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Indledning

S

torytelling fik luft under vingerne midt i reklameindustriens
krise og internettets fremmarch. Selvfølgelig havde virksomhe
derne i deres reklamer også tidligere fortalt historier, men de havde
været minimalistiske og domineret af billeder. Men på nettet var der
masser af plads til at folde historierne ud, man skulle ikke betale spal
teplads i dyre domme, og netbrugerne var vant til ord, ord i massevis
frem for billeder, der i starten tog tid at overføre og kunne lægge en
modemforbindelse ned. Så nu gjaldt det om at få netbrugerne til at
acceptere reklamer og overbevise alverdens virksomheder om, at de
skulle investere i reklame på nettet. De skulle ikke bestå af punchlines
og billeder, men give plads til historier om virksomheden, dens varer,
historie og øvrige aktiviteter. Ja, faktisk skulle historierne også gerne
vise virksomhedens verdenssyn og mission her på jord. Og det stod
reklamebureauerne selvfølgelig parat til at bistå dem med, selv om
litteraturen om storytelling mente, at vi nærmest havde et medfødt
gen for at fortælle, så enhver måtte være i stand til det. Det skete med
henvisning til, at man før i tiden fortalte historier omkring lejrbålet,
men ser man eksempelvis amerikanske westerns, sidder folk ikke om
kring bålet og fortæller historier. Tværtimod er de farende cowboys
trætte efter en hel dag i frisk luft, så de lægger sig hurtigt om bålet
og sover. Og så har handlingens mænd i øvrigt ikke for vane at sige
særlig meget. Det er andre, der fortæller historierne om dem.
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Jeg var fuld af beundring for de strømlinjede præsentationer,
virksomhederne efterhånden fik lagt frem på nettet. Så havde der
ikke været det lille begreb ‘storytelling’, ville jeg aldrig have tænkt på
præsentationerne som historier, der skaber følelser, engagerer læsere,
begejstrer … Men selvfølgelig er den informative beretning også en
slags fortælling. Spørgsmålet er bare, hvor mange der gider at læse
den. Jeg hæftede mig ved, at de første til at udarbejde en strømlinjet
beretning med tilhørende etisk profil var virksomheder, der havde
været udsat for kritik, hvad enten den gjaldt svindel, forurening,
arbejdsulykker, børnearbejde eller tilsvarende. De etisk og politisk
korrekte fortællinger var ikke udtryk for offensiv markedsføring, men
blot forsøg på defensivt at afværge de værste følger af den offentlige
kritik. Et nyere eksempel er eksplosionen på BP’s boreplatform i Den
Mexicanske Golf, hvor det efterfølgende kommer frem, at BP, trods
sin erklærede grønne profil, aktivt har lobbyet1 for at undgå kontrol,
ikke har sine sikkerhedsprocedurer i orden og ikke er i stand til at
håndtere det, når olien fosser ud.
Jeg valgte en enkelt bog ud til at repræsentere det, der blev skre
vet om storytelling. Storytelling, branding i praksis af Klaus Fog, Chri
stian Budtz & Baris Yakaboylu (FB&Y) fra kommunikationsbureauet
SIGMA er efter min mening den bedste, selv om jeg lidt uretfærdigt
bruger den som prügelknabe. SIGMA, der er grundlagt af Klaus Fog,
har specialiseret sig i corporate branding, kommunikations- og foran
dringsstrategier. Bogens forfattere forankrer storytelling bagud i tid
med henvisning til dengang, man sad omkring lejrbålet og fortalte
historier, så vi kan forstå, at det er almenmenneskeligt at fortælle.
Og desuden knytter de fortællingens struktur til Aristoteles. Hvad
lejrbålet angår, er det for upræcist og måske endda forkert, mens
referencen til Aristoteles rummer det problem, at han beskrev den
store, bundne genre, tragedien, og ikke den lettere genre, komedien.
Tragedien forudsætter en sammenhængende handling uden for
mange svinkeærinder, mens komedien ofte har alskens forviklinger
eller opløses til episodisk komposition. Og her er det netop, van
dene skilles. Jeg mener ikke, tragediens spændingsbue er frugtbar til
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beskrivelse af storytelling, men vil i stedet foreslå episoden og den
episodiske komposition som den litterære form, der bedst indfanger
mine eksempler på storytelling, men også reklamens og brandingens,
hvor FB&Y fint fokuserer på virksomhedens kernefortælling.
Peter Frost-Olsen, som jeg før har skrevet artikler sammen med,
foreslog mig at se på Googles dekorationer af virksomhedens logo
i anledning af en kulturpersons årsdag, en festdag, en sportsbegi
venhed. Han opfatter dekorationerne som små fortællinger, der til
forskel fra de etiske skønmalerier som f.eks. BP’s viser en virksom
hed, der ikke er bange for at lege med sit eget logo. Samtidig med
at folkene bag Google overskrider logoet, viser de, at de ved, hvad
der foregår i verden her og nu. Dekorationernes små fortællinger
handler således ikke om Google selv, men om, at Google altid er up
to date, og som en god familie fejrer virksomheden årsdagen for et
udvalg af de geniale og idérige personer og opfindelser, der findes på
de mangfoldige hjemmesider, som Google hjælper os med at finde
rundt i.
Men hvis Googles dekorationer kunne kvalificeres som fortællin
ger, skulle min yndlingsgraffitimaler, Banksy, også med. På gadens
asfalt og husmure laver han trompe l’oeils – dvs. billeder, der er så
realistiske, at de bedrager vores sanser. På en betonmur kan Banksy
finde på at lave en graffiti, der forestiller et hul i muren, og gennem
hullet ser vi ud på et vidunderligt landskab. Selvfølgelig kan vi godt
se, at hullet bare er et billede, men hans kritiske gennembrydning af
betonmure og andet stivnet kulturgods er så sjov, at vi får lyst til at
se det som et rigtigt hul. Således har Banksy et ærinde, der kan minde
om Googles. Men hvor Google overrasker os ved at overskride det
sakrosankte logo, opbygger Banksy sit graffiti-navn som logo ved at
vende op og ned på vores vante forestillinger.

Til kamp mod sædvanen
Også i Danmark findes der virksomhedsgrundlæggere, der er gået
utraditionelt til værks. Som kronen på et sådant værk lod Lars Lar
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sen i 2004 sin selvbiografi Go’daw, jeg hedder Lars Larsen – Jeg har et
godt tilbud husstandsomdele. Den legendariske grundlægger af Jysk
Sengetøjslager, senere bare Jysk, valgte dermed selv at styre, hvordan
historien om hans forretningsimperium skulle fremstå. Dengang
fornøjede jeg mig over at opdage ekkoet efter Den sindrige ridder don
Quixote de la Mancha. Ikke sådan, at Lars Larsen hentede sætninger
direkte fra værket, men han måtte have Don Quixote siddende i ryg
marven, for man kunne stadig ane den gale ridder og hans kamp
mod vindmøllerne bag Dynelarsens formuleringer. Lars Larsen er
imidlertid ikke den første erhvervsmand, der har identificeret sig
med don Quixote i Danmark.
Langt tidligere skabte den Quixote-interesserede filminstruktør
Lau Lauritzen det legendariske makkerpar, Fy og Bi, der gav dansk
film økonomisk luft under vingerne. Makkerparret blev et tidligt
eksempel på en branding med tilhørende figurer, plakater og silhuet
ter. Succesen blev kopieret af Hollywood, der lavede deres egen Gøg
og Gokke. Den mest karakteristiske plakat, hvor Fy og Bi ses med
svaj i ryggen, er skabt af den fænomenale plakattegner Sven Brasch.
Siden lånte også Olsen-banden deres karakteristiske silhuet fra dansk
films umage vagabonder, idet filminstruktøren Erik Balling som en
hommage til Brasch gav Olsen-banden det samme svaj i ryggen på

Olsen-bandens karakteristiske sil
huet er en hommage til Sven Brasch,
der på sine plakater gav Fy og Bi
deres legendariske svaj i ryggen.
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sine første filmplakater. Senere blev Gøg og Gokke forbillede for det
lige så umage par, den forslagne filmkøbmand Peter Aalbæk Jensen
og den geniale filmskaber Lars von Trier, der gennem filmselskabet
Zentropa har brandet dansk film herhjemme og i udlandet.
Det var selvfølgelig en nærliggende tanke at undersøge, om Ditlev
Engel fra Vestas kunne tænkes at identificere sig med don Quixote.
Men skønt ridderen selv mente, det var kæmper, han angreb, og ikke
vindmøller, kommer der kludder i billeddannelsen, når don Quixotes
metaforiske angreb blandes sammen med konkrete vindmøller. Imid
lertid viste Ditlev Engel sig at være ikke så lidt af en kriger, hvorfor
erhvervsmagasinet Forbes præsenterede ham som the Wind Warrior. Da
finanskrisen stod på sit højeste, holdt Ditlev Engel stand og kunne
krone sin ihærdighed med en gigantisk ordre fra portugisiske EDP
Renováveis d. 26. april 2010 på 1500 megawatt, hvis værdi blev ansat
til 15-16 milliarder kroner. Koncerndirektøren kom altså ikke som
don Quixote ned at bide i græsset, men mindede med sin ihærdighed
om, at netop den kamp, der føres mod egne fejl og mangler, kan vise
sig at være den stærkeste vej til sejr, selv om kampen aldrig vindes
endegyldigt.
Ditlev Engels kamp foregår på mange planer, men især falder hans
forhold til aktieanalytikerne i øjnene, idet disse år efter år bebrejder
ham, at han ikke ydmygt bøjer sig for deres sønderlemmende kritik
– uagtet at de ligeledes må tage deres ord i sig år efter år. Således har
Niels Lunde gentaget sin vanlige karakteristik2 af Ditlev Engel, der
“udfordrer (…) til et opgør, hvor indsatsen bliver hans personlige
troværdighed”. Med Lundes ord er han ambitiøs, stædig, forfængelig
og risikovillig. Og som om selveste dronningen ville bekræfte min
opfattelse af Lars Larsen og Ditlev Engel som kampklare riddere, blev
netop de to i sommeren 2010 slået til riddere af Dannebrog.
I fjerde kvartal 2011 begik Ditlev Engel endelig den ‘fejl’, pressen
gik og ventede på. Indkøringsproblemer på en ny fabrik i Tyskland
og økonomisk fejlberegning. Nu kunne man få skovlen under kon
cerndirektøren, mente både pressen og de små aktionærer, der mødte
kampberedte op til generalforsamlingen i 2012, hvor en ny ledelses
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struktur blev lanceret, og Bent Carlsen, bestyrelsesformand gennem
mange år, måtte vige posten til fordel for Bert Nordberg. Ditlev Engel
blev siddende i sadlen, og hvad mere er, det virkede heller ikke, som
om den nye bestyrelsesformand ville slække på ambitionerne, hvilket
ellers blev efterlyst af de små forsigtige aktionærer på generalforsam
lingen den skelsættende marts 2012.
Men mine overvejelser over don Quixote og krigeren er i virkelig
heden efterrationaliseringer. Undervejs har jeg samlet på fortællinger,
der helt umiddelbart indfangede mig, for derefter at undersøge, hvad
der karakteriserede dem. Historien blev båret af en usædvanlig person
eller et makkerpar, der markerede sig gennem særpræget fremfærd
eller hårdnakket kamp mod en træg og uforstående omverden. Det
handlede ikke om den kamp, man er sikker på at vinde, men den,
hvor man konstant sætter sig selv og sit ry på højkant med risiko for
at tabe stort. Et andet vigtigt element i den storytelling, der fascine
rede mig, var det skandaløse. Ikke skandalen, men netop den opfør
sel, der tangerede skandalen, som vi kender den fra den skandaløse
Simon Spies. Skandalen lokaliserer jeg til gengæld i VisitDenmarks
reklamefilm Danish mother seeking, der kan betragtes som et mislyk
ket forsøg på viral markedsføring, og i den såkaldte Jægerbogsag
med maskinoversættelsen til arabisk, et ligeledes mislykket forsøg
på cyberkrigsførelse
Den skandaløse sætter sig selv på spil, idet han overskrider indar
bejdede normer, mens skandalen snarere udløses af et uprofessionelt
forsøg på at fremme egen sag. Skandalen sker med vinding for øje,
men når det går galt, ender det ofte i afskedigelse, altså social død.
Den skandaløse overskridelse sker derimod ud fra en grundlæggende
accept af tabet som en mulighed, sådan som de to franske teoretikere
Marcel Mauss og Georges Bataille har peget på i deres teorier om
gavegivning og udveksling. Men hvis tabet er en mulighed, kan det
skandaløse næppe bruges som markedsføringsstrategi, medmindre
det bæres frem af ejeren eller den stærke, centrale hovedperson i
virksomheden. En marketingschef eller et reklamebureau vil straks
blive sat fra bestillingen, hvis strategien ikke virker efter hensig
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ten. Begynder man at arbejde med de skandaløse og overskridende
kræfter, sætter man gang i en kaoslogik, hvor man, som den ameri
kanske videnskabsjournalist James Gleick gør opmærksom på, ikke
kan kontrollere eller overskue alle faktorer. Man skal altså i egentlig
forstand være indstillet på, at man spiller højt spil og kan tabe. El
ler som brødrene Chip & Dan Heath, henholdsvis erhvervsforsker
og forfatter, gør opmærksom på i bogen Skabt til at klæbe: “Ingen
plan overlever mødet med fjenden” (s. 27), for fjenden har også sin
plan, ligesom der kan ske mange andre uventede ting. Man skal altså
kunne improvisere. Eller med andre ord: I krig kan man klargøre en
hensigt, men ikke planlægge en kamp i alle detaljer. Denne militære
strategi bruger Heath-brødrene, idet de finder ind til det centrale: at
få ens ideer til at klæbe fast hos andre. Derefter bearbejdes ideen eller
budskabet i overensstemmelse med seks principper: enkelhed, uven
tethed, konkrethed, troværdighed, følelser og historier (simplicity,
unexpectedness, concreteness, credibility, emotions & stories). Følger
man deres opskrift, skal man nok få sine ideer til blive hængende.
I Skabt til at klæbe undersøger Heath-brødrene, hvorfor nogle ideer
straks slår an, mens andre aldrig får et ben til jorden. Deres mål er at
operationalisere det, så enhver kan blive bedre til at udarbejde punch
lines og enkle, overraskende strategier. De fleste af mine eksempler
ville uden besvær kunne indpasses i deres seks nøgleord, hvis initialer
på engelsk tilsammen danner ordet succes. Men hvor Heath-brødrene
primært argumenterer og begrunder ved at fortælle anekdoter og
episoder, griber jeg til forklaringer hentet fra filosofi, antropologi,
litteratur, film og kulturhistorie. Det sker for at forstå kampen, over
skridelsen og tabet, der efter min mening altid lurer, når man spiller
højt spil. Det er derfor, don Quixote er så interessant. Han kæmper
uden vaklen mod overmagten, uanset at han efter datidens forhold
faktisk var gammel. Han får sig nogle gevaldige knubs, men rejser sig
hver gang og fortsætter sin nomadiske færd og sine kampe. Da han
afkræves det løfte at lægge våbnene, tager han direkte hjem og lægger
sig til at dø. I øvrigt griber Heath-brødrene tilbage til Cervantes og
det velkendte ordsprog “En fugl i hånden …” i deres gennemgang af
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