
Låt tanken få vingar och flyga  "
Visionärt seende inspirerar! 

Det är enkelt att ge en mall för ett visionärt tal, det knepiga är att följa den: 

1) Beskriv problemet (kort).  
2) Måla upp en hotbild (kort).  
3) Presentera lösningen.  
4) Måla upp en bild hur det blir i framtiden när problemet är löst. 

OBS! Och här kommer det svåra: Lägg två tredjedelar av tiden på punkt 4!  
Normalt gör de flesta av oss precis tvärt om, fokuserar på svårigheterna och hindren. Det är inte så 
konstigt. För vår överlevnads skull är den mänskliga hjärnan genetiskt konstruerad att vara vaksam 
mot hot och faror. Det krävs extra ansträngning för att gå emot invanda tankemönster.  

Ett av historiens mest berömda tal är Martin Luther King’s I have a dream i Washington 1963. Han 
talade om sin egen dröm: att hans barn får växa upp i ett samhälle där de inte bedöms efter utsidan, 
färgen på deras hud utan efter insidan, kvaliteten i deras karaktärer. 

King slog inte fakta och siffror i huvudet på folk. Han sa inte ”Jag har en plan ...” utan ”Jag har en 
dröm ...” När King berättade om sin vision, vad han trodde skulle komma, lyssnade folk eftersom 
de själva ville hoppas och tro på ett bättre samhälle. 
Idag talar de flesta politiker och ledare ett byråkratspråk som inte möter människors drömmar och 
förhoppningar. Om Martin Luther King talat på det sättet hade det låtit så här för de 200 000 



lyssnarna vid Lincolnmonumentet:  
”Vi måste förändra den sociala och ekonomiska strukturen. Vi måste revidera utbildningssystemet 
och skapa lika villkor för svarta och vita barn. Vi måste införa ett juridiskt regelsystem där lagen är 
lika för alla och där alla behandlas lika.” 

Men det gjorde han inte! I stället sa han: 

”I have a dream that my four little children will one day live in a 
nation where they will not be judged by the color of their skin but 
by the content of their character. I have a dream that one day 
down in Alabama, with its vicious racists, with its governor 
having his lips dripping with the words of inter- position and 
nullification – one day right there in Alabama little black boys 
and black girls will be able to join hands with little white boys 
and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.” 

Att tala visionärt kan vara så enkelt som att säga: 
Tänk er att… tre gånger.  
Här är ett exempel, inledningen till ett tal om diskriminering på 
temat ”i andras ögon”:  
Tänk er den dag då alla människor bedöms efter insidan och inte efter utseende, hudfärg eller 
bakgrund.  
Tänk er den dag då ingen blir mobbad i skolan för att han eller hon ser annorlunda ut.  
Tänk er den dag då alla människor får leva i fred och frihet och ingen behöver vara rädd för andras 
kritiska ögon.  
(Lägg märke till de retoriska figurerna: upprepning, tretalsform, kontraster: alla-ingen-alla, insidan-
utseende). "
Visionärer använder ord som lyfter och motiverar. En av anledningarna till att Barack Obama gick 
från ingenting till Amerikas första svarta president är förmågan att tala visionärt. Och han gör det 
enkelt: ”Yes, we can”… I sin första presidentkampanj talade han mycket om hopp och förändring. 
Alla kunde tolka in sina egna drömmar om framtiden. (Det gör det förstås inte sämre att Obama ÄR 
den amerikanska drömmen, den som visar att vem som helst kan bli president…) 

Visste du att…  
…talare som kombinerar uttrycksfullt kroppsspråk med visionärt innehåll uppfattas som mer 
karismatiska.  
…ledare som har visionärt innehåll i sina tal uppfattas som mer effektiva och karismatiska.  
…bra bildspråk kan göra en vision levande. Använd metaforer, liknelser och andra jämförelser för 
att göra din vision färgstark och lockande.  

Tips  
För att uppnå en vision krävs att många gemensamma krafter förenas. Som talare blir det lättare om 
du använder ord som ”vi, oss, tillsammans” osv.


