
Strategisk storytelling
og hvorfor en 

storywalk
er en fantastisk 

metode 
at arbejde med



PSSST
Forhistorien til denne lille pixi-præsentation af strategisk storytelling og storywalk, som en unik metode 
til at kommunikere visioner, strategier, drømme og projekter, begynder her. 

På LinkedIn har jeg tidligere præsenteret en kort opskrift på strategisk storytelling, der illustrerer, at 
historiefortælling er ligesom en rejse. En bevægelse fra a til b, hvor formålet er at skabe sammenhæng 
og give mening – både for dem, der deltager på rejsen og for dem, der står på sidelinjen og følger med. 

Det budskab uddyber jeg på næste side og giver et par eksempler på side 4 og 5. 

Så stiger spændingen på side 6 og kulminerer med det store klimaks – the point of no return - side 7-10, 
hvor storywalk-konceptet folder sig ud. 

Den lykkelige slutning kommer på side 11, hvor eventyret dog først for alvor begynder.

God læselyst, 
Trine Vendelboe Juul 

https://www.linkedin.com/pulse/den-smukkeste-vej-til-strategisk-storytelling-trine-vendelboe-juul/


STRATEGISK STORYTELLING

Hvor 
kommer 
vi fra? 

Hvor er vi 
nu? 

Hvor skal vi 
hen?

Hvordan 
kommer vi 
derhen? 

Hvorfor 
skal vi 
derhen?

Strategisk storytelling
besvarer nogle af de mest 

grundlæggende spørgsmål, 
som optager os som 

mennesker. 



STRATEGISK STORYTELLING

Se selv den knap 5 minutter lange video med Olafur Eliasson, der, 
siden han var barn, har haft en passion for lys, som han bl.a. har 
brugt til at udvikle billige og bæredygtige lamper til klodens fattigste.

Kunstner Olafur Eliasson fortæller om dengang, han sammen 
med ingeniøren Frederik Ottesen sad i mørket oppe på Island 
og mindedes, hvordan det var at vokse op på øen og som barn 
drømme om steder med mere lys. 

Der i mørket, som voksne, får de idéen til Little Sun, der skal 
gøre en kæmpe forskel for omkring den fjerdedel af jordens 
befolkning, der ikke har adgang til elektricitet.

Der er mange små historier gemt i fortællingen, men tilsammen 
udgør de en rammefortælling, der starter med barndommens 
mørke og slutter med et simpelt og smukt tænkt produkt, 
der rammer ned i store temaer som bæredygtighed, 
energi, klima, sundhed, ulighed og fattigdom.

Produktet, 
der vil 
redde 
verden

https://vimeo.com/41830924
https://vimeo.com/41830924


STRATEGISK STORYTELLING

”Vi er et lille land, men et stolt folk”
Det er over 6 år siden, at Anders Behring Breivik myrdede 
77 mennesker i Oslo og på øen Utøya. 
2 dage efter tragedien fandt sted, holdte statsminister Jens 
Stoltenberg en modig og hudløs ærlig tale i Oslo Domkirke. 

Mere demokrati, mere åbenhed og mere humanitet var 
svaret på det had og den galskab, som fik Breivik til at gå 
bersærk. 

Stoltenbergs tale var en stor trøst midt i en kolossal sorg. Det var den bl.a., fordi han ved at binde fortid, nutid og fremtid 
sammen fik sat ord på det svære spørgsmål: Hvordan kommer vi videre herfra?

Hans fortælling om et stolt folk i et lille land, der aldrig må give køb på dets værdier, viser på stærkeste vis, hvorfor 
storytelling giver mening:

 Viser hvem vi er, og hvad vi tror på
 Viser hvor vi kommer fra og vejen videre frem
 Skaber sammenhold og samhørighed

Talen, der 
samlede et 

helt folk

https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M
https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M


STRATEGISK STORYTELLING 
– HVAD KOMMER DET JER VED?

Det er ikke kun kunstnere og statsministre, der benytter sig af storytelling til at brande sig selv og deres produkter eller til at styrke 
kulturen og sammenhængskraften i et land. 

Mange ledere, der er optaget af deres organisations ve og vel, ved godt, at stærk og troværdig historiefortælling ikke blot er en 
overbevisende måde at kommunikere på, men også den helt nødvendige tråd, der skal spindes for at kunne arbejde strategisk 

og tydeliggøre formål, mening og værdier.

Og det gælder, uanset om det strategiske arbejde omhandler visionen for de næste 3 år, indsatsen for det kommende kvartal, 
det næste store projekt eller den kernefortælling, som skal skabe en fælles selvforståelse og platform at arbejde ud fra.

Det store spørgsmål er, hvordan man finder ind til kernen af, hvad en given vision, et projekt eller ens egen identitet 
som organisation er?

Hvordan får man tilstrækkelige, sandfærdige og holdbare svar på de spørgsmål, som går igen i langt de fleste strategiske udfordringer?
Og får dem sat sammen på en måde, der ligesom rejsen fører sine deltagere fra a til b 

og samtidig får skabt et stærkt og motiverende sammenhold undervejs? 

Svaret kommer på næste side



STORYWALK 
EN ENKEL METODE TIL AT FORMULERE MENINGSFULDE FORTÆLLINGER

Walk the talk – nu med støvler på
En storywalk er et spejl på den proces, som er kernen i ethvert arbejde, 
hvor der er fokus på retning, formål, mening og værdi. 
En proces, der som nævnt er at sammenligne med en eksistentiel rejse, 
hvor målet er at få svar på hvorfor, hvordan, hvem og hvornår. Og at 
sammenfatte de svar til stærke og sammenhængende narrativer og 
historier. 
Det afhænger af den konkrete udfordring, der skal arbejdes med, præcis 
hvilke spørgsmål og øvelser, der vil være relevante at arbejde med.

I stedet for at skulle finde svar 
og fortællemæssige løsninger 

i et firkantet, hvidt rum, siddende rundt om 
et bord, tager en storywalk afsæt i den sandhed, 

at bevægelse, blå himmel, frisk luft og lettere 
fysisk udmattelse fremmer fokus, 

styrker koncentrationen og skærper evnen 
til at tænke nyt og originalt.

Udsynet, følelsen af frihed og forestillingsevnen kan være fantastisk ude i naturen.
At vandre og dermed bevæge sig fra a til b er en både banal og genial aktivitet og metode, 
når man skal udvikle visioner, strategier og fortællinger.



Forventningsafstemning 
vedr. den konkrete 
udfordring og det 
ønskede output af et 
storywalkforløb.

Indledende 
møde 

Opfølgning på møde med 
bud på afvikling af selve 
storywalkdelen plus evt. 
opfølgende moduler.

Program- og 
procesforslag

Storywalk

EKSEMPEL PÅ EN PROCES FRA STRATEGIUDFORDRING TIL FÆRDIGE FORTÆLLING 

Hvis storywalken er for flere 
deltagere, arbejder vi på en 
efterfølgende workshop videre 
med de centrale tanker, ord og 
samtaler fra vandreturen og 
præsenterer oplæg for hinanden 
i en fælles opsamling.
Præsentationerne kan filmes og 
bruges i det videre 
opfølgningsarbejde.
Om aftenen evt. middag og 
hygge over bål med uformelle 
snakke og små fortællinger.
Workshopdel kan evt. fortsætte 
dagen efter.

Videreudvikling 
af fortælling og 
kernebudskaber

En endelig tekst kan blive til på 
flere måder afhængig af, hvor 
meget tid, der bliver investeret i 
workshoppen. Jo mere tid på 
workshop, jo nemmere vil det 
være at samle alle tråde og 
spinde en færdig fortælling uden 
at involvere deltagerne meget 
mere efterfølgende.  
Slutproduktet – en færdig 
fortælling – vil i første omgang 
være i tekstform, men kan 
versioneres til flere formater til 
forskellige kanaler og platforme. 

Eftermodul
- færdiggørelse 

af fortælling

Kan bestå af 1) et oplæg om     
storytelling som værktøj til at 
formidle visioner, strategier og 
projekter og 2) selve vandreturen, 
på 5-6 etaper, hvor der arbejdes 
med centrale spørgsmål med afsæt 
i guidende spørgerammer. Ved 
flere deltagere går vi i grupper 
på 2-3 personer.
Der vil være opsamling og 

optankning mellem hver  etape.



Ét sted at gennemføre en storywalk er ved Hald Sø, hvor ruten bl.a. 
fører os ud til Hald Ruin, over Stanghede, rundt om Inderø Skov, 
videre over Dollerup Bakker og tilbage langs den vestlige bred af 
Hald Sø. 

Der er mange andre smukke og egnede steder – både i Danmark 
og i udlandet – hvor man kan gå sig til de bedste svar på de centrale 
spørgsmål, som skal kunne omsættes til holdbare strategier og 
troværdige fortællinger. 

Klik på kortet for flere detaljer om aktuelle storywalks, deres længder, 
indhold, opbygning og de muligheder for forskellige 
workshopmoduler, som med fordel kan supplere selve vandreturen. 

STORYWALK 
EN ENKEL METODE TIL AT FORMULERE MENINGSFULDE FORTÆLLINGER

En storywalk fører ikke blot deltagerne ind i fremtiden. 
Den fører dem også sammen og styrker de kulturelle 
og kollegiale bånd, som kan være altafgørende 
for at kunne udvikle og efterleve visioner og strategier.  

http://a2be.dk/storywalk
http://a2be.dk/storywalk


Vandring i naturen fylder meget i mit liv, og det er gået op for mig, at det, der giver glæde, 
energi og gode idéer ikke bør være forbeholdt ferier og fritiden. 

At være ude, bevæge sig og fysisk rykke sig andre steder hen, end hvor man plejer, højner ens 
koncentration og opmærksomhed på det væsentlige, afføder flere og mere originale idéer og 
åbner op for nye perspektiver på eksisterende udfordringer. 

Det er de positive betydninger, jeg gerne vil bringe ind i arbejdslivet og give videre til andre, 
der tør bevæge sig ud af comfortzonen og derhen, hvor græsset gror og måske også er lidt 
grønnere.

STORYWALK 
EN ENKEL METODE TIL AT FORMULERE MENINGSFULDE FORTÆLLINGER

LÆNGERE STORYWALKS I UDLANDET
Det mest optimale tidspunkt at gennemføre storywalks herhjemme er i april, maj og juni og 
igen i august og september. Man kan vælge mellem en af de allerede fastlagte ruter som fx den 
ved Hald Sø eller selv være med til at planlægge en rute efter eget ønske og behov. 

Passer det bedre med kalenderen i efterårs- og vintermånederne, og har man mod på en ekstra 
dyb, fokuseret og intensiv proces, kan man overveje et storywalkforløb i udlandet. 

Det er planen snart at kunne præsentere et skønt sted i det nordlige Portugal – hvor vi slår os 
ned i 3-6 døgn og giver os god tid til at arbejde med aktuelle strategiske spørgsmål med op til 
flere storywalks, forskellige workshopforløb samt masser af god mad og muligheder for socialt 
samvær i skønne omgivelser. 



DET FØRSTE SKRIDT?

Skriv til trine@a2be.dk eller ring 2891 5150

Lad os mødes og tale om din eller jeres aktuelle 
udfordring.

Få et bud på en proces, der omfatter valg af rute og opbygning 
af øvelser undervejs samt form og indhold på evt. workshopforløb 

før og efter vandreturen. 

STORYWALK 
EN ENKEL METODE TIL AT FORMULERE MENINGSFULDE FORTÆLLINGER

mailto:trine@a2be.dk
http://a2be.dk/storywalk

