"Årets talare" tipsar: Så blir du
riktigt vältalig
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27-årige Björn Söderberg, entreprenör från Växjö med en hel
radda företag i Nepal, har utsetts till "årets talare" av företaget
Talarforum.
"Det som har gjort mig till en bra talare började redan när jag
var liten, hemma vid middagsbordet", säger han.
Björn Söderberg inledde sin verksamhet i Nepal för sju år sedan - med att
återvinna papperssopor. Det återvunna pappret blev, med hjälp av lokalt anställd
personal, till kalendrar och kort. Verksamheten är fortfarande igång och köpare är
bland andra svenska företag.

"Jag har sett alldeles för många dåliga
biståndsprojekt. Det folk vill ha är ett bra
jobb", sa Björn Söderberg i en intervju
med Dagens industri för ett och ett halvår
sedan, då han redan drev tre företag i
Nepal.
Den gemensamma nämnaren för
företagen är att de ska erbjuda de
anställda bra löner, sjukförsäkring och
möjlighet till utbildning.
Björn Söderberg vistas i Sverige några månader om året och tar gärna
talaruppdrag för att berätta om sin verksamhet. Nu har han utnämnts till "årets
talare" av förmedlingsföretaget Talarforum, som beskriver Björn Söderberg bland
annat med orden "passion", "uppfinningsrikedom" och "skaparglädje".
"Ja, jag läste precis om det i ett mejl.
Roligt!", säger Björn Söderberg på en
knastrig lina från Nepals huvudstad
Katmandu.
Vilka är dina bästa talartips?
"Det viktigaste är egentligen vad man
pratar om, tycker jag", säger Björn
Söderberg.
"Ska man bli bra ska man tala om något
man verkligen brinner för. Då kommer
saker och ting rätt naturligt."
"Sen är det viktigt att man är sig själv.
Även om man blir nervös ska inte man
inte göra sig till genom att försöka vara
lustig eller göra sig av med sin dialekt.
Prata på samma sätt som du skulle prata
med din bästa vän, så brukar jag tänka. I det ingår att våga vara personlig - att dela
med sig av sina erfarenheter, även om de inte alltid varit roliga."
Den tredje punkten, säger Björn Söderberg, handlar om att skaffa sig vana att tala
och argumentera - även utanför föredragssalar och podier.
"Det som har gjort mig till en bra talare började nog redan när jag var liten, hemma
vid middagsbordet. Det har snackats, argumenterats och diskuterats i min familj så
länge jag kan minnas."
"Så mitt tips är: Våga prata och diskutera med vänner och bekanta. Många vågar
inte yttra sig förrän de känner sig helt säkra på något, men det är fel. Man kan
åtminstone uttrycka en åsikt. Sen kanske man blir överargumenterad, men i så fall
är det fine."
Vad håller du på med just nu?
"Via vårt it-företag här tittar jag möjligheterna att ta fram mobila applikationer som
kan leda till utveckling för Nepals befolkning."
"I Nepal är det strömavbrott cirka 14 timmar varje dag och strömschemat är olika på
olika platser, vilket ställer till stora problem för företagen. Vi ska bland annat försöka
utveckla programvara som gör att man kan hålla koll i mobilen på vid vilka tidpunkter
som strömmen ska gå av eller på, just där man själv befinner sig."
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