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Denna handledning skall ses som ett komplement till skriften Berättel-
ser ur hjärtat.

Varför storytelling?
I princip så är det endast fantasin som sätter stopp för vad man kan 
använda storytelling till. Här följer några exempel.
Att lämna över en stark och bra emotionell berättelse på en uppvakt-
ning ökar naturligtvis förståelsen för vår sak.
Att istället för att presentera sin lokalförening med diverse mötesti-
der skulle en berättelse om vad medlemskap i föreningen har betytt 
för någon ge en tydligare bild av vad det skulle kunna betyda för en ny 
medlem. 
Att presentera föreningens verksamhet och vad medlemskapet kan 
betyda genom personliga berättelser. Det gör det mer levande!
Att en styrelse delar med sig av sina tidigare erfarenheter och liv under 
en berättarträff skulle mycket väl kunna bidra till ett effektivare sätt att 
fördela arbetsuppgifter. 
Att inom en styrelse dela med sig av egna livserfarenheter, kan bidra till 
att lättare lära känna varandra och bättre fördela arbetsuppgifter.  
Att vi som enskilda individer kan ha stor nytta och glädje över att både 
dela och ta del av berättelser för att hitta och få nya möjligheter att möta 
vardagen. 
Att vi som enskilda individer kan få både nytta och glädje av att ta del 
av andras berättelser- och genom att själva berätta.  
Att genom emotionella berättelser får vi som organisation ytterligare 
ett sätt att påverka både samhällsutvecklingen och inte minst enskilda 
individer.
Att vi som organisation, genom emotionella berättelser, kan påverka 
både samhällsutvecklingen och enskilda individer.
Storytelling ger oss som organisation ett nytt och slagkraftigt sätt att 
levandegöra både vår vardag och nyttan med vårt Synskadades Riksför-
bund.

Dags för berättarträff 
Gruppen
När man skall bjuda in deltagare till berättarträffen så är det några saker 
man bör tänka på. Gruppens storlek är en av dessa saker. Det är nog inte 
att rekommendera att man är över sex personer. Detta med tanke på 
att väntan på sin tur att berätta kan bli lite för lång om man är fler. Om 
man ändå väljer att ha en större grupp bör man definitivt begränsa an-
talet minuter varje person har till sitt förfogande. Har man ett speciellt 
syfte med berättandet bör deltagarna självklart få denna information i 
förväg. 
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Teman kan exempelvis vara: 
Att stärka individen, 
Att få berättelser till vårt påverkansarbete eller varför inte att visa nyt-
tan med vår organisation.

Information till gruppen
För att alla skall känna sig bekväma i situationen är det viktigt att ge-
mensamt gå igenom de spelregler som man tänkt sig.
Några av de viktigaste reglerna är bland annat att man redovisar vad 
som är syftet med träffen och om man skall dokumentera berättelserna 
på något sätt. Att man ger varandra utrymme och att man får tala till 
punkt utan att bli avbruten är också viktigt att tänka på. Om någon 
önskar sekretess i gruppen så att man känner sig trygg i sin berättelse 
bör man tillgodose detta. Om syftet med berättartillfället är att public-
era berättelserna på något vis är det viktigt att man är tydlig med detta 
och eventuellt avidentifierar dem. 

Berättandet
Det är lättare att få till ett bra berättarklimat om man själv inleder med 
en egen berättelse. Man behöver ge för att få tillbaka. 
Om man är osäker på gruppen så kan det vara en fördel att be någon 
inleda med sin berättelse efter att man har levererat sin egen.
Se till att det finns tid för reflexion och ev. frågor efter varje berättelse.
Tillägg: Kom bara ihåg att frågor och reflektioner alltid ska stanna 
inom gruppen.

Sammanställning
Var noga med att de berörda får möjlighet att läsa de sammanställning-
ar som man eventuellt gjort. Vill man av någon anledning inte använda 
sitt namn så avidentifiera berättelserna innan du använder dem. 

Viktigt att tänka på
Syftet med storytelling är att få fram emotionella berättelser som ger 
ytterligare en bild av Synskadades Riksförbund och av våra medlem-
mar. Men när vi ber medlemmarna dela med sig av sina upplevelser och 
känslor så måste vi som ledare av berättarträffen också vara medvetna 
om att vi startar upp starka känslor. (Men den ev. gråt som kommer vid 
dessa tillfällen är i regel gammal gråt).
Vi har mycket och bra information om vår verksamhet men med den 
känsloladdade berättelsen ökar vår möjlighet att påverka människor.
Tänk på att vi i gruppen är medmänniskor och inte terapeuter. 
Vi hoppas att med dessa ord och skriften Berättelser ur hjärtat att ni 
startar upp några berättarträffar.

Lycka till 
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Stöd gärna vårt arbete. Pg 90 00 90-2

Detta material finns i följande versioner: 
på papper i tryckt text och som punktskrift,  
som word-fil, samt inläst på CD i DAISY-format. 

Beställs hos SRF Kontorsservice, tel: 08-39 90 00  
eller via e-post: kontorsservice@srf.nu
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