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Sammanfattning 
Samtidigt som den retoriska medvetenheten ställer oerhört höga krav på retorn saknas det i 

partesmodellen ett moment som uttryckligen behandlar hur talaren mentalt kan förbereda sig 

för att våga. Utifrån två våga tala-kursledares erfarenheter och med förankring i bland annat 

retorikvetenskaplig teori diskuteras hur retorisk copia kan vara användbar för att hantera 

talängslan. Sex stycken tillämpningsområden urskiljs: Retorik som konsten att överväga, 

retorik som konsten att lyssna, argumentationsteori för att avslöja dåliga lyssnare och 

fallasier, retorik som konsten att uppfinna och strukturera tankar, retorik som konsten att tala 

och retorik som konsten att växa (genom att överväga). Dessa retoriska verktyg ligger till 

grund för en modell för hur man kan arbeta för att våga: audentio.  

Audentio är ett tillägg i partesmodellen som betecknar den mentala förberedelsen inför 

talförberedelsen, och innehåller sex stycken topiker för att våga tala: Hur kan man förhålla sig 

till sig själv? Hur kan man förhålla sig till publiken? Hur kan man förstå negativa känslor? 

Hur kan man tänka? Hur kan man göra? Och hur kan man våga ännu mer? Topikerna skulle 

kunna användas för att utveckla ytterligare metoder för att hantera talängslan. 

Vissa likheter finns mellan den föreslagna metoden och KBT bland annat i det att bägge 

är handlings- och lösningsinriktade snarare än fokuserade på problemet.  

Modellen skulle kunna användas vid planering och genomförande av våga tala-kurser 

såväl som av den enskilde talaren för att med retoriska verktyg till exempel argumentera för 

en mer positiv självbild, låna trygghetskänslor från andra situationer eller omvärdera synen på 

publikrelationen.   
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1. Inledning 
När jag var liten brukade min kloka mamma säga att ”kunskap är det lättaste bagage man kan 

bära i sin ryggsäck”. Det är en ryggsäck som inte väger och som alltid kan bäras. I den finns 

allt vi behöver för att överleva och för att leva.  

Retoriken är läran om den där ryggsäcken som vi behöver både kunna fylla och plocka 

fram saker ur. Retoriken är konsten att packa väl innan fjällvandringen och att plocka fram 

bra saker ur ryggsäcken i förhållande till väderleken. Om det var rätt vet vi inte förrän i 

efterhand då vi kanske står där våta som dränkta katter. Det händer allt som ofta. För retoriken 

är också i allra högsta grad läran om det som kan gå fel, vilket vi som bekant vet att det gör 

enligt Murphys lag. Inte konstigt att få av oss kan känna oss avslappnade när vi ska tala. 

Så länge vi packat förutseende och har förstånd nog att klä oss väl – ta fram regnstället 

när det regnar eller vantarna när det är kallt – klarar vi oss. Men vi behöver vara på alerten, 

annars missar vi kanske de snabba vändningarna. Vädret kan skifta snabbt på fjället. Den 

största faran då är att vi fryser så mycket att vi inte klarar av att öppna dragkedjan till 

ryggsäcken med våra förfrusna fingrar. Samma problem kan uppstå om vi är allt för spända, 

allt för på alerten. Kroppen strejkar med resultatet att också den mest välpackade ryggsäck 

blir otillgänglig för oss. 

Denna uppsats handlar om hur talängslan kan hanteras med hjälp av retoriska verktyg. 

Vad jag kallar audentio kan vara ett sätt för att mjuka upp fingrarna och öppna ryggsäcken. 

 

2. Forskningsbakgrund 
Min kartläggning visar att det sedan 70-talet har genomförts flera studier om behandling av 

talängslan och scenskräck inom beteendevetenskap, psykologi och musikpsykologi. De flesta 

undersökningar inom dessa områden är kvantitativa och bygger på att en eller flera metoder 

testas på grupper av försökspersoner som både före och efter experimenten anger grad av 

ängslan på en skala. Många metoder tar sin utgångspunkt i behandling av andra sorters fobier, 

i de fall man hävdar att talängslan är en social fobi, och bygger på kognitiv beteendeterapi 

(KBT) i kombination med olika avslappningsövningar. Till exempel kommer man i en 

undersökning fram till att kognitiva behandlingsmetoder i kombination med färdighetsträning 

ger goda resultat (Fremouw & Zitter, 1978). 

KBT utgår från att beteenden är inlärda och att vi väljer det beteende som visar sig 

fungera. Inte alltid är det den bästa lösningen, eftersom vi lätt fastnar i beteendemönster där 

problem bara löses kortsiktigt (till exempel att undvika situationer där vi måste tala inför 

grupp, eller att dricka alkohol för att dämpa ångest) medan vi flyr ifrån det verkliga 

problemet. Terapiformen är lösnings- och handlingsinriktad då man menar att beteenden kan 
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förändras med kunskap och betingning. Det är i stor utsträckning en pedagogisk process där 

patienten får lära sig om nya sätt att agera. KBT i grupp kan bestå av rollspel och exponering i 

kombination med avdramatiserande diskussioner och avslappningsövningar (Kåver, 2010). 

Idag föredrar många forskare göra skillnad mellan talängslan som kan kopplas till själva 

talarsituationen samt ger synliga symptom såsom darrande röst eller rodnad, och vad Skiöld 

(1989) kallar exponeringsängslan. Den sistnämnda aspekten av rädslan ger upphov till 

obehagskänslor till exempel med anledning av vad man tror publiken tänker om en. Det är en 

kommunikationsängslan som inte bara uppenbarar sig i själva talarsituationen utan också i 

andra kommunikativa sammanhang såsom vid sång, skrift eller vanliga samtal. Det är normalt 

och vanligt att uppleva såväl tal- som exponeringsängslan. Först i de fall då oron är extremt 

kraftig kan det röra sig om social fobi i medicinsk mening (Olsson Jers, 2010).  

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang finns stora likheter mellan talängslan och 

scenskräck hos musiker. Visserligen ska många violinstycken framföras med vibrato, men det 

bör knappast ske ofrivilligt. Därför har man inom musikpsykologi forskat mycket kring hur 

man kan komma tillrätta med de fysiska reaktionerna. Steptoe (1989) visar att rädslan ofta 

beror på prestationsångest och att scenvana och erfarenhet inte verkar minska problemen. Det 

har visat sig att avslappning hjälper många (Appel, 1976), och att musiker som tar hjälp av 

kognitiv terapi och lyckas ersätta negativa tankar med positiva mår bättre. Det gäller att 

undvika de onda cirklar som kan uppstå om man ser det negativa, rädslan, för att istället 

utmana dessa tankar med positiva, rationella resonemang samt fokusera på uppgiften; repetera 

mycket för att stärka självtilliten (Kendrick et al, 1982).  

Studenthälsan i Uppsala har publicerat flera rapporter om sina yttrandeträningskurser (t 

ex Lindén et al, 1998). Vid dessa får deltagarna hålla anföranden under trygga former och 

diskutera de känslor som talarsituationen ger upphov till. Fokus ligger på upplevelsen snarare 

än på själva föredraget. Samtal förs kring orsaker till talängslan, deltagarnas livssituation och 

objektrelationsteori. Objektrelationsteori står för psykoanalytiska behandlingsmetoder som 

sätter den socialt utvecklade individen och dess relationsmönster i centrum. Man menar att 

kursdeltagarna upplever trygghet i att problemet är benämnt och delat med andra. Dvärgen 

Blyger är kursens maskot. Efter kursslut får deltagarna en miniatyrblyger som minne (Lindén 

et al, 1998).  

Vi kan alltså se att det finns olika synsätt på vad talängslan är och hur den bäst bör 

hanteras. Å ena sidan finns en kognitions-beteendevetenskaplig och pedagogisk tradition där 

man i och med att man arbetar lärandeinriktat skulle stödja tanken att retoriska verktyg är 

användbara för att hantera talängslan. Å andra sidan finns ett psykodynamiskt perspektiv där 

synen snarast är att verktygen inte bör stå i fokus eftersom det är individens känslor angående 
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tidigare erfarenheter som måste bearbetas. 

  
2.1 Talängslan i retoriken 
Det har mig veterligen forskats mycket lite om talängslan inom det renodlat 

retorikvetenskapliga fältet. Det är istället inom det pedagogiska fältet som forskning bedrivits 

om våga tala-träning där man tar hjälp av retoriska verktyg. Ett namn som det ofta hänvisas 

till i dessa undersökningar är Bo-Arne Skiöld som jag tidigare nämnde i samband med 

begreppet exponeringsängslan. I en studie som för ovanlighetens skull är kvalitativ, testar han 

på en grupp personer ett våga tala-kursupplägg i tre steg. Han resonerar kring att känslor och 

värderingar är svårare att tala om än neutrala ämnen. Därför går man under kursens gång från 

att hålla tal om neutrala ting vidare till händelser och sist till personliga saker. Kursupplägget 

har visat sig mycket uppskattat och kursledarna har slagits av den stil, konstnärlighet och 

säkerhet med vilka dessa så kallade talhämmade människor lyckats hålla sina anföranden när 

de fått verktyg för att göra det (Skiöld, 1989). 

Det finns mängder av såväl populärpsykologiska som uppgiftsorienterade 

populärvetenskapliga texter, handböcker och kursböcker där det ges konkreta tips om hur man 

håller tal, riktade till personer med talängslan. En bok som finns med i många litteraturlistor 

när det skrivs om talängslan är läroboken Talarskolan, där det görs skillnad mellan ”allmän 

blyghet och rädsla för att yttra sig inför andra” (Strömquist, 1998:94) samt konstateras att ”Vi 

måste ta problemet på allvar. Jag tror att det är säkraste sättet att komma till rätta med det” 

(Strömquist, 1998:95). Dessa citat speglar i min mening ganska väl hur ämnet talängslan 

behandlas i läroböcker, också inom det retorikvetenskapliga fältet och bland de böcker man 

läser på grundkurser i retorik. Hellspong (2004) ägnar en sida åt att förklara vad talängslan 

beror på och en halv sida åt hur den kan hanteras. Han föreslår fokus på uppgiften, positivt 

tänkande och att träna upp förmågan att överföra känslotillstånd kopplade till behagliga 

situationer till talarsituationen. ”Lyckas överföringen – och det kan krävas flera försök – så 

har du omdisponerat ditt reaktionsmönster” (Hellspong, 2004:189).  

 

2.2 Talängslan i partesläran 
Rydstedt (1993) rubricerar ett stycke som handlar om talarens trovärdighet ”Duger du?” 

(1993:130); en fråga som retorn ur ethossynpunkt onekligen bör ställa sig i varje situation, 

och kraven på talaren är med rätta inte låga. Men bara ett par stycken senare hänvisar han 

personer med svår talängslan till psykologer efter att han konstaterat att 40% av svenskarna 

lider av talängslan. Jag ställer mig lite frågande till varför man inte även inom retoriken vill 

försöka erbjuda hjälpmedel åt alla dessa människor, också med tanke på hur höga krav den 

retoriska medvetenheten ställer på dess utövare. 
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Såväl Hellspong (2004) som Johannesson (1998) och Rydstedt (1993) beskriver den 

retoriska arbetsprocessen utifrån partesläran, även om alla inte använder den termen. 

Partesmodellen beskriver den retoriska processen från idé till genomförande i följande sex 

steg: 1) Intellectio, kontext, målgrupp och syften kartläggs för att kunna anpassa budskap till 

situation. 2) Inventio, att “uppfinna” innehåll och uppslag till exempelvis olika argument. 3) 

Dispositio, strukturering av innehåll. 4) Elocutio, utformning av själva texten med hjälp av 

olika stilistiska knep. 5) Memoria, memorering av talet. 6) Actio, själva framförandet. Det 

finns också ett sjunde steg tillagt av Sigrell (2008): Feedbacktio, att utvärdera hur det gått.  

Modellen med hjälp av vilken så gott som alla aspekter av en kommunikativ handling 

kan planeras och genomföras innefattar dock inte på något sätt hur talaren ska hantera sina 

känslor inför talet. Det finns i modellen moment angående tankearbete men det rör sig om 

mentala processer med fokus på uppgiftens utformning, inte subjektets mentala process för att 

alls kunna ta sig an kommunikationsplanering och framförande utan att uppleva allt för stor 

oro. Det saknas således ett viktigt moment i partesmodellen; hur ska talaren göra för att våga? 

 

3. Syfte och frågeställningar 
I tidigare forskning har tillämpningen av retoriska metoder vid hantering av talängslan främst 

visat sig fokusera på verktyg för själva utförandet, vilket vi såg exempel på i Skiölds (1989) 

undersökning. Mitt syfte är att också utforska om det kan finnas andra tillämpningsområden. 

Det gör jag med utgångspunkt i två våga tala-kursledares berättelser om hur de arbetar. Några 

retoriska teorier urskiljs och prövas således mot våga tala-praxis. Innehåll och upplägg för två 

våga tala-kurser undersöks via djupintervjuer med kursledarna, som berättar om vad som 

utifrån deras mångåriga erfarenheter fungerar och inte fungerar i talarträning. Tankegångarna 

kring utformningen av de egna kurserna sätts i relation till deras syn på talängslan och 

nervositet, för att diskutera hur de tänkt. Med utgångspunkt i resultaten av denna analys förs 

en diskussion kring hur retorisk copia används och skulle kunna användas. Ur dessa resultat 

lyfts sedan några topiker för utformning av våga tala-träning. Nedan frågeställningarna:  

- Hur arbetar kursledare i våga tala-kurser för att skapa förutsättningar för god 

talarträning? Med andra ord: Hur gör de? 

- Vad pekar metoderna på för synsätt? Vilken är synen på talängslan? Vilken är synen 

på retorik? Med andra ord: Hur har de tänkt?  

- Hur skulle en retorisk copia vara bra för hantering av talängslan? Med andra ord: Vad 

händer om materialet betraktas ur retoriska speglar? 

 

4. Tillvägagångssätt  
Urvalet har gjorts enligt följande: Först valdes några våga tala-kurser ut på basis av 
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kursbeskrivningar och därefter intervjuades två av dessa kursledare i cirka 60 minuter. 

Respondenterna (och deras kurser) skulle inte tillhöra den psykologiska, kliniska 

behandlingstraditionen eftersom syftet är att diskutera ett möjligt alternativ – ett retoriskt 

alternativ. Därför valdes kurser som drivs av psykologer och kuratorer bort.  

Som man frågar får man svar. Målsättningen var att inte styra samtalet allt för mycket 

utan att låta respondenterna berätta om vad de själva tycker är viktigt. En semistrukturerad 

intervjuguide innehållande frågor uppställda från det generella till det specifika användes 

flexibelt vid intervjuerna, som spelades in och transkriberades i sin helhet för att enklare 

kunna överblicka materialet.  

 

4.1 Undersökningens syfte och metod på ”retoriska” 
Jag har som retorikvetare förmånen att kunna utgå från vad jag anser vara såväl retorikens 

som vetenskapens allra mest inspirerande och användbara begrepp, nämligen inventio, topoi, 

imitatio och copia. Jag ämnar använda mig av dessa för att beskriva min metod och vad det är 

som undersöks i uppsatsen.  

Inventio är den fas i vilken retorn brainstormar för att finna vad han ska säga i sitt tal. Det 

gör han genom att besöka topoi, loci communes eller på svenska topiker, platser där idéer och 

inspiration låter sig finnas. Imitatio är en sådan plats. Genom att studera och ta till sig av hur 

andra gör kan retorn utvidga sin egen copia, den ryggsäck innehållande såväl kunskaper och 

verktyg som memorerade fraser, som han kan plocka fram och använda sig av i olika 

kommunikativa situationer (Silva Rhetoricae).  

Wolrath Söderberg (2003) kallar inventio idékläckningslära. Ursprungligen användes 

begreppen i parteslärans inventio för att förklara hur man kan finna idéer till saker att säga i 

ett tal. Men inventio kan appliceras även i andra sammanhang. Begreppen kan användas både 

för att skapa, förbättra, analysera och lära om såväl kommunikation som undervisning eller 

lärande. Det rör sig nämligen om begrepp som beskriver konstruktiva skeenden och som 

inbjuder till utveckling. Tillsammans berättar de om hur den kreativa processen fungerar, den 

kreativa process som den som arbetar för att hantera talängslan befinner sig i.  

Det är med andra ord olika möjligheter till kursupplägg eller till självhjälp för den delen, 

som står i fokus för undersökningen och mitt tillvägagångssätt för att studera dessa möjliga 

upplägg utgörs av och tar hjälp av den retoriska, kreativa processen.  

 

4.2 Tillgängliga (och funna) perspektiv 
Jag har i arbetat i en så kallad hermeneutisk cirkel (tolkningscirkel) med det empiriska 

materialet. Det innebär för det första att jag inte på förhand bestämt mig för ur vilket 

perspektiv jag skulle analysera utan har istället haft för avsikt att låta materialet tala. 
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Samtidigt bär vi med oss vårt medvetande av tidigare erfarenheter och vår kultur in i möten 

och dessa perspektiv begränsar och avgör vad vi kan se och upptäcka. Det är omöjligt att se 

utan någon synvinkel. Men denna synvinkel kan man försöka finna inspiration till i själva 

texten (Gadamer, 1997). Gadamer gör en liknelse med språkinlärning: 
 

Det vi lär, är att vi först måste ”konstruera” satsen innan vi försöker förstå dess samlade 
språkliga betydelse. Denna konstruktion är i sig själv dock motiverad av en meningsförväntan, 
som kommer av det redan givna sammanhanget. Givetvis måste denna förväntan kunna 
korrigeras, när texten så kräver. Det betyder att förväntan modifieras så att texten kan sluta 
sig till enhetlig mening i ljuset av en annan meningsförväntan. Sålunda rör sig förståelsen 
ständigt från helhet till del och tillbaka till helhet (Gadamer, 1997:137). 
 

Konstruktionen av satsen kan tolkas som det arbete jag som uppsatsförfattare utför när jag 

försöker urskilja etiketter att sätta på olika aspekter av det empiriska materialet. 

Meningsförväntan – vad jag tror att jag kommer att finna, styrs av sammanhanget; eftersom 

jag skriver uppsats i retorik är det retoriska perspektiv jag rimligtvis bör och vill söka efter, 

och eftersom jag intervjuar personer som har mer eller mindre kännedom om retorikämnet 

förväntar jag mig att finna tecken på det. Att korrigera förväntan innebär då att sätta på sig 

nya glasögon, vilket oundvikligen sker i samspel med text, förförståelse, förväntan och 

sammanhang även om målsättningen är att inta ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. 

Vad jag har kunnat upptäcka är ändock begränsat till vad jag kunnat se med de synsätt jag har 

tillgång till – min copia. Det är därför fullt möjligt att det också finns aspekter jag missat 

därför att jag inte har kännedom om alla möjliga synsätt. 

De aspekter som kursledarna lyft fram som viktiga för att våga tala har strukturerats upp i 

sex olika kategorier av retoriska verktyg. Som vi ska se kommer dessa kategorier att ligga till 

underlag för topiker för audentio1, ett tillägg jag i kapitel 6.2 gör i partesmodellen och som 

betecknar den fas i den retoriska processen där talaren förbereder sig själv för att våga.  

 

5. Resultat  
Respondent 1 är vuxenpedagog och arbetar sedan många år med folkbildning, därigenom 

leder hon bland annat våga tala-kurser. Hon beskriver inte uttalat sina kurser som uppbyggda 

utifrån retorisk teori, men hon berättar att det finns ett stort intresse för ämnet från hennes 

sida. Tre ord som förekommer ofta under intervjun med respondent 1 är diskutera, öva och 

kroppsspråk. Diskussioner är centrala beståndsdelar i kurserna och man samtalar mycket 

utifrån egna erfarenheter. Enligt respondent 1 finns inga genvägar för att lära sig våga tala, 

                                                 
 
1 Audentio kommer av det latinska ordet audentia som betyder mod: ”I. boldness, courage, spirit, in a good sense (only 

postAug. and rare; syn.: audacia, animus)” (Lewis & Short, 1879) eller: "djärvhet, mot alltid berömmande; även om djärvhet i 
uttryckssätt" (Ahlberg et al., 1994). Roten i ordet är verbet audeo: ”audeo ausus sum halvdep. 1. vara ivrig 2. vara dristig 
(djärv, fräck); våga, djärvas m m” (Ahlberg et al., 1966). 
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utan det krävs mycket övning både hemma och på kursen om man vill lyckas våga mer. De tre 

inledande mötena ägnas helt åt diskussioner och handlar om icke verbal kommunikation – ett 

centralt tema på kursen; vad är det som gör ett tal lyckat, innehållet eller formen? 

Respondent 2 är retorikkonsult, gymnasielärare och doktorand i retorik. Den akademiska 

utbildningen gör att en del referenser till retorisk copia är påtagliga i vad han berättar om 

kurserna2. Respondent 2 använder orden progression, trygghet och kroppslig erfarenhet när 

han pratar om sina kurser. Han menar att den trygghet som eftersträvas måste byggas upp 

progressivt. Eftersom den kroppsliga förståelsen kommer före den verbala är det med kroppen 

man måste börja. Först när kroppen är bekväm kan man gå vidare i progressionen, från basen 

tillit till interaktionen med andra människor, till passion och kunskap och så vidare. Han 

inleder kursen i skrattets och lekens tecken och går sedan progressivt mot förberedda tal. 

Som redan nämnts har jag med utgångspunkt i vad respondenterna utifrån sin erfarenhet 

berättat om vad de anser fungerar i våga tala-träning, tagit fram sex stycken steg. Dessa 

bygger var och ett på retorikvetenskapliga teorier. 

 

5.1 Hur kan man förhålla sig till sig själv? Om konsten att överväga 
Några frågor som behandlas i detta avsnitt är: Vad är talängslan? Vem är talängslig? Och hur 

ska talängslan behandlas? Respondenternas åsikter i dessa frågor är viktiga eftersom de 

tillåter oss läsare att ta ställning till ifall vi kan tänka oss att acceptera den våga tala-träning 

som de utifrån sin syn föreslår. Vidare bidrar deras sätt att tala om talängslan till att utforma 

den första topiken för våga tala-träning, nämligen den om talarens attityd till sig själv och sina 

känslor.  

Bägge respondenterna menar att alla är rädda för att tala i något sammanhang. 

Respondent 1 ser på nervositeten som någonting positivt:  
 

Respondent 1: Men fortfarande, och jag har jobbat med detta nu i 25 år, men jag tror att man 
ska ha lite nervositet, alltså jag tror att det ger ändå ett engagemang. Kommer du bara in och 
tänker att jaha det var en ny grupp det här, och inte känner den där lilla spänningen… 
 

Följdfråga: Är ju själv nervös? 
 

Respondent 1: Ja, en liten spänning. Inte nervös men en liten spänning inför varje cirkel, ja 
det kan jag visst erkänna! Och jag tror det är jättebra. 
 

Att talängslan inte är ett fenomen som bör tillskrivas en viss grupp människor håller båda två 

med om. Respondent 2 går ett steg längre, och hävdar att människor likaså inte bör attribueras 

talängslan: 
 

                                                 
 
2 Denna förutsättning är inte enbart av godo då det finns risk att respondenten föregriper mig i analysen. Jag är 

medveten om problematiken och har varit extra noga med att förhålla mig kritisk till allt material. Respondentens långa 
yrkesbakgrund och insikter om våga tala-träning har vägt upp i urvalet. 



10 

Respondent 2: (…) tveksam till att lyfta problemet så och sätta det som en rubrik på… Nej då 
blir det ju ett kliniskt medicinskt perspektiv tycker jag, och jag tror inte att ”patienten” har glädje 
av det, utan stryk våga tala och kalla det för lär dig tala-kurser istället. För då försvinner ju det 
här fokuset på bristen. Fokus hamnar istället på något nytt, att man ska tillägna sig. (…) De 
som tar sig samman och vågar gå en våga tala-kurs de har ju redan en etikett på sig. Sedan 
förstår jag ju att den etiketten sitter olika hårt på dem. För vissa är det kanske bara att dra av 
den, andra behöver oerhört mycket hjälp. Men jag tror då inte psykoanalys och långa 
psykologiska utläggningar så inledningsvis är det bästa. För om det är något vi människor är 
bra på så är det att värja oss med ord. (…) De har ju en cementerande effekt, de har ju 
minnen.  
 

Respondent 1 vidgar begreppet våga tala till att inte enbart handla om att hålla tal, utan om att 

tala i mer generell bemärkelse och att våga uttrycka sin mening: 
 

Respondent 1: Det här att våga tala, att våga säga ifrån, det stärker ju ditt självförtroende, din 
självkänsla, att du vågar ta tag i det, att du vågar säga att ”nej sådär tycker inte jag”. Och bara 
tanken på att ställa sig upp och tala är ju för många människor det värsta de överhuvudtaget 
kan tänka sig efter döden. 
 

Ett sätt att se på människor identiteter är ur Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv. Han 

menar att verkligheten är en teater och att vi intar olika roller på scenen i olika sammanhang. 

Målsättningen är att göra så gott intryck som möjligt på publiken. Att vi spelar teater innebär 

att vi inte har fasta, inneboende roller som vi måste spela, utan vi är (mer eller mindre) fria att 

välja. De val vi gör är viktiga eftersom det delvis är genom själva skådespelet som vi bygger 

upp våra identiteter. Ur det perspektivet är det viktigt att våga tala, inte bara för att förmedla 

budskap i formella tal, kunna hålla det där talet på bröllopet och så vidare, utan också för 

människors hela självbild. Den som inte vågar uttrycka åsikter riskerar precis som respondent 

1 säger att befästa en mindre självsäker identitet. På samma sätt stämmer ur det perspektivet 

vad respondent 2 säger om stämpeln talängslan eller om stämpeln våga tala-kursdeltagare. 

Någonting av det allra viktigaste på en våga tala-kurs (vilket jag för enkelhetens skull 

fortsätter kalla den här sortens kurser i uppsatsen) är med andra ord att arbeta på den positiva 

självbilden. Det gäller framför allt i början av kursen eftersom talarsituationen kräver 

självförtroende och trygghet, och eftersom rädslan för att tala riskerar att göra människor 

osäkra inte bara i talarsituationen utan överlag, då ett osäkert beteende som vi sett befäster 

osäkra självbilder. Så hur gör man för att tänka positivt? Respondent 2 tipsar om en övning: 
 

Respondent 2: (…) rita av en person i rummet och vika pappret (…) utan att titta på personen, 
och sen på baksidan fick de rita av samma person och då fick de titta på (…) då blir det lite 
mer detaljerat, men det är inte säkert att den bilden liknar mer än den bilden. Så diskuterar 
man den här resan mellan att se och att antaga. Och sen kan man då bygga på med att prata 
om vilka antaganden gör du om dig själv? Vem är du när du talar? Vem är du när du berättar? 
(…) Och då ökar man på förhoppningsvis, den här självinsikten. Att jag är ju inte, jag blir. Jag 
blir i varje ögonblick beroende på vilka vem andra är, eller vem någon vill bli i situationen.  
 

Respondent 2 bjuder deltagarna på en resa mellan det vi ser och det vi antar, mellan det vi är 
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och det vi blir. Just insikten om att vi aldrig är låsta utan att vi har möjlighet att omdefiniera 

oss själva är oerhört viktig för att människor alls ska våga testa att tänka om. Ty först när man 

kunnat föreställa sig ett alternativ blir alternativet möjligt3.  

För detta ändamål finns användbara instrument att hämta från den retoriska 

verktygslådan, närmare bestämt från definitionen av retorikens domäner som det som skulle 

kunna vara annorlunda (Aristoteles, 2007) och retorik som konsten att överväga (Wolrath 

Söderberg, 2003) vilka båda två bygger på en relativistisk kunskapssyn utifrån vilken rätt och 

fel inte existerar annat än i situationen. Denna världssyn möjliggör inte bara ett öppnande i 

synfältet utan kan också hjälpa människor känna att de duger som de är. För om det inte finns 

något rätt och fel är det rent rationellt sett ganska svårt att göra bort sig. Jag menar också att 

retorik är läran om det som syftar till något, eftersom det alltid finns en anledning till varför vi 

väljer att packa det ena eller det andra i ryggsäcken och till varför vi väljer att plocka fram 

just yllevantarna. Det gäller oavsett om vi är medvetna eller ej om att syftet är att värma oss. 

Om retorik är det som kan vara annorlunda och som har ett syfte är också självbilden en 

retorisk artefakt, eftersom vi med Goffman (2004) sätter på oss olika masker som skulle 

kunna se annorlunda ut och som syftar till att uppskattas av andra. Självbilden är producerad 

av oss själva – givetvis i samspel med omgivningen, utformad med hjälp av de verktyg vi har 

tillgång till, som ett resultat av vår förförståelse och begränsad av vår föreställningsförmåga.  

Konsten att överväga är som vi sett inte begränsad till att argumentera för eller emot 

andra, utan kan också handla om att överväga med sig själv. Vi kan välja att argumentera 

emot den egna självbilden efter att med hjälp av den vidgade horisonten mot det som skulle 

kunna vara annorlunda upptäcka ett alternativ. Genom de lekar som respondent 2 fyller de 

inledande timmarna med på en utbildning, låter han deltagarna uppleva en positiv och 

lustbetonad talsituation och ett starkare Jag. På så vis hjälper han dem argumentera ur ett nytt 

perspektiv, för att det här är roligt och emot att det är skrämmande, för en positiv självbild av 

en fri människa och emot en mer begränsad inre röst.  

 

5.2 Hur kan man förhålla sig till publiken? Om konsten att lyssna 
En aktivt lyssnande, deltagande och positivt inställd publik gör oss rimligtvis mindre nervösa 

än vad publiker som ignorerar oss gör. Detta avsnitt ska handla om två saker: För det första 

om lyssnarens ansvar för att kommunikationen ska fungera och om hur man får lyssnarna att 

ta det ansvaret, och för det andra om talarens möjlighet att välja hur han eller hon tillåter 

                                                 
 
3 Det finns inga gränser för vad vi kan bli om vi bara lyckas föreställa oss lite till. Detta budskap är kärnan i 

cyberfeminismens science fiction-metafor om genus och kön, där man hävdar att vår fantasi sätter gränser för hur män och 
kvinnor kan vara och där man således liknar den sociala verkligheten vid en science fiction-film (Tollin & Törnqvist, 2005). 
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lyssnarna att ta större ansvar.  

Respondent 2 anser att det är viktigt för talarens självkänsla att förstå att åhörarna har ett 

ansvar för hur bekväm man som talare kan vara. Han drar paralleller till den egna 

nervositeten: 
 

Respondent 2: När man är nervös så tar man ju in väldigt lite… oerhört lite. Då sitter man bara 
och bevakar sin comfort zone. Jag tror mycket på skratt. Det tror jag. Och så det här delade 
ansvaret för att det ska bli bra. Jag blir inte nervös längre när jag ska träffa grupper sådär, för 
om det inte blir bra så är vi alla lika medskyldiga. (…) Men det tycker jag ger en väldig 
trygghetskänsla att det är klart jag måste bjuda upp till dans, men det är ju ingen solodans det 
här. Alla måste dansa med. 
 

Respondentens ord andas av självförtroende när han säger att det här minsann inte är någon 

solodans. Det är en rimlig tanke att de personer som före och under ett anförande klarar av att 

säga så till sig själva kan uppleva viss trygghet i insikten.  

Redan i det antika Grekland och i Romarriket förstod en del retoriker att publiken är 

aktiv. Den lyssnar och tolkar. Att vara aktiv innebär att man kan välja hur man agerar, och 

därför är publiken precis som talaren ansvarig för sina handlingar: 
  

Nu är det många som tror att det är föreläsaren som ska arbeta, inte åhörarna. (…) 
Naturligtvis har även på en middagsbjudning en väluppfostrad gäst vissa skyldigheter. Än mer 
gäller detta emellertid åhöraren av en föreläsning. Han är deltagare i föreläsningen och 
föreläsarens medarbetare (Plutarchos, 2000:14). 
 

Det finns belägg både för vad Plutarchos sa för två millennier sedan om middagsbjudningar 

och för vad respondenten säger om dansen. Enligt den dynamiska synen på kognition och 

interaktion förklaras samspelet mellan individer, kultur och kommunikation med den så 

kallade dansmetaforen (Fogel, 1993). Den bygger på att människor är kulturella varelser, och 

kulturen uppstår i sin tur genom kommunikation människor emellan. Rörelsen sker oavbrutet 

och i ett dynamiskt samspel mellan människa, tanke, omgivning och interaktionen där 

emellan, där det precis som i dansen är omöjligt att säga vem det är som för. Styrs rörelsen av 

dansarna eller tvärtom? Vad är det som bestämmer hur rörelsen ser ut, är det dansarnas 

oberoende viljor eller är det erfarenheter av tidigare danser, inspirationen som uppstår i 

ögonblicket färgad av rörelse och interaktion? Faktum är att de är omöjliga att skilja från 

varandra (Fogel, 1993). Det dynamiska samspelet kan förklaras ytterligare genom att se till 

hur spegelneuronerna fungerar. När vi kommunicerar med varandra upplever vi tack vare 

spegling den andras ord med kroppen. Via spegelneuronerna sker en koppling mellan de 

intryck som förmedlas, minnen och kognitioner, som är kroppsliga. De aktiveras i kroppen på 

samma sätt som när vi upplever något i första person – samma områden i hjärnan aktiveras 

och samma fysiska förnimmelser ”spelas upp” (Bauer, 2007). Ur det perspektivet är både 

talare och publik delaktiga i och ansvariga för den kommunikation som uppstår. Eftersom 
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kommunikation skapar kroppslig erinring kan det förklara varför alla personer ibland inte vill 

ingå i dansen. Känslan att släppa in andra kan upplevas som obehaglig. Vi behöver först 

känna oss trygga tillsammans. Så hur gör man då för att komma dit? Respondent 2 ägnar 

alltid de första timmarna av kurser åt kroppsliga övningar: 
 

Respondent 2: De första två timmarna är extremt fysiska. Alla får se alla göra mer eller mindre 
töntiga saker. Och skratta mycket, bjuda på sig själv. (…) kroppen, rösten, gesten och 
språket. I den ordningen tror jag att man ska gå. (…) Det relationella stjälper ju över väldigt 
stort ansvar på lyssnarna va. Talaren är ju inte i ett vakuum. Och om alla då känner… och det 
kan man leka sig fram till… man kan göra charader, rappakalja och så vidare, så leker man 
sig fram till den här gemenskapen som finns i gruppen och alla känner att ”ja nu ställer hon sig 
och nu talar vi allihop”. 
 

Respondent 1 kör inga motsvarande fysiska övningar utan ägnar istället de tre första 

kurstillfällena åt att prata om kroppsspråk och om att tala: 
 

Respondent 1: När det gäller kroppsspråket så går vi igenom betydelsen av ordet, 
kroppsspråket och undertexten när du talar, att det är inte så mycket vad du säger som hur du 
säger det. Och så diskuterar vi då lite, att vad tror deltagarna? Var ska jag lägga krutet, ska 
jag lägga krutet på ordet eller ska jag lägga det på kroppsspråket eller ska jag lägga det på 
undertexten.  
 

Respondent 1 använder således ett annat sätt för att bygga upp trygghet i gruppen, nämligen 

samtal. I ljuset av vad vi vet om spegelneuronerna och om det dynamiska samspelet mellan 

tanke, kropp, omgivning och kommunikation torde det ligga en del i att använda kroppsliga 

övningar och skratt snarare än enbart samtal. Det handlar om att skapa positiva kroppsliga 

associationer till samspelet med andra människor. Men frågan är om kroppsövningarna 

fungerar för alla människor. Bägge respondenterna berör ämnet revir: 
 

Respondent 1: Vi kommer in på om det är medfött eller om det är samhälle och kultur som 
formar vårt revirbehov. Vissa personer vill stå väldigt nära medan andra personer vill ha en 
och en halv meters avstånd.  
 

Respondent 2: Jag kartlägger deras kroppar innan jag börjar tänka på vad de har i huvudet, 
på olika lekfulla sätt. Jag inleder alltid med att utforska deras samtalsrevir på lite olika sätt, och 
sedan får de bygga mänskliga pyramider, och går det jättedåligt, så de inte klarar av det, så 
får man göra mer där. 
 

Mot teorin om dynamisk kognition och kommunikation är människors behov av revir 

påverkat av kulturen. Vi har olika preferenser kring hur nära vi vill komma andra människor. 

Detta måste givetvis respekteras om alla ska känna sig trygga i samspelet, samtidigt som det 

ligger i talarens intresse att avståndet mellan de i kommunikationen medverkande minskar. 

Detta närmande bör då ske gradvis och olika snabbt beroende på vilka individer som finns i 

gruppen. En möjlighet är att en del personer känner sig tryggare inför att närma sig andra 

människor ifall de först känner att de blivit förstådda och respekterade gällande de gränser de 

har. Att i vissa fall inleda kursen med att diskutera ämnet revirområden innan reviren 
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utforskas praktiskt och före de praktiska kroppsövningarna kan därför tänkas vara positivt. 

Det är inte bara publiken som bär ansvar för att avståndet minska. Det är ju ett samspel. 

Respondent 1 poängterar talarens ansvar då det gäller att skapa förutsättningar för aktivt 

lyssnande: 
 

Respondent 1: På tal om det här med publikens attityd så har vi också ett moment som är 
”banala hinder för att varför lyssnar inte publiken”. Och det är ju jätteviktigt att man har med 
sig för att om det händer något… alltså det behöver ju inte vara mitt fel, det kan ju vara annat 
också. Det finns någonting där i det här med hinder. Att man har talat för länge… Att man har 
använt ett språk som ligger över publiken så de inte förstår, eller kan ha gjort några 
förkortningar som ingen fattar vad det är för någonting. 
 

Det är talaren som bär ansvaret för att inte tråka ut lyssnarna. Denna tanke kan kopplas till 

Ciceros (2008) tre talarplikter, docere (undervisa), movere (beröra) och delectare (behaga). 

För att publiken alls ska kunna lyssna får den inte somna. För att undervisning ska kunna ske 

måste ämnet framstå som intressant och talaren väcka detta intresse. 

Talaren har också möjlighet att välja hur den ser på publiken; talaren har möjlighet att 

välja hur mycket ansvar han eller hon vill låta publiken ta. Det handlar om att vilja släppa in 

lyssnarna i samspelet, vilket konstigt nog inte alltid setts som någonting positivt. Retoriken 

har, liksom all vetenskap utvecklats av män och har i hela den västerländska historien 

definierats som ”the conscious intent to change others” (Foss & Griffin, 1995:2). Inom den 

retorikvetenskapliga inriktningen relational rhetoric ifrågasätter man den traditionella synen 

på talaren som upphöjd ovanför publiken. Foss & Griffin (1995) föreslår en retoriksyn som 

bygger på jämlikhet, ömsesidig respekt, trygghet och demokrati snarare än på makt och 

påverkan. Ursprungligen var relational rhetoric en forskningsgren inom feministisk retorik. 

Men i en modern jämställdhetsdiskurs vore det absurt att begränsa denna syn till ett begrepp 

som det för en del människor ligger så mycket negativ laddning i. Alla kan vinna på att synen 

på retorik ifrågasätts, inte minst personer med talängslan. När retorik inte längre handlar om 

att höras, påverka och göra intryck, utan snarare om att vilja byta kunskaper och erfarenheter 

med andra människor är det möjligt att fler personer vågar komma till tals.  

Nu skulle kanske någon hävda att den relationella retoriken inte är realistisk eftersom vi 

inte alltid har tid och möjlighet (och det ligger kanske inte ens i vårt intresse) att samtala 

demokratiskt alla gånger. Ibland behöver vi rätt och slätt övertyga, oavsett vilken världs- och 

människosyn vi har. Kanske kan man tänka sig både och. Booth (2004) talar om listening 

rhetoric, där retorn använder lyssnandet som en strategi för att bättre förstå sin motståndares 

argument. Det kan ske både med en genuin vilja att förstå varandra för att finna en gemensam 

ståndpunkt, eller mer utstuderat för att bättre kunna gå till motangrepp.  

Den viktigaste lärdomen att dra är att talaren inte nödvändigtvis måste stå ensam inför 
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lyssnarna. Medvetenheten om att den kommunikationspraxis som länge präglat vår kultur inte 

är det enda alternativet, kan hjälpa människor att känna sig tryggare i talarstolen. Det finns 

andra möjligheter. Man behöver inte framstå som smartare, intelligentare och bättre än 

åhörarna. Man behöver kanske inte ens stå upp inför publiken om man inte vill.  

 

5.3 Hur kan man förstå negativa känslor? Om dåliga lyssnare och fallasier 
I de första två resultatavsnitten har självbild och relationer behandlats. Detta ska nu belysas 

ytterligare genom att resonera kring ett verktyg för att förstå sådant som inte fungerar i 

kommunikationen med andra och som kan skapa känslor av osäkerhet. Respondent 1 ägnar 

det fjärde kurstillfället av åtta åt att diskutera härskartekniker. Hon delar ut ett kompendium 

till kursdeltagarna sammanställt av konstnärskollektivet Entropia K (red. Lundström, 2004) 

som handlar om hur man kan bemöta härskartekniker med främjartekniker: 

Härskartekniker Främjartekniker 
Osynliggörande: Att ignorera vad en person säger 
eller själva personens närvaro. 

Synliggörande: Att låta alla komma till tals och 
känna sig viktiga. Ha ögonkontakt med alla. 

Förlöjligande: Att göra sig rolig på någons 
bekostnad, skämta bort vad en person säger. 

Upphöjande: Att uppskatta varandras arbeten och 
prestationer oavsett personens status i gruppen. 

Undanhållande av information: Att inte låta alla i 
gruppen ta del av nödvändig information så att de 
kan yttra sig i olika frågor. 

Framhållande av information: Att se till att alla har 
tillgång till nödvändig information genom att låta 
alla vara med och ta ansvar för detta. 

Dubbelbestraffning: Gruppen stänger in en person 
i ett hörn genom att låta både det som denna gör 
och vad den inte gör vara fel. 

Hänsynstagande: Att visa hänsyn till människors 
olika behov och förutsättningar. Det krävs öppen 
kommunikation så att alla känner att de vågar 
ventilera sina känslor. 

Påförande av skuld och skam: En kombination av 
förlöjligande och dubbelbestraffning för att skapa 
skamkänslor (t ex att ett dokument inte hunnit 
skrivas, att man inte närvarat vid ett möte). 

Avlastning: Att respektera människors 
begränsningar och behov för att förhoppningsvis 
skapa en winwin-situation.  

(Lundström, 2004) 
I kompendiet beskrivs ytterligare två härskartekniker utöver de fem som respondenten nämner (se 
Lundström, 2004). 

 
Kompendiet innehåller även praktiska gruppövningar där deltagarna får testa och diskutera 

upplevelsen av härskartekniker.  
 

Respondent 1: Och det har varit rätt så kul, för när vi då har haft diskussioner kring om det här 
om man har varit utsatt för någon härskarteknik, så har vi suttit och diskuterat och man har 
kommit med förslag och lösningar, att då kanske du skulle ha gjort så och så, och vad tycker 
ni om det och det bemötandet.  
 

Härskartekniker är ett för många svenskar välkänt begrepp tack vare retorikkonsulten Elaine 

Bergqvists (2009) populärvetenskapliga storsäljare. Men det är sociologen och feministen 

Berit Ås (1978) som myntat begreppet. Hon undersökte de tekniker som män använder vid 

möten i arbetslivet för att upprätthålla dolda maktstrukturer och inte låta kvinnor komma till 

tals. En grupp doktorander vid Stockholms universitet konstaterar i ett paper om Ås 

härskartekniker att än idag blir såväl kvinnor som män utsatta för den här sortens kränkningar. 
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Också de föreslår motsvarande Entropia K:s främjartekniker, vilka de dock benämner 

annorlunda (Amnéus et al, 2004).  

Syftet med kursmomentet om härskartekniker är att ge förklaringar till olustkänslor som 

talaren kan uppleva inför publiker som medvetet eller omedvetet ”fryser ut” talaren: 
 

Respondent 1: Du kan råka ut för en härskarteknik när du står framför en grupp. Och om du 
då inte är medveten om vad det är som händer så kanske det bara känns lite obehagligt och 
du kan inte sätta fingret på varför, vad var det som hände i den situationen. Men har du då 
gått igenom det här med härskartekniker och… ja, men det där var ju ett typiskt fall av 
förlöjligande, det där var ett fall av dubbelbestraffning – olika saker – så är du ju förberedd på 
vad det är och då är det lättare att ta tag i det. 
 

Det kan ligga en del i vad respondent 1 säger om vikten att vid våga tala-träning diskutera 

synliggörandet av den här sortens förtryck. Härskarteknikerna kan liknas vid vad till exempel 

Fairclough (2002) kallar hegemoniska diskurser, som syftar till att skapa och upprätthålla 

normer och en viss social ordning. I såväl mindre som större grupper kan det ske att individer 

utesluter andra individer från gemenskapen för att skapa – för dem själva ”stärkande” Vi- och 

Dem-effekter4. Jag skulle vilja kalla härskarteknikerna för renodlade mobbingstrategier, vilket 

bättre förklarar de konsekvenser som teknikerna får för offren för osynligt maktutövande. 

Osynliggörande kan lämna en obehaglig känsla hos den utsatta av att det man sagt varit fel 

eller olämpligt. Förlöjligande fungerar på samma sätt och kan leda till att man inte vågar 

uttrycka åsikter igen. Undanhållande av information försätter den utsatta i en position där 

man inte har tillgång till det informationsunderlag som behövs för att fatta bra beslut eller alls 

kunna uttala sig på ett vettigt sätt, vilket kan leda till att man framstår som oinsatt och därför 

”tvingas” göra bort sig inför gruppen (Lundström, 2004), och så vidare.  

Det är just osynligheten som gör maktverktyg så kraftfulla. Personen som utsätts för 

förtrycket upplever rimligtvis, som respondent 1 säger, en kraftig olustkänsla. Utan insikter 

om vad som försiggår blir oron ogreppbar och oförklarlig. Så länge känslan inte har ett namn 

antar man kanske att det är talarsituationen som är boven i dramat. Eller ännu värre; att felet 

ligger hos en själv. Insikter om härskartekniker, förståelse för att felet inte ligger hos mig utan 

hos åhörarna som beter sig illa, kan därmed definitivt tänkas fungera självförtroendestärkande 

och också ge möjlighet att sätta ord på abstrakta orokänslor, även i fall då talaren bär på 

minnen av negativa talarsituationer. 

                                                 
 
4 Med Vi- och Dem-effekter syftar jag på vad Sherif (1956) kallar Ingroup och Outgroup-fenomen. Begreppen är 

hämtade från hans kända socialpsykologiska experiment med pojkar på ett sommarläger. Dessa delades upp i grupper som 
på olika sätt manipulerades till att konkurrera med varandra, varpå det uppstod starka samhörighetskänslor inom den egna 
gruppen liksom påtaglig fientlighet gentemot de andra. Denna gräns mellan Oss och Dem skapar en starkare Vi-känsla. 
Kjeldsen (2011) beskriver såväl den nazistiska framgången under andra världskriget som George W. Bushs strategi för att få 
befolkningen med sig som en ondskans retorik, där ”fienden” utmålas som annorlunda och ond i kontrast till de fredliga Vi. 
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Är härskartekniker retoriska? I allra högsta grad. De syftar ju till något. De finner en 

sorts motsvarighet i argumentationsteorins fallasier, och då tänker jag främst på den kanske 

mest uppenbara likheten med argumentum ad hominem; personangreppet. Härskartekniker är 

fallasier. 

Fallasier är ”[b]rott mot de regler som konstituerar den form av idealmodell för 

argumentativt beteende som en analys utgår från” (Sigrell, 1999:98). Härskartekniker har 

gemensamt med fallasier att också de 1) utgör en sorts brott mot argumentations- och 

samtalspraxis, 2) de liksom fallasier ofta är implicita, och 3) som normbärande diskurser 

förefaller härskarteknikerna vara rationella men är det liksom fallasierna i själva verket inte 

(om fallasier: jmf Sigrell, 1999). I det sistnämnda fallet menar jag att härskarteknikerna 

förefaller vara rationella i det att de tar stöd av implicita argument, till exempel outtalade 

normer (”Vi är mer normala än Er och därför bättre”), implicita kvantitetsargument (”Vi är 

fler än Dig och därför bättre”) eller implicita auktoritetsargument (”Vi män är mer tekniska än 

Er kvinnor och därför vet vi bättre”) för att implicit underbygga varför det är okej att ignorera, 

förlöjliga eller på andra sätt inte acceptera talaren. Men det är självfallet inga hållbara 

argument.  

Paralleller kan även dras mellan härskarteknik nummer 1, osynliggörande och Sigrells 

regel nummer 1 för korrekt argumentation, ”Parterna får inte hindra varandra från att framföra 

ståndpunkter eller tvivel på en ståndpunkt” (Sigrell, 1999:105) samt mellan härskarteknik 

nummer 3, undanhållande av information och regel nummer 10, ”En part får inte använda 

oklara eller förvirrande ambiguösa formuleringar, och måste sträva efter att tolka den andra 

partens formuleringar så korrekt som möjligt” (Sigrell, 1999:118).  

Både fallasier och härskartekniker syftar till att föra sitt offer bakom ljuset och förvirra 

motståndaren så att de egna åsikterna – eller Vi-känslan – kan framhävas. Där uttalade 

argument handlar om att hävda en åsikt argumenterar härskartekniken till exempel för själva 

Vi-känslan i gruppen. Det sker på bekostnad av den som utesluts. Effekten kan av offret 

upplevas förvirrande och kan vara extremt knäckande så till vida man inte har redskap för att 

förstå vad det är som egentligen händer. Den känslan skulle kunna få vem som helst att skaka. 

Kunskaper om argumentationsteori, om härskartekniker, främjartekniker och andra fallasier 

kan därmed vara användbara verktyg för att lära sig hantera talängslan. 

 

5.4 Hur kan man tänka? Om konsten att uppfinna och strukturera tankar 
I de tre inledande resultatavsnitten har frågor som på olika sätt rör självbild, relationer och 

tillit till andra behandlats. I detta avsnitt och i nästa ska vi ta steget mot själva talet; hur ska 

man tänka och göra för att våga?  

Att ge deltagarna ämnen och tydliga instruktioner i början för att släppa valet fritt först 
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när de är redo, är en tanke som återkommer i bägge respondenternas resonemang. Tydliga 

strukturer kan också tjäna som stöd för att utforma själva innehållet i talet: 
 

Respondent 1: Det finns ju tre punkter egentligen som sammanfattar en bra presentation, om 
du har talat om vad du ska tala om – alltså ”presentera det”, ”tala om det” – håll dig till ämnet, 
och ”tala om vad du har talat om”. Alltså om du har de tre enkla meningarna när du ska sätta 
igång en presentation... Men har du inte några verktyg så... för mig känns det lite gungigt att… 
Jag skulle nog bli mycket mer ängslig ifall jag inte hade någonting med mig. 
 

Bägge respondenterna arbetar på det här sättet också då det gäller arbete med feedback: 
 

Respondent 1: När vi har framföranden så har vi alltid en sån här som underlag för 
diskussionen efteråt. (Visar mall) För det ska ju vara lite kritik också. Och då kan det ju vara 
bra att ha det här underlaget så… ”Talade talaren till dig”, ”talade talaren på din nivå”, 
”märktes talarens engagemang” och så vidare va. 
 

Respondent 2: Jag lyssnar av vad de har sagt, samlar ihop vad de har sagt i responsen och 
strukturerar upp det enligt någon modell, det kan vara explicit – nu kommer jag att använda 
Cicero, nu tittar jag på Aristoteles hjul, så modellen är given. När man märker att det fungerar 
så kan man släppa lite på tyglarna och så får de göra det som de tycker var bäst för just den 
här presentationen, vilket är idealet. Men i början fyller vi i det här rutmönstret. Skapar en form 
som kanske inte är den bästa, men det är ett bra utgångsläge. 
 

De här mallarna, rutmönstren eller ämnena som i början är givna kan sägas vara topiker 

eftersom topiker kan definieras som en inramning och ett sätt att strukturera såväl tankar som 

innehåll (jmf Gabrielsen, 2008). Därför skulle också mallarnas funktioner kunna förklaras 

med hjälp av topikläran. Gabrielsen (2008) beskriver fyra olika funktioner hos topiker: 

heuristiska, kollektiva, inferentiella och kognitiva. Den första funktionen betecknar den 

uppfinnande fasen i inventio där talaren finner innehåll med hjälp av topiker. Detta är den 

mest bokstavliga innebörden som enklast kan liknas vid mallarna och rutmönstren. 

Den andra funktionen är att utgöra en copia av tidigare använda element, loci communis, 

som talaren kan plocka fram och återanvända (Gabrielsen, 2008). Vid talängslan kan det till 

exempel innebära att samla på sig positiva känslor att använda sig av i jobbiga situationer: 
 

Respondent 2: Det gäller att använda den kroppen; låna trygghet från någon känd situation, till 
exempel man sitter och pratar med en god vän över en kopp kaffe. Det är ju ingen som är 
rädd för det. Men att ställa sig upp och prata inför 200 människor som kanske vet mer om det 
man talar om, det är alla rädda för, inte minst i universitetsvärlden. (…) Så tar man med sig i 
sin ryggsäck… var det du som använde det uttrycket ryggsäck? Tryggheten sitter i 
ryggsäcken då, och har man den med sig så känner man väl att den är ju där. Ingenting är 
alldeles helt nytt, så... Så kan man bygga trygghet istället för att bygga bort otrygghet.  
 

Den tredje funktionen hos topiker är att hjälpa talaren att strukturera sina argument 

(Gabrielsen, 2008). Vid våga tala-träning skulle man kunna använda topiker för att finna 

argument mot oron, till exempel vederläggnings- och bekräftelsetopikerna (det möjliga, det 

konsekventa, det rimliga och så vidare) (se Aristoteles, 2007). Resonemanget om kroppen 

versus intellektet som respondent 2 för nedan skulle kunna kopplas till topiken det 
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konsekventa och det möjliga – om kroppen har gjort något vore det inte konsekvent att med 

intellektet säga att det inte går, och om kroppen har gjort något så var det uppenbarligen 

möjligt: 
 

Respondent 2: Nervositet, det är en verbal kodifiering utav en olustkänsla. Man sätter den 
etiketten på den här olustkänslan. Men i själva verket är det kanske… jag vill inte stå upp inför 
människor… och jag… alltså det kan vara hur många anledningar som helst men man kan 
inte verbalisera det, och då sätter man en allmän etikett. Har man sen med hjälp av sin kropp 
gjort en massa saker som man egentligen tycker är rätt obehagliga så tänker man, varför 
tycker jag det egentligen är obehagligt? Alla människor vill ju ha respons och uppmärksamhet 
och dela saker med andra människor. Och då, så småningom så faller den här intellektuella 
argumentationen för att jag egentligen inte vill, därför att det hellre beror på någonting annat. 
 

Den fjärde funktionen av topiker är inte ett praktiskt verktyg såsom de andra utan utgör ett 

medel snarare än ett mål; det rör sig om det sätt på vilket vi tänker. Topiker ska i den 

bemärkelsen ses som förståelseramar eller doxa, som är kulturellt präglade (Gabrielsen, 

2008). Också denna dimension av topikerna kan användas vid våga tala-träning men då i form 

av ett mer abstrakt redskap för det sätt på vilket man väljer att tänka. Respondent 2 framhäver 

till exempel vikten av att respons inte präglas av värderingar:  
 

Respondent 2: (…) Och så tvingar jag dem till att göra det: ”Nej! Nu har du en värdering där. 
Börja om från början, vad har du sett?” Och ibland när de är väldigt motspetsiga, speciellt när 
de anser att de är högt begåvade, så går de på värdering direkt, så säger jag nix, så tvingar 
jag sju stycken att säga vad har du sett, så säger de ”mmm vad bra… vi har sett olika saker”. 
För går man på värdering så utgår man från att alla har sett samma sak, bara det att den är 
olika, men så är det inte. 
 

Tankeredskapet ligger i det här fallet i förmågan och insikten om att det går att se olika saker, 

vilket torde vara betryggande för den som känner sig osäker på hur det egna framträdandet 

uppfattas av andra. Mallar kan inledningsvis hjälpa deltagarna att ta sig dit.  

Som vi såg nämner respondent 2 att den form utifrån vilken man arbetar ”kanske inte är 

den bästa, men det är ett bra utgångsläge”. Topiker ger oss möjligheter att upptäcka saker i 

världen, men så länge vi bara utgår från dem begränsas också vad vi kan se. Därför bör man 

progressivt gå mot ett mer flexibelt bruk av topiker, mallar, instruktioner och så vidare, att 

använda dem som stöd så länge de fyller syftet att ge talaren trygghet. 

 

5.5 Hur kan man göra? Om konsten att tala 
Retorik som presentationsteknik är den kanske mest kända innebörden av retorik. Här finns en 

nästintill oändlig arsenal av konkreta verktyg att hämta. Från partesläran till språkliga verktyg 

såsom stilfigurer, till teorier om kroppsspråk, övningsserien progymnasmata med mera. Men 

som vi såg i kapitel 2 råder det delade meningar kring ifall man alls ska tänka på sådant i våga 

tala-kurser eller om man hellre bör koncentrera sig på individens upplevelser. För bägge 

respondenterna råder det ingen tvekan om att retoriska verktyg är nödvändiga och oumbärliga 
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både för att kunna tala och för att våga tala. Utan att veta hur man ska göra blir det svårt att 

öva, och övning är som nämndes tidigare enligt respondent 1 den enda vägen: 
 

Respondent 1: Bra våga tala-träning det tycker jag är att tala högt för sig själv. För annars blir 
det en märklig upplevelse om jag bara sitter hemma och läser in mitt manus så va, och sedan 
när jag plötsligt ställer mig upp och så hör jag min egen röst, det kan upplevas som nervöst. 
De behöver ju verktyg och så övning. Övning, övning… Att de vet då hur de ska lägga upp ett 
manus och hur de ska framföra det. Vad man ska tänka på vad det gäller kroppsspråket. Men 
om du inte har verktygen, hur ska du kunna utföra presentationen? 
 

Men att använda de retoriska verktygen bör inte heller gå för långt: 
 

Respondent 2: Det gjorde jag ju när jag var ny som konsult, då hade jag ju 
dokumentationslistor och det var alla de grekiska orden och så fanns det en kort, kryptisk 
svensk förklaring. Men det har jag helt slutat med, utan nu är det… Jag delar överhuvudtaget 
inte ut någon dokumentation förrän efter kursen. Och sen använder vi helt vanliga, svenska 
ord.  
 

Som vi såg tidigare finns forskning som pekar på att verktyg för att kunna genomföra det man 

är rädd för kan hjälpa många, precis som respondenterna konstaterar. Man bör liksom i alla 

retoriska situationer anpassa upplägget till målgruppen, varvid den latinska och grekiska 

terminologin i många sammanhang enbart verkar förbryllande. Och återigen är det för att inte 

ställa för höga krav på deltagarna viktigt med progression, vilket man exempelvis finner i 

progymnasmataövningarnas pedagogiskt välgenomtänkta upplägg. 

 

5.6 Hur kan man våga ännu mer? Om konsten att växa  
Tidigare såg vi vilken viktig roll lyssnaren spelar i kommunikationen eftersom han eller hon 

rent fysiskt interagerar med talaren via spegelneuronerna. På samma sätt som lyssnaren kan 

hjälpa talaren genom ”telepatisk” överföring av positiva känslor kan man låna trygghet från 

andra situationer. Den bank av positiva känslor som talaren kan låna av jämförde jag med 

topiker i bemärkelsen loci communis. Men man kan också låna såväl trygghet som idéer från 

andra talare. Retorik är som sagt inte bara läran om att plocka fram rätt saker ur sin ryggsäck 

utan också om att packa den. Så hur gör man det? 
 

Respondent 2: Ett av mina pedagogiska steg är ju att säga STOPP, här har vi en förebild! När 
någon har en väldigt melodisk eller vacker röst eller när någon har lyckats med en fantastisk 
power point eller gjort någonting som man kan lära sig av: Det här kan vi emulera. Det här ska 
jag ta till mig. Så snyggt har jag aldrig sett och gjort tidigare osv. Då hjälper man dem med den 
här, hjälper dem sätta en nål i, just den här fjärilen ska jag ta hem och torka, den vill jag ha. 
Det är nog den typen av moment som jag tror uppskattas.  
 

Feedbacktio och imitatio kan ses som redskap för att urskilja och fånga de fjärilar man önskar 

ta med sig. Också i det här fallet handlar det om att se till det positiva snarare än till det 

negativa. Ur våga tala-synpunkt skulle man kunna hävda att negativ feedback riskerar att 

ställa för höga krav på en osäker talare och således göra honom eller henne mer osäker. Men 
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vi såg att bägge respondenterna ställer sig tveksamma till hur man ska våga tala om man inte 

vet hur. Deras kursdeltagare har reagerat positivt både i resultat och i feedback kring den här 

sortens moment, och också uppskattat att få både positiv och negativ konstruktiv respons. Då 

det kan finnas en oro över vad andra människor tycker om oss är det ur ett våga tala-

perspektiv bra att guida deltagarna i hur man ger feedback så att den blir konstruktiv:  
 

Respondent 1: Kritiken måste ju vara… det måste ju finnas ett moment där vi ger kritik, men 
den ska uppfattas som att vi är med dig, vi är inte emot dig. Och det tycker jag är viktigt. Och 
då är vi där igen, att då är ju självförtroendet kört i botten och det är ju precis det vi inte vill. Vi 
vill ju att du ska känna dig stark. 
 

För att poängtera att verktygen hjälper talaren snarare än ställer krav är det rimligtvis viktigt 

att diskutera detta på kursen. Det kan till exempel göras inom ramen för diskussionen om 

retorik som konsten att överväga (kap 5.1). Poängen är att om rätt eller fel inte existerar så 

finns det inte heller någonting hotfullt i att ta emot konstruktiv kritik. Också diskussionen om 

normer inom ramen för samtalet om dåliga lyssnare (kap 5.3) kan fungera avdramatiserande. 

Negativ respons kan kännas jobbig därför att vi tar den personligt. Men om vi skulle få 

negativ respons av personer som vi genomskådar som styrda av normer eller värderingar kan 

vi möjligtvis lättare acceptera den för vad den är. Kanske kan vi i det läget till och med bjuda 

på vad vi uppfattar som obefogad kritik.  

 

6. Diskussion 
Jag har använt mig av några begrepp från inventiofasen för att förklara hur jag arbetat. Två 

våga tala-kursledares genom erfarenheter förvärvade copia har studerats utifrån en 

vetenskaplig copia för att diskutera hur retorisk copia kan användas vid våga tala-träning. 

Syftet är att skapa en gemensam copia som skulle kunna vara föremål för imitatio, för den 

som finner resultaten intressanta och användbara och som accepterar hur jag underbyggt dem.  

 

6.1 Slutsatser 
1) Det är viktigt att arbeta för en positiv självbild snarare än att tala om och riskera att 

befästa det negativa. Genom att se saker och ting ur olika perspektiv kan vi upptäcka att vi 

har möjlighet att omdefiniera vår självbild. Denna är nämligen en retorisk artefakt och kan 

som sådan vara föremål för argumentation och omförhandling.  

2) Det är viktigt att känna sig trygg med andra för att våga ingå i en interaktiv 

gemenskap. Men samtidigt har människor olika behov av revir och dessa gränser måste 

respekteras och närmandet ske gradvis. Den kroppsliga förståelsen är lika viktig som den 

intellektuella och möjligtvis kommer den före. Därför kan det vara bra att börja i den änden 

samtidigt som var och en måste få möjlighet att uttrycka var deras gränser går. Publiken bär 

lika stort ansvar som talaren för att samspelet fungerar.  Talaren har ur trygghetssynpunkt allt 
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att vinna på att engagera publiken mer samt på att inbjuda till ett mer jämlikt förhållningssätt. 

3) Det är viktigt att kunna förklara olustkänslor så att de kan avfärdas antingen 

som irrationella eller som ett resultat av någonting konkret. Olustkänslor inför publik kan 

ibland bero på osynliga mobbingliknande publikbeteenden eller minnen av sådana. Dessa 

härskartekniker kan ses som fallasier eftersom de implicita resonemang de bygger på inte är 

hållbara. Fallasier kan upptäckas med hjälp av argumentationsteori. 

4) Det är viktigt att förstå att rätt och fel inte existerar och att människor ser olika 

saker. Dessa insikter kan skänka större trygghet i och med att det är en syn som tillåter oss att 

inte vara perfekta. Topiker, tydliga strukturer såsom mallar, tankestrukturer och uppslag för 

argumentationsingångar kan användas dels som ett praktiskt stöd och dels för att hjälpa 

människor börja tänka på ett mindre värderande sätt, vilket är viktigt vid responsarbete 

framför allt om talaren känner sig osäker. Topiker i bemärkelsen loci communis kan användas 

också för att samla på sig känslor från trygga situationer att återbruka i talarsituationen. Efter 

hand kan en del topiker användas mindre efterhand då de begränsar vår föreställningsförmåga. 

5) Det är viktigt att veta hur man ska göra för att våga tala, och det är viktigt att 

öva. Kunskaper om praktiska retoriska verktyg och presentationstekniker gör talaren säkrare. 

6) Det är viktigt att se till det som fungerar och lyfta fram det. Feedbacktio och 

imitatio kan användas som verktyg för att urskilja sådant som kan tjäna till att göra talaren 

tryggare, hjälpa talaren att packa ryggsäcken.  

 

6.2 Topiker för att våga tala 
Ett av de begrepp jag hämtat från inventiofasen har fått extra stort utrymme i uppsatsen, 

nämligen topiker. Tanken om topiker som verktyg för att förstå världen har använts för det 

första som ett led i undersökningsmetoden där de motsvarar kategorier av retoriska verktyg 

som lyfts fram och som jag i denna diskussion kommer att förtydliga ytterligare. För det andra 

har de använts som ett av dessa retoriska verktyg vid våga tala-träning. Nu kommer jag att 

använda topikbegreppet på ett tredje sätt. Genom att generalisera de frågor man kan ställa till 

ett objekt skapas topiker som lyfter diskussionen till abstrakt nivå. Man kan till exempel göra 

en metaanalys av frågeställningarna till denna uppsats, vilka genom att ta bort de för 

uppsatsen specifika detaljerna skulle kunna generaliseras som topiker för uppsatser där 

didaktiska metoder undersöks: 
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Hur skulle retorisk copia kunna hjälpa människor att hantera sin talängslan? När vi pratar om 

talängslan är det rädsla för handlingen att tala vi syftar på, actio. Men ingen talare kan gå 

direkt till actio utan att först arbeta med de andra stegen i partesmodellen. Den som är rädd för 

att tala behöver stöd för att ta sig fram till partesmodellen, eftersom den retoriska 

arbetsprocessen inte innehåller några moment där självkänsla, tillit och rädslor uttryckligen 

behandlas. Jag har därför gjort ett tillägg i partesmodellen – audentio. Jag har utifrån de 

retoriska verktyg för våga tala-träning som behandlats i uppsatsen också utvecklat topiker för 

hur man kan arbeta med audentio. Dessa utgår från partesmodellens steg men här handlar det 

om den mentala förberedelsen inför talförberedelsen snarare än om själva talförberedelsen.  

3. VAD HÄNDER OM MATERIALET BETRAKTAS UR (Y) 
SYNVINKEL? 
 
Undertopiker: 
Hur skulle (Y) kunna vara bra för (X)? 

1. HUR GÖR DE? 
 
Undertopiker: 
Hur arbetar (R) för att skapa förutsättningar för (X)? Svaret = (M) 

2. HUR HAR DE TÄNKT? 
 
Undertopiker: 
Vad pekar (M) på för synsätt? Vilken är synen på (X) och (Y)?  
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4. VAD ÄR DET JAG HAR GJORT? 
 
Undertopiker: 
Vad är (X) i relation till verkligheten? Vad är verkligheten? TO
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Det i figuren beskrivna upplägget är tänkt att fungera progressivt. Först behöver talaren en 

positiv attityd till sig själv och tillit till publiken. Steg 1-3 i audentio (parallellt med 

intellectio) handlar på olika sätt om personlig utveckling (topikerna ”Hur kan man se på sig 

själv?”, ”Hur kan man förhålla sig till publiken?” och ”Hur kan man förstå negativa 

känslor?”).  

I nästa fas tas steget mot själva talarträningen, där retorik som tankeverktyg och som 

praktiskt verktyg kan användas som trygghetsskapande stöd. Här finner vi för det första steg 4 

1. HUR KAN MAN FÖRHÅLLA SIG TILL SIG SJÄLV?  
Retorik som konsten att överväga. Genom att träna förmågan att se saker 
och ting ur olika perspektiv blir det möjligt att urskilja, välja eller låna en annan, 
mer positiv och säkrare självbild. 

2. HUR KAN MAN FÖRHÅLLA SIG TILL PUBLIKEN?  
Retorik som konsten att lyssna. Hela gruppen måste ta ansvar för den 
positiva attityden eftersom alla är delaktiga i talarsituationen. Talaren kan välja 
en tryggare syn på talarrollen och talarens relation till publiken. 

3. HUR KAN MAN FÖRSTÅ NEGATIVA KÄNSLOR? 
Argumentationsteori för att avslöja dåliga lyssnare och fallasier. Den 
positiva självbilden måste bevaras också i de fall då publiken inte hjälper till. 
Negativa talarsituationer, såsom att bli utsatt för härskartekniker, kan förklaras. 

4. HUR KAN MAN TÄNKA? 
Retorik som konsten att uppfinna och strukturera tankar. Tydliga strukturer 
kan fungera betryggande vid nervositet. Topiker kan fungera som vägledning 
och tankestöd. 

5. HUR KAN MAN GÖRA? 
Retorik som konsten att tala. Parteslärans alla delar kan progressivt bygga 
upp talarens förmåga att välja det för situationen mest passande samt förstärka 
tilliten till förmågan att tala och att våga tala.  

6. HUR KAN MAN VÅGA ÄNNU MER? 
Retorik som konsten att växa (genom att överväga). Med hjälp av imitatio 
(såväl känslomässiga som konstmässiga ”lån” kan göras) och feedbacktio kan 
en ny utvecklingscykel börja, där alla frågor omvärderas på nytt. 
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(parallellt med inventio, dispositio, memoria) som handlar om ett möjligt sätt att hålla 

tankarna i styr (topiken ”Hur kan man tänka?”) och för det andra steg 5 (parallellt med 

elocutio, actio), där vi kommer fram till själva konsten att tala (topiken ”Hur kan man göra?”).  

Ett begrepp som jag anser bör ha större utrymme i partesmodellen är imitatio som jag ser 

som en del utav feedbacktio. Tillsammans utgör de en intellectiofas i slutet av vad som ska 

ses som en cykel snarare än som en linjär progression. Steg 6 i audentio (parallellt med 

feedbacktio, imitatio, intellectio) innebär en återkomst till steg 1.  

Audentio löper parallellt med alla ingående moment i partesmodellen. Visserligen utgör 

audentio den mentala förberedelsen inför talförberedelsen, men utvecklas också rimligtvis i 

samspel med det självförtroende och de insikter som skapas under arbetets gång. Audentio 

skulle därför kunna beskrivas som ett tillägg som tillför en extra vinkling av partesmodellen. 

Statiskt sett kommer audentio före intellectio i kronologisk ordning, men tenderar att lägga sig 

mer parallellt under de första varv talaren kör i arbetsprocessen, vilken som sagt är en cykel. 

Såväl intellectio som actio och alla andra faser är sedermera kroppsliga, med teorin om 

dynamisk kognition och interaktion. Det innebär att de moment som utifrån dessa topiker sätts 

ihop inför en våga tala-kurs (vilka som ett resultat av denna undersökning till exempel är 

positivt tänkande, relational rhetoric, härskartekniker och så vidare) med fördel kan upplevas 

både med kropp och intellekt för att uppmuntra helheten, människan, i rätt riktning. Därför 

kan det vara lämpligt att använda olika praktiska lekar och övningar. Dessa bör sättas ihop 

och utformas utifrån det för topiken eller momentet specifika syftet, det vill säga kursmålen: 

1) kunna se på sig själv på ett positivt sätt, 2) kunna känna tillit till publiken, 3) kunna förstå 

negativa känslor, 4) kunna tänka, 5) kunna tala och 6) kunna våga ännu mer.  

Det är självfallet så att de retoriska verktyg som föreslås som svar på var och en av de 

sex topikerna är ett möjligt verktyg, och har tagits fram utifrån just detta empiriska material. 

Att kunskaper om argumentationsteknik och fallasier såsom härskartekniker helt och hållet 

skulle ge människor insikter om negativa känslor är inte rimligt. Här krävs fler svar för att 

täcka alla möjliga problembilder, vilket till exempel KBT och psykoanalys kan hjälpa en del 

personer med. Min poäng är att de verktyg jag funnit inte i första hand är fulländade, utan 

främst att audentio och dess topiker kan tjäna som ett redskap för att urskilja ytterligare 

retoriska (eller andra) redskap som kan vara nyttiga vid våga tala-träning, både för den 

enskilda individen som vid planering och genomförande av kurser.  

 

6.3 Vad är det jag har gjort?  
Det finns stora likheter mellan de retorikteoretiskt förankrade metoder som jag med 

utgångspunkt i resultaten av undersökningen föreslår och KBT. I bägge metoderna finns en 

uttalad tilltro till människans förmåga att lära och betinga beteenden samt en syn på 
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människans identitet som förhandlingsbar. Inom KBT förs konstruktiva diskussioner medan 

det i audentio handlar om att med hjälp av relativistisk verklighetssyn och 

argumentationsteori vederlägga en negativ självbild, osäkerhetskänslor eller att genomskåda 

dåliga lyssnare. Likaså bygger båda metoderna på att träning, praktiskt know-how, handling 

och exponering snarare än samtal om talängslan för oss i rätt riktning.  

Vi har sett att en del befintlig forskning stöder metoder där man försöker ge personer 

såväl kunskap som konkreta verktyg för att kunna utvecklas. Vad gäller dessa verktyg har 

tidigare samtal i viss utsträckning kretsat kring ifall man bör eller inte bör lära ut retorik till 

talängsliga personer. Jag har försökt visa att retorik kan användas för att våga tala på många 

andra plan än som presentationsteknik och lyckats urskilja några sådana 

tillämpningsområden. 

Som framgått i uppsatsen beror det ur ett retoriskt perspektiv på situationen och syftet 

vilken som är den bästa lösningen. Det bästa upplägget för en våga tala-kurs är med andra ord 

det som bäst uppfyller syftet att hjälpa deltagarna våga tala i olika situationer. Men vägen dit 

kan se olika ut bland annat beroende på hur man anser att utveckling sker. Vad jag har gjort är 

att binda kursledarnas resonemang till teorier som fungerar som stödargument för de topiker 

jag urskilt. Det sker till exempel när jag underbygger idén att det är bra att ha kännedom om 

härskartekniker för att övervinna talängslan med argumentet att först när man förstår vad som 

sker kan man välja hur man ska handla, att handling i sin tur kan leda till en positiv självbild 

enligt både KBT och den dramaturgiska modellen, samt att en positiv självbild är viktig för att 

våga tala. Dessa argument kan ses som garanter5 till stöd för tesen att retorisk copia är 

användbar i våga tala-träning. Och som alltid när det gäller garantens funktion är det upp till 

var och en att hålla med eller ej. Det finns således inget sanningsanspråk i detta utan svaret 

beror på vilka uppbyggande teorier man tycker verkar vettigast. 

Jag har inte upptäckt något nytt utan jag har satt nya ord på redan existerande saker. 

Sedan kan man som Descartes hävda att det enda vi vet är att jag har tänkt detta (jmf t ex 

Conley, 1990). Ur det perspektivet har jag skapat någonting som är beroende av mig för att 

finnas och som är beroende av orden för att existera utanför mig. Jag har i empirin funnit 

samband, dessa har jag tillskrivit begrepp och etiketter lånade från andra sammanhang. På så 

vis har jag möjligtvis skapat en ny förståelse eller nya metaforer av någonting som tidigare 

eventuellt existerat i form av andra metaforer, och således inte existerat så som det gör nu. 

 

 
                                                 
 
5 Enligt Toulminmodellen utgör garanten den brygga som länkar samman entymems påstående och grund. Garanten 

kan ses som ett stöd för ett argument. Om garanten inte accepteras faller därför hela argumentet (se t ex Hellspong, 2004). 
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6.4 Vidare forskning 
Med tanke på vad jag skrivit tidigare om den hermeneutiska cirkeln är det rimligt att tänka att 

frågeställningar inte kan uppstå fristående från den forskning de är del utav. Därför borde alla 

undersökningar föregås av en förundersökning i vilken underlag till forskningsfrågor 

framarbetas. Den diskussion jag fört med utgångspunkt i erfarna våga tala- eller lär dig tala-

kursledares delgivelser kan tjäna som förstudie i kommande undersökningar. Jag har lyft flera 

fram infallsvinklar som det på grund av tidsbrist och saknad fältinsikt hade varit svårt om inte 

omöjligt att finna inför en B- eller C-uppsats. Ett för mig personligen viktigt syfte med 

uppsatsen har därför varit att urskilja intressanta utgångspunkter inför framtida arbeten, med 

förhoppningen att de får bli omfattande. 

Denna undersökning har begränsats till att föra en diskussion kring möjligheter. För att 

till fullo besvara frågan om ett kursupplägg framarbetat utefter dessa topiker kan fungera, 

eller ifall detta förslag på användning av retorisk copia verkligen hjälper personer att våga tala 

måste det självfallet utredas och testas empiriskt. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna 

vara att testa de metoder som i denna undersökning bedömts som möjliga och rimligtvis goda, 

på en grupp personer, för att sedan utvärdera deras uppfattning av kursens eventuella nytta.  

Vad gäller de topiker jag tagit fram måste det sägas att de framarbetats induktivt. Jag har 

utifrån en enda undersökning generaliserat fram topiker som troligtvis skulle kunna användas 

som topiker vid planering av våga tala-kurser där man önskar använda retorisk copia eller av 

enskilda talare som del av arbetsprocessen. Topikerna skulle eventuellt kunna revideras efter 

att ha undersökt fler kursupplägg. Topikers yttersta funktion är som jag ser det i första hand 

dess användbarhet snarare än dess generaliserbarhetsgrad – och användbarhet kan vara ytterst 

subjektiv. För att förstå ifall människor finner topikerna användbara måste de användas. 

 

6.5 Slutord 
En innebörd av ordet tal är enligt Nationalencyklopedin att hålla tal, vilket vi kanske först 

och främst tänker på som objekt för talängslan. Men det finns också en annan betydelse av 

ordet som kastar ett annorlunda ljus på talängslan, nämligen: ”(förmåga att åstadkomma) 

flöde av betydelsebärande kombinationer av språkljud” (NE; Svensk ordbok). Om detta är att 

tala så är det självklart att vi behöver verktyg för att kunna träna så att de där språkljuden 

verkligen blir betydelsebärande och kombinerade på bästa möjliga sätt, så att vi kan känna oss 

trygga i att vår apparat fungerar.  

Jag tror att vi lätt glömmer bort att tal handlar om så mycket mer än själva anförandet. 

Att tala innebär att åstadkomma ljud, och som vi såg i undersökningen handlar det om att 

använda kroppen som man måste känna sig bekväm i. Att tala innebär också att uttrycka 

tankar och att definiera världen. Det handlar om att visa upp en del av sitt innersta. Därför är 
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det där inne, i kroppen och i själen som man måste börja. Och det bör man göra på ett 

lustbetonat och positivt sätt, utan att befästa negativa självbilder.  

Detta att visa upp sitt inre kan precis som talängslan benämnas på olika sätt. De flesta 

tycker nog att det låter obehagligt att bli tittade på, exponera sig, blotta sig. Men om vi väljer 

ett annat ord, såsom framträda, förnimmas eller varför inte bjuda in, känns det genast mycket 

bättre. Våga tala innebär att våga. Varför då dela ut miniatyrfigurer av Blyger till sina 

kursdeltagare för att påminna dem om vad de (tror att de) är? Den som vågar ska allt annat än 

liknas vid den rodnande och tafatte dvärgen! Packa ner en hel uppsättning av Glader, Kloker 

och Toker i ryggsäcken istället. 
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