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INTERVJU MED ELIAS HOLM 2012:

an hittar honom ofta på 

seminarier med ett fundersamt 

väck mellan ögonbrynen. Det 

verkar alltid finns nya saker som måste 

förstås. Har man inte turen att hitta honom 

där står han förmodligen med olja på 

fingrarna och försöker få liv i en gammal 

cykel till tonerna av politiska diskussioner i 

P1. 

M

Det är inte helt lätt att få ihop den 

gemensamma nämnaren i Elias intressen men 

han hävdar bestämt att det finns en sådan. 

- Skapandet och det oväntade mötet 

är alltid det som driver mig. I mitt jobb på 

Röda Korset ligger skapandet i att hitta det 

vi redan gör och skapa en kommunikation 

som når fram av det. När jag står här nere 

i hobbyrummet med en racercykel som 

legat slängd i ett dike är det ett möte med 

något som setts som förbrukat och 

skapandet blir istället en form av 

återskapande.

Han drar av händerna på en trasa 

och stänger av P1 så att jag får chansen att 

bena ut vem denna person är som lite 

motvilligt tar ordet retorikkonsult i sin mun 

trotts kandidatexamen som just retorikkonsult 

vid Södertörns högskola.

Elias jobbar just nu som kommunikatör 

med mediafokus på Röda Korsets 

Ungdomsförbund.  På en liten arbetsplats blir 

det ofta många järn i elden och allting måste 

alltid på något vis sys ihop till en helthet i 

slutändan. 

– -  Det blir lätt en hysteri kring att vara 

närvarande i olika plattformar. Jag tror att 

man måste utgå från sin huvudtanke för vad  

man vill kommunicera och sen titta på vilka 

medel som finns tillgängliga för att nå dit 

och inte tvärtom. Det här pratade Cicero 

om för 2000 år sen när han jobbade med 

Partesmodellen så man kan väl säga att jag  

gärna blandar det gamla med det nya.

För att blanda in det nya ordentligt 

har han nyss avslutat en kurs i systematisk 

informationshantering och en i förändrings 

och kunskapshantering. De har gett svar på 

en del viktiga frågor han haft säger han, men 

inflikar han, det är ändå alltid retoriken som 

hjälper till att ställa de rätt frågorna. 


