
Historier kan forandre en 
organisation og ruste den til 
fremtiden

Journalist og forfatter Karen Lumholt, som underviser på DKF’s kurser, er ved at skrive bogen ”Historier der 
forandrer – storytelling som organisationsudvikling og sensemaking”. Bogen udkommer på L&R Business til 
februar.

Hvad er det for en bog, du er ved at skrive?

- Det er en bog der samler de erfaringer, jeg har gjort igennem ti år, hvor jeg har arbejdet 
med storytelling i intern kommunikation og forandring. Jeg benytter mig en smule af 
andres erfaringer også, fx nogle cases fra nogle af mine ”konkolleger”, efter aftale, 
selvfølgelig. Desuden bruger jeg nogle af de teoretikere og praktikere, jeg selv læner mig 
op ad, nemlig Steve Denning og Michael White, som på hver deres måde er fyrtårne 
inden for den narrative praksis i grupper og organisationer.

Hvad er det du vil med bogen?

- Jeg vil dele det ”skatkammer”, som den narrative tilgang er. At se mennesker og 
processer på en mere organisk måde, hvor forandringer og kriser er normale, men hvor 
vores behov for at se en mening med det hele er så essentiel. Vi kan ikke leve uden at 
kunne se en mening. Mennesker skaber hele tiden mening. Det er derfor vi fortæller plots, 
næsten hver gang vi åbner munden. Den narrative tilgang tager udgangspunkt i at vi har 
behov for at se en mening med arbejdet, med forandringerne, med kriserne. De historier, 
vi fortæller, kan samtidig vise en vej frem og formulere en autentisk vision. Jeg tager altid 
udgangspunkt i de ægte, virkelige fortællinger, der findes på arbejdspladsen. De rummer 
enorme mængder vigtig viden. Ikke noget med fiktion eller glittede historier om at ”her går 
det godt”. Storytelling er ikke at feje problemerne ind under gulvtæppet - tværtimod. Jeg 
går efter de virkelige, ofte smertefulde historier om at det går op og ned, men altid fortalt 
på en måde, hvor de peger fremad og understøtter et fællesskab og et håb. 

Hvem henvender bogen sig til?

- HR-chefer, kommunikationschefer, ledere på et strategisk niveau, tillids- og 
sikkerhedsrepræsentanter med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, selvstændige 
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konsulenter og rådgivere, der vil arbejde narrativt og journalister, der arbejder med 
aktionsjournalistik. Her kan den konstruktive interviewmetode nemlig også bruges. 

Det var en bred målgruppe?

- Ja, det er det. Jeg har en lidt smallere målgruppe for øje, når jeg skal spidsvinkle mine 
formuleringer. Nemlig mine to personaer Margaret og Kim, som er henholdsvis 
seniorkonsulent og manager i en stor virksomhed. De er ikke særligt akademiske og 
langhårede i deres tankegang, men begge ved de en del om emnet i forvejen. De vil vide 
præcis, hvordan de kan bruge det jeg skriver. Så hvis de synes, de kan bruge det, er det 
godt.

Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive bogen?

- Jeg bliver ved med at være fascineret af, hvad det er historier kan. Når jeg bliver spurgt 
om jeg vil komme ud og holde foredrag om emnet, er jeg altid lidt frustreret bagefter, for 
jeg fik jo kun et lille hjørne med. Jeg kan fx vise hvordan en lille, kort historie kan give 
mening og skabe ny retning for et team og forandre det for altid. Jeg kan lave øvelser, 
hvor deltagerne kommer med historier fra deres eget liv, og mærker på deres krop, 
hvordan en historie kan løfte dem selv, mærkbart. Og jeg kan tage fat i en helt anden 
ende og tale om den enorme kompleksitet i ledelsesopgaven i dag; om new public 
management, som bryder alting ned i mål og delmål og målepunkter - og at her kommer 
historierne ind og skaber en helhed, som er mindre kompleks at lede ud fra. Altså at den 
narrative tilgang kan bruges som ledelsesredskab. Der er stof nok. Og derfor er jeg nødt 
til at skrive bogen og samle materialet et sted, så jeg har den at henvise til, når jeg kun 
har berørt et lille hjørne.

Hvad skal læseren kunne, efter at have læst denne bog?

- Min ambition er at læseren bliver så inspireret, at han starter narrative processer i sin 
egen organisation. Der er ret konkrete anvisninger i bogen på, hvordan man kan gøre – og 
en lang række redskaber, som fx spørgeteknik og berettermodeller, man kan bruge. Man 
kan også nøjes med at lade sig inspirere, og så kombinere de elementer, bogen 
præsenterer, med den måde man arbejder i forvejen. Sådan er det jo. Man behøver ikke 
følge bogens anvisninger slavisk. Men  føler man sig på bar bund og ikke er så erfaren, 
kan man jo gøre det. 

- Bogen rummer også en masse cases, og når man læser dem, tror jeg mange vil spejle 
deres egen organisation på en måde, så forståelsen bliver større. F.eks. er der mange 
organisationer, hvor der mangler tro på fremtiden. Bogens indstilling er, at der altid er 
grund til frustrationer og utilfredshed, de skal bare oversættes til de ambitioner, som de 
ofte er et omvendt udtryk for. Medarbejdere såvel som mange ledere har i bund og grund 
gode intentioner. Men derfor kan man godt have en adfærd, der er problematisk, som fx 
brok. De cases, jeg kommer med, åbner for en forståelse af, at organisationer er drevet af 
mennesker, som på hver sin måde vil det gode og kæmper en kamp. Jeg folder med min 
metode historierne ud, så man kan se de medvirkendes heltepotentiale og alt det, de har 
været igennem. Medarbejderne bliver stolte af sig selv. Og ledelsen bliver stolt af 
medarbejderne. Det er det, der sker, når man går ind i de konkrete historier om en 
virksomhed. 
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Hvad er det først og fremmest der fascinerer dig ved den narrative tilgang?

- Det er netop at den åbner for et syn på mennesker og organisationer, som i bund og 
grund er kærligt og respektfuldt. Men det fascinerer mig også, at metoden egentlig er så 
enkel og kan have så stor og umiddelbar effekt. Når man arbejder med 
forandringskommunikation, opererer man normalt med langsommelige, omstændelige og 
måske bureaukratiske processer. Den narrative proces er meget intuitiv og ligetil. Du 
faciliterer nogle fortælleprocesser. Og effekten ser du ret hurtigt. Jeg vil påstå, at når jeg 
har haft en fortælleseance med en gruppe, kan effekten ses to timer efter.

- Noget af det, jeg er mest glad for lige nu, er at lave fortællearrangementer i små 
bysamfund. Her er jeg meget inspireret af Michael White. Gennem at lade de lokale 
fortælle om hvad de finder værdifuldt ved stedet, vokser stedet i værdifuldhed – både for 
dem, der fortæller og for dem, der er tilhørere. Også selv om folk fortæller om alt det 
svære: at busserne ikke kører mere, at skolen er lukket, at posthuset er lukket. 
Kærligheden til stedet vokser, også selv om vi fortæller om det, der er svært. Eller måske 
netop derfor. Vi vil jo det her sted – det er det, folk fortæller med deres historie. At de vil 
kæmpe for det. Efter sådan en aften er luften tyk af kærlighed og kampånd. Det er dybt 
fascinerende og det kan faktisk give sådan et sted en ny start.

- Jeg tror at den narrative måde at arbejde med forandringer i fremtiden vil blive 
anerkendt som meget moderne, skønt den jo i bund og grund er tussegammel.
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