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”Vi måste återta berättelsen”
Matts Heijbel föreläser om storytelling sommetod att nå ut
Berättande

– Vart man än kommer,
finns det en kultur.
Och en kultur bärs av
sina berättelser.
det säger Matts Hei-

jbel, som har föreläst
om storytelling på
skolor, företag och an-
dra arbetsplatser över
hela landet. nu senast
på Gamleby folkhög-
skola.

Storytelling kan översät-
tas med ”berättande i och
om organisationer”. Matts
Heijbel, som är socialan-
tropolog i botten, har länge
intresserat sig för ämnet
och har skrivit boken Sto-
rytelling befolkar varu-
märket.
– Vi måste börja kom-

municera. Vi behöver be-
rättelser som förklarar vad
vi kan och vill och varför vi
finns.

Han talar om fikabord och
sociala medier som den
moderna tidens lägereldar.
Där finns berättelserna.
Men allt fler inser berät-

telsens makt i ett vidare
sammanhang, inte minst i

marknadsföringen.
– Alla säger att vi måste

återta berättelsen. För att
fungera som grupp och
kultur så behöver vi våra

berättelser, säger Matts
Heijbel.

äVen i statistiska samman-
hang börjar berättelserna

mer och mer ta plats och
ge liv åt siffrorna.

– Berättelserna är en del
av organisationernas kul-
turkapital. De finns alltid
där och de kan med för-
del skördas, förpackas och
användas både i varumär-
kesbyggande, interninfor-
mation, marknadsföring,
ledarskap och rekryte-
ringssammanhang, skri-
ver Matts Heijbel på sin
hemsida.

GaMleBy fOlkHöGskOla är
en av många som har anli-
tatMatts Heijbel för att lä-
ra sig mer om storytelling
och hur man kan använ-
da det för att exempelvis
locka fler elever till skolan.
Men det kan också an-

vändas av eleverna i ar-
betslivet.
Som en övning fick elev-

erna i grupper komma på
berättelser om vad som
fick dem att börja på just
den här utbildningen.

Matts HeijBel har även fö-
reläst för över 200 chefer
inom Kalmar läns lands-
ting, som sedan har spritt
det vidare på sina arbets-
platser.
– De vill bygga en berät-

tande organisation och ta
vara på viktiga händelser
som man kan vara stolt
över och lära sig av, säger
han.
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Katrin Thorén, Anton Stål, GustafMattisson och ElinWiewegg diskuterar storytelling vid en temadag på Gamleby folkhögskola. FoTo: IngrId Johansson-hJorTVId

För att fungera
som grupp och
kultur så behö-
ver vi våra be-
rättelser.

Matts Heijbel

Matts Heijbel föreläser om storytelling över hela landet,
hos såväl företag somorganisationer, skolor och i den of-
fentliga sektorn. FoTo: IngrId Johansson-hJorTVId
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Sambandet mellan psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i
arbetslivet ska utredas. Forskningsrådet för hälsa, ar-
betsliv och välfärd får 1,5 miljoner kronor av regeringen
för att göra en kunskapsöversikt. Den psykiska ohälsan
har under de senaste 20 åren ökat och psykiska orsaker
utgör den vanligaste sjukskrivningsorsaken. (TT)

Psykisk ohälsa på jobbet utreds
BOrtGlöMd

En 81-årig kvinna som dödförklarats låg kvar i sin lägen-
het på Hisingen i Göteborg i 22 dagar, skriver Expres-
sen. Kvinnan dödförklarades den 21 augusti av en läkare
från en vårdcentral men glömdes sedan bort av ansvarig
sjukpersonal. Efter några veckor började grannarna till
kvinnan känna en obehaglig lukt. (TT)

Död kvinna glömdes bort i 22 dagar
MånGa förslaG

Fjällkedjan på gränsenmellan Norge och Sverige har
fått namnet Nordryggen av norska geologer. Det rör
sig om den 1300 kilometer långa fjällkedjan från Asker
och Rogaland i söder till Finnmark i norr, rapporterar
nyhetsbyrån NTB. Totalt har cirka 5000 namnförslag
samlats in på initiativ av geologenHenrik Svensen. (TT)

Fjällen får nytt norskt namn


