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ElainE kan 
konstEn att få andra 

att lyssna

” Jag tillhör den bortskämda 
generationen som vill jobba med något 
roligt. Jag tycker det jag gör är väldigt 

roligt – snacka och skriva!”

Det var för att bli av meD sin scen-
skräck som elaine bergqvist bör-
jaDe läsa retorik. i Dag har hon en 
fil kanD i ämnet, har publicerat 
Den bästsäljanDe boken ”härs-
kartekniker – Den fula vägen till 
makt” och är en av talarforums 
mest uppskattaDe föreläsare.

TexT: Jenny Lexhed   biLd: Sara Mac Key

ElainE BErgqvist är halvBrasilianska och uppvuxen i betongför-

orten Bredäng. som barn ville hon helst ha ett jobb på Pressbyrån 

eftersom hon levde med föreställningen att man fick gratis godis 

då, men hennes lärare uppmuntrade henne att bli journalist el-

ler författare. deras skyhöga förväntningar sporrade henne och 

scenskräcken fick henne att plugga retorik. Vid 21 års ålder var hon 

färdig retorikkonsult med en fil kand i retorik.

när ElainE förElästE om kroppsspråk för sVt:s nyhetsredaktion 

fällde en välkänd kvinnlig tV-profil kommentaren ”Jag vet inte 

varför jag överhuvudtaget ska lyssna på dig som är så ung”. som 

retorikkonsult kunde Elaine sätta fingret på verbala giftpilar och 

hantera dem på ett konstruktivt sätt, men hon förstod att många 

andra i samma situation säkert skulle känt sig nedtryckta i skorna 

och så föddes idén till boken ”Härskarteknik” som ger verktyg till 

hur man hanterar förtryck snyggt. den är till för dem som vill 

hantera härskartekniker utan att betraktas som offer eller angri-

pare, men också för dem som misstänker att han eller hon kan 

vara en omedveten härskare.

nu skriver Elaine på en ny bok som handlar om hur tiden for-

mar oss och berikar sverige med olika generationskulturer. den 

går under arbetsnamnet ”du är din generation” som handlar om 

30-talister fram till 80-talister. Hur respektive generation är och 

vad som formade dem till att bli det de blev. 

Hur ska man bemöta 
en ”härskare”?
Gå varken till attack eller försvara dig själv. Härs-
karen är oftast omedveten om att hon förtrycker 
dig, därför ska du spegla situationen genom att 
till exempel fråga vad hon menade med exem-
pelvis sin suck. fråga nyfiket och relativt neutralt. 
Är du arg när du ställer frågan så visar du dig 
inte intresserad av svaret, utan har redan dragit 
en slutsats. Hon kanske har ont i magen? allt 
är inte som man tror eller tänker. Härskare kan 
vara omedvetna och unga kvinnor kan skriva bra 
böcker och vara proffsiga föreläsare.


