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Talarkliniken®    
 
Talartips Nr 13 050822 
 

När kan publiken ställa frågor? 
Du har ett antal sätt att hantera frågor från publiken.  
 
Frågor under talets gång 
Du talar om från början att åhörarna gärna får ställa frågor under talets gång. Används 
ofta när man själv ställer en del frågor till publiken. Det är ofta ett bra sätt att hålla 
lyssnarna engagerade men det finns vissa fallgropar att tänka på: 
 

• Risken är överhängande att den tid du har till förfogande inte räcker till. 
 
• Frågor dyker ideligen upp om saker som  du kommer till senare i ditt tal. Här 

svarar du bara ”jag kommer till det”. 
 

Frågestund efter talet  
Om du vill hålla ett bra flyt och en bra struktur på ditt tal är det att föredra att du från 
början talar om att du kommer att ha en frågestund efter talet. Detta hindrar inte att du 
själv ställer frågor till lyssnarna under talet men du gör det under kontrollerade former.  
Här finns i övrigt följande att tänka på: 

 
• Du kan vid inledningen av själva talet be åhörarna att skriva ner sina frågor för 

att ta upp under frågestunden. Du kan också ”plantera” ut några bekanta med 
förberedda frågor. På så sätt undviker du att den blyga publiken inte ställer några 
frågor alls och det blir dödstyst. Alternativt kan du skriva upp frågorna på tavlan 
och meddela att du besvarar dem under frågestunden.  

 
• När själva frågestunden börjar meddelar du att du har en viss tid (5, 10, 15 o s v 

minuter för frågor) beroende på vad som står till förfogande. Du har då alltid ett 
fullgott skäl att avbryta i tid utan att vara oartig mot någon. 

 
• OBSERVERA! Att du alltid sparar din avslutningsfras till efter frågestunden. 

Avslutningen på ditt tal, en avslutning som  lyssnarna skall ”gå hem med”, får inte 
störas av frågestunden. Dessutom är det alltid bra att ha den till hands om det 
inte skulle bli några frågor. Du bryter då tystnaden med avslutningsfrasen. 

 
Var alltid vänlig! 

 
Säg gärna att ”det var en bra fråga” eller ”det har du rätt i” eller ”jag har också 
funderat på det” eller ”det är många som ställer sig samma fråga” e dyl. 


