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eleVatortalen  
– kort og godt 
Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du 
drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en 
elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at tage denne enestående 
chance. Lad os sige, at han smiler venligt og imødekommende.

hvad siger du?
•	 Dejligt	vejr	i	dag

•	 Sørme	dejlige	lokaler	I	har	her

•	 Har	jeg	ikke	set	dig	før?

Eller har du en lang hektisk indre dialog om hvad du skal sige. 
Som ender med, at du panisk råber inde i dig selv:  
SIG	NOGET	…	HVAD	SOM	HELST! Hvorefter du udbryder et 
eller andet kejtet og upassende.

kapitel 13
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Mange er de chancer, folk går glip af ved ikke at være forberedt 
på, hvad de skal sige. Påstår vi.

Det er en stor fordel at kunne præsentere sig selv, og det man 
kan, på en kort, præcis og fængende måde. Især i en jobsøg-
ningssituation, så du i elevatoren med direktøren får leveret det 
budskab, du vil. 

Vores erfaring er, at de kandidater, der har godt styr på deres 
elevatortale, i højere grad får åbnet muligheder, end dem, som er 
lidt flove over deres situation. Hvad tænker man, når man for 
eksempel får en invitation til en forældreaften i klassen eller en 
fætter-kusinefest? Er det: Fedt, nu kan jeg afprøve min eleva-
tortale og få udvidet mit netværk, eller: Øv,	så	står	jeg	bare	der	
og	skal	fortælle,	at	jeg	er	arbejdsløs	–	hvor	er	det	nedtur. 

hvad er en elevatortale? 
Den personlige elevatortale er en ultrakort præsentation af dig 
selv, hvor du giver et menneske, du møder for første gang, 
præcise svar på spørgsmålene: Hvem er du? Hvad kan du? Og i 
nogle tilfælde, hvad vil du?

hvorfor har du brug for en elevatortale?
Du har brug for en personlig elevatortale, fordi du – eksempelvis 
i forbindelse med netværk – ofte befinder dig i situationer, hvor 
det vil forbedre dine chancer for at få job, at du kort og klart kan 
præsentere dig selv og dine kvalifikationer. Det kan også være, 
at du bliver bedt om at præsentere dig selv kort i indledningen af 
en jobsamtale. Herudover tjener elevatortalen et andet formål. 
Når du arbejder dig frem til den, er der rigtig god chance for, at 
du selv bliver mere klar over, hvem du er arbejdsmæssigt.

Måske får du brug for flere forskellige elevatortaler. I en telefon 
skal du for eksempel kunne præsentere dig selv og dit ærinde på 
cirka 10 sekunder. Til et middagsselskab får du brug for en lidt 
længere version.
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den effektive elevatortale er:
•		Kort. Hvilket vil sige cirka 10-60 sekunder. Talen skal kunne 

leveres i den tid, det tager at køre nogle etager op eller ned 
med en elevator. Deraf navnet. 10-60 sekunder lyder måske 
ikke af meget. Men sandheden er, at du har rigelig tid til at 
skabe oprigtig interesse hos din samtalepartner, uden at 
monologen tager livet af modtagerens interesse.

•		Præcis. Gå lige til biddet, og drop mellemregninger, forbehold 
og nuancer, der kan give støj i kommunikationen.

•	Autentisk. Din tale skal være sand i forhold til dig som fortæller. 

•		Relevant	og	situationsbestemt. Målgrupper er forskellige og 
lægger vægt på forskellige ting. Tænk over, hvem du taler til, 
og kom din lytter mest muligt i møde.

•		Opmærksomhedsskabende. Den veldrejede elevatortale giver 
andre lyst til at vide mere om dig og skaber på den måde 
opmærksomhed om din person. 

•		Passioneret. Lad din tilhører mærke, hvad du fagligt  
brænder for.

•		Nærværende. Sørg for, at du har et imødekommende krops-
sprog, når du leverer din elevatortale. Hav øjenkontakt, og smil 
gerne. Smilende personer virker selvsikre. Husk, at i telefon er 
din stemme førstehåndsindtrykket. 

•		Nem	at	forstå. En god elevatortale skal kunne forstås af din 
mormor. 

(Kilde:	Jesper	Klit.	Personlig	gennemslagskraft.	2009)
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sådan øver du dig
Det er ikke kun det, vi siger, der sender signaler til andre. Måden 
du går, står, taler og bevæger dig på, dit ansigt, din mimik, din 
stemme og din påklædning sender tydelige signaler til dine 
omgivelser og fortæller en historie om dig.

Du kan gøre følgende for at øve dig på din elevatortale:
•		Start	med	at	skrive	din	elevatortale	ned. Vær omhyggelig med 

at finde de ord og sætninger, der ligger rigtigt i munden på dig. 
Undgå floskler.

•		Lær	talen	udenad. Men bevar nærvær og autenticitet i selve 
præsentationen. Og improvisér, når du leverer.

•		Øv	dig	foran	spejlet: Det er ikke kun det, du siger, der er 
vigtigt. Det er også måden, du siger det på. Vær derfor op-
mærksom på, at dit kropssprog understøtter dine ord.

•		Øv	dig	foran	et	venligtsindet	publikum. Brug din kone, mand, 
kæreste, mor, søster eller en anden allieret som publikum til 
din elevatortale.

•		Optag	dig	selv	på	video. Det kan være en ret grænseoverskri-
dende oplevelse, men den læring, du får ud af det, er yderst 
værdifuld.

•		opsøg muligheder for at levere din elevatortale. Led aktivt  
efter situationer i den virkelige verden, hvor du kan afprøve 
din elevatortale.

Men husk, at autentisk nærvær, hvor tilhøreren kan mærke dig 
og det, du brænder for, slår en gennemøvet elevatortale med 
længder. 
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På engelsk kalder man elevatortalen benefit statement, hvilket 
kan oversættes til værdiskabende udsagn eller erklæring.

et eksempel på den ultrakorte elevatortale:
kedelig version: Hej.	Jeg	hedder	Louise	Sørensen,	jeg	er	cand.
merc.	og	har	flere	års	erfaring	med	indkøb	hos	blandt	andet	
Frode	Laursen.	

Værdiskabende version: Hej.	Jeg	hedder	Louise	Sørensen.	Jeg	
hjælper	virksomheden	med	at	købe	ind	på	en	måde,	som	gør	
både køber og sælger glade og tilfredse.

Den udgave er specielt god, hvis elevatorturen kun strækker sig 
over én etage. Den kan fungere fint i en telefonsamtale, hvor 
kunsten er at skabe dialog frem for at levere en lang enetale. 

Den lange elevatortale, som kunne være passende, hvis man skal 
præsentere sig på en jobsamtale:

kedelig version: Hej.	Jeg	hedder	Louise	Sørensen.	Jeg	er	
uddannet	cand.merc.	i	International	Business	og	har	flere	års	
erfaring med indkøb, administration og logistik fra transport-
branchen.	Jeg	har	stor	viden	om	og	interesse	i,	hvad	der	er	
vigtigt	i	internationalt	samarbejde	og	især	indkøb.	I	mit	
arbejde	har	jeg	fokus	på	at	skabe	og	vedligeholde	kunderelatio-
ner og samtidig sikre den bedst mulige indkøbspris. Jeg trives 
godt	på	jobbet,	når	jeg	har	travlt,	og	når	jeg	er	i	et	team,	hvor	
der er plads til gode grin. 

Værdiskabende version: Hej.	Jeg	hedder	Louise	Sørensen.	Jeg	er	
uddannet	cand.merc.	i	International	Business.	Jeg	skaber	god	
kontakt til kunderne ved at tale deres sprog og kende deres 
kultur.	Den	tillidsfulde	relation,	vi	opnår,	sikrer	samarbejde	og	
hjælper	til,	at	min	virksomhed	kan	købe	varerne	til	en	god	
pris. Når varerne skal frem, bidrager jeg til at finde den mest 
effektive og fordelagtige vej fra sælger til køber til gavn for 
begge parter.
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de gode råd – skåret Ind tIl benet:

•  Når chancen er der, skal du have  
elevatortalen klar.

•  Lær at præsentere dig selv godt på  
henholdsvis 10 og 60 sekunder.

•  Elevatortalen bliver god ved at være sand, 
nærværende og ved at skabe nysgerrighed.

•  Øv dig i at fremføre en værdiskabende  
version af elevatortalen.


