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Den offentlige sektor bruger hvert år milliarder af kroner 
på nye tiltag, der lyder gode på papiret, men hvor ingen 

kender effekten for de borgere, man ønsker at hjælpe. 
Skoler køber ipads uden at vide, om børnene bliver dygti-

gere. Kommunerne bruger milliarder på 
jobcentrene uden at kunne dokumente-
re, hvor mange de får i arbejde. Unge bli-
ver tilbudt uddannelsestilbud, der sand-
synligvis ikke virker, og sådan kan man 
blive ved. Samtidig er evalueringerne af 
tiltagene ofte så dårlige, at andre ikke 
kan bruge resultaterne til noget.

Problemet er ikke kun dansk. I USA har 
What Works Clearinghouse (WWC) 
gennemgået evalueringerne af 10.000 

tiltag i uddannelsessektoren. Kun 6 pct. af evalueringerne le-
ver fuldt ud op til WWC’s kvalitetskrav om bl.a. randomiserede 
forsøg. Og af de 6 pct. var det endda kun ca. hver tredje, hvor 
man kunne dokumentere en effekt. Der var altså under 2 pct. af 
alle studierne, hvor man med sikkerhed så en effekt af tiltaget. 
Man hører ofte politikere udtale, at nu gør vi x for at få y. Men 

sandheden er, at der bliver skudt med spredehagl i blinde, i 
stedet for at fokusere på de ting, der virker. Københavns Be-
skæftigelses- og Integrationsforvaltning havde i maj hele 
48 igangværende integrationsprojekter. Hvis WWC’s erfaringer 
også gælder her, bliver kun tre af projekterne evalueret rigtigt, 
og kun ét af projekterne har reelt en effekt.

Og det er en risikabel måde at behandle menneskers liv 
på. For et tiltag, der lyder positivt, kan godt have meget uøn-
skede effekter. I et randomiseret forsøg i USA fik halvdelen af 
testpersonerne en mentorordning, mens de øvrige var kon-
trolgruppe. Da man senere målte effekten, viste resultaterne, 
at mentorordningen havde en signifikant, negativ effekt på 

hver eneste af de parametre, man målte på. De personer, der 
blev tildelt en mentor, blev simpelthen mere kriminelle, mere 
syge osv.

Det betyder selvfølgelig ikke, at man aldrig skal gøre noget. 
Men det betyder, at det ikke er nok, at noget lyder godt. Effek-
ten af tiltaget skal være dokumenteret gennem videnskabelige 
tests, som vi f.eks. kender det fra medicinalindustrien. Ellers 
kan tiltaget, ganske som ikke-testet medicin, ende med at gøre 
mere skade end gavn.

Når kommuner mv. laver nye tiltag, bør de derfor gøre sig 
klart, om de ønsker at 1) gøre noget godt for målgruppen, eller 
2) bidrage med ny viden. Hvis det er 1), skal de vælge tiltag, 
hvor der er solid dokumentation for effekten, så de ved, at de 
hjælper målgruppen. Hvis det er 2), skal de sikre, at evaluerin-
gen bliver grundig. Det kan betyde randomiserede forsøg og 
opfølgning på folks liv i årevis. Og at evalueringen kan være 
mange gange dyrere end selve tiltaget og kun i få tilfælde vil 
vise den ønskede effekt. 

Men hvorfor skulle det egentlig også være mere acceptabelt 
at behandle folks liv med ikke-testede tiltag, end det er at 
behandle folks kroppe med ikke-testet medicin?
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“Hvorfor skal vi ikke opdrage vores børn til at  
stræbe efter eliten, hvis de kan? Ønsker vi et  
samfund, hvor ingen kan være en del af eliten?”
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“Det vigtigste ved demokrati er ikke, hvem 
vi vælger, men at vi kan komme af med 
slamberterne, når de bliver for slemme”

Niels Westy, økonom og udlandskommentator

Af Mette 
Højen, 
erhvervsretoriker, 
foredragsholder, 
ejer af 
Erhvervsretorik

Sådan undgår du retorisk rygsvømning

Selvom dine ord – når de kom-
mer ud af din mund – ikke 

er lige så synlige som tal på et 
stykke papir, tæller det faktisk på 
bundlinjen, hvad du siger. 

Udbyttet af dine ord kan du 
øge ved at foretage kloge inve-
steringer i både forberedelse og 
eksekvering. 

Ved at sætte procenter på dine 
præsentationer og møder kan du 
sørge for, at de bliver langt mere 
målrettede. 

Lad os lige kigge på et kon-
strueret, men alligevel realistisk 
eksempel fra hverdagen i er-
hvervslivet: 

“Yes, så er der lidt om det her, 
som jeg har taget med. (…) og 

jeg tænkte, at vi også lige kunne 
kigge lidt ind i detaljerne her. 
(…) og så inden vi slutter – eller 
nej – så er der lige den her slide 
også (…).”

Du spilder tid og kræfter
Jeg kalder det retorisk rygsvøm-
ning uden svømmebriller: 

Du ligger i bassinet, og armene 
padler baglæns for at komme ned 
i den anden ende med hårtoppen 
først, men fordi du har så dårligt 
sigte på målet og bliver nødt til 
at lukke øjnene for vandet, spil-
der du både tid og kræfter, fordi 
du svømmer alt for meget til si-
derne i stedet for ligeud.

Jeg ser og hører ofte problem-
stillingen på tværs af alle ni-
veauer i virksomheder: Slappe 
sætninger og overvæld af fyldord 
afslører, at taleren ikke har for-
beredt sig godt nok og derfor ikke 
kan formulere sig kort og klart. 

Det resulterer selvsagt i spild-
tid ved selve mødet eller præsen-
tationen, og det går også ud over 
effekten. 

Hvad skal publikum med ind-
holdet, hvis de ikke forstår, hvad 
de skal bruge det til? 

For at få mest udbytte af både 
forberedelse og eksekvering bør 
du overveje, hvordan du bruger 
dine ressourcer bedst. 

Det gør du ved at sætte pro-
center på funktionerne i din præ-
sentation. Spørg dig selv, hvad 

formålet er med det møde eller 
din præsentation. 

I hvor høj grad skal du:
 ■ informere/belære dit publi-
kum? x pct.

 ■ motivere dit publikum til at 
agere? x pct.

 ■ aktivere/fornøje dit publikum? 
x pct.
De fleste vil gerne motivere 

deres publikum, men kommer til 
at overdynge dem med informa-
tion og gyser desuden ved tan-
ken om at skulle sætte mere end 
0 pct. ud for at aktivere/fornøje 
dit publikum.

sæt procenter på din tale
I jagten på at gøre det godt og 
give publikum så meget infor-
mation som overhovedet muligt, 
glemmes de to typer af retoriske 
aktiviteter, der overhovedet giver 
informationen et liv, efter den er 
sluppet forbi vores fortænder. 

Når du aktiverer og fornø-
jer dit publikum, højner du din 
egen troværdighed, fordi du 
viser overskud, skaber en god 
stemning og – vigtigst af alt: Dit 
publikum føler sig som en aktiv 
del af din præsentation. 

Og hvorfor er det vigtigt? Fordi 
det er dem, der skal agere på det, 
du siger. 

Mestrer du aktiverings- og for-
nøjelsesdelen, vil du have lettere 
ved at fremstå som en levende, 
fri og inspirerende taler (modsat 

den, der er uløseligt forbundet til 
sit stof og talerstolen). 

Det er desuden, når publikum 
bliver overrasket, underholdt 
og fornøjet, at de professionelle 
budskaber får bedre fat i hjerne-
barken og printer sig ind i lang-
tidshukommelsen.

Og kan du få dit publikum til 
at trække på smilebåndet, le eller 
grine, får du helt andre retoriske 
bonuseffekter frem: Du udløser 
endorfiner, der er med til at ska-
be en vigtig relation mellem dig 
selv og dine modtagere.

Lad mig tage et eksempel og 
vise, hvordan en hensigtsmæssig 
fordeling af procenter på infor-
mation, motivation og aktivering 
kan se ud til en leders regelmæs-
sige statusmøde med sine med-
arbejdere: 

 ■ Informere/belære: 20 pct.  
Begrundelse: Statusmøder er 
som regel en genopfriskning af 
kendt viden og bør ikke være et 
“overload” af information.

 ■ Motivere til at agere: 70 pct. 
Begrundelse: Statusmøder er 
en mulighed for at indgyde en-
gagement, tale om den fælles 
indsats og gode resultater – og 
opfordre til, at denne adfærd 
fortsættes og styrkes. Hvis ad-
færden ikke er helt hensigts-
mæssig er her en mulighed for 
at opfordre til en bedre/stær-
kere/mere positiv samarbejds-
form og øget engagement.

 ■ Aktivere/fornøje: 10 pct.  
Begrundelse: Aktiveringen af 
medarbejderne må ikke over-
døve fokusset på motivation. 
Vælg et enkelt stærkt billede i 
både ord og slides til at styrke 
præsentationen. Overvej evt. 
om det styrker det samlede 
udbytte, at medarbejderne la-
ver nogle refleksionsøvelser 
på tværs af afdelinger. Det vil 
skabe liv og give en følelse af 
dynamik og sammenhold.

Den optimale fordeling af pro-
center vil altid afhænge af pub-
likum, dit budskab og dig selv. 

Men når du først er klar over, 
hvordan du investerer dine ord 
bedst, vil du kunne forvente er 
stort udbytte, som du vil kunne 
aflæse på bundlinjen.
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Men hvorfor skulle det være mere  
acceptabelt at behandle folks liv  

med ikke-testede tiltag end at behandle 
folks kroppe med ikke-testet medicin?

Få mere ud af din tid og tale. 
Erhvervsretoriker, foredrags-
holder og trompetist Mette 
Højen guider topcheferne i fem 
kronikker over fem uger.
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