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”Kom ihåg att som chef pratar  
du alltid genom en megafon” 
    Jan Eliasson, diplomat & politiker 
 

Som chef och ledare hörs 
och syns du mer än andra. 
Du har som en inbyggd 
megafon. Andra tolkar dig 
så gott de kan.               

Som firmans levande 
logotyp är det bra om du 
har koll på dina uttryck, för 
att undvika missförstånd 
och inge förtroende.

 
 
 

Kan du bli en ännu bättre chef? 
 
5 teser 
• Ett öppet och tillgängligt kroppsspråk skapar  

trygghet och bjuder in till samtal 
• En lugn och behaglig röst löser lättare det svåra  
• En trygg röst kan erkänna fel och brister – utan att 

förlora anseendet 
• En varierad röst ger ord och budskap vingar 
• Lyhördhet för nyanser gör dig till en bättre lyssnare 

	  
Vi komponerar något speciellt för dig! 

Chefshandledning 
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Chefshandledning 
 
 
• kommunicera ledigt & professionellt i olika roller  

 och situationer 
• använda rösten skonsamt, effektivt och nyansrikt 
• få tillgång till alternativ i uttrycken (kropp, röst, tal)  
• få retoriska tips att forma, fylla och framföra  

 en presentation, information eller föredrag 
 
Hur du använder kropp och röst är en muskelvana du 
erövrat genom åren. För att utmana och utveckla dina 
vanor behöver du först bli medveten om vad du gör, sen 
hitta fler alternativ som du erövrar och använder. Det kan 
ta lite tid, men är kul och gör dig och ditt företag rättvisa.  

Handledningen komponerar vi tillsammans efter dina 
behov och önskemål. Antal tillfällen beror på behovet.  
 

Pris och offert lämnas efter  kontakt. 
 

Använd din megafon effektivt!  

”Konkret och bra – kunde praktisera direkt” 
”Jag hade inte fattat att kroppen betyder så mycket” 

”Möten och diskussioner blir mer konstruktiva” 
”Jag känner mig tryggare – och det smittar” 

”Tänk att jag fick gubben att le…” 
 

röster från tidigare handledningar 


