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“...at kunne stole på, at det, folk siger, nu også er rigtigt, er 
kernen i den troværdighed, man som borgerlig sætter højt. 
Af denne har Donal Trump ingen” 

Af Mette Højen, 
cand.mag, erhvervsretoriker  
og ejer af Csuitespeaker

Er du den hvileløse løve i bur eller 
typen, som holder om talerstolen 

i et fast rollatorgreb, når du taler? 
Er du en “drejer”, som i en endeløs 

øvelse veksler mellem at kigge på sli-
des og publikum?

Når en præsentation skal forbere-
des, går der rigtig mange ressourcer 
til PowerPoint-udgaven, og selve ta-
len bliver der formentlig også tænkt 
over. 

Men vi glemmer, hvor vigtigt det 
er at understøtte den verbale kom-
munikation med den nonverbale af 
slagsen dvs. gestik, stemme, øjenkon-
takt samt fysisk placering i lokalet. 
Verbale budskaber har primært en 

rationel funktion. Det betyder, at de 
ord, vi vælger, rammer den rationelle 
del af publikums hjerne. 

Den del skal naturligvis være på 
plads, og det er den også for de fleste 
topchefers vedkommende. 

Men det er vigtigt at beherske den 
nonverbale retorik, som har en rela-
tionel funktion. 

Den rammer det center i hjernen, 
hvor følelserne sidder. 

Det betyder, at når vi sætter krop 
og stemme bag ordene, knytter pub-
likum et bånd til os som taler. 

Når vi rammer både rationelle og 
relationelle centre hos vores publi-
kum, får vi mest effekt. 

Sørg for at være dirigenten
Et af de fremmeste eksempler på 
nonverbal kommunikation finder vi 
i musikkens verden, hos dirigenten. 

Tænk på et stykke festlig musik 
som Radetzky March, som mange 
kender fra nytårskoncerterne i Wien: 
En koncertsal fyldt til bristepunktet 
med et forventningsfuldt publikum. 

Hvor skal al denne ikoniske spæn-
ding og begejstring komme fra? Fra 
dirigenten som sørger for, at samtlige 
musikere spiller ens og med samme 
udtryk. Hans kropssprog og non-

verbale tilstedeværelse må og skal 
nødvendigvis afspejle karakteren af 
musikkens indhold. 

På samme måde skal topchefen ik-
ke kun levere et fagligt indhold, men 
et budskab og en stemning. 

Tænk på modtagerne, og hvordan 
de gerne skulle have det med indhol-
det.

Skal de være begejstrede, spændte 
eller beroligede?

Det er ikke kun af hensyn til under-
holdningen, at det er vigtigt at bruge 
krop og stemme hensigtsmæssigt. 
Nonverbal retorik i form af et helstøbt 
kropssprog signalerer overskud og gi-
ver status og magt. 

Mangel på viden om vigtigheden 
af dette, samt viden om hvordan man 
gør, resulterer i, at de fleste optræder 

uden nogen form for fysisk selvværd 
eller tilstedeværelse. En hovedsynder 
er PowerPoint.

Når slides er komplekse, går der 
automatisk meget tid og energi med 
at afkode og forklare dem. 

Det går ud over den gyldne mulig-
hed, en levende talesituation egentlig 
er: 

En situation, hvor ledelse er en 
målrettet handling mellem menne-
sker og ikke en situation, hvor publi-
kum er statister i en samtale mellem 
topchef og slideshow. 

Sæt fokus på dig selv fra start
I stedet for at tale for sig selv, svinger 
PowerPoint taktstokken. 

Tilhørerne reagerer ved at rette op-
mærksomheden på de mange slides, 
og taleren, lederen, toner ud i bag-
grunden.

PowerPoint og lignende program-
mer har deres berettigelse, men de 
skal håndteres rigtigt. 

Topchefen skal kunne sætte et 
fokus på sig selv i begyndelsen, før 
PowerPoint kommer på scenen.

Hvordan bliver du bedre til nonver-
bal retorik, samtidig med at du be-
kæmper din PowerPoint-afhængig-
hed? Ved at træne. Et godt eksempel 

er min Panoptikon-øvelse, hvor du 
er som dirigenten, der hilser på sit 
orkester. 

Din performance, din opgave, be-
gynder allerede, når du går ind ad 
døren. 

Vær bevidst om dine signaler
Vær bevidst om, hvilke signaler du 
sender ud – begejstring, spænding, 
beroligende? 

Dit publikum spejler din adfærd 
allerede her. 

Find din plads i midten af publi-
kum. Gå derind og stå stille i to se-
kunder. 

To sekunder er nok til at vise over-
blik, overskud og magt. 

Ret dig op og før nu din højre arm 
fra venstre mod højre i en halvcirkel. 

Mens du kigger ud på dit imagi-
nære publikum, siger du “godmor-
gen” med den rette tone i stemmen. 

Sørg for at holde energien og øjen-
kontakten hele vejen over til den 
person, som sidder ud for din højre 
skulder. 

Panoptikon-øvelsen giver dig den 
bedste start på din performance, fordi 
du viser 100 pct. tilstedeværelse og 
fokus på dit publikum med dit krops-
sprog.

Tal til publikum – ikke til Powerpoint
Kropssprog og tilstede-

værelse er vigtige  
elementer, når du skal 
tale til et publikum

OPINION

ØkonomiSk kommentaR

valgkampen. Det er desværre en naturlig videreførelse 
af den tendens, som vi har set i USA de senere år.

Således viser GTA’s rapport, at siden 2008 er USA 
det land blandt verdens 20 største økonomier, der har 
gennemført flest protektionistiske foranstaltninger. 
Tæt forfulgt af to andre store – og i stigende grad 
protektionistiske – økonomier, Indien og Rusland.

Protektionisme er det sidste, verdensøkonomien 
har behov for i en situation, hvor verdensøkonomien 
ikke er kommet sig fuldt ud over chokket i 2008, og 
protektionisme er samtidig noget, der særligt rammer 
de fattigste lande i verden. 

Den franske klassiske økonom Frédéric Bastiat 
tilskrives ofte at have sagt “hvis varerne ikke krydser 
grænserne, så gør hærene det.” Frihandel er altså ikke 
kun et spørgsmål om økonomi. Det handler derimod 
i ligeså høj grad om at sikre verdensfreden. 

Når den globale økonomi bremser, så begynder 
lande at se international handel som et nulsumsspil, 
hvor den ene nations gevinst er en anden nations tab. 
Det er det, der er drivkraften bag de protektionistiske 
tendenser, som vi desværre ser i verden i dag. Og det 
bidrager så i høj grad også til at øge de geopolitiske 
spændinger, som vi oplever i dag. 

Det er præcis det samme, som vi så i 1930’erne, 
og vi kender i dag de katastrofale konsekvenser. Des-

værre ser det ikke ud til, at vi har lært meget – siden 
2008 har vi således ikke kun set en stigning i protek-
tionismen, men vi har også set en kraftig stigning 
i politisk ekstremisme, terrorisme og krig. Det er 
næppe et tilfælde.

Naturligvis er protektionisme ikke årsagen til alt 
ondt i verden, men i en verden, hvor vi holder op med 
at handle med hinanden, er der også en stærk tendens 
til stigende mistillid og had. Derfor må det være en 
primær politisk opgave at bekæmpe de omsiggribende 
protektionistiske tendenser. For fredens skyld.

I juli offentliggjorde den internationale forskningsin-
stitution Global trade alert (Gta) sin årlige rapport 

om udviklingen i den globale samhandel. GTA fokuse-
rer især på at overvåge, hvilke protektionistiske tiltag 
forskellige lande har indført (eller afskaffet).

Konklusionerne fra GTA er desværre langt fra op-
løftende. Faktisk er det den mest 
negative rapport om tilstanden 
for den globale handel, siden rap-
porten først blev offentliggjort i 
juli 2009. Forfatterne konklude-
rer, at den globale handel er top-
pet siden begyndelsen af 2015.

Det konkluderes ligeledes i 
rapporten, at selv om vi har set 
en temmeligt kraftig opbrems-
ning i den globale vækst, så 
afspejler faldet i væksten i den 
globale handel også en markant 

stigning i protektionistiske foranstaltninger indført 
rundt omkring i verden. 

Ifølge GTA har vi allerede i 2016 set mere end 150 
nye protektionistiske tiltag globalt, hvilket markant 
overstiger, hvad vi har set i de forgående år.

I USA har både Hillary Clinton og Donald trump 
slået en markant protektionistisk tone an i præsident-

Hovedløs protektionisme truer verdensfreden
Antal protektionistiske tiltag indført siden november 2008
Store økonomier øger protektionismen

Kilde: Global Trade Aler Larsen
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 “I en verden, 
hvor vi holder 
op med at 
handle med 
hinanden, er 
der også en 
stærk tendens 
til stigende 
mistillid  
og had”

Retoriker, taleskriver og  

trompetist Mette Højen træner top-

chefer i at tale i tre kronikker på tre 

uger. Dette er tredje og sidste kronik.

Tema 
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Lars  
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Kun i DK og Nordkorea kaldes jeg 
neoliberalist. I resten af verden 
mener de, jeg er socialist. #dkpol 
#43%skattetryk
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