
  
 

 
 

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 
 

Hisspitch - Vad, när, hur? 
 
Vad är egentligen en pitch? En pitch är en kort sammanfattning där du väcker intresse för 
vem du är och det du försöker övertyga om. Det kan handla om olika lång tid, beroende på 
sammanhang, men idag ska vi fokusera på den klassiska hisspitchen, även kallad 
hisspresentation. 
 
Syftet är att du ska väcka intresse för dig själv, ditt projekt eller ett ämne som du brinner 
för. Men hur strukturerar vi upp en bra hisspitch? 
 

Vem är du? 
 
Alla vettiga samtal börjar självklart med en presentation, här är det dock lite knepigare, 
eftersom du bör göra det med cirka tre meningar. Vad definierar dig? Är det din titel? Din 
arbetsplats eller dina ambitioner? Varför är du kvalificerad till att diskutera det här ämnet? 
Använd det som är mest slagkraftigt för att öppna starkt. 
 
Vad ska de här tre meningarna svara på? 

• Vem är du? 
• Vad har du gjort/vad kan du? 
• Vad letar du efter? 

Det är viktigt för personen som lyssnar att inte bara veta vad du kan men också vad du vill 
göra. För att folk ska kunna hjälpa dig behöver de veta vad du vill ha hjälp med. 
 

Vilka problem kan du lösa? 
 
Ingen vill höra någons livshistoria, det folk vill höra är lösningar på problem. Kan du väldig 
effektivt förklara vad du kan lösa så är chansen att fånga personens intressant väldigt stor!  
 
Gör det intressant: Nu är det dags att göra det originellt. En pitch handlar inte om att 
sammanfatta hela din karriär eller ditt projekt så att alla vet precis vad du har gjort, det 
handlar om att göra mottagaren intresserad av att höra mer. Din pitch måste vara originell, 
sticka ut och vara minnesvärd. Så… vad gör dig eller din sak unik? Varför passar just det 
för målgruppen? Känns det svårt? Här kommer några tips på saker du kan trycka på: 
  

• Resultat – har du några resultat från tidigare arbeten som får människor att tappa 
hakan? Prata om dem! 

• Passion – har du en historia som snabbt beskriver varför du brinner mer än någon 
annan för det arbete du gör? Berätta den! 

• Erfarenhet – Vad har du för erfarenhet i ämnet och hur gynnar den din målgrupp? 
Visa på exempel! 
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Vilken är nytta? 
 
Fokusera på hur du, ditt projektet eller förslag kan göra nytta för den tilltänkta målgruppen. 
Ge konkreta exempel på vad ni kan göra för era organisationer, vad kommer bli 
annorlunda, och vilka är fördelarna. 
 
Viktigt att målgruppsanpassa, vilket betyder, att du ska både engagera men även lyssna. 
Anpassa budskap efter den du presenterar inför. 
 

Målgrupper – vem vill du nå? 
 
En av de viktigaste frågorna när du ska förbereda din hisspitch är att ta reda på vem eller 
vilka du vill nå. Det finns oftast en eller ett par målgrupper som är viktigare än de andra 
och det är dem du vänder dig till. 
 
Vem som ska nås av budskapet du framför är något du måste ha klart för dig innan du 
börjar. Det handlar om ålder, intresse, vana i ämnet osv. Ofta används en så kallad 
”typmålperson”, alltså en genomsnittsperson som man vänder sig till. 
 
Detta kan innebära att ni tänker er en person eller en grupp av människor med liknande 
drag. För att bäst ta reda på vilken som är er målgrupp så ska ni göra en målgruppsanalys. 
Detta kan göras genom enkäter, webbundersökningar eller fokusgrupper. 
Att ta reda på mer om målgruppen på ett enklare sätt kan till exempel bestå av att gå in på 
andra webbsajter, lyssna på andra, se vad andra gör som vänder sig till samma eller liknande 
målgrupper. 
 
Tänk också på att målgruppen inte är en fast krets av människor, du vill förmodligen att 
ditt budskap ska kunna ta till av så många som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 


