
Välkommen till Retorikdagen!
Onsdagen den 21 november 2007 kl.13:00-18:30

Funderar du på din framtida yrkesroll? Står du på tröskeln för att ta 
klivet ut i arbetslivet? Vilket val du än gör, vad du än kommer arbeta 
med, kommer förmågan att argumentera och diskutera vara viktig. 
Retoriken bräddar din kommunikativa verktygslåda och ger dig bättre 
förutsättningar att snickra ihop en bra yrkeskommunikation. 

Retorikdagen och låter dig inspereras , underhållas och vägledas av 
kunniga talare.

Program
Dagen inleds med att du får retoriska tips av konferenciéerna Elaine Bergqvist och 
Jenny Rosqvist, som båda har utbildat sig till retorikkonsulter på Södertörns högskola. 
13.00-13.15

Henrik Hofling
Vill inget, gör inget, ger inget -
Om modet att hålla ett pastoral. Retoriskt perspektiv för drabbade människor. 
Henrik Hofling har flera år varit studentpastor på Södertörns högskola och i sitt 
arbete möter och kommunicerar han dagligen med både anställda och studenter. 
Han ger dig intressanta perspektiv på hur retorik fungerar i det enskilda samtalet
13.15-13.50

Mats Nylén
Polisen, alltid i medias centrum - bra eller dåligt spelar ingen roll
Mats Nylén har arbetat i 12 år med att besvara medias frågor och ofta har vi sett honom i rol-
len som presstalesman där han gör uttalanden i tidningar och tv. Nu arbetar han som informa-
tionsansvarig på Södertörnspolisen och han ger oss en inblick i hur polisen exponeras i media.
13.55-14.40

Elaine Bergqvist 
Härskartekniker 
Har du i arbetssammanhang lämnat ett möte med ett missnöje som du 
inte kan sätta fingret på? Då har du kanske blivit härskad över, och det 
är sällan trevligt. Varför? Därför du görs mindre än du är. Retorikkonsult-
en Elaine Bergqvist ger dig grunderna i att känna igen härskartekniker. 
14.50-15.15

Caroline Jungsand
PR - pathos i ett nytt medielandskap
Effektiv kommunikation är 20% vad du vet och 80% hur du kän-
ner för det du vet. Caroline Jungsand, konsult från Prime PR, 
talar om hur du med hjälp av retoriken kan förstå och utöva PR-yrket. 
16.00-16.30

Lotta Ramel och PA Norell
Serviceyrken och kroppsspråk
Skådespelerskan Lotta Ramel och TV- och filmproducenten PA Norell ger dig praktiska 
övningar och förevisar i ämnet kroppsspråk. Förbered dig på en rolig och tankeväckande 
stund tillsammans med Lotta och PA.
15.15-15.55

Hasse Brontén
Att byta vapen, från pistol till humor
Efter 15 år som polis i Stockholm så började Hasse Brontén att jobba 
med något helt annat, nämligen humor. Han kommer att berätta om skill-
nader och likheter i samtalet mellanpolismannen och allmänheten, och 
mellan komikern och publiken. Kom och möt Sveriges roligaste polis!
16.40-17.15 

Alf Svensson
Beteende och bokstav
Det är viktigt hur du formulerar sig men också angeläget hur du 
uppträder. En felaktig bokstav kan förvirra till komplett oförstånd. 
Alf Svensson är riksdagsledamot och före detta partiledare för 
Kristdemokraterna. Med sin stora erfarenhet av att framföra tal och möta 
människor kommer han att från sin utsiktspunkt belysa ämnet retorik. 
17.20-17.50

Jenny Rosqvist 
Lösningen på retorikens mysterium.
Jenny Rosqvist avslutar årets Retorikdagen med att tala om retorik 
i allmänhet och ge dig några sista retoriska råd.

17.55-18.30

I pauserna bjuder ReKo på fika. 


