Köper du den här boken behöver du aldrig mer fundera över vad du
ska säga. Du får också tillgång till en blogg med mängder av tal,
sånger och rim: talakuten.wordpress.com. Där kan du se hur andra
har gjort och hur enkelt det till exempel är att göra ett bra tal på rim.

Ann-Britt Heyle, Sollentuna

Ingen är född till talare. Enkla knep bygger upp bra tal och presentationer.
Följ bokens sju gyllene regler och du gör garanterat succé. Råden, som baseras på vetenskaplig forskning, är lika användbara på jobbet som i högtidliga
sammanhang.

Närvaro, energi och passion är en förklaring till varför vissa talare
fångar vårt öra, utöver förmågan att kommunicera väl.

Ur innehållet:

Finna glöden i ditt liv kan bara du själv göra. Det andra kan du lära
dig. Börja med att läsa den här boken.

• Så talar kroppsspråket till din fördel.

• Använd bildspråk. När orden är borta lever bilden kvar.
• Claptraps, konsten att locka fram en applåd.
• Närvaro, en bortglömd karismafaktor.
När Handelshögskolan i Stockholm frågade hundra svenska toppchefer
vad som krävs för framgång i näringslivet, kom förmågan att övertyga
högst. Hör du till dem som är livrädda för att tala inför grupp? Lägg krut
på framgångsfaktorerna, det som bevisligen fungerar. Då upptäcker du
snart den sköna känslan att stå i centrum och bli lyssnad till.
ALLA kan lära sig knepen i boken!
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OJ, vad många våndas när de ska tala inför grupp. Inte konstigt, vi
fick ju aldrig lära oss i skolan hur man gör. Men det är inte svårt att
formulera ett bra tal. Alla kan ta till sig och använda råden i boken.
Med hjälp av dem och lite träning och övning gör du succé.

EVA KIHLSTRÖM
EVA KIHLSTRÖM ALLA KAN TALA

Vad ska jag säga...?

”Vilken bra bok! Den ska jag
genast köpa till mina barn.”

P

KNE
A
L
K
EN

7
D
E
M
LIG
VÄLTA
”Nyttigt koncentrat för talaren in spe. En fullmatad
buljongtärning för blivande talare.”

Per Söderström, journalist

eva kihlström har en fil mag i retorik,
journalistik och pedagogik och har jobbat
som journalist och utbildare i retorik, bland
annat på Stockholms universitet. Hennes
första bok Karismakoden väckte stor uppmärksamhet när den kom 2006. Den har sålt
i 40 000 ex och är översatt till finska, danska
och norska.

”En kanonpresent som borde finnas i varje hem! Alla
behöver hålla tal någon gång. Jag kommer att ge den
till mina vänner. Boken är lättillgänglig, humoristisk
och har många bra exempel.”
Maria Boborg-Tranée, Göteborg

2011-08-26 11.31

Inledning

Demokrati är bra. Men det räcker inte med yttrandefrihet. Man måste också
veta hur man ska formulera sig för att nå ut.
Faktiskt är det ett allvarligt demokratiproblem att inte fler får lära sig retorik
i skolan. Det är en anledning till att jag har skrivit den här boken. Jag vill visa
på genvägarna för att nå ut med det man vill säga. Ingen ska behöva gå på dyra
retorikkurser för att lära sig det.
Ett annat skäl till att jag skrev boken är att jag önskar att min far skrivit sånger eller verser till mig. Jag vet ju hur kvick han kunde vara. Men tyvärr saknades
traditionen att hålla tal i vår familj. Synd, när det är en sådan glädje att ge och
ta emot ett tal.
Pappa och hans vänner gillade att berätta historier för varandra. John på
Riksost var värst, han var en riktig baddare som hade hört det mesta. Det retade
pappa som själv ville bräcka med de bästa skämten. När John gick bort alldeles
för tidigt i en hjärtinfarkt, gick pappa till hans grav och ställde sig där för att
berätta en rolig historia han just hört. När han var klar knöt han näven och sa
”Nu du Jonne, nu kan du i alla fall inte säga att du hört den förut.”
En präst som råkade befinna sig på kyrkogården hörde det och blev så tagen
att han bad att få berätta historien vidare i sin predikan nästa söndag. Det sa
åtminstone pappa till mig. Men just där tror jag han skarvade lite …
I alla fall, jag tycker vi ska spexa mer när vi håller tal. Och jag tycker att vi
över huvud taget ska våga hålla personliga hyllningar till familj, vänner och
bekanta. Kort och kul är ledordet.
Kanske tycker du att jag är väl hård med att hålla tiden. Då får jag väl skylla
på min gamle lärare från Journalisthögskolan som inpräntade i oss elever:
”Skriv kort – helst inte alls!”
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KAP 1

Gyllene regel nummer ett:

Bildspråk säger det bäst
Vill du bli citerad – använd metaforer!

I filmen Il postino får en enkel brevbärare lära sig bildspråkets kraft när han
delar ut post till den berömde poeten Pablo Neruda. Postbudet frågar: ”Vad är
en metafor?”
Författaren svarar: ”När du säger att himlen gråter, vad menar du då?”
”Att det regnar.”
Neruda: ”Det är en metafor!”
”Är det så enkelt? Varför har man då gett det ett så komplicerat namn?”
Il Postino använder förstås metaforens kraft till att vinna den skönaste kvinnan i byn. Trots att han är fattig och inte har mycket att erbjuda lyckas han,
och vackra Beatrice viskar förundrat:
”Han sa att mitt leende sträckte ut sig som en fjärils vingar … ”.
Det är konstigt att inte fler talare använder metaforer, jämförelser och annat
bildspråk när så mycket som en tredjedel av hjärnan är avpassad för bilder. Vi
minns helt enkelt mer när ett budskap engagerar bildsinnet.
Metaforer är vältalighetens kärna. Språkvetaren Lars Melin kallar dem för
en sorts dubbelexponering:
”Man tar en värld och sedan ser man samtidigt en annan värld.”
Skräckförfattaren Stephen King uttryckte det på följande sätt:
”En väl funnen liknelse ger samma glädje som att skymta ett välbekant
ansikte i en hop av främlingar.”
Vad är då egentligen en metafor? Metafor, liknelse, analogi, symbol och metonymi
är alla besläktade. För enkelhets skull kallas allt bildspråk för metaforer i boken.
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Forskning visar att bildspråk ökar en talares utstrålning.1 Amerikanska
presidenter med karisma använder nästan dubbelt så många metaforer jämfört med icke-karismatiska visar en undersökning av 36 installationstal. Starkast utstrålning hade presidenter som använde flest metaforer.2
Bildspråk behöver inte vara märkvärdigt för att vara effektivt – tvärtom. De
här jämförelserna använde Bill Clinton som nyvald president:
”Vi måste sörja för nationen, som goda föräldrar sörjer för sina barn.”
”Väljarna har satt oss i en båt, de har gett oss åror och sagt till oss att ro
och det här är den riktning jag vill att vi ska ta … ”
Lyssnare tycker om konkreta budskap. När Clintons installationstal skrevs om
i två versioner, en med låg och en med hög andel bildspråk, fick talet med hög
andel metaforer överlägset högst poäng3.
Bilder slår text
Igenkänning dubbleras för bild och text i kombination. (Logiskt egentligen,
vi minns ju ansikten bättre än namn, eller hur?) En talare kan inte alltid visa
en bild men han eller hon kan ändå hjälpa lyssnarna att måla upp inre bilder.
Konkreta budskap fastnar lättare. Jämför trestegshopparen när han säger:
”Jag hoppar 17 meter” eller ”Jag hoppar lika långt som en ledad SL-buss”.
Trots att bildspråk är bevisat effektivt utelämnas det ofta i affärspresentationer. Synd, för en bra jämförelse kan styra mottagarnas tankar i en bestämd
riktning. Företagsledaren Lee Iacocca som tog bilföretaget Chrysler ur en
allvarlig kris på 1980-talet jämförde sig med kirurger under andra världskriget för att öka förståelsen om nödvändigheten att stänga fabriker:
”Jag känner mig som en fältläkare under krig. Det tuffaste uppdraget i världen
har kirurger vid fronten … Deras jobb handlar om prioriteringar, att besluta om
vem de ska hjälpa, vem som har störst chans att överleva.”
1) Leading with words: Leadership rhetoric in modern organizations, Kihlgren, M, Ekonomihögskolan, ELNU, 2010. The language of
charisma: The effects of training on attitudes, behavior, and performance, Towler, A, 2001, Rice University, Houston, USA. Speech
imagery and perceptions of charisma, Lott, D.N. 1994.
2) Presidential leadership and charisma: The effects of metaphor, Mio, J et al, 2005.
3) Speech imagery and perceptions of charisma: The mediating role of positive affect, Naidoo, L, City Univ of NY, Lord, R, Univ of Akron,
USA, 2008.

Bildspråk säger det bäst
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Journalister älskar bildspråk. Olof Palmes skafferiliknelse blev mycket uppmärksammad på sin tid:
”De borgerliga har inte bara ätit upp vad som fanns på bordet, de har tömt
skafferiet och ätit sig igenom visthusboden, låtit åkrarna stå i träda och tuggat
sig igenom andra länders bankmatsalar på kreditkort utställda på de svenska
skattebetalarna.”
Genomslag fick även jämförelser i ett av Wikileaks4 avslöjande då Carl
Bildt i en amerikansk ambassadrapport beskrevs som: ”En medelstor hund med
en stor hunds attityd”. Samma dokument jämförde Putin med Batman och
Sarkozy med HC Andersens klassiska saga Kejsaren utan kläder.
Även skådespelaren Marilyn Monroe visste hur man kan göra något tydligare genom att jämföra med något annat. Hon sa till exempel om sin framgångsrika karriär:
”Berömmelse är som kaviar. Det är gott, men om man får det varenda j-a
dag, så blir det bara … för mycket kaviar.”
Jämförelser kan användas terapeutiskt:
”Hur kan du säga att jag ska röra på mig när jag har så ont?”
”Jo, men tänk dig ryggen som en mekanisk maskin. Den underhålls bäst
om den används, får den stå stilla för länge rostar den.”5
Och i utbildning för att öka inlärning och göra abstrakta begrepp
begripliga:6 ”DNA är receptet på en människa. Den totala översikten över människans arvsmassa är biologernas heliga graal.”7
Skapar även humor
Sångtexter är fulla av poetiska jämförelser, som Himlen är oskyldigt blå, som
ögon när barnen är små (Ted och Kenneth Gärdestad), It seems to me you
lived your life like a candle in the wind (Elton John), The World is a vampire
(Smashing Pumpkins) eller Love is a Temple (U2).
4) En webbsajt där hemliga dokument publiceras och källan är anonym.
5) Metaforer som verktyg, Jakob Carlander, Gothia förlag, 2008.
6) Humor, Analogy, and Metaphor, Garner, R. Sam Houston State University, 2005. The role of metaphor in Darwin and the implications
for teaching evolution, Pramling, N. Science Education, 93(3), 2009.
7) Minding metaphors, Niklas Pramling, 2006.
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Bildspråk är även ett säkert kort för att locka fram skratt. Det vet ståupp
artister som använder tekniken. Den här kommer från Babben Larsson:
”Politiker är som IKEA-möbler. De verkar så bra när man väljer dem,
sen upptäckter man att det fattas skruvar här och där.”
Här är en annan från skådespelaren Carl-Gustav Lindstedt:
”Att skriva brev till sin älskade är som att rita en skinksmörgås när man
är hungrig.”
Och en från Didrik, 6 år, hämtad ur Gamla tanter lägger inte ägg av Mark
Levengood och Unni Lindell:
”En svärmor är en pytonorm i människoförpackning.”

TIPS FÖR BILDSPRÅK
m E
 n bra metafor är en lyckosam kollision mellan två olika begrepp. Plötsligt
framträder något på ett nytt sätt. Men allt bildspråk är inte lika effektivt,
så pröva dina jämförelser på andra.
m Ta hjälp av barn. De är extra bra, kanske för att de ännu inte lagt på sig
lager av prestationsångest eller självcensur. På några minuter gjorde några
barnbarn de här jämförelserna om sin farmor inför hennes 80-årsdag:
En växt: ”Farmor är som en kaktus, lever jättelänge.” En plats: ”Som nobel
museet, full av kloka saker.” Historisk figur: ”Farmor är som en grekisk
gud. Kommer också från antiken.”
m Läs romaner och poesi. ”Blommigt” bildspråk hämtas ofta från naturen.
De kan vara dystra, som hos Baudelaire: ”Spindlarna spinner sina nät
i hjärnan, likvagnarna defilerar långsamt i min själ”. Eller elaka, som
Strindberg om en fiende: ”En jaglös gelé, en oorganiserad materia som lever
likt en tryffel på andras rötter”. Tomas Tranströmer gillar marina metaforer:
”December. Sverige är ett uppdraget, avtacklat skepp. Mot skymningshimlen
står dess master kärvt.” Danske poeten Vagn Steen använder jämförelser
så här: ”Jag är ingen radio/ tryck inte på mina knappar/ tro inte att min
antenn fungerar/ eller att jag kan komma på våglängd med någon”.
Bildspråk säger det bäst
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m L
 äs bibeln, full av liknelser, till exempel i Höga visan: ”Ditt sköte är en
rundad skål, må vinet aldrig fattas däri”. Eller Bergspredikan i Matteus
evangeliet, Jesus använde ständigt bildspråk när han talade.

Det man ’ser’
när andra talar
minns man!
Student retorik, Stockholms universitet
Visste du att …
… nya ord bygger ofta på bildspråk, till exempel bloggbävning och curlingförälder. Fler finns på www.sprakradet.se (sök på ”Nyord”).

Göra egna metaforer
Bildspråk är ett sätt att tänka som går att träna upp. Vill du göra egna jämförelser? På bloggen talakuten.wordpress.com finns en metaforverkstad som
ger inspiration. Tänk på att en jämförelse alltid behöver motiveras, för utan
förklaring blir den lätt obegriplig. En person fick i uppgift att beskriva en
jubilerande organisation som ett djur och svarade: ”En daggmask”. Kan tolkas
nedsättande, men tanken bakom var en fin komplimang: ”Jo, men dom är också
nyttiga, jobbar i det fördolda utan att göra så mycket väsen av sig och skapar en
god jordmån att växa i.”
Bildspråk är suveränt för personliga och unika högtidstal. Det är lätt att ge en
komplimang genom att beskriva någon som en växt, en bilmodell eller något
annat. Här är ett födelsedagstal, där en dotter jämfört sin far med ett träd:
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Till pappa
”Lycklig blir den som anpassar sig till livets årstider på samma vis som till
årets.” Så lyder ett kinesiskt talesätt.
Det är en konst som du kan, pappa! Precis som du har förmåga att glädjas åt både skiftande årstider och temperaturer, kan du hitta lycka i livets
alla skeden.
Jag vill likna dig vid en ek som nu har fått 70 årsringar.
Du är inte jätteung längre... men din stabila stam står tryggt i marken.
Du har rötterna i Norrbotten och dina grenar sträcker sig ut över hela
världen!
När det regnat och blåst för mig i livet, har det varit torrt och vindstilla
under din lövkrona.
När jag velat pröva mina vingar, upptäcka och se mig om i världen, har
du lyft mig upp på dina grenar och visat mig en klarblå himmel av möjligheter.
Du har gett mig trygghet, stöd och uppmuntran.
Du har funnits där för mig och gett av ett aldrig sinande förråd av din
tid, din livsglädje och, framför allt, din kärlek. I alla år, i alla årstider och i
alla väder.
TACK för det pappa! – och grattis på födelsedagen!
Innehåller 190 ord och tar knappt 1,5 minut att framföra.

Säg det i bilder
och dina ord
lever vidare.
Visste du att …
… vi minns 10 procent av en presentation efter 3 dagar. Lägg till en bild och
siffran går upp till 65 procent.
Bildspråk säger det bäst

11

… senaste nytt/ny teknik ger fräscha jämförelser. It-generationen förnyar gamla
talesätt: ”tänk innan du talar = googla innan du twittrar”
… förmågan att tala i bilder går att träna upp: 48 försökspersoner delades in i
tre grupper. En övade i bildspråk, en i traditionell presentationsteknik, övriga
fick ingen träning alls. När alla framförde samma budskap inför publik fick
bildspråksgruppen mest uppskattning och var även bäst ur inlärningssynpunkt.8

Berättelser är också bildspråk

Inget fångar bättre än en bra berättelse. Den griper tag i lyssnarna och skapar
närvarokänsla.
I avtackningar och hyllningar är korta anekdoter en bra strategi. Hellre än att
konstatera att någon är modig, generös, gladlynt, kärleksfull och så vidare målar
man upp en situation där det framgår att personen är på detta sätt.
Det gjorde Daniel Westling när han 2010 höll sitt bröllopstal till kron
prinsessan Victoria:

”Det har funnits gånger då Victorias officiella plikter har hållit oss åtskilda,
ofta tagit henne till platser långt borta i fjärran länder. Jag glömmer aldrig
för några år sedan när hon åkte i väg på en av sina många resor, denna
gång till Kina. Vi skulle vara ifrån varandra i en hel månad. Kvällen före
avresan kom hon hem sent från ett av sina uppdrag med många förberedelser att göra inför resan. I stället för att få lite värdefull sömn stannade
hon uppe hela natten och skrev. På morgonen när hon hade åkt hittade
jag en låda. Och i den lådan hittade jag 30 underbara brev, adresserade till
mig, ett för var dag hon skulle vara bortrest. Denna romantiska gest är så
typisk dig, Victoria. Den säger allt om vilken kärleksfull person du är.”

Innehåller 134 ord och tar drygt 1 minut att framföra.
En anekdot behöver inte vara lång för att vara effektiv. När Bill Clinton höll
tal för amerikanska trupper i Bosnien sa han så här:
8) The language of charisma: The effects of training on attitudes, behavior, and performance, Towler, A, 2001, Rice University, Houston,
Texas.
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”A few weeks ago, I was privileged to spend time with His Holiness Pope John
Paul II when he came to America. At the end of our meeting, the Pope said: I
have lived through most of this century. I remember that it began with a war
in Sarajevo. Mr President, you must not let it end with a war in Sarajevo.”
(För några veckor sedan hade jag förmånen att tillbringa tid med Hans
Helighet påven Johannes Paulus II när han besökte Amerika. Mot slutet
av vårt möte, sa påven: Jag har levt genom större delen av detta århundrade. Jag minns att det började med ett krig i Sarajevo. Herr president, ni
får inte låta det sluta med ett krig i Sarajevo.)
Innehåller 62 ord och tar mindre än 30 sek att framföra.
Måla upp mentala bilder
Varför är berättelser så verkningsfulla? Jo, de talar till vårt undermedvetna, de
går ”rätt in”. Var och en kan måla upp inre bilder utifrån personliga erfarenheter.
En bra berättelse slinker därför lättare igenom kritiska spärrar i förnuftet och
kan påverka med djupare kraft än vanliga argument.
Olof Palmes tal från Almedalen 1985 är klassiskt. När han ville visa att en
borgerlig regering innebar ekonomisk katastrof för Sverige målade han upp
en bild för att visa storleken på det svenska budgetunderskottet, en stapel
med hundralappar som sträckte sig nio mil söderut från Visby:
”Budgetunderskottet i hundralappar skulle inte bara räcka till Klintehamn
och Burgsvik, det räckte till Hoburgen och en bit ut i vattnet.”
En liggande stapel med hundralappar som går rätt ut i vattnet är lätt att
föreställa sig. Ord som budgetunderskott, finanspolitik och andra abstrakta
begrepp sätter inte igång samma kreativa processer i hjärnan.
Skolan odlar kritiker
Den mänskliga hjärnan är unik. Vi har en vänsterhalva som är fokuserad på
fakta, logik, regler och förnuft – ”den stränga revisorn”. Skolan främjar framför
allt den här sidan och kritiskt tänkande är hos många en blixtsnabb, automatisk reaktion. Och så har vi högerhalvan som står för känslor, intuition, kreaBerättelser är också bildspråk
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tivitet och fantasi, vi kan kalla den ”poeten/konstnären”.
När vi ska tala inför grupp är det lätt att ta till revisorns språk och stapla
fakta, siffror och statistik på rad. Men vi glömmer allt för ofta bort höger
hjärnhalva, bildspråkets och känslans språk. Offentligt tal blir lätt trist, intelek
tuella och har hög insomningsfaktor. Mjuka värden byggs heller inte bäst
med hårda fakta.
En kvinnlig företagsledare höll föredrag om det förträffliga med sitt
bolags forskningsprodukt, en hjälp för människors hälsa. Hon var laddad till tänderna med fakta och med en nästan aggressiv framtoning
sprutade hon i strid ström ur sig argument i form av siffror och statistik
via powerpoint. Och visst, fakta talade sitt språk och det var tydligt och
övertygande. Men framtoningen gjorde att man värjde sig. Det var inte
förvånande att en stor och tung order senare gick till en konkurrent. Enkom förnuftsspråk räcker inte för att övertyga.
En talare behöver ha balans mellan etos, logos och patos enligt Aristoteles och
de andra gamla grekerna. Egentligen borde det heta etoslogospatos för alla tre
hänger ihop och har sin givna plats i all kommunikation.
Logos ger förnuftet sitt. Siffror, statistik, diagram och forskning är bra. Åtminstone har västerlänningar en stark tro på fakta och auktoriteter. Men
varken logos eller att tala till känslan, patos, övertygar om vi inte samtidigt
ägnat en tanke åt vårt etos. Det vill säga hur vi som personer och vårt budskap
framstår för lyssnarna i den aktuella situationen.

Bara fakta är inte nog.
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Köper du den här boken behöver du aldrig mer fundera över vad du
ska säga. Du får också tillgång till en blogg med mängder av tal,
sånger och rim: talakuten.wordpress.com. Där kan du se hur andra
har gjort och hur enkelt det till exempel är att göra ett bra tal på rim.

Ann-Britt Heyle, Sollentuna

Ingen är född till talare. Enkla knep bygger upp bra tal och presentationer.
Följ bokens sju gyllene regler och du gör garanterat succé. Råden, som baseras på vetenskaplig forskning, är lika användbara på jobbet som i högtidliga
sammanhang.

Närvaro, energi och passion är en förklaring till varför vissa talare
fångar vårt öra, utöver förmågan att kommunicera väl.

Ur innehållet:

Finna glöden i ditt liv kan bara du själv göra. Det andra kan du lära
dig. Börja med att läsa den här boken.

• Så talar kroppsspråket till din fördel.

• Använd bildspråk. När orden är borta lever bilden kvar.
• Claptraps, konsten att locka fram en applåd.
• Närvaro, en bortglömd karismafaktor.
När Handelshögskolan i Stockholm frågade hundra svenska toppchefer
vad som krävs för framgång i näringslivet, kom förmågan att övertyga
högst. Hör du till dem som är livrädda för att tala inför grupp? Lägg krut
på framgångsfaktorerna, det som bevisligen fungerar. Då upptäcker du
snart den sköna känslan att stå i centrum och bli lyssnad till.
ALLA kan lära sig knepen i boken!
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OJ, vad många våndas när de ska tala inför grupp. Inte konstigt, vi
fick ju aldrig lära oss i skolan hur man gör. Men det är inte svårt att
formulera ett bra tal. Alla kan ta till sig och använda råden i boken.
Med hjälp av dem och lite träning och övning gör du succé.

EVA KIHLSTRÖM
EVA KIHLSTRÖM ALLA KAN TALA

Vad ska jag säga...?

”Vilken bra bok! Den ska jag
genast köpa till mina barn.”
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”Nyttigt koncentrat för talaren in spe. En fullmatad
buljongtärning för blivande talare.”

Per Söderström, journalist

eva kihlström har en fil mag i retorik,
journalistik och pedagogik och har jobbat
som journalist och utbildare i retorik, bland
annat på Stockholms universitet. Hennes
första bok Karismakoden väckte stor uppmärksamhet när den kom 2006. Den har sålt
i 40 000 ex och är översatt till finska, danska
och norska.

”En kanonpresent som borde finnas i varje hem! Alla
behöver hålla tal någon gång. Jag kommer att ge den
till mina vänner. Boken är lättillgänglig, humoristisk
och har många bra exempel.”
Maria Boborg-Tranée, Göteborg
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