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Abstract 
Storytelling is a hot trend in the world of marketing and it is discussed in a variety of media. 

The purpose of this thesis is to examine how companies are using storytelling in their 

advertising campaigns. Based on theory about narrative technique an analytical model for 

storytelling in commercials has been developed. An analysis was carried out by studying the 

advertising campaigns of ICA, Tele2 and Com hem and comparing their structure with the 

analysis model. The advertising campaigns have also been compared to fem steps that are 

essential to a story to be classified as storytelling. The study has shown that the companies are 

using storytelling, albeit in different ways and more or less. ICA and Tele2 qualify as 

storytelling, as their structure corresponds most with the structure of storytelling. Com home 

however lacks certain structural elements needed to be able to be classified as storytelling. 
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II 

 
 
Sammanfattning 
 

Storytelling är en het trend inom marknadsföringen just nu och diskuteras i diverse olika 

medier. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur företagen använder sig av 

storytelling i sina reklamkampanjer. Baserat på teori om berättarteknik har det utformats en 

analysmodell för storytelling inom reklamfilm. Analys har genomförts genom att studera 

ICAs, Tele2s och Com hems reklamkampanjer och jämföra deras struktur med 

analysmodellen. Reklamkampanjerna har även jämförts med fem steg som är grundläggande 

för att en berättelse ska klassas som storytelling. Studien har visat att företagen använder sig 

av storytelling, fast på olika sätt och mer eller mindre. ICA och Tele2 kvalificerar sig som 

storytelling, då deras struktur överrensstämmer mest med strukturen för berättarteknik. Com 

hem däremot saknar vissa strukturella beståndsdelar som krävs för att man ska kunna klassas 

som storytelling. 
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1 Inledning 
 

Joe Pullizi (2012) proklamerar att storytelling är en av de snabbast växande trenderna inom 

marknadsföring. Har han rätt? Vid sökningar på detta fenomen kan man se att storytelling är 

något som finns på de flesta marknadsförares läppar. Söker man efter begreppet i 

tidningsdatabasen (Mediearkivet) kan man se att under de senaste tre åren har det publicerats 

63 tidningsartiklar som berör ämnet storytelling, och dessa bara i Sverige. Ser man till 

omvärlden diskuteras storytelling flitigt bland inflytelserika bloggare och i tidningar, så som 

Forbes Magazine. Storytelling har beskrevs år 2012 som en av de hetaste 

marknadsföringstrenderna, och så är även fallet år 2013. Har Pullizi rätt när han beskriver att 

storytelling är ett hett ämne? Utifrån enkla sökningar på internet kan man konstatera att 

Pullizi har rätt när han säger att storytelling är en av de snabbaste växande trenderna inom 

marknadsföringen. 

 

Banaszynski (2002) menar att berättelser ger form åt upplevelsen och ger oss möjlighet att gå 

genom livet seende. Utan dem skulle de saker som händer bara flyta runt och inget av dem 

skulle betyda något. Användningsområdet är enormt brett för historier vilket gör att den är 

användbar i många sammanhang. Historier är ett kraftfullt verktyg eftersom man kan måla 

upp en bild, en vision som man kan avspegla för att motivera, styrka, förklara, underhålla eller 

skapa emotionella relationer. 

 

People have had their stories from the beginning, whether they're fables or 

for teaching lessons great and small, or histories that tell us where we came 

from, or big stories that help us cope with the world. Look at how we crave 

stories about any event from how a team prepped for an event, to how 

people got out of the World Trade Center. Banaszynski (2002, s. 41). 

 

Enligt Lockett och Jones (2009) kan storytelling stärka redan utvecklade funktioner som det 

talande språket, det skrivande språket, förvärv av viktiga fakta och minska kulturella gap, 

dock är barn mer mottagliga. Det är bra att känna till att storytelling inte bara är ett sätt att 

uttrycka sig, utan hjälper och involverar mottagaren. Eftersom användningsområdet för 

storytelling är brett och kanske lite otydligt använt, vill vi undersöka hur företag använder 

storytelling i deras reklamkampanjer. 

1.1 Forskningsöversikt 

 

Ruth Davidhizar och Giny Lonser (2003) beskriver hur storytelling används både i det dagliga 

arbetet på sjukhus genom att underlätta kommunikation mellan personal och patient. De 

påpekar även att storytelling används i utbildningen för sjuksköterskor för att underlätta 

utvecklingen av utvärderingsfärdigheter. Ethel Mitty (2010) påstår att storytelling även kan 

vara terapeutiskt. Hon beskriver att storytelling kan vara ett hjälpmedel för människor att 

minnas trots minnesförlust eller svårigheter med tal. Trent S. Parker och Karen S. Wampler 

(2006) artikel styrker att storytelling är något man kan använda i terapeutiska sammanhang. 

De beskriver att man med hjälp av storytelling kan vända folks negativa känslor till positiva 

känslor. Bryant Lonnie och Harris Renard (2011) beskriver också hur föreläsare kan använda 

storytelling för att engagera studenter. De kan se att eleverna från de berättande 

föreläsningarna minns statistiska signifikant 6.5% mer än de som varit exponerande för 

läroboksföreläsningen. 
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Enligt Ali Al-Jafar och Cary A Buzzelli (2004) är storytelling ett effektivt sätt att hjälpa folk 

att förstå sig på andra kulturer. Genom att berätta berättelser kan man skapa både förståelse 

men även uppskattning för andra kulturer. Dessutom skriver William H. Brady och Shar 

Haley (2013) att storytelling är ett traditionellt och gammalt sätt att föra vidare kunskap och 

kultur, historier förankrar en organisations förflutna med nuet. De menar att historier 

definierar kulturen, och kulturen definierar organisationen. De beskriver storytelling som en 

del av den interna marknadsföringen, vilket motiverar personalen på företaget. Storytelling 

kan enligt Jack Harris och Kim B. Barnes (2006) användas i samband med ledarskap. De 

menar att ledare som på ett intressant sätt förmedlar berättelser inom en organisation kan 

utveckla bättre relationer med sina anställda. Vidare säger de att ledare med hjälp av 

storytelling kan skapa en mer inspirerande miljö inom en organisation.  

 

Pulizzi (2012) beskriver storytelling som en av de snabbaste växande trenderna inom 

marknadsföringsvärlden. Idén med storytelling är att företag ska vinna kundernas intresse och 

förtroende genom att agera mer som medieföretag. Med hjälp av berättarteknik vill företag 

skapa en värdefull och lockande bild av sig själv för att väcka positiva känslor hos kunderna 

och få dem att fatta tycke för företaget. Pulizzi (2012) menar att Storytelling är ett 

marknadsförningsverktyg som är väldigt kraftfullt eftersom man med en bra historia kan 

förmedla en känsla och skapa relationer till kunderna. Det är ett bra sätt att differentiera sig 

från konkurrenterna och samtidigt visa upp produkter och ett underhållningsvärde. Som ett 

resultat av den snabba utvecklingen som sker i världen idag, har det blivit enklare att använda 

sig av storytelling i ett marknadsföringssyfte. Pullizi (2012) beskriver att den tekniska 

utvecklingen är en betydande faktor till att det blivit enklare att använda sig av storytelling för 

att marknadsföra sig, och det som betytt mest är internet. Han menar att man med hjälp av 

internet kan man enkelt, snabbt och billigt publicera olika texter som kan nå ut till en stor 

publik, exempelvis via de sociala medierna. En annan faktor han påpekar som gjort det 

enklare att använda sig av storytelling är att folk generellt sett blivit mer intresserade av att 

börja skriva. Utbildade publicister har i det förgångna inte varit intresserade av att arbeta för 

företag som inte är verksamma i mediebranschen, men det har ändrats med tidens gång. Han 

menar att idag arbetar det skrivare, redigerare och journalister på företag anställda just för att 

utveckla en effektiv storytelling som företaget kan använda sig av. Man kan se att majoriteten 

av lediga journalistjobb idag inte är hos medieföretag, utan hos andra typer av företag. 

Marknadsavdelningarna idag börjar allt mer likna publiceringsavdelningar. 

 

Storytelling har ännu inte nått sitt stora genombrott. Pullizi (2012) menar att den främsta 

anledningen till det är att många företag har svårt att utveckla en tillräckligt bra berättelse vars 

innehåll engagerar kunder, vilket är ett tecken på att kunskap saknas hos företagen. Enligt 

John (1999) har smaken för berättelser förändrats över generationer, från det mer seriösa 

framförandet till det mer lekfulla och ironiska. Han menar att idag uppskattar folk mer det 

visuella och tar lättare till sig lärdom från videor. 

 

Storytelling är ett sätt att skapa kunskap om ett företag enligt Koll, Wallpach & Kreuzer 

(2010). De menar att kunder enklare kan lagra varumärkesrelaterad information genom 

berättelser. Berättelserna innehåller mer kontext och blir då enklare för kunden att lagra 

informationen i sitt minne. Han menar att en annan faktor som gör att folk har lättare att 

komma ihåg marknadsföring genom storytelling är att människor tänker i berättelser. Inte bara 

tänker, utan även berättar saker i form av berättelser. Berättelser ska vara inpräntat i våra 

hjärnor och vi har betydligt enklare att ta till oss berättelser. 
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Att storytelling skapar emotionella band mellan företaget och kunden är något som Stephen 

Herskovitz & Malcolm Crystal (2010) påpekar. De menar för att en berättelse ska 

klassificeras som en lyckad berättelse ska denna skapa igenkännelse och identifiering med 

företagets varumärke. Ett effektivt sätt för att skapa en genomslagskraftig berättelse är att ha 

en utstickande persona. Denna persona enligt dem ska ha en personlighet som stämmer 

överrens med företagets karaktär och vad det står för, personan ska agera som en koppling 

mellan vad företaget gör och vad det säger. Personan är den som ska skapa den emotionella 

kopplingen mellan företaget och kunden, det genom att den ska ha en personlighet som 

kunden kan relatera till. Varumärkets persona har i uppgift att föra företaget budskap vidare 

och skapa referenser som kunden kan relatera till, oavsett storyn eller meddelandet. För att en 

storytelling-kampanj ska lyckas menar man att det är viktigt att utveckla en stark persona 

innan man börjar konstruera på själva storyn. Man har sett att när det kommer till kundens 

beslutsfattande så spelar karaktärsdrag en stor roll (Herskovitz & Crystal 2010). 

1.2 Problemdiskussion 

 

Marknadsföringsverktygen har och är i ständig utveckling för att kunna effektivisera 

försäljning och binda till sig trogna kunder. Storytelling är ett marknadsföringsverktyg som 

har blivit mer och mer populärt och begreppet används i bland annat marknadsföring och 

management. Pullizi (2012) förklarar att den största orsaken till det snabbt växande intresset 

för storytelling är att tekniken gjort det enklare att applicera för företagen genom internet. 

Vidare menar han att det ökade intresset har gjort det möjligt för företag att anställa utbildade 

publicister som tidigare inte varit intresserade att skriva för företag som inte varit i 

mediebranschen. Den ökade tillgången av storytelling genom tekniska lösningar gör det 

möjligt för företag med mindre kompetens inom området att använda storytelling. Det har 

bidragit till den stora utbredningen och den möjliga missanvändningen av storytelling. 

 

Som Pullizi (2012) poängterar så har storytelling inte till fullo har nått sitt genombrott, vilket 

kan bero på att företag inte har kapaciteten och kompetensen att utveckla en tillräckligt bra 

storytelling, det är bevis på att företagen saknar kunskap. De som specifik arbetar med de här 

kampanjerna i företagen har inte tillräcklig kunskap om storytelling och dess struktur som de i 

filmbranschen har. Om man har i åtanke att storytelling är en snabbt växande trend, man 

adderar företagens brist på viktig kompetens om narrativa strukturer väcker misstankar om 

deras verkliga involvering i storytelling.  

 

Det är inte givet att företag använder sig av storytelling bara för att de påstår sig göra det, utan 

det är ett uttryck som främst kommer ifrån filmbranschen. Precis som vi visar ovan 

förekommer användningen av storytelling i väldigt många olika sammanhang att de kan ha 

tappat sin ursprungliga betydelse. Att skapa en storytelling-kampanj är mycket mer än att göra 

reklam där konsumenterna känner igen karaktärer och där underhållningsvärdet är högt. Det 

finns regler om hur storytelling är uppbyggt genom den narrativa strukturen och vad som är 

berättarteknik.  

 

Storytelling används för interna/externa syften, inom management och marknadsförning, till 

den grad att det blir förvirrande. Som Harris och Barnes (2006) beskriver att storytelling 

används internt medan Pulizzi (2012) och Herskovitz och Crystal (2010) visar på dess externa 

syften. Problemet med att de används inom många olika områden är att strukturen för 

storytelling kan skifta beroende på vart den ska appliceras. Olika områden kräver olika 

fokusområden på den narrativa strukturen, vilket gör att kunskap om hur man ska behandla 

den narrativa strukturen för att behålla meningsfullheten är viktig. Att en lyckad berättelse ska 
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skapa igenkännelse och identifiering med företagets varumärke är ett av kriterierna utifrån ett 

marknadsförningssyfte, men är det ett bevis för att det är storytelling (Herskovitz & Crystal 

2010). Definitionen av en lyckad berättelse skiljer sig ifall man ser berättelsen utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv eller ett artistiskt perspektiv, det kan påverka innehåll och struktur 

på dessa kampanjer. 

 

Använder företag verkligen storytellingprinciper eller använder de ordet för att visa 

konkurrenterna att de hänger med i utvecklingen av nya verktyg och metoder. Förstå och 

använda sig av storytelling är ett bra sätt att binda konsumenter till varumärket och skapa 

relationer till konsumenterna. Det kräver dock både kunskap och kreativitet för att utföra. Det 

är lätt att skapa karaktärer och roliga scenarion för att fånga konsumenternas intresse, men är 

det en del av storytelling. Företag som använder tv-kampanjer som marknadsförning är inget 

nytt, däremot att försöka skapa en relation mellan konsumenten och varumärket med hjälp av 

den reklamen har blivit väldigt populärt. När det pratas om den här sortens marknadsförning 

kommer man snabbt in på begreppet storytelling, men är det verkligen storytelling företagen 

använder sig av när det skapar den sortens reklam. Vi är intresserade av att ta reda på hur 

företag använder sig av storytelling när de skapar sina reklamkampanjer utifrån den narrativa 

strukturen. Undersöka ifall de möter de krav som storytelling ställer på en berättelse eller om 

det som Pullizi (2012) beskriver som ett kunskapsgap präglar denna sortens reklamkampanj.   

1.2.1 Problemformulering och syfte 

 

Vi vill beskriva den narrativa strukturen, de faktorer som definierar storytelling för att 

beskriva och redogöra för begreppet. Identifiera viktiga parametrar i berättarteknik för att 

beskriva förståelsen för begreppet storytelling. Vi vill undersöka vad storytelling betyder i en 

reklamkontext. 

 

Hur använder företag storytelling i sina reklamkampanjer? 

 

Syftet med arbetet är att beskriva, identifiera viktiga parametrar för hur berättarteknik är 

uppbyggd samt skapa en förståelse om hur storytelling används inom reklamkampanjer. 

Analysera framgångsrika reklamkampanjer för att undersöka hur de använder storytelling i 

deras marknadsföring. 

1.3 Disposition 

 

För att uppnå studiens syfte har vi organiserat vår uppsats enligt följande. I nästa kapitel 

presenteras teori om den narrativa strukturen, där vi beskriver den narrativa strukturens 

uppbyggnad samt belyser viktiga parametrar utifrån storytelling. Utifrån dessa parametrar har 

vi skapat en analysmodell anpassad till reklamfilmer. Kapitlet därefter beskriver hur vi har 

gått tillväga för att genomföra uppsatsen, innehåller information om hur vi har samlat in 

material, gjort urval av kampanjer, utformat analysmodell och genomförandet av analysen. I 

det efterföljande kapitlet genomförs analysen av de tre utvalda reklamkampanjerna, de 

analyseras utifrån vår analysmodell samt av de fem steg som beskriver storytelling.  

2 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen tar upp de delar som är väsentliga för en historias struktur, för 

att den ska kunna framföras på ett bra sätt och uppfattas korrekt av åskådaren. Alla de 
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relevanta delarna som beskrivs i det traditionella sättet att strukturera en historia måste 

modifieras för att passa reklam. Det främsta skälet till att det traditionella synsättet på 

historiastruktur inte går att applicera på reklam är att reklam har andra krav som styr 

utformningen, reklam har en mycket begränsad reklamtid, budget, innehållskrav och resurser.  

Vi kommer därför att argumentera för vad av den traditionella strukturen som är den mest 

relevanta för att skapa en reklam. 

 

Vi har samlat in material angående berättarteknik genom databasen Summon från Högskolan i 

Borås, böckerna samlades in från biblioteket på Högskolan i Borås.  Materialet består av 

vetenskapliga artiklar och böcker som beskriver strukturen i berättarteknik. Materialet om 

berättarteknik samlades in därför att vi behöver en djupare förståelse om berättarteknik för att 

kunna skapa en strukturmodell. Det finns en klassisk dramaturkisk modell som är ett bra mått 

att utgå ifrån för att validera forskningsartiklarnas värde till vår uppsats. Det vill säga att om 

forskningsartiklarna antyder att det är på det sättet eller i närheten av den dramaturkiska 

modellen så är det en relevant källa för vår studie. 

2.1 Dramaturgiska modellen 

 

Den anglosachsiska dramaturgin förekommer mest i amerikansk film, men förekommer i 

andra kulturers filmberättande. Denna form kallas även för den klassiska dramaturgin. 

Strukturen på dramaturgin är konstruerad i fem eller sex avsnitt (Lena Israel 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Den klassiska dramaturgiska modellen (Lena Israel 1991). 

 

Alla delar i den dramaturgiska modellen är inte lika viktiga när man ser på modellen utifrån 

ett reklamperspektiv. På grund av olika faktorer som reklamens tid och innehållskrav, finns 

det bara utrymme för specifika delar som behövs för att reklamfilmen sak kunna nå ut med 

det tänkta budskapet och leverera rätt känsla till konsumenterna. De två delarna vi tar med oss 

från den dramaturgiska modellen är anslag/presentation och klimax. Lena Israel (1991) 

beskriver Anslag/Presentation som den del där huvudpersonen (-erna) presenteras så snart 

som möjligt. Man koncentrerar sig på en huvudkonflikt som införs i början. Det måste 

uppträda ett igångsättande element som bryter det statiska och harmoniska tillstånd som antas 

råda. Konflikten skapas genom motsättningar mellan en person och en eller flera andra 

personer. Hon beskriver klimax som där huvudkonflikten når en höjdpunkt där samtidigt en 
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vändpunkt, peripeti, d v s den plötsliga förändringen av det som sker till dess motsats, kan äga 

rum. 

 

Enligt Brady och Haley (2013) är storytelling ett traditionellt och gammalt sätt att föra vidare 

kunskap och kultur, historier förankrar en organisations förflutna med nuet. De menar att 

varje historia har en början, mitt och slut. Man ska vara klar på varför en historia blir berättad 

för att den ska få den bästa möjliga genomslagskraften. Brandy och Haley (2013) beskriver 

fem steg som enligt dem utgör storytelling; det första är att etablera förutsättningarna genom 

att beskriva tid, plats, karaktär(er) och innehåll. Handlingen måste byggas så att lyssnaren kan 

känna spänningen i situationen. Lösa krisen genom att avslöja huvudhändelsen som 

handlingen har lett fram till, som är väntad eller oväntad. Beskriv meningen med historien. 

Förklara hur karaktären(erna) har förändrats. Brady & Haley (2013) menar att med de fem 

stegen som riktlinjer kan organisationer genom storytelling, engagera, förklara, förändra och 

lyckas. Det som beskrivs av Brady och Haley kan man uppfatta som en del av management 

och intern marknadsföringen, men även i en reklamfilm vill åskådaren förstå varför reklam är 

utformad som den är. Därför är det viktigt att genom historian låta åskådaren förstå meningen 

med historien, om reklamfilmen har återkommande karaktärer är det viktigt att beskriva hur 

de förändras om de förändras för att åskådaren ska kunna följa karaktärens rationella 

handlande. Även Rick Altman (2008) beskriver att narrativ är ett sätt för att uppleva en 

samling sekvenser eller bilder, vilka tillsammans skapar en början, en mitt och slutet på något. 

Det som sägs i den här definitionen kan även beskrivas i fem steg som är grundläggande för 

utformandet av berättande. I det första steget ska det finnas ett tillstånd av balans, saker och 

ting är i ordning och reda. Det andra steget är att denna ordning ska avbrytas genom en viss 

händelse. Steg tre handlar om att det ska ske ett erkännande av att ordningen är avbruten. 

Fjärde steget behandlar hur man försöker återställa ordningen som rådde i början. Det sista 

steget behandlar återinförandet av det ursprungliga tillståndet. Barbara Czarniawska (2004) 

beskriver också storytellingens uppbyggnad på samma sätt som Brady och Haley (2013). 

Genom att beskriva tid, plats och karaktärer för att sedan följas av olika episoder, början, 

utveckling av handlingen och slut. 

 

Asa Berger (1997) analyserar en reklam film gjorde av Apple och skapad av Ridley Scott från 

1984 som kan beskrivas som början till filmatiserade reklamfilmer. Varje scen i reklamfilmen 

har en symbolik och mening, precis som i en spelfilm. Analysen beskriver hur symboliken i 

varje scen är kopplad till varumärket Apple eller hur de vill bli uppfattade av sina 

konsumenter. Reklamfilmen symboliserar ett förslavat samhälle, där en person frigör de 

zombiefierade själarna genom att bryta kraften överhuvudet har över dem. Apple vill genom 

detta associeras med nytänkande och innovativa lösningar som bryter mönstret i samhället, att 

de är en kraft att räkna med. Även om reklamen inte är en form av storytelling visar den på 

hur storytellings viktiga element naturligt vävs in i reklamen med en erfaren regissör. Apples 

reklam är ett bevis på att kunskap om berättarteknik är en viktig del för att lyckas skapa en 

reklamfilm men även informativa för åskådaren. Berger (1997) menar att nyckeln till att 

skapa emotionella band med konsumenterna att kombinera filmens bilder för att skapa ett 

montage, det tvingar åskådarna att uppleva vissa känslor som kan styras av filmskaparen. 

Redan Aristoteles skriver att ”Viktigaste av dessa är kompositionen av handlingsförloppet, ty 

tragedin är icke efterbildning av människor utan handlingar…” (Lena Israel 1991). Det visar 

på att det är uppbyggnaden av händelseförloppet som leder fram till historiens klimax som är 

det viktigaste och inte själva klimax.  

 

Både Berger (1997) och Israel (1991) säger implicit att det i en historia inte är själva klimax 

som är det viktiga utan uppbyggnaden till klimax, vilket är omöjligt att åstadkomma i en 
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reklamfilm. Det intressant är dock att Berger (1997) menar att man kan skapa emotionella 

band genom att kombinera filmens bilder på rätt sätt. Kombinationen av bilder kan man tolka 

som en komposition av handlingsförloppet vilket resulterar i ett montage. Precis som 

Herskovitz & Crystal (2010) påpekar är storytelling ett sätt att skapa emotionella band mellan 

kunden och varumärket, vilket gör att kompositionen av handlingsförloppet är en viktig del i 

reklamfilmens struktur. Elizabeth S. Belfiore (2000) påpekar även hon att det är viktigt med 

kompositionen av handlingsförloppet genom att citera Aristoteles ”the composition of the 

events”. Belfiore menar att man bestämmer vilken sekvens av historian som följer vilken 

sekvens. Precis som Brandy och Haley (2013) säger har en historia en början, mitt och slut, 

dessa sekvenser behöver inte följa varandra i den ordningen. Det Belfiore (2000) beskriver är 

att en plot kan kastas om och följa vilket mönster som helst, t.ex. tidsföljd (Braveheart), 

händelseföljd (The butterfly effect) eller karaktärsföljd (Pulp fiction). 

2.2 Vad är berättarteknik 

 

Altman (2008) beskriver att narrativ är själva utövandet av berättandet.  Han beskriver att 

termen och dess betydelse är något som diskuterats ända sedan antikens Grekland. Aristoteles 

menade att det narrativa är stark sammankopplad med en speciell typ av handling.  Han 

menade att berättelser är något som består av en serie utav sammankopplande händelser. Det 

här synsättet på narrativ har varit det grundläggande under flera århundraden. På resans väg 

har den dock utvecklats något. En modernare beskrivning av termen narrativ, som Altman 

(2008) framhäver, är att narrativ är ”en person, objekt eller situation som genomgår en typ av 

förändring. Denna förändring mäts genom en sekvens av attributioner som gäller för saken 

vid vissa tidpunkter. 

 

Det finns enligt Altman (2008) tre typer av narrativ som är klassiska. Den första kallas för 

dual-focus narrative. Den här innebär att man inte följer en karaktär genom hela berättelsen, 

utan berättelsen växlar mellan två olika grupper som står i konflikt med varandra. Det är 

konflikten som utgör själva handlingen för berättelsen. En grundläggande parameter för den 

här typen av narrativ är att man inte följer någon specifik person som är huvudkaraktär, utan 

det är själva grupperna som är huvudkaraktären. En annan grundpelare för denna typ är att de 

två grupperna är varandras antiteser. Berättelser som följer denna typ av narrativ slutar oftast 

med att de två antiteserna enas och bildar en enhet med likartade eller exakt likadana 

värderingar och åsikter. Den andra typen som Altman (2008) beskriver är Single-Focus 

Narrative. Den här typen går hand i hand med Dual-Focus Narrative. Där Dual-Focus 

Narrtiver slutar, med enhet och lika värderingar, tar Singel-Focus narrative vid. Berättelser 

som följer denna typ berör oftast någon bryter sig ut från samhällets ramar, någon som går 

emot stabilitet och lika värderingar. Den sista typen Altman (2008) beskriver kallas för 

Multiple-Focus Narrative. I den här typen får man följa flera olika karaktärer. De flesta 

berättelser som använder sig av den här typen har även olika handlingar, det vill säga att i en 

och samma berättelse finns det flertalet handlingar. Dock finns det även de som endast har en 

specifik handling.  

  

Ett problem med Altmans (2008) beskrivning av vad ett narrativ är och om en berättelses 

uppbyggnad är att den beskriver utformningen av längre verk. Han tar inte hänsyn till korta 

berättelser. Reklamfilmer är korta, och de steg för utformandet av en berättelse som tas upp, 

är svåra att få en på den begränsade tid en reklamfilm har. Dock kan dessa steg vara relevanta 

att ta upp, då reklamfilmer säkerligen kan innehålla delar av de fem stegen som Altman 

(2008) beskriver. De är även användbara för att kunna se ifall storytellingkampanjer verkligen 

är riktig storytelling. När det kommer till de tre klassiska narrativen som Altman (2008) 
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framhäver så känns även som att de är mer ligger till grunden för berättelser som är längre. De 

exempel från verkligheten han refererar till är långfilmer och längre böcker, och därför känns 

det som att han inte har kortare berättelser i åtanke när han skriver. Dock kan man säkert även 

i det här fallet finna parametrar som överrensstämmer med strukturen i reklamfilmer, och 

därför känns dessa tre typer av narrativ relevanta att använda vid vår analys. 

 

Altman (2008) poängterar att en berättelse, för att kunna berättas, behöver innehålla två 

viktiga parametrar; händelser och karaktärer. Han menar att utan händelser skulle man inte 

kunna berätta en berättelse. En människa eller sak kan inte skapa en berättelse innan den 

hamnat i rörelse genom en rad olika händelser. Bara en telefon kan inte utgöra en berättelse, 

det måste hända något, exempelvis den ringer och någon svarar i telefonen. En beskrivning av 

händelser i berättelser som Altman (2008) framhäver är att händelser är som verb som skapar 

kontakt mellan de olika substantiven som finns i en berättelse. Karaktärerna är viktiga för att 

det är dessa som genomför själva händelserna. Utan karaktärer hade berättelsen stått still, och 

det hade inte varit en berättelse. 

2.3 Karaktärers betydelse 

 

Johan F. Hoorn och Elly A. Konijn (2003) menar att karaktärer är ett verktyg som används för 

att påverka oss människor på flera olika plan, främst ett emotionellt. Karaktärer ska användas 

för att tillfredställa grundläggande funktioner hos oss människor. De påpekar att karaktärer är 

som källor som berättar för oss om ”den riktiga världen” och att de används för att lära oss 

människor om händelser som kan ske i livet. En av de mest karaktäristiska aspekterna av 

berättandet är, enligt Altman (2008), den ”följande” aspekten. Med den innebär att man måste 

följa en eller flera karaktärer för att det ska kunna bli en berättelse. Det räcker inte att man 

filmar, exempelvis, en flygplats där det cirkulerar hundratals personer. Flygplatsmiljön i sig 

kan inte skapa en berättelse, den fungerar istället som en materialkälla för en berättelse. Det är 

först när man börjar följa en eller flera specifika personen på flygplatsen som man kan börja 

berätta en berättelse. 

 

En viktig egenskap hos en karaktär är att människor ska kunna identifiera sig med dem. 

Hoorn och Konijn (2003) framhäver att människor identifierar sig med karaktärer genom att 

moraliskt bedöma deras olika karaktärsdrag. De menar också att det är karaktärens etiska och 

moralistiska synsätt är något som gör att människor fattar tycke för dem. Generellt sätt fattar 

folk lättast tycke för de som är ”goda”. De goda står för positiva känslor och det är något folk 

uppskattar. De ”onda” står ofta för negativa känslor, vilket gör att människor överlag inte 

gillar dessa karaktärer. Dock kan karaktärer som har onda drag accepteras. Hoorn och Konijn 

(2003) framhäver exemplet James Bond. Den karaktären utför en del diskutabla handlingar, 

han dödar folk och så vidare. Skillnaden får den vanliga skurken, är att han utför dessa 

handlingar i gott syfte, han räddar världen och dylikt, vilket gör att folk accepterar hans 

beteende. 

 

Karaktärer med dåliga egenskaper och som verkar med ett ondskefullt syfte kan även dem 

engagera människor. Hoorn och Konijn (2003) menar att anledningen till det är att de bryter 

ramarna för vad som är socialt accepterat. De utför handlingar inga vanliga människor skulle 

göra. Människan finner det förbjudna intressant, och därför intresserar de sig av den onda 

karaktären. Hoorn och Konijn (2003) konstaterar att folk generellt sett har lättare för att ta till 

sig karaktärer med realistiska drag. Om karaktären är som ”vanliga” människor har folk 

lättare att bli involverade i karaktären, samt de får lättare att uppskatta karaktären. Karaktärer 
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från exempelvis fantasigenren är något folk har svårare att identifiera sig, då det är svårare att 

finns referenspunkter i dessa karaktärer.  

 

Det som Hoorn och Konjin (2003) beskriver som en lyckad karaktär går hand i hand med det 

som Herskovitz och Crystal (2010) beskriver som ett framgångsrecept för en 

storytellingkampanj. Herskovitz och Crystal (2010) beskrev att för att en storytellingkampanj 

ska lyckas krävs det att man har en stark karaktär som lyckas väcka känslor hos åhörarna, 

samt att den har karaktärsdrag som folk kan identifiera sig med. Det här tyder på att karaktärer 

är en väldigt viktigt parameter för framgång, och det gör att karaktärerna är värda att studera 

djupare vid analysfasen. Det kan möjligtvis vara så att karaktären är den viktigaste 

komponenten är en lyckad storytellingkampanj. 

2.4 Analysmodellens underlag 

 

Genom att studera den dramaturgiska modellen har vi identifierat två relevanta faktor för att 

strukturera upp en reklamfilm, det är anslag/presentation och klimax. Precis som Brady och 

Haley (2013) påpekar är det viktigt att åskådaren förstår varför historien blir berättad, vilket 

måste resultera i att åskådaren får en förståelse för reklamfilmen. Kunskap är inte en del av 

strukturen i berättarteknik men som Berger (1997) beskriver med sin analys av Apple’s 

reklam från 1984, är kunskap en viktig ingrediens för att lyckas väva samman alla element. 

Många av forskarna påpekar att det är uppbyggnaden till klimax som är det viktigt i en 

historia och inte själva klimax. Det är ytterst svårt att åstadkomma i en reklamfilm. För att 

skapa emotionella band på den korta reklamtiden är att kompositionen av bilder sätts ihop på 

ett sätt som skapar dessa känslor hos konsumenten. På så vis behöver det inte finnas (en lång) 

uppbyggnad till klimax. Hoorn och Konjin (2003) beskriver karaktärernas betydelse för en 

berättelse, att de är källor som levererar berättelsen. De får stöd av Altman (2008) i deras 

synpunkt på betydelsen av karaktärer, vilket gör att vi ser ett stort intresse i karaktärernas 

betydelse för storytelling. Brady och Haley (2013) liksom Altman (2008) beskriver fem steg 

som bygger/beskriver vad som kännetecknar storytelling, vi anser att stegen är viktiga för att 

kunna identifiera storytelling. Dock riktar sig inte de här stegen direkt emot marknadsföring 

och kan därför vara missvisande, därför kräver de att man anpassar stegen utifrån 

marknadsföringen. 

2.4.1 Utveckling av analysmodellens underlag 

Den dramaturgiska modellen är ett koncept som hjälper folk att strukturera upp en berättelse, 

främst används den för spelfilm och som användes mer eller mindre av alla som vill berätta en 

berättelse. Det främsta skälet till att modellen inte går att direkt applicera på en reklamfilm är 

att det inte finns tillräckligt med tid, att presentera karaktärer, fördjupa sig och bygga 

spänningen. Modellen är utvecklad för att passa längre berättelser och som saknar ett 

informativt innehåll ur ett marknadsföringsperspektiv, vilket gör att några av modellens 

punkter blir överflödiga och oanvändbara vid utformningen av en reklamfilm. De viktiga 

delarna som vi ser är användbara ifrån den dramaturgiska modellen är anslag/presentation och 

klimax. I det förstnämnda fångar man åskådarens uppmärksamhet och presenterar 

karaktärerna, vilket kan göras på olika sätt men vanligaste i spelfilm är en spännande händelse 

med fart som kan vara helt utanför huvudhändelsen. Presentationen av karaktärer vilket är 

viktigt därför att man vill måla upp olika karaktärsdrag för varje karaktär så de blir igenkända 

av sina handlingar, de förväntas att följa vissa mönster som stämmer överens med deras 

karaktär. Genom att bryta en karaktärs förväntade handlingsmönster kan man fånga 

åskådarens uppmärksamhet, både som ett allmänt intresse eller för att belysa viss information. 
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Klimax är viktigt för att åskådaren inte ska tappa intresset när man väl har fångat det samt att 

det skapar en positiv känsla hos åskådaren. På det viset upprättar man en relation mellan 

kunden och varumärket. Wallpach & Kreuzer (2010) menar att konsumenter har lättare att 

komma ihåg information genom storytelling vilket gör att en stark avslutning är viktigt för i 

det avseendet. Klimaxsteget är det avslutande steget och det sista åskådaren ser, det steget är 

viktigt både för att hjälpa åskådaren få ett emotionellt band till varumärket men även att de 

kommer ihåg informationen som levererats genom reklamen. 

Brady och Haley (2013) beskriver att det är viktigt att åskådaren förstår varför historian blir 

berättad, i spelfilm leder handlingen fram till någon sorts lösning och/eller ett budskap som 

åskådaren tar med sig efter filmens slut. Reklamfilm fungerar inte på det sättet eftersom det 

inte finns tillräckligt med tid för att utveckla en handling som leder en framåt i berättelsen. 

Istället handlar förståelsen om budskap i form av information som kan vara, priser, 

erbjudanden, nya varor, eller information om butiken/företaget. I reklamfilm är budskapet ett 

informativt budskap och det behövs för att åskådaren ska förstå varför reklamfilmen visas. 

Om det inte finns något budskap och åskådaren inte förstår varför reklamen visas uppfyller 

inte reklamen sitt syfte och blir därför ett 30 sekunders meningslöst tidsfördriv. 

Att kunskap är en viktig ingrediens för att lyckas skapa en storytelling-kampanj kan tyckas 

vara givet, men det kan vara svårt att skaffa den kunskapen internt och dyrt att hyra in. Berger 

(1997) visar med sin analys av Apple’s reklam gjord av Ridley Scott att kunskap är en faktor 

som man inte kan strunta i ifall man vill lyckas skapa en bra storytelling-kampanj. Det är svårt 

om inte omöjligt att använda kunskap i en konkret modell för berättarstruktur, men vi anser 

att det är en viktig del för att förstå och kunna applicera modellen på ett korrekt sätt. Därför 

anser vi att kunskap är ett komplement till modellen men inte en del av den. 

En viktig effekt av storytelling är att lyckas skapa emotionella band mellan, varumärke och 

konsumenter. Emotionella band kan skapas genom olika saker konsumenten upplever, genom 

karaktärer, handling och känslor. Längden på reklamfilmer är begränsad, och det kan därför 

vara svårt att lyckas klämma in en story som man kan bli engagerad i, som åhörare hinner 

man inte skapa ett band till själva storyn. Det kanske är därför det är viktigt att lägga extra 

krut på starka karaktärer, att utforma en karaktär som folk lätt kan komma ihåg. Herskovitz 

och Crystal (2010) menar att genom starka karaktärer med igenkännbara karaktärsdrag kan 

man leverera känslor till åskådaren eftersom de kan relatera till karaktären. Det är dock viktigt 

att karaktären stämmer överens med företagets riktlinjer och vad de vill att varumärket ska stå 

för. Genom handling kan man skapa emotionella band men det är i princip omöjligt när det 

gäller reklamfilm på grund av den korta visningstiden. Berger (1997) beskriver att det går att 

framhäva känslor genom klippning av bilder och sedan kombinera dem på ett sätt som tvinga 

åskådaren att uppleva känslor. Skapa emotionella band mellan varumärke och konsument går 

att uppnå genom att framhäva känslor hos konsumenten som kopplar dem till varumärket. Det 

kan vara känslor som, glädje, medlidande och styrka. 

Ser man till de fem steg som Altman (2008) tar upp, de stegen som han beskriver som 

grundläggande för utformandet av berättelser, kan man konstatera att dessa kan vara svåra att 

få in i en reklamfilm. Stegen är väldigt omfattande och det krävs många händelser för att man 

ska komma igenom alla fem, därför är, även i det här fallet, reklamfilmens begränsade tid ett 

hinder. Man kan dock följa dessa steg om man skapar en reklamfilmserie med en riktig 

handling, som sträcker sig över ett tidsspann. Den ena reklamfilmen tar slut på ett visst sätt, 

och den andra tar vid där den första slutade. I ett sådant fall finns det en möjlighet att följa 
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Altmans fem steg. Även Brady och Haley (2010) beskriver de fem steg som karaktäriserar 

storytelling, som kan användas för att avgöra hur mycket av reklamerna som faktiskt är 

storytelling. Det är i stort sett omöjligt att följa dessa om man gör reklamfilmer utan en röd 

tråd och om de är helt fristående från varandra. Då det inte finns en genomgående story som 

kopplar sammans alla reklamfilmerna, kan man inte skapa en reklamfilm som uppfyller de 

steg som är grundläggande för en berättelse. 

De tre klassiska narrativen som Altman(2008) beskriver, single-focus narrative, dual-focus 

narrative och multiple-focus narrative, är något man till viss del kan applicera på 

reklamfilmer. Kanske inte det han beskriver som grundberättelsen för de tre narrativen. Dessa 

kräver ett längre tidspann, dock kan det fungera på sådana reklamfilmer som beskrevs i förra 

stycket, de som hänger ihop och verkligen är en berättelse. Man kan dock applicera sätten de 

tre narrativen följer karaktärer. Exempelvis i single-focus följer man två grupper och i 

multiple-focus följer man flertalet olika karaktärer. Det är fullt möjligt att presentera under 

reklamfilm, om man följer en eller flera karaktärer, olika grupper och så vidare. Det är inget 

som kräver någon längre tid, utan man kan relativt snabbt påvisa vem/vilka det är som ska 

följas under reklamfilmens gång. 

Vi har genom att anpassa berättartekniken och dess grundläggande struktur till reklamfilm 

skapat en modell som kan beskriva hur man strukturerar en bra storytelling-kampanj. Vi går 

igenom och beskriver de faktorer som vi identifierat som avgörande för en storytelling-

kampanj. 

2.5 Studiens analysmodell 

 

Analysmodellen nedan är baserad och framtagen från den teorin som presenteras i kapitel 2.4. 

Modellens struktur är anpassad till reklamkampanjer och varje parameter presenteras kort om 

hur de kommer att användas för att analysera de utvalda kampanjerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studiens analysmodell SSIC (StoryStructureInCommercial). 

 

Modellen som vi har utformat för att analysera storytelling-kampanjer kallar vi 

StoryStructureInCommercial. Modellen innehåller viktiga grundpelare för storytelling, i det 

avseendet att storytelling ska kunna följa modellen och där med att uppnå bra storytelling. 

Modellen innehåller fem steg som är utformad och anpassad för att appliceras med reklamfilm 

och bör också appliceras efter det. Storytelling används i många områden och många 

sammanhang och vår modell är endast riktlinjer för storytelling i området marknadsföring och 

specifikt reklamfilm. 
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Uppmärksamhet – Eftersom reklamfilm kostar mängder med pengar och visas över ett kort 

tidsspann är det viktigt att effektivisera reklamen så mycket som möjligt. 

Uppmärksamhetsfaktorn är den faktor som gör att man fångar konsumentens intresse, det är 

därför viktigt att man direkt tilltalar kunden genom en slagkraftig inledning. 

 

Karaktär – Det är karaktärerna som människor identifierar sig med, och det är dessa bidrar till 

att ett emotionellt band mellan företag och konsument. Karaktärernas handlingar och 

egenskaper skapar referenspunkter som kopplar kunden till företaget. 

 

Story – Det finns en tydlig story i reklamfilmen, dvs. att åskådaren kan följa handlingen. 

 

Information/förståelse – För att åskådaren ska kunna uppfatta reklamfilmen som nödvändig 

och förstå varför den visas krävs det att den innehåller relevant information, dvs. information 

om produkter, tjänster, företaget och så vidare. 

 

Klimax – En stark avslutning som ger åskådaren ett fortsatt intresse för den informationen 

som har presenterats i reklamfilmen.   

3 Metod 
 

För att uppfylla studiens syfte behöver vi kunskap om den narrativa strukturen och dess 

beståndsdelar. Vi behöver en anpassad modell mot reklamkampanjerna med utgångpunkt i 

den narrativa strukturen. Principerna för storytelling är viktiga att förstå för att kunna 

analysera de utvalda reklamkampanjernas relevans till fenomenet storytelling. Vi behöver 

erkänt bra kampanjer och som anses vara storytelling. 

 

Det är en akademisk rapport och fältarbetet utgick ifrån skrivbordet eftersom inget praktiskt 

arbete var nödvändigt. Rapporten gjordes helt utifrån en akademisk synvinkel och är därför 

teoretiskt genomförd och presenterad. 

3.1 Uppsatsens struktur 

 

Det utfördes en kvalitativ studie eftersom det som undersöktes var mest lämpat för ett 

kvalitativt angrepp gentemot ett kvantitativt. Vår undersökning krävde noga analys av 

dokumentation och kampanjerna vilket gjorde att undersökningen inte hade någon 

användning av en kvantitativ studie. Vi använde oss enbart av primärkällor vilket gjorde att vi 

kunde få en bättre förståelse om ämnet direkt ifrån källan. 

 

I en kvalitativ forskning kan man prata om tillförlitlighet istället för reliabilitet och validitet, 

eftersom de sistnämnda är typiska för en kvantitativ studie. För att etablera kvaliteten i den 

kvalitativa forskningen kan man enligt Alan Bryman (2011) tala om trovärdighet, 

överförbarhet. Pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet är den 

beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur pass acceptabel den är i andra 

människors ögon. Med överförbarhet menar de att en fyllig redogörelse förser andra personer 

med något som de kallar en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö. Med pålitlighet menas att man säkerställer att det skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse för samtliga faser som genomförts i 

forskningsprocessen. Med möjligheten att styrka och konfirmera menas att forskaren ska 
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försöka säkerställa att denna har agerat i god tro, det vill säga att forskaren inte låter 

personliga värderingar påverka studiens utförande och slutsatser. 

 

Enligt Bryman (2011) kan man tänka sig att den kvalitativa forskningsprocessen följer sex 

stycken steg. Modellen visar på ett bra sätt de steg som genomförs och beskriver vår 

undersökning på ett bra sätt. 

 

 
Källa: (Bryman 2011, s. 346). 

 

Den första delen i rapporten är en teoretisk referensram, där vi i detalj har undersökt 

berättarteknik. Den narrativa strukturen analyserades för att vara grunden för utvecklingen av 

en analysmodell. Analysmodellen som är anpassade mot reklamkampanjer användes för att 

genomföra analysen i del två. 

 

Den andra delen är en modifierad komparativ studie som går ut på att jämföra storytelling-

kampanjer mot den analysmodell som är baserad på den narrativa strukturen. Enligt Bryman 

(2011) tillämpar man denna design mer eller mindre identiska metoder för ett studium av två 

olika och kontrasterande fall, designen inrymmer också en jämförelselogik. Designen blir 

modifierad därför att vi inte jämför kampanjerna med varandra utan med den analysmodell 

som arbetats fram från teori om berättarteknik.  

 

Vad gäller kampanjerna fanns det olika alternativ att välja kampanjer efter, men det bästa 

alternativet vi kom fram till var att välja bland de prisbelönta kampanjerna på Guldägget.se. 

Man hade kunnat välja utifrån hur många träffar en viss reklamkampanj har på t.ex. 

Youtube.com, vilket skulle resulterat i att man valt folkets mest populära kampanjer. 

Problemet med det är att det kan anses som framgångsrika men kan helt sakna rötter i teorin, 

vilket hade gjort de svåra att undersöka och analyser utifrån det perspektivet vi har valt. 

3.2 Urval 

 

Vårt urval är tre stycken storytelling-kampanjer som enligt Guldägget gjort avtryck i 

reklambranschen. Vid urval av kampanjerna använde vi oss av det som Bryman (2011) kallar 

för målstyrt urval som innebär att man på ett strategiskt sätt väljer ut de fall som är relevanta 

för de forskningsfrågor som formulerats. På Guldäggets hemsida kan man sortera efter olika 

reklamgener, vi sorterade efter kriterierna ”film”, ”alla år” och ”alla valörer”. Sedan valde vi 

av sökresultaten tre reklamfilmer som vi trodde passade kriterierna för storytelling. De 
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reklamfilmer vi valt är ICA Sverige, Com hem och Tele2 för de är de mest intressanta 

reklamfilmerna med chans att vara en storytelling-kampanj. En annan anledning till att dessa 

valdes är att de är aktuella i dagsläget då det ständigt kablas ut nya reklamfilmer från dessa 

tre. Kampanjerna är intressanta ifall de har något underhållningsvärde samt relevant 

information till kunden. Det bedömdes av oss. 

3.3 Analysmodell 

 

Materialet om berättarteknik bearbetades och analyserades för att sedan sammanställas i en 

modell som beskriver strukturen i berättarteknik. Modellen är framtagen från ett teoretiskt 

perspektiv och har som syftet att verka som ett analysverktyg. För att modellen skulle kunna 

användas som analysverktyg krävdes det att den var förankrad i teorin, annars skulle modellen 

sakna värde/förtroende. Teorin som användes vid utformandet av modellen berörde relevanta 

aspekter av berättelser. Vi har noggrant studerat narrativ, strukturer av berättelser, karaktärer 

samt vad berättarteknik är och hur den fungerar. Vi ansåg att det var viktigt att det insamlade 

materialet var av hög kvalitet, och utgick från källor som är akademiskt bekräftade som bra 

källor.  

3.4 Analysgenomförande 

 

Analysens genomförande kan delas in i två faser, i den första fasen studerade vi 

reklamkampanjerna genom att vi tittade igenom en stor mängd reklamfilmer. I fallen Tele2 

och Com hem studerade vi samtliga reklamfilmer, då det inte var för många. När det kommer 

till ICAs reklamer kunde vi inte gå igenom allihop då det sammanlagt finns ungefär 350 

avsnitt i reklamserien. Vi analyserade strukturen på kampanjerna utifrån modellen. Analysen 

genomfördes genom att vi studerade kampanjerna noggrant och noterade likheter och 

skillnader mellan kampanjerna och de parametrar som utgör vårt analysverktyg, modellen. Vi 

studerade hur de i reklamfilmerna arbetar med att skapa uppmärksamhet genom att studera 

delar i reklamfilmerna som är uppseendeväckande och som väcker intresset för reklamen. Vi 

studerade noggrant hur de använder sig av karaktärer i reklamfilmerna, vi studerade 

karaktärsdrag och egenskaper de besitter. Det studerades vad som är grundstoryn i 

reklamfilmerna. Genom att titta på reklamerna noterade vi också hur de förmedlar 

informationen i sina reklamfilmer. En sista parametar som granskades är hur reklamfilmerna 

arbetar med klimax, om det ser till att avsluta reklamfilmerna med ett starkt klimax och så 

vidare.  

 

När den första fasen var avslutad inledde vi fas två, där jämförde vi den information vi kunde 

utläsa från reklamfilmerna med vår modell. Utifrån analysen kunde vi dra slutsatser om 

kampanjerna följer en teoretisk struktur för berättarteknik eller skiljer sig ifrån den. Våra tre 

fall är lika i karaktär och jämfördes separat mot berättarteknikmodellen för att ta fram 

strukturen för kampanjerna enskilt, kampanjerna studerades alltså inte sinsemellan. Vi 

analyserade kampanjerna för att vi ville se ifall de följer en teoretisk struktur och med det 

kunna visa på att det finns struktur i arbetet med storytelling-kampanjer. Förutom vår egen 

modell analyserade vi även reklamkampanjerna med fem punkter som enligt teorin är 

grundläggande för att en berättelse ska bli en berättelse. Det för att kunna se ifall 

reklamkampanjerna är relevanta med storytelling. 

 

Vi har gjort observationer för att visa på hur reklamkampanjerna har använts för att förmedla 

intryck i utgångspunkt av analysmodellen. Utifrån våra observationer av reklamfilmerna har 

vi skrivit kortare manus som vi använder som illustrationer i vår analys. 
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3.5 Fördelar med vald metod  

 

Insamling skedde främst via internet för att det är en bred tjänst, Summon erbjuder 

vetenskapliga artiklar från hela världen vilket gjorde det till ett naturligt val för en sökmotor. 

Det är en bra och säker källa att hämta den teoretiska grunden ifrån, eftersom 

forskningsartiklarna är accepterade av forskarsamhället. Vi använde oss av litteratur ifrån 

biblioteket på Högskolan i Borås. Insamling av artiklar användes för att få en bild av 

berättartekniken utifrån ett akademiskperspektiv. Det finns en bred och bra forskning 

berörande berättarteknik, vilket resulterade i att det var lätt att hitta användbara artiklar. Data 

som användes var primärdata, och främst det som Bryman (2011) beskriver som virtuella 

dokument. Med virtuella dokument menas dokument som kan återfinnas på internet. Internet 

är en bra källa för information, då det finns en enorm mängd information att hämta och ta del 

av vid insamlingen av teori.  

 

Galan Guldägget användes för att ta fram nominerade kampanjer vilket gör att vi redan hade 

ett första urval av kampanjer. Det är som ett bevis på att kampanjerna har en viss grad av 

framgångsrikhet, vi kunde dock inte analysera alla som har nominerats på galan. Vilket gjorde 

att det behövde göras ett urval av de aktuella kampanjerna utifrån vilka kampanjer som skulle 

undersökas.  

 

Modellen var grunden och fungerade likt en avcheckningslista på moment som karaktäriserar 

en bra handling som användes för att undersöka om kampanjerna följer de olika stegen eller 

om det överhuvudtaget finns med. Eftersom vår modell är grundad i teorin kommer också 

analysen av kampanjerna att ha ett akademiskt värde som är intressant för vidare utveckling 

av strukturen för storytelling-kampanjer. 

3.6 Nackdelar med vald metod 

 

Nackdelar med angreppssättet att samla in artiklar via internet är att det kan finnas fler sätt att 

se på vad som karaktäriserar en bra berättarteknik, vilket gör det svårare att fastställa en 

modell. Det kan även vara svårt att få forskarnas tankesätt och resonemang bakom olika 

syftningar i deras artiklar. Därför speglades våra personliga referensramar i modellen som vi 

arbetat fram. Vi gjorde egna antaganden och därför kom modellen att bli anpassad efter 

akademiska perspektiv men avspeglad av våra personliga referensramar. Det finns en liten 

risk att de vetenskapliga artiklarna är felaktiga men ändå har publicerats, vilket gjorde att vi 

behövde se på varje artikel källkritiskt. 

 

Studien tar inte hänsyn till vad folk tycker eller tänker om berättarteknik utan den baseras på 

akademisk forskning vilket kanske inte stämmer överens med vad vanligt lekfolk tycker och 

på så vis kan rapporten uppfattas som felaktig eller dålig.  

 

Eftersom de flesta forskningsartiklarna är skrivna och utgivna på engelska finns det utrymme 

för tolkningar och där med kan det uppstå problem när man måste tolka dessa skrifter. Där 

kom dessa tolkningar att göras utifrån våra personliga referensramar och därför är modellen 

präglad av de tolkningarna vi gjorde av de akademiska texterna. 

 

Urvalet av kampanjer kunde vi gjort på många olika sätt, men vi valde att välja tre stycken 

från de kampanjerna som blivit nominerade på Guldägget galan. Eftersom vi valde ut tre 

stycken kan man diskutera om vilka man ska välja och på vilka grunder, här har varje person 

en egen uppfattning. Vi valde de tre som vi ansåg vara intressanta att studera, vi tog inte 
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hänsyn till vad andra tycker är bra eller dåligt. Kampanjerna valdes utifrån vårt perspektiv 

vilket kan resultera i att en diskussion kan uppstå på grund av urvalet. 

4 Analys av kampanjer 
 

Nedan följer en analys av de utvalda kampanjerna, där vi utgår från vår analysmodell för att 

undersöka strukturen på kampanjerna. För att närmre studera reklamfilmernas relevans till 

storytelling använder vi oss av de fem stegen som Brady och Haley (2010) samt Altman 

(2008) beskriver som grunden till narrativ. 

4.1 ICA AB 

 

Ägs av Hakon Invest AB och är ett av nordens ledande detaljhandelsföretag med en 

omsättning på 96 863 MSKR (2012), de har butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska 

staterna.  De arbetar ungefär 50 000 personer inom ICA, på kontor, logistik eller i butik och 

deras vision är att göra varje dag lite enklare. 

4.1.1 Analys med SSIC 

 

Uppmärksamhet – I de första avsnitten i reklamfilmerna från ICA-serien finns det en öppning 

som visar hur de skapar uppmärksamhet och presenterar karaktärer. Nedan presenteras ett 

exempel på hur karaktärsdragen presenteras i första avsnittet: 

 
Ulf står framför en ”pyramid” av julmatvaror och han säger lyriskt ”Vi har 

byggt hela natten, ja vi trodde du skulle bli glad”. Roger placerar en ICA-

flagga på toppen av ”pyramiden” och säger ”Ah, så ser kunderna att i vår 

butik finns allt på samma ställe, allt som hör julen till”. Ulf instämmer ”ja 

exakt”. Stig syns i bild och han stirrar på dem med en förtvivlad blick, både 

Ulfs och Rogers miner blir allvarliga och Roger säger ”Men visst, det funkar 

bra när det ligger ute i hyllorna också, då ska vi se” De börjar plocka 

matvarorna ifrån ”pyramiden” och lägger tillbaka dem i sina hyllor. 

Källa: Författarnas observation. 

 

 
(Källa: Skärmdump Youtube).

1
 

 

                                                 
1
 http://www.youtube.com/watch?v=OazM0iHRrOg. [2013-05-23]. 
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De låter åskådaren lära känna karaktärerna och etablerar olika karaktärsdrag. Efter ett par 

avsnitt upphör de att skapa en uppmärksammad inledning för att istället direkt börja med att 

etablera en uppbyggnad till klimax. Om reklamfilmerna hade varit fristående hade det 

antagligen gjort att man tappat intresset men eftersom man känner igen både miljön och 

karaktärerna vet man vad man kan förvänta sig. Man kan se ICA’s reklam som en story i 

storyn det vill säga att om en berättelse är uppbyggd av den dramaturgiska modellens alla 

steg, använder ICA de första avsnitten till uppmärksamhet och sedan arbetar de sig framåt. 

Att använda en del avsnitt till att etablera en stabil uppmärksamhet gör att åskådaren lär känna 

karaktärer, miljö och reklamkampanjens upplägg. Åskådaren känner igen sig och kan relatera 

till reklamen utan en vidare presentation i de senare avsnitten. En konsekvens av deras 

upplägg är att de måste gå tillbaka ett steg med jämna mellanrum för att påminna åskådarna, 

eller när de vill implementera en ny karaktär eller nya karaktärsdrag hos befintliga karaktärer. 

Det kan uppfattas som att deras berättelse de försöker berätta upprepar sig och inte kommer 

framåt. 

 

Karaktär – De mest tongivande karaktärerna är butikschefen Stig och butiksbiträdet Ulf. Stig 

representerar den förnuftige, ledaren och moralisten medan Ulf är den mindre intelligenta 

kreatören. Ulf står för att skapa problem i butiken och Stig är den som rättar till dem fast med 

en komisk vinkel. Utöver dessa två kärnkaraktärer använder de sig ibland av en lömsk 

praktikant med Downs syndrom vid namn Jerry, ett sätt att förnya uppmärksamheten och göra 

något annorlunda. För att skapa större uppmärksamhet i vissa avsnitt använder de sig av 

diverse celebriteter som t.ex. Dan Ekborg, Nordman, Anders Svensson och Arne Weise men 

listan är lång. Det använder sig av väldigt starka karaktärer med starka karaktärsdrag, vilka är 

lätt att antingen relatera till eller skratta åt. Nedan presenteras ett exempel på hur de spelar på 

de olika karaktärernas karaktärsdrag. 

 
Ulf kommer in på lagret där Jerry, sitter och äter glass. Ulf säger ”Nej, nej, 

nej, nej, du får inte äta av varorna”, Jerry svara ”Men Stig sa att det var 

okej”. Ulf säger ”Gjorde han, ah men dåså”. Han sätter sig ned och börjar äta 

en chokladkaka och läser en bok och utbrister ”Gott!”. Då kommer Stig in på 

lagret harklar sig och säger ”äter du av matvarorna”. Ulf svarar ”Jerry sa att 

det var okej” samtidigt kollar han sig om och Jerry är borta. Stig säger ”Jerry 

sa? Det var nog det lägsta jag någonsin har hört, skylla på praktikanten”. 

Jerry dyker upp bakom Stig och säger ”Ulf du får inte skylla på 

praktikanten”. Källa: Författarnas observation. 

 

 
(Källa: Skärmdump Youtube).

2
 

                                                 
2
 http://www.youtube.com/watch?v=iCJ9DH41zc8. [2013-05-23]. 
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Varje karaktär har en bestämd egenskap som lyser igenom hela reklamkampanjen vilket är 

viktigt för att åskådaren ska kunna känna igen karaktären och kunna följa dess 

handlingsmönster. Ett få antal kärnkaraktärer under en lång till kan leda till att åskådaren 

tröttnar och finner inte de intressanta eller underhållande vilket gör att ICA frekvent använt 

sig av gästskådespelare som inte behöver någon presentation. De behöver inte det för att 

gästskådespelarna är celebriteter som majoriteten av befolkningen känner till. Det är ett 

effektivt sätt att hantera ett eventuellt fallande intresse. 

 

Story – Berättelsen gestaltar det vardagliga arbetslivet i en ICA-butik, där upptåg och problem 

är fokus. Det som är intressant är som vi nämnt tidigare storyn i berättelsen alltså hur de 

fokuserar på olika delar i olika avsnitt. Några avsnitt är mer riktade för att skapa 

uppmärksamhet medans andra är börjar med uppbyggnad och avslutas med klimax. Allt görs 

med en komisk touch och är sitcom inspirerad. Den röda tråden som ger allt ett sammanhang 

är miljön där storyn blir berättad, i en ICA-butik. För en sitcom är den oföränderliga miljön 

karaktäristiskt och så även i detta fall, det gör att åskådaren känner igen sig och det eliminerar 

behovet av miljöpresentation. Själva storyn är inte särskilt nyskapande eller intressant vilket 

gör att de måste väga upp det och det har de gjort genom karaktärer och komik. Miljön skapar 

dock en illusion av vad som skulle kunna vara, det vill säga att när konsumenten handlar i en 

ICA-butik finns tanken i bakhuvudet om att det skulle kunna inträffa liknande situationer som 

i reklam. Det ger konsumenten en form av förväntan. 

 

Information/förståelse – De använder sig av ett väldigt tydligt informationslevererande genom 

att använda stora vita siffror och bokstäver i samband med produkter och erbjudanden. Det är 

inte bara tydligt utan även inbakat i reklamfilmerna på ett sätt som inte stör dynamiken i 

berättelsen utan de flyter på precis som textning till en spelfilm. De har på ett tydligt sätt 

bakat in den relevanta informationen i berättandet, den stör inte åskådaren trots att den är 

väldigt tydlig. Det kan bero på att den är dynamisk i det avseendet att texten och siffrorna 

följer rörelsen av de varor de hör till och det uppfattas som att de är en del av berättelsen. Vi 

ser inget problem med hur de presenterar sin information för åskådaren mer än att om man ser 

samma reklamavsnitt om och om igen som är ett realistiskt antagande, kan man bli blind för 

informationen. Vi menar att den smälter in i berättelsen på ett sådant sätt att man inte lägger 

märket till den längre. Det resulterar i att informationen inte får någon effekt. 

 

Klimax – Någon form av klimax förekommer i majoriteten av avsnitten men uppenbarar sig 

olika, det kan vara et fysiskt klimax som där karaktärerna spårar ur, en moralisk avslutning 

eller en punch line. Nedan presenteras ett exempel på hur de använder sig av ett komiskt 

klimax efter en uppbyggnad.  

 
Fokusen skiftar mellan de anställda under tiden de fyller på varor i hyllorna, 

på radion börjar låten Hooked on a feeling spelas. När låten når första 

refrängen börjar de dansa samtidigt som de plockar upp de nya matvarorna 

och placerar dem på hyllorna. I slutet av den första refrängen har det dagliga 

arbetet stannat av och man får se Ulf stå och head banga vid en av vagnarna 

utan att utföra något arbete överhuvudtaget. Källa: Författarnas observation 
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(Källa: Skärmdump Youtube).

3
 

  

Klimax är beroende av uppbyggnaden och det är den som styr vilken sorts klimax avsnittet 

avslutas med, klimax är även olika uppenbart för åskådaren det vill säga att det ibland är mer 

eller mindre maskerat. Det finns någon form av klimax men den är svår att sätta fingret på 

eftersom den oftast är väldigt vag och inte alltid så tilltalande. Vi menar att de har en komisk 

vinkel med uppbyggnaden men sen motsvarar inte klimax åskådarens förväntningar, vilket 

resulterar i en negativ känsla. De känns som att de fokuserar mer på karaktärer och händelser 

än vad de gör på en stark avslutning, det kan vara förödande i det avseendet att åskådaren 

lämnas med en negativ känsla och det är det de tar med sig ifrån reklamen. 

4.1.2 Kampanjens relevans till storytelling, de fem stegen 

 

Steg 1 – De gör väldigt snabbt klart för åskådaren vilken plats det handlar om, inuti en ICA-

butik. Man får relativt tidig lära känna de två kärnkaraktärerna Stig och Ulf men i vilken tid 

det utspelar sig är underförstått. ICA’s reklamkampanj uppfyller steg ett väldigt genom att 

låta åskådaren känna miljön. 

 

Steg 2 – Uppbyggnaden till klimax är relativt kort och saknar förklarligt spänning men är 

dock nödvändig för att klimax ska få största möjliga effekt. De presenterar en situation eller 

en händelse som leder till ett klimax. 

 

Steg 3 – Det här steget kan jämföras med reklamfilmens klimax men det behöver 

nödvändigtvis inte leda till att händelsen eller situationen löses i den bemärkelsen. De 

använder sig av ett komiskt klimax som kan resultera i dumma eller felaktiga beslut lika väl 

som en lösning. 

 

Steg 4 – Reklamkampanjen är till för att göra konsumenter uppmärksammad på erbjudanden, 

men ser man till de enskilda avsnitten kan man tyda att de ger en bild av hur det är att jobba i 

en ICA-butik fast på ett mer komiskt och extremt sätt. 

 

Steg 5 – Utveckling av och introduktion av nya karaktärer. Utvecklingen av kärnkaraktärerna 

är att åskådaren får en större förståelse av karaktärsdragen som deras handlingar bygger på. Vi 

kan se att ICA kontinuerligt använder sig av gästskådespelar vilket man kan tolka som en 

förändring hos karaktärerna. 

                                                 
3
 http://www.youtube.com/watch?v=XLRjGefD-1g. [2013-05-23]. 
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4.2 Tele2  

 

En telekomoperatör som grundades av Jan Stenbeck år 1993. I dagsläget räknas Tele2 som en 

av Europas snabbast växande i sin bransch. Företaget erbjuder produkter och tjänster inom 

mobiltelefoni, fast telefoni, bredband, kabel-tv och så vidare. Idag har man ungefär 15 

miljoner kunder i 10 olika länder. Tele2 är börsnoterat på NASDAQ OMX sedan 1996. 

Företaget hade år 2012 en omsättning på 31 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 6 

miljarder kronor, vilket gör att de är en tung pjäs i branschen. 

4.2.1 Analys med SSIC 

 

Uppmärksamhet – Den främsta uppmärksamhetsfaktorn Tele2 använder sig av är karaktären 

Frank. Frank är ett svart får som kan prata. Nedan presenteras ett exempel som kommer från 

inledningen i den första reklamfilmen om fåret Frank. 

 
Man ser kroppen på någon som reparerar undersidan på en bil i ett garage. 

Han säger ”Ah, this is ridiculous”. Han glider ut under bilen och man ser en 

närbild på ett får som säger ”Öuh, sheep (cheap) isn’t always good, unless 

it’s a great offer from Tele2 of course, like this”. De presenterar ett 

erbjudande. Källa: Författarnas observation. 

 

 
(Källa: Skärmdump Youtube.)

4
 

 

Det Tele2 riktar in sig på är alltså att göra något som är lite annorlunda, vilket är ett effektivt 

sätt att fånga människors uppmärksamhet. Något som är annorlunda är lite mer intressant och 

något man vill undersöka och få reda på mer om. En annan sak som Tele2 använder för att 

fånga uppmärksamhet, är att Frank vistas på människoplatser och göra saker som människor 

gör. Han kör bil, han rör sig kontorsmiljö och så vidare. Även det här för att väcka folk 

uppmärksamhet genom att göra något som är lite annorlunda. Den främsta fördelen med deras 

sätt att fånga uppmärksamhet är just att det annorlunda. Det är rätt nyskapande med ett får 

som är som människa, vilket gör att konceptet är intressant för åhöraren. 

 

Karaktär – Den viktigaste karaktären i Tele2 är fåret Frank, han är den man får följa i alla de 

reklamfilmer som Tele2 släpper. Frank arbetar som chef på ett kontor och hans karaktärsdrag 

är ganska typiska för en relativt strikt chef. Han förespråkar hög kvalité och vill ge kunden det 

bästa. För att han inte ska vara alltför allvarsam har han även lättsammare drag och bidrar 

med en del humor i reklamfilmerna. En annan karaktär som dykt upp är det vita fåret Francis, 

                                                 
4
 http://www.youtube.com/watch?v=KYHtMDBbI-I&list=SP13C172DA93CBF500. [2013-05-23]. 
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ett får som Frank har adopterat. I och med Francis ingång i reklamserien, har den blivit lite 

mer familjär och betonar familjens värde. Reklamserien har lite ändrat fokus, den har blivit 

mer personligare, vilket gjort att Frank nu inte endast framstår som en affärsman, utan som en 

mer alldaglig karaktär. Tele2 har hyrt in en kändis till en av sina reklamfilmer. Skådespelare 

Peter Stormare figurerar i en av Tele2s reklamfilmer, vilket är ett sätt för att få mer 

uppmärksamhet. Ett problem med fåret Frank är att det kanske kan vara svårt för folk att 

relatera till honom. Dels för att han är ett får, men även för att är en chef som är ganska strikt. 

Han är inte heller alla gånger den mest sympatiska karaktären och kan vara rätt elak. De 

introducerar fåret Francis och gjorde Frank till en pappa. Det gör att han i och med 

familjelivet, blir mer mänsklig. Familjelivet är något de flesta kan relatera till. 

 

Story – Storyn i reklamserien fokuserade under de första reklamfilmerna på det vardagliga 

arbetet på ett kontor. Man fick följa med när Frank och hans kollegor utvecklas produkter, 

man fick följa företaget personalmöten, man fick följa med när Frank anställer ny personal 

och hur de installerar sig i företaget. Sedan kom fåret Francis med in i bilden, och då ändrade 

historien fokus något. Man får istället följa Francis uppväxt och Franks nya familjer liv. Man 

får se dop, när Francis börjar skolan och så vidare. En parameter som dyker upp i flera av 

reklamfilmerna är snabbhet. Storyn handlar om något som har med snabbhet att göra. Det gör 

Tele2 för att påpeka att det är något man anser är viktigt och skeendena i reklamfilmen är 

metaforer som ska visa att snabbt mobilt nät är något man har på Tele2. Storyn är lätt att 

identifiera sig med i det hänseendet att den är alldaglig. Det gör att nästan varje människa kan 

relatera till den. De flesta arbetsplatser innehåller likartade parametrar och händelser som 

kontoret där Frank jobbar. Det finns en chef, det finns anställda, man har möte och nya 

personal anställs. Även storyn om familjelivet när något de flesta kan relatera till. Dock 

kanske det kan vara lite svårt för folk att ta till sig att historien kretsar kring ett får, det blir för 

konstigt.   

 

Information/förståelse – Informationen i reklamfilmerna är väldigt tydlig. I de flesta fall 

kommer informationen i slutet av reklamfilmen efter att själva berättelsen om Frank tagit slut. 

Man kan säga att informationen är en separat del av reklamfilmen, och är inte inbakad under 

berättelsens gång. Dock återkommer ordet Sheep/Cheap i reklamfilmerna i olika 

sammanhang, det är ett sätt att forcera budskapet om att Tele2 ska vara billigt. Nedan 

presenteras ett exempel på hur de använder sig av ordet Sheep/Cheap. 

 
Frank står på kontoret och säger ”Öh Sam, Sarah is pregnent again, so we 

need you to find a new human resource manager”. Sam svara “I know the 

perfect guy for the job”, Frank svarar “You do?”. Sam “Yeah I met him last 

summer in Mikados”, Frank “Öh anyway, when can we get him in here, 

thusday?”. Sam “Sure no problem”. In på Franks kontor kommer en fårahede 

och Frank säger ”Sam told me you know everything about sheep/Cheap”. 

Fåraheden svarar ”Yes, I have been working with sheep for six generations. I 

love sheeps” Frank svarar “Sounds good, when can you start?”. Han svarar 

“Five o’clock tomorrow”, Frank replikerar “That seems inappropriate but 

sure”.  Källa: Författarnas observation. 
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(Källa: Skärmdump Youtube).

5
 

 

 Det finns både gott och ont med sättet Tele2 presentera information i sina reklamfilmer. Det 

kan gynna dem att de inte bakar in informationen i sina reklamfilmer, det vill säga att den 

visas samtidigt som Franks historia berättas. Om man bakar in informationen finns det risk att 

kunden missar själva erbjudandet, de fokuserar endast på historien och inte ger informationen 

någon uppmärksamhet. Sättet de använder sig av idag kan dock vara problematiskt. Folk är så 

engagerade i Frank och hans historia att de struntar i informationen i slutet. De tycker att 

berättelsen är det viktiga, inte informationen. Då missar Tele2 att få ut sina erbjudanden.  

 

Klimax – Ett klimax saknas delvis i Tele2s reklamer. Det finns inte direkt någon uppbyggnad 

som leder till en kraftig avslutning. Tele2-reklamerna följer en mer långfilmsestetisk, vid flera 

tillfällen tar en film vid där den andra slutade. Ett exempel är när de följer upp ett avsnitt med 

enbart ett klimax i nästa. Exemplet nedan är en uppföljning på exemplet beskrivet i 

föregående stycke. 

 
Fåraheden sitter på sin plats på kontoret och säger ”I have long experience 

with sheep, this is by far the sheepest I have ever seen in my life”. 

Källa: Författarnas observation. 

 

 
(Källa: Skärmdump Youtube).

6
  

 

                                                 
5
 http://www.youtube.com/watch?v=0VweBURIuNo&list=SP13C172DA93CBF500. [2013-05-23]. 

 
6
 http://www.youtube.com/watch?v=ves8axFC79k&list=SP13C172DA93CBF500&index=33. [2013-

05-23]. 
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Fåret Francis är ett annat exempel. Första gången man ser honom är när han adopteras och 

sedan får man följa hans uppväxt. Deras reklamer följer lite mer långsfilmestetik, vilket kan 

leda till att folk blir intresserade av att se vad som händer härnäst. När man inte har något 

definitivt slut, uppmuntrar det folk att titta vidare. Dock kan det kanske vara tröttsamt för 

åhöraren när det går långsamt och man måste hänga med en längre tid. Man tappar helt enkelt 

intresset under resans gång. Det kan även vara svårt för nya tittare att hänga med, då de inte 

känner till bakgrundshistorian. 

4.2.2 Kampanjens relevans till storytelling, de fem stegen 

 

Steg 1 – Tele2’s första avsnitt etablerar inte mycket åt åskådaren än en väldigt kort 

presentation av deras huvudkaraktär. Följer man deras reklamkampanj märker man att deras 

karaktär är helt utanför dennes normala miljö i det första avsnittet. Allt eftersom etablerar de 

miljön och karaktärer tydligt men över ett par avsnitt. 

 

Steg 2 – Deras reklamfilmer bygger inte spänning utan förlitar sig på en smart dialog mellan 

två karaktärer eller en monolog direkt in i kameran. Det vi menar med smart är att det att i 

dialogen eller monologen använder de sig av ord de vill att deras produkter ska vara 

associerade med t.ex. ordet ”cheap/sheep” eller ”Fast”. Dessa dialoger/monologer ger 

åskådaren förväntningar på deras produkter/tjänster.  

 

Steg 3 – Det finns egentligen ingen kris/händelse/situation att lösa utan de gestaltar i deras 

reklamfilmer ett vanligt liv där de genom smarta dialoger/monologer promotar deras 

produkter/tjänster. De intressant som åskådaren kan uppfatta som klimax är det sätt Tele2 

lyckas få in associationer till produkter/tjänster i vardagliga situationer.  

 

Steg 4 – Reklamkampanjen är till för att uppmärksamma konsumenten på deras existens men 

också förtydliga för konsumenten vad de står för och hur de vill bli associerade. 

   

Steg 5 – Tele2 berättar hur karaktären Frank förändras genom reklamfilmerna, hur hans liv 

utvecklas och han får anpassa sig efter de liv han har. De introducerar en ny karaktär i form av 

Franscis som är Franks son som påverkar hans liv och han måste anpassa sig. De använder sig 

av mänsklighetens naturliga gång och åskådaren kan därför också relatera till dessa 

förändringar. 

4.3 Com hem  

 

Företaget grundades år 1983, och var då en del av Televerket och sysslade enbart med 

telefoni. Sedan dess har företaget utvecklats. Idag arbetar de inte enbart med telefoni, utan 

även med TV och bredband. Man uppskattar att ungefär 1,75 miljoner hushåll har någon slags 

anslutning med Com hem. Företagets vision är ”Att vara den självklara partnern för 

bekymmersfria kommunikations- och underhållningstjänster”. 

4.3.1 Analys med SSIC 

 

Uppmärksamhet – De har en använt sig av en effektiv idé för att göra åskådaren uppmärksam 

på deras reklam, för de mesta gör de parodier på nättrender. Nättrender som har fått stort 

genomslag på Youtube är lätt att känna igen och ett annorlunda sätt att presentera sin reklam 

med. Oftast är det bra att vara nyskapande eller annorlunda om man vill skapa 

uppmärksamhet vilket Com hem har lyckats med. De har en effektiv idé när det kommer till 
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att skapa uppmärksamhet och många av åskådarna kan relatera till reklam eftersom de har en 

väldigt hög grad av igenkännelse. En annorlunda reklam gör att de kan differentiera sig ifrån 

konkurrenterna och sticka ut, åskådarna gillar att se annorlunda saker och blir därmed mer 

intresserade. 

 

Karaktär – Com hem använder sig av två karaktärer som är tvillingar och kallar sig för Judith 

och Judith. De spelar alla roller i alla reklamfilmer oavsett vad de gör, men oftast spelar de 

inte sig själva utan gestaltar en roll ifrån en nättrend. Karaktärerna har inga distinkta 

karaktärsdrag men det kan bero på att de inte spelar sig själv utan iklär sig rollen som en 

annan människa. De utstrålar ingen speciell känsla eller egenskap vilket gör att de är bundna 

till att spela någon annan. När karaktärerna spelar sig själv är den inte särskilt tilltalande eller 

underhållande och ger inte åskådaren någon form av tillfredställelse. De blir betydligt mer 

tilltalande när de spelar karaktärerna i nättrenderna för att de blir underhållande, två mulliga-

rödhåriga-tvillingar som gestaltar riktiga personer är inget annat än ögongodis. När de två 

sätts i en riktig situation blir den nättrenden de gestaltar mer komisk och löjlig vilket skapar 

en underhållande sfär.   

 

Story – Det saknas en tydlig story men de första avsnitten introducerar oss för de två nya 

kundtjänstmedarbetare. Exemplet nedan är första avsnittet där de presenterar sina karaktärer. 

 
Den egenkomponerade låten ”Moving in” av kompositören Mattias Tegnér 

och sångerskan Sanne Karlsson spelas samtidigt som man får följa två 

damer. Man får se damerna dekorera sitt skrivbord samt omgivningen med 

diverse saker, prova kläder och allt som hör till första dagen. Låten slutar 

spelas och den ena damen säger ”De är vi som är Judith och Judith”. Den 

andra damen säger ”Vi är här för att svara på era frågor och berätta om allt 

som Com hem har att erbjuda”. Sedan tackar båda Judith för sig. 

Källa: Författarnas observation. 

 
(Källa: Skärmdump Youtube).

7
 

 

Allt eftersom de skapar nya reklamer blir det mer och mer parodi på nättrender och de ända 

konsistenta är karaktärerna. Det vi kan urskilja är den tidslinje de följer med sina 

reklamfilmer, att de hela tiden följer trenderna på nätet och det ger en känsla av att de 

”fortsätter framåt” i berättandet. Eftersom det till största del saknas en story i den aspekten 

som storytelling förespråkar har Com hem inte lyckats med en tydlig röd tråd. Det vi kan se är 

att Com hem följer nättrendernas utveckling och deras story blir följden av den utvecklingen. 

                                                 
7
 http://www.youtube.com/watch?v=Qva_ZexPfYg. [2013-05-23]. 
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Deras första avsnitt inledde till en början på en traditionell storytelling men den har dem till 

synes övergett.  

 

Information/förståelse – Reklamfilmernas informationspresentation varierar från reklamfilm 

till reklamfilm, ibland har de bakat in den medan andra gånger är den en fristående del. 

Informationen som förmedlas är inte alltid tydlig, det vill säga att ibland vet man inte riktigt 

vad de vill få ut. Vissa avsnitt uppfattar vi som ett försök att göra åskådaren medveten om 

Com hems existens och erbjudanden och produkter uteblir. Deras sätt att presentera 

informationen i de flesta avsnitt är inte särskilt tilltalande för åskådaren och blir i princip ett 

avbrott från reklamfilmen. Problemet med det är att åskådaren tappar intresset och därmed 

inte tar del av den information Com hem vill tilldela. Ser man dock bara till presentationen av 

informationen är den tydlig och konkret vilket minimerar risken för missförstånd.  

 

Klimax – Det saknas i princip helt klimax på grund av deras utformning av reklamfilmerna 

som inte erbjuder möjligheten till att utveckla ett klimax ifall inte nättrenden redan innehåller 

ett. Com hem har gjort det omöjligt att utveckla ett starkt klimax med den strategi de valt, de 

ger inte utrymme för kreativitet. Eftersom det är så hög igenkännelse på de nättrender de 

gestaltar behövs det inget starkt klimax för att åskådaren ska komma ihåg informationen. 

Poängen med att använda sig av kända klipp är att folk redan känner till dem och Com hem 

gör att de klippen associeras med dem vilket resulterar i att åskådaren kommer ihåg Com 

hem. Man kan formulera det som att hela reklamfilmen är ett klimax, eftersom de kända 

klippen är taget ur den situationens klimax. 

4.3.2 Kampanjens relevans till storytelling, de fem stegen 

 

Steg 1 – Com hem etablerar i princip ingenting förutom en väldigt kort presentation av de två 

karaktärerna och vad de arbetar med. Det gör att åskådaren underförstått vet vart de jobbar 

och man kan bara anta att det är i realtid. Det saknas karaktärsdrag och de är något som inte 

växer fram under deras reklamkampanj.  

 

Steg 2 – De saknas egentligen helt uppbyggnad till någon form av klimax därför att de nästan 

enbart gör om nättrender. Det har dock snarlik effekt på åskådaren som en spännande 

uppbyggnad då deras idé till reklamfilmerna blir spännande i sig. Åskådaren vet vad som 

kommer att hända men ändå gör Com hem’s två karaktärerna att åskådaren fängslas av 

spänningen. 

 

Steg 3 – En lösning erbjuds endast ifall det ingår i de klipp de gestaltar, de frångår aldrig 

klippets handling, de följer det strikt. I de flesta fall saknas det helt uppbyggnad efter som 

klippen oftast slänger åskådaren direkt in i klimax. 

 

Steg 4 – Reklamkampanjens idé är att underhålla åskådaren och samtidigt visa att företaget 

följer de senaste trenderna och hela tiden försöker hålla sig i framkant. 

 

Steg 5 – saknas helt och det är en följd av den reklamidé Com hem har. Åskådaren får 

egentligen inte följa karaktärernas berättelse utan deras syn på nättrender. Utvecklingen av 

karaktärerna är därför inget de behöver bry sig om eftersom de är verktyg och har inget fokus 

på sig som karaktärer. 

 



 

- 26 - 

4.4 Sammanfattning av samtliga kampanjers steg 

 

 ICA Tele2 Com hem 

Steg 1 Etablerar Etablerar allt 

eftersom 

Etablerar delvis 

Steg 2 Existerar Finns i smart 

dialog 

Saknas delvis 

Steg 3 Existerar Saknas delvis Finns delvis 

Steg 4 Existerar Existerar Saknas delvis 

Steg 5 Existerar Existerar Saknas helt 

 

5 Diskussion 
 

I diskussionen tar vi utgångspunkt i vår analysmodell och diskuterar runt de parametrar som 

ingår i modellen. Vi diskuterar likheter och olikheter mellan de tre kampanjerna samt för och 

nackdelar med de sätt de har genomfört kampanjerna på. Diskussionen sammanfattar analysen 

i de fem parametrarna och leder fram till en slutsats. 

5.1 Uppmärksamhet 

 

För att väcka uppmärksamhet hos åskådarna kan man se att de använder sig av olika metoder. 

ICA-reklamerna har ett mer försiktigt angreppssätt. För att väcka åskådarnas uppmärksamhet 

tillät man dem att successivt bekanta sig med de delar som utgör ICA-reklamerna. Man får 

sakta bekanta sig med karaktärerna och vad de är för sorts personer. Tele2 sätt för att väcka 

uppmärksamhet är att göra något som är annorlunda och nyskapande. Att huvudkaraktären är 

ett talande får är annorlunda och gör att folk blir uppmärksamma. Com hems metod för att 

väcka uppmärksamhet handlar om att gestalta kända internetfenomen och referera till saker 

folk känner till väl. Det kan finnas både positiva och negativa sidor med de metoder de tre 

företagen använder sig av för att väcka uppmärksamhet. Det positiva med ICAs metod är att 

de långsamt introducerar allt, man får inte reda på allt på en gång. Det kan väcka intresse och 

göra att åskådaren vill se mer. Dock finns det en risk att långa introduktioner då åskådaren 

kan tröttna, men ICA har lyckats undvika det. Ser man till Tele2s metod, så är den effektiv 

just för att den sticker ut från mängden och är rätt nyskapande. Den hade dock kunnat få 

problem eftersom folk skulle kunna tycka att det var allt för konstigt med ett talande får, folk 

har lättare att ta till sig saker som är fullt normala. Den positiva aspekten av Com hems sätt att 

väcka uppmärksamhet är just att de refererar till saker som folk känner igen. En negativ sida 

med deras sätt är att det kan finnas människor som inte känner igen de klipp som de gestaltar i 

sina reklamfilmer. Alla har inte koll på de nättrender som är heta, och kan därför inte känna 

igen sig i reklamfilmerna. 

5.2 Karaktärer 

 

En sak de alla tre har gemensamt är att de samtliga använder sig av starka karaktärer. ICA-

reklamerna har bland annat Stig och Ulf, Tele2 har Frank och Com hem har Judith och Judith. 
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Och det kan ses som väldigt smart av företagen att just skapa starka karaktärer. Det kan vara 

svårt att under en kort reklamfilmer hinna skapa en story som intresserar och engagera folk. 

Tiden på reklamfilmerna kan förhindra att skapa ett djup i berättelsen, vilket kan göra det 

svårt för åskådaren att få några emotionella band till själva storyn. En karaktär kan hjälpa till 

att skapa dessa band. Har man karaktärer som har egenskaper som folk identifierar sig kan det 

få folk att engagera sig i karaktärerna, vilket leder till att de intresserar sig av vad som händer 

härnäst med karaktärerna. De vill se nästa reklamfilm för att se vad de ska hitta på härnäst. 

Ser man till de karaktärerna som ICA, Tele2 och Com hem använder sig av kan man 

konstatera att det är rätt olika, men rätt lika ändå. En sak karaktärerna har gemensamt är att de 

är rätt udda. Karaktärerna i ICAs reklamfilmer överrensstämmer inte direkt med de som 

arbetar i en vanlig ICA-butik, de är betydligt mer annorlunda och de gör saker som inte skulle 

vara helt acceptabelt i en butik. Att karaktärerna I Tele2s reklamer är udda är det att de är 

varelser som vistas i en miljö där det i verkliga världen inte hör hemma. Man kan säga att det 

är samma parameter som gör att karaktärerna i Com hems reklamer är udda, det gör saker och 

som man sällan ser äldre kvinnor göra. En annan gemensam nämnare bland karaktärerna är att 

samtliga är att de innehåller komiska inslag. Exempelvis Ulf i ICA-reklamerna gör och säger 

ointelligenta saker, Frank utför spratt på sina medarbetare och så vidare. Som tidigare 

beskrivits så är en framgångsrik karaktär en karaktär som lyckas väcka positiva känslor hos 

åskådaren. Och det är hänseendet har alla tre lyckats, då humor är ett effektivt sätt att väcka 

positiva känslor hos människor. De hade dock kunnat misslyckas med sina karaktärer, då de 

är för annorlunda i jämförelse med den ”vanliga” människan. Ytterligare en ingrediens för en 

lyckad karaktär, är att man ska kunna identifiera sig med dem. Då karaktärerna i dessa 

reklamfilmer är udda, kan de vara rätt svåra att identifiera sig med, de är inte som folk är 

mest. Man har istället lyckats utforma sina karaktärer på ett sådant sätt att de engagerar folk i 

karaktärernas berättelse, och det kanske är för att de är lite annorlunda. Annorlunda är 

möjligtvis lite mer intressant än vad vanligt är. 

5.3 Story 

 

De tre analyserade kampanjerna använder sig av storytelling, antingen helt eller delvis. Trots 

denna gemensamma nämnare kan man konstatera att de på vissa plan skiljer sig från varandra. 

Man kan se en skillnad i själva typen av berättelse de tre företagen bedriver. Ser man till ICA-

reklamerna kan tydligt se att de följer de parametrar som utför en Sitcom. Berättelsen är 

centrerad kring en plats, i det här fallet en ICA-butik, och individerna som figurerar på den 

här platsen. En annan parameter som gör att ICAs reklam passar in i sitcom-facket är att 

reklamfilmerna är utformade mer som avsnitt i en sitcom. Varje avsnitt har en ny handling, 

och inga av avsnitten hänger ihop rent handlingsmässigt. Tele2s reklamfilmer skiljer sig i det 

här hänseendet. Dock kan man se att de första reklamerna påminde lite om en sitcom. I de 

första episoderna var berättelsen centrerad kring arbetet på en viss specifik plats, ett Tele2-

kontor. Men det har ändrats genom resans gång. I och med att Tele2 presenterade karaktären 

Francis har de senare reklamfilmerna börjat följa något som mer påminner om en 

långsfilmsstruktur, reklamfilmerna hänger lite mer ihop och den följer mer en tydlig tidslinje. 

En sådan här berättelse kan fånga mer engagemang hos åskådarna då en mer 

sammanhängande berättelse kan få folk att vilje se mer, se vad som händer härnäst. Dock kan 

det vara lite problematiskt om man inte hängt med från början. Då är ICAs angreppssätt bättre 

då man lättare kan komma in i berättelsen. Hänger det inte samman kan man lätt som 

åskådare komma in när som helst och ändå förstå. Ser man till Com hems reklamfilmer kan 

man konstatera att de mer påminner om ICA-reklamerna, men ändå inte. I fallet Com hem 

utspelare sig inte berättelsen på en viss plats, utan man får istället följa endast karaktärerna 
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och vad de gör. Det som förenar dem är att varje episod handlar om något nytt, 

handlingsmässigt hänger de inte ihop. 

5.4 Information 

 

När man ser reklamfilmerna kan man konstatera att information presenteras i samtliga av 

dem, de informerar om produkter, erbjudanden, företagets existens och så vidare. 

Presentationen av informationen sker på olika sätt. ICA exempelvis bakar in sin information 

så att den visas samtidigt som händelserna i ICA-butiken utspelas, medan i Tele2-reklamerna 

visas oftast informationen när berättelsen om Frank är slut, den är en separat del av 

reklamfilmen. Det finns både gott och ont med de metoder företagen använder sig av. Dock 

ett ganska stort problem som möjligtvis kan uppstå i samband med storytelling-kampanjer, är 

att åskådarna struntar i informationen. Om man har en story och karaktärer som lyckas 

engagera folk och fånga deras intresse, kan det finnas en risk att folk bortser från 

informationen, de bryr sig inte om den. Istället lägger de helt fokus på händelserna och vad 

karaktärerna i reklamfilmen har för sig. Storyn men inte informationen är viktig för de som 

ser reklamfilmen. Om så är fallet, har företaget misslyckats med reklamfilmen, då syftet med 

en sådan är att få fram information om vad man har att erbjuda. Å andra sidan borde folk vara 

medvetna om vilket företag det är som ger ut reklamfilmen, och det kan också ses som en 

sorts reklam. Folk blir medvetna om deras existens, men har inte full koll på de aktuella 

erbjudandena företaget har att erbjuda. Att folk ska uppmärksamma företaget och få kunskap 

om det beskrivs som ett av huvudsyftena med att marknadsföra sig genom storytelling, och 

även om folk inte uppmärksammar erbjudandena kan storytelling-kampanjen bidra med just 

kunskap om företaget och vad det står för. 

5.5 Klimax 

 

En parameter i modellen analysen utgick ifrån var att en reklamfilm borde ha ett starkt klimax 

som får folk att vilja se mer. Klimax används av samtliga tre företag, men de använder klimax 

på olika sätt. ICA arbetar mycket med uppbyggnad som leder till ett starkt klimax som oftast 

består av något humoristiskt. Tele2 däremot, vars reklamfilmer påminner mer om långfilmer, 

jobbar inte lika mycket med uppbyggnad, utan den håller ett ganska jämt tempo genom 

reklamfilmens gång. De avslutas på ett sådant sätt att det möjliggör en fortsättning. Com hem, 

som gestaltar olika nättrender, använder sig av de klimax som finns i de klipp de gestaltar. I 

ett storytellingsammanhang fungerar samtliga metoder för klimax. Storytelling används för att 

fånga folks intresse och ett klimax är ett verktyg för att lyckas med det. Genom att ICA 

använder sig av mycket humor i sina klimax, väcker det folks vilja att se mer, de vill se vad 

för humoristiskt som händer i nästa del av reklamserien. Även Tele2s metod för klimax 

fungerar för att väcka folks intresse, det då avslutningen öppnar för en fortsättning. Det kan få 

folk att vilja se vad som händer härnäst. Com hem använder även de mycket humor i sina 

reklamfilmer, vilket är ett effektivt för att få folk att vilja se mer.  
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6 Slutsats 
 

Hur använder företag storytelling i sina reklamkampanjer? 

Vi kan se ifrån de tre reklamkampanjerna vi har undersökt att graden användning av 

storytelling varierar, mellan de olika kampanjerna men också mellan varje avsnitt. ICA’s och 

Tele2’s reklamkampanjer är båda två garanterat en del av storytelling, de kvalificerar in sig på 

i princip alla punkter men något undantag, men innehåller det viktigaste inom 

berättarteknikstrukturen. Com hem däremot saknar viktiga strukturella pelare för att kunna 

anses som storytelling, även om de började lovande i de första avsnitten. Antingen saknar de 

helt kompetens inom området eller så har de gjort ett medvetet val att inte fortsätta med 

stoytelling. Vi kan dock se inkonsekvens i alla tre kampanjer som vi främst tror beror på 

kompetens som gör att kvaliteten på kampanjerna sänks och de istället för att utveckla 

berättelsen använder sig av fristående avsnitt. Det kan dock bero på många olika saker bortsett 

från kompetens, de kan vara så att de vill skapa lite variation och kontrast till deras berättelser 

och smyger in fristående reklamfilmer emellan. 

 

Det finns reklamkampanjer som använder sig av storytelling för att förmedla sitt budskap till 

åskådaren, det finns också kampanjer där man försöker men inte lyckats på grund av olika 

anledningar. Det vi har kommit fram till är att både ICA och Tele2 utan att överdriva 

använder sig av storytelling till största del, där Tele2’s reklamkampanj växer in mer i rollen 

som storytelling. Com hem började med en lovande inledning till storytelling men sedan valt 

att inrikta sig på enbart en av de parametrar som ingår i analysmodellen. Företag använder 

storytelling som ett marknadsföringsverktyg, det är dock ett val man gör och alla 

reklamkampanjer är inte ett försökt till storytelling. För att lyckas skapa en bra storytelling-

kampanj behöver företagen känna till den narrativa strukturen men också ha rätt kompetens 

och resurser för att genomföra det. 

 

Företagen använder storytelling i sina reklamkampanjer men de använder det på olika sätt och 

mer eller mindre. ICA använder sig kontinuerligt av storytelling och följer den narrativa 

strukturen som vi beskriver i analysmodellen, de gör egentligen inga avvikelser eller andra 

kompromisser utan arbetar utifrån en storytelling-kampanj. De använder sig av ett upplägg 

som kallas sit-com där varje avsnitt är fristående men ändå har ett sammanhang i det stora 

hela, de byter aldrig miljö utan miljön utgörs av en ICA-butik. Sättet de presenterar 

berättelsen på är med en viss modifikation utifrån de förutsättningar reklambranschen 

erbjuder. Tele2 använder storytelling på ett sätt som mer liknar den traditionella betydelsen av 

storytelling så som spelfilm eller en miniserie gör. Istället för en konstant miljö får man följa 

en karaktärs liv, där fokus ligger på dennes handlingar och situationer. De länkar även ihop 

vissa avsnitt genom att börja ett avsnitt där det förra avslutades, det ger en större möjlighet till 

att berätta och utveckla berättelsen. Precis som ICA följer Tele2 den narrativa strukturen som 

är beskriven i analysmodellen, Tele2 har större fokus på karaktär och berättelse medan ICA 

fokuserar mer på uppmärksamhet och klimax. Com hem börjar sin reklamkampanj med Judith 

och Judith på ett sätt som öppnar för en storytelling-kampanj, de presenterar karaktärerna och 

etablerar en miljö. Där efter följer ett par avsnitt i samma anda men sen tar de annan 

vändning. De går helt ifrån tre av parametrarna i analysmodellen och fokuserar enbart på 

uppmärksamhet och att leverera information. Att skapa uppmärksamhet och få ut sitt budskap 

ingår i storytelling, vilket gör att de delvis använder sig av storytelling. Vi anser att det inte är 

tillräckligt för att reklamkampanjen kan anses som storytelling för de saknar andra viktiga 

parametrar för storytelling. Företag använder sig av storytelling i reklamkampanjer på olika 

sätt, en del använder hela konceptet medan andra använder delar av för att presentera sina 

kampanjer. 
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6.1 Vidare forskning 

 

Vår analysmodell är en grund för att beskriva och förklara vad som är viktigt för storytelling i 

reklamkampanjer. Den öppnar för vidare forskning kring viktiga parametrar och synsätt på 

vad som präglar storytelling i reklamkampanjer. Modellen kan användas som en guide och en 

mall för att skapa en bra och fungerande struktur för en reklamkampanj, som är tänkt att 

använda storytelling som ett marknadsföringsverktyg.  
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informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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