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Förord
Vi vill ta tillfället i akt att tacka de personer som har hjälpt oss i vårt uppsatsarbete. Det 
hade inte varit möjligt att skiva uppsatsen utan deras tid och kunskap samt inspiration och 
ledning under arbetes gång. Ett speciellt tack riktas till de människor som har tagit sig tid 
att  ställa  upp  på  intervjuer.  Vi  är  tacksamma  mot  alla  respondenter  inom  våra 
fokusgrupper som ställde upp. Vi vill dessutom tacka Matts Heijbel och Mats Alfredson 
för  att  de  tog  sig  tid  trots  pressade  tidsscheman  att  besvara  våra  frågor  i  ämnet 
Storytelling. Vi vill tacka vår handledare Christer Holmén som har ställt upp när vi har 
behövt hjälp och guidning. 

Avslutningsvis  vill  vi  tacka  alla  våra  nära  och  kära,  för  deras  stöd,  förståelse  och 
inspiration under uppsatsarbetet. Vi vill dessutom ge ett extra tack för deras engagemang 
och rådgivning för att uppsatsen skulle bli så bra som möjligt.

Charlotte Karlsson  Marina Uspor
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Abstract
Stories  have  since  time  immemorial,  enchanted  and  enthusiastic  people.  In  the  past 
gathered meet around a campfire to take part of a story. Today, we find people gather 
around brands. The past, present and future are bound together into a logical way through 
the stories, instead of being disconnected parts of a context. 

Purpose of this thesis was to look into why storytelling in marketing is so successful with 
the  consumer.  We wanted  to get an understanding of what gets  the  consumer  to 
appreciate this kind of advertising form. Our problem question is:

• Way storytelling in marketing is so successful with costumers?

In order to clarify the concept from several angles, we have  been in contact with the 
consumers in  form of focus groups and with experts in  storytelling and advertising 
industry.  We have chosen these three angles to get different  perspectives from  the 
consumer point  of  view.  Our ambition with this thesis has been  to develop an 
understandable framework around the concept of storytelling in marketing. As a result of 
which get an understanding what makes it so successful in consumers' eyes. The answer 
to our problems was simple:

The relationship, identity and awareness are the three factors that make so that consumers 
embrace advertising on a deeper level,  and that makes storytelling so successful with 
consumers. People want to believe in stories, storytelling creates an interesting approach 
to branding ¬ communication and can give the consumer something to dream about. 
Today, storytelling is everywhere in today's society and culture.  It is something we are 
exposed throughout our lives.  They are in our music,  books,  movies,  media,  religion, 
architecture and more. They affect us in many ways,  some are obvious such as religion 
and laws, that are hidden is propaganda and advertising. 
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Sammanfattning
Berättelser och historier har sedan urminnes tider förtrollat och fängslat människor. Förr i 
tiden  samlades  människor  runt  lägerelden  för  att  ta  del  av  berättelser,  idag  samlas 
människor  runt  varumärken.  Det  förflutna,  nuet  och  framtiden  binds  samman  till  ett 
sammanhängande  process  genom historier,  istället  för  att  vara  lösryckta  delar  av  ett 
sammanhang.  

Uppsatsens syfte var att undersöka varför storytelling inom marknadsföring är så 
framgångsrikt  hos  konsumenten.  Vi  ville  få  en  förståelse  över  vad  som  får 
konsumenten  att  uppskatta  denna  sortens  reklamform.   Vår  problemfråga  och 
utgångspunkt genom uppsatsen har varit: 

• Varför är storytelling i marknadsföring så framgångsrikt hos konsumenter?

För att klarlägga begreppet ur flera synvinklar har vi varit i kontakt med konsumenter i 
from  av  fokusgrupper  samt  med  experter  inom  storytelling  och  självaste  reklam-
branschen.  Vi  har  valt  dessa  tre  intressegrupper  för  att  få  olika  perspektiv  ur 
konsumentens  synvinkel.  Vår  ambition  med  denna  uppsats  har  varit  att  utveckla  ett 
förståligt ramverk kring begreppet storytelling inom marknadsföring. Till följd där av få 
en  förståelse  vad  som gör  den  så  framgångsrik  i  konsumenters  ögon.  Svaret  på  vår 
problemfråga blev då enkel:

Relationen, identitet och uppmärksamheten är de tre faktorer som gör så att konsumenten 
tar till sig reklamen på ett djupare plan, och som gör storytelling så framgångsrikt hos 
konsumenter. Människor vill tro på historier, storytelling skapar ett intressant grepp om 
varumärkes kommunikationen och kan ge konsumenten något att drömma om. Idag finns 
storytelling överallt i dagens samhälle och kultur. Det är något vi utsätts för genom hela 
livet.   De finns i vår musik,  böcker, filmer,  media,  religion,  arkitektur med mera.  De 
påverkar oss på många sätt, vissa är uppenbara så som religion och lagar, andra som är 
dolda är propaganda och reklam. 

Nyckelord: Storytelling, Expert, Konsument och Branschvana
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1 Inledning

Vi kommer inledningsvis  att presentera vår bakgrund och kommer sedan att  fortsätta  
med vår problemdiskussion, syfte, avgränsning, definitioner samt upplägg av uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Berättelser genom historien kom i alla former och storlekar, myter, legender av alla slag, 
skrönor,  sagor,  fabler,  berättelser,  berättelser  om  hjältar,  sagor  om  spöken,  verbala 
historier och storslagna äventyr. Dessa berättelser blev berättade och sedan återberättas 
och vidare från far till son, mor till dotter och en generation till en annan. Berättelsernas 
kom att  förmedla  den  samlade  visdom och  kunskap  om tidiga  människor,  som ofta 
används  för  att  förklara  betydande  och  ofta  förvirrande  händelser  och  katastrofer  i 
naturen  såsom  stormar,  flodvågor,  blixtar  och  eld.  Berättelser  om  gudar  och  hjältar 
tillsammans med hjälp av människor ger ett gemensamt arv och tro. Berättelser med ett 
moraliskt  bidrag  till  att  utveckla  de  lagar  och  seder  som  hjälper  till  att  kontrollera 
destruktiva impulser  hos människor  och utveckla  civilisation och samhällen till  de vi 
känner till idag. Faktum är att många historiker, antropologer och psykologer tyder på att 
berättande är en av de många saker som definierar vår mänsklighet. (Foster Robinson, 
2004)

Genom tiderna har storytelling använts som ett instrument och ett redskap för att sprida 
historier om människor, händelser och fenomen. Vi kan strukturera upp våra erfarenheter 
och skapa en djupare förståelse genom att berätta med hjälp av fenomenet storytelling. En 
teori är att historier härstammar från att hjälpa oss människor att förstå världen på ett 
enklare sätt. (Sax, 2006) Detta synsätt anses vara den korrekta och påpekar den positiva 
inverkningen  som storytelling  har  på  människor.  Med hjälp  av  citatet  nedan  betonas 
fördelen med att använda sig av detta fenomen och påpekar följande: 

”In real life”, there is no beginning or end, let alone a”happily ever after”.  
There is no hero, around whom everything that happens revolves. But by  
imposing a relatively simple structure on experience, storytelling helps us to  
make sense of the world.” 
(Sax, 2006, s. 166) 

De  olika  historierna  har  gått  i  arv  och  med  det  även  förändrats  med  samhällets 
utveckling. Det är med hjälp av den nya informationsteknologins krafter som historier 
idag  kan  spridas  snabbt  och  den  genomslagskraft  som  den  nya  teknologin  medfört. 
Informationsteknologin  har  gjort  så  att  nya  möjligheter  kan  skapas  med  berättelse-
konsten, den har fått allt mer uppmärksamhet detta har även gjort så att storytelling har 
blivit mer populärt och framför allt inom marknadsföring. Sax (2006) Affärsvärlden har 
idag  snappat  upp  storytelling  och  använder  historierna  både  inom  och  utanför 
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organisationen  för  att  öka  uppmärksamheten.  Detta  kan  ses  som intern-  och  extern-
marknadsföring för företag som på något vis genom storytelling kan strukturera upp sina 
verksamheter och lättare definiera sig själva. (Brown, et al. 2007).

Exempel  på användning av storytelling i marknadsföring är The Body Shop och dess 
grundare Anita Roddicks. Då de har berättelser om produkterna, om dess innehåll och 
producenterna  presenterades  på  varje  produkt  i  varudeklarationen.  (Dennisdotter  & 
Axenbrant 2008) Ett att annat exempel är Storyn om Ingvar Kamprad som är grundaren 
till IKEA, där berättelserna handlar om hur han startade företaget och de värderingar som 
genomsyrar företaget är också en typ av Storytelling. (Dennisdotter & Axenbrant, 2008) 
Även misslyckanden kan vara värdefulla berättelser. (Kaufman, 2003)

Genom berättelser och berättande skapar människan sin identitet och sin verklighet och 
omvandlar information till att vara förstålig, meningsfull och minnesvärd. Berättande har 
varit kommunikationens hjärta i alla tider och är således inget nytt fenomen, trots det, är 
det  först  under  senare  år  som tanken  och konceptet  bakom berättandet  har  blivit  ett 
område som uppmärksammats bland marknadsförare. (Dennisdotter & Axenbrant, 2008)

“Whoever tells the best story, wins.”
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008, s.76)

 

1.2 Problemdiskussion
Idag finns det allt fler aktörer på marknaden, anledningen till detta är den snabbväxande 
globaliseringen  som råder  idag.  Detta  har  resulterat  till  att  det  blivit  allt  svårare  för 
företag att sticka ut i det intensiva mediebruset. Detta har medfört att det blivit svårare för 
företagen att nå ut med sina budskap till sina konsumenter, effekterna utav detta för att 
företag med olika medel  försöker särskilja sig från varandra för att skapa en plats på 
marknaden. Ovanliga händelser har kommit att bli en viktig del i hur företag lockar till sig 
konsumenter och kanske framför allt i hur de bevarar dem. Vi människor vill få kunskap om 
nya saker, vi vill förflytta oss från det vardagliga till en annan plats. Inom marknadsförings-
branschen har detta på senare kommit till att uppmärksammas mer och mer och som idag 
återges i företagens marknadsföring på olika sätt. 

Konsumenten är ute efter att uppnå en högre mening, inte endast att uppfylla ett praktiskt  
behov genom sin konsumtion. Självklart kan dessa tankegångar variera beroende på olika 
produktkategorier.  Förhållandet till produkten och företaget är bara ett instrument för att 
uppnå en högre idealsituation.  Meningsskapandet och viljan att ha relationer till andra 
individer  framkallas  av  konsumenter  och  dess  grupperingar,  inte  av  företagen.  Ett 
varumärkes mening skapas initialt av avsändaren men den faktiska meningen skapas i 
den sociala kontext där varumärket konsumeras. (McCracken,1990)
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Idag kan vi se att ett av företagens problem ligger i att skapa en högre mening kring sitt  
varumärke. Att vara intresserad av en välberättad historia är ingen hemlighet utan ett mer 
historiskt sett av att vi människor alltid har haft det intresset. Fenomenet storytelling kan 
vara ett lämpligt exempel på en strävan då en organisation vill förmedla sitt budskap samt 
syften till konsumenten och då vill försöka skapa en högre mening i sina varumärken och 
produkter.

För att försöka fånga konsumentens intresse så är produkter i svårt samhäller idag mer 
eller mindre beroende av ett meningsfult budskap. ( Corrigan, 1997) Varans och tjänsten 
funktionella  attribut  kommer  idag  i  andra  hand  för  konsumenten  på  grund  av  den 
komplexitet som idag råder på marknaden.  Vad Corrigan (1997) talar om är att det ofta 
finns  ett  flertal  varumärken  att  välja  bland  i  varje  produktkategori  med  samma 
grundläggande  funktion.   Det  som  frånskiljer  varumärkena  åt  är  den  innebörd  som 
varumärket  avser  att  kommunicera  genom  sina  värderingar  samt  den  innebörd  som 
marknaden och dess konsumenter väljer att förknippa till varumärket.

Vi tycker det  ska  bli  intressant  att  nu söka djupare  kunskap kring  ämnet  storytelling  då 
användandet  av storytelling i  marknadsföring mot konsument blivit  allt  vanligare.  Det  är 
ingen hemlighet längre att storytelling kan vara en bra grundsten i marknadsföringen för att  
locka till sig konsumenter. Det är känt att just denna strategi kan vara en framgång för det  
företag eller organisation som använder den på ”rätt” sätt. Detta finner vi som konsumenter 
många exempel på där ett av dem är den folkkära ICA-reklamen som nu visats i rutan i nära 
tio år. Denna kan idag mer ses som en serie där tv-tittare vecka efter vecka väntar på att få se 
vad som händer här näst i den lilla ICA-butiken någonstans i Sverige. Från vårt perspektiv ser 
vi  storytelling som ett  bra kommunikationsverktyg  för  företag  att  använda sig av för  att 
förmedla en historia. Företag kan berätta deras historia för att kommunicera sitt varumärke 
eller produkt till konsumenter och på det viset binda dem till sig på ett mer emotionellt plan.

Med detta  som grund har vi funnit  det intressant  att  uppmärksamma storytelling som 
marknadskommunikationsredskap  inom  marknadsföringsbranschen  i  vår  magister-
uppsats. Sett till det vi tidigare läst kring ämnet finner vi att det är en kommunikations-
strategi som med fördel kan användas av marknadsförare såväl internt som externt. Det 
kan vara historier om och för organisationer, historier att bygga reklam på, historier om 
historier  eller  historier  för att  markera  den röda tråden i  en organisation.  Helt  enkelt 
historier som kan hjälpa till att skapa en känsla och ett helt koncept för exempelvis en 
butik. (Dennisdotter & Axenbrant, 2008)

Vi  finner  det  väldigt  intressant  att  försöka  få  en  förståelse  över  vad  det  är  inom 
marknadsföring som gör det så att allt mer företag använder sig av storytelling för att få 
uppmärksamheten från konsumenterna.

Vårt forskningsproblem är följande:

• Varför är storytelling i marknadsföring så framgångsrikt hos konsumenter?
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1.3 Syfte

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  varför  storytelling  inom  
marknadsföring är så framgångsrikt hos konsumenten. Vi vill få en förståelse  
över vad som får konsumenten att uppskatta denna sortens reklamform. 

1.4 Avgränsningar
Vi har gjort ett antal avgränsningar, den fösta är att vi endast kommer fokusera på den 
externa storytellingen och där med studera storytelling ur konsumentens perspektiv. Detta 
gör vi genom att studera konsumenter från Göteborgs område. För att inte gå för utsträckt 
inriktar vi oss att se försiktigt på traditionella inslag i traditionella kanaler, då endast tv-
reklam. Tv-reklamer kommer att vara i fokus under intervjuerna med våra fokusgrupper. 
För att få fram hur konsumenten påverkas av reklam som har storytelling som verktyg 
kommer  vi  att  genomföra  två  fokusgrupper  samt  intervjuer  med  experter  och 
reklambranschen. Valet till att intervjua experterna och branschen ligger i att få en mer 
grundlig bild utav fenomenet storytelling. 

Vi  som  författare  vet  att  storytelling  är  ett  relativt  outforskat  område  i  ett  externt 
perspektiv och ser möjligheten att inte få så mycket grund utifrån konsumenter, dock ser 
vi  experterna  och  branschen  som  en  naturlig  andra  process  i  att  bygga  och  utreda 
storytellingens  framgång.  Vi  anser  att  det  finns  ett  behov  av  redogörelse  för 
konsumenternas samt marknaden tankar kring storytelling. I vår studie är storytelling som 
ett  samband mellan kommunikation samt varumärkesbyggande instrument.  Vi kan ses 
som undersökare i ett outforskat område i denna studie. Detta har resulterat i de teorier 
som  vi  valt,  områdesbaserade  teorier.  Vi  som  förefattare  till  denna  studie  kan  är 
medvetna om att detta val av teori kan ge ett ganska spritt intryck men dock finner vi våra 
val av teori väsentliga då vi upplever storytelling som ett mångfasetterat begrepp. Genom 
att utifrån olika teorier ställa områden såsom varumärken, kommunikation och företagens 
spegelbild mot varandra har en relevant bild framkommit.

1.5 Definitioner
Vi undviker att översätta begreppet storytelling som vi väljer att använda ofta i stuiden, 
detta för att vi anser att engelska namnet passar bättre än en svensk översättning. Det kan 
eventuellt förekomma att vi skriver fenomenet istället för storytelling då det passar bättre 
i sammanhanget.

• Storytelling – är  ett  av våra äldsta och mest effektiva kommunikationsmedel.  En 
teknik som sedan människans ursprung har använts  för  att  förmedla  erfarenheter,  
visdom och kultur. Och som nu används för att fånga konsumentens uppmärksamhet 
inom marknadsföring. (Björk & Sallén Åkesson 2006, s. 2)
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• Expert – är en person med stor sakkunskap inom visst område, en specialist. I vårt 
fall är ämnet Storytelling inom marknadsföring. (http://www.ne.se ”a” 2011-05-
11)

• Konsument – som ekonomisk term slutlig användare av varor och tjänster. I först 
och  främst  avses  enskilda  individer  eller  hushåll  i  egenskap  av  köpare  på 
marknader. (http://www.ne.se ”b” 2011-05-11)

• Branschvana –  någon  med  kunskap  och  vana  om  en  viss  bransch 
(http://www.ne.se/ ”c” 2011-05-11)

5

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


1.6 Uppsatsens upplägg
Dispositionen ger en överskådlig plan över uppsatsens upplägg.

Figur 1: Disposition av uppsatsen, egenkonstruerad
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2 Metod

I  det  här kapitlet  beskriver  vi  vilka  metoder  vi  använt  oss  av i  vår magisteruppsats.  
Kapitlet är till för att läsaren skall få en ökad förståelse till de valda metoderna samt  
varför just dessa metoder tillämpades på vår forskning.

2.1 Val av ämne
Vi har valt att fördjupa oss inom storytelling för att vi finner det intressant samt för att vi  
anser att det finns många olika synpunkter och förhållningssätt från experters, branschers 
och konsumenters sida. Vi har fått förståelse att detta är ett nytt ämnesområde för många. 
Detta medförde att vi i början av undersökningen tyckte att det var ett intressant val att 
skriva om storytelling. Vi anser att vi kan finna mer teoretiska grundade aspekter kring 
ämnet samt få en mer djupare grund. 

2.2 Vetenskapliga förhållningssätt
Ett viktigt val för vår undersökning är valet av vilket vetenskapligt förhållningssätt vi ska 
anslå. Det finns två olika vetenskapliga huvudinriktningar, det tolkande paradigmet och 
positivismen.  I  det  tolkande  paradigmet  har  hermeneutiken  en  central  roll  i 
analysmetoden.  Där  hermeneutiken  är  en  tolkningsprocess (Alvesson  &  Sköldberg, 
1994). Det tolkande paradigmet som har hermeneutiken som en central roll kommer från 
grekiskan  som  har  betydelsen  tolkningslära.  Inom  samhällsvetenskapen  är  denna  en 
vetenskaplig  inriktning  av  den  orsaken  att  ämnets  datamaterial  vanligen  består  av 
exempelvis texter, handlingar samt muntliga texter. Det samhällsvetenskaperna söker sig 
till  att  tolka som bland annat är  mönster,  regler,  beteende mönster  och förväntningar, 
vilket  ger  orsak  till  att  tolkningen  utgör  en  betydelsefull  del  för  hermeneutikernas 
grunder. Inom hermeneutiken ses stora delar av forskningen som just en tolkningsprocess 
(Gilje & Grimen, 2007).  I detta fall söker forskaren kontexter, motiv och väsentligheter, 
prioriterar rimlighet istället för absolut sanning. Den hermeneutiska forskaren försöker 
tolka fram det som är troligt (Andersen Ib, 1998).

Hermeneutikern  försöker  se  helheten  i  forskningsobjektet  genom att  forskaren  ställer 
helheten i förhållande till delarna för att få en fullständigare förståelse. Att förklara olika 
företeelser ligger inte i hermeneutikernas intresse, utan snarare att förstå en livssituation 
genom  en  tolkning  av  existensen  (Patel  &  Davidson,  2003). Vi  har  tillämpa  den 
hermeneutiska cirkeln i vår magisteruppsats, för att underlätta undersökningen och för att 
förstå processen bättre. Samtliga intervjuer är  våra delar som har hjälpt oss att  uppnå 
syftet  med  undersökningen,  det  vill  säga  att  förstå  helheten.  Förförståelsen  är  den 
kunskap vi  har  sedan tidigare  inom storytelling.  Förförståelsen  erhåller  vi  genom att 
analysera de teorier vi tolkat som är relevanta för just vår undersökning. Teorier som vi 
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betraktar  relevanta för just vår magisteruppsats  och förförståelsen är en liten hjälp på 
vägen till att åstadkomma förståelsen. Vidare tolkas empirin och omskrivs till text för att 
vi sedan skulle kunna analysera och diskutera för att sedan förklara. Tolkningen av texten 
utgår  vi  från  respondenterna  och  deras  syn  på  storytelling  samt  experternas  och 
reklambranschens syn. De teorier vi har, den förkunskap samt empirin skall tillsammans 
hjälpa oss att tänka i nya banor då vi gör en tolkning. 

Positivismen strävar efter att nå en enhetlig vetenskap, forskarna strävar efter att bygg 
kunskap existerande av generella lagar där orsak, verkan och samband beskrivs (Patel & 
Davidson, 2003). Vi har inte använt oss av positivismen i vår studie, då denna lära anser 
att endast sann kunskapen är säkerställd fakta. Vi anser att storytelling är ett brett och 
intressant ämne, där vi alltid kan finna ny kunskap. I vår studie har vi inte använt oss av 
säkerställd fakta som positivisterna eftersträvar, utan istället har vi undersökningar kring 
storytelling,  konsumenternas,  experternas  samt  branschens  ställningstagande  kring 
fenomenet.  Målet  med  vår  studie  är  att  vidareutveckla  de  kunskaper  vi  har  inom 
storytelling  samt  att  få  ytterligare  ny  kunskap.  Vi  förväntar  oss  inte  att  få  enhetlig 
vetenskap då vår empiri består av en konsumenternas syn samt intervjuer med experter 
inom storytelling och reklambranschen.

I figur 2 kan vi få en förståelse hur den hermeneutiska cirkeln går. Det är tolkningen som 
består  av  en  betydande  del  i  hermeneutikens  grunder  och den hermeneutiska  cirkeln 
fastlägger det sammanhang som finns mellan tolkning, förförståelse och det kontext det 
skall tolkas i (Gilje & Grimen, 2007). Cirkeln bygger på att forskaren regelbundet växlar 
mellan del och helhet. Författarna Gilje och Grim (2007) beskriver den hermeneutiska 
cirkeln på följande vis:

”Den  hermeneutiska  cirkeln  betecknar  det  förhållandet  att  all  forskning  
består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi skall tolka  
och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi skall tolka och vår egen  
förförståelse”. (Gilje & Grim, 2007 s. 987)
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Figur 2: Den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 212)

2.3 Forskningsinriktning 
Kvalitativ och kvantitativ forskningen är de två forskningsinriktningar som finns. Från 
tidigare kunskap har vi lärt oss att inom hermeneutiken används oftast den kvalitativa 
forskning och inom positivismen används den kvantitativa inriktningen.

Enligt  Bryman  och  Bell  (2003)  är  det  utmärkande  för  kvalitativa  studier  att 
tyngdpunkten, vid insamling och analys av data, ligger på kvalitet i form av ord istället 
för kvantitet i form av siffror. Kvalitativ data har möjlighet att ge undersökaren mycket 
information när den tolkas och analyseras. Eftersom det ofta leder till att undersökaren i 
större  grad  utvärderar  den  information  som  samlats  in,  vilket  leder  till  att  mer 
långtgående slutsatser kan dras. (Bryman & Bell, 2003) Då den kvalitativa metoden är 
konstruerad av icke mätbara kombinationer kan den därför inte göras mätbar till skillnad 
från den kvantitativa metoden. Inom den här metoden är struktureringen och formalia låg, 
vilket  medför  till  en  hög  flexibilitet  (Patel  &  Davidson,  2003). Vi  har  i  denna 
undersökning använt oss utav den kvalitativa forskningsinriktningen. Tack vare denna 
inriktning  har  vi  att  kunnat  komma  närmare  våra  respondenter  och  få  en  djupare 
förståelse när vi använt oss av intervjuerna med experter och branschen inom fenomenet. 
Denna djupa förståelse är något vi inte hade fått om vi använde oss av den kvantitativa 
metoden, då den ger kvantitet istället för kvalitet. Vi vill med den kvalitativa metoden 
försöka  få  fram  med  hjälp  av  konsumenterna  och  experter  varför  storytelling  är 
framgångsrikt inom marknadsföring. Vi har utvecklat frågorna så att det är öppna och 
respondenterna ska kunna diskutera fritt och yttra sig så gott som det går kring ämnet. Vi 
anser även att många frågor kan utvecklas så pass, att de till och med kan få följdfrågor.  
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På grund utav detta  har den kvalitativa forskningsinriktningen fått  en viktig  del i  vår 
studie eftersom den kvalitativa forskningen har en hög grad av flexibilitet.

Med hög flexibilitet betyder det att en intervju inte behöver vara förbestämd i lika stor 
omfattning som vid den kvantitativa metoden. Detta medför även att större utrymme ges 
till intervjupersonerna att uttala sig mer fritt där även dem till slut såldes blir medskapare 
tillsammans  med  intervjuaren.   Detta  skall  inte  ses  som en möjlighet  att  handla  helt 
oförberett som forskare och intervjuare. Tyngden inom den här metoden ligger vid att 
intressera sig för strukturer, variationer samt sakers uppbyggnad, där insikter från en del 
av  intervjun  jämförs  och  sedan  jämför  den  delen  med  en  annan  del  (Ibid.). 
Begränsningarna med denna metod är att den är subjektiv och eftersom forskarens egna 
tolkningar återspeglas i slutresultatet måste undersökningen ta hänsyn till detta faktum 
(Christensen et al 2001). Givetvis förstår vi att även denna metod har sina begränsningar. 
I vårt fall kan det förekomma begränsningar i form av att respondenterna kanske inte 
förmår sig att dela med sig om de åsikter dem har. De kan vara rädda för att exempelvis  
sammankopplas med en slags stereotyp och svara då på frågan efter vad respondenten tro 
sig  ska  svara  istället  för  att  svara  vad  den  egentligen  tycker  och  tänker.  En  annan 
begränsning som vi ser är att respondenterna inte har kunskap inom ämnet som vi berör. 
Men  som  forskare  är  det  vårt  ansvar  att  bedöma  validiteten  och  även  fast  denna 
forskningsinriktning har sina begränsningar finner vi att denna metod passar oss bäst. 

2.4 Forskningsansatser
Det finns tre skilda forskningsansatser inom forskning; deduktion som utgår från teorin 
och går därifrån till empiri, induktion som utgår från verkligheten alltså empiri till teori 
samt abduktion som är en blandning av dessa två. (Alvesson & Sköldberg, 2008)

Figur 3: Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008)

I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från teorin och med utgångspunkt i den formas 
hypoteser som skall testas mot den insamlade empirin. Det finns en generell regel, som 
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deduktionen  utgår  från,  där  regeln  förklarar  ett  visst  fall  av  intresse.  Forskaren  som 
använder sig av den deduktiva ansatsen tenderar därför endast leta fram den information 
som är relevant till just den forskningen och ökar risken för att värdefull information går 
förlorad. Deduktionen har en tendens att fastslå orsakerna istället för att hitta och förklara 
orsakerna bakom händelsen. (Alvesson & Sköldberg, 2008).

Med tanke på uppsatsens syfte och den tidsram som vi har att röra oss med, har vi valt att  
applicera den deduktiva ansatsen i vår studie. Utifrån denna ansats har vi att utgått från 
den  teoretiska referensramen som bygger  på vetenskapliga artiklar  inom storytelling i 
marknadsföring. Därifrån har vi använt vår kunskap från teorin och utifrån den bygger vi 
hypoteser  som formar vår empiri.  Hypoteserna har vi valt  att  granska utifrån våra tre 
intressentgrupper konsumenter, experter och branschen. Därefter har vi analyserat detta 
och slutligen kommer vi fram till slutsatser. 

Som tidigare vetskap vet vi nu att den abduktiva ansatsen växlar mellan teori och empiri. 
Då vår studie endast går från teori till empiri ser vi inte den abduktiva ansatsen som ett 
alternativ till denna undersökning. Motsatsen till vår ansats är den induktiva som går från 
empiri till teori finner vi den inte lämplig då vi bygger vår empiri på teori. 

En annan förklaring till varför vi väljer bort denna ansats är att den är till för att hitta ny 
information då det finns brister i eller saknas tidigare teori. Eftersom vi inte söker ny 
information utan utvecklar tidigare teorier är en deduktiv ansats mer lämplig. På grund av 
detta arbetssätt är induktion och abduktion inte relevant för vår studie.

2.5  Datainsamlingsteknik
Enligt Patel och Davidson (2003) bygger en intervju på att en eller flera intervjuare som 
ställer frågor till en eller flera personer. Det finns olika former av intervjutillfällen, där 
den allra vanligaste är att intervjuaren träffar intervjupersonerna, men alternativ även som 
telefonintervju  eller  e-post  intervjuer  (Patel  & Davidson,  2003).  Intervjuerna kan ske 
delvis strukturerat såväl som ostrukturerat. En delvis strukturerad intervju följer en viss 
ordning och är på förhand redan bestämd hur den skall gå till och intervjun blir därmed 
koncentrerad,  fokuserad  och  tidseffektiv,  dock  inte  fullt  flexibel.  Den  ostrukturerade 
varianten kan vara exempelvis fokusgrupper där intervjuaren ställer ett fåtal öppna frågor 
och låter gruppen som intervjuas diskutera fritt. (Johannesen & Tufte, 2003). Vi kommer 
att  använda  oss  av  både  ostrukturerad  och  delvis  strukturerad  intervjuformer.  En 
ostrukturerad  intervjufrom  kommer  vi  att  använda  vid  intervjun  med  våra  två 
fokusgrupper. På detta sätt kan vi ställa ett fåtal öppna frågor och låta fokusgrupperna 
diskutera fritt kring ämnet. Med denna typ av intervjuform är vi medvetna om att vi kan 
tappa fokus om respondenterna talar fritt kring ämnet då mångas förståelse kring ämnet 
är begränsat.

Fokusgrupper är en intervjuform där en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt 
ett  förbestämt  ämne.  Gruppdeltagarna  har  något  gemensamt  (ålder,  kön,  erfarenheter, 
sjukdomar  etc.)  och  frågestunden  leds  av  utfrågare/moderatorer.  Till  stöd  har 
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gruppledarna en intervjuguide.  Resultaten kan sammanställas på olika sätt. Intervjun kan 
spelas in på band, skrivas ut i löpande text för att sedan analyseras utifrån värdebärande 
ord, vanligaste kommentarer, åsikter som speglar förutbestämda områden och så vidare. 
Ett  annat sätt är att under intervjun föra anteckningar och bara ta med sådant som är 
särskilt viktigt för oss. Det hela avgörs av intervjuns syfte - vad vi som undersökare vill 
ha  ut  av  sin  fokusgrupp.  När  resultatet  ska  sammanställas  kan  det  ske på  olika  sätt, 
bandat, i löpande text, samt anteckningar. ( Patel & Davidson, 2003) Anledningen till 
varför vi valde fokusgrupper inom denna studie är för att med hjälp av en diskussion 
bredda perspektivet på ämnet då deltagarna kan föra fram sina åsikter samtidigt som de 
andra lyssnar och fyller på med sina egna erfarenheter och perspektiv kring ämnet. Detta 
samspel mellan respondenterna ger oss ett djup i svaren på frågorna som blir belysta ur 
en mängd perspektiv, trots få deltagare. Intervjupersonerna som är med i fokusgruppen 
värderar också ofta den delaktighet som fokusgrupper erbjuder. Valet av fokusgrupperna 
var medvetna från vår sida då vi vill ha två olika grupper inom två olika generationer.  
Detta för att vi anser att det hade uppkommit alltför mycket olikheter kring grupperna 
beroende på åldern. Den ena fokusgruppen består av den yngre generation och den andra 
av den äldre generationen med ingen vetskap om varandra eller varandras bakgrund.

Som  intervjuledare  var  vi  medvetna  om  att  deltagarnas  sammansättning  och 
bekvämlighet med varandra, gruppens interna dynamik, vår förmåga att leda intervjun 
och  frågeguidens  utformning  var  faktorer  som  kan  leda  till  begränsat  resultat  av 
intervjun. Sättet som frågorna frågas på är också avgörande och ställer krav på oss som 
intervjuledare. Vi formulerade en intervjuguide, rekryterade respondenter och ordnade en 
bekvämlig miljö. Fokusgruppernas intervju ägde rum i en liknande miljö till  ens egna 
vardagsrum. Detta för att få respondenterna lugna och hemmastadda precis som de är när 
de är hemma. 

Samtliga intervjuer spelades in på band, för att försäkra oss om att vi inte skulle gå miste 
om någon information,  som är lätt hänt då anteckningar förs. Därefter transkriberades 
samtliga  intervjuer  ordagrant  med  hjälp  av  ett  ordbehandlingsprogram.  Efter 
transkriberingen läste vi igenom intervjuerna för att finna det väsentligaste, där vi även 
försökte se om det fanns samband mellan respondenternas svar. Utifrån detta kunde vi 
även ta ut exakta meningar som sades för att på sätt som läsare kunna läsa dig in djupare 
in i empirin här nedan. Vi hade huvudrubriker som vi arbetade oss igenom; tv-tittande, 
reklam och storytelling. Vi började med att ställa en fråga som fick gruppen att värma 
upp för att sedan gå djupare in på ämnet. Vi har valt att skriva ut intervjuerna i löpande 
text för att sedan analysera med hjälp av den teoretiska referensramen som arbetats fram 
tidigare  i  studien.  Det  är  utifrån  våra  fokusgrupper  som  vi  fick  förståelsen  av  att 
storytelling är något som förknippas med Ica och deras TV-reklam. Vi har därför att rikta 
in våra intervjuer mot ICA och deras struktur till berättande reklam. 

Då vi använder oss av kvalitativ datainsamling är det av vetenskapliga erfarenheter enligt 
Kvale  (1997)  bästa  att  använda  sig  av  öppna  intervjuer.  Denna  typ  av  intervju  kan 
användas på många olika sätt däri två olika huvudtyper:

12



• Den försiktiga intervjun som strävar efter att minska intervjuaren inflytande på 
den intervjuade för att undvika feltolkningar. (Kvale, 1997)

• Inom den kreativa intervjun ligger fokusen på intervjuaren och att inte påverka de 
intervjuade,  avsikten med denna typ av intervjuform är att  få fram något nytt. 
(Kvale, 1997)

Målet med fokusgruppen som är konsumenterna är att utifrån dem och deras diskussioner 
bygga på ytterligare  intervjufrågor  till  två intervjuer  som byggs  ut  efter  experter  och 
branschen. Detta är en typ av primärdata som vi tillgodoser i form av e-post intervjuer 
med en expert inom storytelling samt en reklambyrå som bransch.

Valet av dessa var ett medvetet val från vår sida som författare. Det är viktigt för oss att  
få in andra aspekter kring fenomenet Storytelling. Experten inom storytelling är Matts 
Heijbel som är en sakkunnig före detta journalist som numera jobbar just inom ämnet 
storytelling.  Valet  till  att  välja  Matts  ligger  till  grund  på  våra  tidigare  studier  inom 
storytelling  då vi  som kursstudenter  fått  ta  del  av hans  information  kring fenomenet. 
Inom branschen kommer vi att  ta kontakt med Mats Alfredson som har arbetat  inom 
reklambranschen under många år och är idag VD på Meckas reklambyrå i Borås. Detta 
för att få en synvinkel på hur de ser på ICA som reklam samt fenomenet storytelling. 

Intervjuerna har gjort via e-post som senare analyserades och har utformats till en text. På 
grund utav att intervjuernas form har vi inte kunnat analysera dem utefter vad de lägger 
betoningen  på  när  de  pratar  vilket  kan  medföra  misstolkningar  utifrån  vår  sida  som 
intervjuare. Detta medför att vi hade en förbestämd intervjumall som skickas till  Mats 
och Matts. Respondenterna fick exakt likadana frågor detta för att vi skulle kunna mäta 
skillnader men även för att kunna hålla oss till ämnet.

2.6 Urvalsstrategi 
Enligt Holme och Solvang (1997) krävs det en urvalsstrategi om vilka parter som ska 
ingå i undersökningen för att få en rättvisande bild av problemområdet. Det är av största 
vikt att  noga se över urvalet  för att  säkerställa  att  de kan representera populationen i 
fråga. Populationen är alla personer vi önskar få information om och är oftast mycket stor 
vilket kräver att vi gör ett urval. (Holme & Solvang, 1997) 

Det finns två olika strategier när det gäller urvalsstrategier; icke-sannolikhetsurval och 
sannolikhetsurval.  Sannolikhetsurval  baseras  på  slumpmässighet  medan  icke-
sannolikhetsurval  är  följaktningen  urval  som  inte  baseras  slumpmässigt.  (Holme  & 
Solvang, 1997)

Vårt urval baseras på ett icke-sannolikhetsurval, eftersom vi själva utser de personer som 
skall ingå i undersökningen. Det är viktigt för oss att intervjua konsumenter och få deras 
syn  på  storytelling  samt  experter  och  branschen.  Genom  urvalsstrategin  icke-
sannolikhetsurval  kan  vi  själva  välja  ut  individer  som  vi  ser  anpassbara  till  vår 
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undersökning. De individer  som vi har applicera vår underökning på är konsumenter, 
experter inom storytelling samt synpunkter från reklambranschen.

Att inte välja sannolikhetsurvalet var ett naturligt val för oss då vi medvetet vill att våra 
respondenter  skall  ha  så  olika  bakgrund  som möjligt.  Där  innefattar  religion,  ålder, 
civilstatus samt yrkesbakgrund. Detta gör att vi som undersökare får möjligheten till att 
själva utse respondenter utifrån den informationen vi vill komma åt. På det sättet tyckte 
vi att icke-sannolikhetsurval var ett grundläggande val utav strategi.

För att få en mer grundlig beskrivning på  hur vi ser våra tre intressenter inom denna 
undersökning har vi valt att förklara det via en kommunikationsmodell. Detta som är en 
väsentlig  modell  med  interaktionen  mellan  ett  företag  och  konsumenten  inom 
marknadsföringsbranschen.

2.6.1.1 Kommunikationsmodellen
En  kommunikationsprocess  infattar  planering,  genomförande  och  utvärdering  av 
kommunikationen till konsumenten. Avsikten med detta är att kunna se om företaget har 
kunnat nå sin målmarknad. Den modell som används för att skildra kommunikationen 
mellan ett företag och dess målgrupp, består av tre betydelsefulla delar: sändare (företag, 
experter, branschen) budskap (storyn) och mottagaren (konsumenten). Det viktigaste när 
ett företag planerar sina reklamkampanjer, är att mottagaren (konsumenten) faktiskt är 
mottaglig  för  budskapet.  Mottagaren  måste  både önskan och lyckas  ta  emot  det  som 
företaget vill förmedla. (Gezelius & Wildenstam, 2009)

Figur 4: Kommunikationsmodell (Gezelius &Wildenstam, 2009 s. 209)

2.6.1.2 Kommunikationsmodell  utifrån  experten,  branschen  och 
konsumenten

Utefter denna kommunikationsmodell väljer vi att se våra tre parter genom att sändaren 
är  branschen  och  våra  experter  som  förmedlar  fenomenet  storytelling  utifrån  olika 
marknadsföringsverktyg för att sedan nå konsumenterna som i detta fall blir mottagarna.
Genom våra tre intressenter vill vi få en klarare bild på hur dem tar till sig denna typ av 
marknadsföringsstrategi och på så sätt få en grundlig förförståelse. Med denna grundliga 
förförståelse  vill  vi  därefter  få  experternas  samt  reklambranschens  synvinkel  för  att 
ytterligare få en klarare bild över fenomenet storytelling.
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 Experter & Branschen (Sändare)            Konsumenten (Mottagaren)

                                                               Brus

Figur 5: Egenkonstruerad 

Vi lägger dessutom till en pil i ovanstående figur för att förtydliga att vi även riktar in 
oss, i detta fall på konsumentens beteende ur experternas samt branschens perspektiv. Då 
vi tidigare inom kommunikationsmodellen fått utläsa om att budskapet endast förmedlas 
enkelriktat  från sändarens sida till  mottagare vill  vi visa med ovanstående figur att vi 
även ser det från mottagarens sida och dess inverkan på sändaren.

2.7 Den kvalitativa analysen
För  att  framställa  ett  underlag  för  analys  och  frambringa  ett  väsentligt  ramverk  för 
slutsatser kring storytelling som fenomen inom marknadsföring har vi valt att använda 
oss av tre perspektiv (konsumenterna, experterna och branschen). 

Vi tycker  att  upplägget betraktas  grundläggande av oss som författarna och detta  gör 
analysarbetet  betydande  men  samtidigt  skapas  ett  resultat  som  kan  luta  sig  mot  en 
genomarbetad analys och teoretisk bas. Allmänt för kvalitativa analyser enligt Andersson 
et al. (1998) är att de syftar till att utforska och belysa underliggande motiv och skeenden 
i den sociala verklighet som studeras. 

Under vårt arbete har analys och datainsamling pågått samtidigt. Det är självklart att vi 
från  första  början  börjar  begrunda  på  respondenternas  svar  i  förhållande  till  vår 
referensram samt egen förförståelse. Ju längre vi kom in i själva undersökningen desto 
större  fokus  blev  det  på  analysera  frågeställningar.  De  områden  som  vi  stötte  på  i 
undersökningsmaterialet och beskriver i resultatet har likställas med hjälp av författarnas 
(Andersson et al.1998) och deras modell och tänkande kring tre processer, reduktions-, 
struktur- och visualiseringsprocessen. 

Det som menas med reduktion är förändringen av en formulering till  enklast  möjliga 
struktur. (Andersson et al, 1998) I detta fall betyder det att vi har identifiera utdrag och 
områden som talar för underlaget som helhet.  Vi har gjort det omfattande datamaterial 
lätt åtkomligt för både oss som forskare och de som är läsare av arbetet. Våra bestämda 
områden  påpekar  motiv  i  undersökningsmaterialet.  Som  författare  till  denna 
magisteruppsats  har  vi  låtit  de bestämda områdena  växa  fram utan att  vi  har  försökt 
influera det. Däremot är det ju en självklarhet att underlaget var grundat på de frågor som 
vi har ställt och då har dessa områden framställts med hjälp av teori och förförståelse 
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kring vårt  forskningsområde.  De identifierade områdena var det som visualiserar hela 
processen. Hela analysförfarandet redovisas i nedanstående modell.

Reduktion

               Visualisering                                                                    Strukturering

Figur 6: Egenstrukturerad analysprocess utifrån Andersson et al (1998)

2.8 Undersökningens primär- och sekundärdata
Det finns två olika former av insamlad data, primärdata och - sekundärdata. Primärdata är 
den data då forskaren själv har samlat in materialet. Sekundärdata syftar till när materialet 
är insamlad av andra personer. (Andersen,1998) 

Sekundärdata går snabbare att samla in än primärdata. Det finns i huvudsak två tekniker 
att använda sig av när vi som författare ska samlar in så kallad primärdata, det är enkät 
och intervju. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)

Vid all insamling av information görs en avvägning mellan tre olika variabler: kvalitet, 
kostnad och hastighet. 

Figur 7: En avvägning mellan tre olika variabler (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 65)

En avvägning måste alltid göras: kvalitet i en undersökning kan oftast ökas med högre 
kostnader och en snabb undersökning har ofta sämre kvalitet, men är billigare.
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Vi  har  valt  att  använda  oss  av  både  primär  och  sekundärdata.  Empirin  består  av 
primärdata, det vill säga fokusgrupper och intervjuer som vi har samlat in själva. Detta 
tycker  vi är  ett  bra sätt  att  samla  in  primärdata  då det  behövs för att  undersöka vårt 
fenomen.  Då vi utgår ifrån den kvalitativa metoden vill vi ha information som kan forma 
förståelse istället för att få mätbar information som den kvantitativa metoden syftar till. 
Genom sekundärdata har vi använt oss utav dokument i from av vetenskapliga artiklar. 
De vetenskapliga artiklar valdes ut efter relevans till ämnet storytelling. Vi utgick både 
från svenska och engelska texter för att få en så bra bild om möjligt som utgöt vår grund 
för analysen. 
 

2.9  Litteraturstudie
Vår  litteraturstudie  består  av  de olika  metodböcker  som har  hjälpt  oss  i  våra  val  av 
metoder. Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar och då tagit hjälp av Högskolan i 
Borås bibliotekskatalogen samt söka i Samsök.

För  att  stärka  tillämplighet  och  trovärdighet  för  arbetet  har  vi  använt  oss  av 
sekundärkällor  med  vetenskaplig  grund.  Litteraturen  kommer  att  tillges  av  omtalade 
teoretiker inom området samt omväxlande författare som tillsammans ger en bred bas för 
studien.  Vi  hittade  litteratur  om storytelling  och  hur  företag  ska  gå  till  väga  för  att 
tillämpa metoderna, vilket underlättade informationssökningen och för oss. 

Stephen Denning (2005) och Klaus Fog (2005) var citerade i ett flertal verk och ses som 
stora  inom  ämnet  Storytelling.  Mats  Urde  har  vi  använt  oss  av  huvudsakligen  för 
informationssökning  om  varumärkesbyggnaden.  Ett  flertal  vetenskapliga  artiklar 
behandlades också i uppsatsen för att ge en mer aktuell och relevant bild av debatten om 
storytelling.

2.10 Källkritik
Det som påverkade uppsatsen tillförlighet var att en del av de vetenskapliga artiklarna vi 
hittade om Storytelling visade sig vara mer i den utformningen ”populärvetenskaplig”. 
Det  som  också  ifrågasatte  trovärdigheten  var  att  flera  författare  skrev  utifrån  sina 
erfarenheter som exempelvis Simmons (2007) och Coe (2003) . Vi hade även svårigheter 
med att  hitta ett flertal  relevanta artiklar  inom storytelling som alternativ  till  de stora 
författarna på området. De flesta var dock relativt nya, från 2003-2009, vilket visar på att 
debatten är aktuell. 

Det  var  viktigt  för  oss  att  inte  försköna storytelling  som ett  fenomen  utan  också att 
försöka  se  det  med  kritiska  ögon.  För  att  göra  det  passade  våra  primärdata  in  vid 
intervjuer med två fokusgrupper samt två sakkunniga inom just storytelling där vi fick ta 
del av deras kritiska ögon. Nackdelen med denna insamling är vi kan ha missat att fråga 
något som kan ha varit relevant med teorin.

17



2.11 Validitet och Reliabilitet 
Validiteten och reliabiliteten är till för att hjälpa oss att mäta om det vi tänkt undersöka är 
det vi faktiskt undersöker samt tillförlitligheten. En beskrivning av de båda följer nedan. 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är validitet ”[…]  överensstämmelsen mellan vad vi  
säger att vi skall undersöka och vad vi faktiskt undersöker”. För att nå en hög validitet 
måste  således  det  som  forskaren  avsett  att  mäta  verkligen  mätas.  Desto  bättre  det 
åstadkommes, desto högre validitet får undersökningen (Ibid.). 

Validiteten kan delas upp i extern och intern validitet, där den externa validiteten visar 
studiens  generaliserbarhet  och  den  interna  mäter  tillförlitligheten.  Båda är  viktiga  att 
analysera  i  en  kvantitativ  undersökning  eftersom  undersökningarna  där  bygger  på 
tolkningar av data som inte ger ett tydligt svar (Christensen et al, 2001). 

Vidare diskuterar Christensen et al, (2001) om begreppen giltighet och relevans som även 
berör validiteten. Giltigheten som är samspelet mellan empiri och teori och relevans som 
handlar om hur avgörande det empiriska begrepps val är för problemformulering. (Ibid.) 
När en undersökning upp når en hög trovärdig samt tillförlitlig så är även undersökningen 
reliabilitet  hög.  En  hög  reliabilitet  uppnås  när  samma  resultat  erhålls,  när  olika  och 
oberoende  undersökningar  visar  på  snarlika  eller  samma  resultat  (Holme  & Solvang 
1996). 

Som författare inom denna studie har vi under processens gång tagit i anspråk så aktuella 
och relevanta informationskällor som möjligt för att stärka vår studies validitet. För att 
kunna svara på vår forskningsfråga och uppfylla syftet har vi under teorin i vårt arbete 
arbetat  med utvalda teorier för att kunna få en så hög validitet som möjligt.  Gällande 
empirin så har vi båda medverkat under samtliga intervjuer för att stärka validitet. 

Vi  har  stärkt  den  yttre  validiteten  genom  att  de  frågor  vi  ställt  till  respondenterna 
anpassats efter syftet med vår uppsats. Den inre validiteten stärks genom att vi fört en 
urvalsdiskussion om hur respondenterna valts ut. Inspelning av intervjuerna har använts 
då det varit möjligt för att inte relevant information ska falla bort. Det som även ökar 
validiteten till vår studie är att vi har en närhet till det som studeras genom intervjuer. 
Våra intervjufrågor har tagits med i uppsatsen i bilagor för att läsare ska kunna ta del av 
dessa och bilda sig en uppfattning om hur empirin har samlats in. Intervjufrågorna ger en 
möjlighet för andra forskare att genomföra en liknande studie. Reliabilitet  kan vi inte 
göra anspråk på då vi gör en kvalitativ undersökning, utan det är något som forskare kan 
göra anspråk på när en kvantitativ undersökning äger rum.
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3 Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen presenterar vi våra vetenskapliga artiklar som vi har sökt  
fram genom olika databaser.

3.1  Inledning
Nu när vi har läst in oss på fenomenet storytelling och då inriktat oss mot marknadsföring 
är de vissa teorier som har varit mer väsentliga än andra. Det är därför har vi valt att börja 
med  en  beskrivning  av  fenomenet  storytelling,  därefter  om  att  konsumenten  har  en 
central  roll  för  att  sedan forsätta  med  kundlojalitet  och  varumärkesbyggande.  Vi  går 
sedan in på varumärkesidentitet. För att sedan presentera vilka bestånds delar en story 
måste innehålla för att kallas storytelling. Näst sist beskriver vi vikten av word of mouth 
inom storytelling och slutligen presenterar vi problematiseringen med storytelling.

3.2  Storytelling
Storytelling är effektivt verktyg för företagen eftersom det är så enkelt påstår Armstrong 
(1992) och vidare skriver han alla sorters företag och organisationer kan använda sig av 
det. Storytelling är ett bra sätt att sprida sitt budskap ut till konsumenterna för att då fånga 
uppmärksamheten men även vidare inom företaget genom att visa att de anställdas arbete 
är till värde för företaget.

Storytelling inverkar på varumärket och kommer även att förändra sättet du gör affärer 
på.  Storytelling  kommer  från  grunden  av  att  vi  förr  i  tiden  satt  runt  lägerelden  och 
lyssnade på historieberättaren som återberättar  historierna om våra liv detta  kryddade 
han/hon med spännande karaktärer och händelser. Kraften i storytelling är inte mindre 
meningsfull  i  dag.  Storytelling  främjar  ett  känslomässigt  engagemang  så  det  är  inte 
konstigt att storytelling är i centrum för företag som vill stärka sitt varumärke. (Bierman, 
2010)

Ett företags storytelling måste vara i linje med deras varumärke budskap och vara noga 
med att få med samband mellan berättelsen och konsumenten. Berättelserna bedriver en 
relation med konsumenten och måste innehålla till viss del filosofi och värderingar så att 
konsumentens  förväntningar  kan  förmedlas  och  företagets  varumärkes  berättelse  kan 
komma till liv. För att få ett framgångsrikt varumärke, måste företagen först förstå hur 
deras  varumärkes  produkter  uppfyller  konsumentens  känslomässiga  behov.  Om 
företagets historia låter som alla andras måste de visa att det finns något utmärkande om 
deras varumärke. (Bierman,  2010)
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”Gör  rätt  med integritet  och  tillförlitlighet,  en  bra historia  kan förändra  
sättet  du  gör  affärer  på,  gör  allt  från  den  dagliga  verksamheten  till  
försäljning  och  marknadsföring  oändligt  mycket  mer  enklare.” (Bierman, 
2010 s. 2)

Storytelling kan ge den viktiga uppmärksamheten till ett varumärkes budskap genom att 
sammanföra de otaliga faktorer som bidrar till att skapa uppmärksamhet till reklam samt 
till produkten. ( Kim Douglas, 2010) Idag arbetar företagen i en miljö där konsumenten 
och  företagsstrukturer  blir  mer  och  mer  komplexa.  Marknadsföring  och  försäljnings 
aspekter har tvingats allt närmare varandra över tiden. Det är ännu mer komplicerat om 
du navigerar globala och lokala strukturer samt kulturer. (Douglas, 2010)

Den genomsnittliga  konsument  har  cirka  30 betydelsefulla  aktörer  och  där  ibland  de 
sociala nätverken för att skapa eller tolka och sedan ge sitt utlåtande om varumärkets 
budskap från reklamen.  Alla företag har sin egen strategi  att  för att  få konsumentens 
uppmärksamhet. Företagen behöver ett sätt att göra detta komplexa enkelt, det är viktigt 
att  lägga fokus så att  alla faktorer fungerar bra ihop. Ett  sätt  är  att  få varumärket  att 
framträda konsekvent över hela linjen är storytelling. Storytelling tar lösa trådar av fakta 
och förvandlar dem till en stark övertygelse. Storytelling hjälper oss att samla ihop en 
rationell bit av en bild i en mer känslomässig,  meningsfull  helhet. En berättelse är en 
sammanhängande kraft som drar människor samman och flyttar dem framåt. (Douglas, 
2010)

3.3 Konsumenten har en central roll
Vid  studier  beträffande  kommunikations  verktyg,  begrepp  och  varumärken  inom 
marknadsföring är konsumenten och dens konsumtion en central roll.  Människor har i 
alla tider fascinerats av berättelser, de som har god berättarförmåga kan använda storys 
som ett verktyg för att samla och/eller påverka människor. Historieberättande har genom 
tiderna använts för att kommunicera och upprätthålla traditioner, seder och normer. Detta 
eftersom storytelling är en berättandeform som har förmågan att förmedla budskap och 
värderingar  som  kan  vara  svåra  att  uttrycka  och  göras  påtagliga  genom  andra 
kommunikationsmetoder. (Collison & Mackenzie, 1999)

Storytelling har på senare tid även utvecklats till att vara en kommunikationsmetod som 
företag  tillämpar  för  att  kunna  förmedla  sin  image  och  vision  till  konsumenten. 
Därigenom utveckla en gemensam förståelse till alla konsumenter. Genom berättelser kan 
företag påverka konsumentens förståelse, kunskap och handlingsvilja. Berättelser spelar 
därför en central roll i företagets skapande av gemensamma normer, värderingar och mål. 
Heide et al. (2005)

3.4  Kundlojalitet och Varumärkesbyggande
Kondlojalitet är något som storytelling kan bidra med. Kundlojaliteten är otroligt viktig 
för varumärkesbyggande, det utgör basen. Men även om det finns en väldigt liten chans 
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att etablera sig på marknaden om företaget inte lyckas locka konsumenter till återköp och 
etablera sig i deras medvetande. (Aaker, 1991)  

Det är många företag som har visat sig vara dåliga på att distribuera vad de kan erbjuda 
konsumenterna och då även locka dem till återköp. De flesta företag tappar konsumenter 
redan första gången de handlar. Detta på grund av att företaget och konsumenten ser på 
själva köpet på två olika sätt.  Konsumenten kan handlar just för att prova sig fram för att 
se om de vill fortsätta att handla just där. Medan företaget däremot anser att det är en 
stamkund som köper, det är viktigt i detta skede att lägga ner mer kraft på att övertyga 
den konsument som handlar för första gången till  just att handla ännu en gång. (Coe, 
2003) Det finns många anledningar till  varför konsumenter slutar köpa produkter eller 
tjänster inom ett företag. Men det är 68 % som slutar handla just för att de inte känner 
någon tillhörighet till varumärket. Här är den viktiga faktorn, att konsumentens känslor 
måste beröras. (Coe, 2003)   

Slutligen  handlar  varumärkesbyggande  om  att  sätt  samman  en  slående  slogan  med 
varumärket så att budskapet grundas i konsumentens medvetande, och där med gör ett 
aktivt val att köpa igen. (Denning, 2005) 

3.5  Varumärkesidentitet
Varumärken är ofta otillräckliga och svårfångade. En orsak är blandning av termer som 
används för att beskriva och identifierande olika värden som bidrar till att skapa identitet 
för ett företags varumärke. Alltför ofta finns det en brist på struktur, där det inte finns en 
självklar  tråd  som  kopplar  processer  för  att  skydda,  bygga  och  utveckla  företagets 
varumärke.  Och  alltför  ofta,  är  rollen  och  funktionen  av  de  olika  värdena  inte  klart 
definierade. Sökandet efter den centrala kärnan i varumärket har engagerat och fascinerad 
många  forskare  och  experter.  Många  företag  gör  misstag  i  detta  skede  av  den 
varumärkesbyggande  processen,  frågan  är  om  sökandet  väl  motiverat.  Det  är  därför 
nödvändigt att ge en överblick av hur värden behandlas i litteratur. Ett sätt är att titta på 
värdena från tre synvinklar: ( Urde, 2003)

1. Värden, som är relaterade till organisationen
2. Värden, som sammanfattar varumärket och
3. Värden, som de upplevs av konsumenterna. ( Urde, 2003)

1. Värden som är relaterade till organisationen
Gad  (2001)  beskriver  företagens  värden  helt  enkelt  som  "livs  regler".  Kunde 
(2000) går ett steg längre med uttrycket corporate religion:

"De värderingar som förenar organisationen kring en mission och vision " (s. 
111).

Collins och Porras (1998) kallar en organisationens värderingar kärnvärden:
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”Organisationens grundläggande och varaktiga lärosatser - en liten uppsättning  
av tidlösa vägledande principer som inte kräver någon extern motivering, de har  

egenvärde och betydelse för de inom organisationen” (s. 222).

2. Värden som summerar varumärke
Varumärkes väsen är en term som vissa organisationer har arbetat med för många 
år.  Aaker  och Joachimsthaler  (2000) talar  om varumärket  väsen som en del  av 
identiteten: "Varumärket väsen kan ses som det lim som håller de centrala identitet  
delar  tillsammans." Macrae  (1996)  undersöker  relationen  mellan  varumärket 
essens och värdeskapande. 

3. Värden upplevs som av konsumenten
"Konsumentens värde" är den term som Knox och Maklan (1998) använder för att 
uttrycka  vad konsumenten  är beredd att  byta  till  ett  varumärke.  Värde används 
också i andra sammanhang: Itami och Roehl (1987) använder "mervärde" till att 
förklara varaktiga konkurrensfördelar ur ett strategiskt perspektiv. När Jones och 
Morgan (1994) talar om "mervärde" talar de om den processen med att utveckla 
varumärken.

Var och en av dessa bidrag är av intresse och värde i sig.  Det finns både teoretiska och 
praktiska fördelar med att dela värderingarna i de tre områden som beskrivs i figuren 
nedan,  det  blir  lättare  att  se  vilka  som är  de  organisatoriska  värden,  vilket  är  de 
centrala  värden  och  vilka  är  de  mervärden.  När  de  ses  tillsammans  utgör  de  en 
värdegrund för ett företags varumärke (Urde, 1997). Parallellt med detta kan identitet 
också delas  in i  dessa tre  nivåer,  som är identiteten  på organisationen,  identitet  av 
varumärket och identiteten på en konsument. ( Urde, 2003)

Det  värdeskapande  process  sker  genom  samspelet  mellan  dessa  tre  nivåer,  vilket 
illustreras  i  figur  8.  De  organisatoriska  värden  är  i  princip  de  frågor  om  vad 
organisationen står för och som vad gör dem vad de är. Dessa interna värderingar är en 
viktig  punkt  i  utgångspunkt  för  de  centrala  värden  som  i  sin  tur  sammanfattar 
varumärkets identitet. Den viktigaste uppgiften för kärnvärdet är att vara ledstjärnan för 
varumärkets  byggprocess.  Om  de  ska  kunna  fullgöra  sin  roll  och  funktion  måste 
kärnvärden  vara  inbyggda  i  produkten,  uttryckt  i  beteende och återspegla  känslan  av 
kommunikation. Utbytet och de fördelar som en konsument associerar med ett varumärke 
är att betrakta som mervärden, d.v.s. skillnaden mellan ett varumärke och en handelsvara. 
Ett mervärde kan vara funktionellt, emotionellt och/eller symboliskt. Mervärden är nära 
besläktade  med  kärnvärden  och  organisatoriska  värden.  Detta  innebär  att  mervärden 
utgör  en viktig  länk mellan  inre och yttre  process.  Handlingen att  tolka och omtolka 
påverkar bilden och identitet av företagets varumärke (Christiansen & Askegaard, 2001). 
Kort sagt, är utvecklingen av kärnvärden synonymt med utveckling av varumärket.
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Figur 8: Kontinuerlig samverkan mellan värde och identitet på tre nivåer (Urde 1997, s.409)

Först  organisatoriska  värden  omräknas  till  den  grundläggande  värderingar  som  styr 
organisationerna  insatser.  Andra  centrala  värden  omräknas  till  konsument  bruksvärde 
eller mervärde för olika målgrupper.

3.6  En storys fyra beståndsdelar
För att få en klarhet hur en story som kommuniceras kan övergå och kategoriernas som 
storytelling bör de innehålla fyra grundläggande element.  Konflikt,  budskap,  karaktärer 
och en handling. (Budtz et al, 2005)

Det första elementet  konflikt tenderar att vi individer har en viss tendens att söka efter 
lösningar på konflikter för att därefter kunna åstadkomma harmoni och balans. En sådan 
konflikt  bör  nödvändigtvis  inte  vara  av  negativ  karaktär  utan  kan  även  handla  om 
organisationens  ställningstagande.  Denna  konflikt  spelar  en  viktig  roll  i  storytelling 
eftersom att det är den som funktionerar som en drivande kraft bakom storyn. Det andra 
elementet som skall kommuniceras är budskap som enligt forskare tenderar att komma på 
ett naturligt sätt när konflikten blir löst vilket i sin tur gör det för mottagaren att lättare 
förstå det.( Ibid)

Budskapet bör  inte  innehålla  fler  än  ett  centralt  budskap detta  för  att  ytterligare  öka 
mottagarens förståelse för budskapet. Detta bör göras eftersom en enhetlig och tydlig bild 
misstolkas  i  mindre  utsträckning  än  de  storys  som innehåller  flera  budskap.  (Ibid  & 
Höjberg, 2002)

Det tredje elementet  karaktärerna i en story är en viktig betydelse eftersom att det är 
dessa som kan skapa en pålitlig grund för vidareutveckling av den. För att ge ett tydligt 
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exempel  på  detta  så  är  ICA:s  berättelse  om  Stig  och  hans  personalstyrka  påtagliga 
karaktärer  just inom detta element.  Enligt Budtz et  al  (2005) kan storys  och budskap 
förändras men dess karaktärer vilket skapar sammanhang och pålitlighet kring det som 
kommuniceras. Karaktärerna av denna sort i en story kan vara påhittade och skapta av 
organisationsledningen i strategiska syften, men om skaparen bortser från det så skulle de 
även kunna vara verkliga individer vilka genom sina egna berättelser blir till karaktärer 
(Wachtman, & Johnson, 2009)  
                         
    STORY 

Figur 9: Egenkonstruerad

En story bör alltid ha det sista elementet en handling som skall bestå av en början, en mitt 
och ett  slut.  Det är början som bör skapa ett intresse och nyfikenhet,  detta  för att ge 
upphov  till  mottagarens  intresse  och leda  till  konversationer  men  även  till  att  skapa 
utrymme för egna slutsatser och uppfattningar. Slutet av storyn bör vara öppet för at det 
är mottagaren själv kan analysera det som han/hon precis tagit till sig.  (Budtz, Fog, & 
Yakaboylu 2005). 

Grundelementen i en story är även enligt Salzer-Mörling (2003) att varje story har en 
början en mitt och ett slut. Storyn kräver en scen, arena, aktörer, intriger och händelser. 
Han ser dem i dessa olika skeenden. 

• Ett inledande godkännande. Här inleds scenen med kanske en klassisk öppning - 
”Det var en gång”.

• Därefter kommer konflikten.  Här uppstår oftast ett dilemma som ger någon form 
av incitament i berättelsen. Det kan vara en strid mellan gott och ont, eller något 
gammalt och nytt.

• Utkomsten  av  konflikten  kan  vara  oordning.   Konsumenten  undrar  vad  som 
kommer att ske? 

• Därefter  är  det  dags  för  ”hjälten”  att  stiga  fram  och  reda  ut  konflikten. 
”Supermannen”  stiger  fram i  företagsledarens  kostym och finner  lösningen på 
situationen. Succé och besvikelse blir påtagligt tydliga i organisationen.

• Lösningen av förloppen medför en förvandling av det inledande tillståndet till ett 
nytt  nuläge.  Storyns  kunnighet  kan  till  exempel  vara  att  lyfta  fram  de 
framgångsfaktorer som ligger bakom det nya tillståndet.
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Det är  konflikt,  budskap, karaktärer och  handling som en story måste bestå av för att 
kunna klassas som storytelling. (Salzer-Mörling, 2003).

3.6.1 Digital storytelling
För att kunna skapa egna berättelser kan vem som helst idag med hjälp av datorn sätta 
ihop bilder,  musik,  filmer  och text.  Inom begreppet  digital  storytelling  omfattar  även 
användandet av Internet som ett medel för att sprida sina historier. Det är på detta vis som 
vi idag i det moderna samhället kan dela med oss av kunskaper och händelser. (Budtz et 
al, 2005) Denna typ av marknadsföringsverktyg är väldigt lätt att förmedla. Den kan visas 
på många olika platser som exempelvis en webbsajt, i en mobiltelefon, på en mässa, i ett 
konferensrum eller i ett vardagsrum. Målgruppen kan vara allt ifrån en konsument till en 
medarbetare. (Dennisdotter & Axenbrant 2008) 

3.7  Word of mouth 
Dye (200) talar i sin artikel ” The Buzz on Buzz” om tillvägagångssätt och fantasier kring 
hur marknadskännedom och godkännande skapas med metodisk bakgrund i storytelling 
och  word-of-mouth  aktiviteter.   Den  vanliga  hypotesen  är  att  det  endast  är  de 
uppseendeväckande och nyskapande produkterna som är värda att tala om och att det är 
de som skapar samspel mellan konsumenter. 

Självfallet skapar den tilltalande delen av produkterna mycket snack i samhället, exempel 
kan dras från underhållningsindustrin och mode. Man menar att även de mest vanliga 
produkterna skapa ett attraktivt erbjudande av en oattraktiv produkt det genom att vara 
uppdaterade  eller  med  rätt  framsynt  utgångspunkt.  En  förutfattad  mening  i 
företagsvärlden är att positiv word-of-mouth bland konsumenter inte kan bestämmas och 
att  ett  företag  har  tur  om det  händer.  Med det  menas  att  konsumenter  är  en alldeles 
särskild individ men det verkar i ett sammanhang där den påverkas och påverkar andra 
(McCracken, 1990).  Detta betyder att om konsumenter tar emot ett företags varumärke 
och dess produkter så skapar det partiskt stöd från deras efterföljare.  Gentemot detta 
gäller det då för företag att hitta dessa trendsättare som kan förmedla företagets story på 
ett önskat och givande sätt. (Dye 2000)

Forskaren  Dye  (2000)  tar  upp  exemplet  i  sin  artikel  om  Abercrombie  &  Fitch (ett 
amerikanskt  klädmärke som mest gör streetkläder)  som anställer  collegestudenter från 
efterfrågade studentföreningar och skollag eftersom de vet att det är högst sannolikt att 
dessa  ungdomar  har  ett  gott  rykte  på  skolan.  Det  är  dessa  ungdomar  som  är  väl 
uppskattade  och  kommer  att  bära  deras  A&F:s  kläder  och  agera  som mönstergivare. 
Forskaren  pointerar  att  den  som bäst  påbörjar  ett  positivt  rykte  och samtal  kring  ett 
varumärke inte alls är tvungna att vara de bästa aktade konsumenterna, trendsättaren kan 
lika  gärna  komma  från  en  motliggande  kultur.   Vårt  äldsta  nyhetsmedium  är  enligt 
forskaren Kapferer (1988) ryktet.  Samhället kunde innan äns skriften uppfanns endast 
genom  språkliga  utsagor  kommunicera  Ryktet  främjade  nyheter,  nedvärderade  eller 
förbättrade människors ställning och drev fram konflikter.  Vart ligger då källan till dessa 
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rykten?  Enligt Kapferer (1998) & Bordia et  al  (1994) ligger  oftast  källan till  ryktet  i 
någon typ av allmänintresse. Forskaren menar här att även om själva ryktet utgår från en 
källa  så är  det  andra som skapar  själva ryktet  och för det  vidare,  alltså  finns  det  ett 
underliggande rykte under källan också. Trots att vårt samhälle idag har tillgång till en 
mängd kommunikationsmedel har det inte tystat ryktet, det har förmodligen endast skapat 
mer möjligheter för att sprida rykten.

Dye (2000) poängterar i sin artikel att ett tydligt exempel kan dras från Tommy Hillfigers 
amerikanska  lansering,  där  unga  svarta  föll  i  centrum  för  att  skapa  en  tillönskad 
varumärkesidentitet och streetkänsla i varumärket. Dye (2000) menar att det är en normal 
hypotes att media och reklam behövs för att skapa sådant engagemang kring produkten 
och  varumärket  för  att  det  ska  talas  om  märket  bland  konsumenter.  Eftersom  att 
trendsättarna  det  ofta  är  denna  målgrupp  som  eftertraktas  bli  nådd  kan  andra 
tillvägagångssätt  såsom  storytelling  vara  att  föredra.  Word-of-mouth  driftigheterna 
framkallas i konsument till konsument relationen inte i företag till konsument relationen. 
Men enligt Dye (2000), bör företag försöka få konsumenter att diskutera varumärket och 
produkterna för att få igång en diskussion och då skapa word-of-mouth genom att andra 
konsumenter ser ”rätt” person med produkten.

3.8 Problem med storytelling
Det finns naturligtvis även problem med storytelling som marknadskommunikation för 
ett  företag.  En  trogen  konsument  har  oftast  redan  en  uppfattning  gentemot  om  vad 
företagets varumärke står för. Om denna bild inte överensstämmer med den story som 
företaget kommunicerar ut kan det göra förlust. För företaget är det viktiga här att vara 
försiktig då det redan existerar en tydlig varumärkesprofil. Relationen mellan konsument 
och leverantör är av stor vikt då känslor och värden som förknippas med en produkt ofta 
är viktigare än produkten i sig. (Dennisdotter & Axenbrant, 2008) 

Det kan hända att konsumenterna väljer en konkurrent, därför måste storyn harmoniseras 
med  varumärket.  Ett  företag  kan  inte  använda  enbart  storytelling  som 
kommunikationsmedel,  den ska förmedlas  tillsammans med värden som företaget  står 
för. (Dennisdotter & Axenbrant 2008) Trovärdighet och samförstånd med företaget är 
därför avgörande för hur konsumenten uppfattar storyn.  Då berättelsen sprids med word-
of-mouth metoden så kan problem uppstå. Det kan lätt uppstå missförstånd och på det 
sättet  omarbetas  berättelsen  utav  mottagaren  som  utgör  att  budskapet  går  förlorat. 
(Dennisdotter & Axenbrant 2008)

Varumärket  kan  urholkas  och  tappa  sin  trovärdighet  genom  att  företag  eller 
organisationer  använder  sig  av  en  alltför  kreativ  marknadsföring.  Människor  vill  ha 
förtroende för företaget och dess verksamhet, de vill inte ha mer information eftersom de 
knappat kan hantera den information som redan finns åtkomlig.  (Simmons, 2007)

Det kan uppstå problem för företaget eller organisationen om de har en fiktiv historia och 
de  inte  förmedlat  det  till  marknaden  att  den  är  fiktiv.  Risken är  då  att  konsumenten 

26



uppfattar  den  som  sann  från  första  början.  Detta  kan  medföra  att  konsumenten  blir 
besviken samt känner sig lurad när dem får reda på det. För att dem skall få en positiv syn 
på företaget  blir  intrycket  istället  negativt  vilket  även medför  negativ word-of-mouth. 
(Dennisdotter & Axenbrant 2008)
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4 Empirisk undersökning

I detta kapitel kommer vi att presentera i löpande text vad som har kommit fram i de två  
fokusgrupper samt de intervjuerna som vi har gjort. Vi inleder denna del med att ge en  
överblick  ur  konsumenter  synpunkt  för att  därefter  ge en inblick  från branschen och  
experten.

4.1 Konsumenter/Fokusgrupper
Precis som vi nämnt i metod delen har vi gjort två fokusgrupper varav sex personer i 
varje. I varje fokusgrupp var det tre kvinnor och tre män. I den första fokusgruppen var 
respondenterna i åldern 25 - 35 år gamla. I den andra gruppen var alla respondenterna 
över 45 år. Varför vi just har valt dessa två grupper är för att de yngre respondenterna inte 
ska påverkas av de äldre och tvärtom. Då marknadsföring för 40 år sedan var något helt 
annat  än  vad  det  är  idag.  Fokusgrupperna  skedde  i  en  miljö  som  efterliknade  ett 
vardagsrum för att respondenterna skulle få en känsla av att de satt hemma och tittade på 
tv.

I  dessa  två  fokusgrupper  bestod  respondenterna  av  människor  som  bor  inom 
Göteborgsområdet.  Respondenterna  inom  fokusgruppen  hade  ingen  kännedom  av 
varandra  sedan  innan.  Grupperna  bestod  alltifrån  ensamstående  mammor  till  hårt 
yrkesinriktade med karriären på topp. För att  ingen av respondenterna skall  ha någon 
akademisk förkunskap kring ämnet storytelling valde vi att endast använde de som inte 
har akademisk bakgrund inom marknadsföring.

4.1.1 Fokusgrupp 1 
Fokusgrupp 1 bestod av tre kvinnor och tre män i åldrarna mellan 25 och 35 år, med helt 
olika  karriärs  erfarenheter.  Respondenterna  lever  väldigt  olikt  men  har  samma 
förutsättningar. 

4.1.1.1 Tv-tittande
Vi började lätt med att fråga hur ofta respondenterna sitter hemma framför tv-soffan och 
tittar på film eller dylikt. Resultat vid denna visade sig vara att dem flesta tittar på tv ett 
antal timmar i veckan. Oftast innan kvälls och morgon- nyheterna på TV4 innan de åker 
till  jobbet/skolan samt på kvällen efter att barnen har lagt sig. Helger är ett undantag 
eftersom att det är då det kollas på Idol, Big Brother eller någon gala som just inträffar 
denna helg. Ensamstående mamman med två barn menar att tv existerar för henne endast 
när det kommer till att kolla på barnprogram. När väninnorna pratar dagen efter om vad 
som hände under kvällens avsnitt av Big Brother så är hon bortom sig helt. 
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”Jag sätter på TV:n för att barnen ska underhålls och går sedan iväg för att  
få lite ”egentid”.” Ensamstående mamma, Göteborg

För att gå in på ämnet frågade vi respondenterna hur viktigt det är med reklamen under 
pausen. Respondera blev väldigt tysta under frågan och började reflektera kring vad som 
egentligen visas under pausunderhållningen. 

”Jag älskade den reklamen från Pripps Blå när dem sjunger: Blå blå vindar  
och vatten, blå blå vindar och hav. Den får mig att sjunga med och tänka  
tillbaks på sommaren som varit. Jag blir direkt på bra humör och skuttar  
iväg sjungandes till toan” Egenföretagaren, Göteborg

De börjar diskutera med allt ifrån den senaste filmen som skall komma ut som visas till 
den nya Nivea krämen. I stora drag tycker respondenterna inte att det är reklamen som de 
ser fram emot, de ställer sig väldigt negativt till reklamen när den kommer och börjar 
oftast prata med andra. Respondenterna nämner att de vet att det är viktigt med reklam 
men det är inte något som de tar till sig speciellt om det är en uttjatad reklamvisning som 
har gått i fler veckor. 

”Jag är så trött på all smink reklam. Känns som att L`Oreal aldrig byter  
reklam till sina mascaror eller så är det en ny mascara varje vecka. Det  
ända jag hör är tjocka, utspridda och mer hållbara. Fast på engelska då.  
Ändå kollar jag på den just för att Eva Longoria är med” Student, Göteborg

4.1.1.2 Reklamfilmer
På frågan om vad en bra reklam film är blev de väldigt frågande och kollar på varandra 
som att jaha är det en annorlunda reklamform än en vanlig reklam. En av respondenterna 
menar att en bra Tv- reklam för henne är den fina Nivea tjejen som introducerar den nya 
hudkrämen. Oftast är det ett känt ansikte som introducerar en ny produkt och berättar hur 
denna nya kräm absorberar in i huden och är mjukgörande samt skonsam för din hud. 
Respondenten menar att hon lyssnar vad Nivea tjejen säger, hon tar till sig det hon vill 
höra. Respondenterna diskuterar sig fram till att en dålig TV-rekalm är när det inte är 
rörelser,  färger,  ljud eller  kända profiler  i  reklamen.  En stillastående bild  är  inget  de 
följer.

”Jag vill ha rörelser, jag vill höra musik och se dans. Jag vill kunna ligga i  
min soffa helt utmattad efter en tuff dag på jobbet och samtidigt se på TV och  
känna den känslan när reklamen kommer; ohh vad roligt vad har dem nu  
hittat på för skoj” Butiksbiträde, Göteborg

Att TV-reklamen har förändrats genom tiden tyckte respondenterna inte var så ofantligt. 
De menar mer att det är vi människor som har förändrats mer och att medvetenheten har 
minskat  dramatiskt.  Vid  diskussion  med  respondenter  framkom  områden  kring 
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historiernas vikt för människan. Historierna formar och ger sammanhang åt våra liv, utan 
berättelser är vi ingenting menar respondenterna

”Vi kan tänka oss människor, allt  vi  som sitter här. Utifrån våra tidigare  
erfarenheter  i  livet  har  vi  blivit  dem vi  är.  Vi  består  av små erfarenhets  
stenar  i  kroppen som formar oss  till  dem vi  är beroende på vår historia  
tidigare i livet. Så kan vi se på reklam också, dem har förändrats markant  
under åren. Se bara på all digital marknadsföring” Servitör, Göteborg

”Alla äger vi reklam, EN IPHONE” Student, Göteborg

Respondenterna menar  att  denna medvetenhet  kan ske utan tv-reklam då det allt  mer 
marknadsförs via Internet eller framför dig på stan. För att vi inte skulle fastna för mycket 
på  det  allmänna  begreppet  tv-  reklam inom denna del  så  fortsatte  vi  våra diskussion 
frågor under temat storytelling.

4.1.1.3 Storytelling
Begreppet storytelling var ett väldigt tomt ord för det flesta respondenterna. De flesta har 
hört talas om ordet inom olika sammanhang men aldrig införstått sig själva i vad det är. 
Efter  lite  förklaringar  kring detta  begrepp fick sig respondenterna en klarare bild och 
började diskutera med att det är dess roliga reklamfilmer som går nu. Det började direkt 
förknippa till företag som just nu visar sina reklamfilmer.

”Jag tänker  direkt  på den senaste  från  Mc Donalds  där  två  pensionärer  
berättar hur dem träffade varandra just tack vare att han arbetade där. Dem  
återspeglar lite bilder av hur han står bakom disken och hon beställer en  
meny. Jag vet inte exakt vad dem försöker få ut där men jag har en känsla av  
att dem vill förmedla att det är ok att jobba där du kan till  och med hitta  
kärleken i ditt liv. Eller så vill dem återspegla en sann historia mellan två  
parter” Arbetssökande, Göteborg

Storytelling  för  respondenterna  var  mer  en  berättelse  om  ett  varumärke  mer  än  en 
förknippning till  ett företag. De delade upp begreppet i två olika delar och kollade på 
ordet story för som de ansåg var en händelse, en nyhet som måste berättas för omvärlden. 
Telling såg dem som den som berättar denna nyhet, en som vet så mycket  om denna 
produkt/organisation och som bara måste berätta. En av respondenterna menar att det är 
som lite skvaller mellan tjejkompisarna, när någon i tjejgänget hör något som har hänt så 
måste de bara berätta det vidare. Likaså så ser de på storytelling som ett bra verktyg inom 
företag som vill kommunicera en produkt eller ett syfte. De ansåg att detta var ett utmärkt 
verktyg för företag att göra sig lyhörda om att det finns och att det har en hel del att 
erbjuda. Storytelling kan ge en känd berättelse historia för många som kan bli väldigt 
känd genom sitt budskap och på det sätt den kommuniceras.
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Vi  bad  respondenterna  att  nämna  tre  storytelling  reklamer  som  de  minns  specifikt. 
Respondenterna  började  direkt  att  associerar  till  olika  reklamfilmer  som de  sett  den 
närmaste tiden allt ifrån ICA, Telia och Pripps Blå. Efter ett antal olika svar så insåg vi 
att ICA var det mest populära under intervjun att det är det företaget som mest förknippas 
med  storytelling.  Det  som  gjorde  denna  tv-reklam  så  minnesvärd  just  för  dessa 
respondenter var dess karaktärer i reklamen och vad dem ställer till med för ”hyss”.  De 
menar på att ICA reklamen alltid har en ny sketch varje vecka och att de tillhandhåller sig 
till vad som händer just nu. Är det juletid så är det julen det handlar om, det visade sig att 
respondenterna kom ihåg att de även har haft reklamkampanjer om att stoppa rökning. På 
detta  sätt  tyckte  respondenterna att  de kunde relatera  till  reklamen då det  är  aktuella 
händelser som även diskuteras där.

4.1.2 Fokusgrupp 2
Denna fokusgrupp består av de vi väljer att benämna äldre generationen. Som tidigare 
nämnt var det sex respondenter varav tre kvinnor och tre män. I denna fokusgrupp var det 
även här väldigt blandat mellan arbete, civilstånd med mera. 

4.1.2.1 Tv-tittande
I denna fokus grupp ingår de allt ifrån egenföretagare, sjukvårdpersonal till pensionärer. 
Som  med  den  första  fokusgruppen  började  vi  med  att  ställa  frågan  hur  ofta 
respondenterna tittar på tv och här var svaret väldigt spritt.  Det var allt ifrån ett antal  
timmar per dag till att endast kolla på tv under helgen. De program som de titta mest på 
var rapport,  aktuellt,  svenska mästarna,  idol, halv åtta hos mig och fotboll.  En del av 
respondenterna hade svårt att nämna namnen på de tv – program som de tittade på men 
med hjälp av de andra i fokusgruppen gick det bra.

4.1.2.2 Reklam
För att få in respondenterna på ämnet fråga vi om vikten av reklam under programmet. 
Även denna fråga var det spridda meningar, några av respondenterna brydde sig inte om 
reklamen.  En respondent menade på att  han inte kollade på ”dom” kanaler som visar 
reklam så ofta och därför inte var särskilt besvärad av reklamen. Två av respondenterna 
såg reklamen som ett sätt att ta en paus från tv tittandet och gör något annat (vika tvätt, 
ringa samtal,  gå på toaletten) medan andra var väldigt frustrerade även reklamen som 
visades och ansåg att den visades alldeles för mycket.

”Programmet hinner inte ens börja innan reklamen visas!” Egenföretagare, 
Göteborg

Några av respondenterna tycker att i  viss mån av reklam är bra då de får tips om de 
senaste produkterna och även olika handlings tips. Till största del finner de reklam under 
programmen oväsentliga och menar att det endast är en störnings moment.
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 Alla var ense om att när exempelvis ett företaget kör sin reklam och visar endast produkt 
med pris och säger i något med stilen ”kom och köp” är något som går bort direkt. De vill 
bli övertygade till och köpa. Flera respondenter menade på att de vill att reklam filmen 
har ett budskap och då gärna mer än att det är rea just nu. En av respondenterna anser att 
genom företaget använder sig av ett känt ansikte i reklamen gör att han/hon ger just den 
reklamfilmen  mer  uppmärksamhet.  Och  detta  håller  resterande  av  respondenterna  i 
fokusgruppen med  om.  Under  denna  diskussion  kom ord  så  som personlig  beröring, 
humor, intressant handling, viktiga egenskaper i en bra reklamfilm för respondenterna.

Två av respondenterna vara av en fotbolls intresserade tycke att när Pepsi använder sig 
kända fotbollspelare samt andra kända namn, gav de reklamfilmen mer uppmärksamhet.

”Jag går självmant  in på Internet  sidan youtube.se för att  kunna se hela  
reklamfilmen.” Lärare, Göteborg

4.1.2.3 Storytelling
I viss mån var det svårt att få respondenterna att förstå vad storytelling är men efter viss 
vägledning fick vi igång diskussionen mellan respondenterna. Tillsammans anser de att 
det helt klar är det en historia som berättas, det är något som har en handlig och ska med 
det fånga ens uppmärksamhet.

Vi ville att de skulle nämna tre storytelling reklamer som gått/går på TV just nu och 
tillsammans kunde de nämna tre olika med storytelling som redskap. Alla respondenter 
nämnde ICA reklamen som ett solklart alternativt, sedan var det någon som nämnde Telia 
som en annan reklam med storytelling i sig. En av respondenterna nämnde Unicef som en 
organisation som använder sig av storytelling för att få ut deras budskap. Detta var något 
som några av respondenterna fick en jaha upplevelse av. Men alla respondenter enades 
om att ICA var den reklam som de minns starkast.

Varför ICA reklamen var så minnesvärd var humorn, de tyckte det var ”käckt” med Ica – 
Stig som är lite virrig och det är även det som är roligt. Resterande av karaktärerna kunde 
de inte namnen på men de nämnde den unga killen som inte har någon koll på något. Men 
alla var väl medvetna om att ICA hade sin serie av reklamfilmer som gick på TV där 
humorn var en viktig faktor i reklamen.

Unicef  var  något  det  tycket  var  motsatsen  till  ICA:s  reklamfilmer  istället  för  humor 
använder dem medlidande som ett verktyg i reklamen. En av respondenterna sa:

”Jag blir illa tills mod när jag ser reklamen och medvetet slutar jag lyssna  
och klara inte  att  ta  del  av  reklamen för  det  gör  för  ont.” Sjukgymnast, 
Göteborg

I viss mån får hon medhåll av de andra i fokusgruppen men flera av respondenterna säger 
sig ta till budskapet och tycker att just den formen av storytelling i reklam är bra. De 
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menar även att detta känns mer sant och äkta jämfört med ICA:s reklamfilmer som är 
väldigt lättsamma.

4.2 Branschen – Mecka reklambyrå 
Till  vår undersökning har vi intervjuat vår första respondent, Mats Alfredsson som är 
projektledare/VD  på  Mecka  reklambyrå.  Han  jobbar  med  att  strategiskt  leda 
varumärkesprocesser. Intervjun har genomförts via e-post.

Reklambyrå  Mecka  startade  våren  2003,  verksamheten  består  idag  utav  20  personer. 
Några kallas originalare andra projektledare, art director, copywriter, produktionsledare 
eller webbutvecklare. Vissa av dem har varit i branschen i decennier, medan några bara i 
några  månader.  Något  som alla  har  gemensamt  är  hängivenhet  för  de  goda  idéerna. 
Mecka  är  en  strategisk  reklambyrå  som arbetar  med  varumärkesstrategiska  uppdrag, 
inom en rad olika områden. Deras arbetsmetoder baserar sig på undersökningar, analys, 
strategi, kreativitet och goda idéer som förhoppningsvis ger positivt resultat.  Mats har 
inte läst en enda bok om storytelling, men har kommit i kontakt med ämnet då han arbetat 
med  varumärkesorientering  i  teori  och  praktik  och  när  han  drivit  projekt  för  olika 
reklamuppdrag där storytelling använts som ett redskap i marknadsföringen för att stärka 
ett varumärke.

4.2.1 Varumärkesidentitet och varumärkesimage
Mats tycker att ett av företagets viktigaste konkurrensmedel är varumärket vilket gör det 
lättare för dig och din produkt att synas i mängden. Han frågar skämtsamt varför vi valde 
just Mecka som reklambyrå att intervjua? Han menar på det att då syns både hans och 
hans tjänster. Mats påpekar att ett starkt varumärke är ett utmärkt sätt att ge din vara, 
tjänst  eller  företag  identitet.  För  många  är  ett  varumärke  ett  ”ordmärke”  som  kan 
innehålla eller flera ord. Han påpekar att ett varumärke också att kan bestå av en figur, en 
kombination  av  ord  och  figur,  en  varas  form  eller  kanske  en  slogan.  Vi  kan  även 
förknippa  varumärket  med  ett  ljud  eller  en  kombination  av  ljud.  Mats  menar  att  ett 
varumärke är både bra för dig som konsument men även för mig som ett företag. För mig 
är det ett utmärkt konkurrensmedel som gör varan eller tjänsten lättare att identifiera i all 
myller  av ofta liknande produkter. Se bara på alla olika läsk drycker,  du står där vid 
hyllan på ICA och har ingen aning vilken stort du skall välja. Alla dessa färger, logotyper 
och utseende. Det är på ett viss en sort garanti för mig som konsument att det är bra 
kvalitet. 

4.2.2 Ett bra varumärke?
Mats tycker att det finns mycket att ta hänsyn till när ett varumärke skall bestämmas. 
Varumärket  har  stor betydelse  för ett  företags  marknadsföring  och försäljning,  därför 
lönar det sig att vara noggrann när det utformas. Mats menar att det finns ett antal viktiga 
punkter att tänka på. 
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• Oftast kan vi i dagens mediabrus få höra om komplicerade varumärken, varför 
göra det komplicerat när det går att göra enkelt?

• Som mottagare  skall  det  vara lätt  att  komma ihåg,  varje företag  vill  att  deras 
varumärke stannar i konsumentens minne som är av större värde. Det som glöms 
fort kommer inte konsumenten något ihåg av.

• Ett smart sätt är att låta varumärket ”stick ut”

Mats menar att det krävs oftast mycket arbete och kunskap för att hitta ett bra varumärke.  
Det ska inte bara fungera nu utan en lång tid framåt. Därför anser han inte att han har ett 
förgäves jobb, då han vardagliges får hjälpa företag med att ett bra varumärke.

4.2.3 Att kommunicera varumärket
Mats  börjar  med  att  undra  hur  många  som egentligen  klarar  av  att  kommunicera  ett 
varumärke själva? På detta menar han hur vissa företag lyckas med att skapa kanske ett 
dåligt varumärke men att detta varumärke sedan blir bra? Jo kommunikationen påpekar 
han.  För  att  förklara  detta  och  hur  är  ett  varumärke  fungerar  talar  han  om 
varumärkesidentitet  och  varumärkesimage.  Identitet  handlar  om  det  innehåll  vad 
företaget vill att ett visst varumärke ska laddas med för innehåll.  Detta kan vara allt ifrån 
ursprung  till  bara  bra  service.  Med  image  talas  det  om  konsumenters  och  andra 
intressenters uppfattning om varumärket. Mats påpekar att företaget måste se sig själva 
innan  de  väljer  att  kommunicera.  Varumärkesimagen  måste  överensstämma  med 
varumärkesidentiteten.
En  del  av  varumärket  är  förstås  namnet.  Mats  har  under  sina  år  stött  emot  sin 
varumärkesimage. Han menar här att ett sådant namn som talar emot sin image ändå kan 
fungera bättre än ett nytt eftersom att den under tiden laddas med rätt associationer. Man 
kan också göra försiktiga förändringar – Ångpanneföreningen är ett ganska missvisande 
namn på ett av Sveriges största konsultföretag, men de har valt att behålla namnet och 
istället bara kommunicera förkortningen ÅF, som inte leder tanken fel.  En viktig del av 
ett  företags  grafiska  profil  är  logotypen.  En  logotyp  kan  vara  både  ett  bild-  eller 
ordmärke, till exempel IKEAs kraftiga bokstäver eller Apples äpple.
Logotypen är viktig eftersom den är lätt att känna igen och komma ihåg. Den kan också i 
sig berätta något om varumärket, till exempel skulle en logotyp för ett exklusivt hotell 
med samma utformning som den för Toys’R’Us ge associationer som motverkar syftet?

4.2.4 Reklam för ett varumärke
Företag använder betald annonsplats för att påverka sin varumärkesimage – sällan bara 
för  att  berätta  om  sina  erbjudanden.  Genom  annonsering  kan  man  inte  bara  öka 
igenkänningen för sin produkt, utan också berätta något om hur varumärket ska uppfattas. 
En  annons  för  Polo  Ralph  Lauren  med  vackra  människor  i  New England  ger  vissa 
associationer, en reklamfilm för Telia med en vanlig familj helt andra. Reklam är bara en 
del  i  den  information  som  en  person  tar  del  av  när  hon  skapar  sig  en  bild  av  ett  
varumärke,  och  få  människor  är  särskilt  uppmärksamma  på  reklambudskap.  Ett 
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avslöjande om stora utsläpp i media skadar förstås ett  företags varumärkesimage som 
miljövänligt, vad reklamen än säger. 

All  kontakt  som företaget  har med omvärlden bygger  dess varumärkesimage.  Vill  ett 
företag till exempel kommunicera service som en del av sitt varumärke ska alla kontakter 
naturligtvis präglas av detta. Även om konsumenten blivit övertygad om ett klädmärkes 
exklusivitet  genom  reklam  och  media,  kommer  hennes  uppfattning  av  varumärket 
förändras om alla sömmar spricker. Likaså om hon får höra ryktesvägen att kläderna har 
dålig kvalitet.  Idag har internetinnehåll som skapas av användarna blivit viktigt – som 
bloggar, kundrecensioner och forum. 

4.2.5 Relationer
För Mats  handlar  det  väldigt  mycket  om att  skapa långsiktiga  kundrelationer.  Det  är 
egentligen  ett  varumärkes  process  och  det  är  bara  det,  det  handlar  om.  Vi  pratar 
egentligen  om en  långvarig  relation  till  varumärket  här.  Varumärke  däremot  som är 
väletablerade  och starka,  har  råd  att  göra  fel.  Mats  exemplifierar  med  ICA och jätte 
smällen som de åkte på med kött färsen. Hade de inte haft så starkt varumärke så skulle 
de  inte  kunna  återhämta  sig  och  tagit  mycket,  mycket  större  skada.  Enligt  Mats  är 
personalen  i  princip,  det  viktigaste,  för  själva  marknadsföringen.  Internettjänst  som 
exempelvis  e-handel,  om sådana  saker  inte  funkar,  spelar  det  ingen  roll  hur  duktiga 
företaget är på strategier. Likadant är det i butiken och om företaget är världens bästa 
marknadsförare men om de bitarna inte fungerar i butiken eller programvaran, så spelar 
det ingen roll hur bra marknadsförare de är.

4.2.6 Mats åsikter och tankar kring storytelling

”En historia som enkelt kan bli ihågkommen, har ett tydligt budskap och lätt  
kan berättas vidare” Mats 2001

Det är väldigt svårt att konkurrera för företag i dagens marknad. Jag vet att en produkt 
eller en tjänst inte säljer enbart för att den är bra utan företag gör något speciellt för att 
den skall bestå bra för konsumenter. Här kommer storytelling in. Företaget måste erbjuda 
ett betydande mervärde till befintliga och potentiella konsumenter för att konkurrera på 
marknaden. För att garantera sin fortlevnad räcker det inte för företaget att erbjuda hög 
kvalitet, bra pris och goda distributionsmöjligheter som tidigare vart grundstenarna för ett 
framgångsrikt företag. Som års erfaren företagare är du beroende av dina konsumenter. 
Storytelling  kan  ses  som  ett  strategiskt  verktyg  för  företag  att  använda  i  sin 
marknadsföring både extern och internt. 

Mats skriver att han oftast brukar tala med konsumenter och att storytelling kommer upp 
inom diskussionen kring vilken marknadsföring som skall användas. Konsumenter brukar 
fråga; Varför inte enbart traditionell marknadsföring? På detta brukar han svara att:
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1. Använder du dig av storytelling behöver det inte kosta pengar, vilket är mycket 
kostnadseffektivt.

2. Som företag kan du skilja dig från konkurrenterna och det ger uppmärksamhet till 
företaget.

3. Genom  en  historia  kan  företag  medföra  betydenheter  för  konsumenter och 
anställda i en effektiv, trovärdig och tilltalande form.

Mats menar att storytelling är ett mycket kreativt arbetsredskap som på ett och begripligt 
sätt enkelt kan appliceras på ett företag, oavsett bransch. Som företag har du så mycket 
hjälp med hjälp av storytelling. Ett företag kanske inte är unikt men kan göra det unikt. 
Alla vi kan inte berätta en bra historia men alla vet vad en bra historia är. För mig är en 
historia som jag lätt kommer ihåg. Det är viktigt för företag att hitta denna historia, i sig 
själv som företag på det viset har dem vunnit mycket och företaget kan då på ett enkelt 
sätt urskilja sig och höja sig över sina konkurrenter.

4.2.7 Användningen av storytelling – ICA
Vad tror  du att  effekten  blivit  av användningen av storytelling istället  för traditionell 
marknadsföring i ICA:s fall? För ICA:s del så tror Mats att effekten av att använda sig 
utav storytelling har blivit stor. Storyn har satt sig i huvudet hos målgruppen vilket gör att 
uppmärksamheten  för varumärket  har ökat.  Det har  också skapat en förväntan,  vilket 
leder till snabb koppling till varumärket varje gång det kommer en ny film. De har ett 
starkt inarbetat varumärke och då är förstås filmerna en del i det. Men det finns mer i 
varumärket än filmerna. Många saker som samverkar för ett starkt varumärke. Ju starkare 
varumärke, desto lättare att komma över en smäll.

Mats tyder på att målet med denna typ av reklam var i första hand att stärka varumärket 
vilket också leder till ökad försäljning på sikt. Produkterna är en del i idén, men jag tror 
inte att de läggs på minnet av konsumenten. Utan det är idén i sig som är betydelsefull.  
Humor är inget måste alternativ att använda sig utav för att reklam skall blir bra. Med 
storytelling går också bra att skapa en skön känsla. Det är en klockren strategi av ICA att 
använda sig utav sorytelling.

4.3 Experten – Matts Heijbel
Matts Heijbel har arbetat som författare och journalist sedan 70-talet och har skrivit en 
rad böcker och hundratals artiklar. Hösten 2006 drog han igång den första kursen inom 
Nordiska Språks Språkkonsultlinje på Stockholms universitet. Matts var under 2007 och 
2008  också  huvudlärare  i  Corporate  Storytelling  i  Växjö  i  en  KY-utbildning  om 
Storytelling & Dramaturgi. Han håller även löpande föreläsningar runt om i Sverige både 
i privat, offentlig och i ideell sektor. 

”Den bästa berättelsen för ett företag är den som är sann”  Matts Heijbel, 
2011
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4.3.1 Storytelling
Matts menar på att storytelling i marknadsföringen är mycket mer väsentligt än vad man 
kan tro när man först hör det. En story kan öka värdet på varor och tjänster även om den 
inte verkar ha med själva varan/tjänsten att göra. Det är en självklarhet att företagen vill 
att konsumenterna ska identifiera sig med produkten och känna lust att köpa. Bland dem 
finns kanske de allra viktigaste budbärarna. De berättelser som företag och organisationer 
samlar och sätter i arbete har förstås ett uppdrag. De ska göra nytta. Tanken är att de ska 
påverka och stärka bilden av organisationen, meningen med att den finns. De ska befolka 
och bygga varumärke och addera värden till varor och tjänster. De ska bidra i bruset på 
den sociala webben och attrahera konsumenter och medarbetare.

De  berättelser  som attraherar  konsumenter  kan  exempelvis  vara  sådana  som adderar 
värden  till  varor  och  tjänster.  Alltså  till  och  med  ibland  sådant  som  inte  är  själva 
funktionen i varan eller tjänsten som berättelserna kring Fjällräven exempelvis. På den 
sociala webben kan man hitta och involvera "fans och evangelister" som gärna berättar 
organisationens  berättelser.  De  kan  säkert  också  vilja  höra  en  del  av  de  interna 
kulturbyggande  berättelserna  från  sin  favoritleverantör.  Man  kan  säga  att  en  del  av 
berättarkapitalet  är  internt  kulturbyggande,  annat  är  mervärdesberättande  som adderar 
värden  till  varor  och  tjänster  och  ytterligare  andra  är  rena  marknadsförings-  eller 
rekryteringsberättelser.

4.3.2 Varför storytelling
Med detta  som grundfrågan  skriver  Matts;  Varför  inte?  Hans  svar  är  att  det  förstås 
handlar om arbetslivs – och marknadsanpassning av människan urgamla och självklara 
sätt att kommunicera. Att vara människa är att vi vill berätta, annars finns vi ju inte. I 
fikarum och vid  kaffeapparater  hörs  människans  ljud  som visar  dennes  kunskap och 
värderingar. Viktigast är att kulturbäraren tror på det denne säger. Förr i tiden kunde man 
se en liten grupp människor samlas kring lägerelden och berätta berättelsen. Naturligtvis 
är dem inte lika kraftfulla som idag.  I dag kan ju ett enda musklick starta en präriebrand 
på  nätet.  Så  kanske  är  det  så  att  storytelling  faktiskt  är  ett  kraftfullare 
kommunikationsverktyg nu än någonsin tidigare.  Vi som människor är redan storytellers. 
Han menar att alla vi kan bli involverade utan någon större bakgrund. Han menar att man 
absolut kan träna sig uppåt men viktigast är att reflekterar som företag vilka berättelse 
som skall skördas och sättas i arbete.

4.3.3 Sann och fiktiv storytelling
Vi frågade även Matts vad han ansåg vad skillnaden mellan sant och fiktivt stroytelling 
är. Han mena på att sant eller fiktivt förstås är, rent filosofiskt, en av livets grundfrågor.  
Men i Storytelling världen betyder sanningen helt enkelt att de berättelser vi levererar 
beskriver just hur vi upplever att det faktiskt är eller hur det var. Det är berättelser som vi 
tror  att  vi  kan  ha  nytta  av  för  att  göra  vår  organisation,  eller  våra  produkter/tjänster 
begripliga och synliga för oss själva och andra.
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Fiktiva sagor är i detta perspektiv en chanstagning. I slutänden är det förstås så att varje 
organisation sminkar upp sig så gott den kan. Konsumenten och brukaren, om det nu 
handlar  om företag  eller  organisationer,  fäller  ändå  slutligen  domen  och väljer.  Man 
brukar tala om att varje organisation vill ha en profil som leder till en image. Du försöker 
profilera dig och omvärldens bedömning är din image. Storytelling är en bricka i detta 
spel. Därför är det bra om man hela tiden talat ärligt och riktigt om sig själv när man ger 
storyn om sin verksamhet och sina erbjudanden.

4.3.4 Storytelling i marknadsföring
Matts skriver att om du som företag ska använda dig utav storytelling i marknadsföring 
måste tänka på att en story kan öka värdet på varor och tjänster även om den inte verkar 
ha med själva varan/tjänsten att göra. Som företag ska du tänka igenom över vad du vill 
att lyssnaren eller läsaren ska tycka och känna, ge berättelsen en tydlig poäng och gärna 
en skarp dramaturgisk vändpunkt. Tala om det du upplever som sant även om du inte kan 
kontrollera alla detaljer.

”Sprid berättelsen i alla tänkbara sammanhang” Matts, 2011

4.3.5 Storytelling och ICA
Till sist fråga vi Mats vad han ansåg om ICA:s TV-reklam. Matts anser att ICA:s reklam 
inte  är  storytelling  och  det  av  den  enkla  anledningen  att  de  inte  valt  det  suveräna 
konceptet som det innebär när man utgår från verkligheten. Verkligheten duger och ICA 
skulle  säkert  ha  kunnat  vara  lika  framgångsrikt  i  sin  TV-reklam  genom  att  hämta 
berättelser från ICA-verkligheten. Kanske till och med ursprungsbeteckning: Detta hände 
på ICA i Hudiksvall juni 2006.

ICA-reklamen är ett slags sagoberättande eller möjligen en dokusåpa. Det kanske är nog 
så effektivt som en CS-modell. Men jag vet att det i själva verket kryllar av spännande 
verkliga ICA-berättelser som lika gärna hade kunnat exploateras. Företag behöver inte 
hitta på. Verkligheten är nog så spännande och duger alldeles utmärkt.
ICA  har  för  övrigt  också  utmärkt  sig  genom  att  tillsammans  med  Centrum  för 
Näringslivshistoria berätta sin historia. De har till och med en egen webbplats för detta 
http://ica-historien.se som visar olika historiska aspekter på ICA. Den har nog ingen nytta 
av i TV-reklamen men det visar hur kraftfullt ICA laddar sitt varumärke.

Storytellers  är  förstås  intresserad  av  historia  men  kanske  än  mer  av  historier,  en  del 
historiska, en del aktuella och en del till och med framåtblickande.
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5 Analys

I det här kapitlet gör vi en analyserande jämförelse mellan den teoretiska referensramen,  
och vår empiriska del i form av intervjuer. 

Dagens företag måste vara unika på marknaden, annars är konkursen inte långt borta. Det 
finns olika sätt att se på storytelling, gemensamt för de olika synsätten är att det är ett 
strategiskt verktyg för företag att använda i sin marknadsföring för att särskilja företaget 
gentemot  konkurrenter.  Fördelarna  med  att  använda  storytelling  för  att  förmedla 
företagets mål och visioner till externa intressenter och konsumenter är många.

5.1 Storytelling
Storytelling är väldigt effektivt för företagen eftersom det är så enkelt och vem som helst 
kan  använda  sig  av  det.  Storytelling  är  ett  bra  sätt  att  sprida  sitt  budskap  ut  till 
konsumenterna för att då fånga uppmärksamheten men även vidare inom företaget genom 
att visa att de anställdas arbete är till värde för företaget. (Armstrong, 1992)  

För våra responderar är storytelling en historia som berättas,  det är något som har en 
handlig och ska med det fånga ens uppmärksamhet. Men det har inga krav på om den ska 
bygga på humor, empati eller någon annan känslomässigfaktor. Men den ska absolut ha 
något  som  fångar  uppmärksamheten  och  som  har  ett  bra  budskap.  Två  sätt  som 
respondenterna  nämnde  som  fångade  deras  uppmärksamhet  var  genom  humor  och 
medlidande.  Exempelvis  ICA:s  lättsamma  reklamfilm  med  de  roliga  karaktärer  och 
Unicef som anspelar på medlidande. Bierman (2010) skriver att storytelling kommer som 
tidigare  nämnt  från  grunden av  att  vi  förr  i  tiden  satt  runt  lägerelden  och lyssna  på 
historieberättaren som återberättar historierna om våra liv.  Dessa historier är kryddade 
med spännande och starka karaktärer och händelser. Kraften i storytelling är inte mindre 
meningsfull i dag. Storytelling främjar känslomässigt engagemang så det är inte konstigt 
att storytelling är i centrum för debatten om hur varumärken är formade. (Bierman, 2010)

Även Mats betonar  vikten av att  historian betyder  något för konsumenten,  genom en 
historia kan företag medföra betydenheter för konsumenter och anställda i en effektiv, 
trovärdig och tilltalande form. Alla kan inte berätta en bra historia men alla vet vad en bra 
historia är. För Mats är en historia som han lätt  kommer ihåg,  kan var en spännande 
historia med karaktäristiska personer som medverkar . Det är viktigt för företag att hitta 
denna historia i sig själv som företag, på det viset har de vunnit mycket och företaget kan 
då på ett enkelt sätt urskilja sig och höja sig över sina konkurrenter.

Matts som är grundare till storytellers.se anser att det viktiga är att den som berättar något 
tror på det den säger. Även Matts påpekar att förr i tiden kunde en liten grupp människor 
samlas kring lägerelden och berätta berättelsen. Naturligtvis är de inte lika kraftfulla som 
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idag Vi som människor är redan storytellers. Han menar att alla vi kan bli involverade 
utan större någon större bakgrund till marknadsföring.

5.1.1 Stroytelling inte bara en historia
Konsekvensen med ett varumärke är de otaliga meddelanden som oavsett var eller när 
konsumenten stöter på den så ska den kopplas det till  storyn företaget  har. Den sorts 
storytelling som Douglas (2010) anser var mest användbar är mycket rak och enkel. 

Respondenterna i fokusgrupperna acossierade storytelling som något nytt och det var mer 
än en historia, det ska vara ett budskap som får en att lyssna och bli uppmärksam. Det ska 
hända något och karaktärerna i storyn ska gärna vara någon som de känner igen. Mats 
menar att en historia som enkelt kan bli ihågkommen, har ett tydligt budskap och lätt kan 
berättas vidare är en bra historia. Använder företaget sig av storytelling behöver det inte 
kosta pengar, vilket är mycket kostnadseffektivt.

Inom begreppet digital storytelling omfattas användandet av Internet som ett medel för att 
sprida sina historier. Det är på detta vis som vi idag i det moderna samhället kan dela med 
oss av kunskaper och händelser.  (Budtz et  al,  2005)  Konsumenter  går frivilligt  in på 
Internet för att kolla på hela reklamen en gång till. Detta är något väldigt värdefullt för 
företagen  då  de  får  ut  sin  reklam gratis  genom att  konsumenten  själv  letar  reda  på 
reklamen. Matts  från  storytellers.se  anser  att  idag  kan  ett  enda  musklick  starta  en 
präriebrand  på  nätet.  Så  kanske  är  det  så  att  storytelling  faktiskt  är  ett  kraftfullare 
kommunikationsverktyg nu än någonsin tidigare.

5.2 Konsumenten har en central roll
Tv-tittande  är  av betydelse  en stor del  för  konsumenter  och mottagare  av budskapet. 
Mycket beror på det enskilda privatlivet från ålder till sysselsättning. Mycket av den fria 
tiden under vardagen och oftast helger går till  att vila liggandes i soffan och kolla på 
något  spännande  som  finns  på  tv.  Oftast  får  konsumenterna  här  exponeras  för 
reklamklipp  under  filmens  paus.  Hur  konsumenten  exponeras  beror  allt  på  vad 
konsumenter  finner  till  intresse  samt  den  tiden  som finns  att  tillgodose.  Vid  studier 
beträffande kommunikativa  marknadsverktyg,  begrepp och varumärken är konsumtion 
och konsumenten av central roll. Människor har i alla tider fascinerats av berättelser, och 
de  som  har  god  berättarförmåga  kan  använda  storys  som  ett  verktyg  för  att  samla 
och/eller påverka människor. (Collison & Mackenzie, 1999)

”Jag älskade den reklamen från Pripps Blå när dem sjunger: Blå blå vindar  
och vatten, blå blå vindar och hav. Den får mig att sjunga med och tänka  
tillbaks på sommaren som varit. Jag blir direkt på bra humör och skuttar  
iväg sjungandes till toan” Egenföretagaren, Göteborg

Detta är ett tydligt citat på en konsument som står i centrum. Vi kan se en klarhet här att 
konsumenten sätts i fokus då denne blir glad och vill sjunga med.  Detta får konsumenten 
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att  associera  till  något  positivt  som  dem  varit  med  om.  Påverkar  denna  reklam  en 
respondent så kommer den kanske att påverka en annan i dennes omgivning. Detta är den 
typen  av  god  berättarförmåga  som  Collison  &  Mackenzie  (1999)  tar  upp  i  sina 
ovanstående teorier.

5.3 Varumärkets påverkan
Det är inte alltid som konsumenten sätts i fokus och att det självklara valet är att bara låta 
dem beröras.  Det finns många anledningar till varför konsumenter slutar köpa produkter 
eller tjänster inom ett företag. 

Det  är  68  %  som  slutar  handla  just  för  att  de  inte  känner  någon  tillhörighet  till 
varumärket.  Här  är  den  viktiga  faktorn,  dessa  känslor  måste  beröras.  (Coe  (2003) 
Slutligen  handlar  varumärkesbyggnaden  om  att  sätt  samman  en  slående  slogan  med 
varumärket så att budskapet grundas i konsumentens medvetande, och där med gör ett 
aktivt val att köpa igen. (Denning, 2005) 

Det finns mycket att ta hänsyn till när ett varumärke skall bestämmas. Varumärket har 
stor betydelse för ett företags marknadsföring och försäljning, därför lönar det sig att vara 
noggrann när det utformas. Enligt Mats som är sakkunnig inom reklambranschen finns 
det ett antal viktiga punkter att tänka på.  Företagen måste sluta komplicera till sig kring 
varumärket, göra det så enkelt som möjligt för att kunna nå ut till  konsumenten.  För 
mottagaren ska det vara lätt att komma ihåg, detta kan göras med något som ”sticker ut” 
ur mängden.

5.4 Värde och identitet i varumärke

”Ett starkt varumärke är ett utmärkt sätt att ge din vara, tjänst eller företag  
identitet” Mats Alfredson, Mecka reklambyrå

För  honom är  ett  varumärke  ett  ord märke  som kan innehålla  en  eller  flera  ord.  Ett 
varumärke kan bestå av en figur, en kombination av ord och figur, en vara form eller 
kanske en slogan. Ett utmärkt konkurrensmedel som gör varan eller tjänsten lättare att 
identifiera i all vimmel av ofta liknande produkter.

Urde (1997) beskriver i sin modell (figur8) om en kontinuerlig samverkan mellan värde 
och identitet på tre nivåer. När de ses tillsammans utgör de en värdegrund för ett företags 
varumärke  (Urde,  1997).  Parallellt  med  detta  kan  identitet  också delas  in  i  dessa tre 
nivåer, som är identiteten på organisationen, identitet av varumärket och identiteten på en 
konsument.(Urde, 2003) Ett identifierat varumärke ett utmärkt konkurrensmedel som gör 
varan eller tjänsten lättare att urskilja i all vimmel av liknande produkter. Se bara på alla 
olika läsk drycker som finns att välja mellan, som konsument står du vid hyllan på ICA 
och har ingen aning vilken stort du skall välja. Alla dessa färger, logotyper och utseende. 
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Det  är  på ett  viss  en sort  garanti  för  mig  som konsument  att  det  är  bra kvalitet  om 
produkten är någon krona dyrare eller om drickans innehåll ser annorlunda ut.

Detta  kan  vi  associera  till  Urdes  (1997)  modell  om  samverkan  och  identitet.  De 
organisatoriska värden är i princip om vad vi som organisation står för och vad gör oss 
till dem vi är. Dessa interna värderingar är en viktig punkt i utgångspunkt för de centrala 
värden som i sin tur sammanfattar  varumärkets  identitet.  Den viktigaste uppgiften för 
kärnvärdet  är  att  vara  ledstjärnan  för  varumärket  byggprocessen.  Om  de  ska  kunna 
fullgöra sin roll  och funktion måste  kärnvärden vara inbyggda i  produkten,  uttryckt  i 
beteende  och  återspeglar  känslan  av  kommunikation.  Kort  sagt  är  utvecklingen  av 
kärnvärden synonymt med utveckling av varumärket. (Christiansen & Askegaard, 2001)

5.5 Att skapa sig varumärkesimage via berättelser
Mats Alfredson betonar i sin intervju att identitet handlar om det innehåll vad företaget 
vill att ett visst varumärke ska laddas med för innehåll.  Detta kan vara allt ifrån ursprung 
till  bara  bra  service.  Med  image  talas  det  om  konsumenters  och  andra  intressenter 
uppfattning om varumärket. Mats påpekar att företaget måste se sig själva innan de väljer 
att kommunicera. Varumärkesimagen måste överensstämma med varumärkesidentiteten. 
En  del  av  varumärket  är  förstås  namnet.  Mats  har  under  sina  år  stött  emot  sin 
varumärkesimage. Han menar här att ett sådant namn som talar emot sin image ändå kan 
fungera bättre än ett nytt eftersom att den under tiden laddas med rätt associationer. Att 
tala  emot  sin  image  kan innebära  även  internt  då  kanske  en  anställd  säger  upp dig. 
Genom detta kommer den vana konsumenten att kanske uppfatta företaget annorlunda då 
denne  vart  van  vid  en  viss  typ  av  person.  Därför  gäller  det  för  företag  att  inom 
organisationen utarbeta detta på et klokt sätt så konsumenten inte känner av det och ser 
annorlunda på företaget image.

Laboratoriemodellen som Budtz et al (2005) framvisar som ett tydligt exempel på hur 
företag lättare kan skapa sig denna varumärkesimage genom att hitta företagets historia. 
Genom modellen  kan företag analysera  sig själva genom en spegel  innehållande fem 
delmoment. Inom delmomenten får företaget tillfället i akt att undersöka både intern och 
extern data för att få fram organisationskulturen. Företagen kan ställa sig frågan som; 
Vad är det  som karaktäriserar  företagets  image?  Konsumenten måste  återigen sättas i 
fokus genom att undersöka marknadstrenden om vilka är de bästa och sämsta historier 
som konsumenterna berättas om företaget. 

5.6 Delar blir helhet
Vi har under intervjun med respondenterna inom fokusgrupperna kunnat fastställa att de 
tycker att storys blir till ny storys då de återberättas, detta är en styrka men kanske också 
ett  problem om en viktig  del  av  någon anledning skulle  komma bort  på  vägen.  Vid 
diskussion med respondenter framfördes områden kring historiernas vikt för människan. 
Historierna formar och ger sammanhang åt våra liv, utan berättelser är vi ingenting. Med 
detta kan respondenterna mena att via resonemang skapas det historier och följdriktiga 
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förlopp som i sin tur framställer mening. Under diskussioner kom vi fram till att även 
inom oss människor så är det historierna som drar strecken mellan de lösa delarna och 
skapar till slut en sammanhängande helhet (människan). 

”Vi kan tänka oss människor, allt  vi  som sitter här. Utifrån våra tidigare  
erfarenheter i livet har vi blivit dem vi är. Vi består av små erfarenhetsstenar  
i kroppen som formar oss till dem vi är beroende på vår historia tidigare i  
livet. Så kan vi se på reklam också, dem har förändrats markant under åren.  
Se bara på all digital marknadsföring” Servitör, Göteborg

För att förenkla detta kan vi skapa en analys utifrån vår människokropp: 

                                                                         

 
  Figur 10: Egenkonstruerad

Berättelser  är  en  inneboende  del  av  människan.  De  innehåller  många  stenar  samt 
möjligheter och är ett av de mest naturliga sätten att förmedla ett budskap på. På detta sätt 
kan vi även se storys som länkar samman olika länkar och formar en helhet.
Douglas (2010) har teorier om att vi behöver ett sätt att göra detta komplexa landskap 
enkelt, han menar det är viktigt att lägga fokus så att alla aspekter fungerar bra ihop. Ett 
sätt är att få varumärket att framträda konsekvent över hela linjen. Storytelling tar lösa 
trådar av fakta och förvandlar dem till en stark övertygelse. Storytelling hjälper oss att 
samla ihop en rationell bit av en bild i en mer känslomässig, meningsfull helhet. En story 
är en sammanhängande, sammanhållande kraft som drar människor samman och flyttar 
dem framåt tillsammans.

5.7 Storyns innehåll
Enligt Salzer-Mörling (2003) är grundelementen i en story att den har en början en mitt 
och ett slut. Storyn kräver aktörer, intriger och händelser. Det hela handlar om att storyn 
innehåller konflikt, budskap, karaktärer och handling. (Salzer-Mörling, 2003). 
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Detta var något som vi märkte att våra respondenter i fokusgrupperna också värdesatte, 
under diskussionerna kom ord som personlig beröring, humor, intressant handling, som 
viktiga  egenskaper  i  en bra reklamfilm.  Och när Ica´s  reklam kom på tal  var de det 
”käcka” med Ica – Stig som är lite virrig vilket ses som en karaktär. Även Mats från 
Mecka menar på att det är Ica´s story som har väckt uppmärksamhet hos konsumenten, 
handlingen har skapat en förväntan, vilket leder till snabb koppling till varumärket varje 
gång det kommer en ny film. Att använda sig av humor i reklamen är ingen nyhet i ICA:s 
fall  har  det  lyckats  väldigt  bra  för  att  få  konsumentens  uppmärksamheten  men  det 
behöver inte alltid vara humor som gör reklamen framgångsrik. Globalt är det passion, 
verklighet  eller  drama  som  har  varit  viktiga  teman  för  att  fånga  konsumentens 
uppmärksamhet.

5.8 Word-of-mouth 
Företag bör försöka få konsumenterna att diskutera kring varumärket och produkterna för 
att på så sätt skapa word-of-mouth genom att andra konsumenter ser ”rätt” person med 
produkten. (Dye, 2000)

En av respondenterna berättade under diskussionen när vi talade om hur ofta de kollade 
på tv om att hon sällan gör det beroende på den lilla tid hon har. Vännerna kunde dagen 
efter prata om olika tv-serier som gått kvällen därpå och fört diskussioner om det som 
hände. Detta är ett tydligt budskap om word-of-mouth. Tv visar spännande dokumentärer 
där det förekommer intriger för att det sen ska finnas något att tala om dagen efter till  
exempel med väninnorna under fikarasten.  

En förutfattad mening i företagsvärlden är att positiv word-of-mouth bland konsumenter 
inte  kan  bestämmas,  och  att  ett  företag  har  tur  om  det  händer.  Med  det  menas  att 
konsumenter är en alldeles särskild individ men det verkar i ett  sammanhang där den 
påverkas och påverkar andra.  Detta betyder att om lämpligt folk tar emot ett företags 
varumärke  och  dess  produkter  så  skapar  det  praktiskt  stöd  från  deras  efterföljare. 
Gentemot  detta  gäller  det  för  företag  att  hitta  dessa  trendsättare  som  kan  förmedla 
företagets story på ett önskat och givande sätt. (McCracken, 1990)

Detta resonemang kan tydligt sammankopplas till respondenten och hennes väninnor som 
i detta fall blev dessa trendsättare som kan förmedla företagets story på ett önskat och 
givande sätt genom att respondenten blev ifrågasatt vad som var så intressant som de 
kollade på. Detta kan i sin tur leda till  att respondenten söker upp dokumentären och 
börjar titta. I sin tur kan även respondenten bli denna trendsättare om hon förmedlar detta 
vidare.  Konsumenten i fråga påverkas och påverkar därefter även andra. Matts menar 
även han att en diskussion kring varumärket är något väldigt bra, exempelvis kan detta 
ske i fikarum och det är även där andra människor kan hör och dras in i diskussionen om 
exempelvis ICA:s senaste tv-reklam.
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5.9 Problem med Storytelling
Det  finns  naturligtvis  problem med  storytelling  som marknadskommunikation  för  ett 
företag.  Om dem har en fiktiv historia men har inte förmedlat det till marknaden, finns 
risken att konsumenten uppfattar den som sann från första början. Vilket i sin tur kan 
medföra  att  konsumenten  blir  besviken  samt  känner  sig  lurad  när  dem  får  reda  på 
sanningen.  (Dennisdotter  &  Axenbrant,  2008)  Varumärket  kan  även  och  tappa  sin 
trovärdighet genom att företag eller organisationer använder sig av en alltför ”kreativ” 
marknadsföring.  Konsumenter  vill  kunna  skapa  ett  förtroende  för  företaget  och  dess 
verksamhet. (Simmons, 2007)

Vi frågade även Matts från storyteller.se vad han ansåg om sann och fiktivt storytelling. 
Fiktiva historier i detta perspektiv är en chansning. Han påpekar även att man brukar tala 
om att varje organisation vill ha en profil som leder till en image. På grund utav detta  
anser han att det är viktigt  att man hela tiden talar sanning när man ger sin story om 
företaget. ICA:s reklam inte är storytelling. Och det av den enkla anledningen att de inte 
valt  det  suveräna  konceptet  som  det  innebär  när  man  utgår  från  verkligheten. 
Verkligheten duger och ICA skulle säkert ha kunnat vara lika framgångsrikt i sin TV-
reklam genom att hämta berättelser från ICA-verkligheten.
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6 Slutsats 

I detta kapitel svara vi på vårt forskningsproblem med hjälp av den teoretiska referensramen  
och empirin har vi arbetat fram en analys som slutligen har lett oss fram till olika slutsatser.

6.1 Varför är storytelling i marknadsföring så framgångsrikt hos 
konsumenter?

1. En av slutsatserna som vi dra är att vare sig det är ICA eller Pripps Blå som gör 
reklamen så måste konsumenterna kunna relatera till reklamen på eller annat sätt. 
Det kan vara att konsumenterna relaterar till ICA – Stig som försöker sluta röka. 
Men just att kunna relatera till historian på något sätt finner vi oerhört viktigt för 
en framgångsrik storytelling hos konsumenten. 

2. Har inte varumärket någon identitet blir det som ett tomt hål för konsumenten. Vi 
anser att en annan viktig egenskap för framgång är att ladda storytelling reklam 
med identitet. Målet ska vara att få konsumenten att ”skryta” om produkten som 
den har köpt för sina när och kära. Vi menar att konsumenter vill identifiera sig 
och  känna  en  samhörighet  med  produkten  och  varumärket.  På  så  sätt  stärks 
varumärket  ytterligare  och  det  blir  en  varumärkesbyggande  process  för 
konsumenten.

3. En annan viktig faktor och som kanske en ren självklarhet är att konsumenten 
uppmärksammar tv-reklamen på ett eller annat sätt. Och då gärna med egen vilja, 
att storyn är så intressant att konsumenten på egenhand letar upp reklamen och 
uppmärksammar den. 

Kanske  är  det  just  dessa  tre  fenomen  som  är  svaret  till  varför  storytelling  är  så 
framgångsrikt för exempelvis ICA. Att konsumenten kan sätta in sig själva i historian 
som  berättas  och  relatera  till  någon  av  utav  karaktären  i  reklamfilmerna.  Skapa  en 
identitet  med  varumärket.  Samt  att  självmant  diskutera  och  analysera  reklamfilmerna 
med vänner och bekanta. Vi anser att relationen, identitet och uppmärksamheten är de tre 
faktorer  som gör så att  konsumenten tar  till  sig reklamen på ett  djupare plan,  och är 
förklaringen till varför storytelling är så framgångsrikt hos konsumenter. 

Men även fast det finns människor som väljer att gör annat under reklam tiden när då 
exempelvis ICA visar reklam, tycker vi det är fascinerande att det når ut med sin reklam 
till dem ändå. För de flesta vet på ett eller annat sätt vad ICA reklam handlar om. Detta 
tycker vi som sagt är väldigt spännande och menar på att ICA har många gånger att tacka 
de som pratar om reklamen självmant, exempelvis under kalas, på kafferaster, i kön med 
mera.  ICA:s  tillbörjan  unika  sätt  att  göra  sin  TV-reklam är  något  som verkligen  har 
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fastnat för många konsumenter och tio år senare är det fortfarande ett hett ämne och även 
en ”snackis” för många konsumenter.  Vi skulle vilja avsluta med att  hävda att ICA´s 
reklamen  är  ett  pratexempel  på  framgångsrik  storytelling  reklam  på  den  svenska 
marknaden.  ICA  lyckas  få  in  de  faktorer  i  sin  reklam  som  konsumenterna  i  denna 
undersökning  anser  vara  skälet  till  varför  storytelling  är  framgångsrikt  hos 
konsumenterna.

6.2 Fortsatt forskning
Då TV-reklamen förvissa är så irriterande att de väljer kanaler som inte har reklam finns 
det en chans att detta sätt kommer eskaleras och att allt mer TV-tittare gör ett medvetet 
val att inte titta på kanaler med reklam. Vi anser att storytelling kan vara räddaren för 
reklam just nu. Men precis som allt annat måste detta koncept utvecklas till nya nivåer för 
att fortsätta vara så framgångsrikt som det är för företag för att behålla uppmärksamheten 
utav konsumenterna. 

En  annan  väldigt  intressant  forskning  som  skulle  kunna  till  grund  är  att  studera 
storytelling som ett fenomen utifrån en organisations eller företags perspektiv. Att se hur 
storyn förmedlas och får fotfäste, hur lång tid det tar samt vilka som är de effektivaste 
återberättarna? 
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Bilaga 1: Intervjuguide inför fokusgrupperna

Intervjuguiden fungerar som hjälpmedel för samtalsledarna/moderatorn. Här skrivs de 
teman som ska behandlas upp samt några förberedda klargörande frågor för varje tema. 
Det  är  bättre med ett  litet  antal  teman där  mättnad  uppnås (inga fler  åsikter  finns i  
gruppen) än att försöka pressa in för mycket på kort tid. Ett riktvärde kan vara ca 30  
minuter per tema. Lycka till!  

Exempel:

Tema  1  –  TV-tittande, 
reklam

 Respodenternas tidigare upplevelser av 
tv-berättande reklam

Tema 2 - Storytelling
 Storytelling

Syfte
 Fånga deltagarnas tidigare 

upplevelser 

Syfte
Fängsla deltagarnas tankar kring 
storytelling

Klargörande frågor
 Hur ofta tittar ni på teven hemma?
 Vad bukar ni titta på när ni slår på 

teven?
 Vad är en bra reklamfilm för er?
 Kan ni beskriva tidigare erfarenheter av 

tv-berättande reklam?
 Vilka förväntningar har ni inför en tv-

reklam som denna?

Klargörande frågor
 Vad är er definition på begreppet 

storytelling?
 Hur associerar ni storytelling till reklam?
 Nämn tre exempel?
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Bilaga 2: 

Intervjufrågor till respondenterna:

1. Hur definierar du ett varumärke?

2. Vad innebär ett bra varumärke enligt ditt synsätt?

3. Vad är viktigt vid kommunikation av ett varumärke?

4.  Vad är mest kritiskt inom perspektivet och kan eventuellt leda till framgång?

5. Nära relationer, hur viktiga är de enligt dig?

6. Vad är dina åsikter kring marknadsföringsverktyget Storytelling?
7. Vilken inverkan bör den ha hos konsumenter?

8. Vad  tror  du  att  effekten  blivit  av  användningen  av  storytelling  istället  för 
traditionell marknadsföring i Ica´s fall?

9. Vad anser du vara målet med reklamen? Är det exempelvis stärka varumärket, 
mer försäljning etc.

10. Anser  du  att  produkterna  i  reklamen  som  vissas  på  teven  är  en  viktig  bit  i 
reklamen, för Ica?

11. Anser du att humor något självklart att använda i reklamformen storytelling?

12. 2007 var Ica med om en ”allmän upprördhet”, då någon hade filmat när personal 
tog upp köttfärs från golvet. Anser du att deras tv-reklam hjälpt dem att vinna 
tillbaka tilliten från de upprörda konsumenterna? Då denna händelse idag är ett 
minne blott.

53



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, 
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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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