
 

Cristina Köhl Nilsson håller på att starta ett företag och vill bli en intressant talare för att nå ut 
med sitt budskap.  Foto: Linda Lungström 

Många skräckslagna 
för att hålla föredrag 

KARLSTAD: Toastmasters International startar klubb i Karlstad 
Döden eller talarstolen? Inget självklart val. Det folk är mest rädda för efter att dö, är att prata inför 
folk. Klubben Toastmasters International hjälper sina medlemmar att våga hålla tal och föredrag. 
 
Bröllopstal eller en muntlig presentation på jobbet – både privat och i arbetslivet uppstår då och då behovet av att 
hålla någon form av tal eller föredrag. Men det är få saker som gör människor så skräckslagna. 

– En förklaring till det kan vara att man inte övar tillräckligt mycket i skolan. Man får ingen återkoppling som 
uppmuntrar det som är bra eller ger förslag på det man behöver jobba på, säger Gwenyth Wilson-Rudström i 
Toastmasters International Karlstad. 
 
Möten på engelska 
Men det är aldrig försent att bli en god talare. Varannan vecka samlar Karlstads nystartade Toastmasters-klubb 
omkring 15 medlemmar som vill bli bättre på att prata inför andra. De följer ett utbildningsprogram och får träna 
på allt från att bygga upp ett tal till att använda sitt kroppsspråk. 

– Vi vänder oss till människor som vill bli bättre talare och bättre på engelska. Vår mission är att flera ska våga 
prata inför andra, säger klubbens president Pontus Dahlberg. 

Alla möten i den här klubben hålls på engelska. Det finns ingen lärare utan deltagarna hjälper varandra. 
 
Intressant talare 
En av de nya medlemmarna i Karlstadsklubben är Cristina Köhl Nilsson. 

– Babbla kan jag, men jag är inte ett dugg van att hålla föredrag, säger hon. 

Hon håller på att starta ett företag som ska erbjuda utbildningar i bemötande, rutiner och samarbete inom 
äldreomsorgen. 

– Mitt mål är att bli en intressant talare för att nå ut med mitt budskap i mitt företag, säger Cristina Köhl Nilsson. 

Gwenyth Wilson-Rudström delar med sig av några tips som alla som ska pratainför andra har nytta av: 

– Var förberedd. Ta inte med för mycket information. Öva hemma framförspegeln och din familj. Andas djupt och 
lugnt så att du inte blir andfådd. 

Toastmasters International grundades 1924 i USA. Organisationen har idag cirka 10 000 klubbar i över 70 länder. 
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