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– Jag kom in på härskartekniker  
redan 2007, berättar Elaine. Vi  
anordnade ett event på eget bevåg 
för kvinnliga chefer innan mitt namn 
var etablerat, Ett event som hette 
”Lilla Gumman”. 

– Vi frågade om de kvinnliga  
cheferna ville lära sig mer om härskar- 
tekniker. Det blev väldigt välbesökt, 
berättar Elaine. Det fanns också en 
förläggare där, Anders Sjöqvist från 
forum förlag. Han ringde upp mig 
efteråt och frågade om jag ville skriva 
en bok om det vi hade pratat om. Det 
var jättekul. Boken ”Härskarteknik”, 
som kom ut 2008, gick väldigt bra, 
och sålde i mer än 170 000 exemplar.

– 2010, startade jag och min man, 
som inte alls har något med retorik 
att göra utan har ingenjörsbakgrund, 
retorikbyrån ”Snacka Snyggt” ihop. 
Just för att kombinationen, en insnö-
ad retoriker och en som represente-
rar dem som behöver lära sig reto-
rik var en bra kombination. Vi döpte  
bolaget till Snacka Snyggt för att de 
är lite slang, de är vardagligt snack, 
berättar Elaine.

– Det jag kände var att många  
utbildningar kring tal och att hålla tal,  
handlade om Aristoteles och det  
antika Grekland när vardagsretoriken 
är mer intressant och väldigt bra för 
alla.

– Jag nischade mig och fokuserade 
just på vardagsretorik. Hur håller man 
en bra presentation? Hur ger man 
bra feedback? Hur kommunicerar 
man med olika personlighetstyper? 

– Jag ville göra tal mer tillgängligt. 
Ta retoriken från talarstolen till folks 
vardag. Det finns så många som  
behöver det här. 

– Vi vill attrahera till oss målgrupper 
som vill prata mer tillgängligt snarare 
än högtravande, berättar Elaine. 

VAD ÄR HÄRSKARTEKNIK?
– Härskarteknik är när någon förtryck-
er någon, medvetet eller omedvetet.  
oftast är det omedvetet. När jag skrev 
boken Härskarteknik så skulle jag 
sätta ihop alla olika härskartekniker.

– Jag upptäckte snart att jag  
använde det själv ibland fast jag inte 
hade vetat om det, berättar Elaine.

– Att lära sig identifiera olika härskar-
tekniker ger en känsla av kontroll. Att 
både kunna identifiera och hantera 
dem. Jag tycker till exempel om att 
ge folk svar på tal, säger Elaine. 

– Det är en utmaning att fixa  
vardagssnacket. Senast igår så  
pratade vi om hur man ger svar på tal 
till sexistiska kommentarer.

HUR GER MAN SVAR På TAL?
– När man ger svar på tal ska 
man utgå ifrån att personen inte  
menar något illa. Man har lättare att  
konfrontera personen då. Sedan 
ska man berätta hur man upplever 
det. Man kan till exempel säga: ”Hur  
menade du när du sa det här?” Det är 
svårt att sätta gränser mot en person 
man är i beroendeställning till. Men 
det är ändå viktigt, säger Elaine. 

– Det är kopplat till din hälsa. Du kan 
gå in i väggen och det är inte värt det.

– Jag är chef och jag vill att mina 
anställda ska må bra, Mina anställda  
har gett mig en massa feedback  
genom åren. Det är också för att jag 
som chef erkänner när jag har gjort 
något fel och kan be om ursäkt.

– Våra workshops i härskarteknik är 
jättebra för att få arbetskulturer där 
folk mår bra. Vi har också kurser i 
presentationsteknik. Det är viktigt 
att kunna hålla presentationer där 
du inte har ett PowerPoint maraton 
utan där folk blir inspirerade till att 
använda andra verktyg. Att tala inför 
grupp på ett inspirerande sätt. Ett 
sätt som gör att man inte tittar på 
klockan, berättar Elaine.

Härskartekniker – Lär dig hantera dem!

Intervju med retorikexperten Elaine Eksvärd. VD 
och Creative Director på Snacka Snyggt samt 
aktuell som föreläsare och författare. Elaine har 
bland annat skrivit bästsäljaren ”Härskarteknik  
– den fula vägen till makt”.
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