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Talartips Nr 5 050202 
 
En 5-stegs favoritmodell för taldisposition 
 

1.  Välj någon verkligt dramatisk händelse eller något tänkvärt ur 
huvuddelen av ditt planerade tal och inled med detta före allt 
annat! 
Exempel: Du berättar historien om när du råkade ut för orkan under en seglats. Öppna 
med att smälla en uppblåst påse – Pang där gick masten, 5 meter höga vågor vräkte över 
båten som kappsejsade. Vi spolades överbord men lyckades hänga kvar…. 

 
2. Berätta bakgrundshistorien som ledde fram till denna händelse 

eller det tänkvärda: 
…Det hade varit en underbart solig morgon när vi seglade  iväg, med en perfekt lätt bris 
som skulle ge oss en lugn slörseglats. Det var så fint att någon väderleksförändring kändes 
utesluten. Mot eftermiddagen mulnade det till och det blåste upp snabbt och kraftigt. Innan 
vi visste ordet av var regnet över oss i stormstyrkor och det blev bara värre. Och så hände 
det - PANG! ….. upprepa händelsen och utöka den. 

 
3. Informera om resultatet eller konsekvenserna av händelsen eller 

det tänkvärda: 
….Där hängde vi och höll oss krampaktigt fast i flera timmar. Vi hade flytvästar men 
självklart greps vi av förtvivlan vid tanken att vi inte skulle bli upptäckta. Vi var nära 
paniken och fullständigt utmattade när vi hörde en mistlur på avstånd. Det visade sig vara 
kustbevakningen som kom till undsättning efter ett larm från …. 

 
4. Framhåll fördelarna eller nackdelarna av resutltatet eller  

konsekvenserna: 
…. Det vi hade utsatt oss för var livsfara genom slarv och likgiltighet. Vi fick en helt annan 
bild av kustbevakningen. När man räddats och tagits om hand av folk ser man dom som 
hjältar. Vi förstår idag vilken enormt fin insats de gör. 

 
5. Avsluta med en rekommendation eller varning 

….. Jag har så många gånger stött på seglare som tagit vädret för givet, som slarvar med 
flytvästar och livlinor. Efter det jag var med om vill jag starkt rekommendera att ni aldrig 
seglar iväg utan att ha kontrollerat väderleksrapporterna och att ni ser till att alltid ha 
mobiltelefon, flytvästar och livlinor med ombord. Det KAN rädda ditt liv! 
 
 
 


