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Storytelling i arbejdslivet Torben Schmidt Hent PDF Forlaget skriver: Endelig en klog bog om storytelling.
Endelig en bog skrevet ud af både stor praktisk erfaring og ud af studier af andres kloge bøger.

Ergoterapeut Gitten Hammerberg og ingeniør Torben Schmidt har begge opnået en mastergrad i
organisationspsykologi på RUC.

De arbejdede sammen om deres masterafhandling, der blev bedømt til udmærkelse: »Afhandlingen er en
meget selvstændig og gennembearbejdet undersøgelse af begrebet storytelling ... både fagligt og praktisk

relevant. ..... Analysen især er original og velgennemført«.
Gitten Hammerberg og Torben Schmidt har siden ført deres samarbejde videre, og resultatet er bl.a. denne

bog, der er en gennemredigeret analyse af storytelling:
- Hvordan arbejder man i praksis med storytelling i organisationen?

- Hvad er det egentlig, der sker indadtil i organisationen, når storytelling tages i brug?
- Hvordan virker det på medarbejderne?

- Hvorfor kommer storytelling frem netop nu?
- Kan storytelling fungere som et ledelsesredskab med det formål at påvirke medarbejderne følelsesmæssigt?

- Kan storytelling anvendes manipulerende fra ledelsens side?
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