
Varsågod!

5 bra tips när du 
vill använda 
storytelling

Hej! Vad kul att du vill ha mina tips för storytelling. I 

min YouTube kanal som jag blir jätteglad om du 

prenumererar på, ger jag fler tips. Har du egna 

funderingar så mejla mig gärna på 

info@ceciliagranquist.se

www.ceciliagranquist.se



1. Syfte? 
Det första du bör göra är att fråga dig själv i vilket syfte 
du skall använda din berättelse. Är det för att 
marknadsföra ditt företag eller kanske för att påverka till 
förändring, underhålla, visa på värderingar etc? Syftet 
ligger till grund både för vad du väljer att berätta och hur 
du bygger din berättelse. 

2. Dramaturgi 
För att det du förmedlar skall bli en berättelse så behövs 
det en handling.   
Ett bra knep är att använda sig av 3 P; Plats, Person, 
Problem 
En plats där berättelsen utspelar sig, en person som det 
handlar om (och som jag kan relatera till) och så gärna ett 
problem av något slag så det blir spännande att lyssna till 
(eller läsa vidare om) 

3. Attrahera mottagarens sinnen 
Om din berättelse innehåller 
beskrivande adjektiv så blir det lättare 
för lyssnaren att göra sig en egen 
sinnebild av din berättelse. 
Lyssnaren kan se och höra den 
 i sin  fantasi. Då kommer hen 
också lättare ihåg din berättelse.



4. Hitta din stil 
Det här gäller både när du skall berätta muntligt och  en 
skriven berättelse. Och speciellt när du vill använda 
berättelsen i företagssammanhang. Berättelsen bör spegla 
det du står för och den personlighet som du vill förmedla. 

5. Komma ihåg 
En berättelse bör framföras utan manus. Men 
hur kommer man då ihåg allt, undrar kanske 
du? 
Om du har din grundberättelse med de 3 P:na 
och så en tydlig början och slut så räcker det 
långt. Lägg gärna lite tid på första meningen 
och memorera den. Det är öppningen som 
skall göra att dina åhörare vill lyssna på din 
berättelse. Slutet är också viktigt, det är det 
som åhöraren bär med sig. 
Det andra skall mer kännas som en dialog 
mellan dig och dina lyssnare och kan 
förändras efter den som lyssnar. 
 

Lycka till!

www.ceciliagranquist.se 
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