
FORTÆLLINGEN STYRKER 
FORRETNINGEN

If we are to succeed – as employees, as managers, as businesses, 
as publishers – we need to stop talking about selling and marketing 
and start talking about how we can tell real, engrossing, human 
stories that people will remember and associate with us.

Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal.
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VIRKSOMHEDENS VEJ TIL GENKENDELSE
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har – og stiller skarpt på de værdier, der gør jer unikke og nemme at huske. 
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LÆSEVEJLEDNING
Bogen er inddelt, så du som læser af Del 1 får en generel introduktion til storytelling, dens teoretiske fundament, principper og virkemidler. Når 

du har læst den, ved du, hvorfor storytelling virker, og er dermed klar til bogens Del 2, der fokuserer mere på, hvordan storytelling virker og 

derfor introducerer dig til værktøjskassen, prioriteringen og en håndfuld øvelser, der er gode at gennemgå. 
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Historier er centrale for vores forståelse af verden 
og os selv. Efter mere end 20 år i selskab med 
mennesker og fortællinger – først som journalist 
og ansvarshavende redaktør; sidenhen som 
kommunikationsrådgiver, forfatter og storyteller 
– er jeg ikke i tvivl. 
Historier; dem vi fortæller, dem vi bliver fortalt 
og dem vi tror på, danner grundlaget for vores 
handlinger, identitet og fællesskab. De får os til at 
gyse, grine, gispe af fryd, gentage succeser og gå 
væk fra fejltagelser. 
De tillægger ting værdi, trigger vores hukommelse 
og giver stof til eftertanke. Og lige netop derfor får 
de os også til at købe eller lade være.

I denne bog vil du møde mange historier. Du 
vil blive præsenteret for storytelling fra et både 
teoretisk og mere praktisk ståsted. Du vil få 
fortællingen om, hvordan og hvorfor storytelling 

virker, og baggrunden for, at historiefortælling  
er blevet så populær blandt virksomheder i de 
senere år. 

På de næste mange sider vil du møde forsk
ningens forklaringer på historiernes magt, 
kommunikationsbureauet Get Ajours erfaringer 
med corporate storytelling og nogle helt konkrete 
øvelser og værktøjer, der vil vise dig, hvorfor story
telling er noget, du bør give dig i kast med. Når du 
har læst denne bog, er det mit håb, at du vil kunne 
se, at verden allerede er i fuld gang med at fortælle 
historier, at dine kunder forventer det, at du også 
gør det – og at det er tid til at komme i gang.

 
FORTÆLLINGEN & FORRETNINGEN
Denne bog indeholder en del af det undervis
ningsmateriale, som Get Ajour benytter sig af i 
storytelling workshops, strategiudvikling og kur

HVORFOR STORYTELLING?
Vi forstår verden gennem fortællinger

Lige nu sidder du med en bog i hånden, der forhåbentlig vil  
gøre dig både klogere og gladere. Den er kulminationen på 
flere års arbejde med storytelling – dens mål er at inspirere
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ser for erhvervslivet. Jeg har valgt at samle det hele 
på disse sider, fordi jeg ønsker at udbrede kend
skabet til storytelling og gøre metoden langt mere 
håndgribelig, forståelig og let at gå til. 

Det er min ambition at klæde dig på til at træde 
ind i historiefortællingens univers, få det fornødne 
mod til at blive personlig i din virksomheds 
kommunikation og åbne dine øjne for, hvad en 
autentisk, målrettet og billedbåren formidling kan 
gøre for din forretning. 

Jeg tror på, at det betaler sig på bundlinjen at 
få historiefortællingen ind på et langt tidligere 
tidspunkt i forretningsstrategien. Jeg tror på, 
at veltilrettelagte og velfortalte historier giver 
strategien gode ben at gå på og organisationen en 
større forståelse for direktionens valg. Og så tror 
jeg selvfølgelig også på, at denne bog vil få jer til at 
vende tilbage efter mere – for tro mig: Der er rigtig 
meget mere at komme efter. 

FORTÆLLINGER SIKRER DIT AFTRYK
Fortællingen har en magt, som vi alle kender til. 
En magt, vi har givet os hen til, da vi som børn 
lå i mørket og hørte godnathistorier eller legede 
vilde og ofte meget fantasifulde lege med venner
ne. En magt, som vi har prøvet at miste fornem
melsen for tid og sted til, når vi sad i biografens 
mørke eller ivrigt bladrede frem til næste side i 
den bog, vi ikke kunne lægge fra os. 

Vi er alle i stand til at lukke øjnene, tænke på 
et godt minde og vende tilbage dertil i tankerne. 
Mange af os ser faktisk disse minder udspille 
sig som en lille film for det indre øje – en film 
med smag, duft, følelser og andre sanser, som 
den virkelige verdens lærred ikke kan give. Og 
netop denne virkelighed: fantasiens styrke, 
forestillingens magt og sansernes påvirkning af 
vores følelser, er, hvad storytelling handler om.

Det er en formidlingsmetode, vi har anvendt 
siden tidernes morgen, er vokset op med og den 
dag i dag lader os guide af. 

Storytelling er en del af vores DNA. Vi er en del 
af dens univers i såvel sovende som vågen tilstand. 
Vi forfalder til den, når vi skal hygge os, og bruger 
den, når vi møder nye mennesker og fortæller 
historien om, hvem vi er. 

Et amerikansk forskerhold har ligefrem påvist, 
at vi bruger halvdelen af vores vågne timer på 
at dagdrømme og fantasere – sådan cirka 14 
sekunder per dagdrøm 2.000 gange om dagen. 

Om de har ret i deres målinger, ved jeg ikke, 
men jeg er overbevist om, at vi mennesker – i både 
vores personlige og professionelle liv – baserer 
beslutninger og vigtige valg på fortællinger og de 
følelser, de giver os. 

Rigtig god læselyst! 
Anja Klemp Vilgaard
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Fortællinger giver stof til eftertanke; de giv-
er os mulighed for at vokse, opnå en større 

indsigt og en bredere forståelse. Og så er det via 
fortællingen, at vi lagrer vigtige informationer i 
hukommelsen og bliver bedre til at huske.  
 
  

DEL 1
Storytelling som strategisk værktøj
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De fleste fortæller, hvad de kan, hvem de kan det for og hvor meget det koster. 
De mangler det mest centrale: Hvorfor de gør, som de gør; hvorfor det er  
væsentligt for os andre.  

Get Ajour

For otte år siden udgav Annette Simmons bog
en ‘Whoever tells the best story wins’, hvori 
hun argumenterer for, at moderne forretnings
kommunikation skal gå væk fra det rationelle, 
faktabaserede og tilstræbt objektive. I stedet bør 
den anvende det subjektive, det følelsesbetonede 
og det værdibaserede i sin kommunikation: 

�The missing ingredient in most failed com-
muni cation is humanity. This is an easy fix. 
In order to blend humanity into every communi-
cation you send, all you have to do is tell more 
stories and bingo – you just showed up.”
 
Med andre ord mener Annette Simmons, at 
virk  somheder skal gå fra ’business thinking’ 

til ’story thinking’ og dermed nå deres kunder, 
samarbejdspartnere og medarbejdere bedre 
og langt mere personligt. Storytelling og dens 
overordnede disciplin, content marketing, er godt 
for ens image, troværdighed og kundeloyalitet – 
og dermed også godt for bundlinjen.

MÅLRETTET INDHOLD ER FREMTIDEN
En undersøgelse fra DemandMetric viser, at 
langt de fleste amerikanske virksomheder for 
længst har taget disse ord til sig.
 I 2014 sagde 78% af USAs marketingschefer 
således, at målrettet indhold er fremtiden, 
og 82% af deres kunder sagde, at de følte sig 
mere positivt stemt over for virksomheder, der 
benyttede sig af såkaldt ’customized content’.   

The money making story

“
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USA og CONTENT MARKETING*

90% 
af amerikanske organisationer benytter content 
marketing.

25% 
af de amerikanske virksomheders 
marketingbudgetter bliver brugt på content 
marketing.

91% 

af B2B marketingfolk benytter sig af content 
marketing.

86% 

af B2C marketingfolk benytter sig af content 
marketing.

80% 
af de amerikanske virksomheder mener, at content 
marketing er det vigtigste, når man vil  
markedsføre sig. 

62% 

af amerikanske virksomheder outsourcer deres 
content marketing.

70% 

af befolkningen vil hellere høre om en virksomhed 
gennem artikler end gennem en annonce. 

Hver gang en amerikansk virksomhed bruger en 
dollar, genererer den cirka tre gange så mange 
leads ved at bruge content marketing frem for 
traditionel markedsføring. 

Content marketing koster 62% mindre end 
traditionel markedsføring. 
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* Storytelling er en essentiel del af kommunikationsdisciplinen ’Content 
Marketing’, der har til formål at dele og skabe relevant indhold for 
kernemålgruppen i håbet om, at den dermed får lyst til at købe og 
engagere sig i produktet og/eller virksomheden.
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If you can’t tell it – you can’t sell it. Sådan lyder et 
typisk content marketing slogan, og langt de fleste 
vil nok være enige i det. Hvis du ikke kan fortælle, 
hvorfor dit produkt eller din ydelse er vigtig og 
løser et problem for din kunde – ja, så er der langt 
til et salg.

Bevæger vi os lidt væk fra selve marketing
begreberne og over i en mere fysiologisk forklaring 
på, hvorfor fortællinger sælger så godt, er det 
værd at kigge lidt på nogle undersøgelser, som 
forskeren Uri Hasson fra Princeton University har 
lavet i forbindelse med storytelling. 

VI SPEJLER OS I HISTORIER
I et af sine forsøg placerede Uri Hasson en forsøgs
person i en såkaldt fMRIscanner og bad ham om 
at fortælle en historie. Derefter placerede han 12 
forskellige forsøgspersoner i den samme scanner, 
mens han afspillede den fortalte historie for dem 
og samtidig analyserede deres hjerneaktivitet. 

Det viste sig, at samtlige forsøgspersoner havde 
enslydende hjerneaktivitet – og at det ikke havde 
nogen betydning, at den ene fortalte og de andre 
blot lyttede. 

Dette fik Uri Hasson til at udgive en artikel 
om ‘mirror neurons’, hvori han kom med en 
videnskabelig forklaring på, hvorfor vi mennesker 
har så nemt ved at relatere til og identificere os 
med visse former af historier. 

Som han sagde i forbindelse med udgivelsen af 
sine banebrydende fund: 

“A story is the only way to activate parts in the 
brain so that a listener turns the story into their 
own idea and experience. (...) The brains of the 
person telling a story and (of the person) listening 
to it can synchronize.”

Uri Hassons forskning blev i 2006 underbygget 
af nogle forksningsresultater fra Spanien, 
der viste, at de to områder i hjernen, der står 
for tale og afkodning af sprog, Brocca og 
Wernickeområderne, var de eneste, der lyste 
op i en fMRIscanning af forsøgspersoner, der 
blev udsat for PowerPointpræsentationer med 
de traditionelle bullets og faktainformationer. 
Fortalte man derimod forsøgspersonerne historier 
med de samme informationer som PowerPoint
præsentationerne, så var der mange flere områder, 
der lyste op. Historiefortællingen aktiverede langt 
flere områder i hjernen, og de spanske forskere 
kunne derfor konkludere, at storytelling har en 
langt større effekt end ren fakta, tal og statistik.

PAS PÅ KLICHÉER
Forskere, der har undersøgt hjernens reaktion 
på historier, har dog påvist en ting, der er værd 
at huske på i den ovenstående sammenhæng. 
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Figur 1
Med storytelling lyser hjernen op 
flere steder end de to steder, der bliver 
aktiveret ved afkodning af fakta og 
bullets: Brocca’s og Wernicke’s Area.

WERNICKE’S 
OMRÅDE

BROCCA’S 
OMRÅDE
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Vælger man at fortælle den samme historie eller 
den samme gode sætning igen og igen, begynder 
hjernen at ignorere den. 
Fortællingen får atter blot betydning for 
afkodningen af ord i Brocca og Wernickeom
råderne – og mister dermed sin evne til at få os til 
at føle noget som helst. 

Storytellingen mister med andre ord sin magt, 
hvis man gentager den samme historie for ofte, og 
dermed gør den til en kliché.  

 

Storytelling og hukommelsen

Når vi gør os en erfaring, husker vi den i dens 
kontekst og skaber en historie omkring den. Mange 
af os husker til sidst selve historien bedre end den 
reelle oplevelse, og forskning har da også vist, at 
et menneskes erindringer er stærkt farvede og ofte 
langt væk fra de virkelige begivenheder, når de bliver 
genfortalt. Vi pynter på virkeligheden, forstår verden ud 
fra os selv, og vores hukommelse lagrer erfaringer ved 

at knytte dem op på historier. Dette er måske  
årsagen til, at mnemoteknik (husketeknik) ofte 
benytter sig af visuelle associationer, når den vil 
hjælpe hjernen til at huske store mængder stof.  
Hvis du skal huske et dæk kort, kan du derfor  
med fordel forestille dig, at du lægger de enkelte  
kort på kendte steder i dit barndomshjem, tænke  
på stederne og dermed huske kortene. 

De fleste virksomheder er drevet af 
mennes ker, der kan se den gode  
forretning. Langt færre kan se den gode 
historie. Husk at koble jeres forretning  
(hvad I kan) med den gode historie om, 
hvorfor I kan det.   

Get Ajour
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