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Hvorfor handler IT-historierne ofte om problemer?

Man beh¿ver bare at �bne dagens avis for at se, at historier om problemer og konflikter
f�r mere spalteplads end historier om succes. Og ¾rlig talt; en historie om, at noget g�r
som det plejer, er jo ikke s¾rlig opsigtsv¾kkende. Dette forhold g¾lder ogs�, n�r vi
fort¾ller historier om projekter. Der bliver brugt mere tid p� historier om problemer end
p� historier om succeser.

Men hvorfor er det s�dan? Og hvad stiller vi op med det? Teorien om storytelling giver
os nogle interessante svar.

Historiens hjul

Et centralt begreb i storytelling er historiens hjul. Det udtrykker, at en klassisk for-
t¾lling begynder i en tilstand af orden. Hovedpersonen modtager en udfordring og
p�tager sig at l¿se en opgave. Derefter er der en r¾kke kampe, hvor udfaldet er usikkert,
og tilstanden er kaotisk. Fort¾llingen slutter i en tilstand af ny orden ("og de levede
lykkeligt..."). Hvorefter scenen er klar til at en ny historie kan begynde (n¾ste bog i
serien, n¾ste projekt...).

Energien ligger i kaos

Historiens hjul afspejler, at vi ikke kan forvente at skabe store resultater uden at l¿be en
risiko. R¾sonnementet er, at de resultater, der kan opn�s uden anstrengelse og risiko, for
meste allerede er n�et, og i ¿vrigt er de ikke v¾rd at fort¾lle om.

En historie uden problemer er ikke bare kedelig, den er ogs� utrov¾rdig. "Vil I virkelig
have os til at tro, at I kunne opn� store resultater uden anstrengelse og uden risiko?"
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Hvilken kamp skal historien handle om?

En projektleder kan ikke v¾lge kun at fort¾lle de gode nyheder - kun at fort¾lle glans-
billedehistorien. For den er s� utrov¾rdig og uinteressant, at ingen gider h¿re p� den.
Men f¿r eller senere fort¾ller nogle andre en historie om et problem i projektet. Og den
bliver ekstra interessant, hvis den modsiger det officielle sk¿nmaleri. Projektlederens
forklaringer om, at kritikken er overdrevet, bekr¾fter bare problemerne - "der g�r ikke r¿g
af en brand, uden at der ogs� er ild!".

Projektlederen er n¿dt til at fort¾lle om problemer. Men projektlederen har mulighed for
at v¾lge, hvilke kampe der skal fort¾lles om. Og projektlederen har mulighed for at
fort¾lle om problemerne f¿r de indtr¾ffer.

Projektlederen kan p� forh�nd g¿re opm¾rksom p�, hvor vanskelighederne i projektet
kan forventes. Dvs. hvor kampene skal st�. Det skal selvf¿lgelig g¿res under hensyn-
tagen til, hvad omgivelserne kan t�le at h¿re. En for dramatisk og detaljeret skildring af
risici kan f� uerfarne interessenter til at aflyse projektet p� forh�nd.

Sten under Storebælt

Et godt eksempel p� et projekt, hvor der blev fortalt om problemer p� forh�nd, er Store-
b¾ltstunnelen. Dette projekt gjorde fra starten opm¾rksom p�, at store sten kunne
volde vanskeligheder for boremaskinerne. Offentligheden var forberedt p�, at dette
projekt var vanskeligt og kunne f� problemer.

Nu var det ikke store sten, men bl.a. et hul i havbunden, der voldte vanskeligheder. Men
projektet overlevede en situation, hvor tunnelr¿rene p� den ene side blev fyldt med
vand.

Hvordan mon det var g�et et IT-projekt i samme situation? Det er nemt at forestille sig
de kunder og chefer, som vil v¾lge at lukke et projekt, n�r en uventet h¾ndelse tilsyne-
ladende sl�r det tilbage til start.

Venlig hilsen

Andreas Munk-Madsen

P.S. I vores kursusprogram for for�ret, som du finder p� www.metodica.dk, er der bl.a.
et 1-dags kursus i storytelling for projektledere.


