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I de seneste uger er renten på obligationer steget på begge 
sider af Atlanterhavet. Det er efter min mening ikke umiddel-

bart et faresignal, men snarere et tegn på styrket tro på vækst 
og inflation. Rentestigningen har medført en vis bekymring 

for, om de favorable vilkår for vækst og 
markeder nu er på vej til at forsvinde. 

Det er naturligt nok efter en årrække, 
hvor ekstremt lave renter har været den 
primære økonomiske drivkraft. 

Hvis renterne nu stiger, fordi central-
bankerne trækker deres støtte tilbage, 
så er det dårlige nyheder – ikke bare 
for dem, der skal tage et boliglån, men 
også for de generelle økonomiske ud-
sigter. Men en stigning i de lange obli-
gationsrenter kan også være et positivt 

chok. De lange renter kigger et helt årti frem og indregner 
ikke bare forventninger til, hvordan centralbankerne fastsæt-
ter de korte renter og køber og sælger obligationer, men også 
til inflationen. 
Hvis rentestigningen er af den ubehagelige type, som skyldes 

forventning om en strammere pengepolitik, vil den typisk føre 
til lavere inflationsforventninger og dermed højere realrente. 

I et positivt chok vil renten stige sammen med inflations-
forventninger, så realrenten ikke flytter sig så meget. 

Lige nu tyder meget på, at renterne stiger af positive årsa-
ger. Markedets forventninger til de kommende års inflation er 

steget i de seneste uger, og forventningerne til de korte renter 
i de kommende år har ikke flyttet sig noget videre.

Den tyske stat skal godt nok betale 0,5 pct. i stedet for 0,25 
pct. om året for at låne dine penge i ti år, men det er stadig 
næsten 1 pct. mindre end de forventede prisstigninger i samme 
periode. Penge er således stadigvæk ufatteligt billige, og Den 

Europæiske Centralbank (ECB) signalerer tydeligt, at den vil 
forsætte med at holde dem billige et godt stykke ind i 2018, 
selv om væksten er på vej op. I USA har der været bekymring 
for en mere alvorlig stramning, efter at repræsentanter for Den 
Amerikanske Centralbank, Federal Reserve (Fed), luftede 
en bekymring over markedernes prissætning. I praksis kan Fed 
imidlertid kun agere, hvis finansielle forhold påvirker deres 
realøkonomiske mål. Lige nu er væksten mådelig, og infla-
tionen på vej ned, og derfor signalerede Janet Yellen da også 
tålmodighed i sin halvårlige beretning til Kongressen.

Markederne reagerede på talen ved at reducere forventnin-
gerne til de fremtidige renteforhøjelser fra Fed, så heller ikke 
her ser det ud, som om det er frygten for strammere likviditet, 
der har løftet de lange renter.

Stigende renter vil blive et problem en dag, når inflationen 
er så høj, at centralbankerne er nødt til at suge likviditeten 
ud igen. 

Men i første omgang tror jeg, at de højere renter er udtryk for 
forventninger om stærkere vækst og højere inflation. I så fald 
tyder erfaringerne fra de seneste årtier på, at aktiemarkederne 
i første omgang vil glæde sig over dem.

Højere rente er godt nyt og indikerer tro på vækst
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“De er dem selv – de har venner, er empatiske og sympatiske 
og er ikke nogle dumme svin som 1980’er-yuppierne, men 
de får et blik for et eller andet, og så går de bare efter det” 
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Styr dit sprog og undgå tomgang

Citat: “Frem mod 2020 er det 
vores mål at sikre de strate-

giske initiativer, således at vi står 
stærkere rustet til at initiere og 
eksekvere aktiviteter, der sigter 
på vækst.

Derved kan vi også imødekom-
me fremtidens udfordringer, der 
kræver en bæredygtig, langsigtet 
og troværdig adfærd …”

Kejserens nye klæder has gone 
business, fristes jeg til at sige. 

Hank op i sprogligt sløseri
Eksemplet er opdigtet, men når 
jeg kigger topchefers og virk-
somheders kommunikation efter 
i sømmene, er det faktisk skræm-
mende tæt på virkeligheden. 

Det er på tide at hanke op i det 
sproglige sløseri. 

Sproglig tomgang er ikke bare 
kedeligt at høre på. Det kan få en 
hel virksomhed til at gå i tom-
gang. 

Det strategiske problem
Det er ofte, når virksomhedens 
øverste ledelse skal præsentere 
og kommunikere den overordne-
de strategi og vigtige initiativer, 
at det går galt. 

Kløften mellem de abstrakte 
ord og den konkrete implemen-
tering er for stor. 

Og det er vel næsten, hvad 
man med et skvæt ironi kan 
kalde “det strategiske problem”.  

Strategier må pr. definition 
retorisk set indeholde abstrakte 
ord, fordi der netop skal være 
plads til, at forskellige dele af 
virksomheden kan se sig selv i 
dem. 

Men når strategien er afstemt 
med bestyrelsen, er det vigtigt, 
at den bliver oversat til god er-
hvervsretorik.

Sproget skal skabe en helt 
klar idé hos medarbejderne og 
andre stakeholdere om, hvad 
det præcis er, de abstrakte ord 
i strategien betyder, og hvordan 
de konkret skal implementeres i 
daglig adfærd. 

Andre sproglige tomgangs-
klassikere, der dagligt turnerer i 
erhvervslivet, er:

“Vi skal have kunden i centrum”.
“Vi ønsker at være erhvervsli-

vets foretrukne leverandør”. 
“Vores mål er bedre service”. 
“Vi skal investere i fremtiden” 

“Vi skal sikre højt udbytte”. “Vi 
ønsker at inspirere vores kun-
der”. 

“Det er vigtigt at investere i 
ressourcer” osv., osv., osv. 

Spørgsmålet er så – og det er 
i sandhed en kunst – hvordan 
konkretiserer du de abstrakte 
ord? 

I langt de fleste tilfælde kan du 
ikke (og bør heller ikke) undgå de 
abstrakte ord, men til gengæld 
bør du være meget omhyggelig 
med, hvordan du konkretiserer 
de abstrakte ord. 

Den konkretisering skal du 
kunne lave på forskellige ni-
veauer eller steps. 

Du skal kunne forklare det i 
forhold til adfærd og konkret 
hverdagshandling. 

sådan styrer du sproget
Her får du en metode til at styre 
dit sprog og undgå tomgang, når 
du taler. 

Du skal tænke i tre “sprog-
step”, hvor det abstrakte begreb 
får en konkret forbindelse til en 
hverdagssituation: 
1. Introducer det abstrakte be-

greb
2. Forklar, hvilken ønsket adfærd 

der er knyttet til begrebet.

3. Giv et konkret eksempel på en 
hverdagssituation.

Lad mig give tre 
eksempler:Vækst er et abstrakt 
begreb, som oftes bruges i er-
hvervslivet. 

Du kan forklare en ønsket ad-
færd knyttet til vækst ved at sige: 
“I alle aktiviteter skal vi tænke 
på rentabilitet og spørge os selv: 
Er dette fornuftigt i forhold til at 
øge toplinjen?” 

På det helt jordnære niveau 
skal du konkretisere yderligere 
ved eksempelvis at sige: 

“Det betyder, at vi skal tænke 
os godt om, når vi holder kunde-
møder, og altid huske at tænke 
på, om der er mulighed for mer-
salg eller krydssalg.”

En anden klassiker er som 
sagt, at vi ønsker at have ’kun-
den i centrum’. 

Kunden i centrum er altså det 
abstrakte begreb. 

Det kan du forklare og knytte til 
en ønsket adfærd ved at sige: 

“I både møder og telefonsam-
taler skal vi være opmærksomme 
på de behov, problemer og øn-
sker, vores kunder har.” 

Og det kan du så konkretisere 
yderligere ved eksempelvis at 
sige: 

“Det betyder, at vi skal stille 
mindst tre spørgsmål, inden vi 
kommer med et svar, når vi taler 
med kunderne.

Det betyder også, at vi skal 
lytte med ørerne, ikke med mun-
den.

Sig ikke noget, før kunden er 
helt færdig med at tale.”

De ansatte forstår målet
Bonuseffekterne ved at styre dit 
sprog og skabe bedre sproglig 
sammenhæng mellem strategi 
og implementering er flere. 

Du undgår sproglig tomgang, 
du fremstår mere gennemtænkt 
og troværdig, og (måske frem for 
alt) det bliver meget lettere for 
dine medarbejdere at forholde 
sig til det, du siger og agere der-
efter.

Og det er vel egentlig hele for-
målet med en strategi?

LÆS OgSÅ 
Erhvervsretoriker: Derfor taber 
du altid den offentlige debat, 
topchef 
bit.ly/2tG3T1C
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Sproglig tomgang 
kan få en hel  
virksomhed til  
at gå i tomgang.  
Stop dig selv, før du  
slynger det næste  
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I første omgang tror jeg,  
at de højere renter er udtryk  

for  forventninger om stærkere  
vækst og højere inflation

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

Tema  
Retorik for topchefer

Thomas 
 Thygesen,  
cand.polit., 
 cheføkonom 

Det ligger altså også undenfor NB  
område at politisere, som det gøres 
for tiden. JBO har fuldkommen ret

@nielswesty om joachim B. Olsens kritik af Nationalbanken 


