RASMUS KLUMP
– FORANDRINGENS MESTER
Vi kan alle lære noget meget
værdifuldt af Rasmus Klump –
hvordan vi kommer positivt gennem
forandringer.
Af Mads Lønnerup
SUPPLEMENT AS holder foredrag om,
hvordan forandringer påvirker os og
hvordan vi kommer igennem dem. Det
betyder, at vi følger med i, hvad der rører
sig på de teoretiske fronter af nyt og
brugbart. Men fortællingerne om Rasmus
Klump bliver ved med at trænge sig på,
som brugbar forandringsbeskriver.
Siden barndommen har jeg haft en stor
kærlighed til Carla og Wilhelm Hansens
fortællinger om Rasmus Klump og hans
venner Pingo, Pelle og Skæg. Og jeg
forestiller mig, at mange andre har
samme positive forhold til bjørnen med
de prikkede bukser.
Vores sprogbrug om forandringer
afslører, at vi tænker forandringer som
afsluttelige forløb: ”Vi skal igennem
forandringen …”, ”når vi er kommet på
den anden side af forandringer
…”,”forandringen er blevet implementeret
…” etc. Helt overordnet er vores sprog
præget af nogle få rummelige
metaforiske grundstrukturer, som vi
orienterer os efter: op – ned, foran –
bagved, under – over, i – på, inde – ude,
central – perifer. Alle metaforerne peger
på en afgrænsethed. Vi tænker og
begriber verden i entiteter på baggrund
af fysiske og kulturelle erfaringer.
Vi har svært ved at forholde os til det
uafsluttelige og uendelige. Som
mennesker har vi behov for at kunne
overskue det, vi er i gang med eller skal i
gang med. Det er formodentlig de
færreste ledere og medarbejdere, der vil
acceptere at skulle i gang med en
uendelig forandring, som aldrig kommer i
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mål – tænk på Sisyfos. Det ville
forekomme som en straf.
Vi kan se livet som en lang forandring
eller problemløsning, men vi har et behov
for at afslutte noget, for at kunne sætte
et flueben ved noget, for at lykkes med
noget. Netop det gør Rasmus Klump. Han
løser problemer inden for en ganske
overskuelig tidsramme.
Vær mere nysgerrig på
forandringerne
I alle fortællingerne bliver Rasmus Klump
og vennerne mødt af flere problemer
(forandringer), der skal overvindes.
Eksempelvis Krokodillen Futkarl, der har
et lokomotiv, men kun meget få meter
skinner at køre på, eller krondyret med
en fuglerede i sit gevir eller Mads
Madsens gård, der skal drives, med alt,
hvad det indebærer. Rasmus Klump
driver historien fremad ved at hjælpe, de
karakterer han møder, med at
overkommer et problem.
Det helt centrale ved fortællingerne om
Rasmus Klump er, at de er gennemsyret
af nysgerrighed. Der er en legende og
fordomsfri undersøgen af de problemer,
der dukker op, som fortællingen skrider
frem. Hvis der ikke dukker noget op, så
finder Rasmus klump nogen, der skal
hjælpes, noget der skal forbedres eller
optimeres – han er en optimør. Rasmus
Klump giver sig nysgerrigt i kast med
forandringerne, som et barn ville gøre,

der er ved at lære verden at kende. Det
får den konsekvens, at den potentielle
modstand eller trussel i fortællingerne
forsvinder som dug for solen. På intet
tidspunkt forsøger karaktererne i Rasmus
Klump at flygte fra de problemer, der
dukker op undervejs. De giver sig i kast
med dem og undersøger dem fordomsfrit.
For eksempel da der kommer en
skypumpe imod skibet og Pingo undrende
spørger: ”Hvad er det for noget
mærkeligt noget, der kommer der? […]
mon det er noget, der vil lave sjov med
os?” De bliver suget ind i skypumpen og
bliver snurret rundt. Efterfølgende
konkluderer de, at det var meget bedre
end en karruseltur. Der er ingen
fordomme om eventuelle farer, kun en
nysgerrighed, der eliminerer modstand og
giver læring.
Jeg er ikke bleg for at indrømme, at jeg
har fordomme – både positive og
negative. Jeg oplever, at mine fordomme
kan hindre mig i at være nysgerrig på de
forandringer, som jeg ikke selv har
bestemt eller som virker fremmede for
mig og mine kompetencer. Jeg tror ikke,
at jeg er den eneste, der har det sådan!
Etablér tillid
Forældre har kritiseret Rasmus Klump
historierne, fordi de syntes, at det var
uansvarligt at Rasmus Klump og
vennerne ikke var ledsaget af voksne,
mens de sejlede rundt og oplevede
verden. Rent faktisk er karakteren Skæg
voksen. Han er gammel sømand og hele
tiden med på rejsen, sammen med de
andre. Skæg er kendetegnet ved, at han
sover middagslur, ryger pibe og
konsekvent har hænderne i lommerne
medmindre han spiser biks. Det der gør
Skæg unik i fortællingerne og relevant i
forhold til forandringer og ledelse er, at
han udviser næsten blind tillid til Rasmus
Klump, Pingo og Pelle. Samtidig er Skæg
hele tiden er i nærheden, hvis der skulle
gå noget galt, hvilket der aldrig gør.
Tilstedeværelse giver tryghed.
Jeg oplever mange organisationer, hvor
medarbejderne beskriver ledelsen som
fraværende og distanceret fra

medarbejderne og at ledelsen kontroller i
mistillid. Det medarbejderne efterlyser er
synlighed, tilgængelighed og interesse.
Opfølgning på medarbejdere er en helt
central del af ledelse. Det giver mulighed
for feedback og udvikling. Men i
situationer, hvor ledelsen følger
kvantitativt op fra distancen, bliver det
næsten uundgåeligt oplevet som kontrol
baseret på mistillid, fremfor en reel
interesse for medarbejdernes aktiviteter,
der kunne resultere i feedback og
potentiel læring.
I de samme organisationer efterspørger
ledelsen, at medarbejderne tager mere
ansvar og er mere handlevillige.
Forandringer er forbundet med utryghed
og tvivl, hvilket selvfølgelig gør de
implicerede usikre og forsigtige. Store
udfordringer kan aktivere reptilhjernens
frys reaktion. I mange sammenhænge
kunne Skægs tillidsfulde ledelsesstil være
et forbillede i forbindelse med
forandringer. Måske ville medarbejdere
føle sin mere trygge og måske ville de
turde tage ansvar og handle mere.
Hvad skal der til, for at jeg tør mere?
Hvordan kan vi kontrollere på en mere
lærende måde? Det kunne være oplagte
spørgsmål at diskutere i de fleste
organisationer.
En besætning, der gør dig bedre
Rasmus Klump, Pingo, Pelle og Skæg er
hele tiden med på rejsen, det er et
fællesprojekt. På intet tidspunkt optræder
der tvivl om, at de begynder og slutter
rejsen sammen. Selv da de besøger
Pingos familie i Pingonesien, rejser de
videre i samlet flok. De vil hinanden og
de vil det samme - ud og opleve verden
sammen. De har hver deres rolle og
bidrager til rejsen (fortællingen).
Rasmus Klump er den hjælpsomme
optimør, Pingo er arbejdsom og giver
humør, Pelle er den magiske hjælper, der
altid har noget brugbart gemt i næbposen
og Skæg er tilstede og giver tryghed.
Hver især bidrager de til deres fælles
projekt, de får det til at fungere sammen.
De begår alle fejl og de dummer sig i
forsøg på at bidrage. Ligesom alle vi

andre også gør det i det daglige arbejde.
Men i modsætning til den virkelige
verden, så der ingen, der bebrejder eller
brokker sig i Rasmus Klump.
Karaktererne træder til og hjælper
hinanden med at finde en løsning.
Se på de personer du arbejder sammen
med. Har du den rigtige besætning til den
næste forandring? En besætning, der gør
dig nysgerrig og læringsvillig? Har du en
(eller flere) Rasmus Klump, Pingo, Pelle
eller Skæg omkring dig – og hvem af
dem er du?
God fornøjelse!

Mads Lønnerup fra SUPPLEMENT AS har
holdt foredrag om forandringer igennem
mere end 10 år. Mads er kendt for de
skæve vinkler og for sin gejst og
entusiasme. Han har en meget
pragmatisk tilgang til teori, og har altid
noget brugbart gemt i ærmet.

