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 Berättelser finns överallt.  

De handlar om personer, platser och händelser.  

Dessutom väljer allt fler företag att ge sin produkt en berättelse 

som förankrar den i det lokala kulturarvet eller landskapet.  

Men hur bär man sig åt för att sätta ord på det man vill berätta? 

Hur förvandlas information om en plats till en Berättelse som 

fångar, roar och kanske rentav oroar åhöraren? 

Kvarkenrådet och Region Västerbotten Turism arrangerar ett 

webinarium för att söka svar på dessa frågor. Med hjälp av 

kunniga berättare från Nordiskt Berättarcentrum ser vi på vad en 

berättelse är och hur man ska tänka när man sätter ihop den. 

Arrangemanget är del i ett internationellt projekt. Vi riktar oss 

till företag och organisationer som är intresserade av att 

använda sig av berättarteknik för att locka besökare till den plats 

där de är verksamma och därigenom även för sina produkter. 

Projektet samlar berättelser från Europas norra regioner på en 

digital karta. Efter detta första webinarium kan de som är 

intresserade anmäla sig för att bidra med berättelsen om sin 

plats.  

Tillsammans fyller vi kartan med platser, berättelser och liv! 

Välkommen att logga in på torsdag 19 november 

klockan 18.00 västerbottnisk tid/ 19.00 i Österbotten. 

Vi räknar med att hålla på en och en halv timme. 

• Först introducerar Ann-Sofi från Kvarkenrådet projektet och
vad vi har på gång.

• Därefter pratar Kajsa från Region Västerbotten Turism om
hur berättande kan användas av platsbaserade verksamheter
med exempel från mat och besöksnäring.

• Slutligen ger Lillemor och Theresa från Nordiskt
Berättarcentrum oss grunderna i vad en berättelse är och
hur man sätter ihop den på ett sätt som fångar andra.

Du anmäler dig genom detta formulär: ANMÄLAN 

senast tisdag 17 november klockan 16.00/ 17.00 och får ett 

svarsmail tillbaka med länken till mötet som kommer 

genomföras på plattformen Teams.  

Varmt välkommen! 

Kajsa Åberg: kajsa.aberg@regionvasterbotten.se  

Ann-Sofi Backgren: ann-sofi.backgren@kvarken.org 

Välkommen att sätta din berättelse på kartan! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexjWKs-1o4TR98hQiVCFmHvGK0LVNxvDqEWcOqBhQfJ7SoPw/viewform



