
12                 031-98 50 60 n www.harrydaposten.seHÄRRYDA-POSTEN   Onsdagen den 12 maj 2010

PROFILEN
red@harrydaposten.se  031-98 50 60

Det finns många fördelar, men 
bara en nackdel med att vara 
toastmaster.

– Det är en pina att lyssna på 
folk som inte pratar bra, säger 
Alexandra Olsson, marknadschef 
för Toastmasters International i 
Kontinentaleuropa.

Alexandra Olsson har en stark stämma 
med pondus. Hon tittar folk i ögonen 
när hon talar och har varken ”öh” eller 
”liksom” i sin vokabulär.

– Med tanke på att jag har bott 17 år 
i USA är folk förvånade att jag inte har 
några ifyllnadsord när jag pratar.

Efter sju år i toastmasterrörelsen 
har hon svårt för att lyssna på en ta-
lare utan att göra små noteringar i 
kanten.

– Man blir lite skadad, skrattar 
hon.

Alexandra Olsson har nära till skratt 
och blandar gärna skämt och allvar i sina 
egna tal. Hon har tackat sin egen kropp 
för att den står ut med henne, hållit be-
gravningstal till sin mormor och pratat 
om när hon hoppade bungy jump.

– Jag försöker alltid göra saker som 
ingen förväntar sig, säger hon.

Det är säkert många som bara kom-
mer i kontakt med ordet toastmaster 
när det är dags för bröllop. Själv hade 
jag ingen aning om att Toastmasters 
International är en stor internationell 
rörelse med 20 000 medlemsklubbar 
över hela världen. I Kontinentaleuropa 
finns 168 klubbar, i Sverige 15.

Att vara toastmaster handlar om 
betydligt mer än att hålla koll på tal-
ordningen på ett bröllop. Syftet med 
klubbarna är att medlemmarna ska bli 
bättre talare i alla sammanhang.

Alexandra Olsson är medlem i tre av 
Göteborgs sex toastmasterklubbar. När 
det är möte är det alltid några av med-
lemmarna som håller förberedda tal.

Någon håller koll på grammatiken, 
en annan räknar ifyllnadsord. Varje 
talare har dessutom en utvärderare 
som ska ge både skriftlig och muntlig 
feedback efteråt.

– Ofta i livet gör vi saker utan att 
få någon feedback, men man lär sig 
väldigt mycket på att få det, säger 
Alexandra.

För den som inte gillar att tala inför 
folk kan det säkert låta skräckinjagan-
de att bli så noggrant granskad, men 
Alexandra betonar att utvärderaren 
framför allt ska lyfta fram det som är 
positivt och ge konstruktiv kritik.

– Man börjar alltid med något positivt, 
sedan ger man förslag på förbättringar 
innan man avslutat med något bra. Det är 
väldigt viktigt, speciellt i början, att man 
inte säger för mycket negativt.

Hon blev själv sågad efter ett av 
sina första tal.

– Det som räddade mig var att han i 
kanten hade skrivit ”Fortsätt. Du kom-
mer att klara det här jättebra”. Hade 
han inte skrivit det hade jag lagt av 
direkt, säger hon.

Av de sex toastmasterklubbarna i Gö-
teborg är fem engelskspråkiga, vilket 
delvis har sin förklaring i att rörelsen 
härstammar från USA, men det beror 
också på att många har engelska som 
arbetsspråk och därför vill lära sig att 
behärska språket bättre.

Alexandra Olsson som ursprungligen 
kommer från Österrike har redan flera 
språk med sig tack vare sin uppväxt.

När hon var två år flyttade familjen 
till USA, men eftersom fadern hade 
ryskt påbrå fick barnen bara tala ryska 
sinsemellan.

– Det var strängt förbjudet att prata 
engelska hemma, berättar hon.

I tonåren fick hon och hennes syskon 
åka ett år till Österrike för att lära sig 
tyska. Tillbaka i USA fick de välja om 
de ville prata ryska eller tyska. Valet 
föll på tyska.

Familjen flyttade tillbaka till Salz-
burg när hon var 19 år, men Alexan-

dra som var van vid friheten i USA 
hade svårt för det mer konservativa 
Österrike.

– I våra kretsar var unga flickor 
strängt kontrollerade, vi bodde hos en 
moster och alla skulle veta vem man 
skulle gå ut med, säger Alexandra vars 
mor är av tjeckisk grevinnebörd.

Efter tre år flyttade Alexandra själv 
till München, en av hennes absoluta 
favoritstäder i världen. Det var där hon 
träffade sin blivande make Torsten.

Med honom flyttade hon så småning-
om till Sverige, fick dottern Sofie och 
bosatte sig i radhuset i Landvetter där 
de fortfarande bor kvar.

Alexandra Olsson trivs väldigt bra i 
Sverige, framför allt för att det är så 
lätt att komma ut i naturen.

– Det första jag tänkte när jag kom 
till Sverige var ”Kanada”. När jag var 
yngre tänkte jag att jag skulle flytta till 
Kanada när jag blev stor. En gång när 
jag var liten åkte vi husbil till Kanada, 
bodde mitt i skogen med en hel sjö för 
oss själva och bara njöt av naturen.

De första åren i Sverige kunde hon 
promenera i skogen i timtal och äg-
nade hela höstarna åt att plocka svamp. 
Numera får hon nöja sig med kortare 
promenader.

– Min balans blev sämre och sämre 
och för ett år sedan fick jag diagno-
sen MS. Men det finns de som har det 
mycket värre, säger Alexandra.

Hon säger att hon i grunden är en 
väldigt positiv människa.

– När folk undrar om jag alltid måste 
vara så positiv svarar jag att jag behö-
ver inte vara det men det hjälper. Jag 
tillåter mig att vara det.

Självförtroendet är också gott, men 
hon säger att det inte alltid har varit 
så.

– När jag var 40 bestämde jag mig 
för att nu får det räcka, nu ska jag 
bestämma själv över mitt liv. Innan 
dess hade nog folk kunnat driva hur 
som helst med mig.

Engagemanget i toastmasterklub-
barna har också haft en välgörande 
effekt på självförtroendet. Det är en 
trygghet att veta att man när som helst 
kan resa sig upp och hålla ett tal om 
vad som helst.

Alexandra Olsson tycker att det allra 
roligaste med toastmasterklubbarna är 
att se hur folk utvecklas och blir allt 
säkrare och bättre talare.

– Folk som börjar kan ha 15 ifyll-
nadsord i ett tal på fem minuter. Det är 
roligt att se hur det successivt byggs 
bort, säger hon.

Förutom att många ovana talare 
kan ägna sig åt störande smackljud, 
stampa med fötterna i golvet eller hålla 
krampaktigt i fusklappen är det väld-
ligt vanligt att talare sänker rösten i 
slutet av en mening.

– I och med att det viktigaste oftast 
kommer i slutet av en mening är det 
många av åhörarna som missar hela 
poängen. 

Ett annat misstag som många gör är 
att de talar ut i luften eller ner i bordet, 
inte till personerna som lyssnar.

Jag frågar efter någon politiker som 
är bra på att tala, men hon kan inte 
nämna någon.

– Jag brukar inte lyssna så mycket 
på politiker, jag blir bara förtvivlad, 
men det brukar vara mycket nedåttit-
tande på politiker och de kunde ha mer 
liv i rösten. Kungen behöver lära sig 
att titta på den han pratar med, säger 
Alexandra.

Men hur är då en bra talare?
– Man ska få folk att vilja lyssna. Man 

ska uppträda som en intressant talare 
och göra sig ett namn så att folk tänker 
att ”när man lyssnar på henne får man 
alltid skratta”, säger Alexandra. 

En bra toastmaster måste framför 
allt våga ställa sig upp och prata. Att 
vara lite nervös är bara bra, men man 
ska vara väl förberedd och hålla sig till 
tidsschemat.

Alexandra Olsson har stigit i grader-
na inom rörelsen, kan numera titulera 
sig marknadschef för Kontinentaleu-
ropa. Det innebär att det blir en hel del 
resor för att hålla tal på olika klubb-
möten, men uppdraget är fortfarande 
helt ideellt.

Efter många års jobb som sekretera-
re, bland annat på Volvo och friidrotts-
VM, blev hon i höstas uppsagd från be-
manningsföretaget hon jobbade för.

Nu söker hon nytt jobb samtidigt 
som hon funderar på att starta eget 
som ”Speech Coach”.
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Ålder: 57 år.
Bor: Landvetter.
Familj: Maken Torsten och dot-
tern Sofie, 27 år.
Gör: Marknadschef (Lieutenant 
Governor Marketing) för Distrikt 
59 (Kontinentaleuropa) inom 
Toastmasters International.
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