
A CHRISTMAS CAROL

LOND ON

Tre betingelser for endring | Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom

Det er her og nå endring skapes | Skyggen av det som skal skje



ER FORANDRING 
MULIG?

Charles Dickens og hans tre betingelser for endring

END R ING  ER  
IKKE  UMULIG

Ledere trenger å utvikle seg til å være gode 
utgaver av seg selv, for å lede andre på en 
god måte. Hva skal til for at vi skal endre oss? 
Virkelig endre oss? Det er noe paradoksalt i 
det å være menneske. Vi er det mest fleksible 
av alle skapninger, men vi er også dypt skep-
tiske til å endre oss. Vi liker jo å tenke at vi til 
enhver tid er den beste utgaven av oss selv, så 
hvorfor endre seg? 

Joda, vi vet innerst inne at mye kunne vært 
annerledes. Vi kan nok forbedre både det 
ene og det andre ved oss selv, men vi vet så 
inderlig godt hvor sterke motkreftene er; fra 
omgivelsene og fra oss selv. Kanskje er det 
det siste som er sterkest, når alt kommer til 
alt. Vi har visst det til alle tider: Endring er 
vanskelig. Heldigvis er det ikke umulig, og 
med litt hjelp – fra litteraturen og fra gode 
venner - lar det «umulige» seg g jøre. Charles 
Dickens viser vei, med tre nødvendige betin-
gelser for virkelig endring.
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nhver som besøker London, ser byen delvis gjennom Charles Dickens’ 
 øyne. Gjennom bøker, TV-serier og filmer er hans fargerike beskrivelser 
 av det engelske 1800-tall blitt en del av vår forståelse av byen og landet. 

Dagens London er fortsatt preget av Victoriatidens bygninger og kultur. Det er 
fortsatt mulig å bevege seg 200 år tilbake i tid, selv om Marshalsea fengsel, Tavis-
tock House og The Blacking Warehouse er borte. Charles Dickens lever fortsatt 
i London. Du skal ikke gå mange kvartalene bort fra shoppingvinduene i Oxford 
Street før en Pip, en Oliver Twist, en Artful Dodger eller en Mr. Micawber kan 
ventes å svinge rundt et hjørne. Om tiden har endret seg, finnes typegalleriet den 
dag i dag. Problemstillingene Dickens tok opp, har nok ikke endret seg all verden 
heller. Han huskes som en fargerik personbeskriver, en uforlignelig miljøskildrer, 
men fremfor alt som en utrettelig samfunnsrefser. Kampen mot urettferdighet 
og ulike muligheter var sentral 
gjennom hele hans liv. Han 
ville forandre gjennom sine 
tekster; gi håp til de håpløse og 
samvittighet til de med makt 
til å forandre. Slik sett var han 
1800-tallets fremste lederut-
vikler.

Ledere er nødt til å være opptatt 
av endring. Ditt hovedanliggen-
de som leder er ikke å adminis-
trere det bestående, men å endre i retning av det ønskelige, og for å endre andre, 
må du endre seg selv. Det er det minst tre gode grunner til: 
- Alle lever ut sin egen fortid. Du er summen av dine erfaringer. Hvordan forholder 
du deg til dem, hva bruker du dem til?
- Ledere opererer i et her og nå, men hva innebærer det å være til stede? Forstår du 
hvordan andre ser deg? Er du nysgjerrig nok til å se deg selv utenfra, og endre deg 
deretter?
- I fremtiden ligger frukten av ditt livsprosjekt som leder. Er det dit du vil, eller må 
kursen justeres?

I den lille fortellingen «A Christmas Carol» samler Dickens alle sine temaer. Boka 
er blitt stående som en presis oppskrift på endring. Ebenezer Scrooge, hovedper-
sonen i fortellingen, har ikke tenkt å endre seg, men gjennom tre skjellsettende 
hendelser, skjer det likevel en grunnleggende endring med den gamle grinebiteren. 
Han gir nye svar på alle spørsmålene ovenfor. Når han kunne, hvorfor skulle ikke 
vi? 



FORTIDENS SPØKELSE

Scrooge får besøk av et spøkelse fra for-
tiden, og gjennom det får han se sin egen 
fortid utenfra. Den barndommen psykol-
oger til alle tider har vært opptatt av, blir 
gjenopplevd på godt og vondt. Ebenezer 
får mulighet til å evaluere hvem han var, 
de feiltrinn han begikk, de valgene han 
tok og de han ikke tok. På samme måte 
skal vi utforske vår egen fortid, sammen 
med hjelpere som vil oss vel. London 
skal være scene, for oss som for Ebenezer 
Scrooge. 

NÅTIDENS SPØKELSE

Den andre natten får Scrooge besøk av et 
nåtidsspøkelse. Han tas med til kolleger, 
familie og venner. Han får høre hva de 
tenker og føler, og ikke minst hva de sier 
om ham. En slik anledning er få forunt, 
men må kanskje til om en virkelig skal 
få øye på seg selv. Scrooge ser gjennom 
dette konsekvensene av de valg han har 
gjort i fortiden, hvordan han fremstår for 
omverden i dag. Det er i nåtiden vi lever, 
og bare her vi kan gjøre endringer. 

FREMTIDENS SPØKELSE

Den tredje natten kommer fremtids- 
spøkelset til Scrooge. Er det noe vi alle 
drømmer om, men også frykter, er det å 
få vite noe om vår egen fremtid. Hvordan 
vil det gå med oss? Kjærlighet, karriere, 
familie, lykke, hva venter oss? Ebenezer 
får se hva som skjer hvis han fortsetter 
videre på den samme kurs. Han får se im-
plikasjonene av sine valg og de mulighe-
tene som ligger i hans fremtid. For ham 
er det et så skremmende syn at han vend-
er tilbake til nåtiden med et nytt syn på 
seg selv. Gjennom de tre møtene med seg 
selv forstår han bedre både hvem han er 
og hvem han ønsker å bli, og så endrer 
han seg. På samme måte vil du som leder 
kunne gjøre en reise i egen fortid, nåtid 
og fremtid, som kan ha dyptgripende ef-
fekt på din ledergjerning videre fremover. – The most important thing in life 

is to stop saying «I wish» and start 
saying «I will».  
 CHARLES DICKENS
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Dette er skygger av det som har vært. 
At de er som de er, er ikke min skyld. 

At vi skulle skåle for mr. Scrooge? 
En sånn gjerrig og slem mann! 

Er dette skyggene av ting som 
vil skje, eller er det skyggene 

av ting som kan skje?



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
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EGEN PRAKSIS

www.promethevs.no


