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Utvecklingsbehov

!Integrering/samordning med sbXML och FI2002

!Utvecklad koppling mot produktmodeller/IFC

!Strukturerat dokumentinnehåll, samordning med BEAst

!För att koma vidare måste man gå i clinch med implementering. Ett samlat 
implementerings-projekt kan vara värdefullt för att testa, men mindre målinriktade 
fall på flera täter kan vara mer utvecklande.

!Konkret överföring från A till B är villkor för att utvärdera och utveckla standarden

!Projektavslut, insamling av info för drift och underhåll

!Arkiveringsfrågor: enkla metoder för att klara historisk dokumentation, begrepp, 
format

!Redskap för registrering, kommunikation, verifiering
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Lösningen



”Don’t give a speech. 

Put on a show.” 

(Paul Arden,!brittisk marketingguru)

PP-
manifestet

Hemlis ”PP” är förmodligen en 
förkortning för ett populärt 
presentationsprogram. 1

Vi värdesätter

‣ tydlighet mer än utförlighet

‣ engagemang mer än precision

‣ berättelser mer än data. 2
Vi tar mer hänsyn till

‣ innebörden än till detaljerna

‣ mänsklig perception än till 
sociala konventioner

‣ åhörarnas behov än våra 
överordnades fåfänga.



3
Vi betraktar

‣ funktionell informationsdesign 
som viktigare än estetisk design

‣ tankens struktur som viktigare 
än stoffets struktur

‣ personlighet som viktigare än 
perfektion.

Tips nr 1

Kom ihåg: 
människor är 
intressantare 
än ljusbilder.

Tips nr 2 Ta itu med din rädsla.



Tips nr 3 Använd inte 
PPt-bilderna som 

anteckningar.

Det här är en PowerPoint-bild 
som ska påminna er om att 
det är väldigt tråkigt när 
föreläsaren slutar titta på 
åhörarna utan istället vrider 
huvudet lätt åt vänster och 
står och läser innantill från 
sina PowerPoint-bilder.

Tips nr 4 Skippa punktlistorna.
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Redigeringsarbete
!Gå igenom texten och läs den noga så att du 

bekantar dig med den.
!Stryk de delar av texten som känns överflödiga 

eller som inte passar in i helheten.
!Flytta om stycken och lyft ut delar av innehållet – 

skapa sidoartiklar, faktarutor och bildtexter.
!Förbättra språket, red ut oklarheter och sök upp 

alla de små och stora fel som alla oredigerade 
texter är fulla av.

1. Läs igenom
2. Stryk
3. Stuva om
4. Rätta

1 2

3 4

• Gå igenom texten och läs den noga så att du 
bekantar dig med den.

• Stryk de delar av texten som känns överflödiga eller 
som inte passar in i helheten.

• Flytta om stycken och lyft ut delar av innehållet – 
skapa sidoartiklar, faktarutor och bildtexter.

• Förbättra språket, red ut oklarheter och sök upp 
alla de små och stora fel som alla oredigerade texter 
är fulla av.
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ZETAÅterkopplingscykel

! Marknadsavdelningen hämtar in återkoppling & 
önskemål från kunderna.

! Produktägaren ställer upp en specifikationslista.
! Utvecklingsgruppen genomför förbättringar.
! Produktionsavdelningen modifierar produkten.
! Marknadsavdelningen lanserar ny version.
! Etc.

Önskemål 
från kunderna

Specifikations-
lista

Modifiering
av produkten

Ut på 
marknaden

Utvecklings-
arbete

Tips nr 5 Planera 
utan dator.

Tips nr 6 Ersätt text med bild.

• Som säljare måste du låta kunden komma 
till tals. Du ska vara en god lyssnare.

• Hör noga på och visa med ditt kroppsspråk 
att du följer med. Skjut ev. in snabba 
frågor för att försäkra dig om att du hänger 
med.

• Om du är den rastlösa typen kan ett 
anteckningsblock vara till hjälp.

• Ta till orda först när kunden fått lägga fram 
sitt ärende.  Avbryt inte!

Säljarkunskap



Tips nr 7 Interagera 
med dina bilder.

”B” betyder ’black’. Tips nr 8 Använd foton.

Hinder är till 
för att röjas bort.

Tips nr 9



Var påhittig.
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Kontor i Frankrike

"Lyon (huvudkontor)
"Paris
"Marseille
"Bordeaux
"Strasbourg

Paris

Bordeaux
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Strasbourg
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LYON Ljug
aldrig!

http://downloads.clipart.com/183994.jpg?t=1200492479&h=8ba852e8ad695baa6b598de5ef448568&u=torbern

Abborrfiskar (Percidae)

Gärs

Gös

Aborre

Abborre – Näsborre

Gärs -- Snorgärs

Gös – Jag nös!

TÄNK ”NÄSA”!

Tips nr 10



Läs en bok. CLEAR and TO THE POINT
Stephen M. Kosslyn

info@bergman.com

www.bergman.com 
www.ollebergman.se

www.ppmanifesto.com


