
Edvard Raft

5 insikter för att vara dig själv på scen 

TALAREN



Innehåll

TALAREN. 2

3Varför denna ebok?

Vem är du?

Vem är jag (din publik)?

I hjärtat av ditt budskap finns Flow

Ditt syfte är ditt ankare

Nervositet, fysiologi & framförandet

Avslutande ord

4
6
7
8
9
9
10

© 2019 Edvard Raft | All Rights Reserved.

Om författaren



Vi har alla någon gång fått till oss inför viktiga tal och presentationer detta fullständigt icke 
konstruktiva och ibland rätt förvirrande rådet att: “Det kommer gå jättebra, var bara dig själv.” eller 
ännu värre: “Var bara dig själv SÅ kommer det gå jättebra”.  
 Det är förvirrande eftersom vi i vår vardag inte alltid går runt och funderar på hur vi är när vi 
”är oss själva”. Därav blir tipset svårt att leva upp till eftersom vi inte vet hur vi ska bete oss för att 
uppnå det… 
 Nu är det ju så att den som ger tipset antagligen tänker sig att du inte ska göra något särskilt, 
bara slappna av och ”vara naturlig”. Och ja, i den bästa av världar så kan vi vara det och därmed 
skapa en behaglig stämning i vårt tal eller presentation.  Problemet med det är att en talsituation är 
något konstruerat. Situationen bär med sig vissa förväntningar på dig som ställer dig upp och tar 
plats. Därav är det alltså något annat än de situationer vi är vana vid då vi bara kan ”vara oss själva” 
och slappna av.  
 Vi blir alla påverkade på något sätt när vi går ”upp på scenen”. Vår kropp reagerar med sina 
mest primitiva försvar och sanningen är att hade vi bara ”varit oss själva” och agerat utifrån vad vår 
kropp naturligt säger till oss hade vi antagligen sprungit ut ur rummet och inte helt omöjligt slagit 
ner någon på vägen.  
 I den här eboken tar jag upp några fundamentala insikter jag har med mig efter över 10 år 
av praktiskt arbete som retorikkonsult med målet att du ska finna nycklar och insikter att tala 
från en mer naturlig, avslappnad och inspirerad plats inom dig själv.

Varför denna ebok?
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Serien Westworld på HBO lyfter ett väldigt intressant 
tema i utifrån frågan vilka vi egentligen är? Vad vi är? 
Genom näst intill perfekta mänskliga robotar ställs det 
mänskliga medvetandet på sin spets när dessa Artificiella 
Intelligenser börjar förstå att de är just det, Artificiella… 
De börjar förstå att deras handlingar är styrda av den så 
kallade backstory som lagts in i deras kod.  
 Frågan som väcks i mig när jag följer serien är hur 
mycket dessa AIs egentligen skiljer sig från oss. Vad är 
det som styr mina handlingar? Vad är det som styr min 
självbild? Vad styr vilka tankar och idéer jag har när jag 
går upp på scenen och ska hålla en presentation. Hur jag 
får bete mig? Vad jag kan säga eller inte säga? Hur 
mycket jag får tro på mig själv när jag står där. 

Även om vi kan se väldigt mycket 
likheter med vår egen 
”programmering” så är vi inte 
artificiella maskiner. Modern 
neurovetenskaplig forskning har 
idag slagit fast hur mycket vi styrs 
och formas av känslor. Inte minst 
när det kommer till hur vi fattar 
beslut. I vissa fall guidar känslorna 
oss rätt på ett intuitivt plan och i 
vissa fall är känslorna ”rester” eller 
”backstories” som inte har med 
den aktuella situationen att göra.  
 Efter att ha spenderat veckor 
i tysta meditationsretreat och på 
terapeutiska kurser i 
självkännedom och inre ledarskap 
har jag sett stora delar av min 
”kod” tydligt och börjat resan att 
ta ansvar för den istället för att 
blint styras av den, och slutligen 
släppa stora delar av invanda 
mönster som inte tjänar mig 
längre.  
 Nyckeln till att slappna av 
och ”våga” vara oss själva på scen, 
om du frågar mig, är att få syn på 
vår egen sårbarhet, ta ansvar för 
den men inte styras av den. Det 
här kan i vissa fall gå fort när 
lampan tänds på den, men våra 
kroppar lagrar mycket minnen som 
inte alltid är helt lätta att bara 
”släppa”. 

5

Time to write my own 
fucking story. 
Maeve Millay, Westworld s1

We are not thinking 
machines that feels. 
We are feeling 
machines that 
think.  
Antonio Damasio

Vem är du?

 Vi är alla programmerade med vår egen backstory. 
Den kan antingen höja upp oss eller dra ner oss. Oavsett 
vad den gör så är det inte mycket mer än programmering 
och det ligger både i vårt intresse och ansvar att få syn på 
denna kod och fatta medvetna val om hur vi vill leva våra 
liv. Och viktigast av allt är att få syn på vilka idéer vi har 
som begränsar vårt uttryck och vår möjlighet att leva ut 
vår potential som människor, vänner, älskare, kollegor eller 
talare. 
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 Vad jag sett är att i 
situationer där vi upplever vår 
sårbarhet finns också dörren till 
oss själva. Det finns mycket att 
lära sig av att stå i de 
situationerna, att inte undvika dem 
och att andas igenom de fysiska 
sensationer som du upplever där. 
Vi kan i stunden påminna oss om 
att det här är inget annat än 
”gammal kod” och låta den spela 
ut sig i oss. 

   

Wim Hof, också känd som ”The Iceman”, har 
sprungit ett maraton barfota i snön iförd endast 
shorts i 20 minusgrader och slagit världsrekord för 
världens längsta isbad (1 timme och 52 minuter). 
Han har påvisat att vi med viljestyrka och tankens 
kraft kan påverka det autonoma nervsystemet och 
därigenom bland annat vår kroppstemperatur. Han 
har till och med dödat bakterier som injicerats i 
honom, bara med hjälp av tanke och 
andningsövningar.  
 Wim Hof förespråkar framförallt två saker för 
att nå sin fulla potential som människa: 
andningsövningar och kallduschar/kallbad. Efter 
att själv ha experimenterat med detta dagligen 
under några veckor kan jag bara hålla med.  
 När du ställer dig i en kalldusch får kroppen 
och sinnet först en chock. Andningen går fortare 
och hjärtat slår och du vill helst bara skrika. 
Genom att ta kontroll över din andning kan du 
medvetet lugna ner ditt nervsystem, och genom 
att vända tanken och uppmärksamheten inåt 
istället för att bara tänka på det kalla vattnet mot 
huden förändras hela din upplevelse. Kylan är där 
men eftersom du inte ”dömer” den som kyla eller 
dålig utan bara ser den som en sensation mot 
huden blir den tolererbar och efter några veckors 
träning på sätt och vis behaglig.  
 När jag stått där på morgonen och låtit det 
iskalla vattnet rinna ner på min nacke så får jag 
kontakt med en plats i mig själv som ligger 
bortom den isande känslan, en plats som inte 
fryser men som är fullt medveten om 
sensationerna i kroppen. När jag når den platsen 
kan jag plötsligt stå kvar utan ansträngning, utan 
att för den sakens skull ha trängt bort någon 
känsla. Jag står på en plats i närvaro och 
medvetenhet där jag härbärgerar och accepterar 
känslorna i kroppen.  
 Det här är för mig en fantastisk övning att gå 
bortom sina invanda mönster, sin ”gamla kod”, 
och de känslor som också kan uppstå när du ger 
tal och presentationer, eller i livet i stort. 
Känslorna kan jag inte ta bort, men jag kan 
betrakta dem från en djupare plats och därmed 
agera i medvetenhet utan att styras av dem. Att 
agera istället för att reagera. 

Kalldusch

 Det går inte att undvika 
känslor eller trycka bort dem, de 
kommer med budskap och de vill 
bara läka. Låt dem komma och gå 
medan du står kvar och lär av 
stunden.  
 Förmågan att härbärgera sina 
egna känslor utan att döma dem, 
eller försöka trycka bort dem  är i 
mina ögon vägen att växa och 
transcendera sin föråldrade kod, att 
fatta egna beslut om våra liv och 
hur vi vill leva dem. På scen och 
utanför den… 

”Our deepest fear is 
not that we are weak. 
Our deepest fear is 
that we are powerful 
beyond measure. 
Nelson Mandela
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Vi är alla människor. Vi bär alla på våra historier, våra 
skratt, våra osäkerheter, våra minnen, våra styrkor och 
våra svagheter.  
 Du sitter där tillsammans med mig, som en del av 
mig, vi är ett, vi är publiken som betraktar talaren. Vi 
älskar när det går bra för talaren, vi älskar när talaren 
slappnar av, skrattar, bjuder på sig själv och är tydlig och 
enkel i sitt budskap, så att vi kan förstå och känna empati 
både med talaren och hens budskap. Vi vill se talaren i 
ögonen precis som när vi träffar någon på gatan, på en 
fest, eller på jobbet - så bygger vi tillit och lär känna 
varandra. Vi vill se talaren för den den är utan att det är 
för konstlat eller blir ett skådespel.  
 Där sitter vi tillsammans i publiken, du och jag, vi är 
ett, vi är publiken som betraktar talaren.  
 Så reser du dig upp. Det är din tur att tala och 
plötsligt har du glömt bort mig. Du intar en annan 
skepnad, du blir nu ”Talaren”, och jag blir publiken. Du har 
glömt att du en gång var jag. Att vi var Ett. Du har glömt 
att jag vill se vem du är, se dig i ögonen och förstå och 
känna vad du brinner för. Du har glömt att jag vill ha 
enkla budskap, att jag är som du och att jag mest av allt 
vill att det går bra för dig, att jag förstår dig och att du 
trivs där framme på scenen. Jag kanske inte kommer 
hålla med om allt du säger, men jag vill ändå att det ska 
gå bra för dig att säga det. Jag vill att du ska komma 
ihåg att du är jag, vi är ett. Glöm mig inte.  

 Det här är en bra påminnelse 
om vad som händer med oss när vi 
plötsligt intar scenen och 
fullständigt glömmer bort oss själva. 
 ”Var bara dig själv”… det gick 
ju bra medan vi satt och lyssnade, 
och vi inte var fullständigt 
självmedvetna. När vi sen ska 
”försöka” så är vi inte oss själva utan 
försöker istället vara någon annan. 
Någon som vi av någon anledning 
tror att publiken plötsligt vill se. 
Någon som är långt från vårt 
naturliga jag, någon perfekt, slipad, 
okänslig och osårbar. Någon som 
ingen kan relatera till. Vad dom 
idéerna kommer ifrån är högst 
oklart, eftersom vi i stunden innan vi 
gick upp på scenen ville se något 
helt annat. 
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Vem är jag (din publik)?

There is a crack 
in everything. 
That’s how the 
light get’s in.  
Leonard Cohen
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Vänd dig till oss - din publik. Se på 
det du talar om med våra ögon. 
Fokusera på budskapet som 
kommer ur din mun. Fokusera på 
människan som tar emot det. Glöm 
bort dig själv och dina egna 
osäkerheter, visa dina sprickor. Gå  
upp i ditt budskap. Låt känslan för 
det ta över din kropp. Bli ett med 
oss igen. 
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” De gånger du upplever en fantastisk talare där du 
tappar uppfattningen om tiden och där varje budskap 
som sägs på ett sömlöst sätt tycks flätas ihop med 
varandra, då har du troligen upplevt en talare som är i 
flow. Upplevelsen för oss som lyssnar är att talaren är i 
fullständig kontakt och närvaro både med sig själv, sitt 
budskap och oss som lyssnar – och gränserna däremellan 
emellan suddas ut. 

Begreppet ”Flow”, ”in the zone, 
”runners high” eller ”optimal state 
of consciousness”, har det pratats 
om och forskats på i olika former i 
över 100 år. Men det är först under 
de senaste 10 åren som vi 
verkligen har kunnat förstå vad 
som händer i hjärnan när vi 
uppnår flow.   
 Förutom påslag av 
endorfiner, serotonin och 
dopamin, som alla ökar 
välbefinnandet och 
prestationsförmågan, så går vår 
hjärna från den vardagliga så 
kallade Beta-frekvensen till att 
röra sig i gränslandet mellan 
Alpha och Theta, vilket är tillstånd 
av meditation i gränslandet till 
sömn. Där får vi kontakt med vårt 
undermedvetna, vår kreativitet 
och vår intuition och når en 
djupare avslappning.   
 När vi når tillstånd av flow 
ökar både vårt självförtroende 
och vår förmåga att prestera och 
vi blir fria från vår ”inre kritiker”. Vi 
glömmer bort oss själva och blir 
ett med vår prestation.  
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Simple ideas are 
easier to understand. 
Ideas that are easier 
to understand are 
repeated. Ideas that 
are repeated change 
the world. 
Simon Sinek

I hjärtat av ditt budskap finns Flow
Kommunikation kan i dess enklaste form förstås utifrån 
modellen att vi har en sändare, ett budskap och en 
mottagare. 

 För att skapa förutsättningar för att hamna i detta 
tillstånd som talare behöver du arbeta med ditt budskap. 
Det behöver slipas, förfinas och slipas igen, till den grad 
att du kan tillåta dig själv att släppa det.  
 Skriv ditt budskap på ett papper i form av en bra 
idé för din målgrupp. Släng pappret och skriv det igen 
fem gånger. Släng det pappret och skriv det igen men 
denna gång för att en åttaåring ska förstå det. Vänd på 
det och beskriv motsatsen till ditt budskap och vad det 
skulle innebära. Beskriv det i form av en metafor. Kommer 
det ingen spontant så rama in din kreativitet för att få 
hjälp, till exempel genom att beskriva ditt budskap som 
en resa, en bergsvandring, en dag på stranden, en 
månlandning, en seglats eller en tennismatch. 

Flow
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When you dance, your purpose is not to get to 
a certain place on the floor. It's to enjoy each 
step along the way. 
Wayne Dyer

Jag får ofta frågan hur en talare bör förhålla sig till 
manuskort. Frågan har inget rakt svar då situationen och 
typ av presentation påverkar det. De generella svaren är 
att har du kort så riskerar du att läsa även när du inte 
behöver, och det är lätt att fastna i texten, så håll den 
kort. Helst punkter med ett ord. Men formulera ännu 
hellre ditt specifika syfte för varje slide eller manuskort 
och prata fritt utifrån det syftet. Om du har stöd av en 
presentation kan du skapa en visuell bild som påminner 
dig om just det syftet. 
 Men om vi istället ska prata om målet, och där 
ambitionen som talare bör vara, så behöver du inga 
manuskort. Det du behöver är en tydlig och logisk röd 
tråd och ett väl genomtänkt och konkret formulerat syfte 
med hela talet. Ditt syfte är ditt ankare som du alltid, i 
varje andetag, kan falla tillbaka på.  
 När du formulerar ditt syfte ska du komma ihåg att 
syftets uppgift är att i varje stund hjälpa dig att välja 
argument. Därför kan ditt syfte inte formuleras som att 
sälja mer av X, få kunden att skriva avtal eller personalen 
att ta mer eget ansvar. Syftet ska formuleras på en högre 
nivå. Fundera istället över vad du behöver uppnå i 
stunden för att kunden ska vilja köpa mer av X, vilja skriva 
avtal eller vilja ta mer eget ansvar. Handlar det om att 
inspirera, motivera, tro på sig själva eller väcka empati för 
något?  
 Ditt syfte ska ge dig inspiration och väcka känslor i 
dig för det du talar om. Gör syftet det så fungerar det 
som ditt ankare. Du kan nu stanna upp i presentationen, 
ta ett djupt andetag, släppa ut luften långsamt (ja det 
finns tid till det), låta ett litet leende nå upp till dina ögon, 
se ut över åhörarna och återgå till ditt väl formulerade 
syfte.  
 Därifrån finner du orden du behöver, berättelserna 
du förberett och de logiska argumenten för din sak. 
Därifrån kan du verkligen möta din publik, glömma bort 
dig själv och bli ett med ditt budskap. Därifrån finner du 
ditt flow. 

• Ökad närvaro och koncentration 
• Mindre energiåtgång 
• Kontakt med intuition 
• Ökad kreativitet 
• Effektivare reaktionsförmåga 
• Avsaknad av ”inre kritiker”

Effekter av flow

Ditt syfte är ditt ankare 

Jag skulle hjälpa en stiftelse att 
skapa ett event inför deras tio-års 
jubileum. Deras egenformulerade 
syfte var i korta ordalag: ”Vi vill 
öka intäkterna, få fler 
bidragsgivare och ökad kännedom 
för organisationen.” Du kan enkelt 
se att vägen till mer intäkter är fler 
bidragsgivare och vägen till fler 
bidragsgivare är ökad kännedom. 
Så fokus för oss när vi ska skapa 
ett relevant syfte är att titta på just 
kännedomen. De övriga två syftena 
behöver vi inte ens blanda in. Så 
frågan vi ställer oss är hur ska vi 
öka kännedomen och på vilket sätt. 
Vi visste att vi skulle skapa ett 
event av något slag och baserat på 
vad denna stiftelse ägnar sig åt, 
landade vi i syftet att: ”Vi ska 
skapa positiva känslor för 
Stiftelsen”. Med det som syfte kan 
vi snart se hur innehållet, designen, 
färgerna, inbjudan och allt kan 
börja ta form. Kort sagt, med det 
syftet fick vi hjälp att välja 
argument.

Om ett syfte
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Människan är historiskt sätt ett flockdjur. Vi levde i 
stammar, i symbios med och beroende av varandra. Om 
vi blev utestängda ur flocken kunde vi inte överleva 
själva.  
Inpräntat i våra äldre delar av hjärnan finns denna 
överlevnadskod. Den har säkerligen räddat oss i tusentals 
år, men idag i en talarsituation hjälper den oss inte.  
 När amygdalan aktiveras på grund den gamla idén 
om fara får vi bland annat blodtillförsel till benen, 
adrenalinpåslag, ökad hjärtfrekvens, torr mun och spända 
krampande muskler. Det är fysiska sensationer som vi 
inte helt kan värja oss mot utan måste acceptera att de 
dyker upp. Men om kroppen lurar dig att du är i fara 
behöver du lura den tillbaka.  

Genom att välja vad du gör med din kropp kan du 
påverka både vilka hormoner som frigörs i dig och vilka 
hjärnvågor du skapar. Det påverkar både hur du 
uppfattas av andra och hur du uppfattar dig själv i 
stunden.  

ANDNING  
Ta lugna lugna andetag genom näsan.  
KROPPSSPRÅK  
Uppmärksamma ditt kroppsspråk. Stå i High Power Poses 
före och om det krävs även under din presentation.  
TANKAR 
Stanna inte upp vid de negativa tankarna och välj 
medvetet själv positiva tankar som du fokuserar på.  
ANSIKTSUTTRYCK 
Även ditt ansiktsuttryck påverkar hur du uppfattas och 
hur du uppfattar dig själv. Leenden och höjda ögonbryn, 
signalerar att du är vänligt inställd.  

Amy Cuddies TED Talk om hur vårt 
eget  kroppsspråk påverkar oss har 
snart över 50 miljoner visningar.  
 Genom att analysera saliven hos 
försökspersoner som under 2 minuter 
antingen intog en så kallad ”low power 
pose” eller ”high power pose” såg de 
tydliga resultat på framförallt 
testosteron och kortisol. Där 
testosteronet påverkar vår känsla av 
styrka och självförtroendet och 
kortisolet påverkar vår känsla av stress. 

10

Nervositet, fysiologi & framförandet

Det finns näst intill hela bibliotek fulla med tips och trix, tankar och teorier, beprövade modeller och 
mindre rumsrena metoder för att lära sig den retoriska konsten att övertyga. En del av dem fungerar, 
en del inte. Jag tror inte att du egentligen vill lära dig att manipulera eller övertala någon till något 
den egentligen inte vill eller har nytta av. Jag vet att du innerst inne tror på ditt eget budskap, på dom 
som lyssnar och på dig själv och din förmåga att föra fram budskapet.  
 Är det något jag vill hjälpa dig med så är det just det. Att hitta din inneboende förmåga att föra 
fram ditt budskap på ett sätt så du till och med vågar glömma bort dig själv. Då behövs inga trix, och 
de så kallade retoriska knepen får chans att komma fram naturligt. 

Avslutande ord

Exempel på High Power poses är 
händerna i sidorna, bakom huvudet 
eller uppsträckta i ett V ovanför 
huvudet, allt som gör att du tar mer 
plats rent fysiskt. Low Power poses 
är neddragna axlar, stängt bröst 
och händer som skyddar din hals. 
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Om författaren
Vägen till någons hjärta går genom ditt eget. 

För mig är jobbet frukten av ett genuint intresse för livet. Ett intresse som tagit mig på resor över 
stora delar av världen, och inom mig själv, genom kurser i ledarskap, självkännedom och 
veckolånga meditationsretreat i tystnad. 

Längs vägen fann jag retoriken – ett ämne som erbjuder en outtömlig källa av kunskap och 
självinsikt. För drygt tio år sedan tog jag ut min examen i retorik från Södertörns högskola, och 
sedan dess har jag utbildat, tränat och inspirerat andra i konsten att tala, övertyga och nå fram 
med sina budskap.  

Storytelling och berättande är också en stor inspiration för mig. Idag utbildar jag i 
storytelling och arbetar med det i praktiken inom film, skrift, event och utställningar.  

Allt jag på vägen har lärt mig och fortfarande lär mig, integrerar jag i mina kurser, och den 
röda tråden genom mitt arbete är att jag alltid hjälper dig att komma till hjärtat av både dig själv 
och dina budskap.  

Edvard Raft har en fil. kand i retorik från Södertörns Högskola. Sedan 2007 arbetar han som 
retorikkonsult med kurser, workshops, föreläsningar och individuell coachning inom Retorik, 
Kommunikation och Storytelling. Edvard är bland annat certifierad inom Extended DISC för 
analys av individers och gruppers kommunikation, utbildad inom UGL- utbildning för grupp 
och ledare, samt genomgått ett flertal längre kurser inom meditation, mindfulness, 
självkännedom och inre ledarskap.  
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“Look within. Within is the fountain of good, 
and it will ever bubble up, if thou wilt ever dig” 
Marcus Aurelius”

edvard@edvardraft.se 
+46708944410 
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