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HVA UTGJØR EN
STERK FORTELLING?

I Roma finnes skikkelser og hendelser som har overlevd i mer enn 2000 år. 
Skulle ikke vi også kunne hente noe her?

KAMPEN OM 
FORTELLINGEN

Roma er i krise. I det siste hundre- 
året før Kristi fødsel rystes repub-
likken i Roma i sine grunnvoller. 
Etablerte suksessoppskrifter fun-
gerer ikke lenger. Det ropes på 
reformer og forandringer. I en 
periode på femti år foregår det en 
intens kamp om Romas sjel. Det er 
en kamp om fortellinger. Hva skal 
Roma være og hvordan skal imperi-
et styres? I denne tiden møter vi 
Romerrikets mest kjente skikkelser; 
Cæsar, Pompeius, Brutus, Cicero, 
Markus Antonius, Cleopatra og 
Augustus. Få tidsepoker har favnet 
så mange kjente ledere. De vinner 
berømmelse for sine fortellinger, 
uttrykt g jennom ord og handlinger. 
Få ledere har avfødt flere sitater. 
Få ledere har båret flere helte- 
historier. Den som vinner kampen 
om fortellingen, vinner Roma.
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lle veier fører til Rom. Her har de vært; Byron, Keats og Shelley, Ibsen og 
Undset. De har reist for, med Goethes ord, å «finne det midtpunkt et uimot-
ståelig behov trakk meg mot».  

Vi skal sammenligne oss med en tid og et sted som virkelig gir lyd gjennom historien. De 
saftige skildringene fra historiebøkene rommer spektakulære hendelser og grusomheter, 
heltemot og arroganse. Lederne deres skrives det fremdeles bøker om for dagens ledere, 
ikke fordi de nødvendigvis gjorde alt riktig, men fordi de dilemmaene de sto overfor, 
er så alt for gjenkjennelige også i dag. Noen ledere ble testet av sin samtid, og besto 
prøven. Andre hadde kanskje hatt glede av dette kurset. I vår sammenligning vil vi også 
finne nye og annerledes svar på aktuelle problemstillinger i vår tid. Antikkens Roma er 
et skattkammer for ledere. Her finnes sannheter som har overlevd i 2000 år, men som i 
dag kan bli glemt i overfloden av døgnflueaktige management-teorier.

Fortellingens kraft fokuserer på hva som ligger til grunn for 
ekstraordinær resultatoppnåelse i turbulente forandringstider. 
Myten knytter store endringsledere til de få gudebenådede 
enkeltindividene som forandrer historien. I virkelighet-
en er slik storslagen ledelse verken sjelden eller mystisk, 
og ikke nødvendigvis storslagen heller. Å se på leder-
en som en historieforteller  fremhever en annerledes 
form for resultatbasert ledelse. Resultatene baserer seg  
på flere egenskaper hos lederen; evne til realpolitisk 
analyse av situasjoner, til å skape mening for ens 
følgere, dyktighet i å formidle grunnleggende 
verdier, og ikke minst viljen til å tro på og 
leve ut dette gjennom sitt eget liv. Det er 
her de legger grunnlaget for organisatorisk  
suksess. De står frem som levende eksempler på 
den grunntanken fellesskapet skal styres etter.  
De går fra å være pappfigurer til personlige 
og tydelige i ledergjerningen. De lykkes eller 
mislykkes i den grad de forstår og tilpasser sin 
fortelling til den større fortellingen, som i 
dette tilfellet er Roma selv. Den som leder 
for egen vinning, er dømt til å tape i kamp-
en mot andre fortellinger. Er dette 
egenskaper gitt fra fødselen av, for-
beholdt noen få? Nyere forskning 
er ganske klar på en ting: Dette 
kan læres. 



NARRATIV LEDELSE: 
EN VERDENSBYS 

TILBLIVELSE

Helten  i de tidlige for- 
tellingene om Roma er byen 
selv, mer enn noen enkelt-
person. Yndlingstemaet er 
det samme i eksempel etter 
eksempel: Helten som setter 
byen foran egen vinning og 
ære. Dette er det bakteppet 
enhver potensiell leder i Roma 
formes av, og som han selv må 
omforme i ny versjon, skal han 
ha håp om å lykkes.

Å VIRKELIGGJØRE 
FORTELLINGEN: 

JULIUS CÆSAR SOM 
HANDLINGENS MANN

Julius Cæsar skulle vært feil 
person, til feil sted på feil tid. 
Han hadde alle odds mot seg 
for å lykkes i sitt forehavende, 
men i ettertid står han fram 
som den mest berømte av alle 
romerske ledere. Med list, 
finesse og tålmodighet nådde 
han sine mål, ett for ett. Han 
var uovertruffen som leder i å 
lese situasjoner og se brudd- 
linjer i utviklingen. Gjennom 
sitt liv skapte han en fortelling 
som begeistret folket og rev-
olusjonerte Roma. Han brøt 
med tidligere tradisjoner og la 
grunnlaget for det keiserdøm-
met som senere vokste fram. 
Til slutt trodde han at han var 
større enn fortellingen. Da 
gikk det galt.

MENNESKESYN OG 
LEDERSKAP: EPIKUREERE 

OG STOIKERE

Kampen om Roma var også 
en kamp om livssyn. På den 
ene siden den epikureiske 
gambleren Cæsar som ut-
brøt «Terningen er kastet!» 
På den andre siden dydige 
stoikere med sin indre  
upåvirkelighet. Menneskesyn 
påvirker ledelsessyn. Verdier 
påvirker lederskap. Er målet 
å leve i øyeblikket eller å falle 
til ro med seg selv? Skal ledere 
overvinne omgivelsene eller 
akseptere dem? Kanskje det 
ikke er noen motsetning her, 
når alt kommer til alt.

PAX ROMANA: EVNEN 
TIL Å SKRIVE HISTORIEN – 

PÅ NYTT

Etter Cæsars død var scenen 
i Romerriket kaotisk. Hvem 
hadde makt, hvem hadde 
folkets støtte, hvem kunne 
manøvrere best i de vold-
somme kampene mellom det 
som var og det som skulle 
komme? Her var det mange 
som ville prøve seg, med navn 
som fortsatt klinger gjennom 
århundrene: Cicero, Marcus 
Antonius, Brutus, Octavian, 
Cleopatra. Republikken så ut 
til ha utspilt sin rolle, men 
hva skulle komme isteden? 
Den endelige vinneren byg-
ger historien på nytt… med 
historieskriverne som venner. 
Nå grunnlegges en ny tid – 
Pax Romana, og i fredstid 
vokser Roma seg til å bli en 
koloss av et verdensrike. Her 
er seierherrens egen versjon: 
«Jeg gjenopprettet, fullførte, 
bygde – og jeg ga». 

«The trouble with Roman history is that it is 
contaminated with legend…»

DAG 1 DAG 2 D AG  3 D AG  4

Narrativ ledelse som en 
menings skapende aktivi
tet hvor lederen bygger og 

forteller den virkelighet som 
medarbeiderne lever i.

Narrativ ledelse som en 
aktivitet hvor lederen blir 
fulgt gjennom å levendeg
jøre fortellingen i levd liv.

Narrativ ledelse som en 
dialog hvor lederen i kraft av 
ærlighet og inderlighet i eget 

ståsted kan katalysere ekstrem 
resultat oppnåelse gjennom 

fokus på verdier.

Narrativ ledelse som en 
påvirknings prosess der 

lederen tilfredsstiller me
darbeidernes behov og fører 

dem i ønsket retning innen
for fortellingens rammer.



OM PROMETHEVS

Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppe- 
utvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper, 
kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører 
profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (f eks retorikk). Vi skredder-
syr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen 
ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over lengre tid, men 
kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har 
solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske  
personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker «gull- 
korn» av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn 
for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor 
vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske 
ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo 
da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og 
berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppe- 
arbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at 
selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme. 

Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere 
og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellom- 
menneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte 
leder-teorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

TRE HJØRNESTEINER I VÅR TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING:

KLASSISKE PERSPEKTIVER: Bruk av historie, filosofi, 
litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling. 
Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid 
og eget ståsted i nytt lys.

AKADEMISK TYNGDE: Tilnærminger forankret i solid 
teori og forskning

REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS: Læring gjennom 
refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

JAKTEN PÅ
LEDERSKAP

KLASSISKE

PERSPEKTIV
ER AKADEMISK

TYNGDE

REFLEKSJON OVER 
EGEN PRAKSIS

www.promethevs.no


