












Hva gjør gode 
historier med 
oss?

Forklarer

Inspirerer

Utdanner

Overbeviser

Underholder



Hvorfor?  
Fortellinger er enkle, de fascinerer og forteller ”hvem vi er” 

og ”hvor vi skal”. De samler emosjonell støtte fra 

interessenter og skaper en felles visjon for fremtiden og 

skisserer veikartet for å komme dit.  



I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, 

og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet.  

Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.  

Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset 

dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, 

første dag.  

Første Mosebok, kapittel 1 - Gud skaper verden

En god historie



Fortellingens betydning

Mennesket som historiefortellende vesen

Skaper orden av kaos 

Kunnskap fra generasjon til generasjon 

Fortellinger avklarer maktforhold  
 
Fortellinger skaper samhold  
 

Hvem?

Hva?

Hvor?

Når?

Hvordan?

Hvorfor?



Corporate storytelling  
Fra fortellinger til strategisk historiefortelling. Hvordan 

utnytter man den strategiske bruken av historier internt for å 

oppnå bestemte organisasjonsmessige mål?



Kulturbygging, employer branding samt levendegjøring av 

visjoner og mål kan oppnås ved såkalt corporate 

storytelling. 

Mer om corporate storytelling



Virksomheten kan styrke sitt varemerke innenfra og utenfra. 

Branding er målet. Storytelling er middelet. 

Enda mer om corporate storytelling



Konklusjon  
Strategier som ikke gjenfortelles og lever i organisasjonen, gir 

ikke kollektiv mening. Og omvendt: Handlinger og tanker som 

ikke finner sin fortelling, er ikke strategiske.  
 
 



Jeg/vi hjelper X  
med Y  
slik at de Z. 

Elevator pitch

Eksempel: 
Vi hjelper små og mellomstore bedrifter  
med synlighet i sosiale medier 
slik at de kommer i kontakt med de rette 
kundene. 







Budskapet

   
+

Påstand / fordel 

Bevis

=  Argument 

Fakta
Tall 
Studier 
Statistikk

Historier
Eksempler 
Metaforer 
Sammenligninger

Mennesker
Sitater 
Referanser 
Refleksjoner



Motsetninger 

Zoom inn og vær konkret og lettfattelig.

Snakk om hendelser. 

Praktisk er mer spennende. 

For folk flest. Slik at barn forstår.

Dramatisk og hendelsesrikt. Detaljert, ikke generelt.  

Abstrakt

Kolleger

Nøkternt

Prinsipper

Teoretisk

Plukk ut interessante poenger. Kill your darlings!Komplett

Hovedlinjer, forenklet. Resultat, ikke metode. Nyansert



Human touch i 
journalistikken

Går tett på, zoomer inn 

Legger vekt på enkeltmennesket

Åpner for nye tanker

Vedtak, ulykker, lover, undersøkelser 

Hjelper oss til å forstå konsekvenser

Menneskelig vri fører til handling



Fortellertekniske
grep

Eventyrets struktur - konflikt

Helt, separasjon, kamp, eliksir, retur

Aha-opplevelse

Nedtur snudd til opptur

Utfordringer som er løst

Potensiell fremtidsutsikt



Barack Obamas tale Fire it up… Ready to go?  

En god historie

https://www.dropbox.com/s/ap2o8xjf33hkkaq/Obama-fired%20up.mov?dl=0


Dybde i historien

Fortid Nåtid Fremtid



        ØVELSE:
FORTID – NÅTID – FREMTID

 Bruk strukturen og fortell om  
yrket ditt, jobben din eller bedriften.

3 MINUTTER FORBEREDELSER

GÅ SAMMEN 3 og 3

FREMFØRINGER: 2 MIN. HVER









Innledningen
Gå rett på! Vekk interessen. 
Gi publikum en grunn til å følge med. 
Vise kompetanse, velvilje, og bygge troverdighet.
Relevant til innholdet i presentasjonen/talen.



Kanskje slik…
– Forestill deg … 
– For noen uker siden … 
– Hvor mange av dere har …?



TalenTaleren

Tilhørerne

Etos Logos

Patos



I en god historie er det alltid en konflikt mellom det gode og 

det onde. Det onde kan oversettes med de strategiske 

utfordringer som organisasjonen må overvinne.  

Konflikt



        ØVELSE:
FORTELL OM 

KRISER OG KONFLIKTER

• Nedtur du, eller bedriften, har snudd 
• Aha-opplevelse du, eller dere, har hatt
• Krevende utfordring dere har løst

VELG ÉN AV FØLGENDE OPPGAVER: 5 MINUTTER FORBEREDELSER

GÅ SAMMEN 3 og 3

FREMFØRINGER: 2 MIN. HVER



Det er ikke vanskelig å fortelle eller skrive,  
men å få noe sagt…

Den muslimske trosbekjennelsen

Fader vår 

De ti bud 

Den amerikanske uavhengighetserklæringen

Et EU-direktiv om karamellimport

8 ORD

67 ORD

297 ORD

300 ORD

16911 ORD



Forakter kunnskapsløshet

Hater å forenkle

Faget er komplisert.

Forenkling blir lettvint.

Redd for kolleger.

Finne de rette ordene. 
Lete. Smi. File og pusse. 

Fagpersonens 
problem



Råd til 
historiefortellere

Publikum

Storytelling, gode case

Lær av andre

Repetisjon

Tenk bilder

Forberedelser – hva du 
skal si, si det, gjenta!



Troverdighet

Lidenskap

Problem. Resonnement. Løsning.

Øvelse gjør mester

Involvering

Selvtillit, en god utgave 
av deg selv

Enda flere råd



Death by Power Point

Komplett, men kjedelig…

Målgruppe

Humor

Husk energi

som gjør deg 
vanvittig god 

En god åpning er alt!
Ikke perfekt, bare god!

7 tips 



Det vanskelige kroppsspråket

Antrekket

Visualisering

Musikk

Hils på publikum

Finn en venn

Øvelser og 
tyvtriks 



Facebook                  : @perhenrikstenstroem

Instagram       : @phstenstroem 
Hjemmeside              : stenstroem.no


