberades och normaliserades inspelningarna, utan tecken för pauser 

eller ordlösa läten.11 Transkripten tolkades sedan i flera steg, där det första steget var en 

färgkodning utifrån partesmodellens olika delar. Detta gav en överblick över hur mycket och 

vad informanterna talade om i anslutning till de olika delarna. Därefter sammanfattades varje 

intervju i en berättelse för att lyfta fram (vad jag såg som) essensen av samtalet samt ge en 

helhetsbild av varje person. Här togs återigen hjälp av en kurskamrat som läste och 

diskuterade transkripten. 

 

I framställningen av materialet lyfts de mest centrala aspekterna fram ur varje intervju, det 

som talaren betonat särskilt och som därför kan sägas utgöra en väsentlig del av dennes syn på 

muntliga presentationer. Framställningen är ordnad efter partesmodellens olika delar, med 

tilläggen ”den retoriska situationen” samt ”bildspel” som kommer först respektive sist i 

analysen. Dessa två delar har lagts till eftersom det var två centrala teman i talarnas 

                                                      
8 Tjora 2012, s. 81–94. 
9 Id., s. 81. 
10 Id., s. 105. 
11 För mer information om transkriberingsprocessen, se id., s. 111–112. 



 9 

redogörelser: hur de såg på och påverkades av den övergripande föreläsningssituationen samt 

hur de använde sig av bildspel.  

 

I den klassiska partesmodellen ryms tankar kring situationen under avsnittet inventio, men 

eftersom det skulle bli ett mycket omfattande avsnitt har inventio här begränsats till hur 

talarna läser in sig på ämnet och väljer ut argument. Tillägget ”den retoriska situationen” 

bidrar med ett perspektiv på talarnas syn på de spelregler som de förhåller sig till, och då i 

första hand hur de ser på sitt mål presentationen, hur de kan uppnå det och vad de ser som 

hinder på vägen. En teoretisk bakgrund till den retoriska situationen finns under ”2.2.1 Den 

retoriska situationen”.  

 

För varje avsnitt presenteras vad talarna diskuterat i anslutning till den aktuella aspekten. De 

olika teman som framkommer i resultaten redogörs för, först i ett sammanfattande stycke och 

därefter med exemplifierande citat. Då kommatecken förekommer i citaten har dessa infogats 

för att öka läsvänligheten.  

 

Karl, Lars, Kristina, Anna, Elisabeth, Margareta, Erik och Maria heter i verkligheten något 

annat.   
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2. ANALYS 

2.1 Enkätundersökning 

Totalt 49 personer svarade på enkäten och tillsammans hade de fyllt i 122 frågeformulär 

(varje individ hade möjlighet att fylla i max tre formulär).  

 

Sammanställningen av deltagarnas svar på fråga 2 och 3, kring vad som gjorde det lättare 

respektive svårare för dem att ta till sig presentationens innehåll, visas nedan i diagrammet.12 

Rubrikerna på x-axeln är förkortningar av de faktorer som stod utskrivna på enkäten. Talen 

ovanför staplarna är den procentuella andelen formulär där alternativet kryssats för.  

 

 

 

I över hälften av fallen upplevde sig alltså deltagarna ha varit hjälpta av ett klart formulerat 

syfte och en tydlig disposition. Höjdskillnaden mellan mörka och ljusa staplar visar att det var 

betydligt mer förekommande att åhörarna kryssade för en förenklande faktor än det motsatta.  

 

När deltagarna i enkätens sista fråga ombads att med egna ord formulera vad de upplevt som 

det största hindret för att ta till sig presentationens innehåll hade svaren ofta konkret 

anknytning till den specifika föreläsningssituationen. Några generellt återkommande teman 

                                                      
12 Observera att detta är sammanställningen av resultaten från samtliga föreläsningar. Mellan enskilda 

föreläsningar kunde motsvarande diagram skilja sig avsevärt.  
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var därför svåra att urskilja, även om svaren för respektive föreläsning ofta liknade varandra. 

Återkommande kommenterar rörde sig t.ex. om när bildskärmen suttit för högt monterad, när 

en föreläsare visat svårtolkade diagram, fått tidsbrist eller när åhöraren upplevt sig ha haft 

bristande intresse eller saknat tillräckliga förkunskaper. En fullständig redogörelse av 

åhörarnas kommentarer återfinns i bilaga 3.  

 

2.2 Intervjuer 

2.2.1 Den retoriska situationen 

”Den retoriska situationen” myntades av den amerikanske retorikern Lloyd F. Bitzer i hans 

artikel ”The Rhetorical situation” från 1968. Han tänkte sig att retorik alltid är situerad, att 

våra försök att påverka varandra uppkommer och formas av vissa omständigheter. Dessa 

omständigheter, eller den retoriska situationen, menade Bitzer består av ett påträngande 

problem (exigence), en retorisk publik (audience) samt tvingande omständigheter 

(constraints).13 

 

I detta sammanhang används inte Bitzers teori för att ifrån ett utifrån-perspektiv analysera och 

förstå den retoriska situationen med de omständigheter och den kontext som talarna befinner 

sig i. Istället används den för att lyfta fram informanternas egna subjektiva tankar kring 

situationen: varför presentationen hålls, deras syn på publiken samt annat som de upplever sig 

vara tvungna att förhålla sig till.  

 

Målet med presentationen  

Exigence, eller det påträngande problemet, var Bitzers beskrivning av det dilemma som kan 

lösas med hjälp av retorik. I talarnas ögon kan motsvarigheten till exigence sägas vara hur de 

ser på anledningen till att presentationen hålls. Kring detta tar informanterna framförallt upp 

två saker som kan sammanfattas under temana att ”få effekt” och att ”få det sagt”.  

 

Samtliga talare uttryckte en önskan om att på något sätt påverka sin publik. Elisabeth och Erik 

hoppades att åhörarna skulle börja göra det som de i presentationen råddes till. Anna och 

Kristina ville informera sin publik och med sin information underlätta deras arbete. Karl ville 

                                                      
13 Lloyd F. Bitzer, “The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric 1968:1, s. 6. 
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höja kunskapsnivån, Lars ville sprida engagemang och Maria och Margareta talade om att få 

effekt, men utan vidare precisering.  

 

Talarna ville alltså alla på olika sätt uppnå en effekt i publiken, antingen mer inriktad på 

åhörarens förståelse, med olika konkreta idéer om vad denna förståelse skulle leda till, eller på 

deras handlande. Nedan följer citat som visar exempel på hur informanterna uttryckte sig 

kring detta: 

 

- ”tanken med att jag informerar om olika saker […] är ju att jag vill att det ska hända någonting jag vill 

ju inte att folk bara ska lyssna och så ska det gå ut genom örat och sen åker man hem och fortsätter som 

man gjorde innan” /Elisabeth 

- ”att folk ska ha tagit med sig lite ny kunskap, att jag underlättar deras arbete” (Svar på frågan: ditt mål 

med presentationen?) /Anna 

- ”konsten att få folk att lyssna och engagera sig i det man gör […] för mig är det den yttersta nivån” 

/Lars 

- ”det är ju ändå det man vill göra […] det man säger ska ju få någon effekt” /Maria 

 

Samtidigt som talarna ville få effekt, ville de även ”få det sagt”. De såg det helt enkelt som ett 

mål med presentationen att hålla presentationen, och kände sig därmed också nöjda när de fått 

sagt vad de haft att säga.  

 

- ”det viktigaste för mig är att jag vet att jag har fått sagt och visat det som jag ville ha framfört” /Karl 

- ”jag tänker att jag måste säga det jag ska säga liksom vare sig folk sitter och sover eller sitter och 

lyssnar så måste jag ju säga det jag ska säga” /Erik 

- ”jo men det tycker jag väl jag tycker nog att jag fick sagt ungefär allt som jag ville säga” (Svar på 

frågan: Kändes det bra att hålla föreläsningen?) /Erik 

- ”ja dels är det ju när jag har hunnit med att säga det jag vill” (Svar på frågan: Ditt mål med 

presentationen?) /Anna  

- ”det känner jag väl när jag har sagt det som jag då i bilder och planering sagt och fått frågor då känner 

jag att då har jag gjort det jag ska liksom och då kan jag pusta ut […] det är ju någon slags prestation 

som tar sin ände när man har gjort det” (Svar på frågan: När känner du dig nöjd?) /Margareta 

- ”nej jag märkte inte av riktigt huruvida de tog till sig det jag sa eller inte jag tror inte […] det var mera 

att jag fick fram det jag ville säga” /Lars (Svar på frågan: Du sa att det kändes bra att hålla 

presentationen, var det för att du märkte att de tog till sig det du sa?) 

- ”det kändes ganska bra ändå efteråt jag var ju ganska nöjd för jag kom ihåg vad jag skulle säga och jag 

svimmade inte […] för mig är det så stort att bara våga ställa mig där” /Kristina 
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Att ”få effekt” och ”få det sagt” var alltså två teman som kunde urskiljas i talarnas sätt att 

resonera kring vad de själva ville uppnå med sina respektive presentationer. De flesta beskrev, 

precis som citatet från Margareta visar, en blandning – man blev nöjd när man både fått sagt 

det man haft att säga samt fått frågor som visat på publikens intresse. Sedan fanns det även de 

som fokuserade nästan enbart på en av aspekterna. Kristina t.ex., som upplevt stark 

talängslan, var nöjd med att bara klara av att hålla presentationen, medan Elisabeth var tydlig 

med att det inte fanns något självändamål för henne att informera om saker om ingen tog till 

sig hennes budskap.  

 

Ytterligare en aspekt som framkom i relation till talarnas syn på målet med presentationen var 

en osäkerhet kring just detta. En sådan osäkerhet beskrevs av ett par av informanterna som att 

man hållit föreläsningen på beställning och inte blivit helt klar över publikens eller 

uppdragsgivarens förväntningar.  Karl beskrev en sådan frustration över vaga 

uppdragsbeskrivningar, Erik sade att han ibland inte visste om vad eller varför han skulle 

hålla föredraget och Maria försökte ta reda på publikens förväntningar genom att ställa 

följdfrågor till uppdragsgivaren.  

 

- ”det är inte helt ovanligt att om man t.ex. anlitas för att hålla en föreläsning eller någonting sånt där att 

den som har beställt det så att säga inte själv egentligen vet vad det är man vill att man ska ta upp 

[…] det är helt annorlunda när man […] kan ha en uppfattning om vad det är de behöver när man kan 

känna att man tillfredsställer ett behov” /Karl 

- ”det är ju inte vi själva som har hittat på att vi skulle hålla den här föreläsningen […] jag vet inte vem 

som ligger bakom med frågan […] om det är någon chef någonstans som har sagt ’det här vill jag höra’ 

[…] eller om det bara är någonting som dom plockar för att fylla liksom de här timmarna liksom” /Erik 

- ”det var en väldigt öppen beställning kan man säga på vad vi skulle prata om det var liksom inte att vi 

vill att ni berättar om si och så utan det var äh ni kan väl berätta en halvtimme om lite […]” /Erik 

- ”ja man brukar ju få då nån uppmaning eller nån fråga kan du prata inför den här publiken du har si och 

så mycket tid på dig mhm tänker man och så har man ju oftast någon liten hint om vad man förväntas 

prata om och oftast så ställer jag följdfrågor vad som är lämpligt att ta upp och vad de förväntar sig att 

höra” /Maria  

 

Publiken 

Den retoriska publiken utgörs av den eller de som kan lösa det påträngande problemet. Vem 

eller vilka som i talarens ögon utgör den retoriska publiken beror därför på vad talaren vill 

uppnå med presentationen. Ser talaren målet som att ”få det sagt” är den enda person som kan 

uppfylla målet, talaren själv. Ser talaren däremot målet som att ”få effekt” blir den retoriska 
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publiken – de man hoppas kunna påverka och bidra till den effekt man vill uppnå – de som 

faktiskt sitter i publiken.14 

 

Samtliga informanter uttryckte på något sätt en önskan om att känna av publikens intresse, 

under eller efter presentationen. Flera ville ha en ”aktiv publik” som på olika sätt reagerade, 

ställde frågor eller kom fram och pratade efteråt. Andra mätte publikens intresse i form av 

uppmärksamhet, att de t.ex. inte sov, pratade med grannen eller höll på med sin mobiltelefon. 

Att talarna söker publikens intresse kan ses ett tecken på att de vill känna att publiken är 

möjlig att påverka, men det kan även vara ett enkelt behov av självbekräftelse från talarens 

sida (talet som självändamål). 

 

- ”det är ju roligt att prata när man känner att det startar en dialog och när man känner att det verkar som 

att de som har lyssnat verkligen har lyssnat […] på sätt och vis är väl det tråkigaste när folk sitter och 

inte säger någonting” /Elisabeth 

- ”att jag får frågor efteråt tycker jag är viktigt, jag vill gärna ha en engagerad publik så att jag är glad om 

jag får frågor” /Anna 

- ”tycker om när det är en dialog när man kan ställa frågor under gången” /Lars 

- ”någon fråga under själva presentationen och sådär och det är ju alltid roligt tycker jag […] då känns 

det iallafall som att folk sitter inte och sover” /Erik 

- ”när åhörarna ser alerta ut när de ställer lite lagom utmanande frågor när de ser intresserade ut då 

känner jag att jag blir nöjd […] någon sorts interaktion med de som lyssnar då känns det bra” /Maria 

- ”jag själv lade märke till under själva föreläsningen att det var knäpptyst […] alla lyssnade spänt liksom 

och då känns det ju bra liksom när folk börjar pilla på mobilerna och sitter och viskar då känns det ju 

inte lika bra” /Karl 

 

Några av informanterna uttryckte en osäkerhet kring huruvida publiken var möjlig att 

påverka. Maria hade vant sig vid sovande åhörare och Erik och Elisabeth, som ville uppnå en 

effekt i form av handling, hade båda upplevelsen av att de ofta talade för döva öron. De 

beskrev hur de kunde känna sig uppgivna och tvivla på huruvida presentationen alls hade 

någon verkan. 

 

- ”jag är van vid att några somnar, i synnerhet om det är efter lunch, det är så pass vanligt att det får man 

nästan ha med i beräkningen” /Maria 

- ”jag har litegrann den känslan av att det man hör på en konferens det ramlar ut ganska fort ur öronen 

faktiskt” /Erik 

                                                      
14 Förutsatt att det är just de människorna som talaren riktar sig till och vill påverka.  
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- ”när vi håller på med de här konferenserna då är det liksom det är lördag och söndag det är 60 personer 

ungefär det är en jäkla massa arbetstimmar det är flera hundra tusen i rese- och hotellkostnader sådär då 

vill man ju ha en output av det där […] och då är det lite trist när man ett år senare ser att det har liksom 

inte hänt nånting” /Erik 

- ”eftersom jag kommer tillbaka och träffar folk återkommande så brukar jag […] koppla bakåt det vi 

pratat om tidigare och kanske ställa någon kontrollfråga vad har hänt sen senast och hur har ni jobbat 

vidare med det här […] och ganska ofta visar det sig att det har inte hänt nånting […] och det tycker jag 

är väldigt deprimerande” /Elisabeth 

 

Hur stor vikt talarna lade vid åhörarnas intresse och mottaglighet skilde sig åt, och kan 

kopplas till vad de ville uppnå. De som var nöjda med att ”få det sagt” kunde notera ointresse 

men såg inte presentationen som meningslös, medan de som ville få effekt generellt sökte 

publikens intresse mer aktivt samt blev mer nedstämda vid utebliven respons. 

 

Tvingande omständigheter 

De tvingande omständigheterna handlar om de omständigheter som talaren upplever sig ha att 

anpassa och förhålla sig till vid en presentation. På sätt och vis är hela analysen en 

redogörelse av sådana omständigheter eftersom de kan sägas vara vad som utgör talarnas 

attityder till muntliga presentationer. Sådant som talarna upplevde sig påverkas av var t.ex. 

ämnet, publikens behov, rollen som talare och sin kunskap i presentationsteknik. 

 

Ämnet för presentationen var något som flera av informanterna på olika sätt upplevde sig 

påverkas av. För det mesta sågs det som en begränsande faktor. Karl upplevde att ämnet 

kunde begränsa framställningen, att det inte går att göra något kul av något tråkigt. Anna 

kopplade ihop ämnet med talarrollen, att man i en professionell roll inte får göra något kul av 

något tråkigt. Maria menade att publikens förhandsintresse hade stor betydelse för hur 

intresserade de skulle vara av hennes presentation. Lars var den enda som resonerade tvärt 

emot. Istället för att se ämnet som en begränsning försökte han göra det teoretiska innehållet 

levande.  

 

- ”det var ju en ganska teoretisk föreläsning men har man ett teoretiskt ämne så kan man ju inte göra 

mycket annat av det, så är det [---] jag försöker förstås att dra verklighetsparalleller men när man pratar 

om ett så pass torrt ämne så kan det ju vara svårt ibland” /Karl 

- ”det är klart att det är väldigt beroende av vad man har för ämne att prata om, man har olika tacksamma 

ämnen […] man kan ju vara mer eller mindre spontan men nu så måste man ju vara ganska 

professionell” /Anna 
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- ”det spelar nog en ganska stor roll, även om jag försöker målgruppsanpassa innehållet så är det ju inte 

alla som är intresserade av […] det måste man ju ha så mycket sinnesnärvaro att man förstår” (Svar på 

frågan: Vilken roll tror du det spelar, deras förkunskaper och intresse?)  /Maria 

- ”fakta kan man läsa sig till, vi jobbar med egentligen faktabaserade uppgifter […] men det som är en 

nivå utöver det är att få det till liv” /Lars 

- ”om man kan illustrera, något som jag kan relatera till […] då blir det lättare att förstå, ju mer komplex 

ämnet är desto viktigare att man kan bryta ned till den nivån” /Lars 

 

Något annat som informanterna förhöll sig till, om än mindre uttalat, var sin bild av åhöraren 

och dennes behov. Lars diskuterade detta mest ingående. För honom var åhöraren någon som 

tar till sig av exempel och illustrationer som denne kan relatera till sitt eget liv. Detta kan 

jämföras med Annas bild av åhöraren som en ”van lyssnare”, någon som klarar av och t.o.m. 

förväntar sig att inhämta rätt så torr information. Maria såg ett behov hos åhöraren att kunna 

begripa vad hon sa, och lade därför stor vikt vid att göra presentationen lättfattlig. Margareta 

lade vikt vid att inte tråka ut sin publik och inkluderade därför lättsamma inslag medan det för 

Karl var viktigt att utstråla pondus och visa sig kunnig eftersom publiken ”inte lyssnar på vem 

som helst”. Elisabeth däremot beskrev inga behov hos åhöraren som hon själv hade makt att 

tillgodose, utan menade att det var upp till dem själva att ta sig tid att lyssna.  

 

- ”man tänker i bilder […] om man kan få det man ska säga att bli en bild, måla upp det levande som 

publiken kan relatera till då kan du liksom vara säker på att det kommer fastna bättre tror jag, så det är 

den nivån jag vill komma till” /Lars 

- ”den målgrupp jag oftast har de är ju oftast ute efter att bli matade med ganska torr fakta på något sätt, 

alltså de är rätt så fokuserade och det är ofta ganska vana lyssnare” /Anna 

- ”i just det specialämne som jag pratar om där kan man inte förvänta sig att de är mer upplysta än vem 

som helst på gatan, man kan tänka att man pratar för sin mamma som inte har nån koll” /Maria 

- ”har väl under senare tid jobbat med att försöka göra det lite roligare och lättsammare då eftersom jag 

tycker själv det är trevligare att lyssna på den typen av föredrag” /Margareta 

- ”för att de ska lyssna och vara tysta och för att de ska intressera sig, man lyssnar inte på vem som helst, 

det bara är så […] de måste […] känna att jag är bättre än dem på det som jag pratar om” (Svar på 

frågan: Varför är det viktigt att ha auktoritet?) /Karl 

- ”det handlar ju ändå om att människor måste ha tid […] för att ta till sig ny information eller ny 

kunskap […] om de inte riktigt skapar sig den tiden så spelar det ingen roll om vi skriver eller berättar 

saker” /Elisabeth 

 

Ytterligare något som informanterna förhöll sig (olika) till var rollen som talare. Margareta 

och Anna talade om representation som en central uppgift när de höll föredrag. Anna såg det 
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som att hon blev det hon representerade och anpassade sitt framförande efter vad hon ansåg 

som passande i den rollen. Margareta beskrev hur hon bär med sig ett varumärke och hur hon 

närmast förkroppsligar detta. För Karl var talarrollen en auktoritär roll som liknar en lärares 

och Erik såg sig helt enkelt som någon som blivit tillsagd av chefen att hålla en presentation.  

 

- ”man har olika […] roller också som presentatör, om man är en myndighetsperson eller om man är 

privatperson […] man kan ju vara med eller mindre spontan men nu så måste man ju vara ganska 

professionell och man har vissa ramar att följa, presentationen ska se ut på ett visst sätt och sådär och i 

andra fall kan man ju ha lite större flexibilitet […] pratar man i egenskap av myndighetsperson så gäller 

det ju att man agerar professionellt och man får ju inte kanske ha med så mycket egna personliga åsikter 

och såna saker […] i mitt fall blir man ju [namn på arbetsplats], jag är ju [namn på arbetsplats] när jag 

pratar [---] jag är en myndighetsperson som har ett budskap att förmedla, som inte ha att göra med hur 

jag förmedlar det eller vem jag är som person” /Anna 

- ”jag ser det ju också som att jag bär med mig ett varumärke […] det är jätteviktigt att representera 

[namn på arbetsplats] i den här rollen så vill jag förmedla att det finns ambition att det finns effektivitet 

att det finns kunnighet” /Margareta 

- ”jag brukar säga jag gör väl det som chefen säger åt mig att jag ska göra och så är det inte så mycket 

mer med det” /Erik 

 

En sista begränsande faktor beskrev Erik i att inte veta hur han kan behålla publikens intresse 

eller få dem att minnas hans budskap. 

 

- ”märker man att man har en sovande publik så kanske massa knep man kan ta till för att väcka folk men 

det vet ju inte jag hur man ska göra [---] man kanske önskar att man hade kunnat få lära sig lite mer om 

hur man ska göra och sådär det finns väl knep jag antar att de som är lärare får lära sig hur man ska 

framföra ett budskap och få folk att komma ihåg det också mer än 20 minuter [---] kanske är det så att 

om man hade skjutit smällare medan man pratade hade folk kommit ihåg det bättre, det finns kanske 

något man kan göra för att få det att fastna bättre men det vet ju inte jag” /Erik 

 

2.2.2 Inventio 

Inventio är det första steget i den klassiska partesmodellen. I det här avsnittet redogörs för vad 

talarna diskuterade rörande inventering av ämnet, att vara väl påläst, samt att välja ut sina 

argument. 

 

När informanterna talade om att göra efterforskningar inför sina presentationer gjorde de det 

ofta i relation till sin egen kunskap i ämnet. Ju mer de kunde, desto mindre kände de behov av 

att ”plugga på”. Eftersom de vanligtvis fick frågan om att hålla en presentation just för att de 
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var kunniga i ämnet, behövde de sällan ägna någon större tid åt efterforskningar. Flera av 

talarna beskrev dock hur de inventerade i eget material (från tidigare presentationer) för att 

välja ut vad som passade för tillfället.  

 

- ”när man jobbar med ett område och blir liksom lite specialist på det så har man ju det mesta i huvudet 

[…] (Svar på frågan: Vad tror du skillnaden skulle bli om du var mindre insatt?) ja då fick jag ju plugga 

mycket mera” /Margareta 

- ”det är sällan jag behöver prata om någonting som jag inte vet så mycket om själv så att jag behöver 

samla massa fakta och så utan ofta så har jag det mesta även om det är utspritt på lite olika gamla 

presentationer” /Maria 

- ”i och med att jag har pratat så många gånger om det här så […] jag har ju många presentationer så 

plockar jag liksom vad jag tycker till en kortare” /Kristina 

- ”ju mindre jag vet ju mera jag får förbereda mig förstås […] det är saker som vi kan men det är mera att 

man lägger ihop det på ett pedagogiskt sätt” /Lars 

 

Att känna sig kunnig och väl påläst inför en presentation beskrev många som en trygghet. 

Karl kände självförtroende när han var väl förberedd och tyckte sig behärska ämnet. Elisabeth 

lade stor vikt vid att alltid kunna svara på publikens frågor och Kristina och Viktoria, som 

upplevt obehag i samband med presentationer, förberedde sig båda grundligt som ett sätt att 

lugna sig och känna kontroll över situationen.  

 

- ”jag är ju medveten om att det finns ju ingen som vet mer om vad vi gör än jag själv så därför kan jag ju 

egentligen aldrig få en fråga som jag inte kan svara på och då känner man ju sig trygg i situationen” 

/Elisabeth 

- ”jag känner inte längre någon oro inför att hålla presentationer om jag känner att jag behärskar ämnet” 

/Karl 

- ”genom att försöka tänka att jag kan det här, och jag kan det här bättre än vad de kan, och sen genom att 

vara väl förberedd, så jag vet vad jag pratar om” (Svar på frågan: Hur gör du för att utstråla 

självsäkerhet?) /Karl 

- ”i och med att vi är specialister på våra områden och det känner jag att det här behärskar ju jag […] det 

är ju också en trygghet” /Kristina 

- ”jag tycker det är lite jobbigt vilket gör att jag vill vara väl förberedd sitter inte dagen innan och slänger 

ihop några bilder för det klarar inte jag av” /Kristina 

- ”jag förbereder mig extremt noga […] jag läser in mig väldigt noga på det jag ska säga” /Maria 

 

När det kom till att välja ut det huvudsakliga innehållet för presentationen var det olika hur 

mycket talarna anpassade sig till publiken. Kristina var den som tydligast utgick från frågan 

”vad vill de höra?” och som satte sig in i publikens situation och önskemål. Hennes strategi 
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står i kontrast mot exempelvis Annas, som inte gav sig på att ”gissa” vad publiken ville höra 

men istället lämnade utrymme för frågor för att på det viset låta publiken själv fylla i med 

innehåll som var relevant för just dem. Margareta, Elisabeth och Lars nämnde ingenting om 

att möta publikens förväntningar på en innehållslig nivå utan utgick mer från ”vad vill jag 

säga?”.   

 

- ”jag tänker mig nog att ’okej nu är det [den här publiken med de här arbetsuppgifterna] vad är det 

viktigaste för dem att veta?’ a det kanske är […] i och med att man inte heller vet vilken nivå [publiken 

är på] och sen vilken hjälp som finns att få […] så att de kan känna att ’ah okej vad bra jag förstår inte 

det här men då kan jag gå till det här’ […] och sen vad som är på gång  […] då vet de att det är på gång 

ytterligare stödmaterial […] då kanske det gör att de vet att ’ja men vad bra då får jag det sen’” 

/Kristina 

- ”jag antog […] att de skulle ta upp mycket praktiska situationer och exempel och då var det viktigt att 

de fick upp det för då kunde jag också få in informationen den vägen i mina svar än att jag står och 

gissar att det kanske är det här de vill att jag pratar om” /Anna 

 

Generellt sett hade talarna betydligt fler reflektioner kring vad de skulle säga än kring hur det 

skulle sägas för att passa publiken. Det som flest hade reflekterat runt var att välja lämplig 

nivå på sin presentation. Karl och Maria försökte välja en svårighetsgrad som passade 

publikens förkunskaper medan Erik tänkte på att presentera sitt material ur ett perspektiv som 

var relevant för åhörarens intresse.  

 

- ”försöka hitta en nivå där man tror att majoriteten ligger […] jag hade olika nivåer av kunskap hos 

åhörarna men samtidigt då så hade jag en ambition att inte att lyfta de som var bäst utan att lyfta snittet 

liksom så att jag la mig på en lite lägre nivå” /Karl 

- ”jag pratar ofta om i princip samma ämne men man kan vinkla det på väldigt många olika sätt och ta det 

på olika svårighetsnivåer som här […] så var det ju en väldigt blandad åhörarskara […] då får man hålla 

sig mer generell” /Maria 

- ”det är ju någonting som jag jobbar med i princip varje dag […] och då är man så nersyltad liksom i 

detaljer […] det är ingen mening att säga det till en områdeschef för […] det ger ju inte en bild som han 

kan använda till nåt utan han behöver ha en övergripande bild” /Erik 

 

I övrigt var talarnas reflektioner kring att forma och publikanpassa innehållet sporadiska. 

Maria beskrev hur hon kunde måla upp scenarion eller använda humor för att hålla publiken 

alert och Karl och Margareta försökte på olika sätt lätta upp stämningen under föredraget för 

att inte åhöraren skulle bli uttråkad. Lars var den som mest utförligt diskuterade 
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publikanpassning. Han beskrev bl.a. hur han försökte använda sig av exempel och historier 

från sitt eget liv för att fängsla sina åhörare. 

 

- ”kan man hitta exempel eller sätt att berätta så att jag tom känner mig igen i det så blir det mycket 

intressant och då kommer budskapet bättre fram […] om talaren har exempel från eget liv, egna 

erfarenheter och sådana saker så fängslar det mer” /Lars 

- ”jag brukar försöka lägga in nån sån bild som väcker mera sinnen än bara punktlistor i Powerpoint, det 

har väl sin funktion också med det är ju inte särskilt roligt eller fantasieggande” (Svar på fråga 

angående hennes sätt att använda bildspråk) /Maria 

- ”om man kan få in lite humor någonstans är ju det aldrig en nackdel det finns ju inget som väcker folk 

så bra som ett litet skratt” /Maria 

- ”jag hade ju en plan för hur jag skulle introducera mig själv utan att bli för tråkig” /Karl 

- ”har väl under senare tid jobbat med att försöka göra det lite roligare och lättsammare då eftersom jag 

tycker själv det är trevligare att lyssna på den typen av föredrag” /Margareta 

 

2.2.3 Dispositio 

Dispositio är parteslärans tredje del och handlar om att ordna argumenten och skapa en 

struktur åt framförandet. I anslutning till dispositionen tog talarna främst upp tre aspekter – 

användandet av inledning och avslutning, att ordna innehållet däremellan samt att ge tid för 

frågor.  

 

Presentationens inledning och avslutning var något som ett par av talarna beskrev hur de 

använde sig av, främst för publikens skull. Karl och Erik inledde sina föredrag med att berätta 

för åhörarna vad presentationen skulle handla om. Maria beskrev hur hon brukade använda 

sig av något drastiskt som skulle väcka publikens uppmärksamhet och Erik och Anna försökte 

även i slutet av presentationen sammanfatta vad de gått igenom.  

 

- ”först så berättar jag vad jag tänker prata om kanske beskriva något slags utgångsläge som jag ser det” 

/Karl 

- ”försöker liksom börja med ’vad ska vi prata om nu’ och sen så pratar vi om det […] och sen 

sammanfatta på slutet” /Erik 

- ”jag brukar försöka att börja lite drastiskt med någonting som väcker intresset” /Maria 

- ”det är inte fel om man dessutom kan ha en sammanfattning på slutet egentligen alltså att man 

sammanfattar de viktigaste sakerna om det går” /Anna 
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Vissa av informanterna beskrev olika tillvägagångssätt för att ordna innehållet i sina 

presentationer. Erik hade tre frågor som han redovisade för, Maria började med ett påstående 

som hon genom presentationen utvecklade och Lars och Kristina försökte skapa en logisk 

inbördes ordning mellan presentationens olika delar.  

 

- ”i det här fallet var det […] tre frågor som jag skulle försöka liksom redovisa litegrann för” /Erik 

- ”jag brukar försöka att börja […] med någonting som väcker intresset kanske något påstående […] som 

jag kan utveckla senare i ett längre resonemang” /Maria 

- ”jag försöker lägga upp det så att det är logisk följd så att man kan följa det som en tråd […] om det nu 

är en process om man börjar med allmän information […] det ska vara logiskt på något sätt tycker jag 

så man inte hoppar där och sen kommer man tillbaka för då kan publiken tappa sammanhanget” /Lars 

- ”bestämmer mig vilken ordning dem ska vara […] få in det där i någon slags kronologisk ordning så att 

det blir förståeligt, så inte information som man borde ha för nästa bild kommer efter” /Kristina 

 

Slutligen tog även Erik och Anna upp att de brukade planera föredraget så att det skulle finnas 

tid för frågor.  

 
- ”det brukar jag tänka på när jag gör sånna här presentationer att om jag ska ha en halvtimme amen då 

planerar jag att prata 20 minuter för då det är alltid någon som avbryter mitt i […] och så brukar det ju 

bli nånting på slutet också” /Erik 

- ”att man inte har för mycket information på för kort tid, det blir ofta lite för forcerat, utan att det finns 

tid för frågor” /Anna 

 

2.2.4 Elocutio 

Elocutio är språkdräkten, hur vi sätter ord på våra tankar och idéer. Även detta var ett område 

som informanterna överlag talade relativt lite om. Den vanligaste kommentaren handlade om 

att göra innehållet så enkelt som möjligt. Särskilt Maria poängterade vikten av att inte 

använda ord och uttryck som publiken inte kunde förväntas känna till.  

 

Här kan en parallell dras till enkätundersökningen. Marias föreläsning var nämligen den där 

flest andel åhörare, knappt hälften av de svarande, kryssat i ”lämplig språkanvändning” som 

en faktor som hade hjälpt dem att tillgodogöra sig innehållet i presentationen. Det här skulle 

kunna visa på talarens makt och möjlighet att kunna påverka publikens upplevelse.  

 

- ”det är fullständigt menlöst och hålla sig på någon nivå eller använda ord som inte målgruppen kan 

känna till eller kan förväntas känna till […] onödigt tillkrånglade ord, fackuttryck som man inte kan 
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förvänta sig att åhörarna känner till som vi kanske slänger oss med på min avdelning men som är totalt 

intetsägande för många andra […] det är nog den största utmaningen skulle jag vilja säga att få fram 

budskap på ett enkelt sätt […] jag lägger mycket vikt vid det när jag förbereder saker, och kan jag inte 

förklara det på ett enkelt sätt då kan det ju vara så illa att jag inte har förstått det själv faktiskt” /Maria 

- ”jag försöker prata så enkelt som möjligt […] jag försöker för jag tycker det är viktigt för att nå fram 

och att folk ska förstå” /Kristina 

- ”en publik som […] inte är insatt i sakfrågan […] då blir förberedelserna mera kring att […] ta bort 

krångliga ord och såna saker för man kan ju berätta en sak utan att använda några krångliga termer men 

ändå så att den som man berättar för förstår vad det handlar om” / Lars 

 

Utöver detta framkom ytterligare några spridda reflektioner kring språket. Erik, som visat 

diagram med statistik under sin presentation, fick kommentarer från enkäterna om ”olämplig 

språkanvändning” och ”svårtolkade diagram”. Han förklarade detta med att han anammat det 

vetenskapsspråk varifrån han hämtat datan eftersom han inte ville ”hålla på och ändra 

statistiken”. Margareta berättade om hur trender förändrats från att det varit eftersträvansvärt 

att visa upp ”allt det här exakta” till att hon nu försökte göra innehållet mer lättsamt och 

trevligt. Även Karl använde språket för att inte bli för högtravande och lade tid innan 

presentationen på att tänka ut skämtsamma formuleringar, medan Anna beskrev hur hon i sin 

roll som myndighetsperson fick anpassa sitt språk och hushålla med utsvävningar och skämt.  

 

- ”jag tänkte faktiskt att det kan vara lite svårt att förklara för det blir också massa nomenklatur i det där 

som är ny för många […] problemet är att jag vill ju inte hålla på och ändra statistiken, jag plockar ju 

den här statistiken från vår rapport som vi har […] så jag bara klippte de rakt av och då har vi använt en 

nomenklatur kanske som inte är som inte alla är bekanta med […] då blir det såhär lite 

vetenskapsspråk” (Respons på enkät-kommentarer om svårtolkade diagram) /Erik 

- ”när jag började jobba […] var mycket statistik och […] en viss kultur och där var liksom alla siffror 

och allt det här exakta som var det som var liksom eftersträvansvärt eller så skulle man göra för att göra 

någonting bra, och det var väl det jag upptäckte under resans gång att så mycket trevligare det är om 

någon sätter en liten gris på nån liten kurva […] det blir ganska tröttsamt med alla dessa siffror” 

/Margareta 

- ”jag hade ju tänkt ut nästan vartenda ord jag sa, det var inte särskilt mycket spontana skämt utan jag 

hade ju tänkt ut det” /Karl 

- ”man kanske inte svävar ut så mycket i skämt och sådär som man kanske annars kan ha nytta av och 

glädje av i en presentation” (Svar på frågan: Hur påverkar det uttrycket när du har en mer formell roll?) 

/Anna 
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2.2.5 Memoria 

Memoria handlar om att lära sig sitt framförande utantill. Informanternas syn på detta 

framkom i deras reflektioner kring att skriva och använda sig av manus. Det senare skulle 

traditionellt falla in under nästa avsnitt om framförandet, men inkluderas här eftersom 

skrivandet och användandet var tätt sammankopplade.  

 

Tre olika förhållningssätt gick att urskilja i talarnas sätt att skriva och använda sig av manus. 

Några skrev ett utförligt manus, memorerade och framförande det nästintill ordagrant. Andra 

skrev ner stödord, och talade någorlunda fritt. Och så fanns det de som skrev ett utförligt 

manus, men som också ville kunna tala mer fritt.  

  

Karl, Maria och (i vissa fall) Anna skrev alla utförliga manus och memorerade dem i stort sett 

ord för ord. Karl motiverade inte sitt tillvägagångssätt, Maria sade att hon memorerade för att 

slippa läsa innantill och Anna använde sig av den här strategin när det var viktigt att hon höll 

tiden.  

 

- ”jag hade ju tänkt ut nästan vartenda ord jag sa” /Karl 

- ”jag brukar ha nerskrivet ganska ordagrant faktiskt vad jag ska säga […] jag brukar ha manuslappar 

[…] det är mer som stöd ifall man skulle komma av sig […] jag memorerar ju för att slippa läsa 

innantill” /Maria 

- ”är det så att jag faktiskt kanske har ett minutschema, ja då måste jag ju verkligen, då får jag ju skriva 

ett manus verkligen, ord för ord och lära in det mer eller mindre” /Anna 

 

Elisabeth och (i andra fall) Anna hade ett förhållningssätt tvärt emot ovan nämnda. De skrev 

manus bestående av stödord och pratade sedan relativt fritt. Elisabeth beskrev sin metod 

ingående. Hon höll ofta längre föreläsningar och försökte då skapa och memorera en linje av 

nyckelord som var knutna till de teman och budskap som föreläsningen innehöll. Anna sade 

att hon vid en mer flexibel tidsram föredrog att inte skriva ner sitt föredrag ordagrant utan 

istället använda sig av stödord.  

 

- ”man kan ju inte memorera flera timmars föreläsning liksom då utan då får man försöka memorera en 

linje […] ofta kan ju en presentation delas upp i små boxar, små budskap, de här fyra bilderna handlar, 

ja man kanske kan skriva ett eller två ord bara då kommer man ihåg ja där kommer fyra bilder som jag 

kan knyta till det ordet och sen kommer några bilder som jag kan knyta till det ordet [---] det kan va nån 

enstaka gång som man kanske har fått till nån mening som man kanske vill säga just precis den 
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meningen i den ordföljden och då får man ju liksom lära sig det […] men ofta är det mer men som sagt 

ett ord att nu ska jag prata kring det där så kommer jag ihåg att prata runt det” /Elisabeth 

- ”annars så brukar jag ju mest försöka ha lite stödord […] jag brukar inte liksom skriva ett manus ord för 

ord i vanliga fall” /Anna 

 

Slutligen Kristina och Erik skrev utförliga manus men ville samtidigt inte vara för bundna vid 

dem. De använde sitt manus som en trygghet ifall de skulle tappa bort sig och reflekterade 

över nackdelar med att läsa innantill. Kristina menade att det ”märks direkt” och Erik sade att 

han kunde tappa kontakten med publiken när han tittade ner i sina papper.  

 

- ”om jag tappar bort mig så skriver jag ganska mycket vad det är jag ska säga […] som en trygghet” […] 

jag brukar skriva precis eller inte precis men i princip vad jag ska säga och markera stödorden för att 

jag inte ska följa det slaviskt för annars blir det så att jag står och läser upp och det bli inge bra […] om 

jag sitter och tittar i pappret och läser liksom precis det märks direkt, utan jag vill kunna prata lite mer 

fritt” /Kristina 

- ”den här gången hade jag ett manus men det är lite mer som ah man kan säga som ett stöd kanske så jag 

försöker att inte läsa alltför mycket innantill […] det är litegrann för och nack-del också har man ett 

manus då är det lätt att det blir liksom att man står och sneglar och läser och har man inget så kanske 

man kan mer tänka på hur man ah möter åhörarna sådär man kan titta på folk litegrann prata med dem 

och så och det missar man ju litegrann då när man har ett manus” /Erik 

 

2.2.6 Actio 

Actio är den del i partesmodellen som handlar om själva framförandet. Ämnen som 

informanterna lyfte fram i anslutning till detta var sitt kroppsspråk, hur de använde rösten, 

ögonkontakt med publiken, sitt yttre samt talängslan.  

 

Kroppsspråk 

Hur de stod och rörde sig under framförandet var något som samtliga informanter 

kommenterade, men som knappt någon av dem sade sig lägga någon större vikt vid. Karl och 

Kristina sade båda att hur de rör eller beter sig var något de inte brukade tänka så mycket på. 

Maria och Lars lade till att det var något de medvetet valde att inte lägga fokus på, något de 

inte brukade bry sig om. Elisabeth menade att hon inte var ”så professionell” att hon tänkte på 

sitt framförande och Anna beskrev det som att hon gärna skulle vilja lära sig att röra sig lite 

mer men att hon i nuläget kände sig mest bekväm med att stå stilla. Erik brukade inte ha 

någon plan för själva framförandet men sade att det kommer naturligt, när han pratar om 

något han ”brinner för”, att han börjar ”fäkta och peka”. 
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- ”jag tänker inte så mycket på hur jag rör mig eller så” /Karl 

- ”när jag gör så tänker jag inte så mycket på hur jag beter mig liksom där” /Kristina 

- ”jag tänker inte så mycket på jamen hur jag för mig själv eller sådär […] jag tänker inte på att jag ska 

liksom röra mig på scenen och sådär det brukar jag inte bry mig så mycket om” /Maria 

- ”det tänker jag inte på, utan jag gör som jag är, omedvetet, så det har jag ina planer på, ingen strategi 

för […] jag står bara där och gör det jag ska, det är inte där jag har fokus” (Svar på fråga: tänker du på 

ditt uttryck, hur du rör dig hur du går och hur du pratar?) /Lars 

- ”jo men saken är väl den att så professionell är jag väl inte” (Svar på frågan: brukar du tänka något på 

hur du framför, det som inte har att göra med vad du säger?) /Elisabeth 

- ”jag är inte så mycket för att röra mig, det kan jag väl känna att det hade jag väl gärna om man hade gått 

nån sån här retorikkurs […] så skulle det säkert vara att just våga röra sig lite mer det, men det ligger 

inte riktigt för mig […] jag tycker nog om att stå ganska still tror jag och prata, det är nog det som är 

mest naturligt för mig” /Anna 

- ”jag brukar inte ha nån direkt plan att nu när du säger det ska du göra si och så […] det brukar komma 

ändå när man pratar om nånting man brinner för så brukar man ändå börja fäkta och peka och greja 

liksom” /Erik 

 

Saker som talarna ändå tänkte på angående sitt kroppsspråk var följande; Maria försökte le 

litegrann emellanåt; Elisabeth tänkte ibland på om hon t.ex. skulle gå fram mot publiken eller 

skriva något på tavlan; Karl använde sig av en pekpinne som för att visa saker på bildspelets 

skärm och Erik försökte att inte stå med händerna i fickorna eller vända ryggen mot publiken.  

 

- ”jag brukar försöka le lite emellanåt, just för att lätta upp intrycket litegrann” /Maria 

- ”det tänker jag ju på emellanåt att nu är det lämpligt om jag tillexempel går fram lite närmare eller det 

kanske jag ska skriva nånting på tavlan eller så” /Elisabeth 

- ”sen gillar jag den här skolfröken-grejen som när man var liten man hade en sån här pekpinne och så 

pekar man, jag gillar att ha den här och sen så står jag med den och såhär” (visar hur han pekar) /Karl 

- ”jag brukar försöka tänka på […] att stå stilla men inte med händerna i byxfickan fast det brukar jag 

ibland göra ändå stoppa handen i fickan […] jag brukar nog bara tänka på att […] gör inget dumt vänd 

inte ryggen mot och titta på skärmen […] för då är det ingen som hör vad du säger” /Erik 

 

Få av informanterna diskuterade vilken roll deras kroppsspråk kunde ha för publiken. Lars, 

som betonat att budskapet var det mest centrala när han själv höll föredrag, trodde ändå att 

framförandet kunde spela en roll för hur publiken förstod budskapet. Han tyckte t.ex. att han 

själv förstod bättre när talaren använde gester för att komplettera orden. Även Anna trodde att 

hennes framförande och kroppsspråk kunde vara viktigt för publiken, men reserverade sig för 

omständigheter som kunde göra formen mindre viktig – så som längden på och ämnet för 

föredraget.  
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- ”jag tror det spelar roll […] sättet att uttrycka sig har också betydelse för förståelse, och ytterst också 

huruvida budskapet kommer fram, de som liksom gestikulerar väldigt mycket kontra de som står stilla 

och pratar liksom i en ton så tror jag det finns en skillnad på hur det upplevs […] jag tycker personligen 

att folk som med händer kan liksom kan komplettera det talade ordet tilltalar mig, jag hänger med då 

mera, man blir liksom inte sömnig utan man följer rörelserna” (Svar på frågan: Tror du det spelar roll 

hur man pratar och rör sig?) /Lars 

- ”absolut det tror jag, och framförallt när man pratar mycket, länge, om man har långa föreläsningar så 

blir det ju fruktansvärt tråkigt om man bara står still tror jag, men oftast i mitt jobb som jag har nu så är 

det ju […] max en timmas föreläsning, och sen också de ämnen jag har och den målgruppen jag oftast 

har de är ju oftast ute efter att få bli matade med ganska torr fakta […] har jag en föreläsare som ska 

handla om hur man ska se positivt på livet […] det är klart att den personen vill jag ju se sprudlar av liv 

och är entusiastisk och hoppar runt på scenen […] där behöver jag det för att det ska bli trovärdigt på 

nåt sätt, så lite återigen vad man pratar om” (Svar på frågan: Tror du att det har någon påverkan på hur 

de tar till sig budskapet, det här hur du säger saker och hur du framför?) /Anna 

 

Röstanvändning 

Något annat som talarna reflekterade över i anslutning till framförandet var sitt sätt att 

använda rösten. För det mesta handlade det om att man försökte tala tydligt och inte för fort. 

 

- ”jag brukar ju försöka att inte prata för mycket eller prata för fort” /Erik 

- ”i och med att jag står inför en grupp och talar till många så blir det ju att man kanske blir starkare i 

rösten man kanske talar saktare man ja man vill vara tydlig med det man har att säga” /Margareta 

- ”framför allt att vara tydlig […] försöka vara tydlig i det jag säger […] prata långsamt” (Svar på frågan: 

hur tänker du på ditt uttryck?) /Lars 

 

Maria och Elisabeth tog även upp röstens dynamik. Elisabeth beskrev hur hon kunde bli 

entonig och ”tjatig” om hon inte fick någon respons av publiken och Maria trodde att en 

levande röst kunde vara en viktig del i att hålla publiken uppmärksam. I det hade Maria rätt, 

då åtminstone enkätundersökningen visade att ”odynamisk röstanvändning” var den faktor 

som flest åhörare upplevde gjorde det svårare för dem att ta till sig presentationen.  

 

- ”om man inte får några reaktioner så kan jag känna […] att jag står och blir tjatig […] man blir entonig, 

det är svårt att vara levande i presentationen om man inte får något tillbaka” /Elisabeth 

- ”det är nog att man inte blir för långrandig, för entonig” (Svar på frågan: Vad tror du det är som håller 

deras uppmärksamhet?) /Maria 
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Ögonkontakt 

Beträffande att titta på sin publik beskrev talarna olika förhållningssätt. Kristina, som upplevt 

starkt obehag i anslutning till att hålla föredrag, försökte att inte titta på dem alls. Både hon 

och Karl menade att man egentligen borde ha ögonkontakt, men beskrev olika anledningar till 

varför det kunde vara svårt – Kristina eftersom hon inte var en så van föreläsare samt kände 

”viss anspänning” i situationen och Karl eftersom han var så inne i det han höll på med.  

 

- ”jag kommer inte ihåg hur många det var […] jag försökte att inte titta på dem” /Kristina 

- ”det har man lärt sig att man måste titta och försöka få kontakt och liksom så, men a jag känner mig 

fortfarande inte som någon van föreläsare det skulle jag inte säga i och med att dels gör jag det inte så 

ofta så är det en viss anspänning när jag ska göra det” /Kristina 

- ”det är ju liksom en sån där grundläggande del i presentationsteknik att man måste titta på folk när man 

pratar till dem, jag har ju gått nån kurs för jättelänge sedan […] och just det där kommer jag ihåg att 

man måste titta på folk, och inte titta på samma hela tiden heller, det är ganska svårt ibland man är så 

inne i själva grejen” /Karl 

 

När Lars och Erik tittade på sin publik gjorde de det för att se om de var med på noterna. Lars 

sade att han tittade på sin publik utan att aktivt läsa av dem men ändå brukade snappa upp 

tecken, som t.ex. en rynkad panna, om någon inte hängde med. Då kunde han stanna upp och 

ställa en kontrollfråga. Erik tittade på sin publik för att se om någon räckte upp handen. 

 

- ”tror inte jag gör det medvetet [läser av publiken] utan jag tittar på dom, men jag tror jag är mer 

upptagen av det jag säger […] samtidigt om jag märker om nån visar tecken på att de inte hänger med 

så snappar jag upp det […] om jag nu inte råkar se, nu rynkar Anna på pannan där […] då kan jag ställa 

en fråga, ’förstår ni vad jag menar?’” /Lars 

- ”jag brukar tänka på att jag ska försöka att titta runt litegrann sådär så man ser om det är nån som har 

nån fråga så och liksom räcker upp nån hand” /Erik 

 

Det yttre  

Något ytterligare som talarna reflekterade över i anslutning till framförandet var sitt yttre – sin 

klädsel och sitt utseende. Karl var den som lade störst vikt vid detta. Han beskrev hur han 

brukade ha kavaj på sig för att kunna känna och utstråla pondus samt hur han ansåg sig ha ”en 

del gratis” genom att vara en äldre man. Margareta beskrev hur hon haft kavaj som klädkod 

på tidigare arbetsplatser men nu tyckte om att klä sig mer fritt och visa upp en egen identitet. 

Maria ville vara ”hel, ren och prydlig” när hon framträdde och Lars menade att det yttre inte 

borde spela någon roll, men att det kunde ha en betydelse ifall åhöraren hakade upp sig på 

något och därmed distraherades från budskapet. 
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- ”hel och ren, prydlig, sen tänker jag inte så mycket mer” /Maria 

- ”jag har ju nästan alltid kavaj på mig då det har jag ju aldrig annars […] det är för att utstråla pondus 

liksom, det är liksom även om jag inte känner det så vet jag att många läser in det och då känner jag det 

lätt också själv” /Karl 

- ”i och med att man är äldre man så har man ju inte svårt att spela på sin pondus, det kan säkert vara 

svårare för en ung tjej, och jag har ju en del gratis där kan man ju säga, tror jag, det bara är så” /Karl 

- ”där jag jobbade privat där var det alltid kavaj och så och det är det ju inte alltid nu och det är ganska 

skönt […] det var lite skyddsdräkt lite så att vara en i mängden där på något sätt […] det tycker jag är 

positivt att man får ha en liten egen identitet” /Margareta 

- ”det är budskapet som ska gå fram […] resten är bara påbyggnad, om man tycker att jag har en trevlig 

skjorta så det är bara plus men det är inte det som är det viktiga […] hur jag är klädd […] hur jag ser ut 

och om jag är lång eller kort och sånt där att sånt ska inte behöva spela roll” /Lars 

 

Talängslan  

Fyra av de åtta talarna hade själva upplevt eller sett andra uppleva starka obehagskänslor i 

anslutning till att prata inför människor. Kristina beskrev detta mest ingående. Hon berättade 

om hur hon tvingat sig själv att tacka ja när hon fått frågan om att hålla föredrag och hur hon 

allteftersom övervunnit sin rädsla, som dock ännu inte var helt borta. Hennes oro beskrev hon, 

vilket är typiskt vid talängslan, att publiken skulle tycka att hon var konstig eller på andra sätt 

döma henne.  

 

- ”jag tycker att det är jättejobbigt, jag har ju tvingat mig själv att göra för egentligen så tycker jag inte 

om att stå framför folk och jag har alltid tyckt det var jättejobbigt och oftast sagt nej men sen så 

bestämde jag mig en dag för att nej det här måste jag fixa […] så då har jag tvingat mig att när det blivit 

aktuellt att tacka ja när jag får frågan och då har ju liksom den här nervositeten lite försvunnit och jag 

har gjort det så många gånger och jag vet att jag har överlevt varje gång” /Kristina 

- ”man vill ju att de ska tycka att det jag gör är bra […] att de inte sitter och tänker jamen ’vad är det där 

som sitter däruppe var har de hittat henne nånstans?’ nej men alltså att de liksom tycker att ’ah vad är 

det här’ […] att de ska döma en […] det är väl det man är orolig för när man ställer sig däruppe” 

/Kristina 

 

Även Maria och Karl hade upplevt starkt obehag vid talsituationer och Lars hade sett flera 

kollegor som blivit ”väldigt väldigt förstörda när de ska prata”. 

 

- ”jag har tyckt att det har varit jättejobbigt, det är ju fortfarande så att jag inte gör det med en klackspark 

direkt utan jag förbereder mig extremt noga och så, jag har jobbat en del med det faktiskt […] det var 

mer förr i tiden, men i och med att man blir nervös och får hjärtklappning och då kommer andningen 
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upp här så att det blir rätt fysisk svårt att prata liksom, det är otroligt stressande när det väl sätter in” 

/Maria 

- ”när jag var ung så hatade jag att stå framför folk och prata, och det tror jag delvis beror på att man inte 

upplever att man har någon pondus” /Karl 

- ”jag har sett flera kollegor […] som blir väldigt väldigt förstörda när de ska prata […] då är det synd för 

den personen ska inte då göra det tycker jag för det är bara en plåga och det blir inget bra 

[…] egentligen är det en arbetsgivarfråga, de ska inte behöva göra det, någon borde se det och […] 

plocka av uppgiften från dem […] det är inte ofta jag har sett det ska jag säga också men när det har 

hänt har det varit väldigt tragiskt” /Lars 

 

2.2.7 Bildspel 

I analysens sista avsnitt redogörs för talarnas reflektioner kring bildspelet, det 

presentationshjälpmedel som samtliga använde sig av och som på olika sätt påverkade deras 

förberedelse och framförande.  

 

Det här var det område där jag som intervjuare medvetet varit mest styrande. Själva 

reflekterade talarna främst kring hur bildspelet skulle utformas och användas, men eftersom 

det är ett omdebatterat ämne ombads de även att motivera sin användning samt säga vad de 

såg som bildspelets för- och nackdelar.  

 

Utformning 

Talarnas reflektioner kring bildspelet handlade ofta om vilken mängd text det skulle 

innehålla. Här fanns två tydliga intressen. Å ena sidan ville man visa så lite text som möjligt. 

Maria sade att hon själv tyckte det var tråkigt att titta på bilder med mycket information, Lars 

menade att ju mer det står på bildspelet desto mindre lyssnar publiken på vad talaren säger 

medan Karl och Erik försökte att begränsa sin textmängd utan att gå närmare in på varför.  

 

- ”jag försöker att inte ha alltför mycket information på varje sida, det är ju jättetråkigt att titta på sånna 

bilder så jag försöker verkligen att minimera texten” /Maria 

- ”målet att ha mycket lite på Powerpoint och ha sin berättelse i huvudet […] ju mer man har på sin 

Powerpoint ju mindre lyssnar folk på dig” /Lars 

- ”försöka att ha så lite på skärmen som möjligt alltså inte så himla mycket text” /Erik 

- ”jag tror man ska inte ha för mycket text alltså utan det gäller ju att hitta kvintessensen i någonting och 

sen skriva det”  /Karl 
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Å andra sidan ville man inte ha för lite text. Det här intresset grundade sig i en hänsyn till 

åhörarna som man ville ge möjligheten att tillgodogöra sig presentationen i efterhand. Därför 

utformade Kristina, Anna och Karl sina bildspel så att de skulle kunna ge något, även utan 

deras prat, till den som i efterhand ville påminna sig om vad som sagts under föreläsningen. 

Karl beskrev avvägningen mellan dessa båda intressen som en balansgång.  

 

- ”man ska kunna gå tillbaka till min presentation för de läggs ju ut nu på vårt intranät […] och då vill jag 

ändå att de här bilderna utan mitt prat ändå ska ge någonting” /Kristina 

- ”det är väl så jag har försökt tänka vad gäller när man lägger upp en Powerpoint-presentation att det är 

ju det här de har med sig i efterhand sen, det ska kunna vara stödord liksom” /Anna 

- ”ofta görs ju mina Powerpoints tillgängliga för de som lyssnar på föredraget och då kan det hjälpa dem 

att minnas de viktigaste sakerna” /Maria 

- ”det är ju alltid så att de vill ha ut det i efterhand och har man för lite information på bilden så säger det 

absolut ingenting i efterhand […] då kan det behövas en del text, att man sen när man tittar på det 

efteråt ska förstå ’vad handlade det där om?’, så det är det är alltid en balansgång där” /Karl 

 

Lars däremot resonerade tvärt om. Han försökte ha lite på sin skärm just för att publiken inte 

skulle kunna förlita sig på att kunna läsa det i efterhand eftersom han menade att det gjorde 

dem mindre uppmärksamma under själva föredraget.  

 

- ”ha bilder som är bara väldigt stolpiga, det tänker jag på när jag gör mina bilder […] så att inte allting 

står där skrivet för då ’kan vi få Powerpoint på mail med hem?’ ’ja det kan ni få’ ’ja okej då kan jag 

sova en stund för jag missar ingenting’” /Lars  

 

Ytterligare en aspekt kring bildspelets utformning beskrevs av Elisabeth. Hon höll ibland 

föreläsningar som någon annan planerat, och fick då anpassa sig till ett bildspel som hon inte 

själv skapat. På sin höjd kunde hon vid sådana tillfällen ta bort någon bild som hon inte var 

bekväm att prata till.  

 

- ”det kan ju vara en helt annan person som har planerat presentationen och bilderna sen kanske […] om 

man har ett manus i stort sett så använder man ju ändå sina egna ord litegrann eller man kanske kan få 

dölja nån bild för att man känner att den där är jag inte riktigt bekväm att prata till […] det är ju lättare 

naturligtvis om det är något som man har planerat själv” (Svar på frågan: Hur brukar du tänka när du 

planerar dina presentationer?) /Elisabeth 
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Användning 

Utöver lämplig textmängd tog även flera av informanterna upp vikten av att inte prata 

samtidigt som texten visades. Kristina, Lars och Erik beskrev hur man som åhörare tappar 

koncentrationen på det som sägs om man samtidigt ska försöka läsa vad som står på skärmen. 

Behövde man visa mycket text menade Maria och Lars att talaren måste vara tyst och ge 

publiken tid att läsa. Erik menade att talaren själv behövde läsa texten innantill, men lade till 

att man då lika gärna kunde ge ut handouts.  

 

- ”står det väldigt mycket text så […] har man ju fullt sjå med att läsa vad som står och då missar man 

vad personen säger” /Kristina 

- ”om man har en Powerpoint med mycket information då kan man inte samtidigt stå och prata för att 

folk kan ju inte både lyssna och titta samtidigt, utan använder man Powerpoint så måste man ge 

åhörarna tillfälle att verkligen läsa det som står” /Maria 

- ”man blir ju framförallt väldigt delad, framförallt om man har en dålig ppt som är detaljerad och som 

klipper ut ett helt stycke från lagstiftning och sådär […] första minuten sitter man liksom och kisar och 

läser det där och missar allting de har sagt antingen är du tyst och låter dem läsa och sen pratar du men 

om du gör det samtidigt då lyssnar de inte på dig” /Lars 

- ”det är så väldigt svårt att tycker jag själv när jag sitter på sånt där att läsa […] samtidigt som 

[föreläsaren] pratar för man säger inte samma ord och då kan jag inte ta till mig det […] så ska man ha 

mycket text då får man nästa stå och läsa den texten innantill bara och då kan man ju lika gärna bara ge 

ut handouts” /Erik 

 

Någon som visade ett delvis annat förhållningssätt var Karl. Han brukade ha med hela 

lagparagrafer i sina bildspel, men förklarade då att en sådan bild med mycket text ”den var 

inte meningen att de skulle hinna läsa”. 

 

- ”när jag pratar är det ju ofta om lagstiftning […] och då gillar jag ju att skriva en lagparagraf och sen 

pratar jag om den [---] jag vet att det var en bild med mycket text på men den var inte meningen att de 

skulle hinna läsa” /Karl 

 

Bildspelets för- och nackdelar  

Bildspelet var en självklar, och av de flesta ej ifrågasatt, del av presentationen. På frågan 

varför de använder sig av bildspel hänvisade talarna i första hand till att ”det är så vi gör”. 

Ingen nämnde något uttalat krav utan verkade följa en outtalad men stark tradition. 
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- ”alla gör Powerpoint, jag skulle inte bli portad om jag inte hade Powerpoint men alla gör det så det har 

blivit av vanan” /Lars 

- ”jag brukar utgå ifrån en Powerpoint för det är ofta så vi gör härifrån” /Anna 

- ”det går ju lite på slentrian ibland att man tänker att man ska ha en Powerpoint” /Maria 

- ”ja det har nog varit så ja precis, och det är ju det vi ska liksom använda när vi presenterar det är ju det 

som är sagt liksom […] det är väl det vi har på Livsmedelsverket att vi använder det” (Svar på frågan: 

Brukar du använda Powerpoint i dina presentationer?) /Kristina 

- ”nej inte på det sättet så är det ju inte det är klart att man skulle kunna ha en bild och prata runt men 

någonting är väl bra och vila ögonen på” (Svar på frågan: Är det tillsagt att ni ska använda en 

Powerpoint när ni presenterar?) /Kristina 

 

När de ombads reflektera över bildspelets fördelar nämnde flera hur det var ett stöd för dem 

som talare. Karl var tydlig med att han använde bildspelet främst för sin egen skull, för att 

komma ihåg vad han skulle säga. Även Lars såg det som ett minnesstöd till talaren och ett sätt 

att få struktur på föreläsningen. Anna upplevde att bildspelet sparade henne tid och var ett 

enkelt sätt att skapa en föreläsning på medan Maria tyckte att bildspelet hjälpte henne att 

lägga emfas på sådant som var viktigt. Hon trodde att det skulle krävas ”mer omsorg om 

materialet” ifall hon skulle hålla en föreläsning utan bildspel.  

 

- ”bilderna gör jag mest till mig själv, för att jag ska komma ihåg vad jag ska säga” /Karl 

- ”det är ju som en minnesbild det är ett sätt också att lägga fram de punkter man kommer prata om, få en 

struktur på en föreläsning” /Lars 

- ”det handlar ju oftast […] om tiden, hur mycket tid man får avsätta här eller kan avsätta här för en 

presentation och då är det ju ett ganska enkelt ändå sätt” /Anna 

- ”jag tror det kräver lite mer omsorg om materialet så att man sätter emfas på det som behöver sättas 

emfas på, som man får på köpet med en Powerpoint annars” / (Maria om hur det skulle vara att inte 

använda Powerpoint) 

 

Två av talarna reflekterade över hur bildspelet kunde vara till hjälp för åhöraren.  

Anna menade att det kunde tjäna som stödord under presentationens gång samt vara bra att gå 

tillbaks till i efterhand. Dessutom tänkte hon att publiken ofta är van att ta in information via 

bildspel och därför enkelt kan ”sätta på inhämtningsdelarna i hjärnan”. Även Maria var inne 

på att bildspelet kan fungera som både stödord och minnesanteckningar, samt att det på olika 

sätt förstärker hennes framställning – t.ex. genom en bild som väcker flera sinnen. 

 

- ”ja dels att de får de här stödorden […] skulle de missa nåt jag säger så kan de koppla ihop det med nån 

punkt som står på den här Powerpointen, och sen också framförallt i efterhand sen tänker jag […] de 
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kanske kommer på nånting lite senare att ’juste ja hur var det nu med det där? A men det sa nog hon på 

den där föreläsningen ska jag gå tillbaks och se om hon nämnde det’ och då kanske man kommer ihåg 

om man ser nåt om det där” (Svar på frågan: Vad är fördelen med Powerpoint jämfört med att prata 

fritt?) /Anna 

- ”det ju […] ett sätt som folk är rätt vana också att ta in informationen via […] är man van vid att läsa 

Powerpoints eller liksom förstår hur det systemet fungerar så sitter man inte och lägger energi på det 

utan man kan liksom bara sätta på inhämtningsdelarna i hjärnan och så hämtar man in den där 

informationen” /Anna  

- ”nästan alltid […] det händer att jag kör utan också men då är det mer till auditorier som är väldigt väl 

insatta i det jag ska prata om […] jag tänker att de som är insatta behöver kanske inte de här stödorden 

som jag kan slänga upp annars” (Svar på frågan: Använder du alltid Powerpoint?) /Maria 

- ”den förstärker min muntliga framställan, antingen via en bild som kan väcka liksom flera sinnen […] 

eller rent faktamässigt att man sammanfattar de viktigaste punkterna, ofta görs ju mina Powerpoints 

tillgängliga för de som lyssnar på föredraget och då kan det hjälpa dem att minnas de viktigaste 

sakerna” (Svar på frågan: vad ser du som funktionen med ppt?) /Maria 

 

Få av talarna reflekterade kring eventuella nackdelar med bildspelet. Anna sade utan vidare 

motivering att det egentligen var ett ”ganska tråkigt hjälpmedel” och Maria nämnde att hon 

kunde tappa kontakten med publiken när hon ”fipplar med tekniken” och vänder sig mot 

skärmen. Utöver detta var det bara Lars som tog upp problematiska aspekter med 

användandet av bildspel, vilket han dock gjorde utförligt. Han menade att bildspelet var något 

vi blivit väldigt beroende av, att det tagit över rollen som berättare i talarens ställe och att det 

sällan tillför något utan främst utgör en distraktion för publiken.  

 

- ”ja egentligen ett ganska tråkigt hjälpmedel” (Svar på fråga: hur ser du på pp som hjälpmedel i din 

presentation?) /Anna 

- ”ja hur det än är så står man ju och fipplar där med tekniken och man tappar ju lite av kontakten med 

åhörarna medan man står och knappar och grejar och man kanske vänder sig mot skärmen och sådär, 

det är väl nackdelen” (Svar på frågan: finns det någon fördel med att inte använda pp?) /Maria 

- ”jag tycker det är distraherande moment det är sällan det tillför nånting man skulle kunna ha 

anteckningsblock som du har här också med samma syfte [---] om man skulle vara radikal sådär och 

föreslå nånting annat då skulle jag ta bort pp […] men jag tror att vi har skapat ett beroende även hos 

åhörare så fort man ska presentera nånting så ’var är ppt?’” /Lars 

- ”min bild över lag om jag generaliserar väldigt mycket det är att vi har blivit väldigt beroende av 

Powerpoint att vi använder det snarare som en berättare snarare än att det är vi som berättar [---] jag 

möter ändå många föreläsare och det är inte många som har den förmågan […] att med egna ord och 

illustrationer kunna berätta [---] [utan Powerpoint] då har man hela uppmärksamheten på sig inget annat 

och då har man alla de fördelar liksom man fängslar publiken genom liksom sig själv” /Lars  
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3. DISKUSSION 

Åhörarna 

Syftet med enkätundersökningen var att identifiera faktorer i en muntlig presentation som 

åhörare upplevde påverkade deras förmåga att ta den till sig. Resultaten visar att ett väl 

formulerat syfte, en tydlig disposition samt ett för syftet relevant innehåll upplevdes som 

särskilt hjälpsamt medan en odynamisk röstanvändning samt en för stor mängd text i bildspel 

som särskilt ohjälpsamt.  

 

Vad detta säger om åhörarnas verkliga uppfattning är svårt att säga. Enkäten har flera 

begränsningar, både som metod generellt och i det här fallet kanske särskilt genom att den 

handlade om något som de svarande förmodligen inte var bekanta med eller vana att 

reflektera över. Det är därför svårt att säga hur ”nära” enkätsvaren hamnade deltagarnas 

riktiga uppfattning. Något som bidrar till denna osäkerhet är det faktum att de faktorer som 

flest kryssat i var de som på enkäten var placerade högst upp i vänstra hörnet, först i 

läsriktningen, och alltså skulle kunna vara särskilt ”enkla” att välja.  

 

Men även om resultaten är osäkra väcker de tankar och frågor. Som att det verkar finnas en 

skillnad i karaktär mellan faktorer som identifierades som hjälpsamma respektive 

ohjälpsamma. De förra tycks handla mer om saken medan de senare handlade mer om formen 

för föredraget. Vad beror det på? Kan det vara så att åhörarna i detta sammanhang ser saken, 

budskapet och innehållet som det viktiga? Kan det vara så att formen för föredraget, talarens 

sätt och budskapets gestaltning läggs märke till först när det är något som stör? När talaren 

pratar entonigt eller man inte hinner läsa allt på skärmen? Det vore spännande att undersöka 

vidare. 

 

Det mest iögonfallande resultatet från enkätundersökningen var annars att det var betydligt 

vanligare att åhöraren kryssade för en hjälpande faktor än det motsatta. Vad var anledningen 

till detta? Drog man sig av någon anledning för att vara kritisk? Ville man stötta sina kollegor 

genom att fokusera på det som var positivt? Eller hade man helt enkelt inte några kritiska 

synpunkter? Och i så fall, varför inte? Var det för att man fann presentationen meningsfull? 

För att man tyckte sig ha förstått? Eller nöjer man sig med att ha hört? Även det återstår att ta 

reda på.  
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Talarna 

Beträffande talarperspektivet var det möjligt att få en djupare inblick och deras syn på 

muntliga presentationer har framkommit från en rad olika aspekter. Mest intressanta fann jag 

deras tankar kring den övergripande föreläsningssituationen – tankar som påverkar hela 

talarnas process, från planering till framförande.  

 

Ett sådant exempel är vad talarna hade för mål med sin föreläsning. Medan några fokuserade 

på sin egen prestation, på att helt enkelt hålla föredraget, hade andra som mål att påverka sin 

publik. Hur talaren definierar denna mållinje är en av presentationens mest grundläggande 

förutsättningar. Det avgör när man ser sitt uppdrag som slutfört, när man är nöjd med sin 

insats, och det kommer i alla avseenden att forma vägen dit. Det var t.ex. tydligt att talarna 

ansträngde sig olika mycket för att få med sig sin publik – beroende på hur man såg på sitt 

uppdrag.  

 

Något annat som fick stort utslag på presentationen var hur nästan samtliga talare upplevde 

sig begränsas av ämnet för föreläsningen. De lade generellt stor vikt vid publikens 

förhandsintresse av ämnet och såg detta som avgörande för hur föreläsningen skulle tas emot. 

Det här är intressant eftersom det speglar hur talaren ser på sin roll och sin förmåga som 

föreläsare. Är man någon som formar sitt innehåll så att det kan passa publiken eller är man 

någon som förmedlar sitt innehåll och hoppas att det passar publiken? Kommer man att 

förbereda sig genom att försöka göra sitt innehåll intressant eller kommer man med ljus och 

lykta försöka hitta innehåll till sin presentation som redan på förhand kan vara intressant?  

 

I denna studie sågs sig alltså de flesta av talarna i någon mån som en passiv länk mellan 

innehåll och mottagare, likt en strömkabel som överför information. Det väcker frågan, vad är 

syftet med en muntlig presentation? Varför placerar vi en talare mellan ett innehåll och en 

publik? Är det för att talaren ska fungera som en strömkabel? Vore det inte i så fall enklare att 

skicka ett mail? Utan att efterfråga några som helst färdigheter i presentationsteknik vill jag 

påstå att rollen som talare innebär att göra något som strömkabeln inte kan, nämligen att 

hjälpa mottagaren att förstå innehållet.  

 

En annan aspekt av talarnas syn på föreläsningssituationen var hur de hade olika syn på sin 

publik. Trots att de vid den aktuella konferensen förblev desamma tillskrevs åhörarna olika 

förmågor och olika behov av olika talare. Medan de i någons ögon var ”vana lyssnare” som 
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förväntade sig att bli matade med ganska torr information, behövde de i någon annans ögon 

framförallt kunna relatera till sitt eget liv, förstå språket, känna respekt för talaren eller själva 

ta sig tid att lyssna. Eftersom talarna ser – och därmed vill tillgodose – olika behov hos sin 

publik kommer de även att forma sin presentation på olika sätt.  

 

Slutligen beskrev två av de åtta talarna hur de kände tvivel kring nyttan med presentationen. 

Dessa två var också de som mest uttryckligen ville få publiken att utföra någon form av 

handling – en handling som de märkte ofta uteblev. Förutom att det påverkar talarnas 

motivation till att hålla föredrag är detta exempel på när muntliga presentationer inte är helt 

effektiva kommunikationsmedel. Ingen av de resterande talarna uttryckte liknande tvivel men 

huruvida deras presentationer bättre uppfyller sina respektive syften är svårt att säga eftersom 

de inte var lika tydligt definierade eller mätbara. 

 

I intervjuerna framkommer alltså olika sätt att se på situationen som talarna befinner sig i. De 

verkar förhålla sig till delvis olika spelregler, se och anpassa sig till olika behov hos sin publik 

och beskriver inte sällan en osäkerhet kring grundläggande saker som vad man ska säga och 

varför. I anslutning till detta väcks en fråga kring betydelsen av det faktum att föredragen ofta 

hålls på uppdrag av någon annan. Sju av de åtta talarna hade själva inte valt att hålla sin 

presentation utan blivit ombedda att göra det. Dessa sju går miste om en viktig 

kompassriktning och utgångspunkt som man annars får – bara av att ha något som man vill 

framföra, till en viss mottagare, av en viss anledning. När talarna inte själva har tagit 

initiativet till föreläsningen blir det desto viktigare att uppdragsgivaren har gjort en analys av 

vad man önskar få ut av tillfället samt kommunicerar detta till föreläsaren. Intervjuerna i den 

här studien vittnar om både en brist på och en önskan om sådan kommunikation och det 

verkar sannolikt att bakomliggande analysen i flera fall saknas. Det här ser jag som en viktig 

fråga att undersöka vidare.  

 

Då ovanstående aspekter enligt min mening hör till de med störst inverkan på talarna, 

presentationen och publiken är den följande diskussionen, kring analysens övriga delar, mer 

kortfattad. Sammantaget handlade talarnas reflektioner kring att förbereda, skapa och 

framföra sitt föredrag mer om vad än om hur. Utifrån hur de beskriver sin förberedelseprocess 

verkar den största delen av arbetet ägnas åt att bestämma vad som ska sägas och vad som ska 

visas på bildspelet. Detta blev tydligt när talarna pratade om framförandet – som kan sägas 

utgöra just formen av innehållet – vilket ingen av talarna lade någon större vikt vid.  
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Publiken består av människor. Men obalansen mellan talarens fokus på form och innehåll ger 

bilden av en åhörare mer lik en dator. Någon som, som Anna beskrev det, kan ”sätta på 

inhämtningsdelarna i hjärnan”. Och nog kan en publik vara vana lyssnare såtillvida att de 

sitter tysta och ser någorlunda koncentrerade ut i en timma – men för att faktiskt förstå, 

minnas och motiveras att bidra till den förändring som talaren vill uppnå krävs förmodligen 

mer hjälp på vägen.15 Kan vi kräva det av talaren? Vad kan man överhuvudtaget kräva av 

någon som jobbar med något helt annat till vardags än att hålla föredrag? Kan man begära 

något mer än att den personen kommer på något att säga och säger det? Ja, återigen handlar 

det inte om att Karl ska gå ett antal retorikkurser, tala utan manus eller förändra sitt 

kroppsspråk. Det handlar om att Karl trots allt är en talare, inte en strömkabel, och jag tror det 

är viktigt att han själv ser sig som en sådan. Inte minst när han pratar inför 200 personer på en 

lördag.   

 

Förutom föreställningar om talarens roll och förmåga, skulle en del i förklaringen till ett 

generellt bristande fokus på hur kunna vara att formen redan är färdig. Bildspelet var en så 

självklar del av presentationen att det användes även av den av talarna som helst velat vara 

utan, eftersom ”det är så alla gör”. Denna tradition och förväntan gör att talarna inte behöver 

reflektera över hur deras innehåll bäst ska formas och presenteras för publiken. Alla stöper 

automatiskt sitt föredrag i samma form, en form som dock inte nödvändigtvis passar vare sig 

dem själva, innehållet eller åhörarna.   

 

Slutligen vill jag lyfta fram det faktum att hälften av talarna själva upplevt eller sett kollegor 

uppleva starka obehagskänslor i anslutning till att hålla muntliga presentationer på sin 

arbetsplats. Sådana erfarenheter skapar stress för den drabbade, inte bara på jobbet utan också 

utanför. Såsom Kristina som berättade att hon knappt kunnat sova nätterna innan en 

presentation. Både Kristina och Maria beskriver hur de har varit ensamma med sina tankar 

och på egen hand hittat sätt att handskas med situationen – sätt som för dem båda innebär 

noggrann förberedelse samt fokus på (eftersom det är svårt nog) att få det sagt.  

 

                                                      
15 (Notera dock att resultaten från enkäten inte visar på något större missnöje från publiken angående talarnas 

bristande fokus på form, vilket diskuterats tidigare.) 
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BILAGOR 

Bilaga I: Intervjuguide 
 

Bakgrund 

- Forskningsarbete 

- Om enkäterna 

- Om intervjun 

o 30-40 min 

o användning av material, ok? 

o inspelning, ok? 

o upplägg: börja med generella frågor  mer specifika om just din presentation 

 

Muntlig presentation 

- Tankar  

- Erfarenheter 

- Känslor 

 

När blir du nöjd? Ditt mål när du talar? 

 

Något du märkt är viktigt för dig att tänka på? 

- Inför presentation 

- Under presentation 

 

Åhörarnas roll 

- Deras påverkan på dig 

- Deras roll/ansvar 

 

Om vi tittar på just … vad var syftet med den presentationen? 

 

Hur förberedde du dig? 

- Situation, publikanpassning 

- Hitta material 

- Disposition 

- Välja ord, bilder, Powerpoint (övriga tankar kring PP, bra dåligt?) 

- Manus 

- Övning, framförande 

 

Hur kändes det att hålla presentationen? 

- Något som fungerade bra, mindre bra? 

 

Är du intresserad av att ta del av enkätsvaren? 

- Presenterar enkätsvar 

 

Sammanfattningsvis, vad tänker du kring det vi pratat om här? 

- Relevans? 

- Framöver?   
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Bilaga II: Enkät 
 
Observera att de två kommande bladen kopierandes som fram- respektive baksida på samma 

A4-papper, som viktes på mitten för att forma ett häfte. På häftets framsida fanns information 

om undersökningen och alternativ för ålder och kön. Mittuppslaget utgjordes av frågor för 

föreläsning 1 och 2 och på häftets baksida fanns frågor för föreläsning 3.   
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Föreläsning 3: ”XXX” 

 

1. Vad tyckte du om presentationen? Markera en siffra mellan 1–4 som 

stämmer bäst: 

 

 

 

 

2. Vilken/vilka av dessa faktorer gjorde det lätt för dig att ta till dig 

presentationens innehåll? 

 

3. Vilken/vilka av dessa faktorer gjorde det svårt för dig att ta till dig 

presentationens innehåll? 

 

4. Vad upplevde du som det största hindret för att ta till dig presentationen? 

Skriv med egna ord: 

 

 

 
 

Enkätundersökning 

 

 

Denna enkät är en del av ett forskningsprojekt, vårterminen 2016 i retorik 

vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Syftet med 

enkäten är att identifiera faktorer som är centrala för hur du som åhörare 

tar till dig innehållet i en muntlig presentation.  

 

Stort tack för din tid och medverkan!  

 

Kontakt: fil. stud. A. Cerenius, anna.cerenius.6847@student.uu.se 

Handledare: doc. M. Hietanen, mika.hietanen@littvet.uu.se  

 

 
 

Ålder: ☐ –28   ☐ 29–39   ☐ 40–50   ☐ 51–61   ☐ 62+ 

 

Kön: ☐ Kvinna   ☐ Man   ☐ Annat 

 

 

 

 

 

Tema: XXX 

 

 

 

☐  Klart formulerat syfte 

☐  För syftet relevant innehåll 

☐  Förtydligande exempel 

☐ Lätt att följa med, tydlig      

disposition 

☐  Lämplig språkanvändning 

☐  Illustrationer i bildspel 

☐  Lagom mängd text i bildspel 

 

☐  Gester, hållning, rörelse 

☐  God publikkontakt, blick 

☐  Dynamisk, ”levande” röst  

☐  Talar fritt från manus 

☐  Visar personligt engagemang 

☐  Kunnig, förtroendeingivande 

☐  Talarens klädsel, yttre, utseende 

☐  Något annat? Skriv nedan: 

 

 
 

 

 
☐  Oklart formulerat syfte 

☐  För syftet ej relevant innehåll  

☐  Ej förtydligande exempel 

☐  Svårt att följa med, otydlig 

disposition 

☐  Olämplig språkanvändning 

☐ Illustrationer i bildspel 

☐  För stor mängd text i bildspel 

 

☐  Gester, hållning, rörelse 

☐  Bristande publikkontakt, blick 

☐  Odynamisk röstanvändning 

☐  Manusbunden 

☐  Bristande personligt engagemang 

☐  Ej förtroendeingivande 

☐  Talarens klädsel, yttre, utseende 

☐  Något annat? Skriv nedan: 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 

Missnöjd   Nöjd 
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Föreläsning 1: ”XXX” 

 

1. Vad tyckte du om presentationen? Markera en siffra mellan 1–4 som 

stämmer bäst: 

 

 

 

 

2. Vilken/vilka av dessa faktorer gjorde det lätt för dig att ta till dig 

presentationens innehåll?  

 

3. Vilken/vilka av dessa faktorer gjorde det svårt för dig att ta till dig 

presentationens innehåll? 

 

4. Vad upplevde du som det största hindret för att ta till dig presentationen? 

Skriv med egna ord: 

 

Föreläsning 2: ”XXX” 

 

1. Vad tyckte du om presentationen? Markera en siffra mellan 1–4 som 

stämmer bäst: 

 

 

 

 

2. Vilken/vilka av dessa faktorer gjorde det lätt för dig att ta till dig 

presentationens innehåll? 

 

3. Vilken/vilka av dessa faktorer gjorde det svårt för dig att ta till dig 

presentationens innehåll? 

 

4. Vad upplevde du som det största hindret för att ta till dig presentationen? 

Skriv med egna ord:

1 2 3 4 

Missnöjd   Nöjd 

☐  Klart formulerat syfte 

☐  För syftet relevant innehåll 

☐  Förtydligande exempel 

☐ Lätt att följa med, tydlig      

disposition 

☐  Lämplig språkanvändning 

☐  Illustrationer i bildspel 

☐  Lagom mängd text i bildspel 

 

☐  Gester, hållning, rörelse 

☐  God publikkontakt, blick 

☐  Dynamisk, ”levande” röst  

☐  Talar fritt från manus 

☐  Visar personligt engagemang 

☐  Kunnig, förtroendeingivande 

☐  Klädsel, yttre, utseende 

☐  Något annat? Skriv nedan: 
 

 
 

 

 
☐  Oklart formulerat syfte 

☐  För syftet ej relevant innehåll  

☐  Ej förtydligande exempel 

☐  Svårt att följa med, otydlig 

disposition 

☐  Olämplig språkanvändning 

☐ Illustrationer i bildspel 

☐  För stor mängd text i bildspel 
 

☐  Gester, hållning, rörelse 

☐  Bristande publikkontakt, blick 

☐  Odynamisk röstanvändning 

☐  Manusbunden 

☐  Bristande personligt engagemang 

☐  Ej förtroendeingivande 

☐  Klädsel, yttre, utseende 

☐  Något annat? Skriv nedan: 

 

 
 

 

 

☐  Klart formulerat syfte 

☐  För syftet relevant innehåll 

☐  Förtydligande exempel 

☐ Lätt att följa med, tydlig      

disposition 

☐  Lämplig språkanvändning 

☐  Illustrationer i bildspel 

☐  Lagom mängd text i bildspel 

 

☐  Gester, hållning, rörelse 

☐  God publikkontakt, blick 

☐  Dynamisk, ”levande” röst  

☐  Talar fritt från manus 

☐  Visar personligt engagemang 

☐  Kunnig, förtroendeingivande 

☐  Klädsel, yttre, utseende 

☐  Något annat? Skriv nedan: 

 

 
 

 

 
☐  Oklart formulerat syfte 

☐  För syftet ej relevant innehåll  

☐  Ej förtydligande exempel 

☐  Svårt att följa med, otydlig 

disposition 

☐  Olämplig språkanvändning 

☐ Illustrationer i bildspel 

☐  För stor mängd text i bildspel 

 

☐  Gester, hållning, rörelse 

☐  Bristande publikkontakt, blick 

☐  Odynamisk röstanvändning 

☐  Manusbunden 

☐  Bristande personligt engagemang 

☐  Ej förtroendeingivande 

☐  Klädsel, yttre, utseende 

☐  Något annat? Skriv nedan: 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Missnöjd   Nöjd 
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Bilaga III: Resultat enkätundersökning 
 

Totalt 49 personer svarade på enkäten varav 12 var män och 37 kvinnor. Åldersfördelningen 

bland de svarande visas i nedanstående cirkeldiagram: 

 

 

Nedan följer en sammanställning av deltagarnas svar på enkätens fråga 1 och 4 (svaren på 

fråga 2 och 3 redovisades i uppsatsens analysdel under ”2.1 Enkätundersökning”). 

 

Fråga 1 

På fråga 1, när deltagarna skulle skatta hur nöjda de var med presentationen på en skala 1 – 4, 

fick Annas föreläsning ett medel på 3,4 och övriga föreläsningar ett medel på 3,5.  

 

Fråga 4 

I fråga 4 ombads deltagaren att med egna ord beskriva det största hindret för att ta till sig 

presentationen. Svaren listas nedan och har grupperats efter vilken föreläsning de gäller samt 

vilka teman jag bedömde att de rör. I de fall då en deltagare kommenterat flera olika aspekter 

av föreläsningen har jag ”klippt” i texten för att kunna gruppera relevanta delar under 

respektive teman. Något enstaka citat har helt exkluderats då det bedömts som ej relevant för 

frågan.  

 

Margareta och Lars 

Disposition/tidsbrist: ”Lite snabbt i slutet, svårt att uppfatta det sista”; ”För högt tempo i del 2”; ”Hann ej med 

allt, det blev lite bråttom”; ”Stress sista bilderna”; ”Tidsbrist mot slutet av föreläsningen”; ”Ojämn fördelning av 

tid, andra talaren tvingades forcera igenom sin presentation”; ”För mycket innehåll i förhållande till tid”; ”För 

stort material” 

-28 år

2%

29-39 år

26%

40-50 år

32%

51-61 år

34%

62+ år

6%

Åldersfördelning svarande



 44 

Röstanvändning: ”Föreläsarna försökte prata snabbare för att hinna igenom alla bilder”; ”Talar för fort och 

’andlöst’”; ”Lite jobbigt med den ansträngda andningen”; ”Dynamisk, levade röst” 

Övrigt: ”Del 1: det handlade inte om det som angavs i titeln, del 2: var mer relevant”; ”Lokalens placering av 

skärm/PP-presentation” 

 

Anna:  

Intresse: ”Innehållet motsvarade inte mina förväntningar”; ”Ointressant för mig”; ”Ej så insatt, ej riktigt 

målgruppen”; ”Positivt: jag är intresserad av ämnet”; ”Jag jobbar ej med […] men intressant att få övergripande 

info” 

Förkunskaper: ”Saknade lite sakkunskap”; ”Jag själv ej tillräckligt insatt i sakfrågan”; ”Brist på egna 

förkunskaper” 

Exempel: ”Saknade tydliga exempel vilka gärna skulle ha varit på bild”; ”[…] borde ha visats som exempel på 

PPT för att alla skulle se” 

Frågor: ”Kunde inte svara på alla frågor”; ”Positivt: medger att det finns många frågor som inte är så lätta/ som 

inte ens de kan svara på” 

Bra! ”Inget direkt hinder”; ”Såg inget direkt hinder” 

Övrigt: ”Bunden vid datorn, bryter ej scenintrycket för att ge variation”; ”Ganska jämnt röstläge genom hela 

föredraget”; ”Klädsel: för urringat”  

 

Kristina:  

Bra! ”Upplevde inga hinder. Mycket lättillgänglig föreläsning”; ”Mkt bra! Enkelt och tydligt”; ”Inget, 

presentationen används oftast på våra dagliga rutiner” 

Intresse: ”Tråkigt ämne som inte rör mig så mycket”; ”Jag har jobbat med denna kontroll tidigare men ej 

längre, men ändå intressant” 

Förkunskaper: ”Bristande egna kunskaper”; ”Brist på egna förkunskaper” 

Övrigt: ”Visa [exempel] hade varit bra”; ”Nyttjar ej scenyta för rörelse etc.”; Väldigt mycket infor på lite tid, 

vill gå på djupet trots tid endast för övergripande information”; ”Bara PPT-bilder”  

 

Elisabeth: 

Övrigt: ”Svårtolkade diagram”; ”Lite stelt, inga associationer utanför ramarna”; ”Tråkiga pp”; ”Ont i nacken” 

 

Karl:  

Bra! ”Mkt mkt bra!”; ”Inget allvarligt störande, den av dessa tre som jag tyckte var bäst”; ”Inget som gör det 

svårt att ta till eller följa med i presentationen”; ”Mycket kunnig”; ”Inget” 

Framförande: ”Brist på gester och rörelse. Nyttjar ej scenens yta för egen rörelse etc. för att ge variation mm 

till framförandet”; ”saknar dynamik i sin presentation, monoton röst. Det blir lite torrt, faktaspäckat”; ”Väl 

ordrikt, tråkigt” 

Övrigt: ”Det sker annan aktivitet vid sidan om scenen - förberedelse som stör”; ”Rörigt”; ”Jag håller inte med 

om allt han säger”; ”Svårt ämne men engagerad föreläsare” 
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Maria och Erik: 

Bildspel: ”Felvänt diagram”; ”När föreläsare nr 2 pratade hakade jag upp mig på ett diagram i presentationen 

som var svårt att förstå. Det förklarades sedan men jag missade en del av innehållet pga. detta”; ”Tråkiga PP”; 

”För stor mängd text: någon gång” 

Placering av skärm: ”Svårt när PP-presentationen sitter så högt upp = ont i nacken”; ”Bildspelet alldeles för 

högt placerat rent fysiskt. Ont i nacken”; ”Skärm högt upp - fel vinkel” 

Språkanvändning: ”Statistiska uttryck”; ”Olämplig språkanvändning: Erik”; ”Olämplig språkanvändning: kan 

vara enklare […] Lite krångligt + byråkratiskt språk” 

Exempel: ”Några otydliga exempel men de förtydligades under frågestunden”; ”Saknade förtydligande 

exempel” 

Framförande: ”Synd att han står bakom datorn”; ”För lite dynamik” 

Övrigt: ”Direkt efter lunch!”; ”För långt pass!”; ”Lätt att ta till sig” 
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