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“Danskerne vil have private løsninger, hvor de stille 
og roligt går uden om de offentlige løsninger”

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

Det er let at sige en masse til en 
masse uden at fortælle noget 

som helst. 
Ledelsespræsentationer er ofte 

som en fond, der har fået selskab af 
alt for meget vand. Uden smag, endsi-
ge bid, og ikke  værd at tale videre om.

De fleste ledere, især de erfarne 
af slagsen, vil formentlig indvende, 
at de bestemt leverer varen gennem 
hyppige optrædener både internt og 
eksternt. Det er en del af rutinen, og 
det er problemet. 

Kvantiteten er sikkert tilfredsstil-
lende, men hvad med kvaliteten? 
Hvad er kvalitet i denne sammen-

hæng, og hvordan forbedres den? 
Hvad er dine mål, og er de opnået? 
Dette mantra burde ikke kun gælde 
virksomhedens produkter, men også 
lederens retoriske præstationer.

Forbedringerne starter med begyn-
delsen. 

Begyndelsen skal være skarp
En traditionel indledning til en præ-
sentation eller et møde kunne lyde 
noget á la: “Inden jeg starter, vil jeg 
lige sige et par ord om mig selv og 
virksomheden.” 

Nej, den går ikke. På det tidspunkt 
er du startet. Du er tyvstartet, og det 
er lige så fatalt som til OL eller en 
koncert. Der findes kun én begyn-
delse, og den skal være skarp. 

Her er to forskellige måder at starte 
på. Først den traditionelle danske fa-
con. “Ja, hej allesammen… Inden vi 
begynder, kan jeg lige sige lidt om 
mig selv. Jeg hedder Thomas Thom-
sen og er direktør her i firmaet, og det 
har jeg været siden 2009. I dag skal 
vi kigge lidt på kunder, relationer og 
salg, og hvorfor det er vigtigt for os at 
sikre, at vi arbejder fremadrettet med 
vores strategi.” 

Vi prøver igen, tilsat et skvæt 
erhvervsretorik:“Mennesker har til-

lid til mennesker. Mennesker skaber 
relationer til mennesker. Og det er 
derfor, relationen til vores kunder er 
så vigtig. Produkter sælger ikke sig 
selv – det er relationer, som skaber 
mersalg. Mit navn er Thomas Thom-
sen, og de næste 30 minutter vil jeg 
invitere jer med ind i de strategiske 
relationers verden og handlingspla-
nen bag vores nye strategi. En kunde. 
En relation. Et salg.”

Sørg for at have øjenkontakt
Nu er starten flyvende, budskabet 
fængende, og planen er klar – takket 
være omtanke og teknik.

Afslutninger byder på nogenlunde 
samme udfordring. Den er ikke plan-
lagt, og resultatet er oftest endeløse, 
ligegyldige gentagelser, der slutteligt 

må vige pladsen for: “Såeh… det var 
det.” Det er der ikke meget format i. 

De gennemgående problemer er 
bastante, men også banale: Uklare 
begyndelser, lange sætninger, mangel 
på pauser og øjenkontakt samt vage 
afslutninger. 

Har dennne revsende erhvervsre-
toriker så en hurtig løsning, en tryl-
leformular der gør den typiske danske 
leder til Barack Obama? 

Ikke helt, men noget velanbragt 
træning til den forsømte retorikmu-
skel kan gøre underværker. 

Test åbningen af din tale
En enkel og effektiv øvelse er min 
Power Circle, der kommer med hele 
tre fordele. 

Den sørger for, at man begynder 
sine sætninger kort og klart, så de bli-
ver handlingsorienterede og nemme 
at huske både for topchef og publi-
kum. Power Circle hjælper ligeledes 
med at bruge pauser strategisk, og 
endelig kan vi på denne måde selv 
se, hvad vi siger.

Sådan tester og træner du åbnin-
gen af din næste præsentation: 

1. Placér din højre hånd ud for nav-
len. Du skal bruge din venstre hånd til 
at bevæge i en cirkel med uret rundt 

foran din overkrop. Det højeste punkt 
i din cirkel er ud for dine øjne.

2. Bevæg nu armen i en cirkel foran 
dig. Hvor meget kan du nå at sige på 
en cirkel, cirka en halv meter i diame-
ter i normalt tempo? 

3. Det er den optimale længde for 
en slagkraftig sætning.

Mellem sætningerne bruger du et 
af retorikkens vigtigste virkemidler: 
nemlig pausen. 

Du bruger pausen som skel mellem 
de enkelte pointer i dit indhold. Pau-
sen sætter struktur på talen og gør 
den mere effektiv, og du tvinger dig 
selv til at have øjenkontakt med dit 
publikum. 

Prøv at lave din egen elevatortale 
ved at bruge disse sætninger til at 
komme i gang med at lave Power 
Circles: 

- Mit navn er XX
- Jeg er CXO i XX
- I mit job er det vigtigt, at (…) 
- Jeg trækker på min viden om/pas-

sion for (…)
Når du er blevet god til Power Circ-

les, kan du begynde at arbejde med 
længere sætninger. Men ikke før du 
har trænet. 

Eller har du allerede nået de mål, 
du har sat dig som taler?

Tyvstart er også forbudt i taler
Der findes kun én  
begyndelse på en tale. 
Hold op med at  
tyvstarte

OPINION

ØkOnOmiSk kOmmenTaR

man observere, at mange råstofproducerende udvik-
lingslande ofte ikke klarer sig bedre økonomisk end 
lande uden tilsvarende naturressourcer. 

Det skyldes blandt andet, at råstofsektoren presser 
lønninger og priser op i hele økonomien og dermed 
gør andre sektorer i økonomien ukonkurrencedygtige. 
Det er den såkaldte hollandske syge. I Grønland er det 
en forvokset offentlig sektor med høje lønninger og 
de store selvstyreejede selskaber, der presser lønnin-
gerne op og gør andre sektorer ukonkurrencedygtige.  

Samtidig kommer ressourceforbandelsen i udvik-
lingslande ofte også til udtryk i korruption, nepo-
tisme og indspisthed, som kun er mulig på grund af 
råstofferne. I Grønland er det ikke råstofferne, men 
bloktilskuddet, der giver manglende reformvilje og 
nepotisme.

Forbandelsen kan ophæves 
Bloktilskuddet er forbandelse for grønlandsk øko-
nomi, og forbandelsen kan kun ophæves, hvis blok-
tilskuddet afvikles. Det kunne f.eks. ske over en tiårig 
periode. Samtidig bør bloktilskuddet gøres afhængigt 
af, at der gennemføres markante økonomiske refor-
mer. 

Grønland er i dag en ultrasocialistisk økonomi, med 
offentlige udgifter der nærmer sig 75 pct. af bnp, og 
hvor stort set alle virksomheder i økonomien er helt 

eller delvist ejede af Selvstyret. Særligt bør Selvstyrets 
rolle i grønlandsk økonomi reduceres markant. Det 
kunne passende ske ved en øjeblikkelig privatisering 
af Grønlands største virksomheder Royal Greenland, 
air Greenland, Royal artic Line, Greenland De-
velopment og kni (det tidligere Grønlands Handel) 
osv. 

Det forfejlede socialistiske eksperiment på Grøn-
land må bringes til ophør så hurtigt som muligt, og 
derfor skal bloktilskuddet afvikles. 

Ikke for de danske skatteborgeres skyld, men for 
grønlændernes skyld.

I de senere år har de offentlige finansproblemer i Græ-
kenland fyldt meget i den danske presse. Paradoksalt 

nok er der en statsfinansiel krise, der potentielt set er 
endnu større end den græske – nemlig den grønland-
ske. 

Godt nok er underskuddet på de offentlige finanser i 
Grønland netop nu overkomme-
ligt. Men fremskrivninger fra Det 
Økonomiske Råd på Grønland 
viser, at vi de kommende år vil 
se en eksplosion i underskuddet 
på de offentlige finanser, og un-
derskuddet kan inden for en re-
lativt kort årrække ramme 10 pct. 
af bruttonationalproduktet, hvis 
der ikke gennemføres markante 
opstramninger. 

Det er endda i en situation, 
hvor det er antaget, at det årlige 

bloktilskud på ca. 4 mia. kr. – svarende til mere end 25 
pct. af Grønlands bnp – fastholdes. 

Man fristes således til at sige, at polarmørket sænker 
sig over Grønlands offentlige finanser.

Netop det ekstremt høje bloktilskud er en væsentlig 
del af Grønlands økonomiske og politiske problemer. 
Tilskuddet giver nemlig anledning til det, som økono-
mer betegner en “ressourceforbandelse”. Således kan 
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Retoriker, taleskriver og trompetist 

Mette Højen træner topchefer i at 

tale i tre kronikker på tre uger. Dette 

er den anden kronik.

Tema 

lær at tale, topchef

Lars  

Christensen,  

økonomisk  
kommentator

dollar pr. tønde er prisen 
på råolie lige nu. Laveste 
pris siden 9. maj
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