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Talartips Nr 10 050512 
 
Hur tolkar, förstår och uppfattar publiken dig? 
 
 

1. Tolkningen 
Det som kontrollerar individerna i en publik är den tolkning som de associerar 
med vad talaren säger och hur han/hon säger det. Detta formas av deras egna 
personliga psyken och deras bilder av världen. Med andra ord formas det av de 
övertygelser och värderingar som de har skapat.  
Exempel på olika tolkningar av samma budskap: 

a) Han/hon straffar mig för att jag inte har gjort det 
b) Han/hon utmanar mig för att jag inte har gjort det 
c) Han/hon ger mig ett erkännande för att jag har gjort det (genom att 

kritisera de andra). 
     Tolkningarna är i det närmaste oändlliga. 

 
2. Tolkningar påverkar känslor 

När tolkningen är klar utvecklar varje individ ett mönster av känslor vilka de 
associerar till den tolkningen.  
Exempel länkat till ovanstående exempel:  

a) Motvilja 
b) Motivation 
c) Tillfredsställelse  

 
3. Känslor påverkar rörelser 

Beroende på de känslor som du rör upp med det du säger, tenderar de 
individuella lyssnarna att visa sina känslor. Detta kan vara i form av en rad olika 
kroppshållningar, ansiktsuttryck, uppmärksamet m m.  

 
4. Rörelser går att läsa av 

När du håller ögonkontakt med lyssnarna och noggrannt studerar dem medan du 
talar, kommer du att kunna upptäcka på vilket sätt de förstår och uppfattar dig. 
Du gör det genom att avläsa deras fysiska och mentala attityder. Varje reaktion 
kommer att tala om för dig om de håller med, avfärdar eller är likgiltiga. Undvik 
att dras ner av negative attityder hos publiken.  
Hur man skall göra det kommer att förklaras i ett kommande brev. Under tiden, 
kom ihåg:  
 
Tolkning   Känslor            Rörelser   Avläsning 

 


