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I 

Förord 
Det var en gång... 
Denna inledande fras vet vi att du hört ett flertal gånger om inte flera hundratals gånger. 
Frasen har blivit en självklarhet för en inledning av en berättelse. Du vet vad som väntar 
dig, en intrig, spänning och ett slut. Du blir förväntansfull och lyssnar noggrant på vad 
berättelsen har att förmedla. Säkert lär du dig något nytt som både kan karaktäriseras som 
onödigt eller värdefullt. Vad berättelsen än innehåller blir du fängslad av den och du vill 
inte gå miste om slutet för då kanske du missar hela poängen.  
 
Visst vore det skönt om det vi nu inleder med att skriva skulle bli till en detektivroman, 
en litterär bok som har till syfte att inspirera och fånga läsarens fantasi och 
uppmärksamhet. Som om inte det vore nog så stor utmaning, denna text har en ännu 
större ambition. Vi ska inte bara roa eller fängsla, vårt mål är att överraska och komma 
med en poäng som kan väcka nya tankar och insikter.  
 
Vi vill tacka vår handledare Bo Westerlund för de motiverande och stödjande möten vi 
haft under skrivandets gång. Ytterligare ett stort tack vill vi ge de tre huvudpersonerna i 
berättelsen Ulf Palmenfelt, Per Gustavsson och Matts Heijbel, för deras utläggningar och 
svar på våra frågor. Utan dessa herrar hade vår berättelse aldrig fått den intrig den har 
idag.  
 
I denna uppsats riktar vi oss till dig som studerar och är intresserad av storytelling samt 
har som syfte att hitta inspiration till din kommande uppsats. Vi vill även tala till dig som 
praktiskt utövar storytelling idag. Känner du inte igen dig i ovanstående beskrivningar är 
du givetvis hjärtligt välkommen att läsa den ändå. Vår berättelse handlar om storytelling, 
vi hoppas att du kommer få lika mycket inspiration av att läsa berättelsen som vi fick av 
att skriva den! 
 
Borås den 7 maj 2010 
 
 
 
 
Josefine Danielson    Sandra Jonsson 
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Svensk titel: Finns det en mördare av storytelling?  
 
Engelsk titel: Is there a murderer of storytelling? 
 
Utgivningsår: 2010 
 
Författare: Josefine Danielson & Sandra Jonsson 
 
Handledare: Bo Westerlund 
 
Abstract 
One day two students at the University College of Borås came across the concept of 
storytelling (stories in and about organizations), which seemed to live in a glare of 
blooming meadows. The concept was in its early days to conquer the world’s 
organizations with its advantages and recipe for success. However, the students had been 
suspicions about the success of enriched texts of storytelling. The students suspected that 
something was wrong but did not know what it was.  Their curiosity led them into 
starting digging deeper in their suspicions and found a mystery to solve problems that 
were even difficult for the researchers. It turned out that storytelling tended to fall into a 
horrible fate unknowingly. The gravity came into play and the two students took on the 
responsibility of finding the potential traitor who might have had consciously or 
unconsciously an intention of actually murdering storytelling. In an attempt to find the 
murderer, they have opted to use an abductive approach of method. The method 
resembles that of a detective kind of work were each and every clue plays an important 
role. The narrative describes the empirical material. 
  
With a lot of courage, curiosity, ambition and a pinch of creativity the two students went 
out to look and to try and find clues that would help them with understanding and 
explanation of the murder mystery. Their desire is to give their readers an opportunity to 
solve the murder by themselves and this implies that the students could not reveal the end 
of the story at this point. The students' goal was still to save storytelling... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Stories in and about organizations, Narratives, Communications, Organisa-
tional Change 



 

III 

Sammanfattning 
Två studenter vid Högskolan i Borås hade en dag fått nys om begreppet storytelling vilket 
verkade leva i ett bländande ljus av blomstrande ängar. Begreppet låg i startgroparna för 
att erövra organisationsvärlden med dess fördelar och framgångsrecept. Dock hade 
studenterna fått misstankar om de framgångsberikade texterna om storytelling. Något var 
på tok, men vad det var för något visste de inte. Deras nyfikenhet fick dem att börja gräva 
djupare i sina misstankar och fann en gåta nog svår att lösa för en forskare. Det visade sig 
att storytellingen tenderade att hamna i ett fasansfullt öde, utan att ens veta om det. 
Allvaret kom med i spelet och de två studenterna tog på sig ansvaret att finna den 
tänkbara förrädaren som kan ha medveten eller omedveten avsikt att faktiskt mörda 
storytellingen. I ett försök att finna mördaren har de valt att använda sig av en abduktiv 
metod. Metoden kom att efterlikna ett detektivarbete där varje ledtråd spelade en viktig 
roll. I den narrativa jakten redogör de för sitt empiriska material. 
 
Med mycket mod, nyfikenhet, en nypa kreativitet och en stor näve ambition gav sig de 
två studenterna ut för att finna ledtrådar som kan ge dem en förståelse och förklaring för 
mordgåtan. Deras strävan efter att ge dig som läsare en möjlighet att lösa mordet gör att 
vi här inte kan avslöja slutet. Studenternas ambition blev ändå att rädda storytellingen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Storytelling, Berättelser, Kommunikation, Organisationsförändring 
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1 Inledning 
I följande kapitel har vi valt att presentera bakgrunden till vårt forskningsområde. Vilket 
senare kommer att utmynna i en problemdiskussion som avslutas med våra forsknings-
frågor. Vidare har vi formulerat uppsatsens, syfte, avgränsning samt disposition.  

1.1 Bakgrund  
Då var det dags för oss två managementstudenter att påbörja vårt uppsatsskrivande. Våra 
tankar kring vårt ämne för denna uppsats har väckts och vi ställer oss frågorna: Vad är vi 
intresserade av? Vad ska vi kloka studenter kunna formulera för texter som du som läsare 
har nytta av? Vad kan vi säga bortom det vanliga, kan vi ens det? Det formuleras allt fler 
texter som faktiskt inte fungerar i praktiken. Vi får en känsla av att vi står och trampar i 
denna djungel av texter utan att ta oss framåt. Vad vi har tagit fasta på efter vår treåriga 
utbildning är att management har gått ifrån det ”perfekta språket” och dess sannings-
projekt mot att vi inte kan ta del av referenser av vad som är rätt och fel.  Vi har förstått 
att det inte finns några fantastiska lösningar eller recept. Utifrån dessa tankar har vi insett 
att de tidigare texter vi fått ta del av om förändringsarbete och storytelling inte känns lika 
effektiva och spännande längre, vad beror då detta på? 

1.1.1 Vad har Storytelling och organisationsförändringar gemensamt? 
Storytelling och förändringsarbete är två viktiga områden som vi alla har kommit i kon-
takt med på ett eller annat sätt. Dessa områden har intresserat oss människor sedan lång 
tid tillbaka. Vi ser storytelling idag nästan är ett så kallat ”modeord” och har fått känslan 
att ledare och författare slänger ur sig ord inom detta område utan att förstå innebörden 
med dem. 
 
Jackson och Carter (2002) beskriver hur organisationers komplexitet har bidragit till att 
forskningen trots mer än hundra års studier inte lärt oss så mycket om dem. Det har 
endast löst få av de problem som hänger samman med området och än mindre hittat 
identifierbara lösningar. En förklaring till dessa bleka forskningsresultat anser författarna 
kan vara semiotikens grundprincip, symbolens/symbolismens inverkan hos människan. 
Vi uppfattar symboler olika och därmed försvåras den gemensamma uppfattningen och 
det blir då mer komplext att hitta generella mönster och förhållanden inom organisa-
tioner. (Jackson & Carter 2002) Ändå finns det mängder av litteratur som beskriver 
organisationer och dess processer som har till syfte att förbättra dem. Dock påpekar 
författare av organisationslitteratur ofta vikten av att se deras böcker som 
inspirationskällor med konstruktiv teori snarare än en handbok för just åtgärder eller 
beteenden.  
 
Vi känner en frustration över att allt fler författare försöker artikulera texter om hur 
problematiken med förändringsarbete ska lösas samt att storytelling börjar gå i samma 
fälla. Denna frustration har lett till att vi vill försöka skriva något annat som kan ge oss en 
insikt i denna problematik. Vi ställer oss frågande: Har storytelling och förändringsarbete 
något gemensamt? Kan storytelling ha en inverkan i förändringsarbete? 
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1.2 Problemdiskussion 
Förändringar sker överallt i samhället, både privata som globala. En följd blir att dagens 
organisationer ständigt utsätts för externa krav ifrån omgivningen. (Wikström, 2003) 
Detta samt den ökande konkurrensen leder till att fler och fler förändringar i organisatio-
ner sker. Frågan är då hur människan hanterar alla dessa förändringar?  
 
Det formuleras allt fler texter om hur ledare ska kunna hantera all den förändring som 
sker, antingen innehåller dessa texter än en gång lärdomar, recept eller generaliseringar 
som vi tycker inte håller i praktiken. Wikström (2003) förklarar hur viktigt det är för 
företag att ständigt utvecklas. Författaren klargör att det därför har blivit viktigt att sprida 
kunskaper om erfarenheter av förändringsambitioner.  Detta har författare tagit fasta på 
och beskriver ofta i sin litteratur om ”success stories”, istället för beskrivningar om själva 
problemen som kan uppstå i förändringsarbeten. Vidare förklarar Wikström (2003) att det 
är mer relevant att gå ifrån texter med färdiga svar och framgångsrecept och istället 
beskriva de problem, svårigheter och möjligheter som förändringsarbete består av. Att 
istället redovisa förändringarna såsom de upplevs av de berörda. Wikström (2003) menar 
också att sådana texter har lättare att visa mångfalden och erfarenheterna. 
Förändringsarbeten kan varken kallas för succéer eller fiaskon, då förenklas 
komplexiteten i förändringar, alltså deras drivkrafter och konsekvenser. (Wikström 2003) 
Vi har ännu inte sett någon forskare eller författare som lyckats formulera hur en ledare 
bör hantera detta på bästa sätt. 
 
Eftersom det kommit fram att recept inte är effektivt inom ett förändringsarbete har vi 
insett att det är problematiskt att formulera några lärdomar kring detta. Speciellt om det i 
själva verket inte finns några svar. Därav har ett intresse för denna studie byggs upp 
eftersom vi vill få en inblick hur människan kan jobba med förändringsarbete utan att tala 
om recept. Med dessa tankar skapades ett intresse att göra något annat.  Vi vill gå ifrån 
självklarheterna inom förändringsarbete då det är tydligt att vi ofta misslyckas inom detta 
område. Under vår utbildning har vi fått en känsla av att begreppet storytelling håller på 
att gå i samma fälla som förändringsarbete, speciellt då författare benämner det som ett 
verktyg. Kan det vara så att många författare som har artikulerat texter kring storytelling 
och förändringsarbete försöker eftersträva ett ”perfekt språk” som innehåller 
framgångsrecept? Alla dessa framgångsrecept lovar oftast mer än dem håller. Vi kan ana 
att motståndet som påträffas vid avsaknaden av recept ger oss en nytta, eftersom det då 
inte blir en rutin som tvingas upprepas, en upprepning som strävar efter självklarheter. Vi 
vill därför visa att det ”perfekta språket” kanske inte alltid är så perfekt. 

Storytelling är en uråldrig tradition som människor använt sig av i flera tusen år för att 
kommunicera. Verktyget har blivit populärt eftersom berättelser ofta berör känslomässigt 
samt underlättar kunskapsförståelsen då den sätts i ett sammanhang. (Mossberg & 
Johansen 2006) Vidare menar författarna att berättelser fascinerar och sprider budskap, 
vilket skapar medvetenhet och underlättar att bli ihågkommet. Denning (2005) förklarar 
att storytelling i organisationer är mer än bara ett verktyg. Det är en hel uppsättning 
verktyg som kan uppnå flera syften, såsom kommunicera vem du är eller vem ditt företag 
är, överföra värden, sprida kunskap, tygla ryktesvägar samt leda åhörarna in i framtiden. 
Vidare redogör Denning (2005) att storytelling är ett uppträdande och att det är en 
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ovanlig färdighet som en ledare äger. Han fortsätter att argumentera för storytelling som 
ett effektivt verktyg inom organisationer. Med rätt typ av berättelse vid rätt tillfälle menar 
Denning (2005) att verktyget storytelling är otroligt mottaglig för en ny idé. 

Denning (2005) tar upp fyra viktiga nyckelkriterier för att en story ska lyckas. Utifrån 
dessa nyckelkriterier formulerar han storytelling som en garanti för lyckat ledarskap vil-
ket vi anser författare bör se upp med. Verktyget storytelling mister då den kraft som från 
början var unik. Vi ser en risk i att använda sig av framtagna modeller. Modellerna går 
ifrån orsaken till varför vi egentligen använder oss av dem (i det här fallet berättelser). 
Det blir då snarare en regel som blir till ett tvång att upprepas. Enligt Mossberg och 
Johansen (2006) fungerar storytelling som problemlösare. Berättelser vägleder hur 
medarbetarna ska gå tillväga och agera när ett problem uppstår förklarar Alvesson och 
Sveningsson (2008). Författarna professionaliserar här storytelling som ett fulländat 
verktyg. Sveriges ”Mr Corporate Storyteller”, Matts Heijbel (www.storytellers.se 2008) 
ser sin uppgift att kommunicera storytelling till svenska företag som ett framgångsrikt 
verktyg, vilket han menar kan utveckla verksamheter, personal och affärer. ”För mig är 
det obegripligt att inte varje företag och organisation medvetet utgår från detta faktum” 
(Matts Heijbel, www.storytellers.se maj 2005 uppdaterad april 2008). Heijbel (2008) 
menar att det finns en problematik med att svenska företag inte blivit introducerade för 
ämnet och fått förståelse för hur verktyget fungerar. 
 
Vi ser här en problematik eftersom när vi intar oss rollen som ”kloka” på storytelling likt 
Denning (2005) och Heijbel (2008) gör, förlorar vi även möjligheten att använda oss av 
berättelser såsom förr i tiden. Då berättelser var ett sätt att sprida information och 
kunskap. Säkerligen upptäcktes det redan då vilken kraft och påverkan en berättelse kan 
ha. Vi anser att ovan nämnda författare tar ett steg ifrån grundtanken med storytelling. 
Den laddning som fanns i berättelserna, gjorde att de gick att återberättas. Denna 
laddning kan gå förlorad i och med recepten som börjar ta form.  
 
Jackson och Carter (2002) skiljer mellan betecknare och betecknad, där betecknare är vad 
symbolen står för och betecknad är vad symbolen i själva verket säger, enligt individen.  
Utifrån detta resonemang började vi fundera på om det finns skillnader mellan Berättelser 
och berättelser, alltså en skillnad mellan berättelser med stort och litet b. Där det lilla b:t 
är det symbolen står för och det stora B:t vad symbolen säger. Berättelser med stort B ser 
vi som verktyget storytelling som författarna vill bli ”kloka” på vilket ger verktyget 
garantier. Stort B tenderar att lova mer än det håller, eftersom författarna vill ge ett svar 
på hur en berättelse ska se ut. När detta händer försvinner berättelsens naiva kraft. 
berättelser med litet b kännetecknas av det naiva som inger trovärdighet och förtroende. 
Dessa går ut på att tillåta olika roller (som inte anammar något recept). Likaså handlar 
inte förändringsarbete om att formas till en roll.  
 
Frågan vi till en början ställde i slutet av bakgrunden; om storytelling har en inverkan i 
förändringsarbete, kanske vi snarare ska se som en retorisk fråga som det inte finns svar 
på. Utan det är en fråga som tar vårt uppsatsskrivande framåt. Kan det istället vara så att 
förändringsarbete där det har funnit inslag av storytelling, blev mer spännande och 
därmed kännetecknades som ett litet b? Vad händer när vi ser teorier inom storytelling 
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och förändringsarbete som en sanning? Kanske måste vi behandla storytelling och 
förändringsarbete som konstruktioner istället för självklarheter? Vi ser en risk med att 
organisationsförändringar uppfattas som faktiska rutiner. Detta kan skapa en illusion om 
att vara det lilla b:t (vilket kännetecknas av det naiva som inger trovärdighet och 
förtroende) istället för att framvisa vad de egentligen är – det stora B:t. Är storytelling på 
väg att uppfattas som det stora B:t frågar vi oss; Vilken typ av effekt ger då detta? 

1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån problemdiskussionens resonemang har vi formulerat följande forskningsfrågor, 
som vi ser som retoriska hjälpmedel för vårt uppsatsskrivande: 
 

o Kan vi visa vad skillnaden mellan Berättelser med stort B (som lovar mer än det 
håller) och berättelser med litet b (vilka innehåller den naiva kraften som inger 
trovärdighet och förtroende) innebär? 

o Finns det en mördare av storytelling? 
o Kan vi se om förändringsarbete har blivit en självklarhet och om storytellingen då 

håller på att gå i samma fälla? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån den teoretiska referensramen samt det empiriska 
materialet, få en djupare förståelse om författarna kring storytelling och förändringsarbete 
håller på att döda begreppen, genom att utveckla framgångsrecept. Vårt förklarande syfte 
är att försöka framvisa varför storytelling har tendens att gå i samma fälla som 
förändringsarbete och därmed bli en självklarhet samt på vilket sätt det kan vara farligt att 
formulera recept inom dessa områden. Vi vill med denna undersökning ge läsaren en 
förståelse för storytelling samt förändringsarbete och dess problematik. Det explorativa 
syftet med vår uppsats blir att se vilka konstruktioner och självklarheter som redan 
existerar inom storytelling samt förändringsarbete. 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera på vad storytelling har för inverkan i organisationer internt och 
väljer därför att inte fördjupa oss för vad storytelling har för inverkan externt, eftersom 
detta perspektiv inte är relevant för uppsatsens syfte. 
 
Vi avgränsar oss empiriskt till tre djupintervjuer. Våra respondenter är etnologen Ulf 
Palmenfelt, sagoförfattaren Per Gustavsson samt Sveriges ”Mr Corporate Storyteller” 
Mats Heijbel. Den teoretiska avgränsningen är uppdelad i tre områden; förändringsarbete, 
storytelling samt organisation. Eftersom vi inte strävar efter ett svar eller en sanning anser 
vi att valet av teoretisk avgränsning inte är särskilt betydande för resultatets giltighet. 
Däremot har vi valt teorin efter vårt eget intresse och för vad vi tror kan hjälpa oss i 
processen.  
 
Vårt metodologiska ställningstagande avgränsar oss ifrån att säga det som redan är sagt. 
Hermeneutikens syfte grundar sig i tolkning för att skapa förståelse för verkligheten 
eftersom varje tolkning är en retorisk förstörelse av världen avgränsar vi oss ifrån att 
komma fram till en slutsats, utan istället leverera en slutdiskussion. 



 

5 

 
Vi måste dock erkänna att vi har en tveksam inställning till att överhuvudtaget avgränsa 
oss i vårt uppsatsskrivande. Eftersom vi måste vara öppna för alla möjliga ledtrådar, 
tankar och idéer som vi kan tänkas stöta på under skrivandets gång, vilket vi begränsar 
oss till då vi avgränsar oss. 

1.6 Disposition  
Uppsatsens utseende följer inte den traditionella ramen för uppsatsskrivande. Vi har valt 
att placera metodkapitlet sist i arbetet eftersom vi inte vill avslöja för mycket för tidigt i 
uppsatsen. Du som läsare ska inte påverkas av våra val av metod, utan vi vill ge dig en 
möjlighet att tolka fritt vilket skulle begränsas om vi presenterat metoden tidigare. I 
metodkapitlet motiverar vi våra val av ansatser för uppsatsskrivandet det vill säga: 
forskningsansats, datainsamlingsmetod samt metod vid tolkning av empirisk data. Det 
framgår där på vilket sätt vår kandidatuppsats skiljer sig ifrån en traditionell uppsatsram. 
Givetvis kommer vår uppsats innefatta en form av återgivelse av det empiriska 
materialet, teorikapitel, samt analys och en slutdiskussion. Det narrativa språket 
genomsyrar vår uppsats och har styrt vår utformning av den. Tanken är att du som läsare 
ska få följa våra tankegångar genom att läsa vår berättelse (uppsats) kring vår utveckling 
och de hinder vi fått vara med om under processens gång.  
 
Vi har avstått ifrån en slutsats där resultatet presenteras. Att presentera en slutsats hade i 
våra ögon setts som att gå i samma fälla som tidigare författare kring de områden vi 
undersöker.  Eftersom syftet med vår studie är att snarare få en djupare förståelse än att 
hitta en sanning eller ett svar. Detta är även omöjligt att nå vid användandet av den metod 
vi valt. Vi avslutar därför vår kandidatuppsats med endast en slutdiskussion där våra 
upptäckter och förhoppningsvis en överraskande poäng formuleras. Det är dock viktigt 
för oss att vår text lyfter fram ämnet på ett sätt som får dig som läsare att själv reflektera, 
tolka och skapa dig egen uppfattning i frågan. Däremot kommer en förslagsvis fortsatt 
forskning presenteras. 
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2 Genomförande – Det är här det hela börjar 
Denna del av uppsatsen har vi valt att skriva utifrån en narrativ karaktär. Vi kommer 
nedan att inleda vår berättelse med att motivera våra valda teorier därefter presenterar 
vi vår teoretiska referensram. Vidare berättar vi hur teorin kommer att ligga till grund 
för tolkningen vi gör i den fortsatta empiriska analysdelen samt den avslutade 
slutdiskussionen. Vår berättelse avslutas med förslag till vidare forskning inom området.  

2.1 En mordgåta, en intrig, två vänner  
Vi fick ett anonymt samtal, någon hade fått in ett tips om ett mord som kan komma att 
begås. Vi uppmanades att göra något innan det är för sent! Det fanns antydningar om att 
detta tragiska redan kan ha skett, därför måste vi skynda oss, det finns ingen tid att 
förlora. Skulle ett mord begås är brottet oåterkalleligt, vilket inte kan lämna något offer 
efter sig som kan vittna. Detta vore förödande eftersom vi då aldrig får veta vem 
mördaren är.  
 
Finns det en mördare av storytelling? Vi är två vänner som tog oss an uppdraget att lösa 
denna mordgåta. Vi måste fånga förövaren innan mordet har begåtts. Vi har därför ställt 
ytterligare frågor: Kan vi visa vad skillnaden mellan Berättelser med stort B, som lovar 
mer än det håller och berättelser med litet b, vilka innehåller den naiva kraften som inger 
trovärdighet och förtroende innebär? Kan vi se om förändringsarbete har blivit en 
självklarhet och om storytellingen då håller på att gå i samma fälla? Likt detektiver måste 
vi nu börja leta efter ledtrådar som kan föra oss till en förståelse för denna mordgåta. 
Eftersom du som läsare ska ha samma chans som oss detektiver att lösa gåtan får du 
nedan ta del av alla de ledtrådar som vi samlat in. Vi vill ju inte fuska genom att dölja det 
vi redan vet, utan det ska vara ”fair play”. 

2.2 Motivering till våra första ledtrådar 
Vi har valt att ta del av teorierna nedan för att de belyser de ämnen vi intresserar oss av 
att undersöka. Vi tror att vi kan hitta intressanta utsagor i dessa teorier som kan leda till 
nya insikter för att berika våra infallsvinkar angående storytelling. Vi har även valt att ta 
del av teori som vi säger oss emot för att påvisa relevansen i vårt ämne. En viss del av 
teorin som vi tar upp ger oss en djupare förståelse kring vårt ämnesområde. Vi upplever 
att det idag finns fullt av texter om hur läsaren kan bli framgångsrik inom storytelling och 
förändringsarbete. Dessa texter kan vi se som våra första ledtrådar.  

2.2.1 Förändringsarbete 
För att kunna se storytellingens och förändringsarbetes likheter och problematik anser vi 
att vi måste gå ifrån det framgångsrika ”förändringstänk” som många författare 
förespråkar och därför påvisa vad som sägs om dessa recept. Vi anser att de 
förändringsförfattare vi valt att beröra är mer eller mindre medvetna om denna 
problematik, men ändå misslyckas de i sina texter då samtliga anammar modeller och 
framgångsrecept. Alla dessa förändringsförfattares texter mynnar ut i en slutsats. Vi får 
även en känsla att författare har en tendens att krångla till det, vi vill inte se 
förändringsarbete som något svart eller vitt. Förändringsarbete inom organisationer 
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misslyckas ständigt, är det så att vi inte följer dessa modeller rätt eller kan det bero på 
något annat?  

2.2.2 Storytelling 
Då vår fokus i denna mordgåta är storytelling tror vi att vi utifrån forskarnas 
formuleringar för lyckat förändringsarbete kan skapa ett perspektiv för att förstå 
storytellingtexter. Vi vill veta hur författaren Stephen Denning motiverar verktyget 
storytelling och på vilket sätt han anser att verktyget kan ha tendens till att vara ett 
gynnsamt recept inom organisationer. Vi tror att vi kan hitta en bra diskussion och 
jämförelse mellan Denning (2004, 2005) och Czarniawska (1999) då hon lyfter fram 
berättandets kraft inom organisationer. Czarniawska (1999) har en vision om det 
narrativa som går ifrån modeller. Hon är skeptisk till vetenskapliga påståenden och 
förklaringar av världen, istället förespråkar hon ett tillvägagångssätt som bygger på 
berättelser, litteraturteori och kulturella studier. Denning (2004, 2005) däremot har blivit 
kallad för ”storytellingguru” och har på så sätt en stark makt inom denna typ av teori. Vi 
vill veta vad han säger för att få en uppfattning kring begreppet storytelling och hur det 
formuleras att fungera.  

2.2.3 Organisation 
Eftersom vi studerar organisationers inverkan av framtagna ledarskapsrecept såsom 
storytelling anser vi att Jackson och Carters (2002) åsikter kring organisationsbeteende är 
intressant att studera. Författarna erbjuder en förståelse för hur och varför människor 
uppträder i organisationer samt ger förståelse för den påverkan organisationer har på 
människors beteende. Denna teori tror vi kan öppna våra ögon för vad människor 
verkligen reagerar på jämfört med vad Denning (2004, 2005) påstår. I boken beskrivs 
skillnaden mellan betecknare och betecknat i semiotikens komplexitet, vilket har 
inspirerat oss till att skilja mellan berättelser med litet b och Berättelser med stort B. 

2.3 Det här har vi att gå på – Bevismaterial  
Vi samlades för att gå igenom vilka bevis och motiv som kan tänkas vara givande för att 
få en förståelse för den gåta vi tagit oss an att lösa. Vi upptäckte att vi befann oss i en 
djungel av författare och deras texter angående organisationsförändring och storytelling. 
För att begripliggöra gåtan bestämde vi oss för att jämföra storytellingens tendens till att 
gå i samma fälla som förändringsarbete har begått. Kanske kunde en ledtråd finnas i 
texterna om förändringsarbeten. Det blev en diskussion bland mängderna av teori vi 
samlade in. För att strukturera upp vad författarna hade att säga angående områdena; 
förändringsarbete, storytelling och organisation presenterar vi här de frågor vi ställde till 
dem under insamlingen av bevismaterialen: 

2.3.1 Vad innebär förändringsarbete egentligen?  
Alvesson och Sveningsson (2008) förklarar att det ofta sägs att organisationer måste lära 
sig att anpassa sig till förändringar eller riskera att misslyckas. Misslyckandet kan 
förklaras som begränsad kunskap om vad som egentligen pågår och saknaden av sin 
självförståelse med andras förväntningar. Ett sätt att hantera detta menar Alvesson och 
Sveningsson (2008) är att utveckla nya metaforer för förändringsarbete, vilka kan 
klargöra och vägleda processen. Företagsfolk följer gärna moden och efterliknar därför 
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vad de tror att andra har gjort. Det är exempelvis viktigt att likna innehållet i en 
förändring till större institutionella och populära recept och framgångstrender som 
cirkulerar ute i näringslivet eller bland konsulter. (Alvesson & Sveningsson 2008)  
 
Alvesson och Svenningsson (2008) menar på att de flesta förändringsprogram inte ger de 
resultat som står i förhållande till de resurser som läggs ner på dem, att recepten inte 
uppfyller sina löften. Detta leder till fakta som att 70 procent av alla förändringsinitiativ 
misslyckas. Trots detta hävdar författare att det är möjligt att kontrollera förändringarna 
genom olika former av planering och design. Alvesson och Svenningsson (2008) klargör 
att en organisationsförändring ofta formuleras som en öppen, kontinuerlig och 
oförutsägbar process utan tydlig början eller avslut. Vidare menar de att de olika 
föreställningarna förändringar bidrar med, ger uttryck för helt olika ambitioner bland de 
berörda. Föreställningarna medarbetarna har om förändringen står i strid med 
uppfattningarna hos ledarna, vilket leder till att de olika föreställningarna förstör 
produktivt arbete. Författarna anser därför att det är viktigt att klargöra sin egen 
uppfattning, ställa den mot andras och utveckla en gemensam förståelse eller åtminstone 
minska variationen och tydliggöra alternativa uppfattningar. Alvesson och Svenningsson 
(2008) förklarar att förändringen sker på grund av inre och yttre förhållanden och aktörer. 
Genom administrativa beslut och handlingar anpassar organisationen sig till 
omgivningens förändringar. Med dessa ord som grund handlar alltså inte 
organisationsförändring bara om framgångsrecept. De berördas individuella och 
kollektiva meningsskapande sätts även i fokus och mode och trender följs, vilket också 
förklarar komplexiteten med att formulera en processuell förändring. (Alvesson & 
Sveningsson 2008)  
 
Alvesson och Sveningsson (2008) klargör att det därför är viktigt att skapa en 
sammanhängande kommunikation, annars kan den förvirring kring budskapen som är 
förknippad med föreställningar om omvandlingsprocessen, lätt skapa fler negativa 
föreställningar. Beroende på vilket perspektiv människan väljer att se förändringen 
uppfattas den på olika sätt. Genom att formulera begrepp och metaforer kan 
organisationer bli mer begripliga. Givetvis sker det alltid utifrån personliga intressen, 
bakgrund, utbildning och så vidare.  (Alvesson & Sveningsson 2008)  
 
Detta fall var minsann mer komplicerat än vad vi till en början trott. Vi ser en tydlig 
oförmåga att förmedla budskap. Nu har vi samlat in tillräckligt med bevismaterial för att 
få en någorlunda förståelse vad förändringsarbete innebär, men vi frågar oss: Kan det 
vara så att storytellingen utnyttjas för att klara av kommunikationen inom en 
förändringsprocess, för att luska vidare måste vi ta reda på om författare dödar begreppet 
när de börjar tala om lyckade förändringsarbeten…  

2.3.2 Finns det verkligen lyckade förändringsarbeten? 
Wikström (2003) menar att vi varken kan kalla förändringsarbeten för succéer eller 
fiaskon, då förenklas komplexiteten i förändringar, alltså deras drivkrafter och 
konsekvenser. Jackson och Carter (2002) förklarar att eftersom människor ibland måste 
agera efter regler ska inte innebörd blandas ihop med beteende. Du gör saker för att du 
måste, inte för att de känns bra eller viktigt. Det kan helt enkelt vara en effekt av en 
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maktrelation och inte delad förståelse. (Jackson & Carter 2002)”Vi måste hänga med, 
annars överlever vi inte!” (Wikström 2003, s. 11) Är en inledande fras som författaren 
Wikström (2003) använder sig av för att beskriva hur lösningar och framgångsexempel 
kan motivera och sprida hopp inom en organisation. Om det finns en lösning frågar sig 
Wikström (2003) vad var problemet? En förklaring menar författaren, kan vara att det 
som uppfattas som ett problem av någon kan vara lösningen av någon annan. Det hela 
beskriver att lösningen inte alltid är självklar och problemet har samma komplexitet. 
Frågan är om de andra i organisationen har uppfattat samma sak som du gällande 
någonting? Så hur vet vi vilken lösning som är rätt för vilket problem? (Om vi ens har 
kännedom om problemet.) Wikström (2003) klargör vidare att ett problem inte är något 
som upptäcks, det är en konceptuell konstruktion som görs för att fokusera 
uppmärksamheten på något. Att benämna något som ett problem betyder egentligen att vi 
tänker ta tag i något och försöka lösa/hantera det i framtiden menar författaren. Jackson 
och Carter (2002) förklarar att vi skapar intryck av ordning genom filter, mallar, rubriker 
och såll genom vilka vi får idéer om hur ordning ska se ut. Wikström (2003) menar att vi 
söker problem för att ordna upp framtiden, vi strävar efter en känsla av att vi har kontroll. 
Likt en ledstång att hålla sig i för att kunna fortsätta. En organisation behöver ha något att 
tro på för att agera. Genom att ge problemet en plats, funktion och syfte skapas det ett 
hopp som möjliggör agerande inom organisationen. (Wikström 2003) 
 
Vi ser en likhet med Wikströms (2003) förklaring av människans strävan efter struktur 
och Jackson och Carter (2002) som beskriver att vi människor har skapat struktur för att 
skydda oss mot det kaos världen annars skulle bestå av. Vidare menar Jackson och Carter 
(2002) att strukturens funktioner är att åstadkomma stöd och att organisera relationer. 
Utan struktur skulle det inte finnas någon organisation. Vi människor skulle inte veta 
varför och hur vi ska agera, varför och hur vi ska välja mellan olika alternativ eller varför 
och hur de är relaterade till varandra. (Jackson och Carter 2002) 
 
Wikström (2003) understryker vikten av att se problemdefinitionen som ett perspektiv av 
många. Författaren förklarar att ett perspektiv grundar sig i att en individ är olika vid 
olika tillfällen och i olika sammanhang. Dessutom är det beroende på vem du är och hur 
du definierar dig som avgör vad du kommer uppmärksamma kring det som sker. Så 
kallad ”sensemaking” skapas inte i nuet utan det är efter ett handlande och agerande som 
du uppfattar verkligheten. Verkligheten påverkas av ditt minne, erfarenheter och 
situationen. (Wikström 2003) Författaren förklarar vidare att denna komplexitet som sker 
inom varje människa gör organisationer svåra att förklara. Jackson och Carter (2002) 
redogör att det är vanligt att undersöka och försöka förstå varför människor beter sig på 
ett visst sätt genom att observera hur de beter sig. Inom semiotiken är en huvudtanke att 
observerbart beteende i sig inte kan avslöja någonting för oss om motiv eller motivation 
anser författarna. 
 
Här har vi en ledtråd som kan ta oss vidare, går storytellingen hand i hand med 
förändringsarbeten går de kanske snart i samma fälla. Kan det vara så att vi redan nu är 
mördaren på spåren? Är det förändringsarbeten som är förrädaren? Om det nu är 
förändringsarbeten som vill mörda storytellingen vad är det då egentligen som hindrar 
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den?  Har vi verkligen tillräckligt med goda skäl att anklaga den? Detta gör att vi måste 
leta efter fler bevismaterial, vilket vi hoppas finna i semiotiken… 

2.3.3 Vad innebär semiotiken egentligen? 
Jackson och Carter (2002) berättar att vi människor använder oss av symboler då vi 
kommunicerar och gör omvärlden förståelig. Avsikten med symboler är att kommunicera 
en innebörd. Varje symbol har tre karaktärsdrag: frånvaro, godtycklighet och skillnad. De 
grundläggande karaktäristiska egenskaperna hos en symbol är att den representerar 
någonting annat och har en frånvaro. Att symboler är godtyckliga betyder att de inte 
behöver vara i en viss form. Det finns inte något inneboende i varje symbol som 
bestämmer vilken form den ska ha. De symboliserar vad som helst genom en 
överenskommelse mellan användarna. Därmed speglar inte symboler verkligheten, de är 
inlärda snarare än givna av naturen. Författarna skiljer mellan betecknare och betecknad, 
där betecknare är vad symbolen står för och betecknad är vad symbolen i själva verket 
säger, enligt individen. Genom varseblivning och erfarenhet har vi människor lärt oss att 
förstå den symboliska värld vi lever i, men skapandet av en mening kan vara svårt då det 
gäller att mottagaren ska tolka symbolerna på rätt sätt. Därför finns det inget beteende 
som är obestridligt rätt eller fel bra eller dåligt, inom organisationer. (Jackson & Carter 
2002)  
 
Alvesson och Sveningsson (2008) beskriver organisationskulturen som språkbruk, 
berättelser, myter och andra artefakter som namnger kända föreställningar och 
övertygelser inom organisationen. Det är fokus på människornas tänkande (kognitiv 
ansats) snarare än beteende. Förändras det kognitiva förändras snart också beteendet. 
(Alvesson och Svenningsson 2008) Vidare klargör författarna att problematiken ligger i 
att organisationen vid en organisationskultursförändring bör vara homogen, vilket sällan 
är fallet. Jackson och Carter (2002) förklarar att organisationskultur i ett semiotiskt 
sammanhang innebär förståelsen av kultur som en samling symboler och tolkningar. 
Dessa delas av en grupp och används för att ge och stärka gruppidentitet och för att ange 
lämpliga beteendemönster för gruppmedlemmar. Det är omöjligt för ledare att föreskriva 
hur symboler ska tolkas eftersom relationen mellan betecknare och betecknad är 
godtycklig och tolkningen och betydelsen av symboler beror på personens erfarenheter. 
Människor kan därför inte tvingas att förstå en enskild symbol eller en värld av symboler 
på ett visst sätt. (Jackson och Carter 2002) Detta förklarar varför Alvesson och 
Sveningsson (2008) skriver att ambitionen inom organisationen ofta är orealistisk och 
kommunikationen av ett och samma budskap kan leda till reaktioner och mer splittring i 
organisationen.  
 
Många bevis pekar mot förändringsarbeten, de har ett klart motiv att faktiskt mörda 
storytellingen, den har ju ingen chans att hålla det den lovar om den riktiga boven faktiskt 
är receptens felaktiga lovord. Vi kan inte utesluta någonting vid det här skedet, fallet är 
långt ifrån löst… 

2.3.4 Hur går det ”goda förändringsarbetet” till?  
Angelöw (1991) förklarar att i det ”goda förändringsarbetet” minskar riklig och direkt 
information risken för rykten vilket är vanligt uppkommande vid förändringsarbeten och 
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kan då orsaka hinder. Vidare förklarar författaren att rykten kan definieras som ett 
förhållningssätt till auktoriteten, en sorts motmakt som sker parallellt med den öppna 
informationen och kan ibland stå i motsats till den. Vid förändringsarbeten när de berörda 
upplever att de håller på att förlora kontrollen över framtiden uppkommer rykten. 
Angelöw (1991) menar även att förändringsinitiativen måste stämma överens med den 
befintliga organisationskulturen annars riskeras passivitet och motstånd. Jackson och 
Carter (2002) klargör däremot att information och kommunikation aldrig kan antas att 
mottagaren av ett meddelande förstår det på samma sätt som avsändaren gör. Dessutom 
menar författarna att det inte finns något sätt att försäkra sig om att de båda sätten skulle 
kunna sammanfalla.  Angelöw (1991) förklarar att det gäller att de berörda har kunskap 
och förståelse för förändringen. Genom utbildning skapas förståelse och kan även 
frambringa de berördas ”tysta kunskap”, vilket författaren anser kan vara nog så viktig 
som ny kunskap angående situationen. Jackson och Carter (2002) förklarar att det inte 
finns någon grund för enhetliga organisationsmodeller, du kan inte få alla medlemmar att 
tänka likadant utan bara sträva åt samma mål och sedan hoppas på att de berörda tolkar 
någorlunda lika.  
 
Angelöw (1991) menar att det goda förändringsarbetet grundar sig i etisk och normativ 
utgångspunkt. Etik handlar om moraliska normer och handlande. Författaren menar att 
det hela handlar om att visa respekt, en ledare bör därför avstå ifrån manipulation och 
maktmedel som tvingar människor att göra något mot deras vilja. Vidare klargör han att 
manipulera kan ge oanade konsekvenser när individen kommer underfund med att 
hon/han har blivit lurad. Jackson och Carter (2002) beskriver retoriken som argumentets 
och övertalningens logik. Författarna förklarar att det finns två olika former av logik: 
Formell logik: associeras med vetenskap och syftar i princip till relationer så som A följer 
B. Managementkunskap svämmar över av denna sorts uttalanden.  Exempelvis om lagret 
är större än efterfrågan kommer priserna att falla. Retorisk logik: Argumentationens 
logik, det innebär logiken som används för att övertyga någon annan att det du säger är 
sant. Författarna menar att när en person förklaras skyldig eller icke skyldig behövs inte 
fakta, den skyldiga kan dömas som oskyldig ibland. Sanningen ligger då i någons 
förmåga att övertala, denne använder sig av retoriska knep. Övertalningsprocessen är inte 
bara något som beror på argumentets kvalité. En talare kan inte kommunicera med var 
och en i allmänhet utan bara med utvalda delar av den potentiella publiken, och att de 
utvalda är de som är mottagliga för vad som sägs. (Jackson & Carter 2002) 
 
Wikström (2003) förklarar att löften formuleras ständigt för att skapa agerande inom en 
organisation. Det krävs att löftet är trovärdigt för att det ska fungera. Trovärdigheten 
uppnås paradoxalt genom att det är ett löfte. Om tillräckligt många utnyttjar löftet blir det 
trovärdigt. Det skapas då en föreställning om hur verkligheten ser ut. Eftersom alla 
skapar löften är det också vi som bryter dem. Dessutom är det vi som är grundarna för 
konstruktionen av verkligheten vilket egentligen skulle räcka som förklaring till brutna 
löften. (Wikström 2003) 
 
Förbluffad över författarnas uttalanden undrar vi om det kanske är det ”goda 
förändringsarbetena” som begått ett brott. Det är definitivt misstänkt eftersom det kanske 
har som motiv att röja storytellingen ur vägen. Kanske har vi löst en pusselbit i vår gåta. 
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Vi känner att vi är nära att lösa gåtan, kan det till och med vara så att vi känner 
mördaren? Vi får en känsla av att Steven Denning kan vara inblandad. Vi beslutar oss för 
att samla in mer bevis för att kunna fälla honom för mordet… 

2.3.5 Vad säger ”storytellinggurun”?  
Storytelling handlar om ledarskap, om hur alla sorters ledare kan använda magin i 
berättelsen för att leda och hantera utmaningar (Denning 2005). I boken ”The leaders 
guide to storytelling” (2005) förklarar Stephen Denning att storytelling har förmågan att 
översätta de mest abstrakta siffrorna till övertygande bilder av en ledares mål och mening 
med organisationen. Dessvärre finns det inte ett rätt sätt att berätta en berättelse. Däremot 
anser författaren att storytelling består av en uppsättning verktyg som kan vara lämpligt 
för olika typer av syften. Det handlar om att som ledare bli mer effektiv i sitt arbete - det 
talande arbetet. Berättelser lockar fram fantasin hos lyssnaren och skapar en spänning, 
förvåning, upplösande vändningar och ger insikt. I organisationer finns det inget enkelt 
orsakssamband mellan exempelvis att införa en administrativ teknik och få ett förbättrat 
resultat, flera orsaker är verksamma samtidigt och interagerar med varandra under en 
längre tid. (Denning 2005) 
 
I storytellingvärlden är det fokus på hur berättelsen berättas (Denning 2005). I boken 
Squirrel INC (2004) beskriver författaren hur du ska utnyttja din naturliga 
berättarförmåga för att nå mål och vision. Han förklarar att varje berättelse framkallar en 
mängd olika önskade resultat. Denning (2004) menar på att genom hans vägledning kan 
du använda färdigheterna för att bygga kamratskap, fokus och lyckliga slut. Ledaren ska 
se anställda, klienter och samarbetspartners som levande tänkande individualister. Varje 
individualist har en historia som är betydelsefull. Författaren anser även att storytelling 
har en framförhållning som gör det möjligt att möta dessa djupare utmaningar i ledarskap. 
Vare sig en ledare ska övertala organisationen att ta till sig nya idéer, byta eller ändra 
företagsinriktning eller att ge disciplin till individualister inom samma organisation för att 
jobba mot samma mål, kan storytelling vara ett hjälpmedel för att nå detta. Förutsatt att 
ledaren väljer rätt story för uppgiften. (Denning 2004) Sambandet mellan ledarskap och 
berättande är enligt Denning (2004) enkelt, han menar på att berättandet till skillnad från 
abstraktioner och analyser förhåller sig till sin natur, nämligen samarbete. Berättandet 
bidrar till att stärka ledares samhörighet med världen. Författaren menar på att det är detta 
som alla ledare behöver - en samhörighet med de människor de vill leda. 
 
Denning (2005) har formulerat fyra nyckelkriterier för att storytellingen ska lyckas. Stil, 
sanning, förberedelse och leverans är de fyra elementen som bör uppfyllas enligt 
författaren. Genom att vara dig själv och berätta berättelsen som om du pratar med en 
enda individ, håller du storytellingen fokuserad och enkel. Presenterar du berättelsen som 
har ett värde i sig är stilen accepterad. Sanningen i berättelsen spelar stor roll eftersom 
om åhöraren inte ser var ifrån sanningen kommer eller anser att berättelsen saknar verklig 
expertis, mister berättelsen sin kraft. Du som berättare bör ge åhöraren en fri syn på 
sanningen, likt en sagoberättare som inte argumenterar utan presenterar berättelsen. 
Förberedelsen är viktig då du som berättare inte har någon tid för eftertanke. Är du dock 
väl förberedd kommer storyn av sig själv, som ett rullande band. Det gäller att vara väl 
förberedd men spontan. Nyckeln är att hitta rätt balans mellan struktur och spontanitet.  
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Leveransen av berättelsen påverkas av röstläge, uttryck och gester. Denning (2005) 
menar vidare att du måste vara tydlig i gesterna eftersom sättet kan förändra åhörarna 
både känslomässigt och psykiskt. Det handlar om det så kallade “sanningens ögonblick” 
och det är därför viktigt att vara här och nu. Ett tips enligt författaren är att “lära känna” 
åhörarna tidigare. För att fånga deras intresse kan ledaren sätta dem i sammanganget med 
exempelvis en relevant story. Det kan jämföras med en dialog där bara du pratar. 
(Denning 2005)  
 
Denning (2004) ger detaljerade råd om hur läsaren kan använda storytelling som ett 
hantverk och hur ledare kan berätta en historia som kan väcka förändring i en 
organisation, genom att undersöka sex olika typer av berättande; att tända en gnista, 
kommunicera vem du är, överföra värderingar, att få alla att samarbeta, att dela kunskap 
samt att leda människan in i framtiden. Dessa berättelser menar författaren, illustrerar 
effekten av berättande i vårt arbete och våra liv. Det effektiva berättandet kan användas 
som stöd när förändringar sker i ett företag. Denning (2004) anser även att storytelling 
hjälper ledare att arbeta med andra individer och inte bara se dem som objekt eller 
underordnade. Författaren avslutar sin bok med en modell: ”Sju högt värdesatta former 
av storytelling inom organisationer”, där han tydligt och detaljerat sammanfattar alla hans 
centrala begrepp och konkreta förslag. Denna modell förklarar bland annat hur problem 
ska lösas samt ger en inblick i värdet av information. Modellen utgår från vad du som 
berättare vill förmedla. Denning (2004) beskriver därefter vilken typ av story du behöver 
samt hur den ska vara utformad för att inspirera och bli framgångsrik.  
 
Har vi funnit den vi söker eller är det någon som försöker sätta dit Stephen Denning för 
mordet? Vi börjar bli otåliga efter allt detta letande efter ledtrådar, vi intalar oss själva att 
detta sökande är viktigt för att vi ska kunna fälla mördaren, utan dessa ledtrådar skulle vi 
inte ha något att gå på. Eftersom vi fortfarande inte har en aning vem mördaren är gör vi 
ett antagande… 

2.3.6 Är storytelling samma sak som det narrativa inom en organisation? 
Skott (2004) anser att det vardagliga livet består av vanemässiga berättelser vilket 
uppfattas som självklart. Vi vill återuppleva det förflutna, presentera oss själva samt dela 
våra känslor och erfarenheter med andra, det finns alltså många anledningar till att 
berätta. Författaren förklarar att vi dessutom vill kunna uttrycka vad vi anser är rätt eller 
fel. Det handlar om att försöka förstå vad som händer, lösa praktiska problem och 
undersöka olika handlingsalternativ. Allt detta sker i form av berättelser. (Skott 2004)  
 
Czarniawska (1999) menar på att berättelser från organisationer kan ta en mängd olika 
former, muntligt, skriftligt, genom siffror eller ord författade av forskare eller 
ickeforskare. Författaren förklarar vidare att organisationers berättelser är det viktigaste 
sättet att lära känna och kommunicera i organisationer, vilket måste bli en viktig fokus 
för organisationsforskare. Czarniawska (1999) förklarar även narrativa former av 
rapportering kommer att berika organisationers studier genom att komplettera, illustrera 
och granska vetenskapliga former av rapportering. Berättelser kan dessutom åstadkomma 
generalisering, förmedla budskap och ger djupa insikter utan allmänna giltighetsanspråk 
eller att hävda en sanning. Det är istället upp till läsaren att avgöra hur de vill förhålla sig 
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till berättelsen. (Czarniawska 1999) En narrativ text ger inte en fullständig bild av 
verkligheten utan författaren menar på att den är till för att upptäcka samt avslöja vad 
som kan dölja sig. Skott (2004) anser att berättelser inte alltid innebär att berättaren och 
lyssnaren förstår varandra och att de är helt och hållet överrens (konkordans). Författaren 
menar att berättelsens konkordans är ett problem att tackla när det gäller livet och 
berättelser.  
 
Czarniawska (1999) förtydligar att berättelsens form inte så stor betydelse utan det är upp 
till organisationsforskare att lyssna till vad organisationen säger, alltså läsa 
organisationen för att sedan reflektera kring det genom att prata om organisationens 
beteende i en nykonstruerad text. När ambitionen är att skapa narrativ kunskap blir inte 
forskarens uppgift att tala om för praktikerna eller läsaren hur de ska göra, utan de ska 
istället skriva en bra story. Författaren anser även att det narrativa får en allt större 
betydelse när organisationer ska studeras. Den narrativa kunskapen har en bättre förmåga 
att fungera som en brygga mellan teori och praktik i jämförelse med vetenskapliga texter. 
Detta innebär inte att det narrativa måste konkurrera med vetenskapen utan de kan 
samexistera i teorier om organisationer precis som de gör i praktiken. (Czarniawska 
1999) 
 
Czarniawska (1999) förklarar att i en stark berättelse är de olika händelserna fakta och 
poängen är teorin. Hon klargör att en berättelse utan poäng är meningslös samtidigt som 
en berättelse som bara presenterar dess poäng inte blir bra. Trots detta menar författaren 
att det narrativa har möjlighet att generalisera samt att få djupare insikter utan någon 
legitimitet eller status, vilket är upp till läsaren, inte författaren. Det narrativa kan även 
överföra ”tyst kunskap” utan att direkt verbalisera. Det finns även möjlighet att översätta 
det narrativa till det logiska och det vetenskapliga till handling. Narrativ kunskap kan 
vara till nytta på ett sätt som vetenskapen inte kan. Det narrativa är det som är mest 
avgörande för att fastställa kopplingar mellan det exceptionella och det vanliga. Fördelen 
är även enligt författaren att berättelser som är sammanställt av händelser kan relateras 
till konkreta situationer, vilket gör att åhöraren får en djupare förståelse. Eftersom 
traditionell vetenskaplig forskning istället använder sig av listor, där händelserna 
presenteras i kronologisk ordning utan samband. (Czarniawska 1999) 
 
Weick (1995) beskriver de viktigaste aspekterna om vad som är meningsskapande som 
något; rimligt, konsekvent, minnesvärt, som förkroppsligar tidigare erfarenheter och 
förväntningar, resonerar med andra människor, något som inte bara kan konstrueras i 
efterhand utan också kan användas i framtiden, fångar både känsla och tanke, något som 
är roligt när det visar på kontraster. Kort sagt, vad som är nödvändigt när något ska vara 
meningsskapande vid utformandet av en bra berättelse. Weick (1995) menar på att det är 
detta som behövs i en tvetydig postmodern värld, som genomsyras av politikens tolkning 
och motstridiga intressen. Berättelser förenklar världen och är därför användbara som 
guider för händelser och åtgärder. Weick (1995) anser även att berättelser är mer 
förenklat än vanlig vetenskap. Skott (2004) förklarar att människan framställer både 
världen och sig själv i de berättelser denne skapar tillsammans med andra och att 
berättandets villkor, berättelsens struktur och innehåll, undersöker den narrativa 
forskningen. Berättandet har inte bara en stor del i våra liv utan även som forskningsfält 
klargör författaren. Czarniawska (1999) menar på att det är viktigt att vi använder oss av 
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berättelser och inte endast förlitar oss till teknologin när vi vill förmedla eller lagra 
kunskap. Idag finns det obegränsad tillgång av skriftliga källor samt en mäng information 
lagrad på datorn, vilket gör att vi människor endast lägger sociala händelser på minnet 
(Czarniawska 1999).  
 
Människan har länge eftersträvat det ”perfekta språket” som kan förstås och talas av alla. 
Det finns inte endast en sann röst och därför inte heller ett ”perfekt språk”. Ett ”perfekt 
språk” speglar karaktären av världen medans ett ”universellt språk”, som inte är så 
perfekt talas av alla. (Czarniawska 1999) 
 
Kanske kan det narrativa rädda storytellingen? Eller är storytellingen bara en utveckling 
av det narrativa? En sak är säker, det här mordet blir mer och mer invecklat ju längre 
tiden går, det kan bara betyda att lösningen är enkel! Det här är långt ifrån över så vi 
fortsätter vårt letande genom att söka vad författare anser en berättelse behöver. Ska vi se 
detta som tekniska hjälpmedel eller är det kanske bara retoriska knep… 

2.3.7 Vad behövs i en berättelse? 
Enligt Czarniawska (1999) finns två centrala inslag vid författandet, vilket är plot och 
polyfoni. Författaren förklarar att polyfoni innebär flerstämmighet och att polyfoni 
egentligen inte är något annat än ett brokigt tal. Upphovsmannen, Bakhtin (1991) menar 
på att polyfoni är författares trick att berika texten, men som framförallt påminner läsarna 
om att världen är full av olika röster, olika vokabulärer och olika dialekter, att det inte 
kan finnas en historia av världen. När en organisation ska studeras och en ny berättelse 
ska författas anser Bakhtin (1991) att det är viktigt att ta hänsyn till polyfonin eftersom en 
organisation bär på flera olika berättelser. Czarniawska (1999) anser att vi inte kan kräva 
polyfoni utan det enda vi kan göra är att acceptera polyfonin. En röst innebär så mycket 
mer än ord menar författaren, den innehåller också kroppsspråk, dialekter och attityder. 
När organisationer studeras och det empiriska materialet ska presenteras tenderar 
ovanstående element att försvinna, texten blir istället mer levande då materialet 
presenteras i en berättelse. (Czarniawska 1999)  
 
Czarniawska (1999) förklarar att handlingen (plotten) är det grundläggande medel som 
behövs för att särskilda händelser ska kunna sättas i en meningsfull helhet. Författaren 
menar att en attraktiv och poängfull berättelse måste innehålla en plot, då skapas ett 
kopplingsmönster mellan händelserna i berättelsen och utgör en meningsfull helhet. En 
berättelse eller en handling har en början, en mitt och ett slut förklarar Skott (2004). 
Författaren anser att intrigen (plotten) är det som gör handlingen förståelig, som håller 
ihop omständigheterna, som ger berättelserna förståelse och innebörd. Författaren klargör 
att utan en plot följer historien endast en kronologisk ordning och därigenom saknas ett 
meningsfullt samband mellan händelserna. Czarniawska (1999) förklarar att en plot visar 
på orsakssamband och ger meningarna en förklaring.  För att berättelsen ska bli stark 
måste fem element samverka, (för att en plot ska fungera helt enkelt); akt, agent, scen, 
medel och syfte. En handling kräver en akt som utförs av en agent på en scen genom ett 
medel för ett bestämt syfte, annars betraktas det inte som en handling. Det går ut på att 
skapa en stark historia där berättelsens kraft inte bestäms av sanningshalten utan av en 
plot. (Czarniawska 1999) 
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Vi har nu samlat in en mängd bevismaterial och gått igenom vad vi vet. Efter avklarad 
sammanställning av motiv och bevis har vi nu insett att författarnas gemensamma 
nämnare är organisationer och hur vi som ledare kan hantera dessa på bästa sätt. Det har 
formulerats för- och nackdelar, lärdomar och insikter. Vi aktar oss likväl för att ta till oss 
all denna ”fakta” utan kommer endast ha författarnas texter som grund för våra frågor 
inför kommande förhör. Kanske visar det sig att författarnas ord inte är givande för 
ledning av organisationer när vi jämför det insamlade materialet med förhören. Hur som 
helst så måste vi nu sätta igång med att finna fler ledtrådar efter mördaren. Ledtrådarna vi 
hittills har samlat in har väckt många frågor som kräver svar för att komma vidare i vår 
utredning.  

2.4 Förhör av de tre huvudmisstänkta  
Vi bestämde oss för att finna misstänkta gärningsmän. Dessvärre har inte våra teoretiska 
motiv och bevis hjälpt oss att hitta någon. Vi beslutade oss därför för att inte utesluta 
någon, men eftersom tiden är knapp är det hög tid att finna en möjlig gärningsman. Alla 
som någon gång har kommit i kontakt med storytelling är därför i högsta grad misstänkta 
för att begå ett brott. Det är nu dags för oss att förhöra misstänkta i jakten på en eller flera 
tänkbara mördare. 

2.4.1 Första förhöret 
I vårt fumlande efter fler ledtrådar sprang vi en dag på etnologen Ulf Palmenfelt. Han 
diskuterade i en intervju på radion angående storytellingens framväxt, där han förklarade 
att det är viktigt med diskussion och dialog istället för att styra de som praktiserar 
storytelling. Detta uttalande väckte tankar hos oss, kan det vara så att Ulf har något att 
säga bortom det självklara? Vår frustation över de texter som försöker lösa problematiken 
med storytelling övergick i en spänning och vilja att förhöra honom. Kanske kan Ulf 
hjälpa oss att rädda storytellingen för att inte gå i fällan eller mördas. Vi måste samtidigt 
akta oss för att köpa allt Ulf har att säga, vi betraktar honom fortfarande som en 
misstänkt. Kanske är Ulfs uttalande ett sätt att dölja hans egentliga syfte – att mörda 
storytellingen.  
 
Tidigt i förhöret uppfattade vi Ulf som genuint engagerad inom ämnet, kanske berodde 
det på hans yrke. Han kallar sig för en analytiker som försöker förstå hur storytelling 
fungerar och hur andra använder det, snarare än en praktiker inom området. Som etnolog 
studerar Ulf berättandet på olika sätt. Han säger sig ha svar på hur en berättelse byggs 
upp, hur de grundläggande narrativa strukturerna ser ut, vad berättelserna används till och 
hur de påverkar vårt sätt att tänka. Ulf förklarar för oss hur en berättelse enligt honom 
”egentligen” fungerar. En berättelse besår av ett antal utvalda episoder, vilka placeras i 
logisk och kronologisk ordning. Detta skapar mening och sammanhang i tillvaron.  Vi tar 
bort det som inte är aktuellt och väljer ut saker som vi menar är vikiga, och skapar 
mening och begriplighet i en annars kaotisk tillvaro. Det är väsentligt att en berättelse 
har en början och ett slut till skillnad från verkligheten. Vi lever i en sorts ofullständigt 
sammanhang, därför är det tillfredställande för oss att dela upp våra erfarenheter i 
begripliga avslutande kapitel, där det finns en början och ett slut.  
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Vi ställer oss undrande över om vi människor lever i en berättande värld där alla 
berättelser är retoriskt redigerade? På ett sätt har vi ju ändå förskönat sanningen om vi 
använder oss av retoriska knep. När Ulf besvarade vår tanke kring detta förklarar han att 
inga berättelser är sanna, alla berättelser är en sorts konstlad version av erfarenheter och 
verkligheten. En berättelse kan vara hur fejkad som helst, men är den väl komponerad 
bryr man sig inte om det, man skiter i det. Därför behöver berättelser absolut inte vara 
sanna, men de måste vara trovärdiga.  
 
Hur kan något vara trovärdigt när det hela är en retorisk konstruktion? Vad ska vi då kalla 
sanning? Men frågan är: behövs en sanning? Det är ju när vi bestämt oss för en sanning 
som vi låst oss fast i regler och normer för vad som är rätt och fel. När vi ändå talar om 
dessa sanningsprocesser är ”storytellinggurun” Stephen Denning värd att nämna. Han har 
redan skapat en stark kultur kring storytelling eller som Ulf säger, han har tagit patent på 
termen storytelling. Denning har en allt för mekanisk syn på berättandet. Ulf menar på 
att Denning har varit kreativ och skrivit en berättelse, men sedan gjort en 
skrivbordskonstruktion där han kommit fram till sju olika situationer som en ledare ställs 
inför. Denning ger intrycket: om man tar en berättelse, lägger till a och b får man ett 
specifikt resultat, likt en maskin. Vi oerfarna detektiver ställer oss undrade om vi har rätt 
att säga att Dennings konstruktioner är fel, eller ens rätten att säga hur de kan förbättras? 
Försöker Ulf lägga skulden på Denning som en tänkbar mördare? 
 
Hade Denning kunnat lite om folkligt berättande hade han kanske kommit längre, det 
finns vissa berättelsemönster som är väldigt djupt integrerade i vårt medvetande, vi vet 
hur en saga brukar var uppbyggd. Hade Denning bakat ihop sitt system med de här 
folkliga stukturerna som redan finns är jag säker på att det hade blivit oerhört mycket 
effektivare. Mitt råd till ledare som vill använda berättelser är att utgå ifrån Denning 
men lägg på lite svensk sagoforskning. 
 
Men kan vi verkligen säga hur det ska vara? Utan att ifrågasätta detta utlåtande ifrån Ulf 
hör vi oss själva säga ja! precis vi håller med! Vi frågar istället Ulf om vi verkligen kan 
prata om bra och dåliga berättelser, om det finns en skillnad? Oja, det gör det och det 
finns bra berättelser som framförs dåligt och dåliga berättelser som framförs bra. Så 
man kan ju titta på om en berättelse är väl komponerad, om sammanhanget är trovärdigt 
och om episoderna följer logiskt efter varandra. Då kan man säga att det här är en 
väldigt bra berättelse. Men så kan den sjabblas bort av någon som inleder med att 
berätta poängen eller glömmer bort den, då faller den platt.  
 
Poäng, handling och episoder… begreppen för oss tillbaka till de ledtrådar vi tidigare 
funnit. Vi får en känsla av att Ulf är väldigt kunnig inom området därför blev vi nyfikna 
på vad storytelling innebär för honom personligen. Han förklarar att ledare idag använder 
sig av berättelser för att skapa mening och sammanhang i tillvaron. Därför anser han att 
berättelser är användbara då ledare i företag inte har fullständig kontroll över sin situation 
eller när ledare undrar över någonting. Berättelser är ett användbart redskap för att 
skapa företagskultur. Medarbetarna berättar ju hela tiden för varandra. Därför vill 
ledarna påverka dessa. Genom att vara den som introducerar berättelserna skapar 
ledarna sin ledarposition. 
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Jaha, så storytellingens syfte är också att skapa en ledarposition? Ulf ser storytellingens 
utveckling som ett uttryck för att fler och fler företagsledare förstår vikten av att ha 
medarbetarna med sig. För mig är det ett tydligt steg bort ifrån en gammaldags 
kommandoföretagskultur där ledaren bestämmer. Det här är istället ett erkännande av 
att medarbetarna tänker själva, har ett eget intellekt, och känsloliv. Sen tror jag som sagt 
att man inte får hamna i någon sorts naiv tro. För att berättelser ska leva vidare måste de 
berättas. Det gäller att hitta de som går att förankra bland medarbetarna. Vilket inte är 
en lätt sak. Menar Ulf att medarbetarna måste gilla berättelsen? Eftersom det ligger på 
deras ansvar att den förs vidare.  
 
Om man är skicklig och lyhörd är jag säker på att det fungerar bra. Men det kan också 
ge bakslag. Eftersom folk tänker själva måste en berättelse vara trovärdig, väl förankrad 
och väl framförd för att den ska få ett önskat resultat. Där tror jag det kan finnas ett 
problem att använda storytelling som en redskapsmetod. Det är tydligt att Ulf trots sina 
hyllningar till berättandets kraft är medveten om bristerna som storytellingen kan 
medföra enligt honom. Om det nu finns en poäng med storytelling, vad händer om 
åhörarna inte fattar poängen? Då är det en usel berättelse. Berättaren kan ha missat 
poängen, glömt den eller misslyckats med att få fram den. Eller så var det bara en urusel 
berättelse från början.  
 
På samma sätt som vi fått ett intryck över hur Ulf uppfattar berättelsernas poäng som en 
självklarhet för ett lyckat resultat, funderar vi över om storytelling håller på att bli en 
självklarhet i framtiden inom ledning och organisationer. Finns det då ett behov att 
ifrågasätta storytellingen mer, ifrågasätta det normala och självklara? Det vågar jag inte 
ha någon åsikt om. Mitt intryck just nu är att det är ett mode. Det är ett exempel på att 
man upptäckt sidor i företagskulturen som man kanske inte brytt sig om tidigare. Jag tror 
att man mer och mer måste hitta ledarskapsmetoder som ser medarbetarna som en resurs 
och inte bara som kostnad.  
 
Vi frågade därför om Ulf såg någon risk i att storytellingen håller på att gå emot ett 
professionsfält. Att det måste vara på ett visst sätt för att fungera, vilket han inte var rädd 
för. Jag tror att verkligheten kommer korrigera de värsta arterna. Jag kan se att 
berättelser har en viss potential att påverka, men jag kan också se saker som berättelser 
är dåliga på. Berättelser har en enorm kraft om de används på rätt sätt, men kan inte 
lösa alla frågor. Det finns en risk att man har för stor tro för en enda metod. 
Storytellingen kan vara ett väldigt bra kompletterande sätt att leda ett företag men 
absolut inte det enda. 
 
Dialogen känns nu snarare som ett samtal än ett förhör där Ulf har kontrollen. För att 
ändra på rollerna ställer vi oss undrande till hur vi egentligen ska göra för att hålla 
storytellingen vid liv utan att det blir en självklarhet? Finns det en risk att det egentliga 
syftet med storytelling förflyttats från dess ursprungliga innebörd? Det går absolut inte 
med konstlade medel. Det går aldrig att tvinga någon att komma ihåg en berättelse och 
berätta den vidare. Utmaningen är att man hittar tillräckligt bra berättelse som är 
tillräckligt djupt förankrade och som betyder tillräckligt mycket för människor i den 
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situationen man befinner sig i. De riktigt bra berättelserna uppstår nästan av sig själva. 
Kan vi då verkligen skapa bra berättelser när de i själva verket uppstår av sig själva? Vad 
händer egentligen när vi försöker ta kontroll över den narrativa kulturen? Det går inte. 
Det går inte att ta kontroll över någon som helst form av kultur, utan den lever helt efter 
sina egna lagar.  
 
Vi avslutar vårt förhör med Ulf genom att tacka honom för hans poängfulla insikter. Han 
tackar och poängterar att vi får höra av oss om vi har några fler funderingar. Nu har vi 
samlat in många ledtrådar vilket bekräftar att vi är på rätt spår, vi kände oss nöjda helt 
enkelt. Var det verkligen den här känslan vi strävade efter? Vi köpte faktiskt allt han sa. 
Är vi verkligen så dåliga detektiver att han lyckades lura oss? När vi såg tillbaka på 
förhöret såg vi oss som nickande medhållande detektiver. Nöjdheten byttes snabbt till en 
misstro. Vad hände egentligen? Den rollen som ”kloka”, som vi inte skulle ta på oss hade 
vi efter denna intervju just satt oss i. Hur kunde vi ens säga att vi är på rätt spår, att vi 
hade fått våra ledtrådar bekräftade? Allt det här pratet om att vara med i samtalet utan att 
bli en del av det kändes nu som bortblåst. Hur ska vi kunna lära oss att tänka kritiskt, att 
hålla kvar vår åsikt men ändå lyssna? Kanske kan vi finna en tröst att denna problematik 
med storytelling lyser ännu starkare när vi inser svårigheterna i att överhuvudtaget föra 
ett samtal om det.  
 
Kan storytellingen verkligen vara så blomstrande och positivt som Ulf beskriver det? Vi 
insåg helt enkelt att vi behöver byta spår. Vi bestämde oss för att hitta någon som har en 
helt annan syn på storytelling.  Snart tändes ett nytt ljus för oss när vi kom i kontakt med 
sagoberättaren Per Gustavsson. Vi kontaktade honom via mejl för att kalla in honom på 
förhör. Svaret vi fick av Per var överraskande: Egentligen är jag inte intresserad av 
storytelling, har mest kritiska synpunkter. Söker ni någon som verkligen jobbar med det 
ska ni leta rätt på någon annan. Hälsning Per. Per verkar inte var någon huvudmisstänkt 
vid första anblick då han inte är intresserad av storytelling, men vi tror han döljer något. 
Här ser vi ett tydligt motiv att förhöra honom eftersom vi känner ett motstånd i hans 
förnekelse till användningen av storytelling. Hans kritiska åsikter till begreppet gör 
honom till en huvudmisstänkt. Det var precis det här vi behövde för att ta oss vidare.  

2.4.2 Andra förhöret  
Pers kritiska syn på storytelling motiverade oss ännu mer för att ställa honom mot 
väggen. Nu kunde vi verkligen få se den andra sidan av myntet. Med hjälp av Per kan vi 
sätta storytellingen i ett nytt ljus. Vi kände dock en viss nervositet inför förhöret eftersom 
vår vilja att ifrågasätta Pers åsikter anade vi skulle skapa en irritation. Efter en viss 
travande inledning överraskades vi av hur entusiastisk Per är kring hans intresse för 
berättandet.  
 
Per förklarar för oss att hans främsta syfte med berättandet är att underhålla. Tanken 
sprang ifatt oss, har vi fått tag i en komiker?  Han anser att människan har underskattat 
sagor och sägner, berättandet är också ett sätt för honom att skapa intresse för livet förr i 
tiden. Jag är intresserad av att skapa intresse för bygden där man bor. Jag tror att om 
man har förankring till hembygden i kulturen har man också lättare att ta emot influenser 
utifrån. Man står sig tryggare och ser inte andra kulturer, åsikter och baner som 
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skrämmande. Allmänna berättelser kan skapa självkänsla och tröst, det kan få en att se 
över sig själv och sitt liv. Det finns många skäl att berätta. Det var tydligt att Per var 
intresserad av något mer än att bara roa, han vill förmedla ett värde med sina berättelser 
om bygden. Använder du dig av några specifika knep i ditt berättande eller vad är det 
som gör att lyssnarna blir berörda av vad du har att säga? Berättandet i sig är ett starkt 
verkningsmedel, man behöver inte ha så mycket mer än munnen med sig, och kroppen 
naturligtvis. Framförallt handlar det om att skapa bilder hos lyssnaren med hjälp av ord 
och ibland föremål. Så finns det ett rätt sätt att berätta? Nej, varje människa har sitt eget 
sätt att berätta. Det finns inget givet facit.  
 
Per förklarar att bra berättelser är sådana som man själv gillar. Ser du det som ett säkert 
kort, att de berättelser du gillar själv ofta ”går hem” hos lyssnarna? Berättelserna är inte 
låsta och färdiga. Jag kan berätta samma historia många gånger, men de blir alltid lite 
olika varenda gång. Det är ju det som berättandet handlar om, att man är öppen för 
impulser. Visst finns det berättelser som jag känner att ja, den här fungerar i många 
olika situationer. Vi försökte få Per att förklara vad det är för berättelser som fungerar i 
olika situationer och hur de engagerar människan. Per menar på att berättelsen griper tag i 
människans känslor då lyssnaren känner igen sina erfarenheter. Det var då vi kom på att 
vi i själva verket pratade om storytelling.  
 
För mig är det själva historien som är viktigast. I Corporate storytelling, organisations-
berättande är berättelsen väldigt mycket medel för att uppnå någonting. Dels kan man 
använda det för att stärka och utveckla sitt ledarskap, för att skapa en gemenskap i en 
organisation och företag. Jag är lite kritisk mot det här, det är ju ytterligare ett knep för 
att kontrollera, bemästra och manipulera människor. Storytellingen har då blivit ett sätt 
att organisera så att företaget eller organisationens intresse maximeras, men det är 
faktiskt inte säkert att det ligger i de anställdas intresse.  
 
Per verkar inte gilla storytellingens framgång inom företagsvärlden. Varför har han denna 
negativa inställning? Kan det bero på att Per är osäker över sin framtid som 
sagoberättare? Kanske ser han storytelling som en konkurrent? Är detta fallet stärks vårt 
motiv att misstänka honom. Menar du att berättelsens kraft utnyttjas för att använda den i 
fel syfte? Ja, ur mitt perspektiv gör storytelling det. Det är farligt att berättandet är 
starkt. Även när jag berättar för människor så har jag naturligtvis ett syfte med det, men 
det övergripande syftet är faktiskt att tillhandahålla historier sen är det ju mottagaren 
som avgör om han vill använda den. Men är det inte det som är likheten mellan 
storytelling och berättande? När du berättar en historia gör du det för att påverka 
människor, för att de ska bli glada och inspireras… Här trampade vi visst på en öm tå 
eftersom Per tvärt avbryter oss. Om jag berättar en historia kan jag tycka det är kul och 
lyssnaren tycker det är kul! Men man kan friare förhålla sig till berättelsen och ta 
avstånd om man vill. I företag där man använder berättelser har de ett entydigt syfte - att 
påverka och uppnå det man vill göra.  
 
Ojojoj, nu märkte vi att vi var på väg att tappa Pers intresse. Hans röstläge talade sitt 
tydliga språk. Därför slängde vi ut en fråga som vi visste han skulle känna sig trygg med, 
en fråga han tidigare diskuterat i en intervju vi hört på radion. Du ser berättande och 
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storytelling som två olika begrepp. Kan du förklara detta närmre? Jo, berättandet som en 
konstform eller som ett sätt att förmedla erfarenheter i vardagsmiljöer det har ju inget 
dolt syfte, medan storytelling i företag är man ute efter något mycket specifikt. Om du 
menar att det inte finns något dolt syfte med berättelser, måste berättelser i organisationer 
då vara sanna?  Det är det många som påstår. Eftersom jag inte är intresserad av 
storytelling, har jag ingen åsikt om det.  
 
Det är något lurt med Pers utsagor, hans försök att dölja någonting gör oss miss-
tänksamma. Är vi mördaren på spåren? För att finna fler motiv som kan styrka vår 
misstanke, lurade vi in Per på ännu ett känt ämne. Vi har hört att du liknar berättandets 
konst som en orientering. Kan du förklara vad du menar med det? När man orienterar 
ska man från start till mål, på vägen händer många spännande saker. Det finns många 
olika kontroller som ska vara med för att komma i mål. Det är som i en berättelse, man 
har start och man ska komma i mål och man ska ha med de viktiga skeendena, det som 
behövs för att det ska bli en historia. Att berätta är inte att mekaniskt återge en historia 
utan det handlar om att göra sitt eget aktiva val och berätta med sina egna ord. När man 
orienterar kan man missa en kontroll, och komma fel, det kan man också göra när man 
berättar men så småningom när man får erfarenhet så lär man sig. Hm, mekaniskt. Det 
har vi hört förut. Var det inte Ulf som nämnde risken med mekaniska berättelser i det 
tidigare förhöret? Är detta en slump eller kan ”mekaniska berättelser” vara en avgörande 
ledtråd?  
 
Blir det inte då på ett visst sätt och som en regel, att man måste klara alla kontroller för 
att komma från start till mål. Jo, man måste ha med det viktiga. Och vad är det viktiga? 
Det viktiga i en berättelse är att man måste ha en person, en miljö och problem, ett 
dilemma. Här får vi en känsla av att Per försöker få oss på villospår eftersom han först 
säger att en berättelse inte får bli mekanisk och sedan själv säger vad en berättelse bör 
bestå av. Eller är det kanske så att Per försagt sig i detta långa förhör? Vi kände att det 
var dags för en paus, Per såg trött ut och vi var tvungna att samla oss inför de sista 
frågorna.  
 
Efter två koppar kaffe och en stunds eftertanke på toaletten samlades vi åter för att 
fortsätta förhöret med Per.  

Vi har läst på din hemsida att du utför berättarövningar. Hur utformar du dem? Det kan 
man göra på väldigt många olika sätt eftersom vi lever i en skriftlig kultur är vi väldigt 
präglade av skriften och skrivna berättelser. Vi kan hitta många berättelser skriftligt 
eftersom den muntliga kulturen har dött ut. Har den muntliga kulturen redan dött ut? 
Menar han att det är försent att rädda storytellingen? Vi blev så pass överrumplade av 
Pers åsikt att vi inte ifrågasatte hans uttalande. Utan vi måste hitta skriftliga berättelser. 
Jag jobbar med dem som utgångspunkt och så jobbar man med att hitta den röda tråden 
och föreställa sig människorna och miljön och söka dilemmat i berättelsen. Kan du 
förklara vilka dina främsta erfarenheter är ifrån dessa övningar, vad borde vi tänka på? 
De främsta erfarenheterna är just det jag pratar om, att frigöra oss ifrån att skriva texter 
och framförallt gå in i berättelsen med kropp och själ och göra den till sin egen.  
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Tanken slog oss att Per kanske försöker rädda storytellingen genom att återuppleva det 
muntliga berättandet. Jag tror att den viktigaste erfarenheten är att i första skeendet 
handlar det om att bara våga berätta, gång på gång och att det inte finns något givet 
facit. Det är ingen som vet hur den historien jag ska berätta kommer att se ut, därför kan 
jag inte göra fel. Apropå att det inte finns något givet facit, anser du att storytellingen 
håller på att bli en norm? Det vågar jag inte uttala mig om. Men det jag menar är att var 
och en måste berätta på sitt sätt det är jätte viktigt. Med de orden avslutar Per förhöret då 
vi fått svar på våra frågor.   
 
När förhöret med Per var slut fick vi en känsla av att han blev mer avslappnad och 
vågade öppna sig och för första gången faktiskt prata om storytelling. Det är ju ganska 
betecknat det här, storytelling är egentligen att berätta en historia som man gjorde när 
man levde i en muntlig kultur. Så har det ju också använts, men nu har ju företagsvärlden 
plötsligt tagit beslag på begreppet och tagit bort organisationsberättande och bara 
använt det. Man har knyckt begreppet och definierat på sitt eget vis och det visar vilken 
makt stora företag har, de kan ju göra precis som de vill! Betecknat, sa han verkligen 
betecknat? Märkligt att Per använder samma begrepp som vi stötte på under vårt sökande 
efter första ledtrådar. Vi har till och med poängterat vikten av begreppet i det insamlade 
bevismaterialet.  Menar du att storytelling har gått ifrån sin ursprungliga innebörd? Ja, 
jag menar, vill man använda det inom företag kan man använda företagarberättande, 
man behöver inte lägga beslag på det grundläggande behovet.  
 
Vi blev förvirrade när Per plötsligt började blanda ihop begreppen storytelling och 
berättande. Har Per verkligen greppat vad vi menar med begreppet storytelling? Vi ser 
berättande och storytelling som samma sak, men det verkar Per ta avstånd ifrån. För att få 
bukt på vår fundering testade vi Pers syn på det hela genom att ställa två frågor som för 
oss innebar samma sak: Om du skulle vara en ledare i en organisation, hur hade du då 
använt dig av storytelling? Nej, jag vet inte hur man skulle kunna använda det. Men 
skulle du säga att du kunde använda dig av berättande inom organisationer? Visst eh, kan 
man kanske använda berättandet i organisationen... Så som var och en kommer med sin 
berättelse om arbetssituationer och så där, men det liknar ju väldigt mycket olika former 
på problemlösningar… Jag vill förbehålla berättandet rätt mycket till dess genuina 
budskap man kan ge människan. Vi märkte på Pers osäkra och fundersamma svar att han 
kom på sig själv hur berättelser och därmed också storytelling faktiskt kan användas 
inom organisationer. Detta trots att han tidigare prompt avvisat storytellingen. Efter 
förhöret med Per stod det klart för oss att Per egentligen ville rädda storytellingen. I våra 
ögon är det just storytelling han utövar varje dag i sitt yrke som sagoberättare. Samtidigt 
som vi inte kan utesluta Per som mördare av storytellingen kan vi inte säga att han är det. 
Detta gör att vi fortsätter vår jakt efter en eventuell mördare.  

2.4.3 Ett frukostseminarium  
Den tredje huvudmisstänkte vi är på spåren är Matts Heijbel, Sveriges ”Mr Corporate 
Storyteller”. Detta förhör ser något annorlunda ut jämfört med de två tidigare. Vi har 
tänkt ta Matts på bar gärning under ett av hans seminarium. Ett planerat förhör kan vara 
väl förberett och det blir då lättare för den misstänkte att dölja sina motiv. Därför har vi 
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inte förberett färdigformulerade frågor utan kommer att agera som vilken deltagare som 
helst.  
 
Vi åkte till Stockholm för att medverka på Matts frukostseminarium. Vi blev väl 
omhändertagna och tidigt i seminariet välkomnade Matts oss lite extra.  Jag tycker det är 
kul för att det är ni studenter som är framtiden och fortsättningen. Jag tror det finns en 
arbetsmarknad här som kommer smälla till om några år, men som vi är i precis i början 
av. Att ni kommer in på det här spåret direkt det tror jag är positivt. Vi kände oss stolta 
över att Matts uppmärksammade vår närvaro. Vi blev mer fängslade av vad han hade att 
säga. Hans sätt att uttrycka sig gjorde inte seminariet mindre intressant då Matts använde 
sig av ett målande språk. Under seminariet använde han sig ofta av berättelser för att göra 
sig förstådd. Berättelserna berörde oss och vi kom på oss själva att både vi och de övriga 
deltagarna iakttar Matts likt beundrade lärjungar. Är det så att han vill att vi ska märka 
vilken skicklig storyteller han faktiskt är? Då har han ju inget direkt skäl att vilja mörda 
storytellingen och vi har inte tillräckligt med starka bevis för att fälla honom, eller är vi 
bara paranoida? Likt de tidigare förhören kom vi in på betydelsen av sanningshalten i 
storytelling. Diskussionen engagerade flera deltagare när vi ifrågasatte sanningens 
betydelse:  
 
På vilket sätt skiljer sig Icareklamen ifrån corporate storytelling? De är inte sanna. Nä de 
är inte sanna men de kanske fungerar? Ja, just det, inte bättre inte sämre men bara olika. 
En deltagare förde diskussionen vidare genom att fråga om reklamen hade blivit 
storytelling om de använt sig av en verklig ”Icamedarbetare” och berättat om den? Matts 
förklarade att Ica blir lite stötta när han säger att reklamen inte är corporate storytelling. 
De vill att det ska vara det. Men jag säger att det inte är bättre och inte sämre men man 
måste försöka ha klart för sig vad det är vi pratar om egentligen. För att uttrycka sig så 
att vi förstår berättar Matts en Icaberättelse. Han förklarar för oss att den är sann och att 
den visar någonting. Och den hade de kunna köra med ”Ica-Stig” då skulle hela 
trovärdigheten, anser jag i alla fall höjas. 
 
Matts fortsätter att förklara vikten av sanning när han berättar om försäkringsbolaget IF:s 
reklam som var aktuell för ett par år sedan. De använde sig av sanna händelser som hade 
drabbat verkliga försäkringstagare. Då fick de problem eller folk undrade, är det sant? 
Den frågan dyker ju alltid upp. Man är ju livrädd för att bli lurad. Man vill ju inte tro att 
något är sant och sen få veta att man blivit lurad. Då blir man ju så himla generad, arg 
och besviken. Det är väldigt känsliga saker man spelar med, alltså sanning kontra saga. 
En deltagare anser att det måste vara väldigt viktigt hur man framställer det. Hon anser att 
det är väldigt lätt att reklamen blir töntig, även om den är sann, vissa sanna reklamer 
köper hon helt enkelt inte. Matts håller med. Det förstår jag och det kan man tycka. Så 
det här är en konst, en dramaturgisk konst, med glimten i ögat och trovärdighet. Det kan 
vara så att det som funkar på en generation funkar inte på någon annan. Men hela 
utgångspunkten som jag pratar om handlar om är att inte hitta på utan söka upp 
berättelser.  
 
Seminariet fortskrider i liknande diskussioner, de flesta angående sanningens roll i 
storytelling. Matts berättelser inspirerade deltagarna till att samtliga var näst intill lyriska 
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över storytellingens kraft och fördelar. Är detta iscensatt eller kan det verkligen vara så 
att alla kommer så bra överens över begreppet och sanningsmotivet som vi såg näst intill 
farligt? Vi kände att vi måste vara mer uppmärksamma därför bad vi Matts stanna kvar 
efter seminariet. Vi ville prata med Matts i enrum för att ställa ytterligare frågor som vi 
blivit misstänksamma för. En deltagare ifrån seminariet, vi kallar henne för Lisa, hade 
fått upp ögonen för storytelling för endast ett par dagar sedan, hon var entusiastisk över 
att få vara med även under ”förhöret” med Matts. 

2.4.4 Tredje förhöret 
Utifrån seminariet hade vi lärt känna Matts och en del av hans ståndpunkter kring ämnet. 
Därför kunde vi ställa djupare frågor och andra funderingar som dykt upp tidigare under 
dagen. Det kan också vara en förklaring till varför förhöret snarare utvecklades till ett 
samtal än en utfrågning. Vi inledde med att prata om storytellingens olika definitioner. 
Storytellingbegreppet är på en liten osalig resa just nu, det är inte viktigt för mig att 
vinna det här utan det är mest att man måste försöka förstå vad man pratar om. Det är 
ett rörigt begrepp. ”Mitt spår” är att man inte ska hitta på utan leta upp.  
 
Lisa sprudlade av förtjusning över storytellingen och kom snabbt in i samtalet. Hon 
undrade om det är okej att säga att det man berättar är en sannolik sägen, att man har hört 
det och tror att det är sant? Matts understryker att sådant berättande inte berör, man 
kommer inte ihåg berättelsen. Vad jag gör då är att jag sätter till en scen. När jag 
berättar får ni en bild. Så egentligen samarbetar vi när jag berättar. När jag berättar 
bjuder jag in lyssnaren till en värld, sen är det upp till lyssnaren om denne vill skapa sin 
egen värld genom att ta fram sina egna bilder. Så det handlar om att skapa sin egen 
sanning? Ja, fast den här händelsen är verklig det är det som är sanningskriteriet. Jag 
målar och beroende på situationen, kan jag variera hur mycket jag vill brodera ut, men 
det är fortfarande samma kärna. När Matts skördar berättelser tar han de som har det 
”speciella”. Hur vet du vilka det är? Känner du bara det eller? Matts förklarar att det 
hänger mycket på känslan och att det är stunden och frågorna som avgör vilka berättelser 
det är som är ”speciella”.  
 
Lisa som är ny i ”storytellingvärlden” funderar över skillnaden mellan en sann 
företagshistoria och storytelling. Jag tycker det är svårt att se skillnaden mellan ”Pelle 
Janson som startade sin sängfabrik 1887 i Bollnäs”, även om jag nu kanske känslomässigt 
förstår skillnaden, men hur definierar man skillnaden egentligen? Frågar hon. Pelle 
Janson är som en historisk beskrivning, det är det som skiljer den ifrån corporate 
storytelling. Mina berättelser som jag argumenterar för, är mer anekdotiska, de har inte 
den berättarstrukturen. De kan vara historiska, men om de är det så har vi valt dem för 
att de ger oss relevans idag. Lisa frågar ivrigt: Kan man säga att det inte är ett flygfoto 
utan att det har gått ner just här, på ett specifikt ställe eller en enskild del av hans liv? Ja 
och inte bara det utan varför? Det räcker inte med att han byggde en fabrik 1887, det är 
inte storytelling, utan det är att skriva historia. Man ska välja något och leta efter en scen 
som visar att man förhåller sig till det. Då har den berättelsen ett uppdrag, inte bara vår 
historia. Lisa är snabb med en följdfråga och funderar över om man kan säga att 
berättelser måste ha en poäng? Matts förklarar att han kallar det för att de måste ha 
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uppdrag. Om man har en kultur i sin organisation så måste man ju berätta om händelser 
som visar på att man har en sådan kultur, då har de ett uppdrag.  
 
Vi frågade om det finns misslyckade och framgångsrika berättelser, vilket Matts menar 
att det gör, efter en lång utläggning av honom fann vi något intressant i hans utsagor: Vi 
har alla egentligen kontakt med berättarförmågan. En del säger att de inte kan berätta 
men då säger jag de kan du visst! Alla människor kan berätta! Har det aldrig hänt att du 
inte funnit någon bra berättelse i en organisation? Det har aldrig hänt… De korta svaren 
gav oss konstigt nog snabba, men för oss naturliga följdfrågor. Men vad gör du om det 
skulle hända? Det händer inte. Är du säker? Allt kan hända! Det händer inte om jag är 
med och håller i inspirationsföreläsningen, men det kan hända om någon som ska inleda 
hela den här processen inte lyckas med att associera. Innebär detta att mordet både skulle 
vara logiskt och genomförbart? 
 
Vi har kommit till det stadiet i förhöret då det är svårt att misstänka Matts eftersom han är 
så genuint trevlig, hans engagemang för storytellingen griper tag i oss och vi blir naiva. 
För att hålla oss i skinnet och bevara rollen som de detektiver vi faktiskt är försökte vi 
hitta brister i Matts utsagor angående hans uppgift som ”Mr Corporate Storyteller”.  
 
Vad händer om företag har bestämda kärnvärden vilka de i själva verket inte står för och 
när du kommer in i bilden med att skörda berättelser som ska passa in på kärnvärdena. 
Blir det inte då att man anpassar berättelserna till något företag inte står för? Ja så kan 
man göra, fast vad som är ännu mer spännande och nu ska jag säga något viktigt. Det är 
om man hade börjat i andra änden. Det får man göra ibland men oftast har ett företag 
och organisationer redan gjort sin hemläxa, där orden redan finns och det har de ofta 
tagit fram tillsammans med någon varumärkeskonsult och man har rört sig uppe i den 
teoretiska intellektuella världen där man ofta pratar om ord och inte händelser. Matts är 
klipsk nog att vända på vår fråga till det motsatta i slutändan: Men om man vänder på 
steken, låt oss säga att man inte ens har börjat med sitt värdegrundsarbete, låt oss börjar 
med våra berättelser, då blir det jätte spännande! Vi försökte hålla i vår ledstång för att 
inte tappa greppet om förhöret och gav honom motfrågorna: Men är det inte så man ska 
göra egentligen? Jo de är så jag tycket man ska göra, men jag hinner ju aldrig fram för 
de har ju redan gjort det. Blir det inte lite synd om storytellingen då? Ja storytellingen 
får göra så gott den kan, den laddar in känslor i det intellektuella paketet. Storytellingen 
är väldigt välkommen när den väl kommer.  
 
Lisa har suttit tyst ett tag när hon plötsligt kommer in i dialogen igen, den här gången likt 
en försvarare för Matts.  Hon menade att storytellingen ger en betydelse för de relativt 
betydelselösa orden, att orden laddas med en betydelse genom storytellingen. Att orden 
får en betydelse som de egentligen inte har, då räddar du ju situationen. Rädda 
situationen? Vad tror Lisa egentligen, det är ju i sådana situationer som vi anser att 
storytellingen mördas snarare än att bli en hjälte. Hur ska organisationen kunna förhålla 
sig till storytellingen när den inte kommunicerar vad kulturen verkligen står för? 
 
Lisas försvarstal bjöd in oss till en tanke angående Pers kritik mot storytellingen, att 
storytelling är att luras. Matts invändning kom snabbt utan eftertanke vilket överraskade 
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oss. Jag kanske är naiv men jag tycker att storytelling är att fria naturkapitalet genom att 
gå in i verkligheten och se möjligheterna. Det tycker inte jag är att luras. Tar vi bibeln 
som exempel och Moses stentavlor, 10 Guds bud är regler för hur det ska vara, 
varumärkesplattformen och berättelserna om Jesus blir storytellingen. När han tvättar 
skökans fötter visar han något väldigt viktigt, eller den barmhärtiga samariten. Som 
retoriska bevis? Flög det ur oss. Matts är väldigt duktig på retorisk övertalning. På något 
sätt lyckades han alltid knyta samman sina svar med en poängfull syntes. Ja! Och de är 
storytelling! För om vi nu säger att Jesus är en historisk person och en del av 
berättelserna faktiskt har en historisk grund. Då kan man säga att de är historiska 
händelser som vi berättar för att visa tydliga värderingar. Jag tycker de är 
kanonberättelser! 
 
För att ännu en gång rädda oss ifrån att bli naiva i det avseendet att Matts har kontroll 
över diskussionen undrade vi över semiotikens roll. Ja du menar att du inte reagera 
såsom jag trodde du skulle göra, den risken finns. Men om jag nu betraktar mig själv som 
professionell storyteller tror jag att jag har så pass mycket kunskap att jag faktiskt kan nå 
fram till dig trots att vi har exempelvis olika generationer. Däremot kan du tycka att det 
är ju inte klokt! Vilken konstig organisation. Då har vi sett samma händelse men tycker 
olika, men det är ingen fara! Det uppfattar inte jag som semiotik i så fall. Det uppfattar 
jag som att tack vare att vi har ett händelsebaserat berättande kan vi förhålla oss till just 
det här. Vi behöver inte nödvändigtvis tycka samma.  
 
Vad händer om en ledare använder storytelling inom en organisation för att inspirera och 
motivera människor och så tycker ändå alla olika? Då kanske storytellingen inte 
fungerar. Vi överraskades av hans svar, erkänner Matts att storytellingen inte fungerar? 
Ett erkännande att storytellingen håller på att dö?! Har du aldrig sett tendens till det? 
Ännu en gång vände Matts på frågan för att förespråka storytelling som framgångsrikt. 
Jag har tvärtom sett vilken enorm kraft och energi storytelling faktiskt har. Jag tycker 
Ikea är ett praktexempel, när man frågar svenska folket vilken organisation de har mest 
tilltro till i det här landet då svarar de inte regeringen, riksdagen, rapport, eller Dagens 
Nyheter, det är Ikea! Och jag påstår helt fräckt att beror på deras berättelser och mycket 
om Kamprad himself. Det är ett bra kvitto. Är detta en förnekelse till ett dödligt 
storytelling? Hoppet byttes till besvikelse när Matts naiva motiv om att storytellingen inte 
kan misslyckas avslöjades.  
 
Tror du det som händer Ikea, att deras kultur kan kommunicera en konkurrenskraftig 
tilltro, fungerar på alla organisationer? Ja det tror jag om man är uthållig, men de är man 
i regel inte utan man gör det till ett jippo och sen är det ingen som har ansvar över det. 
Men om bara några år kommer de att finnas kulturchefer och organisationskulturchefer 
på företag. För att sedan arbeta med kulturen och kulturkapitalet behövs de här 
berättelserna som vi pratar om nu. Så du tror att storytellingen kommer att bli större? 
Absolut! Men vad händer om alla börjar använda sig av det? Då blir vi 
konkurrenskraftiga i världen! Trots att Matts tenderar till att kontrollera förhöret gång på 
gång finner vi intressanta påståenden som kanske kan avslöja honom.  
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Vi var just på väg att ifrågasätta Matts svar då han avbryter oss och säger: Skönt att ni är 
så kritiska, de är jätte bra! Fortsätt ställa sådana frågor, det är professionellt, ge er inte! 
Vi känner oss smickrade, men biter det verkligen på oss? Efter hans beröm kände vi en 
mer avspänd stämning i rummet. Är detta ett trick av en mördare för att föra oss bakom 
ljuset, för att få oss mindre misstänksamma eftersom vi kom av oss i den kritiska 
ståndpunkten vi tidigare haft? Typiskt nog fick vi känslan av att vi nu tolkar hans svar lite 
för positivt jämfört med tidigare. Är Matts bara en trevlig snubbe, eller döljer han något? 
Jag har märkt att dagens ungdomar har en sund skeptisk inställning, ni är lite mer 
kritiska, ni är inte lika lättlurade, ni har liksom vuxit upp i en helt annan 
kommunikationssituation.  
 
Om vi nu säger att storytelling kommer utvecklas frågar vi Matts om han tror att 
sanningen kommer ha lika viktig roll i framtiden. Han menar på att det kan vara ett slags 
mode eller trend men att det inte är hela sanningen, utan att det också är ett återtagande 
av något som är ganska självklart egentligen. Kan vi kanske töja på det så att du snart 
kommer att säga att storytellingen inte behöver vara sann? Jag har skrivit om det 
någonstans i min blogg för ett antal år sedan. Vågar du det? Jag har ju alltid hävdat att 
det är sanningen som gäller, men ibland blir jag lite osäker på vad jag egentligen menar. 
Jag har en son som studerat filosofi, han säger – Du pappa, du snackar om sanning. Men 
vad är det egentligen?  Som en kärleksfull far till min son säger jag håll käften. Börjar du 
rota i det här kör vi bara fast och då kommer vi ingen vart!   
 
Det är väl det som är grejen vi kanske måste välja, men så länge vi inte ser oss själva som 
att vi är bättre. Ja, jag säger inte bättre inte sämre, bara olika och det försöker jag säga i 
hela livet också även i mina privata relationer. Matts menar på att det är en jäkla 
huggsexa angående definitionen om storytelling, förr pratade ingen om storytelling och 
nu pratar alla om det. Hans sätt att hantera detta är att han skapat en modell där han 
utvecklat ett sätt att arbeta med storytelling. Du ser ingen risk eller känner du inte ett 
ansvar om någon hittar din modell och arbetar ut efter den och kanske misslyckas? De 
blir lite grann som att du får lyssna till när jag pratar, gillar du det så gillar du det och 
vill du ha det så ta det. Om jag hör att folk jobbar utefter ”Heijbelmodellen” blir jag stolt 
och glad. Hoppas det funkar då. Ja, de tror jag det gör.  
 
Jag skulle nästan kunna lova att storytellingen kommer att explodera! Det beror på att 
det är en sådan framgångsfaktor, man blir mer och mer hungrig professionellt på detta 
man gör ju inte detta för nöjes skull, man gör det för att bli framgångsrik i sin 
verksamhet och attrahera medarbetare och att lägga värden till sin produkt.  
 
Efter fyra timmar hade vi bråttom till vår buss som skulle ta oss hem, men vi var ändå 
nöjda över den mängd ledtrådar som Matts omedvetet gett oss. Vi kan ännu inte fälla 
honom eftersom vi inte kan svara på om den gåtfulle Matts är mördaren eller inte, men 
med största sannolikhet svävar storytellingen i livsfara. Vi har nu förhört de tre 
huvudmisstänkta i fallet; Etnologen Ulf Palmenfelt, Sagoberättaren Per Gustavsson och 
Sveriges ”Mr Corporate Storyteller” Matts Heijbel. Vi vill understryka att vi utreder 
brott, vi dömer ingen.  
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2.5 Möte på kontoret  
Efter avslutade förhör är det hög tid att tolka det som sagts och ställa ledtrådar mot 
varandra för att lösa mordgåtan. Innan vi genomförde våra förhör hade vi snarare en 
intresserad, naiv infallsvinkel än en tro på att vi vet mer än de misstänkta i frågan, där 
förhoppningsvis vårt eget tvivel kommer till tals. Eftersom vi har så stark misstro till var 
storytellingen är på väg ger förhören oss en möjlighet att visa vad vi gjort oss blinda inför 
i denna gåta. Samtidigt som vi ska avslöja de konstruktioner som de misstänkta ser som 
självklart. Nedan får du följa våra tankegångar när vi försöker hitta bakomliggande 
orsaker till de misstänktas utsagor, som även kan vara hjälpmedel för dig för att kunna 
lösa denna mordgåta. 

2.5.1 Sanningsprincipen dödar den naiva kraften 
Till en början kände vi oss väldigt nöjda med att våra ledtrådar fört oss till Ulf, han 
kändes som en given misstänkt att förhöra. Ulfs medvetenhet om problemet att skriva 
texter om storytelling likt Denning (2004, 2005), gör oss misstänksamma. Vårt motiv blir 
därför; om Ulf är medveten om att storytellingen håller på att mördas, varför försöker han 
då inte rädda den? Eller kan det vara så att Stephen Denning har utvecklat en väldigt stark 
kultur över storytellingen, en kultur som gör den upplevda verkligheten till en 
självklarhet och därmed också svårt att se vad den gör oss blinda inför. Framgångsrecept 
gör begreppet förtroendeingivande vilket gör att Ulf inte förmår att säga något själv inom 
området. Någon som inte ens vill uttala sig om storytelling är Per, detta gör att vi känner 
att det är ännu viktigare att rädda den. Vad är det annars som hindrar honom ifrån att 
mörda storytellingen?  
 
Har Denning utvecklat en kultur innebär det också att han har ockuperat det retoriska 
rummet, där endast han får säga vad som är rätt och fel. Vid närmare eftertanke kanske vi 
drar för snabba slutsatser. Kan det snarare vara han som satt referensramen för detta rum 
som sedan byggs på av andra författare, texter och åsikter kring storytelling? Likt Matts 
gjort då han själv utformat en ”Heijbelmodell”. Alvesson och Sveningsson (2008) menar 
att företagsfolk gärna följer moden och efterliknar därför vad andra har gjort, det är 
viktigt att likna innehållet i en förändring till större institutionella och populära recept. 
Kanske är det därför Matts känner sig stolt snarare än rädd att missbruka storytellingen. 
Han tenderar då att utsätta storytellingen för samma fälla som förändringsarbeten.  
 
Något vi reagerade på var när Per ansåg att företagsvärlden tagit beslag på begreppet. Är 
detta en utveckling ifrån Dennings introducerade ockupering vilken faktiskt var riktad 
mot företagsvärlden? Det kanske inte är Denning som ockuperat rummet utan snarare 
kulturen kring området som är så pass starkt, vilket gör att varje berättare fortsätter 
leverera berättelser som måste innehålla rätt och fel för att nå ett visst resultat. Det är de 
röster som uttrycker hur en berättelse måste vara som för sanningsprincipen vidare.  
 
Vår förhoppning ersätts snart till hopplöshet eftersom vi ser denna starka kultur ännu 
tydligare kring sanningsprinciper när både Ulf och Matts är medvetna om problematiken 
med storytelling, men trots denna vetskap skapar de sina egna framgångsrecept om hur en 
berättelse bör se ut. De pratar gärna om begrepp som poäng, handling, episoder och 
anekdoter, begrepp som vi tidigare funnit som ledtrådar. Vi reagerade tidigt på sådana 
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lovord då Czarniawska (1999) presenterar fem element som enligt henne måste samverka 
för att en berättelse ska bli stark. Detta trots att hon tidigare redogör att berättelsens form 
inte har så stor betydelse, utan det är upp till organisationsforskare att lyssna till vad 
organisationen säger. Vi ställer oss då återigen frågan, hur ska vi kunna säga något utan 
att komma fram till något? Detta tycker vi ännu en gång visar på problematiken med att 
kunna uttrycka texter inom storytelling, då till och med en etnolog, organisationsforskare 
och ”Mr Corporate Storyteller” går i sin egen fälla. En motivering till detta kan vara 
Wikströms (2003) förklaringar över att löften formuleras ständigt för att skapa agerande 
inom en organisation. Författaren påstår att det krävs att löftet är trovärdigt för att det ska 
fungera. Det skapas då en föreställning om hur verkligheten ser ut. Finns det alltså en 
konstruerad verklighet som fungerar likt en begripliggörande plan för hur vi ska agera? 
Dock avslöjar författaren att eftersom alla skapar löften är det också vi som bryter dem. 
Dessutom är det människan som är grundaren för konstruktionen av verkligheten vilket 
egentligen skulle räcka som förklaring till brutna löften. (Wikström 2003) Alltså det som 
kallas för misslyckade förändringsarbeten och kanske framtidens storytelling.  

2.5.2 Detektiverna känner fortsatt hopp om storytellingens överlevnad  
Vi ser ett ljus trots Pers skeptiska inställning till storytellingen. Vi tror att han egentligen 
vill bevara det muntliga berättandet, då han menar på att den redan dött ut. Eftersom han 
anser att människan måste frigöra sig från de kraftlösa skrivna texterna, de som redan är 
retoriskt förstörda. Per ser inte berättelserna som låsta och färdiga. Han kan berätta 
samma historia många gånger, men de blir alltid lite olika varenda gång. Han kanske inte 
är den som kommer att mörda storytellingen, vilket vi först trodde utan snarare den som 
omedvetet försöker rädda den. Han går ifrån en referensram om vad som är rätt och fel i 
berättandet, kanske är detta hans alibi.  
 
Tyvärr tror vi inte det finns så många som Per som vågar sätta sig emot ett legitimt 
framgångsverktyg, vilket storytellingen ofta utger sig att vara. Per rättar sig inte efter 
något facit och därmed får heller inte berättandet någon tydlig eller stark legitimitet, 
vilket kan vara ett problem för storytellingen, just därför upprättas recept. Kan Per ana 
oro över storytellingens strävan efter att bli hanterbart genom konstruerade strukturer? 
Under vår utredning när vi hade kört fast tog vi hjälp av en klok man som har jobbat med 
detektivarbete under många år, han frågade oss om vi hade hört uttrycket ”har du inga bra 
argument höjer du rösten”, vi två detektiver som är lite nyare i ”gamet”, kollade på 
varandra och ställde oss undrande om det är det som hänt och därför har gränserna 
utvecklats. Är dessa recept upprättade bara för att vi ska gilla storytellingen? 
 
Jackson och Carter (2002) beskriver att vi människor har skapat struktur för att skydda 
oss mot det kaos världen annars skulle bestå av. Författarna klargör att strukturens 
funktioner är att åstadkomma stöd och att organisera relationer. Ulf påpekade vikten av 
berättelsens början och slut för att vi människor ska känna en tillfredsställelse när vi lever 
i ett ofullständigt sammanhang. Detta är ju bara en förklaring till varför storytellingen får 
en sådan stark legitimitet. Om Per anar de konstruerade strukturerna ser han nog också 
brister i den annars skottsäkra legitimiteten. Kan det vara så att Per anser att 
storytellingen har gått ifrån sin faktiska innebörd? Varför skulle det annars vara så farligt 
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att bli förknippad med storytelling? Har Per också kommit i kontakt med mordgåtan? 
Eller vill han inte bli misstänkt som mördare? Kanske sörjer han redan mordet.  
 
Något som däremot stärkte vår misstanke mot Matts var då han ansåg att han inte kunde 
misslyckas med sina ”skördningar”. Kan verkligen alla organisationer ha bra berättelser? 
Det verkar för bra för att vara sant, det var ju på grund av en sådan misstanke som vi tog 
på oss rollen att försöka lösa denna gåta från första början. Storytellingen verkar ha 
utvecklat en legitimitet, vilket vi tror kan skada begreppet. Czarniawska (1999) anser att 
det narrativa har möjlighet att generalisera samt att få djupare insikt utan någon 
legitimitet eller status, vilket hon menar är upp till läsaren, inte författaren. Om 
storytellingen rör sig mot det narrativa behöver vi då sträva efter en legitimitet? För 
mycket legitimitet gör oss naiva att tro på begreppet och gör oss blinda inför andra saker, 
såsom riskerna med användandet av storytelling.  
 
Vi såg deltagarna på frukostseminariet med Matts som naiva, vi kände näst intill av en 
religiös känsla i rummet, de köpte allt vad Matts ”predikade” om. Deltagarna fick aldrig 
ta del av baksidan med storytelling, vilken vi nu kan ana. Om detta är fallet har åhörarna 
och de som använder sig av storytelling aldrig möjlighet att bli bättre än standard. Vi tror 
att de sociala konstruktionerna som blir för givet tagna blir ännu svårare att se. Vi 
misstänker att storytellingen då går mot samma fälla som förändringsarbete. Jackson och 
Carter (2002) förklarar att vi skapar intryck av ordning genom filter, mallar, rubriker och 
såll, genom vilka vi får idéer om hur ordning ska se ut. Wikström (2003) menar att vi 
strävar efter en känsla av att ha kontroll. En organisation behöver ha något att tro på för 
att agera och genom att ge ett problem en plats, funktion och syfte menar författaren att 
det skapas ett hopp som möjliggör agerande inom organisationen och ofta på vilket sätt.  

2.5.3 Detektiverna är storytellingbluffen på spåren – är det verkligen så 
perfekt? 
Så hur ska vi göra det möjligt att få tillgång och i fångata det ockuperade rummet, där 
endast de som har mest makt får tala? Är det kanske det vi håller på att göra? Att 
kidnappa kontrollen över kulturen eftersom vi till en början hade som utgångspunkt att 
visa att det perfekta kanske inte är så perfekt. Ett ”perfekt språk” som även lyser igenom 
då Ulf och Matts pratar, genom att säga att en berättelse ska vara på ett visst sätt, genom 
att utrycka sig svart och vitt. Czarniawska (2004) menar på att vi inte ska eftersträva ett 
”perfekt språk” eftersom en röst inte kan beskriva verkligheten. Hon menar att vi istället 
ska sträva efter ett ”universellt språk”, ett språk som kan talas av alla. Men innebär det 
inte då ett ”perfekt språk”? Kanske är det olikheterna vi ska eftersträva? När en ny 
berättelse ska författas anser Czarniawska (2004) att det är viktigt att ta hänsyn till 
polyfonin eftersom en organisation bär på flera olika berättelser. Per ogillar makten som 
de stora företagen har som använder sig av storytelling, kanske måste vi gå ifrån de som 
har mest makt och möjlighet att styra. Kanske är det polyfonin som ska rädda 
storytellingen, inte vi? 
 
Matts påstår att berättelser måste ha ett uppdrag medan Czarniawska (1999) kallar det för 
en poäng. En berättelse utan poäng blir meningslös samtidigt som en berättelse som bara 
presenterar dess poäng inte blir bra (Czarniawska 1999). Vi ställer oss frågande om 
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uppdrag och poäng är samma sak? Vi får en känsla av att de är två skilda begrepp som är 
värda att diskutera. Skulle vi förespråka misslyckade och lyckade berättelser skulle vår 
ståndpunkt ha sett ut så här: Har vi ett uppdrag med berättelsen är det lättare att bevisa att 
storytellingen har lyckats än om vi stävar efter att framhäva en poäng. Däremot är det 
lättare att lyckas med storytellingen vid framförandet av en poäng (vi kan ju inte 
dubbelkolla ifall de uppfattat poängen rätt). Det hela handlar om att ge storytellingen 
möjligheter att lyckas, eller misslyckas. Dock är detta inte vår ståndpunkt. Vi tror att det 
finns en svårighet att artikulera ett rätt sätt för storytellingen. Om vi mot all förmodan 
skulle ta en ståndpunkt tror vi att vi skulle förespråka poängen. Eftersom vi då varken kan 
tala om att lyckas eller misslyckas och det är då även lättare att ta hänsyn till polyfonin. 
Wikström (2003) menar att det heller inte är rätt att benämna förändringsarbeten som 
succéer lika fel är det att kalla dem för fiaskon. Har vi ett uppdrag för berättelsen strävar 
vi efter ett resultat vilket hämmar polyfonin eftersom det då redan är bestämt vad som ska 
eftersträvas och hur. Till skillnad från storytelling har förändringsarbete ofta ett uppdrag, 
det kanske är därför det pratas så ofta om lyckade och misslyckade förändringsarbeten. 
Vad skulle hända om förändringsarbeten skulle sträva efter en poäng istället för ett 
uppdrag? Kanske hade Alvesson och Svenningsson (2008) uttalande om att de flesta 
förändringsprogram inte ger resultaten som står i förhållande till de resurser som läggs 
ner på dem och därmed uppfyller recepten inte sina löften, sett annorlunda ut.  

2.5.4 Vem har ansvar för storytellingen? – Sökandet fortsätter 
Om vi går ifrån denna referensram av rätt och fel, ger berättelserna istället en möjligt för 
åhörarna att lita på sig själva och därmed också att ta ansvar, ett ansvar över sin egen 
berättelse. Om vi levererar en berättelse likt ett recept som beskriver hur åhöraren ska 
göra och gå tillväga, tror vi att det leder till att medarbetarna inte tar ansvar över sitt eget 
tänkande. Per avsäger sig ansvaret över storytelling eftersom han inte ens vill bli 
förknippad med det. Vi blir förbryllade och förvirrade över detta. Matts däremot tycker 
att det är viktigt att vi detektiver ska ta hand om storytellingen, han vill hjälpa oss genom 
att gediget förmedla all den information och kunskap som enligt honom behövs för att 
kunna förbereda oss inför framtiden. Vill verkligen Matts storytellingen något ont? 
Varför skulle Matts mörda sin ”bäste vän”? Hur ska han kunna mörda den, när det enda 
han egentligen vill är att ta ansvar över den? Vi känner oss överrumplade av alla dessa 
ledtrådar och misstankar.  
 
Vid närmare eftertanke accepterar Matts faktiskt när storytelling blir jippon, han menar 
att det heller inte är någon som tar ansvar över dessa jippon. Om han nu inte vill 
storytellingen något ont, borde han inte bli lite mer orolig när ingen tar ansvar över 
berättelser som skulle kunna vara det lilla b:t? Tar han ansvar hade han nog inte tagit sig 
an företag som redan bestämt sina kärnvärden trots att de inte stämmer överens med deras 
kultur. Vi menade då att det blir lite synd om storytellingen då den strider mot 
organisationens verkliga kultur. När Matts säger att den får göra så gott den kan, blir det 
inte ännu lättare att mörda den? Storytellingen utsätts ju då för det stora B:t. Om vi 
levererar berättelser som vill nå ett redan bestämt resultat ser vi en risk att det blir mer 
eftersträvansvärt än själva poängen.  
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Forskare likt Ulf har redan bestämt vad som är rätt och vad en framgångsrik berättelse 
ska innehålla. Att göra rätt innebär att inte reflekterar eller gör om. Han formar 
berättelsen så att medarbetarna gör som han vill, det som enligt honom är rätt. Vilket blir 
till ett ledarskapsverktyg. Men frågan är: Behöver storytelling vara ett ledarskapsverktyg 
om berättandet är till för att varje individ ska ta ansvar över sin egen berättelse? Eftersom 
Matts och Ulf säger att en berättelse ska var på ett visst sätt, ställer vi oss undrande till 
vad som egentligen är rätt? Samtliga misstänkta menar på att det finns misslyckade 
berättelser och framgångsrika berättelser. Kanske är detta ett sätt för de misstänkta att 
undanröja motiv. Vem har egentligen rätten att artikulera vad som är misslyckat (fel) eller 
framgångsrikt (rätt)? Vi tror det finns en svårighet att artikulera framgångsrecept inom 
storytelling, det går då ifrån sin faktiskhet och blir istället som ett slags kontrakt. Vi kan i 
själva verket inte benämna vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel. Alvesson och 
Sveningsson (2008) beskriver att förändringsarbeten inte bara handlar om framgångs-
recept. Författarna menar att människan följer mode och trender. De berördas 
individuella och kollektiva meningsskapande sätts även i fokus, vilket också förklarar 
komplexiteten med att formulera en processuell förändring menar författarna. På samma 
sätt anser vi att storytellingens utformning är beroende av den individuella mottagarens 
gemensamma meningsskapande.  

2.5.5 Invecklat mysterium 
Både Ulf och Per nämnde vilken kraft berättelser mister när vi börjar berätta för 
mekaniskt. Är detta en utveckling som håller på att ske? Storytelling ses idag som ett 
kontrakt för hur vi kan lyckas. För en tid sedan var storytelling intressant och spännande, 
detta kan ha berott på att vi inte riktigt visste hur vi skulle hantera det, vilket var charmen 
med begreppet. Nu försöker forskare, författare, studenter, lärare med flera, begripligöra 
begreppet genom att fånga och hålla det som gisslan i sitt retoriska rum. Detta har skapat 
gränser, symboler och strukturer för storytellingen. Vilket människan förmodligen har 
gjort för att kunna göra begreppet hanterbart.  
 
Detta blir ännu tydligare för oss under våra förhör eftersom storytellingens alla 
definitioner gör det svårare för oss att hitta en mördare, vi vet varken ut eller in. Ju fler 
personer vi frågar desto fler definitioner får vi, vi drunknar i denna bassäng av uttryck 
och texter. Vad är det som egentligen händer, vi skulle ju hitta en mördare. Under Matts 
förhör kom det exempelvis fram att det är viktigt för Ica att säga att de håller på med 
storytelling samtidigt som det är lika viktigt för Matts att säga att de inte gör det. Hur 
kommer detta sig? Har definitionerna gjort att vi redan satt storytellingen i ett fack som 
gör att vi inte kan töja på gränserna? Eftersom storytelling är nära bundet till människans 
emotionella beteende spelar mottagarens perspektiv på storytellingen roll. Wikström 
(2003) beskriver att ett perspektiv grundar sig i att en individ är olika vid olika tillfällen 
och i olika sammanhang. Dessutom är det beroende på vem du är och hur du definierar 
dig som avgör vad du kommer uppmärksamma kring det som sker. Författaren förklarar 
att så kallad ”sensemaking” skapas inte i nuet utan det är efter ett handlande och agerande 
som verkligheten uppfattas. Verkligheten påverkas av minne, erfarenheter och 
situationen. Denna komplexitet som sker inom varje människa gör organisationer svåra 
att förklara. (Wikström 2003) Kan detta klargöra de olika aktörernas vilja att inkludera 
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storytellingen i deras perspektiv och därmed den mängd av definitioner som begreppet 
får? 
 
Under Pers intervju upptäckte vi att vi inte pratade om samma sak, detta visar hur 
komplext begreppet blivit. Vi fick upp ögonen för denna komplexitet även i förhöret med 
Matts, när han redogjorde för skillnaden mellan storytelling och en vanlig 
historieberättelse. Vi frågar oss om det är riskabelt att vi som detektiver tar till oss denna 
skillnad? Det är intressant att Matts själv uttrycker att storytellingen är på en osalig resa. 
Han är medveten om storytellingens alla definitioner, men frågan är vad som händer när 
han tränger in storytellingen i ett hörn? Alla dessa definitioner gör att vi måste undersöka 
ärendet djupare. Eftersom det är svårt att se vilka som försöker dölja något samt vilka 
som inte förstår innebörden med det vi pratar om. Det här visar sig vara ett svårare 
mysterium än vad vi till en början trodde. Kan Per verkligen vara skyldig till ett brott om 
han inte ens ”pratar samma språk” som oss, eller är det ett sätt för honom att förstöra 
bevis och försöka föra oss på villospår?  

2.5.6 Semiotiken försvårar utredningen 
Per anser att det är företagsvärlden som knyckt begreppet och definierat det på sitt eget 
vis, kanske är det därför han inte vill prata om det.  Jackson och Carter (2002) berättar att 
vi människor använder oss av symboler då vi kommunicerar och gör omvärlden 
förståelig. Avsikten med symboler är att kommunicera en innebörd. Författarna förklarar 
vidare att den lilla petitessen som ställer till det i försöket att verkligen förstå varandra 
kan förklaras med att: De grundläggande karaktäristiska egenskaperna hos en symbol är 
att den representerar någonting annat och har en frånvaro. De symboliserar vad som helst 
genom en överenskommelse mellan användarna. Därmed speglar inte symboler 
verkligheten, de är inlärda snarare än givna av naturen. (Jackson & Carter 2002) Vi ser en 
tendens i Pers uttalande att han blandar ihop etik och moral vilket bildar hans tydliga 
ställningstagande och argumenterande mot storytellingen. Han ser det som etiskt fel att 
företagsvärlden utnyttjar berättandets kraft för deras egen vinnings skull, men vi frågor 
oss om inte sagor är lika manipulerande som storytellingen? Villospåret vi anar behöver 
därför inte vara ett medvetet val av Per. Jackson och Carter (2002) beskriver det som 
skapandet av en mening kan vara svårt då det gäller att mottagaren ska tolka symbolerna 
på rätt sätt. Därför anser författarna att det inte finns ett beteende som är obestridligt rätt 
eller fel bra eller dåligt, inom organisationer. 
 
Det låter väldigt bra när Matts uppfattar att han samarbetar med mottagaren när han 
berättar. Men vi frågar oss: Hur vet Matts när han samarbetar och när berättelsen är 
påtvingad? Jackson och Carter (2002) upplyser oss om att människor ibland måste agera 
efter regler, därför ska inte innebörd blandas ihop med beteende. Du gör saker för att du 
måste, inte för att de känns bra eller viktigt. Det kan helt enkelt vara en effekt av en 
maktrelation och inte delad förståelse. Vad säger egentligen att mottagaren faktiskt delar 
förståelse med Matts? Självklart förstår vi att det är enklare att förmedla berättelser då 
mottagaren själv varit där och upplevt platsen berättaren pratar om. Vad händer då 
mottagaren bjuds in till en värld som denne inte är medveten om? Även här har Jackson 
och Carter (2002) något att tillägga när de klargör att information och kommunikation 
aldrig kan antas att mottagaren av ett meddelande förstår det på samma sätt som 
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avsändaren gör. Dessutom anser författarna att det inte finns något sätt att försäkra sig om 
att båda sätten skulle kunna sammanfalla.  
 
Vi frågar oss: Vad är meningen med storytelling om lyssnaren inte fattat själva poängen? 
Enligt Matts är det ingen fara om vi uppfattar en händelse eller berättelse olika eftersom 
han inte uppfattar det som semiotik. Vi ser det som komiskt att Matts och vi har skilda 
uppfattningar om vad semiotiken faktiskt innebär. Detta ställer till det i diskussionen 
angående just semiotiken. Även vid denna observation spelar Jackson och Carter (2002) 
en uttalande roll. De skiljer mellan betecknare och betecknad, där betecknare är vad 
symbolen står för och betecknad är vad symbolen i själva verket säger, enligt individen.  
Åter igen; symboler speglar inte verkligheten, de är snarare inlärda än givna av naturen 
påstår Jackson och Carter (2002).  
 
Till och med Per nämner att allt det vi pratar om, storytelling och berättande, är just 
”betecknat”. Vad betyder egentligen detta och vad ger det för effekt? Håller begreppet på 
att förflyttas från sin egentliga innebörd med all denna semiotik? Kanske är storytellingen 
i behov av en så kallad organisationskultur? Sett ur ett semiotiskt sammanhang där 
förståelsen av kultur är som en samling symboler och tolkningar som delas av en grupp 
och används av den, för att ge och stärka gruppidentitet samt för att ange lämpliga 
beteendemönster för gruppmedlemmar (Jackson & Carter 2002). Utanför en kultur som 
är delad av en typ av organisation anser författarna att det är omöjligt att bestämma hur 
symboler ska tolkas eftersom relationen mellan betecknare och betecknad är godtycklig 
och tolkningen och betydelsen av symboler beror på personens erfarenheter. Jackson och 
Carter (2002) förklarar vidare att vi därför inte kan tvinga folk att förstå en enskild 
symbol eller en värld av symboler på ett visst sätt.  

2.5.7 Så avslöjade detektiverna bluffen – Miljoner människor bedragna 
I var och ett av förhören dyker ordet ”lura” upp, här kanske vi är något på spåren. Kan det 
vara så att den som nu kan vara skyldig till ett brott har som motiv att luras? Eller är det 
genom att lura som storytellingen blir mördad? Per pratade om att lura konsumenterna 
med storytelling, att kunderna manipuleras. Har han rätt i att vi aldrig kan lura lyssnaren 
för denne alltid tänker själv? Det här med att lura måste vara någon typ av ledtråd. 
Czarniawska (1999) förklarar att en berättelse kan åstadkomma generalisering, förmedla 
budskap och ger djupa insikter utan allmänna giltighetsanspråk eller att hävda en sanning. 
En narrativ text ger inte en fullständig bild av verkligheten utan den är till för att 
upptäcka samt avslöja vad som kan dölja sig. Det hela går ut på att skapa en stark historia 
där berättelsens kraft inte bestäms av sanningshalten utan av en plot. (Czarniawska 1999) 
Menar författaren att vi inte kan skylla på berättaren om vi blivit lurade? Eftersom det 
ligger på mottagarens ansvar att vara misstrogen för det som berättas.  
 
Matts menade på att människan är livrädd för att bli lurad, men om vi är medvetna om att 
vi blir lurade är det kanske inte så farligt. Matts anser att ungdomar är mer skeptiska än 
han själv och inte lika lättlurade. Är vi ungdomar mer misstrogna eftersom vi idag blir 
lurade hela tiden? Vi ser det inte så. Begreppet ”lura” anser vi har en negativ klang, 
kanske är det inte just att luras vi pratar om, utan uttryck. Uttryck som inte betyder 
särskilt mycket, om det inte sätts i ett sammanhang. Detta kan vara en förklaring till 
varför Czarniawska (1999) talar så gott om den så kallade ploten. Hon påstår att 
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handlingen (en plot) är det grundläggande medel som behövs för att särskilda händelser 
(uttryck) ska kunna sättas i en meningsfull helhet. Författaren menar att en attraktiv och 
poängfull berättelse måste innehålla en plot. Ett annat begrepp som gärna diskuteras av 
narrativa organisationsforskare är polyfoni. Bakhtin (1991) påstår att polyfoni är 
författares trick att berika texter, men som framförallt påminner läsarna om att världen är 
full av olika röster, olika vokabulärer och olika dialekter. Att det inte kan finnas en 
berättelse av världen helt enkelt.  
 
Vi ungdomar bryr oss inte om att vi ”luras” det är ändå bara uttryck precis som 
kärnvärdarna ett företag besitter, som redan bestämts av en konsult. Det som är 
hemligheten i storytelling är kanske händelsen, inte sanningshalten. Vi vill kunna sätta 
den i perspektiv och ”drömma” oss med den, men om den är sann, det struntar vi i. 
Handlar inte allt i grund och botten om skådespeleri och retorik? Eller som Matts 
uttrycker sig, ”dramaturgisk konst”. Finns det inte en risk att berättelserna letas upp som 
ska ”passa” det förutbestämda och då bara hittas på istället för att förmedla verkligheten? 
Väljs berättelser ut anser vi att de redan förstört verkligheten och förskönat sanningen. 
Vem har då egentligen rätten att välja vilka berättelser som ska användas? Jackson och 
Carter (2002) beskriver den retoriska logiken som argumentationens logik. Det innebär 
att logiken används för att övertyga någon annan att det du säger är sant. En talare kan 
inte kommunicera med var och en i allmänhet utan bara med utvalda delar av den 
potentiella publiken och att de utvalda är de som är mottagliga för vad som sägs förklarar 
författarna. Är det därför några av oss uppfattar det som att vi luras när det hela handlar 
om retoriska knep? 
 
Kanske har Matts bestämt att berättelserna ska vara sanna för att han skulle kunna 
begripliggöra det han började jobba med för tio år sedan, då storytelling knappt fanns. 
Det har varit hans sätt att ta sig vidare och utveckla storytellingen. Vi undrar om 
sanningen verkligen ger större rättigheter och befogenheter, inom retoriken kan det 
kanske till och med ibland vara bättre att ljuga. Kan vi verkligen ifrågasätta allt? Kanske 
behövs en revidering av oss själva och storytellingen för att kunna ta oss vidare? Är 
utvecklingen av storytellingen oundviklig? Något vi funderar på är om Matts inte töjer på 
sanningshalten då han säger att det viktiga är att själva kärnan är sann, inte det han 
broderar ut. Om detaljerna inte spelar någon roll är det verkligen sanning då? För vad är 
egentligen sanning? Om vi går in i verkligheten och Matts redan vet med sig att 
kärnvärdena för ett företag inte stämmer, är det verkligen en verklighet vi talar om då? 
Matts säger till och med själv att han ibland är osäker på vad han menar, eller försöker 
han bara föra oss på villospår? Någon som kan strykas från listan av anklagade angående 
sanningsprincipen är Ulf då han menar att berättelser absolut inte behöver vara sanna, 
bara trovärdiga. Det är den enda svaga punkten i vår teori till att Ulf skulle vara 
mördaren, dock är han fortfarande misstänkt baserat på andra motiv. 

2.5.8 Detektiverna är nu nära ett genombrott 
Ulf hade en väldigt bestämd ton då han menade på att det absolut inte går med konstlade 
medel, att det inte går att tvinga någon att komma ihåg en berättelse och att berätta den 
vidare. De riktigt bra berättelserna uppstår nästan av sig själva menar Ulf. Kanske är det 
dessa tankar som rör sig ifrån det stora B:et till det lilla b:t? Här tändes åter ett hopp om 
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att storytellingen inte är mördad. Ulf menar även han på att det inte går att ta kontroll 
över någon som helst form av kultur, utan den lever helt efter sina egna lagar. Menar Ulf 
att vi inte behöver oroa oss för storytellingens liv? Om människan inte kan ta kontroll 
över någon form av kultur kan ingen ta kontroll över storytellingen heller. Det är det som 
gör det möjligt för oss att rädda storytellingen eftersom den har möjlighet att stå över 
lagar och regler. Som vi sa i början av vårt detektivarbete har det alltid funnits berättelser. 
Berättelser kommer alltid att finnas dock kan vi inte uttala oss om vilken form 
storytelling i framtiden kommer att ta. Storytelling är en förhoppning med små bokstäver, 
som det lilla b:t samtidigt som de kan gå emot generaliseringar med stora bokstäver, som 
det stora B:t. 
 
Om det nu finns berättelser i varje organisation, vilket vi tror, blir det kanske ännu 
farligare och besvärligare att just kunna skilja på berättelser med det lilla och stora B:t. 
När Matts försvarar sig med att säga att alla kan berätta känner vi att vi är mördaren på 
spåren. Det är större risk att den naiva storytellingen, det lilla b:t dör ut och går emot det 
stora B:t, som lovar mer än det håller, då alla ska följa riktlinjer när de använder sig av 
den. Vi börjar grubbla på om det här är ett sätt för Matts att öka antalet misstänkta genom 
att säga att alla kan använda sig av storytelling.  Utsätter vi storytelling för att bli ett 
vardagligt fenomen tror vi att den naiva kraften kan försvinna. Det är farligt att prata om 
storytelling som en framgångsfaktor, lyssnaren tar då lättare till sig begreppet som ett 
recept.  Detta uttalande tror vi Matts ser som sitt alibi, eftersom han istället ser sig själv 
som en räddare av storytellingen, en räddare som försöker få den att leva vidare genom 
att säga att alla kan använda sig av den, i alla sammanhang. 
 
Om Matts nu inte är mördaren vill vi ändå få honom att förstå att det kan finnas en 
mördare som går lös. Vi pressade honom i hela fyra timmar och tillsist fick vi ett 
erkännande! Det kom som ett genombrott där han erkänner att storytellingen kanske inte 
alltid fungerar, att det kanske inte alltid är så lyckosamt, vilket Matts tidigare målat upp. 
Vi kände en lättnad, en förhoppning att storytelling faktiskt inte har mördats eftersom han 
benämner det som dödligt och inte som en skottsäker plan. Detta hopp vändes snabbt till 
en återvändsgränd då han tvärt ångrade sig, kanske kom han på att han försade sig. Han 
förnekar och är åter tillbaka till hans predikan om att storytelling har ett bra kvitto, ett 
kvitto på berättelsens fantastiska kraft i storytellingen. Per som istället bara vill prata om 
berättande och frånsäger sig allt som har med storytelling att göra har vi starka motiv mot 
eftersom han inte kan föra ”storytellingkulturen” vidare. Därmed dödar han begreppet 
sakta, eftersom de generaliseringar han gör tror vi människan bör se upp med. Dock har 
vi inte nog med bevis för att gripa honom eftersom vi tror han utövar storytelling 
omedvetet vilket rör sig mot det lilla b:t.  
 
Efter mötet var vi båda överens om utfallet av vårt detektivarbete. Deadline var nära och 
vårt uppdrag blev nu att avslöja vad vi fått ut av detta letande. Det kallades till 
presskonferens och flera av de redan inblandade var intresserade av att höra upplösningen 
av mordgåtan. Nu utmanar vi dig som läsare att lösa gåtan innan vi detektiver avslöjar 
slutet och den tänkbara mördaren…  
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2.6 Presskonferens  
Vi har insett att denna karusell mellan förtvivlan och förhoppning har fört oss framåt, 
dessa känslor har tagit oss vidare och gjort att vi inte stått och trampat. Begreppet 
storytelling är inte lika givet eller självklart för oss längre. Vi ser sprickor i de samtal och 
förhör som förts eftersom många som formulerar dessa självklarheter försöker dölja vad 
de egentligen pratar om. Därför har vi inte lyckats att fälla någon av de tre misstänkta. 
Detta har gjort att vi kommit tillbaka till där vi egentligen började, nu är alla som har 
kommit eller kommer i kontakt med storytelling misstänkta igen, vi utesluter inte ens oss 
själva. Mördaren behöver inte vara närvarande för att begå ett brott, vilket gör det ännu 
svårare att fälla någon. Vi erkänner att vi till en början kände en besvikelse eftersom vi 
hade en förhoppning om att lösa mordet. Under skrivandets gång har vi insett att vi aldrig 
kommer att komma fram till ett svar på gåtan. Vår förhoppning blir snarare att vi istället 
har räddat möjligheten att säga något om den. Bara genom att vi säger något själva utan 
att nämna några självklarheter har vi också räddat storytellingen.  
 
Vi anser att en form av storytelling är som mest etablerad och verksam inom religionen 
idag. Vi frånsäger oss ett antagande för att kalla Bibelns texter för storytelling då vi varit 
med om en svår diskussion kring just definitionen av begreppet. Vi anser dock att Bibeln 
är ett tydligt exempel på det lilla b:ts naiva kraft att ge mottagaren ett sammanhang trots 
enligt oss, ibland osannolikt resonemang. Att Jesus skulle gå på vattnet, eller bota de 
sjuka är för oss ett påhitt. En religiös skulle här ha rättat oss och tydliggjort liknelsens 
betydelse i Bibelns berättelser. Givetvis är vi medvetna om denna betydelse när vi för 
detta resonemang. Det vi vill framhäva är ändå berättelsens förmåga att fängsla 
mottagaren till att faktiskt upprätthålla sin livsstil efter den. En gissning skulle kunna vara 
att storytellingen kan lära sig av Bibelns texter. Den aktuella diskussionen om sanningens 
betydelse tror vi då skulle upphöra. Vi har redan nu sett tendens till osäkerhet kring 
sanningens värde för det stora B:ts existens. Är det så att det stora B:t som vi ser som 
storytellingen idag, egentligen måste gå emot det lilla b:t för att överleva? 
 
Strävan efter att professionalisera storytelling anser vi har försvårat användningen av det. 
Alla vill förfoga över storytellingen eftersom det är det enklaste sättet att arbeta med den. 
Problemet vi ser med professionaliseringens utveckling är att begreppet storytelling ännu 
inte blivit institutionaliserat i företagsvärlden. Det har endast introducerats i ringa grad, 
vilket gör det hela till en ännu större utmaning att ge uttryck åt fördelar, nackdelar och 
möjligheter av användandet. Vi förstår strävan efter en institutionalisering, har 
storytellingen väl institutionaliserat finns det en uppfattning och benämning på vad en 
”vanlig” storytelling är. Det tillskrivs då legitimitet och auktoritet vilket ger storytelling 
förväntade och begripliga utfall. Människan strävar efter förtroende i de hjälpmedel hon 
väljer att anamma, är de dessutom institutionaliserade och benämnda som ”vanliga” ökar 
dessutom trovärdigheten. Dock anser vi att de institutionaliserade faktorerna i världen 
besitter en hög risk att uppfattas som självklara och förgivet tagna av naturen. Det vi vill 
påpeka är att detta endast är konstruktioner som uppkommit då begreppet har 
professionaliserats.  
 
Vi ser en risk att storytelling fortsätter att vara det stora B:t eftersom ordet rymmer flera 
olika innebörder som blir motsägelsefulla förväntningar. Detta i sin tur gör att 
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trovärdigheten kommer rubbas eftersom dessa förväntningar blir svåra att uppfylla. 
Kanske klarar inte storytellingen av allt den har att bära upp på sina axlar. Den metafor 
som professionaliseringen av storytellingen strävar efter tenderar att bli en så kallad ”död 
metafor”, vilket gör att vi inte kan prata om det. Vi måste därför hålla storytellingen, det 
lilla b:t vid liv och därmed blir det också en levande metafor som gör det möjligt för oss 
att uttrycka någonting om det. 
 
Även om våra uppfattningar redan nu är föråldrade känner vi oss trygga med de 
diskussioner som förts, eftersom när vår mordgåta berör dig utgår du ifrån en ny värld 
med nya tankar dock med våra ord som utgångspunkt. Vi kan inte uttala oss om 
storytellingen kommer att gå i samma fälla som förändringsarbete i framtiden. Vi har inte 
den kunskapen att uttrycka oss om det, vi är inte mer speciella eller märkvärdiga än 
andra. Vi vill ändå förmedla vikten av att ta ansvar för de berättelser vi får ta del av. Vi 
tror att den berättande kulturen är nödvändig i de sociala organisationerna världen består 
av, både innanför och utanför företagsvärlden. Vi vill dock poängtera vikten av etik och 
moral vid ansvarstagandet. Vi tror det är farligt om företagsvärlden inte lär sig hantera 
detta, för vad händer om vi inte tillåter dem att använda sig av storytelling? Varför är det 
till exempel bara okej inom sagovärlden att göra som man vill och inte inom 
storytellingvärlden, kan världen verkligen delas upp på detta sätt? 
 
Vi har en förhoppning om att även du tar ansvar för vår berättelse och har i åtanke att vi 
precis som alla andra människor har ett behov av att upprätthålla konstruktioner. Om du 
skulle ta dig an mordgåtan på nytt kommer du upptäcka det vi gjort oss blinda inför. 
Därmed kan vi upprätthålla möjligheten att rädda storytellingen. Så är storytellingen 
räddad? Det vet vi inte då det nu är upp till dig att ta ansvar att hålla den vid liv!  

2.7 Nu är det din tur...  
Eftersom vi inte lyckats lösa mordgåtan finns det fortfarande hopp för storytellingen. Det 
är här ditt detektivletande börjar eftersom det vi levererat bara är början på jakten efter 
lösningen på gåtans svar. Kanske hittar du en bättre poäng än oss, men kom ihåg löser du 
gåtan är det redan för sent för storytellingen.  
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3 Metod  
Nedan inleder vi med vårt metodologiska ställningstagande samt vår verklighets- och 
kunskapsuppfattning. Därefter redogörs för vårt val av metod och vårt tillvägagångssätt i 
utformandet av vår uppsats.  

3.1 Metodologiskt ställningstagande 
Inom vetenskapsteorin finns två styrande paradigm; positivism och tolkande. Dessa två 
paradigm skiljer sig och de utgör varsin vetenskapssyn som sedan genomsyrar hela 
forskningsprocessen. Det är därför viktigt att formulera vilket perspektiv vi valt att 
använda oss av. 

3.1.1 Positivism 
Positivism grundar sig i naturvetenskapligt tankesätt om att världen är fysisk och att den 
vetenskapliga kunskapen bör kunna styrkas empiriskt. Lagbundenheter och orsakssam-
band ligger till grund för kunskapen och det finns endast en sanning om varje enskilt 
fenomen. Styrs en forskning av ett positivistiskt paradigm kännetecknas resultatet av att 
forskaren har en objektiv syn och står i yttre relation till forskningsobjektet. Forskningens 
resultat ska alltså inte påverkas av forskarens ställningstagande utan bygger på rådata av 
det empiriska och teoretiska data som samlats in.1 

3.1.2 Hermeneutik  
Hermeneutiken grundar sig i tolkning vilket skiljer sig avsevärt ifrån positivismen. Att 
tolka innebär att vi försöker förstå den verklighet vi lever i och utgörs subjektivt. Här är 
det fokus på kvalitet snarare än kvantitet och paradigmet utgår ifrån forskarens kunskap 
och tidigare erfarenheter. Den har till syfte att skapa förståelse för de symboler, texter och 
handlingar som ingår i verkligheten.  Det är alltså textens handling och innebörd som är 
central. Forskarens förförståelse ligger som grund för sökandet av helheten vilket är 
grundelement i den hermeneutiska cirkeln. I och med ökad förståelse skapas nya frågor 
och den nyfunna förståelsen hjälper forskaren att se den tidigare kunskapen på nytt sätt. 
Det är på så sätt som processen fortskrider och skiftar mellan del och helhetsförståelse. 
Utan helheten skulle inte förståelsen uppstå, men delarna är också nödvändiga för att 
kunna bilda uppfattning om helheten. Därför utbringar den hermeneutiska modellen ett 
beroendeförhållande mellan del och helhet. (Ödman 1979) 
 
Vi har använt oss av det hermeneutiska synsättet i denna uppsats eftersom vårt syfte är att 
få en djupare förståelse och upplysa problematiken med storytelling som ett 
framgångsrikt verktyg. Våra forskningsfrågor grundar sig i vår tidigare kunskap och 
erfarenheter kring management där vi har fått inblick i att färdiga recept inte är 
gynnsamma. Vi vill få en ökad insikt i det gemensamma risktagande som forskare tar då 
de skriver texter om framgångsrecept inom storytelling och förändringsarbeten. Eftersom 
denna problematik inte är mätbar ser vi inte det som relevant att använda oss av 
kvantitativa studier och därmed bortser vi ifrån den positivistiska vetenskapssynen. I och 

                                                
1Torbjörn Ljungkvist Universitetslektor, föreläsning den 18 januari 2010. 
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med att vi inte kommer att komma fram till den absoluta sanningen är vi införstådda med 
att denna uppsats endast är en början i den hermeneutiska cirkeln. 
 
Hela vår uppsats grundar sig i det hermeneutiska synsättet eftersom det gjort det möjligt 
för oss att tolka och få en misstanke när vi mött dessa sanningar. En misstanke om att vi 
egentligen inte är ute efter storytelling och förändringar, utan hittills har vi bara fått ta del 
av hur författare vill artikulera det självklara. 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom ontologin och epistemologin finns ytterligare ställningstagande att ta, dessa handlar 
om vår verklighetsuppfattning samt kunskapsuppfattning. 

3.2.1 Ontologi: 
Ontologi handlar om hur vi ser på den egentliga världen, alltså vilken verklighetsuppfatt-
ning vi har. Detta vetenskapliga förhållningssätt delas in i två uppfattningar; idealism och 
realism. Inom idealismen skapar människan världen i sin egen tanke. Världsuppfatt-
ningen är beroende av människans mentala föreställningar. Det är alltså människans 
medvetande som är grundtanken av verkligheten. Inom realismen uppfattas verkligheten 
däremot som objektiv och är därför oberoende av det mänskliga tänkandet. Verkligheten 
anses vara registrerbar och mätbar.2  
 
Vår verklighetsuppfattning i denna uppsats är idealistisk eftersom vi redan från början har 
förgivet tagna föreställningar om att storytelling har tendens till att gå i samma fälla som 
förändringsarbete samt att recept inte är gynnsamma inom management. Detta utgör vår 
erfarenhet och verklighet som vi själva skapat. 

3.2.2 Epistemologi: 
Epistemologi är en kunskapsteori som berör hur vi ser på kunskap. Det finns två inrikt-
ningar inom epistemologi, rationalism och empirism. Rationalism bygger på förnufts-
grundad kunskap, alltså kunskap som är beroende av vårt vetande. Empirism däremot är 
erfarenhetsgrundad kunskap, vilket innebär att all kunskap härstammar från erfarenheter.3 
 
Vår kunskapsuppfattning i uppsatsen grundar sig i rationalism då vi tror att vårt förnuft 
var och är nödvändigt då vi sammanställde och tolkade det empiriska materialet. Vi anser 
att kunskapsuppfattningens empirism är för begränsande för vårt syfte. Vi vill hitta en 
förståelse och poäng snarare än faktisk fakta. 

3.3 Forskningsansats 
Vi skiljer mellan tre olika ansatser som forskaren kan förhålla sig till under en forskning. 
Deduktiv ansats, ”från teori till empiri”, vilket går ut på att avleda det generella till det 
konkreta förklarar Johannessen och Tufte (2002). Här jämförs teorin med empirin för att 
kunna dra slutsatser om de enskilda fenomen som undersöks. Den deduktiva ansatsen 
kallas för bevisföringens väg eftersom forskaren strävar efter att hitta en sanning för det 
                                                
2Torbjörn Ljungkvist Universitetslektor, föreläsning den 18 januari 2010. 
3Torbjörn Ljungkvist Universitetslektor, föreläsning den 18 januari 2010. 
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studerade fenomenet. (Johannessen & Tufte 2002) Det krävs att undersökaren har en 
omfattande generell kunskap som tillämpas vid de enskilda fenomenen (Andersen 1998). 
Vi ser deduktionen som en sanningsprocess, en nödvändighet som är på jakt efter det 
perfekta språket. 
 
Induktiv ansats, ”från empiri till teori”, är motsatsen till den deduktiva ansatsen. 
Induktion innebär att slutsatser dras från det specifika fallet till det mer allmänna. 
(Johannessen & Tufte 2002) Forskaren sluter alltså händelsen till en generell 
lagbundenhet, där sannolika sanningar eller resultat kan hittas. Denna ansats kallas för 
upptäcktens väg och är därför vanligt vid explorativa studier förklarar författarna. Vid 
upprepade studier av likartat resultat kan generella mönster upptäckas vilket kan leda 
fram till en väsentlig sannolik teori. (Andersen 1998) Induktion ser vi som en process 
som vill uppnå det sannolika och troliga. 
  
Den abduktiva ansatsen kan ses som en kombination av bevisföringens väg, deduktion 
och upptäcktens väg, induktion. Genom att utgå ifrån teorin och de sannolika sanningar 
som finns för ett enskilt fenomen ställs frågan: Varför är just den här teorin den sannolika 
sanningen? Teorin anses vara en mänsklig konstruktion vilket innebär att en djupare 
förklaring finns för fenomenet, en förklaring som annars sätts i skymundan av den ”rätta 
sanningen” för det enskilda fenomenet. Genom att använda sig av den abduktiva ansatsen 
strävar forskaren inte efter att hitta ett svar eller en generell förklaring på 
forskningsfrågan utan försöker istället hitta en poäng bakom den redan befintliga 
sanningen. Abduktionen vill framvisa den bakomliggande konstruktionen av fenomenets 
självklarhet, vilket kan på ett överraskande vis öppna ögonen för de människor som 
berörs av forskningsfrågan.4  
 
Vi ser en parallell mellan abduktionen och den hermeneutiska spiralen där författaren 
pendlar mellan teori och empiri för att successivt få en fördjupad förståelse för bådadera i 
en undersökning. De båda datainsamlingsmetoderna bidrar med en helhetsförståelse som 
även skapar en djupare förståelse för undersökningens frågor.5 Dock är det viktigt att här 
påpeka den abduktiva ansatsens förståelse för att inte kunna hitta ett svar, utan öppnar 
bara upp möjligheter för ny fortsatt forskning.6  
 
Czarniawska (1999) beskriver den abduktiva ansatsen likt en deckarberättelse där 
detektiven söker en bakomliggande förklaring till sanningen – ett mord. Genom att utgå 
ifrån en gissning som skapats av detektivens teoretiska referensram finner han ledtrådar 
som för arbetet framåt. En ledtråd leder till en annan och det krävs kreativitet och 
risktagande för att formulera nya gissningar av de ledtrådar som påträffats. På detta sätt 
upptäcker snart detektiven överraskande förklaringar som kan ligga till grund för att lösa 
fallet. Dock finner han aldrig en generell förklaring angående mord, inte heller kan 
detektiven efter arbetslivserfarenhet kunna formulera en sannolik sanning om enskilda 

                                                
4Bo Westerlund Universitetslektor, föreläsning den 26 februari 2010. 
5Torbjörn Ljungkvist Universitetslektor, föreläsning den 25 januari 2010.  
6Bo Westerlund Universitetslektor, föreläsning den 26 februari 2010. 
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mord. Han kan helt enkelt bara söka efter en förståelse för det specifika fallet som han 
åtagit just nu. (Czarniawska 1999) 

3.3.1 Motivering till vald forskningsansats 
Eftersom vi inte jobbade med sanningsprojekt var vi tvungna att använda oss av en metod 
som genererar i att vår berättelse inte håller på ännu en sanning av vad som är rätt eller 
fel. En sanning som säger att du måste jobba med förändringsarbete och storytelling på 
ett visst sätt. Utan den metod vi arbetat utifrån avvisar att det ska vara ett resultat av en 
sannolikhet eller en nödvändighet, vår text ska istället överraska. Istället fick vi lära oss 
att se vilka konstruktioner som redan existerar inom storytelling samt förändringsarbete. 
Vi bröt ned konstruktionerna om storytelling och förändringsarbete, för att sedan 
dekonstruera dem igen. Eftersom båda begreppen, enligt oss hade hamnat i ett slags 
förfall. Den abduktiva processen gjorde att vi kunde börja prata om storytelling och 
förändringsarbete om vad det egentligen är. Vi såg det som att vi ”klädde av” orden. 
 
För att kunna skriva vår uppsats utefter en abduktiv process var vi även tvungna att 
tillfångata sanningarna om storytelling och förändringsarbeten, med andra ord tillfångata 
deduktionen och det retoriska rummet. Vi anser att detta retoriska rum är ockuperat av 
”sanningsprojekt”. När vi tillfångatar deduktionen blir det svårare att uppträda på ett visst 
sätt. Vår berättelse gjorde det möjligt för oss att kidnappa detta fenomen och dess 
konstruktioner. Denna abduktiva metod berikar vår uppsats med nya element som på så 
sätt kan leda till ökad förståelse, samtidigt som den gett oss möjlighet att vara öppna för 
nya ledtrådar under processens gång. Denna metod var även till vår fördel eftersom den 
endast uttrycker sig om det aktuella fallet samtidigt som den inte gör några generalise-
ringar. 
 
En abduktiv process gjorde det möjligt för oss att ta oss friheten och utgå från gissningen 
att framgångsrecept inom förändringsarbeten och storytelling inte är gynnsamma. Vilket 
har resulterat i vidare gissningar som formulerat våra tre forskningsfrågor. Det är just 
därför den abduktiva metoden visar sig vara så spännande, den kan generera i 
överraskningar även om hypotesen visar sig vara felaktig. Detta har hjälpt oss att avvisa 
framgångsrecept. Vår förhoppning är ändå att våra gissningar lett till ökad förståelse 
kring storytelling och förändringsarbete. Därför efterliknar vår uppsats en abduktiv 
process. Där varje gissning har fört vårt arbete framåt för att få ytterligare överraskningar 
och insikter som vi inte hade förut. 

3.4 Kvantitativ och kvalitativ metod 
I den samhällsvetenskapliga metodläran skiljer forskaren mellan två huvudformer av 
metoder för insamlingen av empirin, nämligen kvantitativ och kvalitativ. 
 
Den kvantitativa metoden är speglad av naturvetenskapliga metoder, men är samtidigt 
anpassad till att studera människor. Syftet med den kvantitativa metoden är att 
orsaksförklara de fenomen som undersökts. Detta görs genom att samla in data via 
frågeformulär som exempelvis enkäter. För att kunna uttala sig om att resultaten gäller 
för alla enheter är det ytterst nödvändigt att de uppnådda resultaten ska kunna prövas om 
och då uppnå liknande resultat. (Andersen 1998) 
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Johannessen och Tufte (2002) klargör att i den kvalitativa metoden sker datainsamlingen 
genom intervjuer och observationer. Författarna förklarar att det i dessa 
datainsamlingsmetoder inte finns några förutbestämda svarsalternativ förutom den dispo-
sition över vilka teman som ska beröras i intervjun eller studeras under observationen. 
Andersen (1998) förklarar att undersökaren strävar här för en djupare förståelse för 
undersökningens problemformulering. Den kvalitativa metodens syfte är att förstå 
komplexiteten med enskilda problemets samband med helheten. Kunskapssyftet är alltså 
förståelse och inte det kvantitativa syftet förklarande. Andersen (1998) 

3.4.1 Motivering till kvalitativ datainsamlingsmetod 
Vi använde oss av den kvalitativa metoden när vi samlade in vårt empiriska material till 
uppsatsen. Eftersom vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur olika respondenter 
förhåller sig till storytelling inom förändringsarbete anser vi att denna metod överrens-
stämmer med vårt syfte. Enligt Christensen et al. (2008) används kvalitativ data för att 
bygga teorier, teoretiska hypoteser eller praktiska arbetshypoteser, med andra ord bästa 
möjliga förklaringen just nu. Detta innebär att den kvalitativa undersökningen inte 
påtvingar verkligheten någon förutbestämd begränsad struktur, vilket vi heller inte var ute 
efter. 
 
Den kvalitativa metoden var även till vår fördel eftersom vi genomförde ostrukturerade 
öppna intervjuer för att samla in data som sammanställdes i ord och text. På så sätt tror vi 
att våra respondenter inte blev lika lätt styrda utan både vi och de hade större möjlighet 
att vara mer flexibla. Vi kunde då anpassa våra frågor utefter vad som kom fram under 
intervjun, vilket förhoppningsvis gav oss djupare empirimaterial.  Jacobsen (2002) menar 
att nackdelen med denna metod är att informationen som ges vid intervjuerna lätt blir 
ostrukturerad och därmed också mer svårtolkad. Vi tycker däremot att detta var ett bra 
sätt att föra vår studie framåt som förhoppningsvis belyser storytelling och 
förändringsarbete på ett nytt sätt. 
 
Fördelen med en kvalitativ ansats är att vi fått en detaljerad förståelse samt en helhetsbild 
av problemet. Den kvalitativa metoden har ytterligare en fördel då den lämnar utrymme 
för oväntade händelser (Jacobsen 2002). Detta uppfattar vi som något positivt eftersom 
det är just de oväntade händelserna som vi tillåtit för att vi ska kunna få djupare insikter 
och mer förståelse för vårt syfte. 

3.4.2 Intervjumetod 
Om syftet med en undersökning är att fördjupa förståelsen för ett fenomen väljs en öppen 
intervjuform. Vid en sådan intervju deltar vanligtvis få antal personer och resultatet blir 
av kvalitativ karaktär. Det ställs vanligtvis öppna frågor vilket innebär att respondenten 
använder längre utläggningar och typiskt beskrivande svar. Intervjuaren använder sig av 
uppföljningsfrågor så som ”förklara närmare”, ”hur kommer det sig?” och ”ge exempel” 
för att respondenten ska utveckla sina svar och för att intervjuaren ska få en bättre 
förståelse.7  

                                                
7Bertil Lind universitetslektor, föreläsning den 1 oktober 2009. 
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Ett mål med en kvalitativ undersökning är att minimera gapet mellan verklighet och teori. 
Intervjuaren söker det unika och nyanserade i respondentens berättelse. Här förklaras 
intervjuns kontext, vilket är det som respondenten inte har nämnt och inte är direkt 
upplevbart, men som ändå påverkar och har betydelse för hur hans situation kommer att 
påverka resultatet. (Lantz 2007) 

3.4.3 Metod vid val av respondenter 
Vi använde oss av ett icke-sannolikhetsurval i form av ett strategiskt urval då vi valde 
respondenter för studiens datainsamling. Det innebär att vi som undersökare letade upp 
den som har informationen vi sökte. Fördelen med detta urval är att den är lämplig till 
kvalitativa studier då chansen till djupa och poängfulla insikter kan komma fram eftersom 
undersökaren valt att erhålla respondenter som har insikt och kunskap om det som ska 
studeras (Christensen et al. 2008). Nackdelen med detta icke-sannolikhetsurval är att 
resultatet inte kan generaliseras till målpopulationen och det kan innebära ett snedvridet 
resultat.8 Dock anser vi att detta inte begränsade vår undersökning då vårt syfte inte var 
att generalisera några slutsatser utan att finna en poäng med det empiriska materialet. Vi 
använde denna metod av urval till studien eftersom vi ville hitta djupa och poängfulla 
insikter om storytelling, insikter som kan förklara och ge oss förståelse för storytellingens 
fördelar respektive nackdelar. 

3.5 Narrativ metod 
I den narrativa metoden samlar forskaren in texter, bearbetar dem och skriver nya. I 
berättelserna speglas polyfonin vilket världen består av, det vill säga den mängd av röster 
som skapar flerstämmighet. Polyfonin beskriver problematiken med att vi inte kan 
formulera en absolut berättelse. (Czarniawska 2004) Forskaren letar efter intrigen eller en 
så kallad ”plot” som ger berättelsen en förståelse och innebörd (Skott 2004). Det 
narrativa svarar på frågan varför? hittar forskaren intrigen kan denne se den 
bakomliggande poäng som kan vara användbar för den fortsatta processen (Czarniawska 
2004). 

3.5.1 Bearbetning av det empiriska materialet 
Vid författandet av vår empiri använde vi oss av den så kallade Hernadi’s triad. 
Czarniawska (2004) redogör för modellen som en del i den narrativa metoden. Hernadi’s 
triad är en tredelad metod för rekonstruktion, dekonstruktion och ny konstruktion av 
empiriskt material. Det första steget innebär att stå under texten vilket betyder att 
rekonstruera materialet samt renskriver det empiriska materialet som samlats in under 
intervjun. Denna text utformas naivt eftersom författaren i detta skede endast försöker 
återberätta och inte tolkat materialet. Nästa steg, dekonstruktionen, går däremot ut på att 
hitta poängen med materialet, vilket innebär att stå över texten. Vid detta skede arbetas 
texten mer djupgående och det ställs frågor som; Vad säger texten? Vem säger det? Och 
varför säger den det? Sökandet efter en förståelse för ursprunget av materialet är i fokus. 
När svaren är hittade inleds den tredje och sista delen. Det är då en ny konstruktion ska 
bildas i form av att stå istället för texten. Nu ska författaren ha hittat poängen och 

                                                
8Stavroula Giannakis doktorand, föreläsning den 3 februari 2009. 
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meningen med materialet. Texten utformas då som en helt ny text där nya insikter kan 
träda fram. (Czarniawska 2004) 
 
Vårt empiriska material och arbetet med den enligt Hernadi’s triad presenterade vi i form 
av en berättelse av narrativ karaktär. Du som läsare får ta del av en sammanställning av 
empirin där vi står under texten (de tre förhören), vår analys kring det som sagts då vi 
står över texten (möte på kontoret) samt en avslutande diskussion där våra reflektioner 
och poängen lyfts fram, vi står då istället för texten (presskonferens). När berättelsen har 
skapats är det viktigt för oss att stå för den samtidigt som vi måste vara medvetna att vi 
inte håller på en nödvändig sanning. Den färdiga berättelsen får inte innehålla svar på de 
stora frågorna utan vi måste känna oss nöjda om vi hittar ett bra sätt att jobba med de små 
frågorna. 

3.5.2 Motivering till val av narrativ metod 
Eftersom vår uppsats inte är strukturerad utefter en traditionell vetenskaplig 
uppsatsmodell valde vi att använda oss av den narrativa metoden. Denna metod har även 
varit till vår fördel för att uppnå vårt syfte. Vi har även valt att använda oss av den 
narrativa metoden när vi behandlade och sammanställde vår empiri. Vi analyserade 
respondenternas berättelser för att sedan kunna skapa en ny. Vi vill att du som läsare på 
ett enkelt och målande sätt ska kunna följa vår process och tror därför att denna narrativa 
form lättare attraherar och tilltalar dig eftersom du får följa med i våra upplevelser under 
skrivandets gång. Genom våra upplevelser fick du förhoppningsvis en djupare insikt som 
väcker en nyfikenhet och skapade reflektion.  Den narrativa metoden talar inte om för dig 
vilken väg du ska gå utan vi ger dig endast en bra story.  Genom att skriva en 
detektivroman får du själv tolka och bestämma din poäng. Vi vill ge dig en berättelse att 
reflektera kring sedan är det upp till dig att avgöra relevansen. Vi såg en svårighet att 
författa en berättelse där vi inte får ta på oss rollen och tro att vi har en lösning eller har 
mer kunskap. För att klara av detta tror vi det är lättare när vår berättelse tar form av 
narrativ karaktär eftersom den kan tolkas och omtolkas flera gånger.  
 
Deduktion handlar i förändringsarbete och storytelling om maktutövning, denna typ av 
maktutövning är vi inte intresserade av. Därför plockade vi in tiden och rummet, alltså 
det narrativa och för att kunna beskriva det rum som detta pågick i samt beskriva de 
skeenden som varit. Det narrativa sättet är det effektivaste sättet att få tillbaka det 
konkreta, nämligen att få en plats för tiden och rummet. Då har vi även klarat av att 
kidnappa deduktionen.  
 
Vi ser storytelling och förändringsarbete som något abstrakt eftersom vi anser att dessa 
begrepp blivit bortsläpat ifrån sin faktiskhet och konkreta innebörd. Det är den konkreta 
och faktiska innebörden vi ville återskapa. Vi ser det som att vi skulle “rädda” 
storytelling och förändringsarbete genom att skriva en berättelse som öppnar upp ögonen 
för detta. Därför gick vi ifrån avancerade modeller till enkelheten, vi ville helt enkelt 
återskapa en slags förhoppning. En förhoppning om att storytelling kommer överleva. 
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3.6 Källkritik 
För att öka trovärdigheten för resultaten i en undersökning är det viktigt att säkerställa 
källornas tillförlitlighet genom att tidigt granska dem. Forskaren skiljer mellan primär- 
och sekundärdata vid den kritiska granskningen. Data som samlas in av forskaren själv 
kallas primärdata, detta görs med hjälp av olika insamlingsmetoder. Medan sekundärdata 
är den data som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang och med 
ett annat syfte än vad som gäller det forskaren själv undersöker. (Christensen et al. 1998) 
 
I vår uppsats har vi tagit del av primära samt sekundära källor. De primära källorna är 
den data vi samlat in via empirin, de tre intervjuerna samt frukostseminariet. Trots att 
dessa källor var riktade direkt till oss finns det alltid en risk för missförstånd och 
feltolkning då endast ett av ”förhören” genomfördes personligen de resterande skedde 
över telefon. Vi vill understryka vår medvetenhet om denna risk och påpeka att vi spelat 
in samtliga empiriskt material för att lättare sammanställa och tolka dessa data. De 
sekundära källorna är desto fler, dessa har presenterats i en form av teoretisk referensram. 
Vi anser att samtliga är relevanta för undersökningens resultat, detta trots att flera av 
utgivningsåren inte är dagsaktuella. Vi anser att årtalen inte försvagar vår uppfattning 
kring ämnet. Blandningen av litteratur anser vi ger flera inblickar i ämnet, vilket 
möjliggör egen tolkning för dig som läsare. Vi har under arbetes gång haft fokus på att 
hålla en kritisk inställning till all data vi samlat in, primärt som sekundärt. Detta tror vi är 
nog så bra då vi faktiskt lever i en föränderlig värld där det vi idag uttrycker redan är 
föråldrat i morgon. 

3.7 Studiens giltighetsanspråk 
Vid skrivandet av en vetenskaplig uppsats är det relevant att diskutera giltigheten. Det 
talas då om validitet och reliabilitet. Validitet innebär giltighet och relevans, giltigheten 
säger något om den generella överrensstämmelsen mellan teorin och empirins 
begreppsplan. Relevansen säger något om hur relevant det empiriska innehållet är i 
jämförelse med problemformuleringen. Det går inte att mäta validiteten utan forskaren 
måste använda sitt omdöme och argumentera för ståndpunkterna. Råder det hög 
överrensstämmelse är validiteten hög. Reliabilitet anger däremot i hur hög grad resultatet 
av en mätning påverkas av tillfälligheter eller hur säkert och exakt vi mäter det som vi 
faktiskt mäter, oavsett vad vi ansåg att mäta. (Andersen 1998) 
 
Vid hermeneutiska undersökningar diskuteras istället diskursiv verifiering vilket innebär 
att tolkningens rimlighet bedöms intersubjektivt i en offentlig diskurs. Författaren bjuder 
in läsaren till en öppen, kritisk diskussion och dialog kring de argument som tolkningen 
vilar på.9 

3.7.1 Motivering till studiens giltighetsanspråk 
Givetvis ifrågasätter vi huruvida det är möjligt att generalisera vår studie utifrån enstaka 
fall. Vi har dock inte som avsikt att generalisera då detta inte kan göras vid en abduktiv 
metod. Validitet är därför i detta avseende inte relevant då en abduktiv ansats inte har 
som mål att generalisera utan mer att överraska och hitta en poäng i forskningens fråga. 
                                                
9Torbjörn Ljungkvist Universitetslektor, föreläsning den 25 januari 2010.  
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Vi har ändå valt att formulera en typ av kvalitativ analys som genomförts i form av den 
narrativa metoden. En kvalitativ analys generaliserbarhet grundar sig i hur väl helhetens 
mening har blivit besvarad. Målet med vår kvalitativa analys är att försöka framvisa 
förståelse för storytelling som ett generaliserat framgångsverktyg genom att tillämpa 
teorin och använda denna på det som sagts. Lantz (2007) anser att giltigheten i en sådan 
här analys är den så kallade externa validiteten, vilken syftar på hur väl begreppen i 
analysen och sambanden mellan dem är sammanbundna i teorin. Tillförlitligheten beror 
på intervjuarnas förmåga vid intervjuerna att se på fenomenet ur respondentens 
perspektiv samt på ett empatiskt vis hitta den mening intervjupersonen ger fenomenet 
(Lantz 2007). 
 
Trots den låga validitet som undersökningens resultat kan drabbas av vill vi bjuda in dig 
till en ny och annorlunda text, en text som kan överraska med en poäng som får dig att 
finna ett intresse i vår berättelse. Vid en abduktiv metod anser vi att reliabiliteten är svår 
att avgöra. Likt alla kvalitativa studier är det komplext att tala om hur hög grad resultaten 
från intervjun och den kvalitativa analysens tillfälligheter, eller hur säkert och exakt vi 
mäter det som vi faktiskt mäter. Vårt val av behandling av det empiriska materialet, den 
narrativa metoden, bygger på tolkningar vilket kan försvåra en högre grad av reliabilitet. 
Vi undviker därför att prata om otillförlitliga förhållanden eftersom vi anser att alla 
förhållanden i den abduktiva ansatsen är tillförlitliga. Dock var inte vårt syfte att ge ett 
reliabelt eller valida svar eftersom den abduktiva metoden snarare vill skapa reflektion. 
Vårt mål är som flera gånger tidigare nämnt att överraska dig som läsare genom en ny 
och annorlunda text. Därför är det relevant att nämna den diskursiva verifiering vi 
erbjuder dig då den narrativa metoden låter dig som läsare att tolka och bjuder in dig till 
att avgöra giltighetsanspråket i uppsatsen.  
 
Vi ställer oss därför frågande om det över huvudtaget går att tala om validitet och 
reliabilitet när vi talar om berättelser. Om vi ställer oss frågan om vår berättelse har en 
bra reliabilitet och validitet, utifrån svaret har en ny världsbild bildats. Ställer vi denna 
fråga igen kommer vi att svara i en ny värld, vi som frågar går då in i en egen 
förändringsprocess vilket ger oss utrymme för en abduktiv process. På ett sätt ironiserar 
vi deduktionen eftersom den vidhåller en sanning, men i och med att det inte går att 
upprepa, (världen har ju förändrats efter varje fråga) kan vi nästan dra det till sin spets 
och säga att ju fler skillnader vi ser desto bättre för oss som författare och dig som läsare 
eftersom samma svar leder tillbaka till generella kunskaper. 

3.8 Kritik av den valda metoden 
Vi ser en problematik med den abduktiva metoden eftersom det fanns en risk att vi tog på 
oss rollen att vi bär på ännu en sanning, eller att vi skulle tro oss vara bättre än tidigare 
författare. Därför har vi försökt att göra både oss själva och dig som läsare medvetna om 
att denna berättelse bara är ett perspektiv av flera. En svaghet vi ser med vår berättelse är 
att vi inte tar upp vad den exkluderar. Vi ser även en svårighet att förpacka en 
överraskande berättelse som du har lätt att ta till dig som är skapad i en abduktiv process. 
När vi intervjuade var det viktigt att vara med i samtalet utan att vi blev en del av det, vi 
var tvungna att lära oss att se och höra utan att vår egen röst försvann. Detta var svårt då 
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vi som oerfarna författare måste våga stå för våra åsikter utan att bära på ett svar, vi 
måste helt enkelt lita på vår egen tillit och stå för vår berättelse.  
 
Vi måste också vara medvetna om att du som läsare kan ha svårt att ta till dig detta nya 
perspektiv, vår uppgift är inte att ändra dina perspektiv och normer, men vi vill ändå ge 
dig en möjlighet till en överraskande insikt. Vissa menar även att en abduktiv process kan 
vara vilseledande då den rymmer misstag. Vi menar att dessa misstag har lett till att 
processen fortsatt på ett kreativt sätt. Det har varit vår frustration som fört processen 
framåt och vi har varit vaksamma med att få bekräftat att vi gör rätt och formulerar egna 
sanningar. Det finns även en risk att du inte får förtroende för vår berättelse då det inte 
finns någon författare som bekräftar vår text, men det är det som är tanken. Vår text ska 
inte bli ännu en berättelse som bekräftar hur du ska göra för att de ska bli rätt. Den 
narrativa ansatsen ger inte en exakt bild av verkligheten, detta innebär att denna metod 
inte utmynnar i en berättelse som är absolut sann, det är heller inte vår avsikt.  
 
Den kvalitativa analysen är begränsat till vår subjektiva förmåga att förstå och tolka den 
data vi samlat in. Analysens resultat är också beroende av undersökarens förmåga att inte 
se de mönstren som förväntas utan att se de mönster som datamaterialet faktiskt visar 
upp. (Christensen et al. 2008) Vi anser dock att den abduktiva metoden hjälpt oss att vara 
öppna för de mönster som materialet grundar sig i snarare än att vi varit låsta till vår 
ursprungliga teoretiska referensram. Det naiva tolkandet av materialet är en viktig 
egenskap för att den abduktiva processen ska fortlöpa dock har vi varit uppmärksamma 
med att inte bli allt för naiva då detta kan bidra med samma stumma resultat som en 
traditionell kvalitativ analys. Det finns nämligen en tendens att kvalitativa 
undersökningar endast leder till bekräftningar av befintliga teorier snarare än framtagande 
av nya, trots att syftet är det sistnämnda. Eftersom vi inte heller hade som syfte att finna 
en ny teori vill vi understryka vår medvetenhet om att vi inte har använt oss av en 
traditionell kvalitativ analys utan vi ser den narrativa metoden och den abduktiva 
processen som en form av detta. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.	  
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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