
Sån ledare vill jag vara
Mina ledstjärnor är tre! 

Vilka är dina?



Kreativ - som Hans Rosling

• Hur ska jag nå ut med detta på  
bästa sätt.



Bergsbestigare som min mamma

• Bryta kulturella- och familjearv och 
skapa nya. 



Öppen som Evelyn





Så tänker folk.



• Retoriska mål: Det vill jag 
att de ska tänka



• Strategisk start: Detta ska jag 
säga för att folk ska tänka det 
jag vill. 



En minut var.

1. Presentatör: Presentera 
2. Lyssnare: Berätta vilket/vilka ord som dök upp 
3. Presentatör: Presentatören berättar vilka ord 

det var 
4. Lyssnare: Ge feedback på hur personen kan 

sätta sin strategiska start. 



• Definition först + Titel sen 

• Jag lär folk konsten att få andra att vilja lyssna på vad 
de säger + jag är retorikkonsult 

• Jag jobbar med framtidens ledare - jag är 
förskollärare. 

• Jag jobbar med leenden - jag är tandläkare 

• Jag jobbar med att folk ska få ut det mesta av sin 
hälsa och livet - jag är läkare



Elaine Eksvärd 
@elaineeksvard





•Säg förlåt. 

•Mena förlåt. 

•Föreslå åtgärd (tidsbestämd). 

•Tillämpa åtgärden. 

•Gå iväg med vinsten stärkta 

relationer.

RETORISKA TIPS FÖR 
ATT ERKÄNNA FEL

PLATS 23





•Värdera saken, inte personen. 

•Prata till, inte om, personen. 

•Var inte en tystnadsterrorist.

KONSTEN ATT GE 
FEEDBACK SNYGGT

PLATS 21





•Be om slutdestinationen och 

syfte tidigt. 

•Rikta vänligt men bestämt 

fokus mot andra. 

•Jesusmetoden. 

•Undvik brainstormingmöten. 

•”Håll dig till sak”.

HANTERA PRATMAKAREN

PLATS 13





Beskriv först - berätta sen 
Min farfar… - Tala med olika 

generationer





•Kartlägg dina behov. 

•Kartlägg dina hjälpare. 

•Var modig, aldrig klängig. 

•Belöning – Problem – Be om hjälp. 

•Lita på din omgivning. 

•Återkoppla efter hjälpen. 

•Erbjud din hjälp till hjälparna  
och andra som verkar  
behöva den.

RETORISKA TIPS FÖR ATT 
BLOTTA DINA BEHOV

PLATS 11





•Beskriv informativt och exemplifiera, 

”back it up” 

•Blanda sött och salt, visa skavanker om 

du är Goliat, spar dem om du är David. 

•Undvik att värdera dina bedrifter, låt 

andra göra det. 

•Tajma skrytet så att din glans inte 

kastar skugga över andras 

misslyckanden. 

•Studera de som skryter snyggt. 

•Regelbundna skrytkalas. 

•Skryt, skryt, erkänn, skryt.

SKRYTA PÅ RÄTT SÄTT

PLATS 10





SAMTALA MED TYSTLÅTNA

•Ta reda på om personen är 

social eller asocial tystlåten. 

•Fyll inte ut tystnaden. 

•Gissa inte svaren. 

•Stämpla inte högljutt personen 

som ”tystlåten”. 

•Skapa mindre möten.

PLATS 9





RETORISKA RÅD FÖR 
ATT TA KONFLIKTER

•Tänk ”Du förstör inte stämningen, 

stämningen är redan förstörd”. 

•Du räddar framtida stämningar. 

•Värdera det personen säger eller 

gör, värdera inte personen. 

•Betraktaren ska bryta tystnaden, 

inte offret. 

•Tänk dig en mental dotter eller son.

PLATS 8

















•Ha en mental publik och plats som gör dig 

avspänd när du talar. 

•Var personlig men aldrig privat. 

•Informationsbanta för neandertalaren i oss. 

•30 minuter, 20 slides, 10 punkter. 

•Fyll fluffiga ord med exempel och 

erfarenheter. 

•Använd ”presentationsrummet”. 

•Retorisk krok eller ”När-ni-metoden”. 

•Slipa sista intrycket.

HÅLLA TAL

PLATS 7







PLATS 5

•  Hör av dig, känn in läget, prata, och visa 

framför allt att du finns där. 

• Att vara tyst är inte ett alternativ, såvida du 

inte ersätter det med handling, för det slår 

alla ord i världen. 

• Låt personen känna sig sedd. 

• Byt inte sida på gatan, vänd inte bort 

blicken i affären. 

• Våga möta blicken hos en person som fått 

ett tragiskt besked. 

• Våga kramas, våga vara tyst i sällskap av  
den drabbade eller säg att du är ledsen. 

• Huvudsaken är att du visar att du bryr dig.

PRATA MED NÅGON SOM 
FÅTT ETT TRAGISKT BESKED







•Ställ frågan trots att det är 

obekvämt. 

•Alliera dig innan med någon i 

sammanhanget. 

•Utmana översittarens expertis. 

•Berätta att du redan vet.

HANTERA EN ”SPLAINARE”

PLATS 3







Böcker och priser 1 bok 200kr • 2 böcker 350kr 
3 böcker 500 kr • 4 böcker 650 kr

123 122 4443eller


