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Narrative activity allows members of communities to represent and reflect upon events, thoughts and emotions, but
this opportunity may be asymmetrically allocated, granting
reflective rights to some more than to others. Crucial to the
construction of a self, an other, and a society, co-narration
crafts biographies and histories; yet the meaning of experience and existence – what is possible, actual, reasonable,
desirable – tends to be defined by some more than others.
To these ends, narrative has the capacity to limit, indeed
imprison, or to expand and transform the human psyche.
Elinor Ochs (1997:202–203)
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Förord

Att skriva en avhandling är en berättelse i sig. Det har varit både roligt och
slitsamt men framför allt utvecklande att vara huvudperson i den berättelse
som lett fram till den här avhandlingen. Orienteringsfasen var lång – tiden för
upplösning alltför kort. (Jag har förstått att detta inte är någon större avvikelse
från genrekonventionerna.) Mellan dessa båda faser finner vi vanligen komplikationsfasen. För att en berättelse ska få en dramatisk struktur krävs att det
uppstår problem, och den här berättelsen har heller inte saknat dramatik. Som
tur är har jag haft många hjälpare som stått mig bi.
Till att börja med vill jag tacka mina informanter. På ett sätt är ju de avhandlingens viktigaste personer. Framför allt vill jag dock tacka min huvudhandledare Anna-Malin Karlsson, som härmed tilldelas epitetet superhjälpare.
Med analytisk skärpa, entusiasm och en till synes orubblig tro på min förmåga
har hon ledsagat mig mot målet. Jag vill också tacka mina biträdande handledare, Per Ledin och Mats Landqvist. Pelle, som var min biträdande handledare
under de första åren, ingöt mod i mig och byggde upp mitt inledningsvis så
bräckliga akademiska självförtroende. Mats oförtrutna frågor hjälpte mig att
förbättra avhandlingen. Min slutgranskare Per Holmberg skärpte min blick för
de övergripande perspektiven, vilket jag också är tacksam för.
En lång rad andra personer har berikat mitt doktorandliv – både som arbetskamrater och vänner. Bland dem finns Zoe Nikolaidou, som tagit sig tid
att läsa och ge respons på flera av mina textutkast, uppmuntrat mig i avhandlingsskrivandet och varit oskattbar både som diskussionspartner och som
tedrickarvän. Bland dessa personer finns också Lennart Hellspong, som läst
mina texter och sporrat mig att ta ut svängarna i skrivandet (en uppmaning
som jag inte helt vågat följa men som icke desto mindre gjorde avhandlingsskrivandet roligare).
Mina doktorandkolleger vill jag också tacka för ovärderligt stöd, framför
allt Daniel Wojahn, Hélène Edberg och Magdalena Elmersjö, som inte bara
bidragit konkret med läsning och diskussioner om avhandlingsnära ämnen
utan som också piggat upp min tillvaro på andra sätt. Alva Dahl vill jag tacka
för att hon vid en kritisk tidpunkt hjälpte mig att lyssna på mig själv och gå
den väg jag ville i avhandlingsskrivandets trollskog. För värdefull läsning av
delar av avhandlingen tackar jag även Malin Björk, Karin Hagren Idevall,
Linda Kahlin, Gunilla Almström Persson, Ann-Christin Randahl, Martin
Svendsen, Ingela Tykesson och Anna Christina Öberg. För avhandlingens omslagsbild och för uppfriskande rättframhet tackar jag Jens Tärning.
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En berättelse behöver också en sagolik miljö, där handlingen kan utspela
sig. I mitt fall har miljön bestått av svenskämnet på Södertörns högskola, där
jag mött många generösa, engagerade och uppmuntrande människor.
Mina vänner utanför institutionen och min familj har varit lika betydelsefulla för den här avhandlingens tillkomst, om än på andra sätt. Den som lyssnat
till flest utgjutelser och delat både glädje och sorg med mig under avhandlingsskrivandet är utan tvekan min man Janne. Han är värd min djupt kända
tacksamhet och dessutom en eloge för att han genomlidit ett halvt decenniums
genrep inför diverse seminarie- och konferenspresentationer.
Så har jag då kommit fram till kodan. Det hör ju närmast till förordets obligatorier att ha med några barn som påmint en om att livet består av så mycket
mer än avhandlingsskrivande, men jag vill framför allt låta min fyraårige vän
Jasper komma till tals med den fundering han delgav mig i skrivandets slutfas.
När jag berättade för honom att jag var tvungen att gå in i en ”skrivbubbla”
den närmaste tiden såg han betänksam ut. Hans fråga kom en stund senare:
”Finns det någon dörr på den där bubblan? Hur ska du annars komma ut?”
Jag vill avsluta detta förord med att vända mig till Jasper: Tack för att du
påminde mig om det där med dörren. Nu har jag kommit ut.

Solna i oktober 2014
Hanna Sofia Rehnberg
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1 Inledning

Det var en gång en journalist som alltid lämnade nyhetsredaktionen med ett
blankt reporterblock och med en förhoppning om att komma tillbaka med välfyllda sidor. Och det var inte bara det att sidorna skulle vara välfyllda – helst
skulle det stå något av värde där. En nyhet, något oväntat, något som kunde
resultera i en artikel som var både lätt och rolig att läsa. Ibland kändes detta
som ett omöjligt uppdrag – inte minst när journalisten blev utsänd för att
skriva om stora företag eller byråkratiska organisationer, där det mesta var
tillrättalagt och opersonligt. Hur glad blev journalisten inte då om någon av
de kavajklädda organisationsföreträdarna som intervjuades berättade en historia med lite mänsklig touch och igenkänningsfaktor, en berättelse från insidan,
som kunde användas som lockbete för motsträviga läsare. Genom att återberätta denna rörande, dråpliga eller hemska berättelse kunde journalisten på
ett enkelt sätt höja läsvärdet på sin artikel flera snäpp. En vinstlott både för
journalisten och för läsarna! Eller?
Journalisten var jag. Och erfarenheter som denna fick mig att börja fundera.
På journalistiken, på dagens samhälle, på den mänskliga naturen, på organisationer och varumärken – och inte minst på den förunderliga kommunikationsform som kallas berättelse.

1.1 Bakgrund
Berättelsen står idag högt i kurs. Det ordnas berättarfestivaler och kurser i corporate storytelling. Konsulter anlitas för att lära politiker att berätta och det
går att köpa experthjälp för att få sitt cv omvandlat till en berättelse. Inom
akademin talas det varmt om ”the narrative turn”, och forskare från olika discipliner urskiljer berättelser i sitt analysmaterial eller ser på hela sin forskning
som en Berättelse. Under sommaren 2014, när denna avhandling färdigställs,
lanserar Sveriges största dagstidning en kampanj på temat ”En sommar full av
berättelser”. Inom organisationsvärlden används berättelser i både den utåtriktade och den interna kommunikationen. Det talas om att ”befolka varumärket”
(t.ex. Heijbel 2010) och om att använda berättelsens kraft för att uppnå övergripande organisatoriska mål. Samtidigt upprepas det i många sammanhang
att berättande är en uråldrig, genuin och djupt mänsklig verksamhet. Forna
tiders lägereldar jämförs med dagens fikarum och kopieringsapparater.
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Homo narrans, den berättande människan, är ett begrepp som myntades av
Walter Fisher (2013 [1984]) för att lyfta fram hur grundläggande berättandet
är i våra liv. Man kan fråga sig varför en djupt mänsklig verksamhet behöver
läras ut av konsulter. Men just det faktum att det anlitas experter och skrivs en
mängd managementlitteratur i ämnet ger för handen att det inte rör sig om
”samma gamla berättande” utan om något som i viss mån är nytt. När berättelsen blir ett redskap för att uppnå organisatoriska mål händer det något både
med berättandet och med de kontexter där berättandet äger rum. Min nyfikenhet på vad det är som händer, hur det går till och vad det innebär har varit
drivkraften i mitt avhandlingsarbete.

1.2 Strategiskt berättande
I den här avhandlingen undersöks strategiskt berättande. I vissa sammanhang
går detta specifika bruk av berättelser som redskap i marknadsföring och organisationsledning under benämningen corporate storytelling. Detta uttryck
tycks ha uppstått i USA i början av 1990-talet och nått Sverige på allvar ett
tiotal år senare. Någon etablerad svensk motsvarighet till uttrycket finns inte.
Med strategiskt berättande avser jag organisationers bruk av berättande och
berättelser i syfte att nå övergripande verksamhetsrelaterade mål.1 De berättelser som tillkommer och/eller används inom ramen för organisationers strategiska kommunikation kallar jag strategiska berättelser.
Benämningen strategiskt berättande kan ses som en översättning av corporate storytelling. Charlotte Albrechtsen (2006), som skriver på danska, använder benämningen ”strategisk storytelling”. Jag har valt att använda uttrycket strategiskt berättande av två orsaker; för det första för att jag vill benämna och avgränsa det fenomen jag studerar med ett uttryck som jag kan
knyta till en specifik definition, för det andra för att jag vill använda en svensk
benämning för den företeelse jag studerar. Uttrycket corporate storytelling eller enbart storytelling är inte ett vetenskapligt, entydigt definierat begrepp utan
en benämning som används i många betydelser och om många olika företeelser (se 2.3). Även denna benämning har jag dock behov av i avhandlingen,
eftersom den används av praktiker som sysslar med strategiskt berättande.
De berättelser som analyseras i avhandlingen används i organisationers
varumärkesarbete i vid bemärkelse. De används på arbetsplatser för att skapa
gemenskap och stolthet, för att lyfta fram vardagshjältar och för att få med

1

Denna definition är inspirerad av Falkheimer och Heides definition av strategisk kommunikation: ”Med strategisk kommunikation menar vi organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål. Det är alltså inte målen för en viss kommunikationsinsats som står
i centrum utan de verksamhetsrelaterade och många gånger långsiktiga målen” (2014:15, kurs.
i original).
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arbetare att ansluta sig till de värderingar som organisationsledningen omhuldar. De används i den utåtriktade verksamheten för att vinna legitimitet för
organisationen och för att sälja produkter.
Strategiska berättelser skapar och återskapar bilder av organisationer. På
en övergripande nivå används de för att personifiera företag och andra organisationer samt för att skapa identifikation och relationer. Detta är något som
visats i tidigare forskning (t.ex. Salzer-Mörling 2004, Linde 2009, Maagaard
2011). Det är också en utgångspunkt i avhandlingen. Mer specifikt sägs strategiska berättelser uttrycka värden som är avsedda att förknippas med organisationen. Att organisationen framstår på ett visst sätt, som en viss sorts organisation (jfr Gee 2001) eller ännu hellre som en viss sorts person (alternativt
som en grupp av personer med en specifik gruppidentitet), är nödvändigt för
att människor ska kunna identifiera sig med den och skapa relationer till den.
Vad som undersöks i den här avhandlingen är hur det går till när bilden av
organisationen skapas och när erbjudanden om identifikation och relationer
uttrycks i och genom strategiskt berättande. En analytisk utgångspunkt är att
betydelse skapas i flera lager (jfr Kress & van Leeuwen 2001) och i samspel
mellan texter och kontexter. Således intresserar jag mig både för den strategiska berättelsens resurser för att skapa betydelse och för det betydelseskapande som äger rum när strategiska berättelser används i specifika situationer.

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med föreliggande avhandling är att undersöka hur berättande och berättelser används och anpassas för att fylla organisationers olika behov. Undersökningen består i textnära diskursanalyser som på en detaljerad nivå blottlägger hur betydelser skapas i och genom strategiskt berättande och strategiska
berättelser. I ett vidare perspektiv söker jag förklaringar till varför berättande
är en så populär praktik inom ramen för strategisk kommunikation i dagens
samhälle. På så vis vill jag bidra både till att utveckla berättelseforskningen
och till att skapa en större medvetenhet om fenomenet strategiskt berättande.
Jag ställer följande forskningsfrågor, som besvaras i var sitt kapitel:
1. Hur förhåller sig olika organisationer till strategiskt berättande,
och vilken bild skapas därmed av den berättande organisationen?
2. Hur uttrycks värden med hjälp av strategiska berättelser?
3. Hur inverkar situationskontexten på berättelsen och på den bild
som skapas av organisationen i och genom berättelsen?
4. Vad innebär samskapande av berättelser för bilden av organisationen, för de identifikationserbjudanden som realiseras och
för de relationer som skapas?
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Den första frågan, som besvaras i kapitel 7, motiveras av att det inte bara är
berättelsernas innehåll och stil som bidrar till att skapa en specifik bild av organisationen. Centralt är också det faktum att organisationen över huvud taget
ägnar sig åt berättande och berättelser. Annorlunda uttryckt: betydelser skapas
inte bara genom vad som berättas och genom hur det berättas utan också genom att det berättas. Praktiken strategiskt berättande aktualiserar en rad olika
betydelser som de berättande organisationerna måste förhålla sig till. Organisationernas förhållningssätt manifesteras bland annat i att ledningen och dess
representanter legitimerar praktiken inför medarbetarna och framställer den
på ett visst sätt, både internt och i den utåtriktade kommunikationen, något
som blev tydligt under mina fältstudier och i samband med de intervjuer jag
gjorde.
Den andra frågan, som besvaras i kapitel 8, ställs mot bakgrund av att en
primär funktion med strategiskt berättande är att uttrycka värden som är ämnade att förknippas med organisationen. Analysen inriktas främst på sätt att
uttrycka värden som är specifika för berättelser, vilket ska ses i ljuset av att
mitt övergripande syfte är att undersöka narrativitet som en resurs i organisationsledningens händer. Kapitel 8 fokuserar således på de resurser som berättelsen tillhandahåller för att uttrycka värden.
Eftersom min utgångspunkt är att betydelser alltid skapas i samspel mellan
texter och kontexter blir det naturligt att i nästa steg undersöka situationskontextens inverkan på betydelseskapandet. Den tredje frågan besvaras i kapitel 9
genom en komparativ analys av skriftliga och filmade berättelser. De aspekter
av situationskontexten som står i fokus är kommunikationssättet och deltagarna. Ett övergripande syfte med kapitlet är att bidra till en fördjupad kunskap
om förhållandet mellan muntligt och skriftligt berättande inom ramen för
praktiken strategiskt berättande.
Den fjärde frågan, som besvaras i kapitel 10, motiveras av att strategiskt
berättande numera ofta äger rum i konkret interaktion mellan organisationer
och externa aktörer, som konsumenter och massmedier. I sådana sammanhang
ser inte bara berättandet annorlunda ut (jämfört med när organisationen berättar på egen hand) utan även berättelserna förändras, till både innehåll och
form. I denna analys blir de perspektiv som den nya berättelseforskningen
(se 3.3) har att komma med särskilt relevanta. Ett övergripande syfte med
kapitlet är att bidra till att utveckla berättelseforskningen genom att utforska
en ny typ av berättande som tycks spela en allt större roll i dagens samhälle.
Analysen inriktas på hur bilden av företaget förändras i och genom de samskapade berättelserna, jämfört med den bild som skapas i och genom företagens egna, tidigare publicerade berättelser.
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1.4 Fyra berättande organisationer
Analysmaterialet kommer från fyra organisationer: Fjällräven, Max hamburgerrestauranger, den kommunala organisationen Malmö stad och en församling i Svenska kyrkan, i avhandlingen kallad Församlingen. Berättelserna har
hämtats från företagens webbsidor och från Fjällrävens produktkatalog för
2010 (då företaget firade 50-årsjubileum och gav ut en katalog med många
berättande texter). I Malmö stad och Församlingen har jag samlat in berättelser i samband med att jag följt två avgränsade projekt där storytelling användes som redskap. Projektet i Malmö stad (som bland annat syftade till att omformulera organisationens värdegrund, öka samarbetet mellan olika förvaltningar och stärka Malmö stads varumärke) resulterade i en berättelsebank med
ett hundratal skriftliga berättelser. Dessutom filmades femton personer när de
berättade var sin historia, och dessa filmberättelser spreds sedan till kommunens samtliga chefer med hjälp av USB-minnen. Församlingen sammanställde
i marknadsföringssyfte en rad berättelser i ett häfte, som lades ut i kyrkor och
församlingshem.
Analysmaterialet är således varierat – det består av skriftliga och muntliga
(filmade) berättelser från olika typer av organisationer: två företag, en kommun och en idéburen organisation. I viss mån görs jämförelser mellan de olika
organisationerna, men det är inte något huvudsyfte i avhandlingen. Valet av
olika slags organisationer som studieobjekt motiveras snarast av att jag har
velat få en bred bild av strategiskt berättande genom att undersöka hur praktiken utövas i olika organisatoriska kontexter.
I det material som ligger till grund för avhandlingens berättelseanalyser ingår också tidningsartiklar, texter från en privatpersons blogg och berättelser
som skrivits av konsumenter (de sistnämnda publicerades på Fjällrävens
Facebooksida i samband med en berättelsetävling som företaget anordnade).
Detta material har valts för att jag har velat undersöka strategiska berättelser
som skapats på grundval av interaktion mellan företag, konsumenter och
massmedier – något som inom marknadsföring omtalas som samskapande av
berättelser och av varumärkets mening (t.ex. Gylling, Elliot & Toivonen 2012,
Singh & Sonnenburg 2012, Frankel & Rinäs 2013).
De berättelser som analyseras i avhandlingen används i skiftande sammanhang, anpassas till nya situationer, berättas av olika aktörer och ges form i
olika medier. Huruvida det rör sig om ständigt nya berättelser eller om samma
berättelser som förekommer i olika versioner är en tolkningsfråga – i en bemärkelse är en berättelse ny varje gång den berättas, även om ordalydelsen är
identisk, eftersom situationen är ny. Klart är i alla fall att det rör sig om berättelseelement som återanvänds och varieras på ett sätt som gör att delvis nya
betydelser skapas.
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De insamlade strategiska berättelserna undersöks med hjälp av analysredskap hämtade från sociosemiotik2, dialogiska teorier och berättelseforskning.
Dessa analyser kan närmast beskrivas som diskursorienterade och sociolingvistiskt inriktade berättelseanalyser.
Mitt analysmaterial består inte enbart av berättelser utan också av observationer, intervjuer och insamlade dokument, något som ska ses mot bakgrund
av den centrala roll som jag tillskriver kontexterna i betydelseskapandet.
I Malmö stad och Församlingen gjorde jag fältstudier, då jag samlade in
material med hjälp av etnografiska redskap (jfr Bloome & Green 2005:183).
Därutöver intervjuade jag marknadschefen för respektive företag. På grundval
av det detta material undersöks i det inledande analyskapitlet hur de olika organisationerna förhåller sig till sitt strategiska berättande. Framför allt studerar jag då hur organisationsledningen gör för att framställa berättandet på ett
visst sätt, för att inlemma berättandet i organisationens övriga verksamhet och
för att motivera medarbetarna att berätta.
I viss mån talar jag i avhandlingen om organisationen som en enröstad aktör. Detta är vanligt inom strategisk kommunikation och inom marknadsföringsforskning, som i stor utsträckning inriktar sig på organisationers externa kommunikation, medan det tycks vara mindre gängse inom exempelvis
organisationskommunikation (som traditionellt har fokuserat på intern kommunikation, Albrechtsen 2006). På engelska används uttrycket corporate
communication, som mer eller mindre motsvarar strategisk kommunikation.
Begreppet corporate kommer från latinets corpus, som betyder ’kropp’. Det
avledda verbet inkorporera betyder ’inlemma”. Marianne Wolff Lundholt
(2011b:11) ser detta som belysande för den filosofi som ligger bakom begreppet corporate communication, nämligen ”en forestilling om, at en virksomhed
kan kommunikere som én samlet totalitet eller krop” (Christensen & Morsing
2008:8). Att jag i vissa fall talar om organisationen som en enröstad aktör är
för att det ofta är så organisationen framställs och möjligen också upplevs i
extern kommunikation. Dessutom är det många gånger ovisst vilka personer i
en organisation som står bakom de exakta formuleringarna av ett externt budskap, även om budskapets innehåll i allmänhet är sanktionerat av ledningen.
Jag vill dock understryka att den enröstade organisationen är en konstruktion
som möjligen upplevs som sann av människor som står utanför organisationen
(till exempel konsumenter som använder ett företags webbplats) men knappast
av organisationens medlemmar.

1.5 Forskningsmål och motiv
Under de senaste åren har det skrivits en hel del om corporate storytelling, inte
minst i form av populärvetenskapliga artiklar och handböcker. Även inom
2

En alternativ benämning är socialsemiotik (se t.ex. Hestbæk Andersen & Boeriis 2012).
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akademin är fenomenet omskrivet, bland annat inom områden som företagsekonomi, ledarskap, organisationskommunikation och retorik. Den befintliga
forskningen om strategiskt berättande utmärks av att det är svårt att dra en
gräns mellan teori och praktik. Ofta är en och samma person både forskare
och konsult. Det är dessutom vanligt att praktiker och forskare samarbetar och
att de bidrar med texter till samma antologier (t.ex. Mossberg & Nissen
Johansen 2006, Kjærbeck 2004a, Schultz, Hatch & Larsen 2000). Forskningen
har varit mer livaktig i Danmark än i Sverige, vilket resulterat i flera avhandlingar (t.ex. Nymark 2000, Albrechtsen 2006, Andersen 2007) samt artiklar
och antologier (t.ex. Hansen 2010, Maagaard & Norlyk 2010, Lundholt
2011a). I Sverige har storytelling i upplevelseindustrin rönt ett visst forskningsintresse (t.ex Strömberg 2007, Mossberg 2008, Olsson, Therkelsen &
Mossberg 2013). Det finns också en del svenska artiklar som beskriver och
resonerar kring fenomenet corporate storytelling (Salzer-Mörling 2004, 2008,
Czarniawska 2009). Men till stora delar är strategiskt berättande fortfarande
ett outforskat område, inte minst ur ett språkvetenskapligt och narratologiskt
perspektiv.
Berättelser har tidigare främst undersökts antingen som produkter eller som
processer, det vill säga antingen med fokus på berättelsen som strukturell textenhet utan hänsyn tagen till kontextuella faktorer, eller med fokus på berättandet, närmare bestämt det berättande som äger rum i samtal (Norrby 1998,
Milles 2003). Jag betraktar i denna avhandling berättelsen som en social praktik som samtidigt kan ingå i andra sociala praktiker. Med detta som utgångspunkt strävar jag, liksom Anna De Fina och Alexandra Georgakopoulou (t.ex.
2008a), efter att utveckla berättelseforskningen, men till skillnad från dem fokuserar jag inte i första hand på berättelser i vardagliga samtal utan på skriftligt berättande och på mer monologiska former av muntligt berättande. En utmaning är att närma sig även sådana texter som delar av en pågående interaktion.
Strategiskt berättande skiljer sig på flera punkter från det berättande som
tidigare stått i centrum i berättelseforskningen. I en artikel i The living handbook on narratology efterlyser författarna forskning om hur traditionella narratologiska begrepp kan appliceras på och eventuellt utvecklas i förhållande
till corporate storytelling (Hansen, Norlyk & Lundholt 2013). Detta är något
som jag vill bidra till genom avhandlingens analyser, där jag använder traditionella narratologiska begrepp och modeller tillsammans med sociosemiotiska och dialogiska begrepp.
Avhandlingen är dessutom motiverad utifrån ett medborgarperspektiv, i
och med att strategiskt berättande är ett vanligt fenomen i samtiden. Många
av dagens medborgare, konsumenter och medarbetare vet att berättelser används som redskap i marknadsföring, organisationsledning och rekrytering.
Däremot kan det vara lätt att i vardagen glömma bort detta och ofrivilligt låta
sig förföras av berättelserna. En djupare kunskap om hur strategiska berättelser används i olika situationer leder förmodligen till en större medvetenhet,
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vilket kan bidra till att det är lättare att hålla i minnet att strategiskt berättande
är något som pågår kontinuerligt i dagens samhälle. Jag menar att en ökad
medvetenhet hos individen leder till en större möjlighet (och skyldighet) att ta
ansvar och göra medvetna val. I mina ögon är strategiskt berättande varken
något ”ont” eller något ”gott” i sig utan ett redskap som kan användas för olika
ändamål.
Ytterligare ett motiv för behovet av forskning om strategiskt berättande är
det intresse som finns för ämnet på utbildningssidan på svenska högskolor och
universitet (något som jag återkommer till i kapitel 2). På många akademiska
kurser används konsultskrivna handböcker som obligatorisk litteratur utan att
kompletteras med vetenskaplig litteratur som handlar specifikt om strategiskt
berättande, vilket säger en del om forskningsläget.

1.6 Forskarrollen
Mitt kunskapssökande har haft en bred och utprövande inriktning. När jag påbörjade mitt forskningsprojekt visste jag inte mer än att jag ville utforska berättande och berättelser inom ramen för praktiken corporate storytelling, som
jag läst och hört om i olika sammanhang. Utifrån denna ambition samlade jag
in material och läste relevant litteratur. Mitt analysmaterial och metoderna för
insamlingen av detta material redovisas i kapitel 5, och en stor del av den litteratur som jag läst redovisas i avhandlingens litteraturförteckning. Det kunskapsinhämtande som jag ägnat de senaste åren åt rymmer dock mer än vad
som kodifieras i dessa texter. Min ambition har varit att se på mitt undersökningsobjekt (strategiskt berättande) ur flera olika synvinklar i förhoppningen
om att detta ska berika mina analyser. I följande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av hur jag har gått tillväga för att få en mångfacetterad bild av fenomenet strategiskt berättande.
Under hela min doktorandtid men framför allt i inledningsskedet vinnlade
jag mig om att skaffa så mycket allmän kunskap som möjligt om strategiskt
berättande. Bland annat intervjuade jag vid spridda tillfällen fem kommunikatörer som uttalat arbetar med storytelling.3 Intervjuerna spelades in i form av
ljudupptagningar, som jag sedan grovtranskriberade. En av kommunikatörerna hade jag löpande kontakt med under mina första år som doktorand. Han
var, i högre eller lägre grad, inblandad i det strategiska berättandet i tre av de
fyra organisationer som jag hämtar material från. Jag mejlade också ett antal
kommunikatörer som själva definierar det de ägnar sig åt som corporate storytelling och bad dem om exempel på vad som i deras ögon är bra storytelling.
Jag har vidare läst ett halvdussin handböcker om corporate storytelling
samt deltagit i flera olika aktiviteter relaterade till strategiskt berättande. Exempelvis gjorde jag ett studiebesök på en kvalificerad yrkesutbildning (KY3

Intervjuerna genomfördes under perioden 14 december 2009–4 februari 2011.
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utbildning) i storytelling, och tillsammans med bland andra kommunanställda
från olika delar av landet gick jag en endagskurs i storytelling anordnad av det
som då hette Sveriges Informationsförening. I olika sammanhang har jag
också lyssnat till företagsrepresentanter och konsulter som föreläst om corporate storytelling och om andra aspekter av modern marknadsföring. I samband
med alla dessa aktiviteter har jag fört anteckningar.
Jag har också diskuterat strategiskt berättande med en lång rad personer
med skiftande erfarenheter av och varierande inställning till fenomenet. Inte
minst har jag läst otaliga strategiska berättelser, som jag hittat i tidningar, på
webbsidor, på produktförpackningar, återgivna i handböcker – ja, en av dessa
berättelser var till och med tryckt på en tyglapp som var fastsydd i fodret på
min väninnas nya jacka.
Min uppfattning är att detta brett anlagda kunskapsinhämtande har hjälpt
mig att se fler och andra saker i mitt analysmaterial än vad jag skulle sett om
jag enbart inhämtat kunskap från mina fallstudier och från akademisk litteratur. Det har också gett mig en djupare och mer mångfacetterad förståelse för
fenomenet strategiskt berättande och för de olika kontexter som denna praktik
äger rum inom. Ett exempel är mina kommunikatörsintervjuer. De fem personer som jag intervjuade hade en mycket skiftande uppfattning om vad corporate storytelling är. Dessutom var det svårt för vissa av dem att förklara vad
de gör när de sysslar med storytelling, vilket hjälpte mig att inse att det finns
ett visst glapp mellan storytelling i litteraturen och storytelling i praktiken.
Den stora roll som intuitionen spelar när storytelling utövas i verkligheten är
sällan synlig i litteraturen.

1.7 Disposition
Resten av avhandlingen är disponerad enligt följande: Kapitel 2 är ett bakgrundskapitel som presenterar fenomenet strategiskt berättande och den samhälleliga kontexten. I kapitel 3 redogörs för tidigare forskning om berättelser
och berättande. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter redovisas i kapitel 4. I kapitel 5 presenteras analysmaterialet, medan de centrala analysmetoderna beskrivs i kapitel 6. Kapitel 7–10 är avhandlingens analyskapitel. Resultaten sammanfattas och diskuteras i kapitel 11.
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2 Corporate storytelling

Det händer att samhällets medborgare placeras in i fack de inte trivs i eller vill
kännas vid. På socialkontoret försökte man komma ifrån viljan att förändra
utstötta individer till medelsvenssons. Istället ville man bjuda dem en stegvis
väg in i samhörighet på deras egna villkor. En medarbetare kom med den kontroversiella idén att starta ett boende för hemlösa där det inte var förbjudet att
dricka alkohol. Kritiken som haglade mot förslaget var hård. När inte ens detta
var nog utan samma medarbetare dessutom ville ge de hemlösa en IT-kurs,
hårdnade kritiken ytterligare.
Trots det blev kursen av. Efter en runda på cykel runt gatuhörn och broar
hade medarbetaren samlat en skara mer eller mindre stärkta hemlösa som ville
delta i kursen. Flera av deltagarna hade aldrig tidigare varit i kontakt med datorer, så var fallet för Ingvar. De senaste femton åren han levt utan hem hade
han helt missat datorernas nya roll som hushållsprodukt. Nu lärde han sig att
skicka mail till sina släktingar, att besöka forum och ställa sig i lägenhetskö
via nätet, han fick dessutom en plats på det nystartade boendet.
När det började närma sig jul fick personalen på kontoret ett ovanligt julkort, inte bara för att det var det första någonsin från de hemlösas håll. Julkortet
var interaktivt och ploppade upp samtidigt på datorskärmarna i kontoret.
Från en webbkamera vinkade Ingvar, brett leende:
– God Jul socialen! löd hans röst mellan skrivborden.

Berättelsen ovan är hämtad från Malmö, en kommun som gjort sig känd för
att satsa på storytelling. Den röstades fram som vinnare i en intern berättelsetävling på kommunens intranät. I det här kapitlet vill jag försöka förstå vad
det är som gör att kommuner och andra organisationer har börjat lägga resurser
på att skapa och sprida berättelser. Både teoretiker och praktiker kommer till
tals i denna översikt över fältet. De två första avsnitten handlar om den övergripande samhällskontexten. Därefter följer tre avsnitt som ur olika synvinklar
belyser det fenomen som i allmänspråket ofta går under benämningen corporate storytelling.

2.1 Kommersialisering, informalisering och
individualisering
En uppsjö av benämningar har använts för att karaktärisera dagens samhällsordning. Benämningarna skiftar beroende på fokus: det talas om den nya kapitalismen (Gee, Hull & Lankshear 1996, Gee 2000, Fairclough 2004, Sennett
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2007), konsumtionssamhället (Bauman 1998, 2008), den nya arbetsordningen
(Gee, Hull & Lankshear 1996), varumärkessamhället (Kornberger 2010), skådespelssamhället (Debord 2002 [1967]), drömsamhället (Jensen 1999), upplevelseekonomin (t.ex. Jensen 2006) etc. I stora drag rör det sig om beskrivningar av ett samhälle som präglas av en tilltagande kommersialisering, informalisering och individualisering (jfr Ledin 1997).
Som övergripande benämning används i avhandlingen den nya ekonomin
(en översättning av begreppet new capitalism). Begreppet används för att rikta
uppmärksamheten mot särdrag i samhället som jag menar är relevanta i förhållande till strategiskt berättande. Jag vill betona att jag använder begreppet
för att peka på tendenser som kan urskiljas i en mycket komplex samhällsordning, som också präglas av andra och motstridiga trender (jfr Baumans (2008)
begrepp idealtyp). Mer specifikt använder jag det för att kunna diskutera varför strategiskt berättande är så populärt i dagens (västerländska) samhälle, det
vill säga för att relatera mina analysresultat till den vidare kultur- och samhällskontexten.
Den nya ekonomin beskrivs ofta som kunskapsbaserad eller informationsbaserad (Fairclough 2002). Den är beroende av nya kommunikationsteknologier och präglad av att varumärken4 spelar en allt större roll. Varor och tjänster
har semiotiserats (exempelvis genom marknadsföring), vilket innebär att
språkliga inslag har blivit en central del av produkterna. Samtidigt har det skett
en kommodifiering av diskurser på så vis att diskurser formges för att skänka
företag framgångar på marknaden (Fairclough 1999). Ännu ett särdrag för den
nya ekonomin är att snart sagt alla samhällsområden – det politiska, det utbildningsmässiga, det konstnärliga etc. – koloniseras av den ekonomiska diskursen (Fairclough 2002, se även Fairclough 1993).
Samhällets individualisering har bland annat lett till att människor tenderar
att vara allt mindre lojala mot traditionella auktoriteter (Ledin 1997, Olins
2000, Dahlqvist & Melin 2010). Individualiseringen och den tilltagande personifieringen tar sig också uttryck i ett ökat fokus på enskilda individer och
deras personligheter, exempelvis i politiken, där personval vunnit insteg.
En rad gränser som tidigare var väletablerade i samhället har dessutom börjat luckras upp. Gränsen mellan det privata och det offentliga har blivit otydlig
(Ledin 1997), liksom gränsen mellan det privata och det professionella, inte
minst när det kommer till identitetsfrågor (t.ex. Gee, Hull & Lankshear 1996,
Maagaard & Norlyk 2010). Detta sätter avtryck i vårt språkbruk; Ledin skriver
att ”[s]pråkdrag och erfarenheter från den privata sfären har fått fäste i den
offentliga kommunikationen” (1997:74). Det påverkar också vår livsstil, till

4

Det svenska ordet varumärke har två betydelser, som motsvarar engelskans trademark och
brand. I bemärkelsen trademark betyder det logotyp, företagssymbol, produktnamn etc. I bemärkelsen brand är ordet mer svårdefinierat. Av aktörer på marknaden har brand beskrivits
som ”de känslor ett företag, en plats eller en produkt väcker hos sina målgrupper” (Sveriges
Informationsförening 2011-09-06).

25

exempel på så vis att arbetstid och fritid flyter ihop för många människor. Enligt Gee, Hull och Lankshear (1996:7) är de utsuddade eller åtminstone otydliga gränserna mellan den professionella, den samhälleliga och den privata
sfären resultatet av en medveten ansträngning från företagens sida, motiverad
av att dagens arbetsplatser kräver oreserverad hängivenhet från de anställda
samtidigt som ledningen vill ha full kontroll över dem.
Uppluckringen av gränser innebär vidare att olika fält – som konst, design,
mode, marknadsföring och arkitektur – flyter ihop (Holmberg 2002). Inom
den företagsekonomiska forskningen återkommer dessutom ständigt påståendet att det inte går att avgränsa organisationer tydligt. Vem som är organisationsmedlem och vem som står utanför är inte längre självklart. Även företagens konsumenter kan ses som företagsmedlemmar, till exempel i form av
aktieägare eller i den bemärkelsen att de ingår i en så kallad varumärkesgemenskap. Dessutom har det har uppstått en rad organisatoriska blandformer
(Wijkström 2012). Följden av de uppluckrade gränserna beskriver Barbara
Czarniawska (1997:2) på följande vis:
Companies meddle in politics while public administration enters the market,
the global seeks to control the local while the local constructs and subverts the
global, and people go networking in the virtual meeting rooms. Citizens become customers, employees become economic citizens, public becomes private, and private goes public as identities multiply.

2.1.1 Företagisering
Sedan mitten av 1980-talet har den offentliga sektorn genomgått en reformering som inneburit att kommuner och andra offentliga organisationer har blivit
mer företagslika, något som kan betraktas som en del av den tilltagande kommersialiseringen. Drivkraften har varit en idé om att offentliga organisationer
blir bättre och mer effektiva om de drivs som företag. Som en sammanfattande
benämning för denna internationella reformvåg används ibland begreppet
New Public Management (NPM) (Hood 1991). Förändringarna har också beskrivits i termer av företagisering (t.ex. Brunsson 2011). NPM-trenden, som
först kunde skönjas i USA och Storbritannien, satte stora avtryck i flera länder
under 1990-talet, men än idag råder många av de organisatoriska ideal som då
slog igenom (Pierre & Sundström 2009). Företagiseringen har bland annat inneburit att kommuner och myndigheter ägnar sig mer åt varumärkesbyggande
(se t.ex. Dahlqvist & Melin 2010, Fredriksson & Pallas 2013) och att ledningsmetoder från näringslivet har blivit högsta mode. Även andra icke vinstdrivande organisationer, som Svenska kyrkan, har blivit mer marknadsorienterade (Linde 2010, Wijkström 2012).
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2.1.2 Expressiva identitetsprojekt
I den nya ekonomin har konstruktionen av identiteter blivit en hjärtefråga (se
t.ex. Giddens 1991, Gee 2000, 2001, Björkvall 2003), något som kan relateras
till den ökade kommersialiseringen och individualiseringen. Såväl individer
som företag och andra organisationer uttrycker och marknadsför sig själva.
Individuell identitet ses inte längre (enbart) som något som automatiskt kan
tillskrivas alla människor som tillhör en viss kategori. I stället hävdas det att
vi skapar och omskapar oss själva och våra identiteter i en fortlöpande process;
identitet har blivit ett ”expressivt projekt”, något ”som det krävs medvetna
ansträngningar för att upprätta och uttrycka” (Holmberg & Salzer-Mörling
2002:29). Ett sätt att uttrycka sig själv är genom konsumtionen av specifika
varor och tjänster (t.ex. Gee & Lankshear 1995, Salzer-Mörling 2008, Östberg &
Kaijser 2010). Ett annat sätt är genom yrkesvalet och arbetsplatsen; när jag
väljer ett visst yrke och arbetar i en specifik verksamhet säger det samtidigt
något om vem jag är som individ, vad jag har för värderingar och vilka människor jag vill omge mig med. Enligt vissa forskare uppmuntras vi att förhålla
oss som konsumenter även till vårt arbete; arbete som aktivitet rekonceptualiseras som en form av kulturkonsumtion (du Gay 2000) och som anställda förväntas vi uppträda som om vi vore en fanklubb till institutionen där vi arbetar
(Gee 2001:106). James Paul Gee använder begreppet affinity (’samhörighet’)
för att benämna den identitetsaspekt som har att göra med vem och vilka vi
uttrycker att vi hör ihop med. Andra talar om livsstil och förknippar detta med
identitet (t.ex. Holmberg & Salzer-Mörling 2002, van Leeuwen 2005).
Även i relation till företag och andra organisationer används sedan slutet
av 1970-talet ordet identitet (se t.ex. Salzer-Mörling 1994, Melewar 2003,
2008, Hatch & Schultz 2000a, 2000b, Norlyk 2010, Johansen 2011), något
som kan kopplas till iakttagelsen att den grund som företag traditionellt stod
på, att göra och sälja, har skiftat till att vara, till att representera en uppsättning värderingar (se Olins 2000).5 Identitet är dock ett problematiserat och
ifrågasatt begrepp i detta sammanhang (se t.ex. Cornelissen 2002). Det används dessutom på olika sätt, ofta utan att definieras. I avhandlingen har jag i
stället valt att tala om bilden av organisationen. Med detta avser jag både den
uppfattning och upplevelse som externa personer har av organisationen och
dess varumärke och den upplevelse och självförståelse som medarbetarna har
av den organisation som de utgör en del av

5

Det finns en rad överlappande begrepp som tar fasta på delvis olika aspekter av organisationens identitet och ”bilden av företaget”, exempelvis organisationsidentitet, corporate identity,
image, corporate reputation och profil (t.ex. Norlyk 2010, Erikson 2011). Vissa av dessa begrepp hör hemma inom specifika vetenskapliga inriktningar, medan andra främst används i managementlitteratur.
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2.2 En ny managementkultur
Två områden där corporate storytelling används är marknadsföring och organisationsledning. Båda dessa områden har förändrats inom ramen för de senaste decenniernas allmänna samhällsomvandlingar, bland annat på så vis att
värden och värderingar betonas i högre grad än tidigare. Stora ansträngningar
läggs på att skapa, uppmuntra, styra och kontrollera en specifik organisationskultur präglad av utvalda värden och värderingar, något som i sin tur är avsett
att resultera i en positiv bild av organisationen externt (t.ex. Gunnarsson 2009,
Alvesson 2009).
Nätverk, interaktion, dialog och äkthet är begrepp som numera används
flitigt i marknadsföringsvärlden. Företag betraktar kundrelationer i termer av
vänskap, och det talas varmt om marknadsföring av varumärken genom upplevelser. Vad som också anses centralt är vårdandet av befintliga kundrelationer. Dagens marknadsföring handlar i hög grad om att bygga upp en lojal
kundkrets och behålla kunder över tid. Marknadsföringen är därför inte nödvändigtvis (direkt) inriktad på att sälja en produkt eller en tjänst. Syftet med
en marknadsföringsinsats kan lika gärna vara att skapa, återskapa och sprida
en viss bild av ett varumärke. Ofta handlar det då om organisationens varumärke snarare än om ett specifikt produktvarumärke.
De senaste årens förändringar på marknadsföringsområdet kan sammanfattas i begreppet relationsmarknadsföring (se t.ex. Gummesson 2002, Godson
2009, Svensson & Östberg 2013).6 Det är inte bara kunder och andra externa
personer som företaget vill upprätthålla relationer med, utan även relationen
mellan ledning och medarbetare står i fokus. Det hävdas ofta att medarbetarna
i optimala fall kan vara varumärkets bästa ambassadörer (t.ex. Falkheimer &
Heide 2014). En följd av detta synsätt är att det inte går att hålla medarbetarna
utanför det externa marknadsföringsarbetet. Och inte bara medarbetarna
inkluderas utan också konsumenterna.
I traditionella annonser talade företagen till konsumenterna. Idag handlar
marknadsföring i högre grad om att tala med konsumenterna. Relationsmarknadsföringens förespråkare betonar att kunderna måste kunna svara, om relationer ska uppstå. Företagen har således skiftat fokus från ett sändarperspektiv
mot mer deltagarorientering i kommunikationen, något som givetvis kan relateras till de sociala mediernas intåg (t.ex. Singh & Sonnenburg 2012, Fisher
& Smith 2011). Strategisk kommunikation betraktas inte längre som överföring utan framgångspotentialen antas öka om organisationen i stället fokuserar på delande och deltagande. För att belysa denna utveckling används
ibland teatern som metafor: organisationers strategiska kommunikation sägs

6

Besläktade begrepp är public relations och customer relationship management
(t.ex. Armstrong & Kotler 2011).
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ha gått från att vara klassisk, manusstyrd teater till att vara improvisationsteater där även publiken får spela en aktiv roll men där ramarna fortfarande
sätts av varumärkesinnehavaren (Singh & Sonnenburg 2012).
Om marknadsföring och varumärkesbyggande tidigare var en funktion i
företagets struktur utmålas det nu som kärnan i verksamheten, som ”företagets
hjärta” (Holmberg & Salzer-Mörling 2002:36). Inte bara företag har numera
varumärken utan också politiska partier, fackföreningar, religiösa samfund,
platser och arbetsgivare (för begreppet employer brand se t.ex. Kotler,
Armstrong & Parment 2013).
Traditionellt har varumärkesbyggande handlat om att försöka förankra en
ensidig och fixerad bild av varumärket. Nu betonas i stället vikten av att varumärket är flexibelt och engagerande. Enligt det nya synsättet bör den så kallade varumärkesinnehavaren föreslå ett ramverk bestående av värden och värderingar som förknippas med varumärket och gör det meningsfullt för konsumenterna på ett djupare plan. Inom detta ramverk bör konsumenterna sedan
erbjudas att själva bygga vidare på varumärket och fylla det med mening. Det
talas inom discipliner som strategisk kommunikation och marknadsföring om
samskapande av varumärkets mening (se t.ex. Hatch & Schultz 2010,
Fisher & Smith 2011). I detta samskapande, där processen ofta framstår som
viktigare än själva resultatet, spelar narrativitet en central roll (Singh och Sonnenburg 2012, Frankel & Rinäs 2013).
Varumärkesbyggande förknippas inte längre enbart med extern marknadsföring utan också med organisationsledning. Därmed har gränsen mellan extern och intern organisationskommunikation börjat suddas ut (jfr Olins 2000,
Norlyk 2011, Gunnarsson 2014). Ett exempel på uppluckringen av denna
gräns är det faktum att organisationers externa webbplatser också besöks av –
och i viss mån vänder sig till – medarbetarna. Det kan till och med vara så att
en del av innehållet på den externa webbplatsen har större betydelse för medarbetarna än för externa personer (jfr Christensen & Cheney 2000). Det talas
i detta sammanhang om autokommunikation (t.ex. Christensen 2011, Norlyk
2011), vilket innebär att den till synes utåtriktade kommunikationen i minst
lika hög grad riktas till dem som redan är knutna till organisationen. Detsamma gäller för de strategiska berättelser som omhuldas av företagen – ofta
används en och samma berättelse både externt och internt.
Ytterligare ett exempel på att organisationsledning och extern marknadsföring inte längre kan ses som två skilda aktiviteter är de många värdegrunder
och strategidokument som produceras av dagens organisationer (se Pälli,
Vaara & Sorsa 2009). Företagens visioner, missioner och värdegrunder (som
ofta manifesteras i tre värdeord) fyller flera simultana funktioner. Externt används de för att marknadsföra organisationen och dess verksamhet och eventuella produkter. Internt fyller de funktionen att legitimera verksamheten och
vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet.
Ett vanligt synsätt idag är att ledarskap går ut på att skapa mening, sammanhang och riktning genom en styrning av medarbetarnas föreställningar
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och värderingar (t.ex. Gee, Hull & Lankshear 1996, Sveningsson & Alvesson
2010). Det talas om symboliskt, meningsskapande, expressivt och värderingsbaserat ledarskap, (t.ex. Alvesson 2009, Salzer-Mörling 2009) och chefer tillskrivs roller som managers of meaning (t.ex. Parry & Bryman 2006).
Om ledarskap tidigare, under taylorismens era, i hög grad handlade om att
kontrollera och styra med hjälp av regler och materiella sanktioner handlar det
idag allt mer om att påverka de anställdas uppfattningar, exempelvis genom
att utveckla organisationskulturella ramverk. Det rör sig således om en strävan
efter en internaliserad kontroll som antas äga rum genom att gemensamma
värderingar etableras. I detta sammanhang blir berättandet en naturlig del av
ledarskapet (t.ex. Smedegaard 2011).
Det expressiva ledarskapet är en del av den nya arbetsordningen, där gårdagens chefer och arbetare har ersatts av visionära ledare och medarbetare
(Gee, Hull & Lankshear 1996). I denna förment platta organisation ges medarbetarna mer ansvar än tidigare – och det åligger dem också att ta detta ansvar. Samtidigt som medarbetarna förväntas vara kreativa och komma med
egna lösningar har organisationsledningen ett behov av att försäkra sig om att
ingen avviker från den utstakade vägen. Detta kan ses som en av förklaringarna till att många organisationer idag ägnar sig åt strategiskt berättande och
åt så kallat värdegrundsarbete.7

2.3 Fenomenet corporate storytelling
De samhällsförändringar som är utmärkande för den nya ekonomin sammanfaller i tid med uppkomsten av den namngivna praktiken corporate storytelling, som brukar spåras till det tidiga 1990-talets USA (se t.ex. Czarniawska
2009). Den holländska forskaren Cees van Riel ses som en frontfigur i sammanhanget (Hansen, Norlyk & Lundholt 2013). I Sverige blev corporate storytelling en omtalad metod några år in på 2000-talet.8 Idén att medvetet använda
narrativitet som ett verktyg i marknadsföring är naturligtvis äldre än så: exempelvis kan medeltidens helgonlegender och kungakrönikor betraktas som
marknadsföringsverktyg i vid bemärkelse – de legitimerade den katolska kyrkan respektive kungamakten. Men det är först under senare år som ledarskapsoch marknadsföringskonsulter har kunnat livnära sig på att sälja tjänster etiketterade ”storytelling”.
7

Ett exempel på det ökade intresset för värdegrundsarbete inom offentlig förvaltning är de
skrifter om värdegrund som har utgivits av myndigheten Kompetensrådet för utveckling i staten
(Krus), t.ex. Värdegrundens ABC (Krus 2010). Vidare har Sveriges Kommuner och Landsting
gett ut Öka styrbarheten med en gemensam värdegrund (SKL 2008), en rapport som är avsedd
att kunna användas som underlag i kommuners och landstings arbete med värdegrundsfrågor.
8
Denna ofta upprepade utsaga bekräftas av att det, enligt en sökning på svensk tryckt press i
nyhetsdatabasen Mediearkivet, började skrivas artiklar om corporate storytelling vid denna tidpunkt.
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Frandsen definierar corporate storytelling som en ”betegnelse for private
eller offentlige virksomheders og organisationers strategiske udnyttelse af
narrativitet, dvs. menneskets evne til at fortælle og forstå fortællinger”
(2009:503, kurs. i original). En längre definition återfinns i en artikel i The
living handbook of narratology:
Corporate storytelling designates private and public companies’ and organizations’ strategic utilization of stories and storytelling (in the broad sense of
man’s ability to tell and understand narratives) to create coherence and progression concerning companies’ brand, identity and development. (Hansen,
Norlyk & Lundholt 2013)

I samma artikel beskrivs storytelling som ett ramverk för att etablera långsiktiga värdebaserade och känslomässiga band med så kallade intressenter. Författarna lyfter fram att ordet berättelse inom fältet corporate storytelling innebär något annat än inom den traditionella narratologin och att narratologiska
begrepp generellt används och tolkas tämligen fritt i storytellingsammanhang.
Ofta handlar kommunikation inom ramen för strategiskt berättande om att aktualisera fragment av redan etablerade berättelser och låta läsaren eller lyssnaren fylla i resten (t.ex. Norlyk 2011).
Det är svårt att ringa in vad corporate storytelling är i praktiken, eftersom
det finns många uppfattningar om vad som ryms inom detta fält. I extremfallet
tycks allt som väcker känslor och bidrar till att skapa en bild av ett varumärke
kunna hänföras till corporate storytelling – dofter, uttalanden, bilder, produktdesign, butiksinredning och arkitektur betraktas då som byggstenar i en övergripande Berättelse om varumärket. Men uttrycket corporate storytelling används också i mer avgränsade betydelser. På en svensk kommunikationsbyrå
som specialiserat sig på strategiskt berättande betraktas storytelling som bestående av tre komponenter: paketering, process och perspektiv.9 Paketering
innebär, enligt kommunikationsbyråns chef, att hitta eller skapa berättelser
och sedan ”gestalta dem”, exempelvis i skrift. Processen består i att skapa
”word-of-mouth”, det vill säga att få människor att sprida berättelserna, medan perspektiv handlar om ”att se på organisationen som en berättelse i sig”.
Denna tredelning täcker tämligen väl in merparten av de synsätt som återkommer i både akademiska och populärvetenskapliga artiklar om storytelling.

2.4 Funktioner hos corporate storytelling
I dagens samhälle ses det som essentiellt för organisationer att etablera en specifik och attraktiv bild av sig själva. Om denna bild uppskattas av människor
kan de välja att identifiera sig med organisationen och dess varumärke (se t.ex.
Dutton, Dukerich & Harquail 1994, van Riel & Fombrun 2007). Därmed kan
9

Intervju med kommunikatör den 14 december 2009 (se 1.6).
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långsiktiga relationer skapas mellan organisationen och olika (grupper av)
människor, något som i förlängningen antas främja organisationen och dess
verksamhet. Strategiskt berättande har tillskrivits en lång rad funktioner på
olika nivåer. Som nämndes inledningsvis utgår jag, med stöd i tidigare forskning, från att två av de mest centrala funktionerna är att skapa just identifikation och relationer. Berättelser antas vara särskilt lämpade för båda dessa
ändamål. Exempelvis hävdar Cindie Maagaard att storytelling är ”en virkningsfuld måde at kommunikere identitet, værdier og visioner på, en måde,
som inviterer til refleksion og identifikation” (2011:47), medan Barbara Czarniawska skriver att syftet med kommunikationsverktyget storytelling bland
annat är att ”förena människor genom en känsla av tillhörighet till en gemenskap och en tradition, att skapa en enhet” (2009:309). Miriam Salzer-Mörling
(2004) tillskriver strategiskt berättande en rad funktioner. Framför allt hävdar
hon att storytelling skapar mening och sammanhang, bär kunskap, bygger
gemenskap, uttrycker ”vilka vi är” och ”vad vi står för” samt upprättar en särskiljande identitet för organisationen. För att bli attraktiva för anställda och
för kunder och andra externa personer måste dagens organisationer kommunicera värden och gestalta organisationens ”själ”, och detta kan, enligt SalzerMörling, göras med hjälp av berättelser. Det centrala i dessa berättelser är
alltså de värden som är ämnade att knytas till organisationen och dess varumärke.10
I storytellingsammanhang talas det återkommande om organisationens
identitet, personlighet, själ etc. (t.ex. Salzer-Mörling 2004) Alla dessa metaforer grundas på det faktum att strategiskt berättande (liksom många andra
former av marknadsföring) syftar till personifiering, det vill säga till att i någon mån förmänskliga organisationen genom att framställa den som en människa eller som en grupp av människor. Gee, Hull & Lankshear (1996:29) understryker att företag för att lyckas i den nya ekonomin måste framstå som
nära, lokala och personliga, även om de i själva verket är globala och befinner
sig långt från konsumenterna. Strategiskt berättande framstår som ett alltmer
populärt redskap i detta närhetsskapande och personlighetsprojicerande projekt.
Ofta betonas det visionära inslaget i storytelling (t.ex. Norlyk 2011). Storytelling handlar både om gestaltandet av något som redan finns och om försök
att skapa något som organisationsledningen önskar ska finnas; berättelser befäster såväl som konstruerar bilden av organisationen (något som för övrigt
kan ses som en allmän socialkonstruktivistisk utgångspunkt – och tillika som
karaktäristiskt för berättelser över huvud taget, se Ochs 1997:191).

10
Miriam Salzer-Mörling har skrivit både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om
ämnen som storytelling, identitet och företagskultur. Jag hänvisar i avhandlingen även till hennes populärvetenskapliga texter, eftersom de på ett överskådligt sätt sammanfattar mycket av
den forskning som finns om storytelling.
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Strategiska berättelser används för att ”ladda” såväl varumärken som produkter och tjänster med mening. Producenter och konsumenter omvandlar tillsammans produkter till tecken som signalerar status, attityder och känslor –
producenterna genom att tillskriva dem vissa värden, exempelvis genom att
berätta om dem, och konsumenterna genom att använda dem i olika sammanhang och genom att skapa och sprida sina egna berättelser om dem (t.ex. Salzer-Mörling 2004, 2008). Detta ska naturligtvis ses mot bakgrund av det faktum som redan nämnts: att ägodelar och konsumtionsmönster i den nya ekonomin antas bidra till och återspegla människors självbilder (t.ex. Östberg &
Kaijser 2010, Salzer-Mörling 2008).
En av marknadsföringens grundteser är att varumärken representerar personlighetstyper (jfr begreppet varumärkespersonlighet, t.ex. Aaker 1997) och
att konsumenter tenderar att välja produkter och varumärken som matchar den
egna personligheten (t.ex. Kotler, Armstrong & Parment 2013). På samma sätt
tenderar människor att söka sig till arbetsplatser som de kan identifiera sig
med. Identifikation handlar i detta sammanhang om i vilken mån en individs
självbild stämmer överens med individens bild av organisationen; när en person känner stark identifikation med organisationen innebär detta att hen använder samma attribut för att definiera sig själv och organisationen (Dutton,
Dukerich & Harquail 1994:239). Identifikation har också beskrivits som
”känslan av att tillhöra något och att denna tillhörighet har betydelse för hur
man definierar sig själv” (Alvesson 2009:17).
En annan grundtes är att goda relationer av olika slag främjar organisationens verksamhet. Susan Fournier (1998) inriktar sig i sin forskning på de relationer som skapas mellan människor och varumärken. Bernard Cova (1997)
fokuserar i stället på de relationer, eller den ”sociala länk”, som kan uppstå
mellan konsumenter som attraheras av samma varumärken eller konsumtionsaktiviteter. Det finns olika sätt att se på de relationer som uppstår i en marknadskontext. Peter Svensson och Jacob Östberg (2013) talar om så kallade
marknadsrelationer, där ”två parter relaterar sig till varandra i vad de båda
definierar som en marknadssituation” (2013:41). Enligt Svensson och Östberg
är sådana relationer ofta instrumentella i jämförelse med andra typer av relationer, eftersom parterna framstår som meningsfulla för varandra främst som
innehavare och möjliga leverantörer av en vara eller en tjänst alternativt en
viss ersättning för en vara eller en tjänst. Andra forskare menar att vänskapsrelationer av ett mer genuint slag kan uppstå också på marknader (t.ex. Price &
Arnould (1999), som myntat begreppet kommersiell vänskap.)

2.5 Handböcker om corporate storytelling
Under de senaste tio till femton åren har det getts ut stora mängder managementlitteratur med fokus på marknadsföring, organisationsutveckling och
varumärkesbyggande genom berättelser, både internationellt och i Sverige
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(t.ex. Denning 2001, 2005, Fog, Budtz & Yakaboylu 2002, Brown, Denning,
Groh & Prusak 2005, Mossberg & Nissen Johansen 2006, Alexander 2006,
Mathews & Wacker 2008, Smith 2012, Öhlin 2012). Två svenska handböcker
som används som kurslitteratur på flera högskole- och universitetsutbildningar är Storytelling av Emma Dennisdotter och Emma Axenbrant (2008)
och Storytelling befolkar varumärket av Matts Heijbel (2010). Båda böckerna
är skrivna av konsulter som är tongivande på området. Företagsekonomen
Emma Dennisdotter var tidigare ansvarig för Sveriges enda yrkeshögskoleutbildning i storytelling.11 Detta säger något om det inflytande som boken (eller
snarare det förhållningssätt som bokens författare intar) torde ha haft. Matts
Heijbel, som har en akademisk utbildning i antropologi och ett förflutet som
journalist, arbetar sedan millennieskiftet heltid som storytellingkonsult. Han
har under årens lopp anlitats av åtskilliga svenska företag, myndigheter, kommuner, församlingar, partier och föreningar. Bland annat har han varit involverad i det strategiska berättandet i åtminstone tre av de fyra organisationer
som jag hämtar exempel från i denna avhandling. Boken Storytelling befolkar
varumärket fick ett hedersomnämnande i Marknadsförbundets tävling ”Årets
marknadsföringsbok 2010”, vilket möjligen säger något inte bara om boken
utan också om ämnets popularitet.
Handböcker som dessa innehåller en rad argument för corporate storytelling som metod. Det sägs att berättelsen uppfattas som mer trovärdig än traditionell reklam, mot bakgrund av att den är av ”icke-kommersiell natur” (Dennisdotter & Axenbrant 2008:32). Ett annat återkommande argument i handbokslitteraturen är att berättelser har ett underhållningsvärde, vilket gör att de
sprids från person till person. Därmed skulle storytelling vara en både effektiv
och billig form av marknadsföring. Dennisdotter och Axenbrant hävdar dessutom att strategiskt berättande ”ökar […] kontrollen hos företagsledningen eftersom berättelserna beteendemässigt ökar engagemanget och verkar för en
positiv attityd hos personalen" (2008:17). Ytterligare ett argument som de anför är att ”en bra organisationsberättelse kan få dina medarbetare att ’gå de
extra stegen’ för kunden och den kan även kompensera en lägre lön”
(2008:52).
Argumenten i handböckerna och den övriga managementlitteraturen är
inte alltid underbyggda på ett vetenskapligt sätt.12 I jämförelse med akademisk litteratur saknas dessutom ett kritiskt perspektiv i många handböcker;
framför allt saknas djupare diskussioner om etik- och maktfrågor. Böckerna
är normativa, vilket naturligtvis har att göra med att de är just handböcker.

11
Yrkeshögskoleutbildningen ”Storytelling – för strategisk kommunikationen” drevs från september 2006 till januari 2013 av Nordic Business Institute (inledningsvis i form av en kvalificerad yrkesutbildning, KY-utbildning).
12
Detta gäller för övrigt även utsagor om berättelser i akademisk litteratur; det finns en romantiserad diskurs om berättelser, där berättelsen ses inte bara som den primära formen för mänskligt meningsskapande utan också som den nära nog hegemoniska formen (jfr Linell 2009:244).
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Som nämndes redan i inledningskapitlet är handböcker i storytelling ofta obligatorisk kurslitteratur (inte bara referenslitteratur) på svenska högskole- och
universitetskurser.
Att det finns en rad akademiska kurser i storytelling tyder på att intresset
för ämnet är stort bland studenter, ett antagande som stärks av det faktum att
en mängd studentuppsatser om storytelling skrivits inom olika discipliner och
vid olika lärosäten sedan millenieskiftet (t.ex. Wikner & Rantil 2002, Johansson & Liljeqvist 2003, Bylund, Enqvist & Ögren 2005, Borg, Larsson & Nilsson 2007, Dennisdotter 2008, Mitrovic & Kljunic 2009, Bengtsson & Gyllenberg 2010, Grefberg, Petersson & Montero 2011, Nilsson & Nordgren 2012,
Alm & Dickèr 2013, Candell & Olsson 2014). Det stora intresse som uppenbarligen finns för storytelling i akademiska utbildningssammanhang är, enligt
min uppfattning, ett argument för att det finns ett behov av forskning och av
litteratur som problematiserar och nyanserar praktiken strategiskt berättande
och som underbygger de påståenden som görs genom att förankra dem i konkreta iakttagelser i texten.
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3 Tidigare forskning om berättelser och
berättande

Det finns flera sätt att dela in berättelseforskningen i olika inriktningar (se t.ex.
Mishler 1997, Eriksson 1997, Andersen 2007). Den språkvetenskapliga berättelseforskningen har traditionellt indelats i ett produktperspektiv med fokus på
berättelsen som struktur och ett processperspektiv med fokus på berättandet
som interaktiv handling (Norrby 1998, Milles 2003). Enligt Catrin Norrby är
processinriktade forskare intresserade av samspelet mellan berättelsen och
kontexten, medan produktinriktade forskare i regel menar att berättelsen kan
analyseras utan hänsyn tagen till kontexten.
I den översikt över berättelseforskning som görs nedan intresserar jag mig
framför allt för hur begreppet berättelse har konceptualiserats i tidigare forskning. Jag följer Norrbys indelning, men jag redogör också för forskning inom
ytterligare ett spår, som jag kallar den nya berättelseforskningen. (Syftet med
kategoriseringen är att skapa överskådlighet i redovisningen. Jag vill dock understryka att det inte går att dra några skarpa skiljelinjer mellan de tre spåren.)
Efter denna karaktärisering av fältet inriktas texten på två teman som båda är
centrala för min undersökning: Först diskuteras berättelsen som kunskapsform. Därefter följer en redogörelse för tidigare forskning om berättelsens
övergripande funktioner. Avslutningsvis presenteras några slutsatser och utgångspunkter för avhandlingen.

3.1 Produktpersperspektivet
Inom ramen för den strukturinriktade berättelseforskningen betraktas berättelsen som en ordnad helhet, en sekventiell komposition bestående av början,
mitt och slut. Detta synsätt går tillbaka på Aristoteles klassiska berättelsedefinition (Om diktkonsten 1450b). Till produktperspektivet hör framför allt den
strukturalistiska narratologin, som uppstod på 1960-talet under inflytande av
den franska strukturalismen och semiotiken. Den strukturalistiska narratologin, som inledningsvis fokuserade på skrivna fiktionstexter, har sina rötter i
den ryska formalismen. Den blomstrade i Frankrike under slutet av 1960-talet
och början av 1970-talet och vidareutvecklades sedan i den engelskspråkiga
världen på 1970-talet och det tidiga 1980-talet.
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Enligt de strukturalistiska narratologerna kan berättelser studeras på två
plan: innehållsplanet (det vill säga berättelsens händelser i den ordning som
de antas ha inträffat i den värld som berättelsen refererar till och den tid som
dessa händelser omfattar) och själva berättandet (framställningen inklusive
den ordning i vilken händelserna presenteras och den tid som berättandet tar).
Detta begreppspar har bland annat benämnts med termerna fabula och sujett.13
Många av de tidiga narratologerna sysslade med fabulans nivå. De var intresserade av att frilägga berättelsens universella grundstruktur. För detta ändamål
använde de olika typer av narrativa scheman. En inspirationskälla för dessa
narratologer var Vladimir Propps (1968 [1928]) analys av den ryska undersagan. Andra narratologer intresserade sig primärt för framställningen och för
vad som gör berättandet till konst; hur något berättades stod i fokus snarare
än vad som berättades.
Den första forskare som intresserade sig för strukturen i muntliga berättelser var William Labov, inledningsvis i samarbete med Joshua Waletzky (Labov & Waletzky 1967, Labov 1972, Labov 1982). Hans analysmaterial bestod
av eliciterade berättelser som samlats in under intervjuer med män som blivit
ombedda att svara på frågan om de någonsin befunnit sig i en situation där de
fruktat för sitt liv (Labov 1972). I dessa berättelser urskilde Labov sex faser,
som följde på varandra i en relativt fast ordning (se 6.2). Labov betonar att
faserna fyller olika funktioner i berättandet; med andra ord betraktar han det
fasstrukturerade berättandet som en kommunikativ handling, som något berättaren gör för lyssnaren. Labov är således inriktad på berättelsens struktur
samtidigt som han ser berättande som interaktivt handlande, vilket gör honom
till ett bra exempel på att det inte entydigt går att dela in den tidigare berättelseforskningen i ett produktperspektiv och ett processperspektiv.14 Labovs
berättelseanalys har kritiserats på flera punkter (se Norrby 1998:38–41), bland
annat för att den inte innehåller några överväganden om vilken roll kontexten
spelar för utformningen av berättelserna. Det har sagts att de faser som Labov
urskiljer må vara typiska för berättelser som eliciteras i intervjuer men inte för
muntlig kommunikation generellt, en kritik som senare i viss mån bemötts av
Labov (1982).
Trots kritiken har Labovs modell använts – och visat sig vara fruktbar – i
många studier under årens lopp, och den används fortfarande, ibland med
vissa modifikationer. En ofta refererad svensk studie där eliciterade muntliga

13

Termerna fabula och sujett härstammar från de ryska formalisterna. De franska strukturalisterna talade i stället om histoire och discours. De engelska termerna är story och discourse (t.ex.
Toolan 2001).
14
Norrby (1998:33) hänför Labov till produktperspektivet, eftersom det är ”berättelsen som
dekontextualiserad enhet som tilldrar sig hans intresse” och ”den slutförda, färdiga berättelsens
struktur som analyseras”. Hon påpekar dock att han skulle kunna placeras mellan produkt- och
processperspektivet, något som hon motiverar med att hans material består av sociolingivistiska
intervjuer och således är interaktionellt.
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berättelser används som material (och där Labovs fasmodell appliceras) är Viveka Adelswärds (1997) analys av poänger i jaktberättelser. Adelswärd understryker dock att poänger i berättelser med nödvändighet är kontextuellt förankrade, och eftersom detta är hennes utgångspunkt behandlar hon de berättelser som hon analyserar som kontextualiserade. Vidare har andra forskare
föreslagit alternativa fasindelningar (se Ochs 1997). På senare år har Labov
fått efterföljare bland systemisk-funktionella lingvister, som undersökt olika
typer av berättelser (Plum 1988, Rothery & Stenglin 1997, Martin & Rose
2008).
Under årens lopp har många av de forskare som intresserat sig för berättelsen som produkt varit upptagna av att diskutera vad som utmärker en berättelse. De har formulerat berättelsedefinitioner och ställt upp specifika villkor
som de menar måste uppfyllas för att en text ska räknas som en berättelse. Det
rör sig om funktionella villkor (t.ex. att en berättelse ska ha en poäng), strukturella villkor (t.ex. att berättelsen ska inkludera de faser som Labov lyfter
fram) och innehållsliga villkor (t.ex. att en berättelse ska ha animata deltagare). Olika kombinationer av kriterier har sedan använts för att urskilja berättelser i ett större material. Ett kriterium som återfinns i praktiskt taget alla
strukturalistiska definitioner är att berättelser innehåller handlingar och händelser som förbinds med temporala och kausala länkar.
Med tiden har dock alltfler forskare understrukit det problematiska i att använda strikta kriterier för att ringa in berättelser. Norrby (1998) påpekar att
berättelsebegreppet (åtminstone i viss mån) är kulturspecifikt. Detta innebär
för det första att människor i allmänhet har en intuitiv och icke-teoretisk kunskap om vad en berättelse är och för det andra att enskilda människors uppfattning om vad som är en berättelse kan gå isär. Därför ser hon det som omöjligt att formulera en generell, kontextoberoende berättelsedefinition. David
Rudrum (2005) är av samma uppfattning: om en text är en berättelse har snarare att göra med hur den används och uppfattas i en specifik gemenskap (något som i sig är relaterat till sociala konventioner), och eftersom berättande är
ett socialt fenomen går det inte att a priori stipulera vad som är en berättelse
med utgångspunkt i formella, lingvistiska kriterier, menar han.
Mot bakgrund av resonemang av det här slaget har flera forskare valt att
ansluta sig till tanken att berättelse i stället ska användas som ett prototypbegrepp (se Eriksson 1997). När så sker kan det faktum återspeglas att samtalsdeltagarna själva använder ordet berättelse utan krav på exakt precision
och att gränserna mellan olika slags texter är flytande. I vilken utsträckning
en viss talsekvens kommer att uppfattas som en berättelse beror då på hur
många egenskaper den delar med en typisk medlem av kategorin berättelser,
dvs. en prototyp (jfr narrativitet som gradfenomen, se 4.3) Detta synsätt framstår således som ett försök att hitta en vetenskaplig definition som i högre grad
överensstämmer med berättelse som intuitivt, icke-teoretiskt begrepp
(se Norrby 1998:55–57 för en diskussion om berättelse som intuitivt begrepp
respektive teoretisk konstruktion).
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3.2 Processperspektivet
Inom samtalsanalysen står berättandet som interaktion i centrum, och analysmaterialet utgörs av berättelser i samtal (se t.ex. Polanyi 1981, Tannen
1984:97–129, Ochs & Capps 2001, Kjærbeck 2004b). Samtalsforskare ser
berättande som socialt handlande, och de har kritiserat den strukturinriktade
berättelseforskningen för att den inte tar hänsyn till kommunikationssituationen och interaktionen. I ett processinriktat perspektiv går det inte att särskilja berättandet från det samtal där det förekommer. Förankring i interaktionen och särskilda interaktionella villkor ackompanjerar alltid en berättelse
i samtal.
En inflytelserik inriktning inom processperspektivet är den etnometodologiska samtalsforskningen, CA (conversation analysis), som i högre eller lägre
grad inspirerat flera av de forskare som omnämns i detta avsnitt. Företrädare
för denna inriktning har ägnat sig åt att på en detaljerad nivå undersöka hur
berättelser iscensätts i samtal. Etnometodologiska samtalsforskare har bland
annat konstaterat att det turtagningsmönster som vanligen gäller för spontana,
icke-institutionella samtal upphävs när någon berättar en historia (Sacks,
Schegloff & Jefferson 1974); den som lyssnar till en berättelse förväntas orientera sig mot denna, bland annat genom att inte avbryta med ovidkommande
inlägg men också genom att komma med responser (Polanyi 1985). En annan
insikt som sprungit ur den CA-orienterade berättelseforskningen är att muntliga berättelser är interaktionella konstruktioner, där lyssnarna inte är passiva
utan aktivt deltar i berättandet (se t.ex. Eriksson 1997).
Inom CA, som utgår från ett deltagarperspektiv, finns det i princip inget
behov av att strikt avgränsa berättelser, åtminstone inte a priori. Utgångspunkten är snarare att det som samtalsdeltagarna behandlar som en berättelse
också är en berättelse. Enskilda samtalsforskare har dock känt sig nödgade att
sätta upp kriterier för att på ett systematiskt sätt kunna urskilja berättelser i ett
större analysmaterial. Ett exempel är Mats Eriksson (1997), som i sin undersökning av ungdomars spontana berättande ställer upp tre villkor: ett innehållsligt (att berättelsen innehåller en eller flera handlingar eller händelser som
framställs som om de har ägt rum i det förflutna och i den verkliga världen),
ett funktionellt (att berättelsen ska ha en poäng) och ett interaktionellt (att
minst två av deltagarna i samtalet är orienterade mot berättelsen). Hans definition kan ses som ett försök att förena ett interaktionellt synsätt med ett mer
traditionellt perspektiv med fokus på berättelsen som produkt (Norrby
1998:53).
Medan berättelseinriktad CA-forskning i hög grad har fokuserat på att undersöka ”berättandets grammatik i samtal” finns det annan samtalsforskning
som även intresserar sig för berättelsens relation till de vidare sociala och kulturella kontexterna. Berättelsen och berättandet betraktas då ofta som redskap
i specifika aktiviteter och verksamheter. En stor del av den språkvetenskapliga
berättelseforskning som gjorts i Sverige under de senaste decennierna kan räk39

nas hit (t.ex. Adelswärd 1991, Eriksson 1997, Norrby 1998, Milles 2003:123–
142 och Kahlin 2008). Även den retoriska berättelseforskningen, som ofta fokuserar på det avsiktliga med att berätta och på berättelsens effekt på publiken,
kan hänföras till den deltagarinriktade berättelseforskningen.

3.3 Den nya berättelseforskningen
I följande avsnitt presenteras de senaste inriktningarna inom både narratologi
och berättelseinriktad samtalsforskning. Det rör sig om trender i berättelseforskningen som framträtt som allt mer centrala efter millennieskiftet (dvs.
efter den tidpunkt då indelningen i produkt- och processperspektivet gjordes).
Dagens narratologer intresserar sig i hög grad för kontexten och läsaren.
De inriktar sig dessutom på fler områden än litteratur, till exempel musikvideor och reklam. Nya medier har gett upphov till nya inriktningar, som digital narratologi (t.ex. Page & Thomas 2011) och transmedial narratologi (t.ex.
Ryan 2004a). I centrum för den nya berättelserforskningen står begrepp och
företeelser som narrativitet, multimodalitet, hypertext, associationskedjor och
interaktion. Narrativitet i förhållande till interaktion har bland annat diskuterats inom datorspelsforskningen (t.ex. Juul 1999, Carlquist 2002, Pearce
2004). Hypertext som fenomen har utforskats i relation till både digitala
hyperromaner och datorspel (t.ex. Gunder 2004). Berättelser ses i flera av de
nyare studierna som något framväxande (emergent), som något i ständig omdaning, och forskarna intresserar sig för berättelsefragment, allusioner och antydningar. Det grundläggande förhållningssättet till berättelser har också förändrats: om den strukturalistiska narratologin betonade skillnaden mellan
språk och (berättelse)värld (sujett och fabula) framstår gestaltningen av verkligheten för de nya narratologerna som oskiljbar från själva verkligheten
(Jansson 2002).
Den nya narratologin (och dess olika inriktningar) har benämnts på skiftande sätt; det talas om postmodern (Jansson 2002, Herman & Vervaeck
2005), kontextuell (Chatman 199015, Andersen 2007), poststrukturalistisk
(Jansson 2002, Andersen 2007) och postklassisk (Herman & Vervaeck 2005)
narratologi. Medan den strukturalistiska narratologin idag är en välutvecklad
disciplin kan inte detsamma sägas om den nya narratologin. Bo Jansson (2002)
ifrågasätter till och med om det alls finns någon postmodernistisk eller poststrukturalistisk berättarteori – snarare, menar han, rör det sig om ett skisserat
förslag eller en ungefärlig idé som utvecklats av vissa kritiker och teoretiker.
Inom den nya narratologin betraktas berättelser inte enbart som strukturer
utan också – och framför allt – som handlingar. Det intressanta är inte längre

15
I artikeln “What can we learn from contextualist narratology?” riktar Seymour Chatman
(1990) skarp kritik mot den narratologiska position som han beskriver som ”den kontextuella”.
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berättelsernas systematik och universella grundstruktur utan snarare relationerna mellan berättelserna och de konkreta situationer och kontexter som berättelserna utgör en del av. Annorlunda uttryckt anses inte de temporala och
kausala länkarna mellan händelser och handlingar vara det som primärt skapar
mening i en berättelse, utan meningsfullheten ses som ett resultat av interaktionen mellan texten och en specifik läsare som befinner sig i en viss situation
(jfr Herman & Vervaeck 2005). Den nya narratologin är tolkande och fokuserar på det partikulära och historiska, till skillnad från den strukturalistiska narratologin, som snarare är taxonomisk och intresserar sig för det universella
(Iversen & Skov Nielsen 2004).
Inom den nya narratologin har strukturer spelat ut sin roll. Berättelser ses
inte längre som ordnade helheter, utan det som utforskas är i stället polyfona
berättelser, nätverk och brottstycken av berättelser. Berättelsen betraktas som
sammansatt av narrativa resurser, och den definieras inte utifrån sitt mimetiska
förhållande till en fabula som anses ha en självständig existens utan i relation
till de övriga berättelserna i nätverket och i förhållande till det fält som den
används inom och utgör en del av.
En forskare som argumenterar för ett kontextuellt och poststrukturalistiskt
perspektiv på berättande i organisationskontexter är Eva Christensen (2004).
Hon understryker att det är vanskligt att utgå från en snäv berättelsedefinition,
eftersom berättelser hela tiden byggs ut och berättas vidare. Berättelser förekommer ofta i kedjor eller räckor, och därmed ser hon det som mer fruktbart
att fokusera på den aktuella meningsproduktionen och berättaraktiviteten och
på de olika episoderna i berättelsen än att försöka dela upp texter i entydigt
avgränsade enheter.
Även inom samtalsforskningen betonas berättelsens dynamiska karaktär i
allt större utsträckning. Anna De Fina och Alexandra Georgakopoulou har
återkommande förespråkat ett skifte av fokus från narrativ som text till narrativ som social praktik (2008a, 2008b, 2012).16 Till skillnad från CA-forskningen om berättelser är den inriktning som De Fina och Georgakopoulou
företräder inte bara fokuserad på den mycket lokala interaktionen (här och nu),
utan också de diskurser som influerar interaktionen ses som centrala, liksom
de aktiviteter som berättandet ingår i.
De Fina och Georgakopoulou understryker vikten av att kontextualisera berättelser genom att se dem i ljuset av den sociala praktik som de är en del av;
när en berättelse framförs är det inte bara intressant att göra en detaljerad analys av texten i sig utan det är också väsentligt att fråga sig hur och varför berättelsen framförs och vilka funktioner den fyller i den specifika situationen.

16

I de refererade texterna används begreppet narrative. Detta begrepp är vanligt förekommande
i den engelskspråkiga forskningslitteraturen om berättelser. Ibland används narrative och story
som synonymer. Andra gånger görs en distinktion mellan begreppen, på så vis att det ena används som en övergripande benämning som omfattar flera olika underkategorier (se t.ex. Ochs
1997, Rothery & Stenglin 1997).
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En utgångspunkt är att berättelsen i sig är en social praktik samtidigt som den
kan ingå i andra sociala praktiker.
Genom användning av de dynamiska termerna kontextualisering och rekontextualisering i stället för det mer statiska begreppet kontext betonas berättelsernas aktiva roll i (om)skapandet av de kontexter som de är en del av. Berättelsen betraktas inte som en makrogenre som särskiljs från andra genrer
med hjälp av vissa strukturella karaktäristika, utan i stället ses berättelser som
dynamiska, organiskt framväxande och samkonstruerade genmälen på återkommande retoriska situationer och som resurser som används mer eller
mindre strategiskt. Vidare förespråkar De Fina och Georgakopoulou ett fokus
på det de kallar små berättelser (small stories). Sådana kan till exempel berättas snabbt och elliptisk för att backa upp ett argument. I och med att de kan
vara elliptiska uppfyller de inte nödvändigtvis traditionella berättelsekriterier.
De Fina och Georgakopoulou använder muntliga texter som analysmaterial,
men de hävdar att deras synsätt är tillämpbart även på skriftliga berättelser.17
Georgakopoulou (2011) har också lyft fram det faktum att rekontextualisering
är ett fruktbart begrepp i berättelseanalyser.
Rekontextualisering av berättelser har bland annat undersökts av Charlotte
Linde (2009), som gjort etnografiska studier på ett US-amerikanskt försäkringsbolag. Lindes huvudintresse är i själva verket hur institutioner kommer
ihåg, bearbetar och representerar sitt förflutna. I detta sammanhang framträder
berättande och berättelser som centrala redskap. Linde visar hur berättelser
som traderas i både formella och informella situationer på arbetsplatsen spelar
en central roll i den kollektiva minnesprocessen och i skapandet av organisationens identitet. Bland annat ger hon exempel på hur berättelsen om företagets historia förändras i förhållande till de olika situationer där den används.
Inom ramen för samma undersökning analyserar hon berättelser i termer av
intertextualitet och visar hur medarbetarnas berättelser präglas av intertextuella relationer med organisationens kollektiva och officiella berättelser.
Försöken att hitta en generell berättelsedefinition bestående av ett antal
strikta kriterier, som präglat en stor del av den forskning där berättelsen ses
som en produkt, avfärdas av flera nya narratologer inte bara för att det tycks
vara ett omöjligt företag utan också för att det framstår som mindre meningsfullt och kanske till och med kontraproduktivt för den som vill utforska fenomenet berättande; risken med en strikt avgränsande definition är att vi går
miste om material som skulle kunna hjälpa till att öka vår förståelse av narrativitet (se 4.3–4.4), ett fenomen som spelar en stor roll inom den nya narratologin.
17
Den inriktning som företräds av De Fina och Georgakopoulou kan räknas till processperspektivet. Jag har dock valt att presentera den här, då De Fina och Georgakopoulou uttalat argumenterar för ett berättelsebegrepp som stämmer överens med den kontextuella och poststrukturalistiska narratologins synsätt. Genom att presentera inriktningen här vill jag också bidra till att
luckra upp gränserna mellan berättelseforskning som fokuserar på muntligt respektive skriftligt
material.
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3.4 Berättelsen som kunskapsform
Under de senaste årtiondena har den narrativa forskningen vunnit insteg i allt
fler humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner, något som brukar
omtalas i termer av den narrativa vändningen. Inom många discipliner används narratologin som en ”hjälpvetenskap” (Iversen & Skov Nielsen
2004:14). Forskningens fokus är då inte berättelsen som sådan utan snarare
används berättelser som redskap för att komma åt andra aspekter som är forskarens primära intresse. Exempelvis är det populärt att använda så kallade
livsberättelser som analysmaterial inom vårdvetenskap (se t.ex. Skott 2004a).
Narrativ forskning bedrivs inom bland annat antropologi, etnologi, filosofi,
historia, medie- och kommunikationsvetenskap, psykologi, religionsvetenskap, samhällsvetenskap, socialvetenskap och sociologi. Inom organisationsteorin, där forskare i viss mån intresserat sig för strategiskt berättande, företräds den narrativa forskningen inte minst av David Boje (t.ex. 1991, 1995,
2008), Barbara Czarniawska (t.ex. 1997, 1998, 2005) och Yannis Gabriel
(t.ex. 1995, 2000). Narrativ forskning inom de ämnen som räknats upp ovan
innebär ofta att berättelsen används som metod i materialinsamling och analys
eller att forskaren anlägger ett narrativt perspektiv på sina studieobjekt.
Inom delar av den narrativa forskningen används begreppet berättelse på
ett annorlunda sätt än inom språkvetenskapen. I stället för att berättelsen ses
som en språklig eller diskursiv form betraktas den som en universell kunskapsform och tankeform (t.ex. Kreiswirth 2005). Det innebär att vi människor antas ha en tendens (inlärd eller medfödd) att uppfatta verkligheten i berättelsens form och att narrativisera vår egen erfarenhet, det vill säga att se på
och reflektera över våra liv som om de utgjorde berättelser. Berättelsen blir då
något som vi förlitar oss på för att organisera våra erfarenheter av världen och
vårt sätt att tänka och interagera (t.ex. Czarniawska 1998): vi silar den osorterade ström av erfarenheter som ständigt sköljer över oss genom ett narrativt
filter, så att vi tillskriver människor motiv och roller, sammanlänkar händelser,
avgränsar händelseförlopp, attribuerar kausalitet till skeenden etc. Endast på
så vis kan vi göra verkligheten greppbar. Enligt detta synsätt ligger berättelsen
till grund både för hur vi skapar mening i våra liv och för vår konstruktion av
individuella identiteter. Våra identiteter antas därmed vara konstruerade som
berättelser; de är narrativa (t.ex. Johansson 2005).
Psykologen Jerome Bruner (1986) särskiljer narrativ kunskap (mode of
thought) från vetenskaplig eller paradigmatisk kunskap, en distinktion som
många forskare har funnit fruktbar (t.ex. Czarniawska 1997, Reff Pedersen
2004). Dessa båda kunskapsformer vilar på olika grunder och gör olika anspråk. Den narrativa kunskapen är antropocentrisk; den ställer människan i
centrum, och människans avsikter, beslut och farhågor spelar en avgörande
roll. Det är människors intentioner som berättelser handlar om, och det är
dessa intentioner som binder samman det berättade till en helhet, en berättelse.
Grundantagandet är att den narrativa kunskapen helt enkelt berättar om värld43

en så som människorna ser den, till skillnad från den vetenskapliga kunskapen,
som strävar mot abstraktion, objektivitet, kategorisering och generell lagbundenhet. Strategiskt berättande kan sägas bygga på en narrativ kunskapssyn.
I vissa kretsar framhålls gärna berättelsen (eller narrativen, som benämningen ofta lyder) både som den primära kunskapsformen och som den primära kommunikationsformen, en inställning som i viss mån väckt kritik (se
t.ex. Linell 2009:244). (Konsulter och andra förespråkare för corporate storytelling lutar sig ofta mot diskurser där berättelsen ges en sådan privilegierad
ställning.)
Ett begrepp som kan relateras till berättelsen som kunskapsform är metaberättelsen (Lyotard 1984, Bamberg 2008).18 Begreppet används vanligen för
att benämna ett perspektiv eller tankesätt som styr hur vi uppfattar företeelser
och händelser. Metaberättelser kan således beskrivas som sociokulturella tolkningsramar eller centrala föreställningar i ett samhälle.19 Lars-Christer Hydén
(2008:96), som använder benämningen mästarberättelser, karaktäriserar dem
som ”ett slags grundläggande berättelser som har en speciell ideologisk tyngd
i en kultur”. Mästarberättelser använder vi, enligt Hydén, som utgångspunkt
för nya berättelser.
I någon mening påminner begreppet mästarberättelse om det som i samband med storytelling brukar omtalas som företagets eller organisationens
kärnberättelse, grundberättelse, ramberättelse eller varumärkesberättelse
(t.ex. Fog, Budtz & Munch 2009, Smedegaard 2011, Frankel & Rinäs 2013).
Vad som avses med grundberättelsen (som är det uttryck som jag har valt att
använda i avhandlingen) kan beskrivas som en organisations (eller ett varumärkes eller en stads) ”övergripande berättelse” (jfr Hansen, Norlyk & Lundholt 2013), det vill säga dess identitet betraktad genom en narrativ optik. Företagets grundberättelse är således en organisatorisk motsvarighet till den individuella livsberättelsen (för begreppet livsberättelse se t.ex. Linde 1993, Johansson 2005). Den existerar som en föreställning, som kan instantieras i olika
texter. Liksom livsberättelser byggs organisationens grundberättelser upp av
många interrelaterade berättelser (dvs. berättelser i språklig form), och den
uttrycks i såväl fragment som färdiga berättelser och kollektiva sätt att berätta
(jfr Ekman 2004).
Grundberättelsen är en konstruktion som tillskrivs organisationen eller
varumärket. Det rör sig om en narrativiserad föreställning (en föreställning
som kan uttryckas i form av en berättelse eller snarare i form av ett nätverk av
berättelser; jfr Johansen 2011) om hur och varför organisationen grundades,
vad som hände sedan, var organisationen står nu, vilken framtidsinriktning
den har samt vad som är organisationens värderingar, uppgift och existensberättigande. Det går naturligtvis att tänka sig att det finns flera grundberättelser
18

Som synonyma begrepp används ofta master narrative eller stor berättelse (grand récit).
Enligt Lyotard (1984), som myntade begreppet, präglas det postmoderna samhället av förlusten av metaberättelser.
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om en och samma organisation, precis som det finns flera diskurser om ett och
samma ämne. Exempelvis kan organisationsledningen företräda en grundberättelse (den officiella), medan (vissa grupper av) anställda kan bekänna sig
till en annan grundberättelse. I likhet med livsberättelser är grundberättelser
dessutom föränderliga. De är ständigt framväxande och dynamiska. Det gäller
även de delar av berättelsen som handlar om det förgångna; berättelser om det
förflutna förändras ständigt i ljuset av nuet. Enligt Flemming Smedegaard
(2011:35) är grundberättelsen det som gör ”at vi ikke blot går på arbejde for
at tjene nogle penge, men fordi det tjener ett højere formål […] Det er kernefortællingen, som fortæller, hvordan virksomheden gør en forskel, hvorfor
kunderne skal benytte denne virksomhed, og hvorfor man som medarbejder
skal arbejde i netop denne virksomhed”.
Liksom mästarberättelsen används som utgångspunkt för nya berättelser
används grundberättelsen om organisationen som utgångspunkt för nya strategiska berättelser. I detta sammanhang är titeln på Sophie Esmann Andersens
danska doktorsavhandling belysande: Brands som fortællinger – fortællinger
om brands (2007). Begreppet grundberättelse kan då knytas till titelns första
led (och till synen på berättelsen som kunskapsform), medan berättelsen som
konkret språklig form är vad som åsyftas i titelns andra led.

3.5 Berättelsens övergripande funktioner
Som nämnts ovan har forskare satt upp berättelsevillkor av skilda slag: strukturella, interaktionella, innehållsliga och funktionella. Den tidigare berättelseforskningen har således inte enbart fokuserat på berättelsens struktur och på
berättandet som process utan även berättelsens funktioner har intresserat
många forskare, såväl språkvetare som forskare med bakgrund i andra discipliner.20
Lars-Christer Hydén (2008:91–92) delar in de funktioner som berättelser
och berättande kan fylla i tre kategorier: kognitiva, identitetsskapande samt
kunskapsmässiga och moraliska. Utöver dessa kategorier nämner han också
funktionen att bjuda på estetiska upplevelser. Exempel på kognitiva funktioner är att berättelser kan hjälpa oss att minnas, att planera framåt och att
organisera händelser, vilket gör att vi kan förstå vad som har hänt. Vårdvetenskapliga forskare hävdar att så kallade sjukdomsberättelser fyller en sådan organiserande funktion (t.ex. Öhlén 2004). Andra forskare fokuserar på berättelsens identitetsskapande funktion (t.ex. Linde 1993, 2009, Kahlin 2008).
Denna funktion står också i förgrunden när det handlar om livsberättelser
(t.ex. Johansson 2005). En aspekt som är relaterad till identitetsskapande är
berättelsen som självpresentation, det vil säga det faktum att vi säger något
20
Elliot Mishler (1997) urskiljer forskning om berättelsens funktioner som ett särskilt spår inom
den vidare berättelseforskningen.
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om oss själva varje gång vi berättar en berättelse (oavsett vad berättelsen handlar om). Både Eriksson (1997) och Milles (2003) intresserar sig för denna
aspekt av berättandet. Berättelser antas också kunna skapa gemenskap och
tillhörighet, något som framhålls inte minst inom den historiska och antropologiska narrativa forskningen (se även Rothery & Stenglin 1997). Även denna
funktion kan ses som förknippad med den identitetsskapande funktionen.
Ett återkommande påstående i litteratur om narrativ forskning är att berättelser är meningsskapande (se t.ex. Bruner 1986, 1990, Czarniawska 1998).
Enligt Carola Skott är det sättet att ordna och sammanlänka händelser som
skapar mening, både när vi berättar och när vi lyssnar till berättelser. Hon
skriver: ”När vi frågar oss vad något betyder handlar det ofta om hur det
hänger ihop med något annat. Detta sammanhang formas i berättandet” (Skott
2004b:65).
Den estetiska funktionen hamnar ofta i bakgrunden i forskningslitteraturen.
Joan Rothery och Maree Stenglin (1997) betonar dock att berättelser har ett
underhållningsvärde (något som torde vara centralt när det handlar om strategiskt berättande, åtminstone utåtriktat strategiskt berättande, som syftar till att
engagera externa personer på frivillig basis). Stefan Iversen (2013), som anlägger ett retoriskt perspektiv på frågan om berättelsens funktioner, hävdar att
berättelser kan användas för att öka publikens möjlighet till inlevelse.
John Lucaites och Celeste Condit (1985) utgår från att berättelser har olika
funktioner – och därmed får olika former – i olika typer av diskurser. De skiljer mellan en poetisk, en dialektisk och en retorisk diskurs, vars mål det är att
söka konstnärlig komplexitet, upplysning respektive makt och inflytande. De
hävdar att berättelser som används i retoriska syften för att utöva makt och
inflytande (dit torde strategiska berättelser räknas) vanligen är korta och koncisa (för att publiken lätt ska kunna ta dem till sig) och att de alltid utgör en
delmängd av en diskurs som är riktad mot ett specifikt, ofta tämligen konkret
syfte. Därmed är retoriska berättelser också oupplösligt förenade med den så
kallade avsändaren. Vidare understryker de att såväl form som innehåll är sekundära aspekter i förhållande till funktionen när det kommer till retoriska
berättelser. Retoriska berättelser syftar dessutom alltid till att påverka lyssnarna (eller läsarna) i bemärkelsen att få dem till att utföra handlingar av något
slag.
Berättelser som används i retoriska syften fyller en argumenterande funktion.21 Sådana berättelser kan fungera som argument i sig själva eller som led
i en argumentation (Hellspong 2000). I det sistnämnda fallet används berättelsen som en grund för argumentet, i det förstnämnda fallet ersätter berättelsen
argumentet (jfr begreppet mytoposis; van Leeuwen & Wodak 1999, van
21

Jfr Virtanen (1992), som menar att berättande text (den narrativa texttypen) kan användas för
att fylla såväl berättande och beskrivande som argumenterande och utredande funktioner. Enligt
Virtanen är den narrativa texttypen därmed den mest flexibla av alla texttyper.
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Leeuwen 2007, 2008). Till skillnad från ett traditionellt argument går en berättelse inte att sammanfatta som en proposition (ett sakpåstående). Lennart
Hellspong (2000:27) skriver om berättelsen att ”[h]os den finns något oreducerbart vindlande och förgrenat som skiljer den från en rak utsaga om hur något är eller borde vara”. Berättelser är gestaltande, inte konstaterande; de visar
något snarare än påstår något. Detta gör, enligt Hellspong, berättelsen till ett
lämpligt redskap för den som vill hävda en tes indirekt. Engagerande berättelser har ett egenvärde och detta brukar räcka för att det ska vara legitimt att
berätta dem. Resultatet kan bli att lyssnaren eller läsaren omedvetet godtar
både en tes som finns ”inbakad” i berättelsen och de premisser som berättelsen
vilar på. Hellspong tar upp ytterligare en egenskap hos berättelser som gör att
de med fördel kan användas som argument eller som led i en argumentation,
nämligen att de är öppna för olika tolkningar, vilket gör att de lättare kan infogas i lyssnarens (eller läsarens) redan befintliga tankeramar.

3.6 Slutsatser och utgångspunkter för avhandlingen
Det går inte att dra någon skarp gräns mellan språkvetenskaplig och annan
berättelseforskning, vilket framgått av översikten ovan. Några gemensamma
nämnare går ändå att urskilja i många av de berättelseinriktade studier som
genomförts av språkvetare, utöver det faktum att språket står i fokus, exempelvis att stor vikt läggs vid definitionen av begreppet berättelse och att det är
kutym med noggranna redogörelser för hur excerpieringen av berättelser ur
analysmaterialet har gått till. I båda dessa aspekter avviker min undersökning
från den språkvetenskapliga traditionen. Jag utgår i stället i flera av mina analyser från ett deltagarorienterat berättelsebegrepp. Detta vägval bör ses i ljuset
av att ett traditionellt berättelsebegrepp sällan är användbart i förhållande till
strategiskt berättande, åtminstone inte om vi vill kunna säga något meningsfullt – något som överensstämmer med deltagarperspektivet – om denna praktik (jfr Hansen, Norlyk & Lundholt 2013). Detta har i sin tur lett till att begreppet narrativitet (som presenteras närmare i kapitel 4) har blivit centralt i
avhandlingens analyser. Huruvida något är att betrakta som en berättelse är
inte mitt fokus utan snarare hur narrativitet används som resurs för att nå övergripande verksamhetsmål i en organisationskontext.
Detta fokus på narrativitet ligger i linje med den nya berättelseforskningens
intresseområden. Jag ansluter mig också till den nya berättelseforskningen i
den bemärkelsen att jag inte enbart intresserar mig för berättelsen som sådan
utan också för det betydelseskapande som kan knytas till dess mediering och
dess användning i en viss situation. Jag delar således intresset för berättandets
kontexter med de nya narratologerna.
Samtidigt som jag betonar kontexternas roll använder jag vissa analysredskap från den strukturalistiska narratologin. De strukturalistiska modellerna
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används i mina analyser som redskap för att analysera texter i termer av rekontextualisering, remediering, intertextualitet och interaktivitet samt för att
undersöka hur olika organisationer använder sig av narrativa resurser. Jag ser
struktur och funktion som tätt sammanbundna (jfr Kjærbeck 2001), och utifrån
ett sådant synsätt blir det orimligt att betrakta berättelser som dekontextualiserade enheter. Således är kontexten alltid närvarande och central i mina analyser, även i de delar av analyserna där berättelsernas struktur undersöks. Vidare fokuserar jag på de interaktionella villkor som präglar berättandet och
berättelserna. Med andra ord är såväl produktperspektivet och processperspektivet som den nya berättelseforskningen relevanta i förhållande till avhandlingens analyser. Vad jag vill bidra med är en undersökning med fokus
på både berättelsens interna struktur och interaktionella aspekter. Jag utgår i
stor utsträckning från relativt monologiska texter och ser det som en utmaning
att försöka närma mig dem som delar av pågående interaktioner. Min ambition
är vidare att använda tradionella narratologiska redskap i ett sociosemiotiskt
och dialogiskt ramverk.
Som tidigare nämnts inriktar jag mig på det strategiska berättandets funktion att skapa såväl en bild av organisationen (jfr berättelsen som självpresentation) som identifikation och relationer i syfte att påverka människor. Att det
råder relativt stor enighet om att berättelser kan fylla dessa funktioner framgår
av den tidigare berättelseforskningen – samtidigt som det står klart att det inte
på något sätt handlar om funktioner som är specifika för just strategiskt berättande.
De två synsätten på begreppet berättelse som presenterats ovan – berättelsen som konkret språklig form och berättelsen som kunskapsform (jfr Johansson 2005) – används ofta parallellt. Även i förhållande till strategiskt berättande är båda dessa synsätt aktuella, något som i avhandlingen tar sig uttryck
i att jag i viss utsträckning använder begreppet grundberättelse för att belysa
specifika aspekter av det strategiska berättandet och av de konkreta språkliga
berättelser som undersöks.
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4 Teoretiska perspektiv

I det här kapitlet redogörs för avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Först
introduceras det sociosemiotiska ramverket och de dialogiska begrepp som
används i analyserna. Därefter presenteras begreppet narrativitet. Avslutningsvis diskuteras vilka konsekvenser de sociosemiotiska och dialogiska perspektiven får för mitt synsätt på berättelser och narrativitet.

4.1 Resurser och betydelsepotentialer
Inom sociosemiotiken ses språket som en potential som används av människor
för att uttrycka betydelser (t.ex. van Leeuwen 2005). Medan semiotikern talar
om tecken med fastslagna betydelser talar sociosemiotikern om resurser med
betydelsepotentialer. Semiotiska resurser, som är ett nyckelbegrepp inom
sociosemiotiken, har definierats som ”meningsskapande material som kan användas för kommunikation” (Björkvall 2009:14). Bokstäver är ett exempel på
en semiotisk resurs. När flera semiotiska resurser används på ett mer organiserat sätt talar jag i avhandlingen om kommunikationssätt. 22 Exempel på kommunikationssätt är skrift och tal. Vårt behov av att uttrycka betydelser antas
ligga till grund för all kommunikativ praxis. Allt betydelseskapande är vidare
socialt betingat, vilket innebär att det äger rum inom ramen för specifika situationer som präglas av bestämda sociala villkor (t.ex. Hodge & Kress 1988).
Denna syn på betydelseskapande utgår jag från i avhandlingens analyser. Ytterligare två centrala utgångspunkter är att betydelse skapas simultant i flera
stratum i kommunikationen och att det finns grundläggande principer för hur
nya betydelser skapas.

4.1.1 Betydelse skapas i flera lager
Enligt en sociosemiotisk språksyn går det aldrig att på förhand fastslå vilka
betydelser en viss semiotisk resurs uttrycker, utan resurser får sin betydelse
först i den situation där de används. Betydelsen färgas av situationen men
också av kulturella konventioner och av de tidigare kontexter där resursen använts. Språket ses alltså som ett dynamiskt system som kan nyttjas på ett in-

22

En sociosemiotisk term för detta är semiotiska modaliteter (Björkvall 2009:14).
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novativt sätt för att fylla mänskliga kommunikativa behov. Dessutom är betydelseskapande alltid multimodalt. En text är inte bara en språklig struktur utan
en multimodal struktur (jfr Gunnarsson & Karlsson 2007) och betydelse
skapas i ”multipla artikulationer” (Kress & van Leeuwen 2001). Gunther
Kress och Theo van Leeuwen (2001) utgår från att betydelse skapas i fyra
praktikdomäner eller stratum (lager) i kommunikationen: diskurs, design, produktion och distribution. Diskurser realiseras i design som realiseras i produktion. (Distribution refererar till den tekniska omkodningen av semiotiska
produkter i distributionssyfte och är, enligt Kress och van Leeuwen, ännu inte
fullt utvecklad som ett stratum för betydelseskapande.)
För att förtydliga hur betydelse skapas i flera lager exemplifierar Kress och
van Leeuwen (2001:59–63) med ett visitkort: Inte bara det som står på kortet
skapar betydelse utan också typografin, formgivningen, kvaliteten och färgen
på papperet etc. Exempelvis kan ett sirligt typsnitt realisera betydelser som
elegans eller romantik, medan ett högkvalitativt papper kan aktualisera betydelser som ekonomisk stabilitet och god smak. Vidare signalerar ett rosa kort
något annat än ett vitt kort. Även kortet som kulturellt objekt skapar betydelse
– inte alla människor har visitkort. Att en person har ett visitkort indikerar
(exemlpelvis) att hen har en viktig position i yrkeslivet.
I avhandlingen fokuserar jag på praktikdomänerna diskurs, design och produktion. Diskurser definieras av Kress och van Leeuwen (2001:4) som ”socially constructed knowledges of (some aspect of) reality” (jfr Foucault, t.ex.
1972). van Leeuwen (2005) lyfter fram att diskurser är resurser som vi använder för att uttrycka olika aspekter av verkligheten, samtidigt som de är ramverk som vi använder för att göra verkligheten begriplig. Diskurser bestämmer
inte vad vi kan säga om verkligheten, men ändå kan vi inte uttrycka något om
verkligheten utan dem. Vidare understryker han att alla diskurser per definition är begränsade perspektiv i den bemärkelsen att de utesluter eller underminerar andra sätt att se på världen; de gör det möjligt att hävda vissa kunskaper och åsikter, medan de osynliggör andra eller gör det omöjligt att uttrycka dem. I avhandlingens analysdel ansluter jag mig till van Leeuwens definition av diskurser liksom till följande definition av Gee, Hull och Lankshear
(1996:10):
A Discourse is composed of ways of talking, listening, reading, writing, acting,
interacting, believing, valuing, and using tools and objects, in particular settings and at specific times, so as to display or to recognize a particular social
identity.

Min utgångspunkt är således att diskurser inte enbart realiseras semiotiskt utan
också i interaktioner, relationer etc. Diskurser positionerar människor, socialt
och kulturellt, och de kan också användas av människor som vill positionera
sig på ett visst sätt för att uttrycka en specifik identitet.
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Enligt Solin (2001) har diskursbegreppet ofta använts på ett tämligen ospecificerat sätt i konkreta analyser. van Leeuwen konkretiserar begreppet genom
att betrakta diskurser som uppbyggda av ett antal påståenden eller element
(2005:91–116, 2008). Han utgår från att våra diskurser, våra kunskaper om
världen, ursprungligen härstammar från vad vi gör i den. Diskurser modelleras
således på sociala praktiker, men de transformerar dessa praktiker på sätt som
säkrar vissa intressen i en given social kontext.
Diskurser består, enligt van Leeuwen, av två sorters element: dels element
som används för att realisera eller representera sociala praktiker (till exempel
aktörer och aktioner), dels idéer och attityder som vidhäftar dessa praktiker.
I specifika diskurser transformeras den förstnämnda typen av element på olika
sätt. Diskurser kan exempelvis utesluta vissa av de aktörer som är involverade
i en social praktik på så vis att de aldrig omnämns.
Diskurser handlar inte bara om vad vi gör utan också om varför vi gör det.
Det är detta som uttrycks genom de idémässiga elementen. Enligt Theo van
Leeuwen är dessa element huvudsakligen av tre slag: värderingar, syften och
legitimeringar. När vi realiserar en social praktik inom ramen för en viss diskurs tillskriver vi den alltså värderingar och syften och vi legitimerar den på
olika sätt (se kapitel 7).
Design är steget mellan diskurs och produktion eller mellan innehåll och
uttryck. Design är med andra ord en abstrakt konceptualisering, som kan realiseras i olika materialiteter. Till designen räknas bland annat valet av vilka
semiotiska resurser som ska användas för att uttrycka betydelser och hur dessa
ska kombineras. I designen inkluderas också berättelseformen; enligt Kress
och van Leeuwen (2001:6) använder en deckarförfattare inte bara språket för
att formge eller ”designa” deckaren utan också berättelseformen (the mode of
narrative). Berättelsen ser de som en kommunikationsform i sin egen rätt därför att den låter diskurser formuleras på särskilda sätt (bland annat sätt som
personifierar och dramatiserar diskurser), därför att den konstituerar en särskild form av interaktion och därför att den kan realiseras i olika medier.
Design är således ett medel för att realisera diskurser i en given kommunikationssituation, men det råder ett dialektiskt förhållande så att designen också
lägger till något nytt: den realiserar kommunikationssituationen där socialt
konstruerad kunskap transformeras till interaktion.
Produktion är den praktikdomän där semiotiska artefakter artikuleras och
organiseras materiellt. Produktion ger förnimbar form åt designen men lägger
också till innebörd. Ett exempel är att sättet som ett ord uttalas på skapar betydelse vid sidan om ordets referentiella och konnotativa betydelser.

4.1.2 Skapande av nya betydelser
I avhandlingens analyser undersöks inte bara hur betydelse skapas av de strategiska berättelsernas innehåll (ideationen), utan jag intresserar mig också för
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hur betydelse skapas på andra nivåer i kommunikationen. Exempelvis undersöks vilka betydelser som skapas av berättandet som praktik, det vill säga av
det faktum att organisationer berättar snarare än vad de berättar. De betydelser
som skapas i och med att berättelsen används som kommunikationsform är
förknippade med var och hur berättelser och berättande har använts tidigare,
det vill säga härkomstkonnotation (Kress & van Leeuwen 2001).23
Härkomstkonnotation är enligt Kress och van Leewuen en grundläggande
semiotisk princip som är central när nya betydelser utvecklas. Det handlar om
ett överförande (en import) av betydelser från en kontext till en annan.
Björkvall talar om ”dialog mellan kontexter” (2009:128) och om ”meningsskapande genom konnotation” (2009:129) när han beskriver de principer som
betydelseskapande genom härkomstkonnotation bygger på. Som exempel
nämner Kress och van Leeuwen (2001:23) en parfym; när parfymen ges namnet Paris överförs betydelser som förknippas med den franska staden (till exempel mode, vår, romantik) till parfymen. Ett annat exempel skulle kunna vara
när Moderaterna började kalla sig ”det nya arbetarpartiet” i syfte att förknippas med betydelser som tidigare kopplats till arbetare och till Socialdemokraterna.
Härkomstkonnotation ligger nära Roland Barthes mytbegrepp (2007
[1957]). Kress och van Leeuwen hänvisar också till Barthes när de skriver att
de betydelser som överförs på detta vis är oprecisa. I själva verket rör det sig
om hela diskurser som överförs (mer eller mindre medvetet) utan att för den
skull formuleras explicit. Dessa diskurser antyds bara, och just själva vagheten
leder till att det blir svårt att ifrågasätta dem. Resultatet blir, enligt Kress och
van Leeuwen, att inga frågor ställs. Vad mera är: Myten är aldrig neutral. Den
är alltid värdeladdad och den väcker därför känslor.
En annan semiotisk princip som är relevant i förhållande till mitt analysmaterial är metonymi. Metonymi belyser vissa aspekter och undertrycker
andra och därigenom skapas, enligt van Leeuwen (2005:34), nya betydelser.
Som exempel på metonymer nämner han när vi talar om producenten i stället
för produkten (”Jag såg en Picasso”), liksom när vi talar om institutionen i
stället för de ansvariga personerna. (Ett exempel på det sistnämnda är när jag
i avhandlingen använder ordet organisationen trots att jag egentligen syftar på
vissa personer inom organisationen, företrädesvis ledningen och de som agerar på ledningens uppdrag eller delar ledningens synsätt; se 1.4.) Härkomstkonnotation används i avhandlingen som ett analysbegrepp. Begreppet metonymi används i diskussionerna om hur strategiskt berättande skapar betydelser.

23

Medan Kress och van Leeuwen (2001) talar om provenance (’härkomst’) talar van Leeuwen
(2005:37–42) om connotation. Björkvall (2009:128–130) har på svenska använt begreppet konnotation. Jag väljer att tala om härkomstkonnotation för att specificera att det inte rör sig om
vilka konnotationer som helst utan om associationer som baseras på härkomst.
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4.2 Dialogiska begrepp
De texter som analyseras i avhandlingen betraktar jag som led i interaktion.
Det innebär att jag ser språkande som handling. Närmare bestämt utgår jag
från att berättelsen är en social praktik i sig samtidigt som den ingår som en
del i andra sociala praktiker. För att kunna undersöka berättelser som led i
interaktion, trots att jag i många fall saknar inblick i de specifika situationer
där mina analystexter skapas och används, använder jag mig av dialogiska
begrepp som intertextualitet, rekontextualisering och remediering. Dessa begrepp diskuteras i följande avsnitt.

4.2.1 Intertextualitet
Begreppet intertextualitet används i avhandlingen framför allt i analyserna av
strategiska berättelser i kapitel 10. Intertextualitet är ett begrepp som tar fasta
på att varje text är beroende av andra texter, både föregående och kommande
texter.24 Mer specifikt innebär intertextualitet att varje text i sig rymmer en
mångfald röster i form av spår av tidigare texter. Dessutom bär varje ord med
sig betydelser från de tidigare tillfällen då det använts. Likaså finns redan i
själva texten en aning om framtida texter – varje text är uppbyggd så att den
förutsätter dessa framtida texter. I en grundläggande bemärkelse är vi alltid
beroende av språkliga koder och konventioner för att kunna göra oss förstådda
– när vi skriver en text använder vi oss av befintliga genrekonventioner, diskurser och språkliga element. Även detta förhållande täcks in av begreppet
intertextualitet.
Inspirerad av franska diskursanalytiker har Norman Fairclough (1992)
konkretiserat begreppet genom en göra en distinktion mellan manifest intertextualitet och interdiskursivitet.25 När det finns ”manifesta” spår i måltexten
av andra texter i form av citat, indirekt tal, anspelningar osv. talar Fairclough
om manifest intertextualitet. Det rör sig alltså om en relativt snäv form av
intertextualitet. Fairclough (1992b:271) understryker dock att en text kan inkorporera eller svara på en annan text utan att detta görs manifest i texten;
det torde således också finnas intertextualitet som inte är manifest. Interdiskursivitet däremot använder han för inlån av textelement på andra nivåer. Det
rör sig om exempelvis diskurser, genrer och register, vilka bidrar med textelement i form av bland annat genrekonventioner och diskursspecifika ordval.
I Per Ledins efterföljd använder jag begreppen textsamspel och normsamspel

24

Bakhtin (t.ex. 1986) talade i detta sammanhang om dialogicitet. Termen intertextualitet används av Kristeva (t.ex. 1986), som på 1960-talet introducerade Bakhtins arbete för en västerländsk publik.
25
Fairclough har under åren använt olika termer för de företeelser som här åsyftas (se Ledin
(1997:32).
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(se Ledin 1997, 2001) i stället för Faircloughs begrepp. Intertextualitet använder jag som en övergripande benämning som omfattar både textsamspel
och normsamspel.26

4.2.2 Rekontextualisering och remediering
Ett begrepp som är beläktat med intertextualitet är rekontextualisering. Detta
begrepp är relevant i avhandlingen eftersom det är fruktbart för den som vill
undersöka det situerade berättandet och användandet av berättelser (jfr Georgakopoulou 2011). Rekontextualisering innebär att textelement förflyttas mellan olika kontexter, något som, enligt Linell (1998), är ett grundläggande villkor i all mänsklig kognition och kommunikation. Linell definierar rekontextualisering som “the dynamic transfer and transformation of something from
one discourse/text-in-context […] to another” (1998:144–145). Som exempel
på element och aspekter som kan rekontextualiseras nämner han bland annat
språkliga uttryck, begrepp, argument, berättelser och synsätt. Rekontextualisering behöver således inte handla om förflyttandet av konkreta element som
ord utan det kan lika gärna handla om abstrakta företeelser som tankesätt.
När delar av texter förflyttas till nya kontexter genom rekontextualisering
genomgår de ofta förändringar i form av förenkling, kondensering, elaborering osv. (Bernstein 2003). Även när så inte är fallet (det vill säga när de formella aspekterna av språkliga uttryck bibehålls under förflyttningen) sker en
förändring i innebörd, eftersom de aktuella elementen inte har en innebörd i
sig själva utan får en specifik mening först i den aktuella kontexten. Därmed
kan rekontextualisering aldrig innebära en ren överföring av en fixerad mening (Linell 1998).
Begreppet rekontextualisering står, enligt Linell (2009:248–249), för något
än mer dynamiskt och grundläggande än begreppet intertextualitet. Han betonar att de flesta rekontextualiseringar tycks innebära att vissa aspekter av kontexter förs vidare från en användningssituation till en annan. Rekontextualisering är med andra ord en företeelse som inte enbart handlar om intertextualitet utan också om interkontextualitet (Linell 1998).
Doris Ravotas och Carol Berkenkotter (1998) argumenterar för att rekontextualisering inte bara har en retrospektiv sida (dvs. att det görs ett urval av
tidigare texter, diskurser osv.) utan att det också finns en framåtblickande
aspekt. De understryker att kommunikation handlar om att adressera olika
publiker, vilket gör det angeläget att delvis förutspå deras tolkningar och rekontextualiseringar. Enligt Ravotas och Berkenkotter är blandningen av olika

26

Intertextualitet har tidigare undersökts i flera språkvetenskapliga studier av reklam, exempelvis Ledins studie av den svenska veckopressens historia (2000), Björkvalls avhandling om modelläsaren i svenska reklamannonser (2003), Ohlssons sociokulturellt inriktade undersökning
av reklam för finansiella produkter (2007) samt Korpus (2008) avhandling om svenska reklamannonser.
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röster i en text alltså inte bara relaterad till olika källor utan också orienterad
gentemot de olika grupper som texten vänder sig till.
Rekontextualisering kan, enligt Linell (1998), studeras i en enskild text,
genom en undersökning av vilka andra texter, diskurser, genrer osv. (det vill
säga vilka andra röster) som kan spåras i denna text. Mångfalden av röster i
en text kan ta sig uttryck i både textsamspel och normsamspel. Men rekontextualisering som företeelse kan också studeras genom undersökningar av intertextuella kedjor, det vill säga kedjor av texter som har intertextuella relationer
med varandra. Det kan då vara intressant att undersöka vilka element som förs
vidare från en text till en annan, vilka som exkluderas, hur de inlånade elementen inbäddas i den nya texten, vilka meningsskiften som därmed äger rum
osv. Även Fairclough (1992) analyserar intertextualitet från två perspektiv,
varav det ena fokuserar på diskursordningar (det vill säga uppsättningar av
diskursiva resurser som är tillgängliga för språkanvändare i specifika sociala
gemenskaper) och det andra på intertextuella kedjor. Båda dessa perspektiv är
relevanta i förhållande till strategiskt berättande, något som framkommer i avhandlingens analyser.
Textkedjor utgör en del av analysmaterialet i kapitel 10. De synonyma begreppen textkedja och intertextuell kedja används ofta i språkvetenskapliga
studier utan att definieras närmare. Anna Solin (2001:27) lyfter fram det faktum att intertextuella kedjor är analytiska (re)konstruktioner. De existerar inte
per se men kan, enligt Solin, (re)konstrueras på grundval av manifesta signaler
om intertextuella relationer, exempelvis citat markerade med citattecken. De
kan också (re)konstrueras på andra sätt: I en undersökning av skrivförlopp i
tre skolklasser använder Per Holmberg och Karolina Wirdenäs (2010) begreppet textkedja för att kartlägga hur skrivförloppen organiseras genom att olika
läs- och skrivtillfällen länkas till varandra. Den sammanhållande faktorn vid
(re)konstruktionen av textkedjor i denna undersökning är alltså skrivandet
som aktivitet i förhållande till ett specifikt mål – den slutgiltiga texten.
I avhandlingen används också begreppet remediering (t.ex. Bolter &
Grusin 1999), som är besläktat med rekontextualisering. Remedering är ett
begrepp som används på lite varierande sätt av olika forskare. Ibland har de
två nämnda begreppen dessutom använts som synonymer, men de riktar uppmärksamheten på skilda aspekter av den process som åsyftas. Remediering
använder jag för att lyfta fram det faktum att texter förflyttas mellan olika
medier och realiseras med hjälp av olika semiotiska resurser.

4.3 Narrativitet
Narrativitet framstår allt mer som en nyckelterm i samtida berättelseforskning. Enkelt uttryckt står begreppet för ”någots berättande karaktär”. Narrativitet uppfattas antingen som en fast och fixerad egenskap hos texter eller som
ett gradfenomen. En definition som överensstämmer med den förstnämnda
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betydelsen är ”the set of properties characterising narratives and distinguishing them from non-narratives” (Prince 2005:38). Narrativitet i den andra
betydelsen kan definieras som ”the set of optional features that make narratives more prototypically narrative-like” (Prince 2005:387).
De tidiga strukturalistiska berättelseforskarna var inte intresserade av fenomenet, med undantag för Greimas, som såg narrativitet som en strukturerande
kraft (Greimas & Courtés 1979 genom Abbott 2014). Att narrativitet har
framträtt som ett alltmer centralt begrepp på senare år kan relateras till att det
möjliggör ett utforskande av texter som instantierar narrativitet utan att för den
skull vara berättelser enligt traditionella (formella och strukturalistiska) berättelsedefinitioner. Narrativitet refererar till en egenskap (eller till egenskaper),
till skillnad från begreppet berättelse, som snarare refererar till ett objekt eller
en kategori (Abbott 2014).
Det är inte alldeles enkelt att på ett uttömmande sätt definiera begreppet
narrativitet, något som uttrycks av H. Porter Abbott (2014) i följande citat:
”As what one might call an ‘adjectival’ noun, narrativity suggests connotatively a felt quality, something that may not be entirely definable or may be
subject to graduations.” Ofta används begreppet på ett subjektivt sätt och den
innebörd som tillskrivs termen varierar i förhållande till sammanhanget. Narrativitet har beskrivits som ”the enabling force of narrative […] present at
every point in the narrative” (Sturgess 1992:28). Andra betonar att narrativitet
(till skillnad från traditionella strukturalistiska berättelsekriterier, som fokuserar på egenskaper som uppfattas som ”inneboende” i texten) riktar uppmärksamheten mot samspelet mellan texten (det medierande objektet) och dess
publik eller uttolkare (t.ed Fludernik 1996, Ryan 2004b).
Narrativitet är till sin natur ett begrepp som präglas av obestämbarhet. Enligt Gerald Prince (1999) är denna obestämbarhet en konstitutiv del av begreppet och därför inte något som forskningen bör sträva efter att eliminera.

4.4 Narrativitet ur ett sociosemiotiskt och dialogiskt
perspektiv
Avhandlingens sociosemiotiska perspektiv tar sig uttryck i att jag betraktar
narrativitet som en resurs för att uttrycka betydelser i bestämda situationer.
Mer specifikt undersöks narrativitet som en resurs för att uttrycka värden som
är ämnade att förknippas med specifika organisationer och varumärken. Dessutom utgår jag från att narrativitet kan manifesteras på olika sätt eller, annorlunda uttryckt, att vi som språkbrukare i en viss situation har tillgång till
en rad olika narrativa resurser. Det dialogiska perspektivet tar sig uttryck i att
jag undersöker strategiskt berättande genom att fokusera på intertextuella relationer mellan berättelser, remediering av berättelser och rekontextualisering
av berättelseelement och diskurser.
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Både inom sociosemiotiken och i dialogiska teorier betonas kontexternas
roll i betydelseskapandet. Som tidigare nämnts är det också en utgångspunkt i
avhandlingen att betydelse inte skapas isolerat i texter utan i samspel mellan
texter och kontexter. Av detta följer att det inte går att göra en meningsfull
analys av en text utan att ta hänsyn till kontexterna som denna text utgör en
del av. Det gäller inte minst vid analyser av strategiska berättelser, eftersom
de ofta är elliptiska och fragmentariska och därmed i hög grad kontextberoende.

4.4.1 Manifesteringar av narrativitet
Det finns en rad egenskaper i texter som bidrar till att texterna uppfattas som
narrativa. Iverssen (2013) talar om dessa narrativa aspekter eller manifesteringar av narrativitet i termer av narrativitetsmarkörer. I avhandlingens analyser är narrativitetsmarkörer centrala på tre sätt. För det första används narrativitetsmarkörer som analytiska utgångspunkter, på så vis att jag går in i
vissa analyser med ambitionen att fokusera på specifika aspekter (exempelvis
är min ingång i analysen i kapitel 8 ett fokus på roller och på komponenten
problem–lösning). För det andra är vissa narrativitetsmarkörer undersökningsobjekt, vilket innebär att jag studerar hur specifika aspekter (exempelvis experientalitet) manifesteras i de strategiska berättelser som analyseras och vad
det i sin tur innebär för betydelseskapandet. För det tredje har jag använt narrativitetsmarkören aktanter (det vill säga det faktum att berättelser präglas av
aktanter som är relaterade till varandra) som utgångspunkt för att urskilja berättelser i en del av analysmaterialet i kapitel 10.
I det följande redovisas ett antal egenskaper som förekommer i mina analystexter och som i tidigare forskning har framhållits som centrala i förhållande till narrativitet. Dessa egenskaper kan beskrivas som narrativitetens
”pool of possibilities”. (Merparten av dem ingår dessutom, i olika urval och
kombinationer, i traditionella berättelsedefinitioner; se 3.1). I avhandlingen
intresserar jag mig för samtliga aspekter som tas upp nedan: handlingar, händelser och intrig, mänskliga projekt och experientalitet samt berättarvärdighet.
Handlingar och händelser
En central narrativitetsmarkör är handlingar och händelser (eventfullness).
Ofta talas det om händelser som följer på varandra, med andra ord händelseförlopp (t.ex. Genette 1980, Hydén 1997, Prince 1982:61–71, 2005:387,
Toolan 2001:6, Iversen 2013:78, Carlshamre u.å.). Narrativiteten i en text anses vara starkare om händelserna inte följer på varandra på ett godtyckligt sätt.
Händelserna och tillstånden i en text som präglas av stark narrativitet sammanlänkas således inte bara av temporalitet utan också av exempelvis kausalitet, vilket innebär att de händelser som förekommer i berättelsen hänger ihop
på ett logiskt sätt så att orsaker och konsekvenser går att urskilja, och av intentionalitet, det vill säga att figurerna i berättelsen är agenter som handlar
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med ett visst mål för ögonen. I detta sammanhang är det värt att notera att vi
människor tycks ha en förmåga att tillskriva kausalitet till händelseförlopp,
även om det som uttrycks explicit i texten endast är temporala samband (Chatman 1978, Czarniawska 1998, Lundholt 2011b).27
Förekomsten av transformationer, det vill säga förändrade tillstånd, anses
också vara en narrativitetsmarkör (t.ex. Czarniawska 1998:2, Ryan 2006:194).
Ofta rör det sig om kriser eller problem som blir lösta (se t.ex. Rothery &
Stenglin 1997:240, Toolan 2001:8, Prince 2005:387, Ryan 2006:194). En berättelse ses då som en rörelse från ett tillstånd av jämvikt och balans (ekvilibrium) till ett tillstånd av kaos (disekvilibrium) till ett nytt tillstånd av jämvikt
(Todorov 1971); i Labovs schema över berättelsens struktur följs bakgrundsfasen orientering av fasen komplikation, som i sin tur följs av upplösning (Labov & Waletzky 1967, Labov 1972). Dessutom anses narrativiteten vara starkare om de händelser och handlingar som skildras är anmärkningsvärda eller
ovanliga på något sätt, det vill säga om de innebär ett brott mot det normala
(t.ex. Ryan 2006:194).
Intrig
Enligt Prince framstår skildringar av händelseförlopp som mer narrativa om
händelserna och handlingarna ramas in som meningsfulla i termer av ett
mänskligt projekt och ett mänskligt universum, något som han åskådliggör
med hjälp av en rad exempel (1982:148–149). Det faktum att händelser, handlingar, figurer och objekt är relaterade till varandra på särskilda sätt i berättelser fångas i begreppet intrig eller engelskans plot. Intrig kan beskrivas som
berättelsens meningsgivande struktur bestående av sammanlänkade element
som bakgrund, aktanter, aktörer, handlingar, händelser och avsikter (jfr Ochs
1997; se även Kjærbeck 2004b).28 Ricœur (1984–1988) använder hellre begreppet emplotment för att understryka det faktum att intrigen är något ständigt framväxande, en dialektisk och dynamisk process, vilket innebär att begreppet rymmer en tidsdimension. Ricoeur ser emplotment som en grundläggande aspekt av narrativitet.
Mänskliga projekt och experientalitet
Att en text har människor (eller animata varelser) som deltagare brukar framhållas som en grundläggande aspekt av narrativitet (t.ex. Toolan 2001:8,
Ryan 2006:194, Carlshamre u.å.). Animata varelser är en förutsättning för att
händelseförlopp ska kunna präglas av intentionalitet. Enligt vissa forskare är
det också ett krav att figurerna i texten ska vara agenter, det vill säga att de
27
Enligt Young (1982) är kausalitet något som tillskrivs händelser i och med att de relateras i
form av en berättelse; berättelsens inledning tillsammans med dess avslutning får oss att uppfatta händelserna i berättelsevärlden som kausalt relaterade.
28
Aktantmodellen (Greimas 1966), som går ut på att alla berättelser innehåller en uppsättning
aktanter eller funktioner relaterade till varandra på bestämda sätt, kan användas för att åskådliggöra intrigen i berättelser (se 6.1).
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ska utföra handlingar. Detta har uttryckts i termer av att mänskliga projekt är
grundläggande för narrativitet (jfr Prince 1999). Att berättelser handlar om en
protagonist (en huvudperson) som har ett projekt är en utsaga som ofta återkommer (t.ex. Gripsrud 2011:242, Kjærbeck 2004b:145).
Förekomsten av animata varelser kan också relateras till en annan aspekt
av narrativitet som framhålls av flera forskare: experientalitet. Enligt Fludernik (1996) är kärnan i narrativitet att det finns någon som upplever det som
händer i berättelsen. Detta ser hon också som utmärkande för berättelser. Fludernik talar i detta sammanhang om experientality. Jag använder här den försvenskade termen experientalitet.29 Fludernik avfärdar den traditionella uppfattningen att handlingar och händelser, temporalitet och sekventialitet är det
mest utmärkande draget för berättelser. I stället ser hon experientalitet som
den grundläggande komponenten. Experientalitet kan visserligen förknippas
med handlingar och händelser, men det centrala för att vi ska kunna tala om
experientalitet är att någon upplever de handlingar och händelser som skildras
som betydelsefulla. Med andra ord menar Fludernik att upplevelsen och inte
händelsen är berättelsens fundamentala element (se Skalin 2005).
Enligt Fludernik kan det finnas berättelser utan en intrig (plot) men däremot
är det otänkbart att tala om berättelser om det inte finns en antropomorfisk
upplevare eller ”erfarare” (experiencer) av något slag, på någon narrativ nivå.
Denna upplevare kan vara en figur i texten, berättaren i texten eller läsaren.
Fludernik definierar inte figurer utifrån deras roll i en intrig utan helt enkelt
utifrån deras fiktiva existens, deras status som existerande, vilket leder till att
hon hellre talar om existenter än om aktanter: ”Actants in my model are not
defined, primarily, by their involvement in a plot but, simply, by their fictional
existence (their status as existents)” (1996:26, kurs. i original). Eftersom existenter prototypiskt är mänskliga kan de tala, tänka och handla fysiskt och
deras agerande präglas med nödvändighet av medvetande, självmedvetande,
perception och emotionalitet. Med hänvisning till Käte Hamburger hävdar
Fludernik att berättelser är den enda form av diskurs som kan porträttera medvetandet, särskilt andras medvetande, inifrån.
Experientalitetens mest grundläggande drag är, enligt Fludernik, förkroppsligande. Förkroppsligande omfattar både specificitet och individualitet,
aspekter som var för sig eller tillsammans har lyfts fram som narrativitetsmarkörer av flera forskare, (t.ex. Rothery & Stenglin 1997:240, Prince 1982:149).
En förkroppsligad existens situeras alltid i en specifik tid och i ett specifikt
rum; existens i mänskliga termer är faktiskt detsamma som förkroppsligande,
hävdar Fludernik.
Även konkretion – en aspekt som är besläktad med specificitet – brukar
framhållas som en narrativitetsmarkör. Exempelvis skriver Prince (1982:149):

29

Denna term används exempelvis av Skalin (2010) i ett berättarkompendium för studenter.

59

”Narrative shies away from abstraction and thrives on concreteness. It concentrates on the particular and not the general”. Enligt Norlyk (2011) präglas
berättelser av konkretion i både språk och handling.
Berättarvärdighet
Berättarvärdighet (tellability) eller det faktum att berättelser har en poäng är
en aspekt som återkommer när berättelsen som kommunikationsform diskuteras (t.ex. Polanyi 1981, Kjaerbeck 2004b:145, Ryan 2006:194). 30 Begreppet
tellability, som introducerades av Labov (1972), refererar till ’det som gör en
berättelse värd att berätta’. Annorlunda uttryckt är det tack vare berättarvärdigheten som lyssnaren (eller läsaren) inte ställer frågan ”Än sen då?” när berättelsen är slut. Poänger i berättelser är ett fenomen som i hög grad är kontextberoende och kulturstyrt. Vad som uppfattas som värt att berätta i en kontext kan framstå som meningslöst i en annan. Detta är något som uppmärksammats av flera forskare (t.ex. Tannen 1980, Adelswärd 1997). En mer
adekvat definition av berättarvärdighet är således ’det som gör en berättelse
värd att berätta i en viss kontext’ (se t.ex. Prince 1999).
Att en berättelse har en poäng har framhållits som en narrativitetsmarkör
(t.ex. Prince 1982:159). Men det har också hävdats att berättarvärdighet och
narrativitet är två skilda företeelser i den bemärkelsen att en text kan vara narrativ utan att uppfattas som berättarvärd i en specifik kontext (Prince 1999).
Kjærbeck (2004b) konstaterar att poäng vanligen svarar mot Labovs begrepp evaluering (se 6.2). Att en berättelse präglas av evaluering innebär att
den inte bara är en slumpmässig anhopning av representerade händelser och
handlingar, objekt och figurer utan att den tvärtom är laddad med innebörd.
Detta tar sig exempelvis uttryck i att den har ett (moraliskt) budskap och att
den vilar på vissa grundläggande kulturella värderingar och föreställningar.
I och genom berättelser kan vi uttrycka vad som är gott och vad som är ont,
vad som är förkastligt och vad som är eftersträvansvärt. Konkret tar sig evalueringen uttryck i att berättelser präglas av dramatiserande och värderande
språkdrag, som historiskt presens, direkt anföring, röstförställning, emfatiskt
tryck, upprepningar och tempoväxlingar (Norrby 1998:71). Det finns således
olika synsätt på huruvida berättarvärdighet är att betrakta som en aspekt av
narrativitet. Däremot är enigheten stor om att poäng, evaluering och berättarvärdighet är karaktäristiska drag för berättelser.

4.4.2 Narrativisering
Narrativitet är ett ord som kan föra tankarna till något statiskt. Enligt mitt
synsätt är dock narrativitet i viss mån en dynamisk och kontextberoende företeelse, något som exempelvis tar sig uttryck i att det kan räcka med ett ord för
att ett narrativt script ska väckas hos en människa. Möjligen kan ordformen
30

Begreppet berättarvärdighet används av Männikkö (2005:93).
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narrativisering användas för att skapa föreställningar om ett fenomen som är
mer dynamiskt, kontextuellt förankrat och förhandlingsbart. Att narrativisera
innebär att tillskriva en text narrativitet eller att ge narrativ form åt en diskurs.
Monika Fludernik (1996) använder ordet för att referera till en läsarstrategi
som går ut på att texter tolkas med hjälp av narrativa scheman, medan Hayden
White (1981) använder det för att benämna den transformationsprocess som
äger rum vid historieskrivning, då historiskt material stöps om i narrativ form
(jfr Ricœurs (1984–1988) begrepp emplotment). Med utgångspunkt i begreppet narrativisering kan en analytisk infallsvinkel vara att undersöka vilka
medel som används för att narrativisera en specifik diskurs i en bestämd
situation. Detta är också (ett sätt att formulera) vad som undersöks i denna
avhandlings berättelseanalyser.
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5 Material och materialinsamling

Analysmaterialet i avhandlingen består främst av berättelser. För att kunna
tolka dessa berättelser har jag också samlat in material i form av intervjuer,
observationer och dokument från de organisationer som står bakom berättelserna. Två av de fyra organisationer som jag samlat in material från har använt
storytelling som redskap i specifika projekt. I kapitlet som följer presenteras
inledningsvis de fyra organisationerna och de två projekten. Därefter redogör
jag för mitt analysmaterial.

5.1 De fyra organisationerna
I avhandlingen analyseras strategiska berättelser från fyra olika organisationer: företagen Fjällräven och Max hamburgerrestauranger samt Malmö stad
och en församling i Svenska kyrkan, i avhandlingen kallad Församlingen. Med
benämningen Församlingen syftar jag på den organisatoriska delen av Församlingen, det vill säga de som är anställda av Svenska kyrkan och har sin
tjänst i Församlingen, medan Malmö stad refererar till Malmös kommunala
organisation. I Malmö stad och Församlingen har jag gjort fältstudier och samlat in material med hjälp av etnografiska redskap (jfr Bloome & Green
2005:183). Mitt material från företagen består främst av texter som är allmänt
tillgängliga. Jag har också intervjuat respektive företags marknadschef.

5.1.1 Fjällräven
Fjällräven är ett företag som säljer friluftsutrustning.31 Företaget grundades
1960 av Åke Nordin och börsnoterades 1983. I dag är Fjällräven moderbolag
i Fenix Outdoor, som är en internationellt verksam koncern inriktad på produkter för natur och friluftsliv. Moderbolaget har cirka 25 anställda. Åke Nordin, som är den centrala figuren i många av Fjällrävens strategiska berättelser,
var koncernchef i bolaget fram till 2007 och ledamot till maj 2013. Han avled
i slutet av 2013. Idag säljs Fjällrävens produkter i ett tjugotal länder, framför
allt i Skandinavien, Tyskland och Beneluxländerna. Bland de senast tillkomna
marknaderna finns Storbritannien och USA. Huvudkontoret ligger i Sverige
31
Uppgifterna om Fjällräven i detta stycke kommer, när inget annat anges, från Fenix Outdoors
årsredovisning för 2013 (Fenix 2014).
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och företaget marknadsför sig med den svenska flaggan som symbol. I årsredovisningen för 2013 uppges dock att produkterna som företaget säljer numera tillverkas i ”Asien och Europa” (Fenix 2014:9). Fjällräven arbetar både
internt och utåtriktat med strategiskt berättande. Ett exempel på det interna
strategiska berättandet är att marknadschefen inleder sina interna presentationer med att berätta historien bakom Fjällräven.32

5.1.2 Max
Max hamburgerrestauranger, som i avhandlingen kallas Max, startade sin
verksamhet 1968.33 Idag har företaget knappt hundra restauranger i Sverige
och cirka 3 500 anställda. Det familjeägda aktiebolaget marknadsför sig som
en svensk hamburgerrestaurang som satsar på nyttig mat och på miljöarbete.
År 2011 öppnade Max sin första restaurang utanför Sverige (i Oslo). Idag
finns sammanlagt tre Maxrestauranger i Norge och en i Danmark. Max har
också öppnat elva restauranger i Förenade Arabemiraten genom franchise. Tidigare (fram till 2013) var ett antal berättelser utlagda på företagets externa
webbplats (under rubriken Berättelser). Även de anställda på Max tar del av
innehållet på den externa webbplatsen, enligt företagets marknadschef.34

5.1.3 Malmö stad
Malmö stad är den kommunala organisationen i Malmö. Under den period när
jag samlade in mitt huvudsakliga analysmaterial från Malmö stad
(2009–2011) bestod organisationen av runt 20 000 anställda, varav cirka 1 100
chefer. Organisationen omfattade två typer av förvaltningar: kommunövergripande fackförvaltningar (till exempel Gatukontoret) och geografiska stadsdelsförvaltningar.35 På 1990-talet var Malmö en svårt krisdrabbad industristad.
Kommunen har sedan mitten av 1990-talet ägnat sig åt ett omfattande förnyelsearbete som inkluderat både ekonomisk och social utvecklingsplanering
(Mukthar-Landgren 2012). Bilden av orten Malmö är motsägelsefull, inte
minst den bild som massmedierna förmedlar. I denna bild ingår komponenter
som arbetslöshet, segregering, brottslighet och en låg utbildningsnivå men
också uppmärksammade miljö- och byggprojekt, en växande högskola, en
kraftig inflyttning, en stor andel unga samt nyetablering av företag (t.ex. SvD
2010-02-03). Malmös företrädare har dessutom arbetat hårt på att förändra
bilden – och självbilden – av staden under de senaste femton åren. Detta arbete
har gått ut på att etablera en officiell berättelse om hur industristaden Malmö

32

Enligt en intervju med Fjällrävens dåvarande marknadschef den 31 mars 2010.
Uppgifterna om Max kommer, när inget annat anges, från företagets webbplats (hämtat
2014-05-13 från ˂http://www.max.se/sv/Om-Max/Foretaget/˃).
34
Intervju med Max marknadschef den 23 januari 2013.
35
Malmö stads webbplats (hämtat 2011-07-14 från www.malmo.se).
33
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som en fågel Fenix reser sig ur askan (se Mukhtar-Landgren 2012:120) Kommunen har också uppmärksammats nationellt för sin innovationskraft, för sitt
arbete med ”historieberättande” och värdegrundsfrågor och för sina ansträngningar att stärka samarbetet över förvaltningsgränserna.36

5.1.4 Församlingen
Församlingen, som utlovats anonymitet i avhandlingen, består av cirka tjugofem medarbetare, varav åtta präster, vilket innebär att det är en relativt stor
församling med Svenska kyrkans mått mätt.37 Två av Församlingens kyrkor
ligger i stadsmiljö och två på landsbygden. Församlingen omfattar ett geografiskt område med en etniskt och religiöst blandad befolkning. En stor del av
Församlingens geografiska område är socialt utsatt i termer av låg medelinkomst, hög arbetslöshet och höga sjukskrivningstal. Antalet församlingsmedlemmar är drygt 13 000 (ungefär hälften av människorna som bor inom Församlingens geografiska område är medlemmar i Svenska kyrkan). Sedan
Svenska kyrkan skildes från staten vid millenieskiftet har andelen kyrkomedlemmar bosatta inom Församlingens geografiska område sjunkit från 70 till
50 procent.

5.2 Berättandets kontexter i Malmö stad och
Församlingen
I Malmö stad följde jag ett avgränsat projekt, som jag kallar EMÖ-projektet,
där berättelser och berättande användes som redskap. Församlingen påbörjade
under min doktorandtid ett arbete med storytelling som var tänkt att bli en
fortlöpande, integrerad del av verksamheten. I följande avsnitt redogörs för
dessa båda organisationsprojekt, som utgör kontexter i förhållande till mitt insamlade analysmaterial.

5.2.1 EMÖ-projektet
Det som jag i avhandlingen kallar EMÖ-projektet var den tredje etappen av
ett fortlöpande kommunalt utvecklingsprogram. Det övergripande syftet med
36

Malmö är en av åtta kommuner som lyfts fram som förebilder i rapporten Innovativa kommuner. Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning (Vinnova 2013). Gemensamt för dessa åtta kommuner är att de, enligt rapporten, varit särskilt framgångsrika i att ”förena förvaltningsarbete med utvecklingsarbete utifrån ett innovationsperspektiv” (Vinnova 2013:3).
37
Uppgifterna om Församlingen i detta stycke kommer från Församlingens webbplats och från
samtal med kyrkoherden. De statistiska uppgifterna kommer från Svenska kyrkans webbplats
(hämtat 2014-09-08 från http://www.svenskakyrkan.se/statistik) och från Svenska kyrkans informationsavdelning (mejl 2014-09-08).
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det pågående utvecklingsprogrammet, som inleddes år 2000 och genomförs i
etapper, är att samhörighet ska skapas i organisationen genom att Malmö stads
ledare möts för dialog om värderings- och strategifrågor. En prioritering är
också att ”öka känslan” för Malmö både som stad och som organisation.
Den tredje etappen ägde rum hösten 2009 till våren 2011. Projektmålen för
denna etapp var att stärka den interna samhörigheten och öka samarbetet, lära
mer av varandra, öka dialogen med Malmöborna, utveckla värdegrunden och
stärka bilden av Malmö som attraktiv arbetsgivare. Detta skulle ske genom
dialog och erfarenhetsutbyte. Projektledaren sammanfattade vid flera tillfällen
projektmålen med orden vi-känsla (alternativt gemenskap), varumärke och
värdegrund. Ett konkret syfte var att projektet skulle resultera i att Malmö
stads värdegrund omformulerades (andemeningen i värdegrunden skulle dock
bibehållas). Det operativa arbetet utfördes av en arbetsgrupp från den så kallade HR strategiska avdelningen på kommunens stadskontor. I denna arbetsgrupp ingick projektledaren, som var den enda som arbetade heltid med projektet. (Han slutade dock sin tjänst hösten 2010, då andra personer tog över
hans arbetsuppgifter.) Projektledaren valde, i samråd med övriga ansvariga,
att använda storytelling som arbetsredskap.38
EMÖ-projektet riktades i första hand mot organisationens chefer, men tanken var att cheferna i sin tur skulle involvera medarbetarna i projektet. Inom
ramen för projektet genomfördes en rad aktiviteter. I det följande återges ett
urval av dessa:
Under hösten 2009 hölls halvdagsträffar för kommunens chefer. Tanken
var att varje chef skulle närvara vid en sådan träff. Liksom vid alla större sammankomster inom ramen för projektet inledde projektledaren med att redogöra
för EMÖ-projektets bakgrund och mål, för syftet med det aktuella mötet samt
för teorier och synsätt som låg till grund för det arbetssätt han valt. Cheferna
fick sedan sitta i mindre grupper och berätta berättelser för varandra. De uppmanades att berätta små historier från sin verksamhet om ögonblick när de
blivit särskilt berörda och när de känt sig extra stolta över att vara medarbetare
i Malmö stad. Enligt de skriftliga instruktioner som cheferna fick skulle de
berätta solskensberättelser, erättelser om mod och moral och om fiffiga lösningar samt berättelser från förr och berättelser som pekar framåt.39 Två skribenter fanns på plats för att dokumentera ett urval av berättelserna. Skribenterna fick sedan i uppdrag att redigera och skriva ner texterna och leverera dem
till projektledaren, som sparade dem i en intern ”berättelsebank”. Några av
dessa berättelser publicerades också i kommunala internpublikationer och på
kommunens intranät, där det arrangerades en berättelseomröstning.

38

Storytelling var den benämning som användes i projektarbetsgruppen, i Malmö stads interna
publikationer och i projektets slutrapport. Se dock 7.2.2 för en problematisering av benämningen.
39
De instruktioner som återges i texten är hämtade från ett digitalt presentationsprogram som
visades för deltagarna under chefsmötena.
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I nästa steg filmades cirka tjugofem berättelser på så vis att en medarbetare
i Malmö stad berättade rakt in i en kamera. Några av dessa berättelser förelåg
i skriftlig form när inspelningen ägde rum, medan de övriga var sådana som
projektledaren hört på olika håll. Femton av filmberättelserna användes som
underlag för värdegrundsdiskussioner när kommuncheferna i omgångar åkte
på internat under våren 2010, som en del av det fortsatta EMÖ-projektet. Cheferna fick i uppdrag att i filmerna urskilja positiva värderingar som de ville
skulle finnas med i Malmö stads nya värdegrund. Dessutom fick de rösta fram
den bästa filmen. Internaten avslutades med att cheferna uppmanades att fortsätta värdegrundsarbetet i sina respektive verksamheter. De fick med sig var
sitt USB-minne med de femton filmerna och förslag på hur arbetet kunde fortskrida.
Under slutet av våren och början av hösten 2010 genomförde chefer
runt om i Malmö stad filmvisningar med efterföljande diskussioner på sina
respektive arbetsplatser. Uppdraget från projektledningen var att medarbetarna på varje arbetsplats skulle (1) enas om en filmberättelse och (2) välja ut
tre angelägna värderingar som manifesterades i denna och som de tyckte
skulle lyftas fram i Malmö stads värdegrund. Närmare 8 000 medarbetare deltog i dessa filmdiskussioner, och sammanlagt 472 chefer skickade in medarbetarnas utvalda berättelser och värdeord till projektledaren. Värdeorden, som
sammanställdes och delades in i 22 kategorier, var tänkta att fungera som en
utgångspunkt i arbetet med den förnyade värdegrunden. De mest populära kategorierna var engagemang, bemötande, empati, mod och kreativitet.
Två arbetsgrupper, bestående av både chefer och medarbetare40, fick sedan
i uppdrag att formulera den nya värdegrunden, vars ledord kom att bli kreativitet, engagemang och respekt. Den större av dessa arbetsgrupper kallades
Värdegrundsgruppen.
Projektet genomfördes främst med hjälp av intern personal, det vill säga
personer som redan var anställda av Malmö stad, men några externa krafter
anlitades också. De två nämnda skribenterna var studenter som gick en
skrivarutbildning vid en folkhögskola. Inför produktionen av filmberättelserna anlitades en professionell filmare. Slutligen anlitades under projektets
gång sammanlagt fem konsulter.41

40

I Malmö stads vokabulär används ordet medarbetare dels för att benämna anställda som inte
är chefer, dels för att benämna samtliga anställda (något som exempelvis går att utläsa av den
projektrapport som låg till grund för EMÖ-projektet.)
41
Malmö stads arbete med storytelling har tidigare undersökts i studentuppsatser (Bengtsson &
Gyllenberg 2010, Önnerhag 2012).
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5.2.2 Församlingens arbete med strategiskt berättande
Församlingen började arbeta med storytelling hösten 2012 med avsikten att
det skulle bli en fortlöpande verksamhet integrerad i det övriga församlingsarbetet.42 Primärt syftade storytellingaktiviteten till att informera människor
som inte var aktiva i Församlingen – framför allt icke-aktiva Församlingsmedlemmar – om Församlingens verksamhet. Det rörde sig alltså i första hand om
att samla in och dokumentera berättelser som kunde användas i den utåtriktade
kommunikationen. Från kyrkoherdens sida fanns också en förhoppning om att
berättandet skulle vara verkningsfullt även internt på så vis att det skulle
”stärka personallaget”. Arbetet leddes av en av Församlingens diakoner. Under det första mötet uppmanades personalen att berätta berättelser för varandra
om varför de var stolta över att arbeta i Församlingen. Berättelserna dokumenterades av medarbetarna själva och samlades in av diakonen, som redigerade
dem. De flesta berättelser kortades betydligt av diakonen. Diakonen samlade
därefter in ett fåtal berättelser från aktiva Församlingsmedlemmar som inte
var anställda av Församlingen. Personalens och Församlingsmedlemmarnas
berättelser sammanställdes av diakonen i ett häfte, som diskuterades på kommande möte. Efter vissa revideringar färdigställdes häftet, som sedan lades ut
i buntar i Församlingens olika lokaler (kyrkor och församlingshem). Tanken
var att den som ville skulle kunna ta med sig ett häfte. Flera av texterna sattes
också upp som ”månadens berättelse” inom glas och ram i Församlingens lokaler. På kommande personalmöten fortsatte de anställda att berätta för
varandra enligt varierande instruktioner från diakonen. Dessa berättelser dokumenterades inte. Efter knappt ett år kom verksamheten att avstanna (sammanlagt fyra personalmöten hade då hållits på temat storytelling).

5.3 Val av organisationer och villkor för
materialinsamlingen
Jag har valt att undersöka analysmaterial hämtat från fyra olika organisationer
i syfte att få en bred bild av praktiken strategiskt berättande. Malmö stad valdes för att EMÖ-projektet är unikt i sin storskalighet men också för att projektet låg lägligt i tid. Det tvååriga projektet startade samma år som jag påbörjade min forskning. Jag fick kännedom om detta projekt via storytellingkonsulten Matts Heijbel, som jag hade fortlöpande kontakt med i början av mitt
avhandlingsarbete. (Som nämnts ovan var Matts Heijbel anlitad som konsult
i EMÖ-projektet.) Projektledaren och den övriga projektledningen var positivt
inställda till att låta mig följa projektet. Jag kunde genomföra alla observationer som jag önskade och flera personer i projektledningsgruppen ställde
42

Uppgifterna om Församlingens arbete med storytelling kommer från mina observationer och
från intervjuer med kyrkoherden (se 5.4).
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upp på intervjuer. Framför allt projektledaren lät sig intervjuas flera gånger
och var mig behjälplig i stort och smått. Bland annat gav han mig tillgång till
en stor mängd material. I EMÖ-projektets slutrapport nämns också att jag följt
projektet i min roll som forskare.
Fjällräven valdes för att det är ett företag som gjort sig känt för att arbeta
med storytelling.43 Från början var tanken att jag skulle göra fältstudier även
här, något som marknadschefen, som var min kontaktperson, inledningsvis
samtyckte till. Det visade sig dock ogenomförbart, eftersom praktiska problem
tillstötte (framför allt att jag inte kom i kontakt med marknadschefen inför de
tänkta observationstillfällena, trots att jag lämnade meddelanden vid upprepade tillfällen). Efter visst övervägande bestämde jag mig för att ändå behålla
Fjällräven som en av fallstudierna i avhandlingen. Detta beslut togs på både
praktiska och ideologiska grunder. För det första bedömde jag att det material
som jag trots allt hade tillgång till skulle utgöra tillräckligt underlag för analyser som kunde besvara mina forskningsfrågor. För det andra ser jag det som
angeläget att även företag där det är svårt att genomföra fältstudier beforskas.
Max valdes för att de hade en mängd berättelser publicerade på sin webbplats. Berättelserna från Max tillkom som studieobjekt i ett senare skede och
min avsikt var aldrig att göra fältstudier inom detta företag. Både Fjällräven
och Max brukar i olika sammanhang framhållas som skickliga marknadsförare, vilket gör det än mer intressant att studera deras arbete med strategiskt
berättande.44
Församlingen är det senast tillkomna studieobjektet. Efter tre år av min
doktorandtid kom jag fram till att jag ville följa ytterligare en organisations
arbete med strategiskt berättande inifrån. Dessutom ville jag få inblick i hur
en idéburen organisation kan arbeta med strategiskt berättande. När jag fick
veta att Församlingen stod i begrepp att börja använda strategiskt berättande
och att jag var välkommen att följa detta arbete valde jag att också inkludera
Församlingen i min studie. Liksom Malmö stad visade Församlingen stor öppenhet. Jag kunde närvara på alla möten som jag önskade och jag genomförde
också intervjuer med flera medarbetare.

43

Se t.ex. tidningsartiklarna ”Bärande berättelse” (SvD 2009-04-12) och ”Berättelser är en del
av företaget” (ÖA 2009-12-02). Det har också skrivits studentuppsatser om Fjällrävens strategiska berättande (Bengtsson & Zanders 2010, Pitkäjärvi 2010, Frankel & Rinäs 2013).
44
År 2009 fick Fjällräven Signumpriset, en utmärkelse som delas ut till det nordiska företag
som ”bäst förvaltar och vårdar sitt varumärke” (Signumpriset u.å.). De två personer som var
marknadschefer på Fjällräven respektive Max under merparten av min doktorandtid blev år
2008 framröstade av medlemmarna i Klubb Resumé som två av Sveriges tio bästa marknadschefer. (Den ena av dem arbetade vid tiden för omröstningen på Max, medan den andra ännu
inte hade börjat sin tjänst på Fjällräven.) Detta indikerar att företagens marknadschefer var beundrade i marknadsföringskretsar. Tidningen Resumé har också vid tre tillfällen utsett den
nämnda marknadschefen för Max till Sveriges bästa marknadschef i kategorin snabbmat. (Tidningen Resumé, som står bakom Klubb Resumé, är en affärstidning inriktad på nyheter om
medier, reklam och marknadskommunikation.)
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De valda organisationerna representerar tre idealtyper: företaget, förvaltningen och föreningen (se Forsell & Jansson 2000). De tre idealtyperna utmärks bland annat av olika typer av utbytesrelationer: Syftet med det idealtypiska företaget, vars omvärld befolkas av kunder, leverantörer och konkurrenter, är att generera vinst till ägaren. Förvaltningen, som är verksam inom den
offentliga sektorn, är inriktad på att tjäna medborgarna genom återfördelning
(skattepengar som omvandlas till tjänster), medan föreningens syfte är att tillgodose medlemmarnas intressen. Anledningen till att jag har valt att samla in
material från olika typer av organisationer är att jag vill undersöka strategiskt
berättande i skilda organisationskontexter.

5.4 Material
I följande avsnitt redovisas hela mitt insamlade material, uppdelat i kategorier
efter materialtyp. Jag redogör också för själva materialinsamlingen. I ett eget
avsnitt redovisas sedan det analysmaterial som står i fokus i respektive analyskapitel.
För att samla in material från de fyra utvalda organisationerna har jag gjort
intervjuer och observationer samt i ett fall en enkät. Jag har vidare samlat in
olika typer av texter från verksamheterna, utöver de strategiska berättelserna,
som är mitt primära analysmaterial.
I avhandlingens analyser refererar jag enbart till en mycket begränsad del
av mitt insamlade analysmaterial. Icke desto mindre är allt insamlat material
betydelsefullt och detta av flera orsaker: Jag har inte bara tagit del av detta
material utan stora delar av materialet har jag också analyserat. Materialet har
påverkat min förståelse av strategiskt berättande, något som i sin tur har skärpt
min blick i det konkreta analysarbetet, och det utgör en fond till mina tolkningar i enskilda analyser. Vidare är det mot bakgrund av detta större material
som jag har formulerat mina forskningsfrågor och valt vilket material som ska
analyseras närmare.

5.4.1 Berättelser
Mitt primära analysmaterial utgörs av strategiska berättelser som hämtats från
eller kan knytas till de fyra organisationer som presenterats ovan. När jag kallar dessa analystexter för berättelser tar jag i första hand min utgångspunkt i
den studerade verksamhetens egna benämningar, det vill säga i ett deltagarperspektiv. Jag tar i avhandlingen inte ställning till om berättelser nödvändigtvis måste realiseras verbalt eller innehålla verbala element, men jag avgränsar
mitt analysmaterial till att enbart utgöras av berättelser som innehåller verbala
element.
Mitt berättelsematerial från Malmö stad består av ett hundratal skriftliga
berättelser (som ingår i den berättelsebank som EMÖ-projektet resulterade i)
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samt femton filmberättelser. De skriftliga berättelserna mejlades till mig som
Wordfiler. Jag har också tillgång till ett fåtal skriftliga berättelser i tryckt form
(i kommunala publikationer). De flesta av texterna i berättelsebanken har
dock, mig veterligen, aldrig publicerats. Tanken med berättelsebanken var att
kommunens medarbetare skulle kunna vända sig dit när de var i behov av specifika berättelser. Berättelserna skulle de sedan kunna publicera eller berätta
muntligt eller arbeta vidare med i någon form. De skriftliga berättelserna i
berättelsebanken kan alltså i någon mån betraktas som råmaterial. Med en gemensam benämning kallar jag alla dessa berättelser – de skriftliga och de filmade – för EMÖ-berättelserna.
Berättelsematerialet från Församlingen utgörs av 28 skrivna texter publicerade i det tidigare nämnda berättelsehäftet, som lades ut i flera av Församlingens offentliga lokaler. Texterna kallar jag med en sammanfattande benämning
för Församlingsberättelserna.
Berättelserna från Fjällräven och Max är hämtade från företagens webbplatser. Jag har också hämtat texter från Fjällrävens produktkatalog för 2010,
då företaget firade 50-årsjubileum och gav ut en katalog med många berättelser, och från Fjällrävens Facebooksida. Fram till 2013 fanns ett halvdussin
berättelser (var och en bestående av verbal text och en bild i form av ett foto)
publicerade på Fjällrävens webbplats på en avdelning om företagets historia.
Huvudpersonen i dessa berättelser var Fjällrävens grundare Åke Nordin. Ett
par av berättelserna fungerade som introduktionstexter till de övriga, som återfanns längre ner i webbplatsens hierarki. Några av berättelserna i Fjällrävens
jubileumskatalog påminner i hög grad om berättelserna på webbplatsen (sett
till ordalydelsen). I katalogen finns dock fler berättelser. Analystexterna från
företagets Facebooksida slutligen uppges vara skrivna av konsumenter i samband med en berättelsetävling som anordnades av Fjällräven sommaren 2012.
Varje tävlingsbidrag består av verbal text och två bilder i form av foton (varav
en större bild och en mindre porträttbild).
På Max webbplats fanns fram till 2013 tjugofyra texter samlade under rubriken Max berättelser. De var uppdelade i två grupper: Historier och anekdoter och Folkets bästa Maxminnen. Den förstnämnda gruppen bestod av berättelser skrivna i vi-form med Max som berättare. Den andra gruppen bestod
av texter som uppgavs vara skrivna av konsumenter.45
I mitt primära analysmaterial ingår dessutom ett reportage och ett par textkedjor (bestående av bloggtexter respektive tidningsartiklar och webbtexter) i
vilka jag urskiljer narrativa strukturer.

45

Båda företagen gjorde om sina webbplatser 2013. Max tog då bort avdelningen Berättelser,
medan Fjällräven ersatte de relativt korta berättelserna om Fjällrävens historia med en lite
längre berättelse.
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5.4.2 Intervjuer
I Malmö stad och Församlingen intervjuade jag flera personer. Vissa personer
intervjuade jag dessutom vid mer än ett tillfälle. Jag intervjuade vidare Fjällrävens och Max marknadschefer vid var sitt tillfälle.
De intervjuer som jag genomfört i samband med mina studier av strategiskt
berättande i de fyra utvalda organisationerna redovisas i tabell 1.
Tabell 1. Intervjuer i de fyra organisationerna

Organisation
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Församl.
Församl.
Församl.
Församl.
Församl.
Församl.
Församl.
Församl.
Församl.
Församl.
Församl.
Fjällräven
Max

Person
Projektledaren
Projektledaren
F.d. projektledaren
F.d. projektledaren
Kommunikatör
Kommunikatör
Kommunikatör
Enhetschef
Strateg
Skribent A
Skribent A
Skribent B
Konsult A
Konsult A
Diakonen
Kyrkoherden
Diakonen
Präst A
Präst B
Pedagog
Diakonen
Präst A
Präst C
Kyrkoherden
Kyrkoherden
Marknadschef
Marknadschef

Datum
9 december 2009
26 april 2010
26 maj 2011
28 maj 2013
7 maj 2011
26 maj 2011
22 maj 2012
9 dec 2010
22 april 2013
1 april 2010
12 juni 2010
4 maj 2010
15 okt 2010
23 nov 2010
28 aug 2012
28 aug 2012
25 sep 2012
25 sep 2012
25 sep 2012
25 sep 2012
6 nov 2012
6 nov 2012
6 nov 2012
17 apr 2014
4 sep 2014
20 mar 2010
23 jan 2013

Ort/telefon
Malmö
Malmö/Klippan
Malmö
Telefon
Telefon
Malmö
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
X-stad
X-stad
X-stad
X-stad
X-stad
X-stad
X-stad
X-stad
X-stad
Telefon
Telefon
Stockholm
Stockholm

Samtliga intervjuer var semistrukturerade i den bemärkelsen att jag utgick från
ett antal huvudfrågor som jag ville diskutera. Samtidigt lät jag intervjupersonerna vara med och styra samtalen genom att de fick ta upp egna ämnen inom
ramen för intervjuns övergripande tema. Syftet med denna öppenhet var att
fånga in även sådana aspekter av organisationernas arbete med strategiskt berättande som jag inte hade kunnat förutse (och som därmed hade riskerat att
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gå mig förbi om jag strikt hade hållit mig till frågor som jag formulerat i förväg). Jag inledde intervjuerna med att förklara vad som var mitt primära syfte
med den specifika intervjun.
I stora drag har intervjuerna syftat till följande: När jag intervjuade företrädare för respektive organisationsledning och personer som var drivande i arbetet med strategiskt berättande var mitt mål att få ta del av så mycket information som möjligt om organisationens arbete med strategiskt berättande. Jag
ville också ta del av intervjupersonernas personliga reflektioner kring det strategiska berättandet. När jag intervjuade enskilda personer med avgränsade
uppgifter inom ramen för EMÖ-projektet (t.ex. skribenterna) bad jag dem
redogöra för och reflektera kring sina specifika insatser. När jag intervjuade
enskilda medarbetare i Församlingen var ramen för intervjuerna att jag ville
veta hur de upplevde Församlingens arbete med strategiskt berättande.
När intervjupersonen och jag befann oss i samma rum dokumenterades intervjuerna i form av ljudupptagningar, som sedan grovtranskriberades. Telefonintervjuer dokumenterades med hjälp av anteckningar som fördes under
samtalets gång. Med stöd av dessa anteckningar skrev jag sedan ut intervjuerna i mer utförlig form direkt efter intervjutillfället.

5.4.3 Observationer
De observationer som jag gjort i Malmö stad och Församlingen redovisas i
tabell 2.
Tabell 2. Observationer av EMÖ-projektet (Malmö stad) och Församlingens arbete
med strategiskt berättande

Org.
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Förs.
Förs.
Förs.
Förs.

Sammankomst
Utbildning av samtalsledare (D)*
Halvdagsmöte för chefer (H)**
Chefsinternat I (H)
Chefsinternat II (D)
Möte med värdegrundsgruppen I (H)
Möte med värdegrundsgruppen II (D)
Arbetsplatsträff I (D)
Arbetsplatsträff II (H)
Arbetsplatsträff III (H)
Personalmöte I (H)
Personalmöte II (H)
Personalmöte III (H)
Personalmöte IV (H)

Datum
2 okt 2009
9 dec 2009
26–27 apr 2010
27 apr 2010
17 okt 2010
29 nov 2010
16 aug 2010
27 aug 2010
17 sep 2010
28 aug 2012
25 sep 2012
6 nov 2012
7 maj 2013

* D =Jag närvarade vid en del av sammankomsten.
** H = Jag närvarade vid hela sammankomsten.
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Under observationstillfällena höll jag mig i bakgrunden i så stor utsträckning
som möjligt. Jag blev presenterad som forskare och vid några diskussionstillfällen var det deltagare som ställde frågor till mig, bland annat om storytelling
som metod. Jag försökte då vara tillmötesgående men samtidigt förhålla mig
neutral för att i möjligaste mån undvika att styra projektdeltagarnas uppfattningar om metoden. Observationerna dokumenterades i form av ljudupptagningar samt med hjälp av kamera och filmkamera.

5.4.4 Dokument och övrigt
Utöver intervjuer och observationer bygger min kunskap om det strategiska
berättandet i Malmö stad på insamlade dokument och publikationer, internt
arbetsmaterial som jag fått ta del av, digitala presentationer samt en enkät.
Bland de kommunala dokumenten och publikationerna kan nämnas rapporter
från EMÖ-projektet, Malmö stads personalpolicy från 2008, Malmö stads tidigare värdegrund från millennieskiftet, Malmö stads nya värdegrund (som
var ett resultat av EMÖ-projektet), blogginlägg skrivna av projektledaren på
kommunens intranät samt ett par nummer av en personaltidskrift. Den nämnda
enkäten, som var konstruerad av mig i forskningssyfte, delades ut till projektdeltagarna i Värdegrundsgruppen (en av de två arbetsgrupper som bildades i
projektets senare skede). Enkätfrågorna fokuserade på deltagarnas upplevelser
av och personliga reflektioner kring kommunens arbete med strategiskt berättande. Enkäten besvarades av 28 personer under Värdegrundsgruppens tredje
möte, som ägde rum den 18 mars 2011 (jag var inte närvarande vid detta
möte). Eftersom jag bara refererar till enkäten på ett ställe i avhandlingen
redogör jag inte närmare för den här.
Vidare har jag fört mer informella samtal med medarbetare (inklusive personer i organisationsledningen) i Malmö stad och Församlingen i samband
med och under den tidsperiod som jag genomförde observationerna. I efterhand förde jag anteckningar om vissa av dessa samtal. Några av de informella
samtalen dokumenterades också i form av ljudupptagningar. Marknadscheferna i de båda företagen har jag, utöver intervjuerna, kommunicerat med via
mejl och i ett fall via telefon. Även i samband med detta telefonsamtal förde
jag anteckningar.
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5.4.5 Material för avhandlingens analyser
I tabell 3 redogörs för det material som undersöks i avhandlingens analyser.
Tabell 3. Använt analysmaterial

Kapitel Typ av analys
7
Praktikanalys
8

Berättelseanalys

9

Berättelseanalys

10

Berättelseanalys

Analysmaterial
Observationer, intervjuer, dokument och publikationer
Sex berättelser (varav tre från Församlingen
och en vardera från de övriga organisationerna)
Sju skriftliga EMÖ-berättelser och deras filmade motsvarigheter
Bakgrundsmaterial: observationer och intervjuer
Tidningsartiklar, webbtexter, bloggtexter, berättande texter (som uppges vara skrivna av
konsumenter) publicerade på Fjällrävens Facebooksida
Jämförelsematerial: berättande texter från Max
respektive Fjällrävens webbplats samt från
Fjällrävens jubileumskatalog

5.5 Etiska aspekter
Alla personer som närvarade vid mina observationer i Malmö stad och i Församlingen informerades om syftet med min närvaro och om att de kunde
komma att spelas in. De utlovades anonymitet och jag garanterade att materialet bara skulle användas i vetenskapliga sammanhang. De fick samtycka till
att delta genom att skriva sitt namn på en lista. Jag upplyste dem inledningsvis
om att den som kände sig obekväm även kunde säga detta direkt till mig och
att jag i så fall inte skulle spela in eller uppehålla mig i närheten av den personen. Samtliga deltagare skrev på listan och ingen uppgav direkt till mig att de
inte ville delta. Vid några tillfällen upplevde jag ändå att människor kände sig
obekväma när jag var i närheten, och då gick jag därifrån.
Tillstånd har i tillämpliga fall inhämtats för återgivning av texter med hänsyn till både etiska och upphovsrättsliga aspekter.

5.6 Transkription
De transkriptioner som görs i avhandlingen är anpassade till skriftspråkliga
konventioner. De är dessutom lätt redigerade i syfte att både öka läsbarheten
och göra rättvisa åt det innehåll som talarna förmedlar. Redigeringen består i
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att jag har undvikit att ta med upprepningar, tvekljud och vissa avbrutna ord
och formuleringar i transkriptionerna. I citat från intervjuer har jag dessutom
undvikit att återge vissa förekomster av orden alltså och liksom. De enheter
som bortredigerats är sådana som, enligt min bedömning, inte inverkade distraherande på den muntliga kommunikationen men som kan inverka störande
vid läsning av en text. Eftersom jag inte ägnar mig åt analys av CA-typ ser jag
det som ändamålsenligt (och dessutom rättvist gentemot talarna) att använda
en sådan transkriberingsprincip. I den mån jag bedömt att det inte inverkar
störande eller menligt på läsbarheten, liksom i fall då det annars skulle ha inneburit stora ingrepp i texten, har talspråkliga drag dock behållits.
Som framgår av transkriptionsnyckeln i slutet av texten markeras avbrutna
ord och meningar med ett bindestreck. Skratt och andra ickeverbala ljud anges
genom beskrivningar inom parentes, exempelvis (skratt). Vid tillfällen då
skratt och tal sammanfaller markerar jag med hjälp av pilar när skrattet börjar
och slutar. När något utesluts ur transkriptionen markeras detta med tre punkter inom hakparentes. Förtydliganden som jag står för (exempelvis i samband
med att ett namn utesluts ur transkriptionsutdraget) anges inom hakparentes.
Understrykningar i citat (från såväl skriftliga som muntliga texter) innebär
att jag vill rikta uppmärksamheten mot de understrukna orden (som också
kommenteras i analysen). Samtliga understrykningar i citaten är mina egna.
När jag i löptexten i analyskapitlen använder ord som är citat (eller modifierade citat) från analystexterna markeras detta med kursivering. (Det gäller
exempelvis då jag återberättar delar av analystexterna och vill ligga så nära
berättelserna som möjligt i ordval).
Transkriptionsnyckel
ord- = avbrott
(skratt) = skratt
(skratt >) = skratt börjar
(< skratt) = skratt slutar
[…] = uteslutning
[namn] = mitt förtydligande
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6 Analysmetoder

De analyser som görs i avhandlingen är av två slag. Medan det första analyskapitlet består av en praktikanalys utgörs de övriga tre av sociolingvistiskt och
diskursanalytiskt orienterade berättelseanalyser. I berättelseanalyserna intresserar jag mig genomgående för tre aspekter av narrativitet som visat sig fruktbara att undersöka i relation till strategiskt berättande: roller, faser och värden.
I följande kapitel redovisas mina metodiska utgångspunkter i förhållande till
dessa aspekter. Begrepp och modeller som bara används i enstaka analyser
redovisas i inledningen till respektive analyskapitel.

6.1 Roller
Genom att berätta om världen skapar och omskapar vi världen. Detta är en
utgångspunkt i avhandlingens berättelseanalyser. Ett sätt att omskapa världen
som framstår som centralt, åtminstone i strategiska berättelser, är genom valet
av rollinnehavare och genom framställningen av dessa. Därför beaktas berättelsernas rollstruktur i samtliga analyser. I analysen av roller (eller funktioner)
utgår jag från både Algirdas Greimas (1966) aktantroller och vissa av Vladimir Propps (1968 [1928]) agentroller. Jag har också lagt till en roll som inte
ingår i några av dessa modeller (rollen offer). De roller som jag räknar med är
aktantrollerna subjekt, objekt, hjälpare, motståndare, mottagare, givare och
drivkraft samt agentrollerna hjälte, skurk och offer (se tabell 4).46 Nedan redogörs närmare för de olika rollbegreppen och för deras bakgrund och applicering.

6.1.1 Aktantroller
Analysverktyget aktantroller byger på aktantmodellen. Denna modell har beskrivits som användbar för att fokusera på berättelsers struktur utifrån ett diskursorienterat synsätt (se van Leeuwen 2005). Den utvecklades av Greimas (1966), bland annat med utgångspunkt i Propps (1968 [1928]) analysmodell av den ryska undersagan. Med aktant avsåg Greimas en funktion i berättelsens djupstruktur, vilket inte ska förväxlas med en figur i berättelsen.

46

I avhandlingen används termerna subjekt och objekt enbart om aktanter.
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Tabell 4. Rollbegrepp i berättelseanalyserna

Roll
Subjekt
Objekt
Hjälpare
Motståndare
Mottagare
Givare
Drivkraft
Hjälte
Skurk
Offer

Definition
Den som strävar efter att uppnå något, få tag på något eller lösa ett problem
Föremålet för subjektets strävan
Den som hjälper subjektet
Den som motarbetar subjektet
Den som tar emot objektet; den som drar nytta av subjektets handlingar; den till vars förmån subjektets handlingar
utförs
Den som ger objektet
Drivkraften bakom subjektets strävan
En person i berättelsen som står för en avgörande (positiv) insats; en figur som framstår som berömvärd
En person i berättelsen som bär sig omoraliskt åt; en figur
som framstår som klandervärd
En person i berättelsen som drabbas av något; en figur
som framstår som ömkansvärd

Greimas räknar med sex aktantroller.47 (De två roller som jag ovan benämnt
givare och drivkraft motsvaras hos Greimas av rollen avsändare.) En och
samma figur kan vara innehavare av olika aktantroller under berättelsens
gång. En viss figur kan också uppbära flera aktanter samtidigt, och dessutom
kan en och samma aktantroll innehas av flera figurer. Vidare uppbärs aktanter
inte bara av personer eller antropomorfa (människoliknande eller förmänskligade) varelser och ting utan även av abstrakta objekt (som materien, historien
eller kärleken) och abstrakta kollektiv (som arbetarklassen). Subjektet måste
dock vara en animat (besjälad) varelse.
Enligt mitt synsätt (som överensstämmer med hur modellen används av
andra forskare) behöver inte samtliga aktanter förekomma i en berättelse för
att det ska vara möjligt att använda aktantmodellen. Vidare kan det vara nödvändigt med flera visualiseringar av aktantmodellen för att åskådliggöra en
berättelse där aktantstrukturen förändras under berättelsens gång.
Figur 1 visar hur aktantmodellen brukar visualiseras. Subjektet förbinds
med objektet via en så kallad projektaxel. Hjälparen och motståndaren förbinds med varandra och med subjektet via en konfliktaxel, och avsändaren
och mottagaren förbinds med varandra och med objektet via en kommunikationsaxel. Projektaxeln symboliserar en process.

47

Greimas aktanttermer har översatts på olika sätt. Motståndare har också kallats opponent
(Carlshamre u.å.) Avsändare och mottagare har kallats destinatör och destinatär (Heed
1989:35–42). Avsändare har även kallats sändare (Mickwitz 2011). Hjälpare och motståndare
har kallats hjälpmedel och hinder, medan subjekt har kallats agent (Cassirer 1996).
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Kommunikationsaxel
AVSÄNDARE

→

OBJEKT

↑
HJÄLPARE

→

SUBJEKT

→

MOTTAGARE

Projektaxel

←

MOTSTÅNDARE

Konfliktaxel
Figur 1. Aktantmodellen (Greimas 1966)

Heed (1989:36) beskriver det så att Greimas ”reducerar varje dramatisk struktur till en syntaktisk mening, uppbyggd kring relationen subjekt–verb–objekt”. Verbet i denna relation är dramats drivkraft. Ett exempel, grundat på
berättelsen God jul socialen, som återges i inledningen till kapitel 2, är: ”Medarbetaren på socialkontoret vill ge de hemlösa en IT-kurs.” Medarbetaren är
då subjekt och ’en IT-kurs’ är objekt, medan ’vill ge’ är den process (verbfras)
som står för dramats drivkraft.48 Subjektets önskan/åstundan/strävan efter objektet kan också beskrivas som protagonistens projekt (se 4.4.1), därav benämningen projektaxel. I exemplet God jul socialen innehar de hemlösa aktantrollen mottagare. Den hårda kritik som riktas mot medarbetarens förslag
kan bektraktas som ett hinder, det vill säga som motståndare (alternativt kan
de personer som står för denna hårda kritik ses som motståndare).
Den aktant som Greimas kallar avsändare har av efterföljande forskare tilldelats olika benämningar, exempelvis orsak, källa, incitament (Cassirer
1996), superhjälpare (Toolan 2001) drivkraft (Cassirer u.å.) och givare
(Kjærbeck 2004b). Som synes implicerar benämningarna delvis olika tolkningar. (I avhandlingens analyser används omväxlande de båda sistnämnda
benämningarna.) Att benämningarna är så många säger möjligen något om
svårigheten i att hantera denna aktant i konkreta textanalyser. I äldre tiders
berättelser framträder ofta Gud som givare, men det har hävdats att aktanten
är sällsynt i moderna berättelser (se t.ex. Toolan 2001:83). I analyser av reklam brukar dock funktionen givare (ibland omdöpt till superhjälpare) tillskrivas företaget, varumärket eller produkten (t.ex. Vestergaard & Schrøder
1985). I denna form – som en hjälpare överlägsen andra hjälpare i strategiska
berättelser – tycks givaren således ha gått en ny blomstrande framtid till mötes.
I berättelsen God jul socialen är det ytterst Malmö stad som möjliggör att
IT-kursen kan ges. Därmed kan Malmö stad bektratas som givare. Någon tydlig hjälpare finns inte i denna berättelse. (Medarbetaren hjälper visserligen de
48
Det skrivsätt som jag använder här, och på andra ställen i avhandlingen, är en språklig förenkling. Som Greimas utformade modellen är aktanter att betrakta som funktioner i texten. Personerna och tingen i berättelsevärlden är alltså inte aktanter utan de innehar aktantroller. Således vore det korrekt (men i längden otympligt) att i stället skriva ”Åke Nordin innehar då subjektsrollen, och ’en funktionell ryggsäck’ innehar objektsrollen”. Jag växlar mellan att använda
ett förenklat och detta mer korrekta skrivsätt.
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hemlösa, men hjälparaktanten är per definition den som hjälper subjektet, och
subjektet i denna berättelse är, enligt min tolkning, inte de hemlösa utan medarbetaren.)

6.1.2 Agentroller
Agentrollsbegreppen hjälte, skurk och offer används i avhandlingens analyser
för att undersöka hur olika personer framställs i berättelserna. Dessa begrepp
används om personer och i överförd bemärkelse om organisationer och varumärken. Carlshamre (u.å.) menar att aktanten subjekt motsvaras av den så kallade sökarhjälten i Propps analysschema. Min uppfattning är att den som innehar rollen subjekt kan ha en hjälteroll av något slag men att så inte behöver
vara fallet. En hjälteroll kan också innehas av den som uppbär aktanten hjälpare.
Hjälte är inte ett vetenskapligt begrepp. I Nationalencyklopedin (2014) förklaras ordet hjälte på följande vis: ”person som gjort ngn mycket tapper eller
avgörande insats och därför åtnjuter beundran”.49 Med utgångspunkt i denna
förklaring definierar jag i avhandlingen hjälte som en person som gör en avgörande insats (med det förbehållet att insatsen ska framstå som god, positiv,
beundransvärd etc.).50
Propp räknar också med agentrollen skurk, som har funktionen att skada
någon och att utkämpa en kamp med hjälten (Carlshamre u.å.). Benämningarna skurk och offer använder jag i mina analyser i deras allmänspråkliga, försvagade betydelser (se tabell 4).51 Något förenklat åsyftar jag med hjälte den
figur i berättelsen som konstrueras som berömvärd, med offer den som framställs som ömkansvärd och med skurk den som framträder som klandervärd.
Att framställa någon som hjälte, skurk eller offer är med andra ord ett sätt att
uttrycka värderingar i berättelser.

6.1.3 Användningsområden och analytiska överväganden
Aktantmodellen kan användas för att ringa in en berättelses intrig (se t.ex.
Kjærbeck 2004b). Den är också användbar i komparativa analyser för att uppmärksamma skillnader mellan olika berättelser eller mellan olika versioner av
en berättelse. I mina analyser används aktantmodellen och agentrollsbegreppen som textanalytiska redskap i syfte att undersöka hur värden uttrycks i specifika berättelser. Jag använder dem också för att analysera berättelsers struk-

49

Hämtat 2014-10-08 från www.ne.se.
I Nationalencyklopedin (2014) förklaras ordet insats med ”utfört (gott) arbete som bidrar till
visst resultat” (hämtat 2014-10-08 www.ne.se).
51
Enligt Nationalencyklopedin (2014) kan skurk användas ”försvagat om person som bär sig
omoraliskt åt el. uppför sig på ett irriterande sätt e.d.” medan offer kan användas om en ”varelse
som drabbas av ngt” (hämtat 2014-10-08 från www.ne.se).
50
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tur (i kapitel 8), för att undersöka skillnader mellan skriftliga och filmade berättelser (i kapitel 9) och som ett redskap i studiet av rekontextualisering och
intertextuella relationer (i kapitel 10). Mina utgångspunkter är följande: Vilka
roller (eller funktioner) som finns representerade säger något om den bild av
organisationen som skapas i och genom en strategisk berättelse. Detsamma
gäller vem eller vad som tilldelas vilken roll och hur rollinnehavarna beskrivs
och karaktäriseras. Genom rolltilldelningen och karaktäriseringen av rollinnehavarna realiseras värden ämnade att förknippas med organisationen (se
6.3.1). En undersökning av rollstrukturen är också relevant för att utröna vilka
perspektiv som anläggs i en viss berättelse.
Aktantmodellen kan inte läggas som ett ”objektivt” raster över en text och
ge samma utfall varje gång, oavsett vem som gör analysen. Tvärtom kan den
användas till olika tolkningar av samma berättelse, beroende på vilket perspektiv forskaren anlägger i analysen, något som Hansen (2010) kopplar till
att även enkla berättelser ofta innehåller flera nivåer. Det finns således inget
entydigt sätt att i en textanalys avgöra vem som är subjekt i en berättelse.
Många gånger framstår det ändå som mer eller mindre självklart – den givna
tolkningen är att subjektet innehas av den person i texten som (modell)läsaren52 identifierar sig med, den vars projekt (modell)lyssnaren sympatiserar med
eller i alla fall lever sig in i, det vill säga protagonisten eller huvudpersonen.
Ofta framträder den person som protagonist ur vars perspektiv komplikationen
eller det huvudsakliga problemet i texten formuleras. Som protagonist brukar
också den person uppfattas som eftersträvar objektet. (Att så är fallet går att
sluta sig till genom att utgå från allmänt kända berättelser, exempelvis folksagor och klassiska romaner eller teaterpjäser, där det tycks råda stor enighet om
vem som är att betrakta som protagonist.) I berättelsen God jul socialen är det
medarbetaren som strävar efter något, även om han gör det för andras räkning.
Ibland är det dock inte lika självklart vem som är subjekt i en text (eller vad
som är att betrakta som det huvudsakliga objektet), och då kan detta i sig vara
intressant att resonera kring. Min uppfattning är dessutom att det i viss mån är
kontextberoende vem som uppfattas som protagonist och därmed också som
innehavare av subjektsrollen.
Vidare kan objektet i en berättelse ofta tolkas på olika sätt, beroende på
vilken nivå analysen läggs på. I God jul socialen kan ’en it-kurs’ betraktas
som ett konkret objekt. På en abstrakt nivå är objektet snarare ’att bjuda de
hemlösa en stegvis väg in i samhörighet på deras egna villkor’. Om detta objekt råder det enighet, enligt berättelsen. I texten finns alltså inga motståndare
mot detta överordnade, abstrakta objekt. Däremot råder det oenighet om hur
det abstraka objektet ska omsättas i konkret handling.
Aktantmodellen har kritiserats på flera punkter. Det har bland annat hävdats att modellens enkelhet och generella applicerbarhet är både dess styrka

52

Se Björkvall (2003:23–28) för en diskussion av begreppet modelläsare.
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och dess svaghet (se Herman & Vervaeck 2005:54). I detta sammanhang har
inte minst avsändaraktantens vittfamnande karaktär problematiserats.
Trots kritiken – och trots det faktum att aktantmodellen har några år på
nacken – används den fortfarande, både i studier där berättelsen betraktas som
en kunskaps- och tankeform och i samtalsanalytiska och diskursanalytiska undersökningar (t.ex. Kjærbeck 2004b, Lind Palicki 2010, Mickwitz 2011). Inte
minst har den visat sig fruktbar att använda i undersökningar av strategiskt
berättande (t.ex. Räntilä 1993, Hansen 2010). Lennart Hellspong (2014) har i
en lärobok i retorik vidareutvecklat modellen på så vis att han använder den
på tre olika nivåer i syfte att belysa vad ”reklamberättande” (det jag kallar
strategiskt berättande) går ut på: utöver att applicera aktantmodellen på själva
berättelsen (han talar då om den narrativa nivån) tillämpar han den också på
berättarsituationen (den retoriska nivån) och på marknadsföringssituationen
(den strategiska nivån). Att hjältefiguren spelar en central roll i strategiska
berättelser har uppmärksammats av bland andra Cindie Maagaard och Birgitte
Norlyk (2010). (Till detta återkommer jag i 6.3.1) Även skurken brukar – inte
minst i managementlitteratur om storytelling – framhållas som en central aktör
(se t.ex. Fog, Budtz & Munch 2009).

6.2 Faser
I tabell 5 presenteras den modell över berättelsers faser som används i avhandlingen. Denna modell, som i avhandlingen har en mindre framträdande roll än
aktantmodellen, används främst som ett redskap i de komparativa berättelseanalyserna. Den fyller också funktionen att strukturera presentationen av vissa
analystexter.
Tabell 5. Fasbegrepp i berättelseanalyserna

Faser
Intro
Orientering
Handling
Komplikation
Upplösning
Resultat
Koda
Evaluering

Beskrivning
Introduktion
Bakgrund
Består ibland men inte alltid av faserna komplikation, upplösning och/eller resultat
Den fas där ett problem uppstår eller ett spänningsmoment
inträder
Den fas där problemet blir löst
Den fas där vi får veta vad problemets lösning resulterar i
Signalerar att berättelsen är slut genom att knyta ihop berättelsens tid och berättandets tid (dvs. dåtid och nutid)
Värdering (behandlas endast i begränsad utsträckning i avhandlingens fasanalyser)
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Fasbegreppen som återges i tabell 5 har myntats, använts och utvecklats av
flera forskare. En gemensam utgångspunkt för dem alla är Labovs modell över
strukturen hos muntliga berättelser (se 3.1). Begreppen i tabellen befinner sig
på olika nivåer: Eriksson (1997) innefattar i handlingen båda de faser som
Labov kallar complication och resolution. Han hävdar vidare att den sista delen av handlingen ofta utgörs av en resultatfas. Jag utgår från att det också
finns handlingsfaser som inte innehåller någon komplikation (och följaktligen
heller inte någon upplösning).53 Vidare kan olika faser inflikas i varandra, exempelvis är det vanligt att orientering inflikas i handlingen och att evalueringen är spridd över hela berättelsen (jfr Eriksson 1997).
Intro är en sammanfattande benämning som används av Eriksson för två
olika typer av inledningar: abstrakt, som fyller funktionen att etablera en interpersonell kontext för det som följer, och synopsis, som snarare är en sammanfattning av det som kommer att berättas och som därmed fyller en ideationell funktion.54 I mina analystexter betraktar jag genomgående titlarna som
intron.55 Ofta utgör titeln hela denna fas i mina analystexter, men några berättelser har mer omfattande introfaser (exempel på detta finns i kapitel 9). Labov
och Waletzky (1967:39) beskriver kodan som ”a functional device for returning the verbal perspective to the present moment”.
Med evaluering avses de medel som berättaren använder för att få lyssnaren att förstå vad som är berättelsens poäng. Evalueringen fyller funktionen
att motivera varför berättelsen framförs och att tydliggöra på vilket sätt den är
avsedd att förstås. Med hjälp av evalueringen förmedlas inte enbart ett förhållningssätt till själva berättelsen utan även till olika personer, föremål, händelser
etc. i berättelsen. Alla dessa aspekter hänger förstås samman, vilket klargörs
av Eriksson (1997:107), som definierar evalueringen som ”de medel som berättaren använder för att ge prominens åt och/eller uttrycka sin attityd gentemot olika handlingar och andra element i berättelsen, som ett led i arbetet
med att klargöra för lyssnaren vad han anser vara berättelsens situationella
innebörd”.

53
Med utgångspunkt i Plum (1988) redogör Rothery och Stenglin (1997) för fyra olika typer
av stories, som är den övergripande term de använder: recount, narrative, exemplum och observation. Endast narrative innehåller en komplikationsfas och en upplösningsfas. Däremot innehåller samtliga typer av stories någon form av handlingsfas (de övriga tre typernas handlingsfaser benämns record of events, incident respektive event description).
54
Termen abstrakt används redan av Labov & Waletzky (1967). Termen synopsis introducerades av Plum (1988) som benämning på en alternativ inledningsfas.
55
Chatman (1990) menar att skönlitterära titlar sällan innehåller tillräckligt mycket information
om vad som komma skall för att kvalifiera sig som abstracts. Jag använder dock intro i en
bemärkelse som innebär att även titlar kvalificerar sig, mot bakgrund av att de (oavsett hur
mycket eller lite information de innehåller) fyller funktionen att signalera att det som följer är
en berättelse (jfr preface; Sacks 1974.)
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6.2.1 Grunder för fasindelning
Berättelser är nästan alltid tvetydiga och mångfacetterade och tolkningen av
dem är dessutom kontextberoende. Ofta går det att argumentera för alternativa
sätt att dela in en och samma berättelse i faser. Hur och med vilken noggrannhet indelningen görs måste därför relateras till forskarens syfte med den aktuella undersökningen.
Fasindelningen av mina analystexter har gjorts på både semantiska och
lingvistiska grunder. Jag har tagit i beaktande att orienteringsfaser i regel består av bakgrundsinformation och handlingsfaser av förgrundsinformation (se
Eriksson 1997). Jag har vidare haft i åtanke att orienteringen, handlingen och
kodan ofta präglas av olika slags verb (se dock Norrby (1998) för en problematisering). Medan orienteringen ofta innehåller verb med oavgränsad aktionsart präglas handlingen vanligen av verb med avgränsad aktionsart (Eriksson 1997; Eriksson hänvisar på denna punkt till Hopper, t.ex. 1979). Kodan
innehåller ofta verb i preteritum, vilket kan relateras till funktionen att knyta
samman dåtid och nutid (se Rehnberg 2013).
Begreppet evaluering används i avhandlingens analyser både som en fasbenämning och som en synonym till ordet värdering. Eftersom många av de
faser som ingår i mina analystexter fyller evaluerande funktioner samtidigt
som de kan kategoriseras som andra typer av faser (något som möjligen är
karaktäristiskt för strategiska berättelser) har jag varit restriktiv i markeringen
av evalueringsfaser. (En evaluerande koda markeras exempelvis inte som evaluering utan som koda.) Värderingar och värden diskuteras i mina analyser
inte i första hand i samband med texternas fasstruktur utan i egna analysavsnitt
med fokus på värden.

6.3 Värden
Med värden avses i avhandlingen ’det som värderas positivt’. De värden som
är aktuella i mina analystexter är sådana som har en relativt bred kulturell förankring. Exempel på sådana värden är natur, friluftsliv, tradition och empati.
Som framgår av dessa exempel är vissa värden mer konkreta än andra.
Ordet värden används i avhandlingen i vid bemärkelse. I begreppet innefattas idéer, attityder, omdömen, egenskaper, förhållningssätt etc. Theo van
Leeuwen talar om idéer och attityder i en snarlik bemärkelse. Idéer och attityder beskriver han som element som läggs till en viss social praktik när denna
praktik representeras i en specifik diskurs (van Leeuwen 2005:104).
Orden värde och värdering används vanligen som synonymer i värdegrundsarbete och andra kontexter där strategiskt berättande praktiseras.56
56
Exempelvis står följande definition att läsa i Värdegrundens ABC, som getts ut av den numera
nedlagda myndigheten Kompetensrådet för utveckling staten (Krus): ”Ett värde eller en värde-
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Även i denna avhandling är de två orden ofta utbytbara. Det finns dock en viss
betydelseskillnad mellan dem: i Nationalencyklopedin beskrivs värde som
”[d]et som har ett positivt värde” (2014), medan värdering definieras som
”handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet
av att utföra en sådan handling” (2014).57
Utifrån definitionen i Nationalencyklopedin går det att dra slutsatsen att
värderande språkhandlingar och andra uttryck för värderingar kan realisera
värden. Värden kan också uttryckas på en rad andra sätt. Exempelvis kan roller
och faser realisera värden, vilket jag återkommer till nedan. Värden står i fokus i flera av avhandlingens berättelseanalyser, medan roller och faser främst
undersöks som ett led i identifieringen av värden.

6.3.1 Metod för att identifiera värden i analystexterna
I det följande redovisas de aspekter som jag undersökt för att identifiera värden i analystexterna. Exemplen i följande avsnitt hämtas främst från två berättelser, som jag valt att kalla Börjantexten och Bittra. Börjantexten återges i
inledningen till avsnitt 8.3. Den handlar om hur Åke Nordin uppfann en
ryggsäcksram som uppskattades av många och som så småningom ledde till
grundandet av Fjällräven. Berättelsen avslutas med en beskrivning av Fjällrävens nutida verksamhet. Bittra, som är en berättelse från Malmö stad, återges i bilaga 1. (Berättelsen återges i två versioner, en skriftlig, som kallas
Bittra S, och en filmad. Det är den skriftliga versionen som jag hämtar exempel från nedan.) Den handlar om hur en medarbetare på ett äldreboende omvänder en bitter anhörig till äldreboendets bästa ambassadör.
Extern evaluering
En central resurs för realiseringen av värden i berättelser är berättelsens poäng.
Poängen kan uttryckas på olika sätt. Exempelvis kan berättaren explicit ge
uttryck för vad som är berättelsens innebörd, något som Labov (1972) kallar
för extern evaluering. Ett exempel är följande mening, som avslutar en av de
muntliga berättelserna från Malmö stad: och det tycker jag alltså att det är en
kul historia faktiskt.58

ring är en föreställning om vad som är värdefullt, eftersträvansvärt och berömligt. Orden förekommer ofta som synonyma substantiv” (Krus 2010). I utländska artiklar om företagsekonomi
i allmänhet och corporate storytelling i synnerhet liksom i managementlitteratur används ofta
orden values (engelska) och vaerdier (danska). I motsvarande svenska texter används gärna
ordet kärnvärden.
57
Hämtat 2014-05-21 från www.ne.se.
58
Exemplet är hämtat från den muntliga versionen av berättelsen Fruktad, som återges i bilaga 1
(där den benämns Fruktad F).
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Reaktioner, direkta anföringar, konsekvenser, händelser
Även beskrivningar av hur figurer i berättelsen reagerar på olika händelser kan
framhäva poängen, liksom direkta anföringar som ger uttryck för figurernas
känslor och reaktioner samt beskrivningar av en händelses konsekvenser (Labov 1972). Ett exempel från Börjantexten är upplysningen om att behovet av
Åkes uppfinning var enormt. Denna upplysning, som kan betraktas som ett
uttryck för en reaktion, framhäver ryggsäckens förträfflighet. I berättelsen
Bittra fyller skildringen av den anhöriga kvinnans förändrade beteende en evaluerande funktion. Detta förändrade beteende är en konsekvens av (eller, ur
kvinnans perspektiv, en reaktion på) att en medarbetare i Malmö stad behandlat kvinnan på ett empatiskt och respektfullt sätt. Därmed evalueras värden
som empati, respekt och ett värdigt bemötande. Även medarbetarens replik till
kvinnan realiserar indirekt dessa värden. Vidare kan händelserna som sådana
uttrycka värderingar, något som Joan Rothery och Maree Stenglin (1997:237)
lyfter fram i följande citat: ”[W]ritten texts often ’bury’ the moral of the story
in the events of the text – to be extrapolated by the reader as part of their
reading and understanding of the story.”
Värderande språkhandlingar
Som redan nämnts kan värderingar realisera värden. I Börjantexten förekommer flera sådana element, exempelvis påståendet att Åke Nordin inte var nöjd
med dåtidens obekväma och opraktiska ryggsäckar; att Åke, som här representerar Fjällräven, ogillar det obekväma och icke-funktionella så till den grad
att han föresätter sig att ta saken i egna händer framhäver värden som funktionalitet och bekvämlighet. Bättre och skönare är exempel på värderande ord
som här bidrar till att realisera värden. Återigen är det värden som funktionalitet och bekvämlighet som realiseras, eftersom orden bättre och skönare här
förknippas med Åkes uppfinning. Uttrycken stolta tradition och kvalitetstid
kan i sig betraktas som värden. Att Fjällräven omhuldar värden som tradition
och kvalitetstid i naturen är alltså något som sägs explicit i Börjantexten.
Hjälten
Värden kan också uttryckas genom attityder, egenskaper och andra attribut
som knyts till berättelsens figurer. Medan värdeladdade ord är en relativt explicit typ av värderingar uttrycks attityder och egenskaper ofta implicit i berättelser, bland annat genom figurernas handlingar. Exempelvis framträder
Åke i Börjantexten som kreativ, medan medarbetaren som löser problemet i
Bittra framstår som empatisk och förmögen att tänka i nya banor, var och en
utifrån sitt agerande. Att hjältefiguren är en beprövad resurs för att realisera
värden i strategiska berättelser framgår av följande citat:
I corporate storytelling anvendes storytelling ofte till formidling av holdninger
og adfærd. Her har helten en naturlig og central placering. Det er helten, der
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giver værdier og budskap krop og ansigt og dermed gør det abstrakte både
konkret og troværdigt (Maagaard & Norlyk 2010:43).

Hjälterollen kan besättas av olika aktörer. Ofta innehas hjälterollen av en figur
som representerar organisationen eller varumärket.59 Det råder då en metonymisk relation (en typ av närhetsrelation) mellan hjälten å ena sidan och organisationen eller varumärket å den andra, och därmed tillskrivs värdena också
organisationen, något som uttrycks i följande citat: ”Helten personificerer organisationens eller virksomhedens identitet og værdier, og heltenes gerninger
bliver til organisatoriske myter […]” (Maagaard & Norlyk 2010:44).
Ett sätt att undersöka hur hjälten framställs är att ta fasta på benämningar
av hjälten och på hjältens egenskaper (se Rehnberg 2011). Egenskaper som
inte uttrycks explicit kan ofta i viss mån ringas in genom en undersökning av
vilka processer som hjälten är deltagare i (något som görs i kapitel 8): En hjälte
som löser ett problem genom att ”kläcka en idé” (en mental process) framstår
som kreativ medan en hjälte som är aktör i många materiella processer sannolikt framstår som (fysiskt) aktiv och handlingskraftig etc.
Ett besläktat sätt att uttrycka värden är att förknippa olika attribut med hjälten. I Börjantexten knyts Åke på olika sätt till Norrland och till friluftsliv, två
värden som ofta realiseras i Fjällrävens berättelser.
Vem (dvs. vilken figur) som tilldelas en hjälteroll kan också uttrycka värden: att den kommunala medarbetaren konstrueras som hjälte i berättelsen
Bittra är i sig en indikation på vilka värden som omhuldas i Malmö stad. Det
behövs inga extraordinära hjälteegenskaper för att kvalificera sig som hjälte i
denna kontext och det behövs heller ingen chefsroll utan ”vanliga” människor
med ”vanliga” egenskaper kan tilldelas en hjälteroll, oavsett vilken som är
deras formella position i organisationen.
Övriga roller samt problem och lösning
Hjälten existerar inte i ett narrativt vakuum. Delvis är hjälten att betrakta som
ett resultat av aktantstrukturen och av hur de övriga aktanterna realiseras. Med
detta menar jag att hjälten alltid träder fram som hjälte mot bakgrund av andra
aktanter. Det innebär att hjältens identitet är relationell i den bemärkelsen att
den är en produkt av hjältefigurens samspel med berättelsens övriga aktanter
(jfr Maagaard & Norlyk 2010). Även andra berättelseelement är centrala för
hjältens identitetskonstruktion och för de förhållningssätt som realiseras i berättelsen, inte minst skurk, offer, problem och lösning – i den mån dessa element förekommer i texten. Vad som framställs som problem och hur dessa
problem blir lösta säger något om vilka värden organisationen står för. Dessutom krävs det olika typer av hjältar för att lösa olika slags problem – eller
omvänt, problem blir lösta på olika sätt beroende på vilken typ av hjälte vi har
59

I vissa strategiska berättelser innehas hjälterollen i stället av konsumenten (jfr Maagaard &
Norlyk 2010; se även kap. 10).
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att göra med. Om problemet består i att det saknas en funktionell produkt, som
i Börjantexten, krävs en uppfinningsrik och händig hjälte. De egenskaper som
krävs av hjälten i Bittra är snarare empati och förmågan gå ett steg extra och
bjuda till även när tålamodet tryter. I båda fallen krävs dock egenskaper som
förmågan att tänka i nya banor, handlingskraft, självständighet och personligt
ansvarstagande. Vidare kan objektet och mottagaren i en strategisk berättelse
belysa för vad och för vem organisationen uttrycker att den finns till, något
som i sig kan relateras till värden och värderingar.
Skurkens handlingar och egenskaper ger uttryck för vad som värderas som
negativt av organisationen, och utifrån detta kan vi vanligen sluta oss till vad
som värderas som positivt. När McDonald’s framställs som skurk i hamburgerkedjan Max berättelser framstår också de egenskaper och attribut som förknippas med McDonald’s (till exempel att företaget är multinationellt) som
negativa. Därmed framhävs de motsatta, förment positiva egenskaperna, nämligen det nationella och det lokala, som tillskrivs Max. Detta resonemang innebär att samma berättelseelement, exempelvis problemet eller skurken, kan
fungera både som en byggsten i skapandet av hjältens identitet och som ett
element i textens inramning och gestaltning av världen. Båda dessa aspekter
är centrala i realiseringen av värden.
Fasstruktur
Även en berättelses fasstruktur kan uttrycka värderingar (något som aktualiseras i den analys som görs i kapitel 8). Enligt Rothery och Stenglin
(1997:234) fyller narrativens60 generiska struktur funktionen att förmedla ett
grundläggande budskap om att störningar som avbryter ett harmoniskt tillstånd måste hanteras och åtgärdas för att ett ekvilibrium ska återupprättas.
Multimodala uttryck för värden
Värden och värderingar kan också uttryckas visuellt: Gester och leenden kan
uttrycka värderingar, liksom bilder och layout. Vidare kan värden uttryckas
audiellt även på andra sätt än med verbalspråkliga resurser, exempelvis genom
suckar, pauser, inandningar, betoningar och taltempo. Multimodala sätt att realisera värden beaktas också i avhandlingens analyser.
Accentuering av värden
Betoningar, gester, leenden etc. fyller inte bara funktionen att uttrycka värderingar utan de kan också framhäva värderingar (Labov (1972) talar i detta
sammanhang om intensifiers). Andra sätt att framhäva värderingar och värden
i berättelser är genom språkdrag som upprepningar, negationer, superlativer
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Rothery och Stenglin (1997) skiljer mellan olika typer av berättelser, varav narrative är en.
Typen narrative utmärks bland annat av att den innehåller faserna komplikation och upplösning.
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och ord som ju, helt och alldeles. Vidare kan värden understrykas med hjälp
av exempelvis layout och form.

6.3.2 Värden i en organisationskontext
Som redan framgått kan de värden som uttrycks i strategiska berättelser knytas
till organisationen och varumärket genom metonymi: Ofta finns det organisationsrepresentanter i berättelserna. De egenskaper som tillskrivs dessa organisationsrepresentanter färgar då av sig på organisationen. Specifika värden kan
också förknippas med organisationen genom samförekomst: När Fjällrävens
produkter förekommer på en bild tillsammans med svenska flaggan innebär
detta således att värdet ”svenskhet” framhålls och förknippas med produkterna
och varumärket. Ofta kan förekomsten av ett visst element i sig ses som en
indikation på att elementet uppfattas som ett värde, det vill säga som något
positivt (så länge det inte uttryckligen framhålls som något negativt). En välkomponerad bild som förevisar fyra nya ryggsäckar ur Fjällrävens kollektion
(och som publiceras tillsammans med en berättelse om hur Fjällräven grundades genom att Åke uppfann en ny typ av ryggsäcksram) kan således ses som
ett uttryck för en positiv värdering av ryggsäckarna. Denna tolkning kan rimligen göras mot bakgrund av att berättelserna är en del av en promotionsdiskurs (promotional discourse) (jfr Korpus 2008).
I vissa strategiska berättelser fungerar nästan alla textelement evaluerande.
I berättelser, inte minst i skriftliga sådana, uttrycks värderingar dessutom ofta
implicit (t.ex. Rothery & Stenglin 1997), och liksom poänger är värden och
värderingar i hög grad kontextberoende. (Exempel på värden som är mer eller
mindre explicita ges i 8.1.) I mina analyser strävar jag efter att identifiera de
värden som är mest framträdande (i förhållande till de kontexter som texterna
utgör en del av) och undersöka hur dessa realiseras.
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7 Fyra organisationers förhållningssätt till
strategiskt berättande

I följande kapitel undersöks hur Malmö stad, Församlingen, Fjällräven och
Max förhåller sig till sitt strategiska berättande. Dessutom undersöks hur bilden av organisationen påverkas av att organisationen ägnar sig åt strategiskt
berättande. Den fråga som ställs är: Hur förhåller sig olika organisationer till
strategiskt berättande, och vilken bild skapas därmed av den berättande organisationen? Frågan besvaras genom diskursanalys med fokus på hur organisationsledningen benämner och legitimerar berättandet samt vilka dilemman
som aktualiseras av berättandet.
Betydelser realiseras inte bara genom vad som berättas och hur det berättas
utan också genom att det berättas. Analysen inriktas på det faktum att det berättas och hur detta bidrar till att skapa en bild av organisationen. Bland annat
undersöks hur de olika organisationerna förhåller sig till de härkomstkonnotationer (se 4.1.2) som berättandet för med sig, det vill säga till det faktum att
både berättelsen (som form eller design, jfr Kress & van Leeuwen 2001) och
metoden strategiskt berättande för med sig betydelser från sammanhang där
de använts tidigare. De betydelser som aktualiseras av berättande i allmänhet
och av strategiskt berättande i synnerhet måste organisationen förhålla sig till;
vissa av dessa betydelser kan uppfattas som fördelaktiga för organisationen,
och organisationen kan då sträva efter att framhäva dem, medan andra betydelser kan framstå som problematiska. Vissa betydelser kan tilltala (vissa av)
organisationens medlemmar, medan andra betydelser kan avskräcka.
Praktiken strategiskt berättande kommer från näringslivet och kan te sig
främmande i andra sammanhang. För vissa organisationer, vars primära syfte
inte är att vara vinstdrivande, kan det därför krävas extra ansträngningar för
att inlemma praktiken i organisationens övriga verksamhet. Detta blir en angelägen uppgift inte minst när medarbetarna förväntas delta aktivt i berättandet. Sannolikheten för att organisationens arbete med strategiskt berättande
ska falla väl ut ökar naturligtvis om medarbetarna är positivt inställda till metoden. Även för företag som vill framstå som originella och autentiska är det
en angelägen uppgift att rama in bruket av berättelser på ett sätt som skapar
en sådan bild av företaget.
Det finns således minst två anledningar för organisationer att aktivt arbeta
med en diskursiv inramning av det strategiska berättandet. En första anledning
är att organisationsledningen vill övertyga medarbetarna om att det är en bra
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metod att använda. Ett andra skäl är att bilden av organisationen påverkas av
hur berättandet uppfattas internt och externt.
Det som undersöks i följande kapitel är organisationsledningarnas diskurser. Till organisationsledningarna räknar jag även personer som fått ledningens
mandat att organisera berättaraktiviteterna eller hantera organisationens strategiska berättande.61 Värderingar som övriga anställda ger uttryck för undersöks endast i begränsad omfattning. När jag talar om organisationerna är det
med andra ord de ”enröstade” organisationerna som åsyftas (se 1.4).
Analysmaterialen från Malmö stad och Församlingen består huvudsakligen
av anföranden som ledningen i respektive organisation hållit inför medarbetarna (med mig närvarande) i samband med projekt där storytelling används
som redskap (se 5.2). Vad som kan undersökas i dessa material är således hur
det strategiska berättandet marknadsförs och legitimeras internt. Analysmaterialen från Fjällräven och Max utgörs i första hand av en intervju med
respektive företags marknadschef. I dessa material är det i stället möjligt att
undersöka hur företagens strategiska berättande framställs externt, det vill
säga inför mig som forskare.
Närmast följer ett metodavsnitt. De fyra organisationerna behandlas sedan
i var sitt avsnitt.62 Kapitlet avslutas med en jämförande diskussion.

7.1 Metod
I analysen tar jag fasta på inramningen av det strategiska berättandet samt på
benämningar av praktiken strategiskt berättande.63 Jag fokuserar också på dilemman som aktualiseras av praktiken i respektive organisation. Med inramning avses hur berättandet legitimeras, vilken roll berättandet tillskrivs inom
ramen för organisationens verksamhet och hur berättandet diskursivt inlemmas i organisationens övriga verksamhet. Det främsta redskapet i den delen
av analysen är legitimeringar. Andra aspekter som uppmärksammas i analysen
av inramningen är argument samt specifika ordval och uttryck. Med dilemman
avses problem som i respektive organisation förknippas med strategiskt berättande. De dilemman som diskuteras i analysen är sådana som organisationsmedlemmarna (inklusive ledningsrepresentanter) aktualiserade under gruppdiskussioner och intervjuer, antingen genom explicita problemformuleringar
eller indirekt, genom att uttrycka sig på ett sätt som föregrep eventuell kritik.
61

När jag talar om kommunledningen respektive Församlingsledningen är det således inte den
politiska ledningen som avses utan förvaltningsledningen samt de personer som förvaltningsledningen gett i uppdrag att organisera och leda det strategiska berättandet.
62
Att analysmaterialen i viss mån skiljer sig från varandra har lett till att ordningen på underrubrikerna inte är densamma i de olika avsnitten.
63
Under större delen av min avhandlingstid använde jag själv benämningarna corporate storytelling eller storytelling för att beskriva mitt intresseområde. Det var således dessa benämningar
som jag använde då jag kommunicerade med EMÖ-ledningen och Församlingsledningen såväl
som med marknadscheferna, något som naturligtvis kan ha påverkat deras ordval.
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När det kommer till dilemman beaktas således inte bara ledningens synpunkter
utan även i viss mån medarbetarnas.
I analyserna av legitimeringar har jag utgått från van Leeuwens kategorisering (van Leeuwen & Wodak 1999, van Leeuwen 2007, 2008). Legitimeringar
svarar, enligt van Leeuwen, implicit eller explicit på frågorna: ”Varför ska vi
göra det här? Och varför ska vi göra det på det här sättet?” Jag räknar med fem
huvudsakliga legitimeringstyper64 samt ett antal undertyper, som redovisas i
tabell 6.
Tabell 6. Översikt över legitimeringstyper utifrån hur de svarar på frågan ”Varför
ska vi göra det här?”

Legitimeringstyp

Svar på frågan

Auktoritetslegitimering
Tradition

Därför att någon typ av auktoritet säger det.
Därför att vi alltid har gjort det (och därför att vi
alltid har gjort det på det här sättet).
Därför att alla andra (el. de flesta andra) gör det.
Därför att en person värd att efterlikna gör det.
Därför att experterna (eller en expert) säger det.
Därför att vetenskapliga experter säger det.
Därför att personer som kan betraktas som experter på grundval av sin profession säger det.
Därför att personer som kan betraktas som experter utifrån av sin levda erfarenhet säger det.
Därför att det är kul, gott, snyggt etc.
Därför att det är bra, nyttigt, naturligt etc. (dvs.
med referens till värderingar som i någon bemärkelse kan betraktas som moraliska).
Därför att det fungerar.
Därför att ”Det var en gång …”. Mytopoesis innebär att svaret på frågan ges i form av en berättelse. Berättelsen kan t.ex. tjäna som argument
för att den som agerar som hjälten gör kommer
att belönas på samma sätt som hjälten.
Vi ska göra det här på det här sättet i syfte att …
Innebär alltid en underförstådd hänvisning till
moraliska värden, vilket skiljer dem från rena
syften. 65

Konformitet
Förebild
Expertis
Vetenskaplig
Professionell
Erfarenhetsbaserad

Värderingslegitimering
Moralisk
Rationalitetslegitimering
Mytopoesis

Syfteslegitimering

64

Vissa av de översatta termerna i tabellen är hämtade från Westberg 2011, som i sin tur bygger
på van Leeuwen 2008.
65
Typen syfteslegitimering tar van Leeuwen inte upp i samband med de övriga legitimeringstyperna utan i samband med diskurselementet syften. Han använder ett citat från Habermas för
att beskriva vad som skiljer syfteslegitimeringar från ”rena” syften: ”They must, as Habermas
puts it (1976:22) ’make submerged and oblique reference to moral values in a frame of instrumentality, to achieve a ’strategic-utilitarian’ morality’” (van Leeuwen 2008:125).
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Kategorin auktoritetslegitimering rymmer fyra undertyper: tradition, konformitet, förebild och expertis. Den sistnämnda underkategorin rymmer i sig tre
underkategorier: vetenskaplig, professionell samt erfarenhetsbaserad expertis. Även värderingslegitimering rymmer en underkategori: moralisk legitimering.
Kategoriseringen ovan bygger på van Leeuwens arbete men jag har gjort
vissa modifieringar. För det första har jag inte räknat med alla undertyper som
van Leeuwen tar upp. För det andra har jag inrättat några egna underkategorier
baserat på vad jag funnit i mitt analysmaterial. Jag skiljer mellan olika typer
av expertis. Van Leeuwen talar om vetenskaplig expertis (dock utan att lyfta
fram det som en specifik undertyp). I mitt material har jag också funnit belägg
för en typ av expertis som van Leeuwen inte talar om, nämligen expertis baserad på erfarenhet (av exempelvis friluftsliv). Eftersom denna typ av legitimering spelar en central roll i delar av mitt analysmaterial har jag valt att
namnge den och lyfta fram den som en egen kategori. (Därmed har också de
två andra typerna av expertlegitimering som återfinns i mitt material fått bilda
egna kategorier.) Moralisk legitimering betraktar jag som en specifik typ av
värderingslegitimering (van Leeuwen har benämnt och hanterat denna fjärde
huvudkategori på lite olika sätt under årens gång).
Vilka legitimeringar som används – och vilken typ av legitimeringar som
används – säger något om hur organisationen förhåller sig till strategiskt berättande rent generellt och hur organisationen vill framställa metoden inför
medarbetarna. Det säger också något om strategiskt berättande som metod i
den kontext som utgörs av den specifika organisationen. Till exempel bidrar
expertlegitimering till att framställa storytelling som en seriös metod. Om experten är en forskare innebär det att metoden framställs som vetenskapligt förankrad. Samtidigt indikerar bruket av expertlegitimering att det ses som väsentligt att de metoder som används i organisationen är seriösa. Även mängden legitimeringar som används liksom antalet olika typer av legitimeringar
är indikativt för organisationens förhållningssätt. Om en organisation använder många legitimeringar och många olika typer av legitimeringar kan det ses
som ett tecken på att det finns ett stort behov av att rättfärdiga metoden i den
aktuella kontexten. Detta behov kan i sig ses som en indikation på att det finns
(eller antas finnas) ett stort motstånd mot metoden. Ett bruk av många olika
typer av legitimeringar kan också tyda på att motståndet är mångfacetterat, det
vill säga att motståndarna antas ha flera olika motargument som ledningen vill
förebygga.
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7.2 Malmö stads förhållningssätt till strategiskt
berättande
Berättelsen är en kommunikationsform som ännu knappast är att betrakta som
etablerad i kommunala sammanhang. Därför är det inte förvånande att projektledaren för EMÖ ägnar mycket kraft åt att argumentera för bruket av berättelser inom ramen för det kommunala EMÖ-projektet. När han lanserade
projektet på bred front, inför kommunens samtliga chefer, höll han ett inledningsanförande (fortsättningsvis kallat inledningsanförandet) där han pläderade för berättelser som redskap och för strategiskt berättande som metod.
Merparten av de exempel som används är hämtade från detta anförande.66 Det
återstående materialet är hämtat från ytterligare ett anförande som projektledaren höll, från en diskussion som leddes av projektledaren samt från kommunala dokument.

7.2.1 Inramning
I Malmö stad användes många legitimeringar och dessutom legitimeringar av
många olika typer. Ett utdrag som rymmer flera olika typer av legitimeringar
återges i exempel 1.
Exempel 1. Utdrag ur projektledarens inledningsanförande
Det är ett krav på Engagemang för Malmö, för övrigt. Vi har så stora pensionsavgångar att vänta, det har gjorts så mycket bra under alla dessa år, de värderingarna ska föras vidare, det kan vi göra genom att berätta. Så har man gjort i
alla årtusenden, man har berättat för varandra, man har gjort det spännande,
man har sagt att ”Har ni hört den här?”, och sen så lyssnar vi. Och vi tycker
om det, vi är programmerade för det, för berättelser. Jag har själv jobbat med
IV-programmet i massor med år, med urstökiga killar och tjejer som inte hade
en tanke på att sitta still i bänken, men sänkte man rösten och sa ”Har ni hört
den här?” så blev det tyst i klassrummet. Det slog aldrig fel, det funkade alltid.
Berättelser har sin egen kraft, de lever sitt eget liv.

Följande legitimeringar kan urskiljas i exempel 1:
• syfteslegitimering: vi ska berätta i syfte att föra vidare de värderingar som
finns i organisationen
• auktoritetslegitimering av typen expert: projektledaren har länge jobbat
med IV-programmet67
• auktoritetslegitimering av typen tradition: ”människor har alltid berättat”
• moralisk legitimering: ”det är naturligt för människan att berätta”

66

Det inledningsanförande som jag observerade ägde rum den 9 december 2009.
Individuella programmet (IV) var fram till 2011 ett gymnasieprogram inom den svenska
gymnasieskolan. Programmet var till för elever som inte uppfyllde betygskraven för de så kallade nationella gymnasieprogrammen.
67
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•
•

legitimering i form av mytopoesis: när projektledaren skildrar en scen från
klassrummet
rationaliseringslegitimering: ”berättelser fungerar”.

Projektledaren framställer således aktiviteten berättande inte bara som en
uråldrig tradition utan också som något vi människor tycker om och är programmerade för, med andra ord som något naturligt. Han hänvisar i detta sammanhang till sin egen erfarenhet som lärare för IV-programmet (han har tidigare i anförandet presenterat sig som före detta lärare och biträdande rektor).
Denna erfarenhet använder han som ännu ett argument för att berättelser fungerar. Berättelsen framställs därmed som en kommunikationsform som är effektiv även när det handlar om att nå svårtillgängliga adressater, som urstökiga
killar och tjejer som inte har en tanke på att sitta still i bänken. Att projektledaren har jobbat med IV-programmet i massor med år indikerar att han har
pedagogisk kompetens, vilket i sin tur kan stärka tilltron både till projektledaren och till den metod som han har valt att arbeta med, det vill säga strategiskt
berättande. I utdraget som återges i exempel 1 lyfter projektledaren också fram
att de goda värderingar som präglar Malmö stad måste föras vidare nu när
stora pensionsavgångar är att vänta – och att värderingar kan föras vidare genom berättande. Att använda berättelser i den situation som Malmö stad befinner sig i framställs således som rationellt.
Projektledaren anknyter vidare till sociologen Antonovsky och hans teori
om det salutogena (hälsofrämjande) tänkandet. I utdraget i exempel 2 återges
projektledarens redogörelse för hur Antonovsky i en empirisk forskningsstudie ringade in tre komponenter som är grundläggande för att människor ska
må bra. Den tredje komponenten, mening, relaterar projektledaren till det som
Malmö stads anställda gör i vardagen. Han relaterar också mening till berättande.
Exempel 2. Utdrag ur projektledarens inledningsanförande (2009-12-09)
Ja, då fann han [Antonovsky] att de uppfattade sin situation som begriplig, och
de fattade läget, de gillade läget, och sen fann de en väg att hantera det. Där
har ni två enormt viktiga komponenter för all verksamhet: man måste begripa,
man måste kunna hitta en väg att hantera det. Men de två kan inte leva för sig
själva, de två komponenterna, de måste kombineras med en tredje: det måste
finnas en mening, någonting som gör mödan värt. Och det där har man börjat
använda allt oftare när man tittar på organisationer, organisationer som Toyota,
Ikea, Volvo och Malmö stad. […] det vi gör i vardagen, det lilla vi gör som
undersköterskor, som lärare, som skolledare, som arkitekter – det ska vara en
del av någonting större och vi ska gärna känna det, vi ska se den meningen.
Där ser jag att vi i Engagemang för Malmö har en uppgift. Vi kan vara med
och berätta, vad är meningen med det hela, vi kan berätta det för varandra. Och
det är där just berättelsen kommer in. För det är så berättelser har använts genom tiderna.
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I exempel 2 förankrar och legitimerar projektledaren bruket av berättelser genom att hänvisa dels till en forskare (Antonovsky), dels till stora och framgångsrika företag. I båda fallen rör det sig om auktoritetslegitimeringar, om
än av olika slag: Antonovsky är att betrakta som en vetenskaplig expert, medan de välkända företagen både kan betraktas som professionella experter (på
företagande) och som förebilder. Projektledaren hävdar vidare att berättelser
genom tiderna har använts för att skapa mening i vardagen. I utdraget i exempel 3 utvecklas denna traditionslegitimering. Berättelser framställs här som
något urgammalt (ett argument som för övrigt används flitigt i managementlitteratur om storytelling, t.ex. Fog, Budtz & Munch 2009:20–21).
Exempel 3. Utdrag ur projektledarens inledningsanförande (2009-12-09)
Nu kallar vi detta storytelling, en ny engelsk term, en ny design som ska in och
så är det något nytt som kommer – ”åh vad fint och nu ska ni veta det allihopa”.
Men kalla det vad ni vill – historier, berättelser, storytelling – det är urgammalt
i vilket fall som helst. Ni har dem i Koranen, ni har dem i Bhagavadgita, ni har
dem i Bibeln. Vi har berättat för varandra, vi har sänkt rösten och sagt: ”Hörde
ni- har ni hört det här?” Och så lyssnar vi alla, för då börjar det bli spännande.
Är ni med? Och på det viset har vi fört värderingar vidare från en generation
och till nya.

Genom att hänvisa till religiösa urkunder och till Antonovskys undersökning
– och genom att förknippa komponenten mening med berättelser – ramar projektledaren in berättelsen som en kommunikationsform med en närmast existentiell funktion, vilket kan betraktas som en moralisk legitimering. Indirekt
bemöter han också i utdraget i exempel 3 (kanske i förebyggande syfte) kritik
som går ut på att strategiskt berättande är en dagslända och en modefluga.
Under sitt inledningsanförande presenterar projektledaren mig i min roll
som forskare för att deltagarna ska vara medvetna om att jag är där och observerar mötet. Deltagarna vet alltså från början att jag är språkvetare och att mitt
forskningsintresse är corporate storytelling. Detta kan i sig ses som en legitimering av metoden; det faktum att corporate storytelling blir ämne för en doktorsavhandling kan bidra till att metoden framstår som seriös. Denna tolkning
stärks av det utdrag från EMÖ-projektets slutrapport som återges i exempel 4.
Utdraget är hämtat från ett avsnitt med rubriken ”Varför storytelling?” (kurs.
i original).
Exempel 4. Utdrag ur EMÖ-projektets slutrapport
Dessutom har Hanna Sofia Rehnberg, forskare vid Södertörns högskola, följt
Malmö stads arbete med Engagemang för Malmö etapp III under hela processen som ett led i sin forskning kring corporate storytelling.68
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Samtidigt som projektledaren lägger kraft på att rättfärdiga användandet av
berättelser anstränger han sig för att avdramatisera aktiviteten berättande.
Detta tyder på att projektdeltagarna är ovana vid att dela personliga berättelser
med varandra inom ramen för den professionella kommunala verksamheten.
I utdraget i exempel 5 beskrivs strategiskt berättande av projektledaren som
en vardaglig aktivitet som varken kräver professionalitet eller vetenskaplig
expertis.
Exempel 5. Utdrag ur projektledarens inledningsanförande
Det är ju så här att vi har samlat er här för vi ska genomföra en förmiddag med
storytelling. Det innebär att ni helt enkelt lugnt sitter vid era bord och berättar
små berättelser från er verksamhet, det är det ni ska göra i dag.

Det faktum att projektledaren i exempel 5 uppmanar deltagarna att helt enkelt
sitta lugnt och berätta små berättelser torde vara ämnat att fylla en avdramatiserande funktion. Att storytelling, varumärkesutveckling och värdegrundsarbete i någon mån är främmande inslag i kommunens verksamhet framgår
också av att projektledaren i olika sammanhang motiverar existensen av
EMÖ-projektet. Bland annat talar han om vikten av att kommunen hävdar sig
i konkurrensen med friskolor och i den framtida konkurrensen om arbetskraft.
När berättande och berättelser framställs som ett redskap i dessa sammanhang
är det att betrakta som en syfteslegitimering. Dessutom står projektledaren för
flera elaborerade uttalanden där metoden strategiskt berättande inlemmas som
ett naturligt om än nytt element i kommunens verksamhet. Bland annat ger
han i utdraget i exempel 6 en historisk bakgrund till EMÖ-projektet, vilket
indirekt bidrar till inramningen av berättelsen som redskap.
Exempel 6. Utdrag ur projektledarens inledningsanförande
Engagemang för Malmö, ja, vad handlar det om? Lite kort så var det så att
1999 så var det ett alldeles speciellt läge i den här kommunen, i den här staden,
därför att- det är den story vi har hört om Malmö va, att på femtio- och sextiotalet så var det fantastiskt ljust och bra och sen gick det neråt med Kockums
fall på sjuttio- det gick neråt på åttiotalet. Jag måste säga att som Malmöbo
upplevde jag det inte riktigt så, men det är den historien vi har, att de stora
industrierna försvann och Malmö kom i ett kritiskt läge, och 1994–95 så var
det som allra mest kritiskt, till exempel så var man tvungen att säga upp folk
inom kommunen där i mitten av nittiotalet. I slutet av nittiotalet hade det börjat
ljusna, särskilt på en del förvaltningar. Jobbade man på Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret så var det enormt spännande, kreativa tider. Det var inte
lika lätt ute i för- i stadsdelarna, och om det handlade det här mötet 1999, förvaltningschefernas internat uppe i Klippan […] Då pratade man om att vi har
lite olika bild av verkligheten, vi pratar inte riktigt samma språk, och så kom
man fram till att det borde vi göra, och då var lösningen Engagemang för
Malmö. Och så fick vi Engagemang för Malmö ett till Ystad och så kom tvåan
i Järavallen 2006. Det är grunden, att vi ska prata samma språk, att vi ska åtminstone få ungefär en gemensam bild tillsammans.
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Utdraget i exempel 6 visar hur projektledaren fogar in utvecklingsprogrammet
Engagemang för Malmö och dess tredje etapp (som jag kallar EMÖ-projektet)
i ett större sammanhang. Genom att skildra Malmö stads historia ur en bestämd synvinkel och enligt en viss dramaturgi tillskriver han också utvecklingsprogrammet en specifik roll i detta sammanhang (nämligen rollen som
hjälpare). Programmet framställs som något som bidrar till Malmös framgångar. Projektledaren presenterar här den officiella grundberättelsen om
Malmö, som åhörarna förväntas ansluta sig till.
Den bärande tanken bakom programmet sägs vara att vi ska prata samma
språk, att vi ska åtminstone få ungefär en gemensam bild tillsammans. Till
metaforerna språk och bild sällar sig nu berättelsen. Berättande och berättelser
är också det centrala redskapet i EMÖ-projektet.
Det diskursiva arbete som går ut på att förankra EMÖ-projektet med dess
tidsenliga fokus på värdegrund och varumärke i Malmö stads organisationskontext pågår kontinuerligt under projektet. En av projektets sammankomster
(det första mötet med den så kallade Värdegrundsgruppen) äger rum i Ungdomens hus i Malmö, Sveriges första Folkets hus. I lokalen där mötet hålls finns
en byst av Axel Danielsson, tidningen Arbetets första chefredaktör. Vid denna
sammankomst håller projektledaren ett anförande där han hänvisar till platsens historiska dignitet. Ett utdrag ur detta anförande återges i exempel 7.
Exempel 7. Utdrag ur projektledarens anförande vid Värdegrundsgruppens
första möte (2010-10-17)
Vi ska börja med lokalen. Då hoppas jag att ni inser att ni är på historisk mark.
Vet ni det? Varför det? […] Ja, det är Sveriges äldsta Folkets hus, ja, och antingen man är intresserad av […] arbetarrörelsens historia eller inte så är den i
alla fall viktig, och just här, på denna platsen, här träffades Hjalmar Branting
och Per Albin Hansson och gänget, och som statyett där har ni Axel Danielsson
[…] jo, det var Axel- det var Arbetets första chefredaktör – så här är liksom en
väldigt viktig plats i svensk historia. Ännu viktigare för vissa av oss är vad som
hände här på sextiotalet, då Jimi Hendrix spelade just på den scenen […] Alltså
det här är en väldigt, väldigt mättad plats. […] Vi har alltså en inredning, det
var det ena, och så Engagemang för Malmö. Jag ska berätta lite om vad vi har
gjort, lite mer om innehållet.

I citatet i exempel 7 inlemmas EMÖ-projektet i den kontext som utgörs av
Malmö stad och dess historia. Därmed införlivas också metoden storytelling,
som används inom EMÖ-projektet, i ett annat sammanhang än den ursprungliga näringslivskontexten. Detta diskursiva handlande kan tolkas som ett led i
ett försök att forma och utveckla bilden av Malmö så att ”den gamla, hederliga
arbetarstaden Malmö” framstår som ett attraktivt alternativ i den nya ekonomin samtidigt som kontinuiteten bakåt behålls. I den bild av Malmö stad som
projektledaren ger i exempel 7 ryms såväl arbetarrörelsens historia som Jimi
Hendrix och managementmetoder från näringslivet. I själva verket ägnar sig
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projektledaren åt strategiskt berättande i exempel 6 och exempel 7. Han berättar om händelser och skeenden i Malmö och han knyter historiskt prominenta
personer till platsen, samtidigt som han argumenterar för att EMÖ-projektet
(och därmed också de metoder som han valt att använda sig av inom ramen
för projektet) är motiverat och värdefullt i denna kontext. På så vis kan utdragen i exempel 6 och exempel 7 betraktas som legitimeringar av typen mytopoesis. Projektledaren visar i och genom dessa citat att han känner till grundberättelsen om Malmö, vilket är väsentligt när han ska övertyga medarbetarna
om att storytelling är en lämplig metod att använda i Malmö stad. Detta kan
ses som ett försök att få medarbetarna välvilligt inställda till en verklighet där
varumärkesutveckling, storytelling och andra koncept och metoder från näringslivet har blivit en del av den kommunala vardagen.

7.2.2 Benämningar
EMÖ-projektledaren lyfter fram det naturliga och ”urmänskliga” som attraktiva värden för att få medarbetarna att acceptera berättelsen som verktyg. I det
sammanhanget blir benämningen storytelling problematisk. I utdraget i exempel 3 hanterar projektledaren detta genom att hävda att benämningen är oväsentlig.
Projektledaren tycks förutsätta att det finns en skepsis bland medarbetarna
gentemot nya, upphaussade metoder, dit storytelling eventuellt kan räknas,
och i inledningsanförandet talar projektledaren främst om berättelser, historier och berättande. Bortsett från det uttalande som återges i exempel 3 använder han bara benämningen storytelling vid ett tillfälle i inledningsanförandet, nämligen när han introducerar programmet för dagen, något som återges
i exempel 5. I detta sammanhang får benämningen en framskjuten position,
eftersom den skapar en ram för dagens program; i och med omnämnandet av
storytelling blir det tydligt att det möte som medarbetarna har samlats till är
välplanerat – projektledaren håller sig till en metod. Detta intryck förstärks av
verbet genomföra.
I inledningsanförandet använder projektledaren alltså benämningen storytelling mycket sparsamt, men i den slutrapport som beskriver hur Malmö stad
arbetat under EMÖ-projektet (en rapport som till stor del har skrivits av projektledaren) anses det uppenbarligen lämpligt att tala om storytelling. I slutrapporten ägnas ett helt avsnitt åt att presentera storytelling som ett specifikt
ledningsverktyg.69 Även i Malmö stads Personalredovisning 2010 används benämningen storytelling i samband med redovisningen av projektet. Där står
bland annat att ”[s]torytelling användes som ett verktyg för att synliggöra vardagsarbetet i Malmö stad” (kurs. i original) 70.
69
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7.2.3 Dilemman
Flera av de problem som Malmö stad konfronteras med i sitt arbete med storytelling har redan berörts. Ett dilemma för projektledningen är att storytelling
kan uppfattas som en modenyck, vilket kan göra medarbetarna negativt inställda till metoden. Att så är fallet, och att projektledaren är medveten om
detta, indikeras av exempel 3, där projektledaren hävdar att det inte behöver
kallas storytelling och att berättande hur som helst är urgammalt. Ett annat
dilemma är att planerat arbete med berättande och berättelser kan uppfattas
som märkligt eller mindre meningsfullt i en kommunal kontext. Att det finns
en risk för att medarbetarna inte förstår vitsen med att arbeta med berättande
indikeras av att projektledaren lägger mycket kraft på att förklara varför det är
bra (se exempel 1, exempel 2 och exempel 3). Ett tredje dilemma är att medarbetarna kan uppleva att det är svårt att berätta på kommando, något som
indikeras av exempel 5, där projektledaren avdramatiserar aktiviteten genom
att betona att det rör sig om små berättelser och att deltagarna ska sitta helt
lugnt och berätta.
Ett dilemma som inte berörts hittills är den krock som vissa projektdeltagare upplevde mellan kommunallagen och EMÖ-berättelserna. Flera av
EMÖ-berättelserna, som var tänkta att fungera som inspirationskällor i kommunens vardagliga verksamhet, går ut på att en kommunmedarbetare löser ett
problem genom att tänka ”utanför boxen” (ett uttryck som användes ofta i
EMÖ-projektet) – det vill säga genom att agera på ett nytt sätt, genom att tänja
på eller till och med överskrida gränser som hittills inte ifrågasatts. Kommunallagen är däremot en lag som består av bestämmelser och regler som ska
följas. (Det kan dock råda delade uppfattningar om vad det innebär att följa
dessa bestämmelser och regler.) Jag var inte själv närvarande vid något tillfälle
när detta aktualiserades som ett dilemma av projektdeltagarna. Däremot var
jag närvarande när problematiken togs upp av projektledaren under en gruppdiskussion som fördes vid en EMÖ-sammankomst för kommunala chefer. I
det yttrande som återges i exempel 8 lyfter projektledaren fram frågan hur
flexibel en kommunmedarbetare kan vara utan att hamna i konflikt med kommunallagen.
Exempel 8. Yttrande av projektledaren under ett chefsinternat (2010-04-27)
Det här med ”utanför boxen” – om jag frågar något annat bord: Är det ett problem? Jag menar, vi är ju en politiskt styrd organisation. Vi kommer från den
statsminister som sa ”Land ska med lag byggas”, Per Albin Hansson tror jag
det var som sa det eller var det Gustav Vasa kanske? (skratt) Vi bryr oss inte
om det, vi tar det en annan gång. Men är det ett problem, ser ni någon motsättning? Intressant ifall ni inte gör det, för vi hade en helsikes diskussion för ett
par internat sedan just om det: ”Det kan ni inte lära ut, att vi ska bryta mot
lagarna.”
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Problemformuleringen avspeglar den kommunala organisationens fundamentala byråkratiska natur. Kommunallagen är och förblir ett ofrånkomligt rättesnöre. EMÖ-berättelserna kom i detta sammanhang att förkroppsliga EMÖprojektets mantra om att tänka utanför boxen. De användes som exempel på
både att det går och hur det kan gå till att tänka och agera ”utanför boxen” i
en kommunal organisation. Den fråga som projektledaren kastade ut (som
återges i exempel 8) ledde inte till någon diskussion vid det aktuella mötet.
Den gången var det ingen som uppgav att de såg någon motsättning mellan att
tänka och agera ”utanför boxen” och att följa kommunallagen.

7.3 Församlingens förhållningssätt till strategiskt
berättande
Även i Församlingen framstår strategiskt berättande som en främmande aktivitet som behöver legitimeras. Detta görs framför allt vid det första av de fyra
personalmöten som ägnas åt storytelling. Vid detta möte introduceras Församlingens arbete med storytelling av både kyrkoherden (som är organisationens
chef) och den diakon som utsetts att leda arbetet.71 Även de följande personalmötena inleds med anföranden av diakonen. Mitt material består av kyrkoherdens och diakonens anföranden samt av observationer som gjorts i samband
med de nämnda personalmötena.

7.3.1 Inramning
Att berättelser inte är något främmande inslag i Församlingens verksamhet
framgår av kyrkoherdens yttrande i exempel 9.
Exempel 9. Utdrag ur kyrkoherdens inledningsanförande
Vi är ju bra på berättelser. Det är ju det vi håller på med hela tiden nästan, i
alla fall präster gör ju det. (skratt) Sedan är det ju andra saker vi gör också,
men alltså berättelser är en stor del av vår identitet som kyrka.

Av exempel 9 framgår inte bara det faktum att berättande är något som Församlingen (eller åtminstone prästerna) ägnar sig åt i stor utsträckning, utan
också det faktum att berättelser är något grundläggande i en kyrklig kontext.
I direkt anslutning till detta yttrande argumenterar kyrkoherden för vikten av
marknadsföring i dagens samhälle och för att storytelling kan vara ett alternativ som passar kyrkan (se exempel 10).

71

De anföranden som hölls vid detta introduktionsmöte kallar jag inledningsanföranden. Mötet
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Exempel 10. Utdrag ur kyrkoherdens inledningsanförande
[…] och då passar det ju rätt så bra när det kommer en sådan här grej som blirdet är ju lite en modefluga nu med storytelling, och samtidigt så är ju det lite
mer djupgående än annan reklam, kan man ju tycka – för det är väl en del av
reklam eller kommunikation eller information eller vad man väljer att kalla det
för. Och vi behöver ju faktiskt också få ut vårt budskap, för vi är ju en del av
det samhället. Även- man kan tycka vad man vill om det, om det är bra eller
dåligt, men vi är beroende av att få ut vårt budskap. Annars så kommer inte vi
att kunna göra ett lika bra jobb som vi gör för att då vet ju ingen om det och då
får vi mindre intäkter och då blir det en nedåtgående spiral. Vi behöver det
också fast på ett bra sätt – vi får ju inte sälja oss själva – och då kanske storytelling är någonting som kan funka hos oss.

Påståendet att storytelling är lite mer djupgående än annan reklam används i
exempel 10 som ett argument för att storytelling kan vara ett lämpligt marknadsföringsredskap för Församlingen. Att kyrkan är bra på berättelser (vilket
anförs i exempel 9) kan ses som ytterligare ett argument. När kyrkoherden
hävdar att Församlingen inte kan göra ett lika bra jobb om den inte får ut sitt
budskap kan det tolkas som ett skräckscenario: om Församlingen inte anpassar
sig till samhället får den mindre intäkter, vilket leder till en nedåtgående spiral. Detta är den bild som kyrkoherden målar upp. Marknadsföring konstrueras därmed som en aktivitet som är nödvändig för att Församlingen ska kunna
upprätthålla sin kärnverksamhet, och mot bakgrund av att verkligheten nu en
gång ser ut som den gör lyfts storytelling fram som ett någorlunda attraktivt
alternativ. Kyrkoherden använder sig av både rationalitetslegitimering och
syfteslegitimering i resonemanget ovan: Eftersom Församlingsmedarbetarna
är bra på berättelser är det rationellt för Församlingen att använda storytelling
som ett redskap i marknadsföringen (rationalitetslegitimering). Församlingen
behöver använda storytelling i syfte att få in pengar så att kärnverksamheten
kan upprätthållas (syfteslegitimering). Vidare kan det betraktas som en moralisk legitimering när kyrkoherden hävdar att storytelling är lite mer djupgående än annan reklam.
Att det inte är alldeles okomplicerat eller självklart att Församlingen ska
syssla med strategiskt berättande framgår emellertid av vissa delar av det yttrande som återges i exempel 10, som uppenbart bygger på antagandet att
marknadsföring av kyrkans verksamhet kan ses som något ”dåligt” i bemärkelsen moraliskt och etiskt förkastligt. Bland annat betonar kyrkoherden att
Församlingen behöver storytelling fast på ett bra sätt. Detta förtydligas med
tillägget vi får ju inte sälja oss själva. Både den adversativa konjunktionen
fast och adverbet ju bidrar här med avgörande betydelser: fast indikerar att
storytelling kan betraktas som något primärt dåligt, medan ju antyder att talaren är medveten om att åhörarna anser att det finns en risk med storytelling,
nämligen risken att de säljer sig själva, och att talaren är överens med åhörarna
om att detta inte får ske.
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I citatet används ordet ju vid upprepade tillfällen, vilket kan tolkas som ett
tecken på talarens angelägenhet om att övertyga lyssnarna och få dem att instämma i det hon säger. Även ordet faktiskt fyller funktionen att betona riktigheten i talarens argumentation: och vi behöver ju faktiskt också få ut vårt budskap. Dessa diskursmarkörer kan tolkas som tecken på att talaren är medveten
om att det finns eller kan finnas ett grundläggande motstånd att övervinna hos
åhörarna.
Inför Församlingsmedarbetarna presenteras jag i min roll som forskare i
färd med att skriva en avhandling om storytelling, men bortsett från detta finns
inget i kyrkoherdens inledningsanförande som kan betraktas som auktoritetslegitimeringar av typen expertis. Diakonen däremot refererar återkommande
till konsulten Matts Heijbel (se 2.5), vars bok hon har läst. I utdraget i exempel 11 beskriver hon vad storytelling går ut på genom att citera Heijbel.
Exempel 11. Utdrag ur diakonens inledningsanförande
I den här boken då, som jag har läst så noggrant, så har han ett uttryck, han
Heijbel, mannen som skriver, att vi ska befolka varumärket. Det tycker jag- jag
vet inte hur jag kan säga det med andra ord, men jag tycker det är ett en bra
sak, Svenska kyrkan är människorna.

I utdraget i exempel 11 väljer diakonen att använda konsultens uttryck befolka
varumärket. Detta innebär att hon, precis som kyrkoherden, är öppen med det
faktum att metoden storytelling är hämtad från näringslivet. Samtidigt markerar hon att uttrycket känns främmande i den miljö där hon nu befinner sig, när
hon säger att hon inte vet hur man kan säga det med andra ord. Detta uttalande
kan ses som en indikation på att hon gärna skulle formulera sig annorlunda
om hon bara kunde. Dock säger hon sig vara positiv till uttryckets andemening.
Boken som konsulten har skrivit har hon med sig, och den är fylld av små
utstickande lappar som tyder på en noggrann läsning, något som också påpekas av kyrkoherden inför de samlade medarbetarna. På så vis blir det tydligt
för medarbetarna att det som de nu ska ägna sig åt, det vill säga storytelling,
är en metod och inte något som kyrkoherden eller diakonen har ”hittat på”.
Detta intryck kan möjligen förstärkas av att diakonen i utdraget i exempel 12
nämner att hon ska gå på kurs för konsulten tillsammans med vård- och omsorgspersonal i en svensk kommun.
Exempel 12. Utdrag ur diakonens inledningsanförande
Men jag tänkte i alla fall åka och lära mig lite mer tillsammans med omsorgsoch vårdpersonal i Örebro kommun. Det är lite spännande, men jag kan tänka
mig att det rör sig om samma tänk, vi säljer inte växellådor eller något annat
påtagligt att ta på så.
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Det framgår av yttrandet i exempel 12 att diakonen ser ett släktskap mellan
kommunen och Församlingen. I exempel 13, som består av ett utdrag från ett
senare anförande där diakonen ger en rapport från kursdagen, återges en uppräkning av vilka kursdeltagarna var.
Exempel 13. Utdrag ur diakonens tredje anförande (2012-11-06)
Med på kursen var folk från Kalmar landsting […] från rättspsyk i Örebro, från
äldreomsorgen i Öland, från Älvdalens kommun, och så var jag den enda som
var ifrån kyrkan. Och i Älvdalen hade man redan börjat. Där åkte man runt till
de olika kommundelarna och samlade berättelser som man skickade till sin
tidning […] där det publiceras varje vecka en berättelse från kommunen. Och
det blev till och med han Matts Heijbel rätt tagen av, att en tidning gör det.

Omnämnandena i exempel 13 av de andra organisationerna som satsar på
storytelling kan betraktas som en form av auktoritetslegitimering. Theo van
Leeuwen (2008:109) räknar med en typ av auktoritetslegitimering som bygger
på konformitet. Konformitetslegitimering innebär att skälet till att göra en viss
sak och att göra den på ett visst sätt (exempelvis att använda berättande i varumärkesutveckling) är att ”alla andra gör det” eller att ”de flesta gör det”. I
utdragen i exempel 12 och exempel 13 rör det sig dock inte om att ”alla” eller
”de flesta” gör det utan snarare om att vissa verksamheter som Församlingen
i någon mån kan identifiera sig med (utan att Församlingen för den skull ser
dem som förebilder) gör det, nämligen kommuner och organisationer som
sysslar med omvårdnad. Att dessa organisationer ägnar sig åt storytelling blir
ett argument för att även Församlingen kan göra det. Det kan till och med
fungera som (eller tolkas som) ett rättfärdigande. När diakonen tar upp Älvdalens kommuns framgångar med att få ut sitt budskap i tidningen framställer
hon storytelling som ett fungerande och framgångsrikt sätt för organisationer
som vill nå ut och bli uppmärksammade. Därmed framstår det som rationellt
för Församlingen att ägna sig åt strategiskt berättande (vilket innebär att diakonens uttalande också kan betraktas som en rationalitetslegitimering).
I exempel 14 informerar diakonen om att det berättelsehäfte som Församlingen har spridit har nått ut till människor och uppskattats. Även detta kan
betraktas som en rationalitetslegitimering, i och med att det underliggande
budskapet är att det strategiska berättandet fungerar. I utdraget lyfter hon särskilt fram en berättelse om en grupp konfirmander som dagen före konfirmationen övernattar i kyrkan (berättelsen återges i 8.6). Denna berättelse har, enligt diakonen, väckt nyfikenhet och intresse hos läsarna, något som i sin tur
har lett till att Församlingen fått möjlighet att informera mer om sin verksamhet.
Exempel 14. Utdrag ur diakonens fjärde anförande (2013-05-07)
Vad jag har fått kommentarer från folk så har jag förstått att många har läst det
här […] På Öppna förskolan har jag förstått att man har tagit hem och sen tagit
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tillbaks veckan därpå och lagt tillbaks (skratt) det och att det var roligt att läsa
och ja, intressant och så där. De kommentarer jag fått – jag tror det är tre som
har sagt – det är ju de här konfirmations- att konfirmanderna sover i kyrkan,
det är något som tydligen man har hajat till för, och då blir det ju ett tillfälle att
förklara lite mer. Och tanken med det här var ju inte att vi ska sälja Jesus på
nåt sätt eller att vi ska sälja nånting utan tanken är ju att folk ska känna- förstå
varför man ska vara med i Svenska kyrkan och vad man kan få ut av det, vad
det kan betyda för folk, en större förståelse.

I exempel 14 lyfter diakonen fram inte bara det faktum att berättelserna har
nått ut till människor och tagits väl emot utan också att åtminstone en av berättelserna har varit användbar i något som hör till Församlingens kärnverksamhet, nämligen att förklara vad kyrkan står för. Detta kan ses som ett argument för att storytelling inte behöver vara något alldeles främmande i Församlingens verksamhet, trots allt – i stället kan det fungera som ett nytt sätt att nå
ut med kyrkans budskap. På så vis inlemmas det strategiska berättandet i Församlingens ordinarie verksamhet. Detta är dock ett undantag – i stort sett hålls
det strategiska berättandet relativt åtskilt från kärnverksamheten i Församlingen.
I utdraget i exempel 15 nämner diakonen att Församlingen har fått uppmuntran och beröm från stiftskansliet för sitt arbete med storytelling:
Exempel 15. Utdrag ur diakonens fjärde anförande 2013-05-07
Och så har jag också fått en kommentar ifrån stiftet […] fick höra talas om det
här, så jag skickade häftet till henne. Och ”mer sånt, mer sånt i våra församlingar”, sa hon. Hon tyckte att det var jätteintressant och ett bra sätt att jobba.

När personer på stiftskansliet uttalar sig fördelaktigt om det arbete som Församlingen bedriver och det arbetssätt som valts är det att betrakta som en auktoritetslegitimering, i och med att stiftskansliet, som är biskopens kansli, allmänt ses som en auktoritet för församlingarna i Svenska kyrkan. Utdraget som
återges i exempel 15 kan således tolkas som en tungt vägande bekräftelse på
att Församlingen är inne på rätt väg när de valt att arbeta med storytelling. Att
hänvisa till auktoriteter i de egna leden är samtidigt ett sätt att inlemma det
strategiska berättandet i Församlingens verksamhet (om än inte i kärnverksamheten).

7.3.2 Benämningar
Inom Församlingen används genomgående benämningen storytelling (se t.ex.
exempel 10). Uppenbarligen har Församlingen inget behov av undvika det
engelska uttrycket, som indikerar att det rör sig om ett främmande element
som lånats in i kyrkans verksamhet från näringslivet. (Att storytelling ursprungligen är en företags- och managementpraktik blir än tydligare i och med
de många referenserna till storytellingkonsulten och hans bok). Titeln på det
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berättelsehäfte som Församlingen sammanställde och spred i grannskapet innehöll dock inte ordet storytelling. Den löd i stället ”Jag vill berätta!”. Denna
titel anknyter till det berättande som Församlingen ägnar sig åt i sin kärnverksamhet, berättandet om den kristna tron.72 I sin kommunikation med Församlingsborna väljer Församlingen alltså att använda ordet berätta.

7.3.3 Dilemman
Inom Församlingen uppfattas det inte som problematiskt att tänka och agera
”utanför boxen” – församlingar är inte styrda av lagar och regler i samma utsträckning som kommuner. Detta framgår av utdraget i exempel 16, där diakonen instruerar medarbetarna om vad som utgör bra berättelsestoff. Yttrandet
följer direkt på att hon själv berättat en berättelse i illustrerande syfte.
Exempel 16. Utdrag ur diakonens inledningsanförande
Det här kan jag tänka mig är en berättelse som skulle passa i storytelling i det
här sammanhanget. Den visar på rätt många saker, det kan ni tänka ut själva.
Den är lite känslomässig och den talar till hjärtat […] Och sen en annan grej
som han Heijbel tar upp också: att vi kan ta med när vi töjer på gränserna.
Alltså, det är ju det vi kan göra i kyrkan, jag menar vi är inte så bundna av
regler som kanske socialtjänst eller sjukvård och så, utan vi kan töja på gränserna, och de [berättelserna] talar till hjärtat också hos många.

I Församlingen är det så naturligt att töja på gränserna, att improvisera och
inte bara förlita sig till upptrampade stigar, att diakonen använder det som ett
argument för att storytelling är ett lämpligt arbetssätt i denna organisation.
Eftersom Församlingsmedarbetarna har tänjt på gränserna så många gånger
och därmed åstadkommit så mycket som kan ligga till grund för bra berättelser
är det bara att börja berätta. Detta är andemeningen i citatet i exempel 16.
Denna aspekt av berättandet – det vill säga att berättelser som uppfattas som
bra ofta handlar om brott mot det vanliga och det förväntade (om att tänka
”utanför boxen”) – är således inte problematiskt i en församlingskontext.
I Församlingen aktualiserades dock flera andra dilemman relaterade till det
strategiska berättandet. Ett dilemma som redan berörts är risken för att Församlingen ”säljer sig själva” (se exempel 10) och att de uppfattas som alltför
”företagsaktiga” och marknadsföringsinriktade (se exempel 14). Mest diskussionsutrymme gavs dock åt frågan om huruvida det är etiskt försvarbart att
en församling använder andra människors erfarenheter och upplevelser som
underlag för strategiska berättelser. Flera av medarbetarna menade att detta
går emot något av det som kyrkan i grunden står för, nämligen att människor
72

Att ”jag vill berätta” är ett vanligt förekommande uttryck i en kristen diskurs bekräftas i
någon mån av det faktum att en sökning på Google på ”jag vill berätta om Jesus” ger tusentals
träffar. Kyrkoherden bekräftar också att uttrycket ”jag vill berätta” hör hemma i en kyrklig
diskurs (intervju med kyrkoherden den 17 april 2014).
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ska kunna vända sig till kyrkan i förtroende. En medarbetare uttryckte sina
farhågor angående detta i en diskussion som fördes under ett personalmöte.
I utdraget i exempel 17 hävdar han att det inte räcker med att Församlingen
försäkrar sig om den berörda personens tillstånd att frångå sekretessen. Han
menar att detta inte löser grundproblematiken, eftersom frågan är mer komplicerad och djupgående än så; ytterst sett handlar det om vad som är kyrkans
roll i samhället.
Exempel 17. Yttrande av Församlingsmedarbetare (2012-09-25)
Alltså det gällde ju det här med sekretessen och sånt då, att där det är olika
livsöden som förekommer, även om man pratar med personen och personen
ifråga säger ”Ja, men det är okej att jag får förekomma i det här sammanhanget”, på en tavla till exempel, så pratade vi om det här med: Vad skickar
det ut för signaler för en människa som kommer upp till [kyrkonamn] här och
får se en tavla med ett sånt här … ja, livsöde eller nånting som har hänt då, att
det kan väcka tanken att ”Ja, men jag kanske hade velat gå och prata med någon, kommer mitt öde hamna upp på den här tavlan nästa månad då?” Är ni
med på den tanken? Och därför tycker jag- Jag tycker – och jag uppfattade att
vi var flera som tyckte så – att de här berättelserna med känsliga liksom livsöden och så där ska inte upp och alltså och ska egentligen inte heller vara med
i någon sådan här broschyr. […] Jag tycker det känns väl som en rätt allvarlig
sak om det kan bli så att människor misstänker att det som jag berättar i förtroende hamnar på väggen inramat. Alltså det känns inte alls bra. Där känns det
som vi måste verkligen tänka till minst ett varv till.

Problemformuleringen i exempel 17 reflekterar att kyrkan är en organisation
som finns till för att fylla existentiella behov hos människor. En del av grunden
för kyrkans existensberättigande är just den etiska integriteten och organisationens förmåga att förvalta människors förtroenden, något som kommer till
uttryck på flera sätt i citatet ovan, exempelvis i uttalandet Jag tycker att det
känns väl som en rätt allvarlig sak om det är så att människor misstänker att
det som jag berättar i förtroende hamnar på väggen inramat. Det framkommer också i utdraget i exempel 17 att det är viktigt (åtminstone för talaren) att
människor ska känna tillit till Församlingen och vara trygga i förvissningen
om att eventuella förtroenden förvaltas väl av medarbetarna. Enligt talaren är
det inte tillräckligt att medarbetarna försäkrar sig om att göra rätt i varje enskilt
fall i förhållande till de individer som de möter, utan det handlar också om vad
Församlingen skickar ut för signaler, det vill säga vilken bild som skapas av
Församlingen i och med att organisationen använder människors livserfarenheter som stoff i strategiskt berättande.
Strategiskt berättande används i många sammanhang som en förtrolighetsskapande resurs, men i Församlingens fall riskerar detta berättande i stället att
undergräva förtroendet för organisationen. Detta är vad talaren bakom yttrandet i exempel 17 påstår. Han fick medhåll från flera andra på personalmötet,
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och den diskussion som följde på hans uttalande resulterade också i förändringar i arbetssättet. Sedermera ledde det dilemma som lyfts fram i exempel 17
till att Församlingens storytellingarbete gick i stå.73

7.4 Fjällrävens förhållningssätt till strategiskt berättande
Följande avsnitt grundas i första hand på en 106 minuter lång intervju med
Fjällrävens marknadschef.74 Mitt uttalade syfte med intervjun var att få kunskap om hur Fjällräven arbetar med strategiskt berättande. När intervjun gjordes visste jag ännu inte på vilket sätt jag skulle använda den i avhandlingen.
Under intervjun beskrev marknadschefen hur Fjällräven använder berättande. Han ramade också in företagets berättande på ett visst sätt genom att
legitimera det och tilldela det en specifik roll i företagets verksamhet. Således
är det marknadschefens framställning av Fjällrävens berättande som analyseras i det följande. Det är rimligt att anta att marknadschefens uttalanden fyller
en argumenterande och legitimerande funktion på en övergripande nivå, eftersom det ligger i en marknadschefs uppdrag att marknadsföra det företag
som hen företräder.
Utöver intervjun består analysmaterialet av en kortare telefonkonversation
mellan marknadschefen och mig. Jag hänvisar också till en digital bildpresentation, som marknadschefen hade med sig till intervjun.

7.4.1 Benämningar
Fjällräven är ett företag som ofta omnämns i samband med corporate storytelling (se t.ex. SvD 2009-04-12, Heijbel 2009, Lindesvärd u.å.). Marknadschefen hävdar dock att han i möjligaste mån vill undvika ordet storytelling. I citatet i exempel 18 ger han uttryck för sin motvilja inför ordet.
Exempel 18. Utdrag ur telefonintervju med Fjällrävens marknadschef (201002-16)
Jag tycker inte om storytelling som begrepp. Det är bara ett modeord för något
som alltid har funnits. Du kommer aldrig att få mig att säga att jag arbetar med
storytelling, men jag kan säga att det har blivit lättare att sprida information till
fler under de åtta år som jag har jobbat i branschen. Det är slående hur snabbt
det sprids, både det positiva och det negativa. […] Storytelling är inget nytt.
Det är ett ord som någon konsult har plockat upp och så kan man kränga några
73

Intervju med kyrkoherden den 4 september 2014.
Intervjun med Fjällrävens marknadschef, som ägde rum den 31 mars 2010, var betydligt
längre och mer innehållsrik än intervjun med Max marknadschef (vilket har lett till att avsnittet
om Fjällräven i detta kapitel är längre än avsnittet om Max). Det beror på att Fjällrävens marknadschef hade mycket att säga om storytelling, till skillnad från Max marknadschef, som uppgav att Max inte arbetar med begreppet storytelling. Fjällrävens marknadschef hade också förberett sig inför intervjun genom att skriva ner reflektioner.
74

107

böcker. […] Men det är lättare att sprida historierna nu. Sedan om det är viktigare nu, det vet jag inte. Det har nog alltid varit viktigt.

Ordet storytelling förknippar marknadschefen i exempel 18 med mode (när
han säger att det är ett modeord) och med profithungriga konsulter (när han
säger att det är ett ord som någon konsult har plockat upp och så kan man
kränga några böcker). Fjällräven har i åtskilliga sammanhang förkunnat att
de inte är intresserade av trender och mode, åtminstone inte när det kommer
till produkterna (se t.ex. Bengtsson & Zanders 2010). Detta var också vad
marknadschefen hävdade under intervjun (och det var dessutom ett av
(många) budskap i den digitala bildpresentation som han hade med sig till intervjun och som han tidigare visat i andra kontexter).75 Att inte förknippas med
mode utan med det tidlösa tycks alltså vara något som Fjällräven strävar efter.
Att ta avstånd från modeordet storytelling (åtminstone i den externa kommunikationen) kan betraktas som ett led i denna strävan. Fjällräven ser sig dessutom, enligt marknadschefens utsago, som en guidande vän i förhållande till
konsumenterna (se exempel 22). Att han markerar distans till ordet storytelling ligger även i linje med detta – marknadschefen förknippar ordet med något konstruerat och modebetonat; vänner däremot berättar för varandra på ett
okonstlat och naturligt sätt.
Ändå använder marknadschefen återkommande ordet storytelling när han
talar om Fjällrävens berättande, vilket framgår av citaten i detta kapitel. På sin
dator har han till och med skapat en folder som heter Storytelling, något som
han tycker är ”larvigt”. Han förklarar sitt bruk av ordet storytelling med att
han använder det ”i brist på annat”.

7.4.2 Inramning
Marknadschefen har en bred syn på vad som ryms i benämningen storytelling.
I utdraget i exempel 19 lyfter han fram att storytelling inte bara är något verbalt utan att det också kan handla om exempelvis en dans eller en ritual.
Exempel 19. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
För mig är ju inte storytelling heller bara en berättelse i text eller att man sitter
och pratar så här. För mig kan ju storytelling vara både att du gör nånting tillsammans, en dans, en ritual eller vad det nu kan vara för nånting, alltså att du
berättar nån- du förmedlar nån form utav känsla eller tanke eller handling till
nån annan på nåt sätt […] på nåt sätt att kommunicera de värderingar man har,
den tro man har, den målsättning man har i en organisation.
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Att Fjällräven inte är ett modeinriktat företag är också en bild som letat sig in i journalistiska
texter (se SvD 2009-01-25) – samtidigt som Fjällräven i högsta grad förknippas med trendighet
och moderiktighet i andra tidningsartiklar (t.ex. Expressen 2013-11-07).
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Det centrala kriteriet för att avgöra om något är storytelling, enligt marknadschefens resonemang i exempel 19, är inte formen utan innehållet; storytelling
är detsamma som kommunikation av värderingar, tro och målsättning. Denna
definition kan samtidigt betraktas som en moralisk legitimering av Fjällrävens
berättande. Under intervjun använder Fjällrävens marknadschef inte orden
värden eller kärnvärden, uttryck som är frekventa i managementlitteratur och
på företags webbplatser, utan han talar i stället om värderingar. Både värderingar och tro är existentiellt färgade ord som inte i första hand förknippas
med kommersiell verksamhet utan med etik och andlighet och med ”djupare”
skikt i människans natur, med något ”sant mänskligt”. När berättandet ramas
in på detta vis konstrueras en bild av Fjällräven som en individ eller åtminstone som något mer än ett företag. Att vara öppen med och stå för sina
värderingar ter sig dessutom som en moraliskt rättfärdig aktivitet (åtminstone
så länge dessa värderingar ligger inom ramarna för vad som anses acceptabelt
i samhället). I det yttrande som återges i exempel 20 knyts existentiella frågeställningar till kommunikationsformen berättelse på ett än mer uttalat sätt.
Exempel 20. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
Och jag tror att det som gör det så intressant tror jag är att många har nån form
utav- folk vill veta varifrån kommer jag, alltså sätta sig själv i nåt sammanhang,
och där blir ju storytelling eller nån form utav historia bakåt ganska viktigt att”I vilket sammanhang passar jag in i den här kaosartade värld vi lever i?” Den
tror jag är viktig. Sen är det den här nutidshistorian: ”Hur ska jag agera? Vilka
tankar är rätt, vilka känslor är rätt?” För folk söker ändå nån form utav ”är jagpassar jag in här?” Och då blir ju storytelling nån form utav nulägesanalys utav
situationen – hur jag bör agera på nåt sätt – nåt normgivande. Och så tror jag
också att folk ständigt söker också framtid, man vill förutsäga vad som komma
skall, och på så sätt också berätta ”jamen, vet du vad, så här var det förut och
vi gör så här nu, då kommer det förmodligen bli så här”. Det blir nån form utav
trygghet, man vet var man är. Så därför tror jag att folk tycker att det här med
historier är viktiga. Man vill veta, man vill sätta sig själv in i nån form utav
kontext av ”jag tillhör nånting som har pågått länge, så här agerar jag nu för att
kunna bli så här i framtiden”. Och så använder vi det förstås internt också i
företaget.

I exempel 20 ges storytelling en närmast mytisk roll och företagets berättande
antas vara meningsskapande på ett djupare plan. Storytelling kan, enligt detta
citat, ge individen både förankring i historien och en riktning på väg in i framtiden och därtill trygghet, beredskap att handla och en plats i tillvaron. Detta
är återigen att betrakta som en moralisk legitimering av berättandet.
Att det trots allt är produkterna som är grunden för Fjällrävens verksamhet
och att intäkter är ett prioriterat verksamhetsmål framställs av marknadschefen
som en självklarhet – att han inte sticker under stol med detta ligger i linje
med framställningen av Fjällräven som en moralisk och rakryggad aktör. Samtidigt betonar han att Fjällrävens verksamhet handlar om mer än så. I utdraget
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i exempel 21 hävdar han att Fjällräven inte enbart säljer produkter utan snarare
ett sätt att se på livet där produkterna ingår.
Exempel 21. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
Och jag menar anledningen till att vi får målsättningarna- alltså vi pratar ju om
produkterna, det är ju det viktigaste vi har förstås, utan det så kan vi inte sitta
så här, men sen handlar det mer om att sälja en syn att se på livet, alltså att
liksom ”ge er ut, du mår bra därute, det är vetenskapligt bevisat till och med,
så att ge er ut, och då du väl är därute, se till att du agerar ansvarsfullt, allt
(med) vad allemansrätten innebär till att du köper saker som håller länge, som
har i alla fall miljöbättre material” […] Så det är ju ett sätt att försöka sälja ett
sätt att se på livet, och där blir ju berättelserna totalt avgörande.

I det synsätt som Fjällräven säljer genom berättelserna ingår, enligt citatet som
återges i exempel 21, värden som hälsa (du mår bättre därute), ansvar (se till
att du agerar ansvarsfullt) och miljömedvetenhet (se till att du köper saker
som […] har i alla fall miljöbättre material). Detta är värden som knyts till
Fjällrävens produkter, trots att åtminstone de två första inte har direkt med
produkterna att göra (till skillnad från värden som funktionalitet och produktkvalitet). I citatet framställs berättelserna dessutom som en central och dynamisk del av en helhet, där friluftsprodukter, livssyn, naturen, hälsa och värderingar ingår. Återigen rör det sig här om en form av moralisk legitimering av
både berättandet och Fjällräven som berättande företag.
Flera gånger under intervjun återkommer marknadschefen till det faktum
att berättelser bottnar i upplevelser. Han ser upplevelser som ännu viktigare
än berättelser, eftersom han tror att den egna upplevelsen är starkare än ordens
kraft. Mot bakgrund av detta berättar han i exempel 22 om hur Fjällräven uppmuntrar människor att ge sig ut i naturen.
Exempel 22. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
Vi pratar mycket om att man går ut i naturen i egen takt. […] om vi vill gå ut
för att vi är nyfikna, om vi vill gå ut och njuta av stunden, inte liksom att få
nån adrenalinkick utan det är helheten som är själva grejen. […] Och då vi
kommunicerar så är vi en guidande vän. Så det här är de värderingar vi bygger
hela företaget på […] Men det här är ju egentligen bara tomma ord innan du
börjar hänga upp det på händelser som folk kan ta till sig utav.

I exempel 22 hävdar marknadschefen att händelser och upplevelser kan förkroppsliga värderingar. Både händelser och upplevelser kan i sin tur förmedlas
via berättelser. Berättelsernas funktion blir därmed ytterst att konkretisera de
värderingar som företaget omhuldar. Detta är närmast att betrakta som en syfteslegitimering: Fjällräven berättar i syfte att kommunicera och konkretisera
värderingar.
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Mot bakgrund av att den egna upplevelsen tillskrivs potential både att påverka människor och att ligga till grund för berättelser framstår det som följdriktigt att Fjällräven återkommande anordnar olika typer av events för såväl
anställda som konsumenter.76 Marknadschefen talar inte bara om storytelling
utan också om storymaking och storytellingevents. Storymaking handlar om
att skapa ”events” för kunder och anställda i förhoppningen att berättelser ska
sprida sig som ringar på vattnet. I utdraget i exempel 23 berättar marknadschefen om ett kommande event där nya produkter ska presenteras för Fjällrävens anställda.
Exempel 23. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
Vi försöker alltid symbolisera [ohörbart] någonting […] ja, en evig vandring,
som nu ska vi upp på toppen liksom. Så nu ska vi gå upp på- det finns ett berg
som heter Skuleberget där, där uppe ska vi presentera allting där uppe, och det
blir ju lite mer ja, berättelse kring hur man lanserar strategin och så. […] Men
ofta försöker vi åka iväg nånstans, vi sitter ju inte i kon- vi försöker ju inte sitta
i kontoret om vi kan det, för att visa en vandringsjacka och en vandringsbyxa
i konferensrum Knappen känns liksom såhär (skratt) halvtaskigt, så att vi försöker ofta vara ute om vi kan, och sova i tält. Men det är återigen liksom att gå
tillbaka till att vi är folk som vill att fler ska ge sig ut, så att när vi då har
konferens, det finns väl inget som hindrar oss att bo i tält. Det borde inte göra
det, i och med att vi tycker det är så kul. Alltså folk tycker det genuint är kul
[…] och det är ju en liten- folk talar ju om det också:
– ”Men shit, är ni dumma i huvudet, ni åker på konferens och sover i tält,
liksom bara?!”
– ”Ja, ja men- (skratt) och vi äter frystorkat liksom.” (skratt)
Så att det är ju också- det är ju lite storymaking i det. Det är ju inte mest
praktiskt, men det är ju ett sätt att hålla värderingarna konstanta.

I exempel 23 framgår det att storymaking går ut på att bädda för storytelling.
Det handlar inte bara om att ”leva som man lär”, vilket är en av Fjällrävens
uttalade grundvärderingar, utan också om att leva på ett sätt som är värt att
berätta om. Samtidigt betonar marknadschefen vikten av äkthet, bland annat
när han understryker att de som jobbar på Fjällräven tycker att det är genuint
kul att sova i tält. Med andra ord handlar det om att leva på ett sätt som är både
genuint och värt att berätta om.
Vikten av äkthet är något som marknadschefen talar om vid upprepade tillfällen. Storytelling tror han bara kan fungera som en förstärkare av något som
redan finns, och han betonar att det innebär att man måste vara ”sann”. Detta
ligger i linje med ännu en av de värderingar som Fjällräven, enligt marknadschefen, omhuldar: det verkliga livet. Till intervjun har han med sig företagets
76

Exempelvis arrangeras årligen Fjällräven classic, en elva mil lång fjällvandring som lockar
deltagare från när och fjärran. Under vandringen finns bland annat möjlighet till drop in-vigsel
vid en fjällsjö. Fjällräven ställer upp med både vigselförrättare och bröllopsfotograf, och den
som inte vill knöla ner vigselbeviset i ryggsäcken kan i stället hämta ut det i Abisko, som är
vandringens slutstation (Fjällräven u.å.).
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produktkatalog för 2010. Katalogen är fylld med berättelser om Fjällrävens
historia. På bilderna figurerar inte fotomodeller på utflykt i naturen utan marknadschefen själv och de andra anställda, iklädda företagets kläder. Även storytelling förknippar marknadschefen, i yttrandet i exempel 24, med det äkta och
genuina.
Exempel 24. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
[…] många liksom pratar ju som om det här var nåt helt nytt begrepp, och jag
är ju väldigt skeptisk till det, och det kan man säkert hitta fler som är. Jag tror
ju att folk har alltid velat förmedla budskap på nåt [ohörbart] sätt. Jag skulle
kunna tro att det började nånstans ganska enkelt, när man berättade hur man
gjorde upp en eld, alltså de här basala- ”då det blåser så här så kommer vinden,
vi måste skydda oss, och vet du vad, förra gången hände det här”. Att nån urmänniska nån gång berättade för en annan och sen började du berätta moraliserande berättelser, kanske om gudar eller ting eller vad det nu kan ha varit för
nånting, vem som bodde i skogen, för att på nåt sätt hitta ett sätt att förhålla sig
till varann när man hade fått mat och allt det här.

I exempel 24 framställer marknadschefen berättande som något naturligt och
urmänskligt, som en motsats till de annonser och den klassiska reklam som
han också talar om under intervjun. Återigen används således en moralisk legitimering av berättandet. Liksom EMÖ-projektledaren hänvisar marknadschefen till traditionen när han legitimerar organisationens strategiska berättande, både i exempel 24 och i exempel 18, där han understryker att berättande
är något som alltid har funnits. Dessa traditionslegitimeringar kan samtidigt
ses som moraliska legitimeringar, eftersom tradition i sig är ett omhuldat värde
i en Fjällrävenkontext (se 8.3). När Fjällräven låter det strategiska berättandet
framstå som en del av en urmänsklig tradition träder betydelsen ’berättande’
fram medan betydelsen ’strategisk’ förbleknar.
Detta är ena sidan av marknadschefens framställning. Å andra sidan visar
han, med stöd av den tidigare nämnda digitala bildpresentationen, att Fjällrävens berättande är förankrat i en genomtänkt strategi: Berättandet är det fjärde
steget i en process som visualiseras som en pyramid, där första steget, det vill
säga basen, utgörs av värdegrunden. Innan det är dags att Sprida berättelser
om värderingarna ska följande bitar ligga på plats: Tydliggöra värdegrunden,
Leva som man lär och Låta människor uppleva värdegrunden. Ett budskap i
denna presentation är att Fjällrävens berättelser inte är tomma ord, tvärtom:
berättelserna inte bara uttrycker värderingar utan de bottnar i värderingar. Ett
parallellt, implicit budskap är att Fjällräven har ett professionellt förhållningssätt till sitt berättande, något som antyder att det trots allt rör sig om ett annat
berättande än det som ägde rum vid forna tiders lägereldar. Den verbala och
visuella presentationen av berättarstrategin kan ses som en auktoritetslegitimering – i och genom presentation framstår Fjällräven som en expert på storytelling.
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Den digitala bildpresentationen använder marknadschefen också som stöd
när han berättar företagets historia för mig. Enligt egen utsago berättar han
den på samma sätt som han brukar berätta den på interna möten för nyanställda. Hjälten i denna berättelse är Fjällrävens grundare Åke Nordin, som
när historien tar sin början är en 14-årig pojke som uppfinner och tillverkar en
ryggsäcksram. Berättelsen kan betraktas som en legitimering av typen mytopoesis, men det som legitimeras när marknadschefen berättar historien för mig
i intervjusituationen är inte i första hand företaget Fjällräven som sådant utan
Fjällräven som ett seriöst berättande företag – och som ett företag som har
något att berätta. Marknadschefen ägnar sig med andra ord åt strategiskt berättande på en metanivå under själva intervjun.
Enligt bildpresentationen är det en bärande del i Fjällrävens värdegrund att
företaget ska vara en guidande vän. Fjällrävens berättande kan ses i ljuset av
detta värde – vänner berättar för varandra. Med andra ord fyller berättandet
som praktik funktionen att framställa Fjällräven som en vän. Relationen mellan företag och konsument omdefinieras därmed till en vänskapsrelation, vilket innebär att Fjällräven framträder som en individ eller åtminstone som en
grupp av människor snarare än som ett anonymt företag. Detta intryck stärks
av att Fjällrävens berättelser handlar om personer som gör och upplever olika
saker. Ibland är dessa personer identifierbara individer som är ämnade att fylla
en förtrolighetsskapande funktion, något som framgår av yttrandet i exempel 25.
Exempel 25. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
Vi berättar om produktutvecklingen […] Och det är ju vi själva som är på bild,
Henrik som tar fram ryggsäckar, Stefan och Elisabet […] för att få folk att få
insyn i egentligen vad är det vi håller på med. Så att folk förstår […] alltså ”Det
här är inte bara en ny ryggsäck som heter Kajka, det är faktiskt Henrik som har
gjort den här Kajka. Han har varit ute nu i två år, den har testats och testats
igen, han har rest med den. Och vet du vad, den här ryggsäcken är kanon. Vi
har testat den överallt.” Det blir nån form utav försäkran att man- trygghet i
ryggsäcken liksom, och jag tror att det är en trygghet som man inte bara kan
sälja med egentligen ”vara–pris”. Så där finns ju en historia bakom produkten.

Att ryggsäcken Kajka i exempel 25 förknippas med Henrik innebär att den
framstår som något annat än ett opersonligt objekt. Ryggsäcken är inte bara
en ryggsäck utan den är en symbol; den är nästan individualiserad. Det spelar
också roll att det är just Henrik som får ge ryggsäcken ett ansikte – helt andra
betydelser hade aktualiserats om Henrik hade bytts ut mot någon av alla de
arbetare som i stället för att utforma och testa ryggsäckarna tillverkar Fjällrävens produkter på fabriker i ”Asien och Europa”.77

77
Enligt Fenix Outdoors årsredovisning för 2013 tillverkas företagets produkter i Asien och
Europa (Fenix 2014:9). Någon närmare upplysning än så ges inte.
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7.4.3 Dilemman
I en företagskontext står aspekten trovärdighet i centrum när strategiskt berättande problematiseras. Berättelser används för att realisera betydelser som äkthet och genuinitet, men det företagen har att kämpa mot tycks vara en utbredd
misstro mot att företag verkligen är äkta och genuina. Fjällrävens marknadschef bemöter på ett indirekt sätt en sådan misstro genom att understryka att
det han berättar är sant. Han intygar att det är de själva som är på bild (se
exempel 25) och att de inte bara berättar om naturen utan att de också lever
friluftsliv, exempelvis genom att anordna produktpresentationer i naturen (se
exempel 23). Fjällrävens marknadschef ger också själv uttryck för en viss
misstro i citatet som återges i exempel 26. I detta citat tar han upp det faktum
att han tror att många företag berättar historier som är kundanpassade snarare
än sanna, något som han anser vara ohållbart i längden.
Exempel 26. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
Men det jag tror många gör fel där […] Jag tror att många där då kan gå och få
hjälp och sen så hittar man på en historia som ska liksom då passa in till den
här kundgruppen, och där tror jag man kan nog ganska lätt gå fel genom att
skapa en historia som man förväntar sig att kunden ska höra, i stället för att
skapa sin historia som man själv har valt att leva efter och är sann. […] Alltså
du lever inte efter några värderingar utan du har skapat de värderingar efter en
kundundersökning, vad din målgrupp tyckte, och jag tror inte att- det är inte
hållbart på lång sikt. Jag tror att är det nånting som är jätteviktigt med storytelling så är det att det är hållbart under lång sikt.

I yttrandet i exempel 26 framställs ”den sanna berättelsen” som den berättelse
och de värderingar som företaget har valt att leva efter. Sanning är kopplat till
äkthet och autenticitet – och det är dessutom något som väljs. Upprepade
gånger under intervjun återkommer Fjällrävens marknadschef till hur viktigt
det är att ”vara sann”. I exempel 27 knyts denna äkthet till storytelling.
Exempel 27. Utdrag ur intervju med Fjällrävens marknadschef
[…] det jag försöker egentligen (skratt>) sälja (<skratt) internt är ju egentligen
att vi har våra värderingar och de är någonting vi lever för, det är ingenting vi
bara säger i någon slogan, det är ju det här som är vi. Och där egentligen kommer storytelling in […]

Sloganer framställs, i exempel 27, som en motsats till storytelling. Medan en
slogan är något som ”bara sägs” är storytelling ett sätt att förmedla företagets
sanna identitet. Samtidigt uppstår här en krock, i och med ordet sälja – värderingar är knappast något som säljs i traditionell bemärkelse (att marknadschefen skrattar till när han uttalar ordet kan tolkas som att han är medveten om
denna krock och därmed markerar en viss distans till ordet). Ordet sälja förekommer också i exempel 21, men då i relation till externa personer. Även i
114

detta citat står ordet ut; lika underligt som att sälja värderingar ter det sig att
sälja ett visst sätt att se på livet – inte minst mot bakgrund av den vänskapsrelation som Fjällräven vill upprätta med konsumenterna. Sälja är ett ord som
hör hemma i en kommersiell kontext snarare än i traditionellt vänskapliga
sammanhang.78

7.5 Max förhållningssätt till strategiskt berättande
Avsnittet som följer grundas främst på en 45 minuter lång intervju med Max
marknadschef.79 Intervjun gjordes på samma premisser som intervjun med
Fjällrävens marknadschef (se inledningen till 7.4). Liksom Fjällräven är Max
ett företag som ofta uppmärksammas för sin framgångsrika marknadsföring.
Max har dock ett annat förhållningssätt än Fjällräven till strategiskt berättande. Marknadschefen uppgav att företaget inte har någon genomtänkt strategi kring just berättande och att de inte särskiljer den sortens marknadsföring
från andra former av marknadsföring. Han hade inte förberett något anförande
inför intervjun (vilket Fjällrävens marknadschef hade), och han gav inte intryck av att vara lika angelägen om att tala om berättelser och berättande som
Fjällrävens marknadschef (även om han var lika vänlig och tillmötesgående).
Intervjun kom således i hög grad att bygga på mina frågor.
Även i denna analys är det marknadschefens framställning som står i centrum. Utöver intervjun består analysmaterialet av en mejlväxling mellan mig
och marknadschefen.

7.5.1 Benämningar
Max marknadschef använder inte ordet storytelling – utom vid ett tillfälle,
nämligen när han svarar på en direkt fråga från mig om huruvida Max arbetar
med corporate storytelling. I exempel 28 återges marknadschefens svar.
Exempel 28. Utdrag ur mejl från Max marknadschef (2009-11-11)
Det beror på vad du menar med storytelling. Vi jobbar inte med det begreppet
även om det ofta används i olika sammanhang. Men vi jobbar ju hela tiden för
att få ut olika budskap genom reklam, pr, web, våra restauranger osv. Om det
är reklam, pr eller storytelling låter jag vara osagt.

I det svar som återges i exempel 28 betonar marknadschefen funktionen (att
få ut olika budskap) och kanalerna (reklam, pr, web, våra restauranger) medan benämningar av olika kommunikationsformer inte ses som något centralt.
Inte heller i den intervju som jag senare gör med marknadschefen lägger han
78
79

Jfr dock begreppet kommersiell vänskap (Price & Arnould 1999).
Intervju med Max marknadschef den 23 januari 2013.
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någon vikt vid specificerande benämningar och definitioner. Av yttrandet som
återges i exempel 29 framgår det att han ser berättelse som ett allomfattande
begrepp när det används i en marknadsföringskontext.
Exempel 29. Utdrag ur intervju med Max marknadschef
Ja, allt är ju nån typ av- ja, vad ska man säga … berättelser? Inte vet jag, men
allt det vi gör kommunicerar vi på något sätt. Ibland via ord och ibland via text
eller ofta sitter det ihop liksom på nåt sätt. Det är ju svårt att skilja tycker jag
berättelsen- alltså textberättelsen från bilder, framför allt om man tänker med
reklam och kommersiella budskap så har man ju ofta ganska kort tid med konsumenten, alltså du läser ju inte en annons så himla länge så då måste man ha
ganska korta enkla budskap om man ska nå ut […]

Marknadschefen skiljer alltså inte mellan berättande i ord och berättande i
bild. I exempel 29 förknippar han ordet berättelse med kommunikation i vidare bemärkelse och han framstår som tämligen ointresserad av distinktioner.
I viss mån skiljer han dock mellan informationstexter och engagerande texter.
Han kan inte formulera mer precist vad som skiljer den ena sortens texter från
den andra, men av hans exempel att döma använder han informationstext som
benämning på texter som är mer faktaorienterade, medan de texter som han
kallar engagerande är mer känslosamma.
Eftersom marknadschefen inte särskiljer storytelling från annan marknadsföring kommer intervjun inte att handla om strategiskt berättande som praktik.
I stället talar vi specifikt om texterna på den underavdelning på företagets
webbplats som heter Berättelser. (Denna underavdelning, som fanns på webbplatsen vid tidpunkten för intervjun, togs bort under 2013 och omtalas därför
i preteritum i texten som följer.)

7.5.2 Inramning
Den ena av webbavdelningens två undersidor, Historier och anekdoter, innehöll texter om händelser i företagets förflutna. Bakom dessa texter stod företaget. Ursprungligen fanns berättelserna endast tryckta i fragmentarisk form
på Max produktförpackningar. Att de så småningom hamnade på webbplatsen
beror på att det, enligt marknadschefens yttrande i exempel 30, var flera
restauranggäster som ville läsa hela texterna.
Exempel 30. Utdrag ur intervju med Max marknadschef
[…] det var en hel del som frågade om vad det stod på papprena på- som noter”det står nånting här”, ville läsa hela texten. […] Ja, men då lägger vi ut de på
hemsidan. De är ju ändå- de är ju på riktigt och de finns ju, det här har ju hänt,
så det är väl kul att lägga ut dem här liksom. Och det kan ju också vara nånting
visa att vi är mänskliga. Och att det finns- det är mer än bara ett företag, det
finns människor av kött och blod bakom och det händer saker här […]
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I exempel 30 lyfts restauranggästernas intresse således fram som en orsak till
Max berättande. Upplysningen om att gästerna var intresserade av berättelserna och ville veta mer gör att Max berättande framstår som konsumentdrivet; berättelserna framställs i första hand som något som kunderna vill ha, inte
som något som Max nödvändigtvis vill att kunderna ska ta del av, även om
företaget gärna gör kunderna till viljes. I utdraget som återges i exempel 30
påpekar marknadschefen dessutom att berättelserna kan fylla en personifierande och dramatiserande funktion; de kan visa att det finns människor av kött
och blod på företaget och att det händer saker där. Detta är att betrakta som
en syfteslegitimering. En underförstådd värdering är då att det är något positivt att det finns riktiga människor på ett företag och att händelser utspelar sig
där.
På webbavdelningens andra undersida, med rubriken Folkets bästa Maxminnen, fanns ett urval texter som skickats in från konsumenter i samband
med en tävling. Trots att texterna alltså skickats in på uppmaning av Max, i
form av tävlingsbidrag, framställer marknadschefen även detta berättande som
konsumentdrivet. I exempel 31 framhåller han att bakgrunden till tävlingen
var alla spontana mejl som företaget får från engagerade människor.
Exempel 31. Utdrag ur intervju med Max marknadschef
Vi får ju en massa mejl från gäster runt om i landet som har liksom ganska stort
engagemang och hjärta för Max, att ”jamen, jag brukar åka tolv mil för att äta
på Max, jag tycker det är så gott” eller ”jag träffade min fru på Max” och så
vidare. Då tänkte vi, det vore ju ganska kul att samla in en jäkla massa historier
från folk som de har gjort liksom. Då gjorde vi den här tävlingen för att få dem
att dela med sig sina upplevelser av Max. […] Det visar ju på att det finns ett
engagemang och någon sorts stark koppling till företaget – att de har nån, ja
men- ”jag träffade min fru på Max”, det är ju lite speciellt liksom så där.

Att berätta blir i yttrandet i exempel 31 synonymt med att dela med sig av sina
upplevelser. Dessutom betonas aspekten engagemang, som allmänt anses vara
central i relationsmarknadsföring. Kundernas berättelser visar, enligt marknadschefen att det finns ett engagemang. ’Att visa’ är något som marknadschefen återkommer till flera gånger under intervjun – han lyfter inte fram berättelserna som ett medel för att skapa engagemang utan han framhåller dem
i stället som något som visar på engagemang; enligt marknadschefen brukar
Max personal höra hur restauranggästerna spontant berättar om saker de upplevt och om händelser som inträffat på Max. Inte bara berättelsernas innehåll
utan också det faktum att kunderna över huvud taget vill berätta om Max är
positivt, enligt marknadschefen, eftersom det i sig visar att kunderna är engagerade och gillar företaget. Han påpekar vidare att trovärdigheten stärks när
det är kunderna som står bakom berättelserna. Kategorin syfteslegitimering
blir här aktuell, även om det i så fall rör sig om en mer implicit form av syf-
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teslegitimering; att visa på kundernas engagemang och att stärka trovärdigheten framstår i citatet i exempel 31 som två av syftena bakom Max ambition
att sprida berättelserna.
En värdering som marknadschefen återkommande uttrycker när han talar
om berättelserna och berättandet är att det är kul. I exempel 30 lyfter han fram
att det är kul att lägga ut företagets berättelser på webbplatsen. I exempel 31
framhåller han att det är kul att samla in kundernas berättelser. Detta är att
betrakta som värderingslegitimeringar.
Kundernas stora engagemang framställs av marknadschefen som en självklarhet och som något som alla redan känner till, inte som något anmärkningsvärt. I de två yttranden som återges i exempel 30 och exempel 31 använder
marknadschefen adverbet ju upprepade gånger. Detta ord indikerar ett föregivet samförstånd mellan talaren och lyssnaren, eller en föregiven delad förkunskap. När marknadschefen säger att Vi får ju en massa mejl från folk som har
ganska stort engagemang indikerar ordet ju att den upplysning som marknadschefen här kommer med i själva verket inte är någon nyhet. Att Max har engagerade kunder som skickar mejl till företaget framställs som något allmänt
känt.

7.5.3 Dilemman
Liksom Fjällräven måste Max arbeta aktivt för att accentuera och stärka trovärdigheten och autenticiteten i sitt berättande, inte minst när det gäller de
berättelser som endast företaget står bakom (dvs. berättelserna publicerade under rubriken Historier och anekdoter). Utan att ha fått någon specifik fråga
om berättelsernas sanningshalt betonar marknadschefen, i det utdrag som återges i exempel 32, att allt som står där är sant. Detta att marknadschefen utan
synbar anledning intygar att berättelserna är sanna tyder på att denna problematik – det vill säga att människor ifrågasätter trovärdigheten och äktheten i
företagsberättelser – inte är obekant för företaget.
Exempel 32. Utdrag ur intervju med Max marknadschef
De där anekdoterna de finns också på alla våra förpackningar som en tex- men
det går inte att riktigt se den för den är ganska diskret och sen […] är den
avklippt. Så där på alla förpackningar så står de här historierna, jag tror det är
sex eller åtta historier som vi har tagit fram. Dem tog vi fram 2008 kanske, och
det är ju liksom saker som har hänt på riktigt på Max. Sen är det ju förstås- en
historia berättar man väl- det är lite mer målande kanske, men allt som står där
är sant […]

Samtidigt som marknadschefen i exempel 32 intygar att allt är sant förknippar
han historier med ett specifikt sätt att kommunicera, ett sätt som han beskriver
som lite mer målande kanske. Adverbet förstås och det allmänt syftande pro-
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nomenet man indikerar att han ser det som en självklarhet att historier generellt berättas målande. Den adversativa konjunktionen men indikerar dock att
han upplever att det finns en viss motsättning mellan att tala sanning och att
berätta målande.
Även i det yttrande som återges i exempel 30 understryker marknadschefen
att Max berättelser handlar om saker som verkligen har hänt (de är ju på riktigt
och de finns ju, det här har ju hänt). Att berättelserna skildrar verkliga händelser blir här ett indirekt argument för att företaget har ”rätt” att använda dem
i sin marknadsföring – och återigen fyller adverbet ju funktionen att vädja om
eller förutsätta ett samförstånd.

7.6 Sammanfattning och diskussion
Analysen i det här kapitlet har syftat till att undersöka hur olika organisationer
förhåller sig till strategiskt berättande och vilken bild som därmed skapas av
organisationen. I följande avsnitt sammanfattas och diskuteras analysresultaten. Jämförelser görs mellan de fyra undersökta organisationerna i syfte att få
syn på olika aspekter av deras sätt att hantera de härkomstkonnotationer som
det strategiska berättandet för med sig.

7.6.1 De fyra organisationernas förhållningssätt
Gemensamt för Malmö stad och Församlingen är att ledningarna måste få
medarbetarna positivt inställda till arbetssättet strategiskt berättande. Detta för
att motverka att brister uppstår i medarbetarnas identifikation med organisationen, när nu ledningen har beslutat att metoden ska användas. Att medarbetarna inte är negativt inställda till arbetssättet blir väsentligt för att organisationens arbete med strategiskt berättande ska kunna bli framgångsrikt, inte
minst eftersom berättandet bygger på medarbetarnas aktiva medverkan.
Medan Församlingens strategiska berättelser ska användas externt, i den
utåtriktade verksamheten, är Malmö stads fokus i första hand internt. EMÖberättelserna ska användas i organisationens värdegrundsarbete, och EMÖprojektet handlar inte främst om att få fram bra berättelser utan om att entusiasmera och påverka medarbetarna. Berättandet och diskussionerna om berättelserna är viktigare än berättelserna i sig. EMÖ-projektledaren hoppas dessutom att aktiviteten ska inspirera chefer på olika nivåer att börja använda
storytelling som redskap i det vardagliga arbetet och att berättande på så vis
ska komma att genomsyra organisationen framöver. Han vill alltså inlemma
det strategiska berättandet i den övriga verksamheten på ett mer djupgående
sätt. Berättandet konstrueras därmed som ett mål i sig. I linje med detta är
EMÖ-projektledarens anföranden mer visionära än kyrkoherdens och diakonens. Han målar upp en bild av dåtiden, berättar om hur Malmö stad lyckats
övervinna svårigheter i det förgångna och pekar ut en riktning inför framtiden.
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Med andra ord ägnar han sig åt legitimering av typen mytopoesis. Strategiskt
berättande konstrueras således som ett redskap som kan användas för att nå
den ideala framtiden, samtidigt som projektledaren använder sig av strategiskt
berättande för att skapa en vision av denna framtid.
I Församlingen framställs det strategiska berättandet som ett redskap som
är användbart i ett specifikt syfte: att upprätthålla kärnverksamheten. Själva
kärnverksamheten framstår dock som tämligen avskild från det strategiska berättandet som aktivitet. Det strategiska berättandet ramas in som ett medel,
inte som ett mål i sig.
Församlingsledningens inställning framstår som pragmatisk. Den tycks innebära att det är rationellt för Församlingen att använda storytelling om de ska
kunna fortsätta med sin kärnverksamhet, givet att samhället ser ut som det gör,
och att det därmed också är etiskt försvarbart.80 Detta kan karaktäriseras som
en syfteslegitimering. Även i Malmö stad betonas rationalitet men på ett annat
sätt: EMÖ-projektledarens argumentation går snarast ut på att berättande är
något naturligt och urmänskligt (traditionslegitimering och moralisk legitimering) och att det därför är rationellt att använda det. Dessa olika förhållningssätt kan relateras till att berättelsen redan är en erkänd kommunikationsform i
Församlingen men inte i Malmö stad; medan EMÖ-ledningen måste argumentera för berättelsen som kommunikationsform i en kommunal kontext och för
metoden strategiskt berättande behöver Församlingsledningen bara argumentera för det sistnämnda. En indikation på att det motstånd som Malmö stad har
att övervinna är mer mångfacetterat är att kommunen använder fler typer av
legitimeringar än Församlingen. En annan skillnad som är relevant för de olika
förhållningssätten är att Församlingen inte behöver använda de strategiska berättelserna för att konkretisera och diskutera värderingar – för detta ändamål
har Församlingen redan andra berättelser.
Gemensamt för Fjällräven och Max är att de förknippar personifiering och
relationsskapande med berättande, något som indikerar att båda företagen är i
behov av och använder berättande i detta syfte. Fjällrävens marknadschef ger
en bild av att Fjällräven arbetar på ett genomtänkt och integrerat sätt med värdegrund, berättande och annan marknadsföring. Samtidigt betonar han att berättande är något naturligt och urmänskligt. Det innebär att den sammantagna
bild som ges av företagets berättande är dubbeltydig – berättandet framställs
som något både naturligt och planerat. Max marknadschef ger en mer entydig
bild av att berättandet sker spontant. Han knyter inte berättelserna till värderingar och han talar inte heller om något värdegrundsarbete under intervjun.
Snarare framställer han det som att Max berättar för att kunderna efterfrågar
det och för att det händer så mycket kul saker på företaget. Berättandet rättfärdigas genom värderingslegitimering och syfteslegitimering, men det rör sig
80

Denna argumentation problematiseras dock när en medarbetare tar upp dilemmat att människor kan känna sig utlämnade och att tilliten till Församlingen kan sjunka just på grund av
storytellingverksamheten.
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inte om några moraliska värderingar utan Max berättar för att det är kul och i
syfte att visa att företaget består av människor. Dessutom använder Max kundernas berättelser för att stärka trovärdigheten.
De två marknadscheferna förknippar berättandet och berättelserna med
skilda värden, vilket bidrar till att företagens strategiska berättande ramas in
på olika sätt. Max betonar värden som engagemang och spontanitet medan
Fjällräven knyter betydelserna tradition och det existentiella till berättandet.
Kommunikationsformen berättelse stämmer också överens med Fjällrävens
betoning av vänskap; vänner och bekanta delar berättelser och erfarenheter
med varandra.
Ingen av marknadscheferna sticker under stol med att de företräder verksamheter vars mål är att sälja produkter, men när det kommer till företagens
berättande lyfter de båda fram betydelser som kan knytas till praktiken vardagligt berättande snarare än betydelser som kan knytas till praktiken strategiskt berättande. En skillnad är dock att Fjällräven tycks sträva efter att förknippa djupare betydelser med berättandet – företaget vill sälja ett sätt att se
på livet – medan Max i högre grad tycks använda berättelserna för att roa
läsarna i stunden. Berättandet framstår i högre grad som ett medel i Maxkontexten och som ett mål i Fjällrävenkontexten, där berättelser förknippas med
värderingar. Samtidigt tycks båda marknadscheferna vilja ge en bild av att
berättandet varken är ett medel eller mål utan helt enkelt något som bara finns
där helt naturligt.
En likhet mellan Malmö stad och Fjällräven är att båda organisationerna
betonar de traditionella och existentiella aspekterna av berättandet samt att de
betraktar de strategiska berättelserna som redskap för att konkretisera värderingar. Deras diskurser kring det strategiska berättandet är mer visionära och
präglade av etiska, existentiella och nästan mytiska perspektiv. Max och Församlingen har däremot en mer saklig och pragmatisk eller rationell syn på
berättandet. Detta tar sig bland annat uttryck i olika typer av legitimeringar i
relation till det strategiska berättandet. Som nämnts ovan använder Malmö
stad och Fjällräven moralisk legitimering och traditionslegitimering medan
Max och Församlingen i stor utsträckning förlitar sig till syfteslegitimering.

7.6.2 Bilden av organisationen
Följande avsnitt handlar om hur de fyra organisationerna förhåller sig till och
hanterar det strategiska berättandets härkomstkonnotationer för att skapa en
bild av organisationen – eller för att undvika att en oönskad bild skapas av
organisationen.
När strategiskt berättande används aktualiseras i själva verket härkomstkonnotationer från två olika domäner eller områden: det privata, vardagliga
och vänskapliga respektive näringslivet. Detta kan relateras till att strategiskt
berättande bygger på vardagligt berättande. Berättande som vardaglig praktik
brukar kopplas samman med genuint existentiella, etiska och emotionella
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aspekter, som mellanmänskliga relationer, värderingar och förtroende. Detta
är värden som snart sagt alla organisationer i den nya ekonomin tycks vilja
förknippas med. Dessa värden, som vidhäftar kommunikationsformen berättelse, färgar av sig på den berättande organisationen, vilket företag och kommuner kan dra nytta av i arbetet med att nå övergripande organisatoriska mål
– och därmed har vi glidit över i strategiskt berättande, en praktik som ursprungligen hörde hemma i en företagskontext.
När det strategiska berättandet rekontextualiseras från näringslivet till
andra samhällssektorer följer ”företagsaktiga” betydelser med, liksom konnotationer till modernitet och trendighet (både EMÖ-projektledaren och kyrkoherden framhåller att storytelling är en trend). Huruvida dessa betydelser
framstår som positiva eller negativa beror på vilka de nya kontexterna är. Exempelvis kan det i ett internt sammanhang vara besvärande för en kommunledning att framstå som alltför begeistrad av nya managementmetoder, medan
det samtidigt – inte minst i ett externt sammanhang – kan vara angeläget att
visa upp att kommunen ligger i framkant och använder samma ledningsverktyg som framgångsrika företag.
Strategiskt berättande kan också realisera mer entydigt negativa betydelser.
Det kan förknippas med manipulation och med ett delvis dolt intresse för intäkter. Det kan ses som yta snarare än djup, som något instrumentellt snarare
än något existentiellt – med andra ord kan det förknippas med en syn på människor som medel snarare än mål (se Czarniawska 2009, SvD 2009-04-1281),
något som är problematiskt för alla organisationer och kanske framför allt för
Församlingen.
Olika organisationer kan vara i behov av olika typer av konnotationer –
medan företag kan vara betjänta av de betydelser som knyts till det vardagliga
berättandet kan kommuner ha nytta av de konnotationer som knyts till det
strategiska berättandet. Samtidigt är alla organisationer angelägna om att undvika de negativa konnotationer som också vidhäftar praktiken strategiskt berättande.
Fjällräven och Max är knappast i behov av strategiskt berättande för att
framstå som företag. Däremot är de i behov av de konnotationer som det vardagliga berättandet för med sig. De använder berättande för att inte framstå
som opersonliga företag med ett renodlat vinstintresse och en instrumentell
människosyn. Både Fjällräven och Max brottas med problematiken att företag
inte självklart uppfattas som äkta och genuina. Berättandet används då som ett
medel för att stärka trovärdigheten. I intervjuerna som jag genomförde ramar
marknadscheferna dessutom in berättandet som något spontant, naturligt, existentiellt, traditionellt etc.
Fjällräven använder berättandet och berättelserna för att skapa en persona,
ett ethos. I och genom berättandet träder Fjällräven fram som vännen som har
81

I reportaget ”Bärande berättelse”, som återges i bilaga 2, utttrycker en redaktionssekreterare
på en litteraturtidskrift sin motvilja mot praktiken corporate storytelling.
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levt vildmarkslivet. Berättelserna blir därmed ett moraliskt motargument mot
bilden av Fjällräven som ett profithungrigt företag med tillverkningen utlokaliserad till ”Asien och Europa”. Max å sin sida använder berättandet och berättelserna för att skapa den roliga platsen dit alla vill gå för att det händer kul
grejer där. Max berättande blir därmed ett motargument mot bilden av den
trista och opersonliga snabbmatskedjan.
Något tillspetsat använder Fjällräven och Max berättelserna för att inte
framstå som företag. För Malmö stad tycks det dock vara attraktivt att – åtminstone i vissa sammanhang och i någon mån – framstå som ett företag.
Detta antagande bekräftas av att projektledaren i mina intervjuer upprepade
gånger refererar till Malmö stad som ”företaget”. Dessutom lyfts framgångsrika storföretag fram som förebilder i projektledarens inledningsanförande.
Enligt Czarniawska (2002) vill kommuner i allmänhet framstå som moderna,
visionära och framtidsinriktade. Detta kan de potentiellt göra genom att använda strategiskt berättande, en metod som kommer från näringslivet, som
enligt New Public Management-diskursen är ett ideal. Att ordet storytelling
används i slutrapporten för EMÖ-projektet ska möjligen ses i ljuset av detta.
En annan tänkbar förklaring till bruket av detta ord är att det anses viktigt att
EMÖ-projektet i kommunala dokument framställs som ett strukturerat projekt
baserat på vetenskap och etablerade metoder. Samtidigt tonar projektledaren
ner de företagsaktiga betydelserna när han talar inför medarbetarna, bland annat genom att understryka att det inte behöver kallas storytelling och att det i
själva verket rör sig om traditionellt och naturligt berättande. Sammantaget
tyder detta på att företagsaktiga betydelser kan ses som något både positivt
och negativt i en kommunal kontext.
Även det strategiska berättandets konnotationer till vardagligt berättande
tycks i viss mån vara problematiska i Malmö stad, liksom de konnotationer
till anmärkningsvärda händelser och ”brott mot det vanliga” som kommunikationsformen berättelse för med sig. Enligt vissa medarbetare i Malmö stad
faller berättandet utanför byråkratins och den kommunala organisationens ramar. I en kommunal kontext kan bruket av berättelser exempelvis framstå som
”flummigt” (en av de personer som besvarade min EMÖ-enkät (se 5.4.4) beskrev storytellingarbetet inom Malmö stad som ”lite flummigt”). I fallet
Malmö krävs också ett visst diskursivt arbete för att upprätthålla och utveckla
den kommunala organisationens självbild och organisationsidentitet i samband med att strategiskt berättande används som en metod för organisationsutveckling och marknadsföring.
På senare år har inte bara kommuner företagiserats utan detsamma gäller
Svenska kyrkan. Numera talas det även inom kyrkan om styrdokument, strategier och målgrupper, och Svenska kyrkan har sedan 2004 en kommunikationsplattform som, i likhet med många företags kommunikationsplaner, innehåller tre kärnvärden (närvaro, öppenhet och hopp) (Kyrkostyrelsen
2004-06-22). Bruket av strategiskt berättande inom kyrkan kan relateras till
denna företagiseringstrend. Motståndet mot företagiseringen är möjligen
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större i Församlingen än i kommunen, att döma av de båda organisationsledningarnas anföranden. I Församlingen är det heller inte de stora företagen som
framhålls som ideal – i stället framhålls andra omhändertagande och människovårdande organisationer, som kommuner och sjukhus, när det strategiska
berättandet ska lanseras internt. Detta kan tolkas som ett försök att bevara något av Församlingens specifika organisationsidentitet i en era av företagisering.
Till skillnad från Malmö stad och de båda företagen har Församlingen
ingen nytta av strategiskt berättande som praktik för att skapa en bild av organisationen – det vardagliga berättandet finns redan i organisationen, och det
strategiska berättandets företagsaktiga konnotationer är inget som Församlingen vill förknippas med. De potentiellt positiva betydelser som vidhäftar
praktiken strategiskt berättande är alltså inget som Församlingen är i behov
av, åtminstone inte i förhållande till medarbetarna eller till Församlingsmedlemmarna.82 Däremot framstår de negativa konnotationerna som ett reellt hot
i Församlingskontexten. Medan företag kan använda storytelling i syfte att
skapa förtroende och bygga relationer finns i stället risken att människors förtroende för Församlingen sätts på spel just på grund av att Församlingen sysslar med strategiskt berättande. Kyrkoherdens och diakonens anföranden går
heller inte ut på att lyfta fram Församlingen som en organisation som ägnar
sig åt strategiskt berättande, utan snarare inriktas de på att bevara den befintliga bilden av organisationen trots att organisationen nu ägnar sig åt storytelling. Församlingsledningen gör inga försök att framställa det strategiska berättandet som något annat än just ett marknadsföringsredskap som de måste
använda för att kunna verka i dagens samhälle. Särskilt kyrkoherden är tydlig
på den punkten. Att benämningen storytelling genomgående används i Församlingen kan möjligen relateras till detta.

82
Möjligen kan Församlingen vara i behov av att inför Svenska kyrkans ledning framstå som
nytänkande och gränsöverskridande, ett intryck som potentiellt skulle kunna uppnås genom
bruket av storytelling i marknadsföring och organisationsledning. Detta är dock inget som jag
undersökt.
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8 Värden i strategiska berättelser

Strategiskt berättande handlar i ett första steg om att skapa en attraktiv bild av
organisationen, bland annat genom att uttrycka specifika värden som är ämnade att förknippas med den (se 2.4). Att en bild skapas av organisationen är
nödvändigt för att identifikation ska kunna uppstå. Bilden av organisationen
består inte enbart av en uppsättning värden i snäv bemärkelse utan även andra
komponenter ingår, såsom ett specifikt sätt att se på världen (se 6.3 för en
definition av värde). Att identifiera sig med en organisation innebär således
inte bara att bekänna sig till värden (som kan uttryckas i form av explicita
värdeord) som omhuldas av organisationen utan också att bekänna sig till de
synsätt och den världsbild som organisationen står för.
I detta kapitel besvaras följande forskningsfråga: Hur uttrycks värden med
hjälp av strategiska berättelser? Vad som undersöks är framför allt de specifika resurser att uttrycka värden som kommunikationsformen berättelse tillhandahåller och hur dessa resurser tas tillvara och används inom ramen för
strategiskt berättande. I kapitlet analyseras sex strategiska berättelser – en vardera från Max, Fjällräven och Malmö stad samt tre från Församlingen – med
fokus på hur verbalspråkliga berättelseelement realiserar värden och därmed
bidrar till att skapa både en viss bild av organisationen och specifika identifikationserbjudanden. En naturlig del av analysen blir att undersöka vilka värden som uttrycks i och genom berättelserna samt vilken bild av organisationen
och vilka identifikationserbjudanden som därmed skapas.

8.1 Metod
Som framgår av avsnitt 6.3 kan värden i berättelser uttryckas på en mängd
sätt, exempelvis genom värdeord och genom de handlingar som olika figurer
utför, som i sin tur (explicit eller implicit) kan värderas positivt eller negativt.
De element som undersöks i följande analys är faser, aktantroller, agentroller,
problem och lösning samt explicita uttryck för värden och för värderingar
som i sin tur realiserar värden. Mer specifikt undersöks
•
•
•

vilka faser som berättelserna består av
vilka aktantroller och agentroller som förekommer
vilka figurer, föremål etc. som tilldelas aktantroller och agentroller
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•
•
•

hur de centrala figurerna i berättelserna karaktäriseras – främst då
vilka egenskaper och attribut som tillskrivs hjälten (eller organisationsrepresentanten83)
vad i texten som framställs som problem och hur lösningen kommer
till stånd84
explicita uttryck för värden och värderingar.

I analyserna som följer fokuserar jag framför allt på berättelsens hjälte (i den
mån någon sådan förekommer), mot bakgrund av att hjältefiguren spelar en
central roll i strategiskt berättande (jfr Maagaard & Norlyk 2010). En utgångspunkt är att även de övriga berättelseelementen bidrar till att konstruera hjälten
(se 6.3.1).
Grunden för analysen av berättelsernas fasstruktur är de semantiska och
lingvistiska kriterier som tas upp i 6.2. Fasstrukturen diskuteras främst i analysen av Församlingsberättelserna. Den används dessutom som utgångspunkt
för jämförelser mellan Församlingsberättelserna och de övriga berättelserna.
Som analysredskap i den del av analysen som fokuserar på aktanter används Greimas (1966) aktantmodell. Hur jag går tillväga för att urskilja aktantroller och agentroller beskrivs i 6.1. För att undersöka hur de centrala figurerna
i berättelserna karaktäriseras och tillskrivs roller används SFG. Jag fokuserar
då på vilken typ av processer som personerna är förstadeltagare i (materiella,
verbala, mentala eller relationella) och om de utövar påverkan genom att vara
förstadeltagare i ergativa processer (jfr Rehnberg 2011). Utgångspunkten i
denna del av analysen är att
•
•
•
•

personer som grammatiskt realiseras som förstadeltagare i materiella processer vanligen konstrueras som handlingskraftiga
personer som grammatiskt realiseras som förstadeltagare i ergativa
processer vanligen konstrueras som personer som utövar påverkan
personer som grammatiskt realiseras som förstadeltagare i verbala
processer vanligen konstrueras som interagerande
personer som grammatiskt realiseras som andradeltagare i materiella processer vanligen konstrueras som passiva och som föremål
för andras handlingar.

Värden kan uttryckas både explicit och implicit, vilket beaktas i analysen. Det
är dock vanligt att värden uttrycks implicit i berättelser (t.ex. van Leeuwen
2005). Berättelsen som kommunikationsform har specifika resurser som kan
användas för detta ändamål. Hit hör de berättelseelement som tagits upp ovan,
83

Hjälterollen i strategiska berättelser innehas ofta men inte alltid av organisationsrepresentanten. I mitt analysmaterial förekommer också berättelser där organisationsrepresentanten inte
har någon hjälteroll.
84
Medan faserna komplikation och upplösning är knutna till framställningen är problem och
lösning att betrakta som funktioner i paritet med aktantroller och agentroller.
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exempelvis problem och lösningar, hjältar och skurkar. Den del av analysen
som fokuserar på värden bygger därför i hög grad på analysens övriga delar.
I det följande ges ett antal exempel på hur värden kan uttryckas i strategiska
berättelser. Syftet med detta är att tydliggöra min analysmetod (se även 6.3
för en beskrivning av mitt tillvägagångssätt vid analysen av värden). Exemplen är hämtade från några av de texter som analyseras i detta kapitel.
Ett utdrag där värden uttrycks på ett mycket explicit sätt återges i exempel 33.
Exempel 33. Utdrag ur Börjantexten
Trots att mycket har hänt under åren kvarstår vår [Fjällrävens] stolta tradition
att utveckla nya innovativa lösningar för friluftsliv, upprätthålla intresset för
friluftsliv och agera ansvarsfullt mot djur och natur.

I exempel 33 uttrycks en rad värden explicit (t.ex. tradition, innovation, friluftsliv och ansvar) och det sägs dessutom explicit att företaget (som omtalas
med pronomen i första person plural) står för dessa värden. Detta mycket explicita sätt att uttrycka värden och förknippa dem med organisationen är dock
relativt ovanligt i mitt analysmaterial.
Utdraget i exempel 34 visar på ett sätt att uttrycka värden som fortfarande
är explicit om än i lägre grad.
Exempel 34. Utdrag ur Minnesstunden
[Andakten var] En fin och viktig stund för alla.

Exempel 34 innehåller en värderande språkhandling: en andakt beskrivs som
fin och viktig. Både det faktum att en andakt spelar roll i berättelsen och det
faktum att andakten beskrivs som fin och viktig av berättaren, som är en
organisationsrepresentant, implicerar att organisationen står för andliga och
existentiella värden. Detta är dock inget som sägs explicit. (Däremot är värderingen av andakten explicit. Exempel 34 illustrerar därmed tydligt att värderande språkhandlingar kan användas för att uttrycka värden.)
Ännu ett sätt att uttrycka värden illustreras av utdraget i exempel 35.
Exempel 35. Utdrag ur Hamburgerkriget
Vi kontrade med vår kunskap om Sverige och serverade gratis kaffe på maten,
något vi glatt våra svenska kunder med sedan starten -68.

I exempel 35 talas det explicit om ”svenskhet”. Sverige och ”svenskhet” framstår som något positivt som dessutom knyts till företaget (som här benämns
med pronomenet vi). Det svenska framhävs inte bara en utan två gånger (se
understrykningarna i utdraget) och dessutom framställs kaffe på maten (ett fenomen som i allmänhet för med sig positiva konnotationer) som en utpräglat
svensk sedvänja. Det sägs dock inte explicit i texten att svenskhet är något
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positivt utan det är något som underförstås eller, annorlunda uttryckt, framgår
av sammanhanget. (Detta är en skillnad jämfört med exempel 33, där det explicitgörs att Fjällräven har en stolt tradition; i och med attributet stolt klargörs
det i detta exempel att tradition är något positivt.)
Värden kan, som nämnts ovan, också uttryckas implicit, vilket är vanligt i
berättelser. Ett exempel på detta är när hjälten löser ett problem genom att
uppfinna en ny produkt. Därmed framhävs värden som kreativitet, innovation
och handlingskraft.

8.2 Urval av analysmaterial
De sex analystexterna har jag valt att kalla Börjantexten (från Fjällräven),
Hamburgerkriget (från Max), Hälsotrappan (från Malmö stad) samt Bröllopsplaner, Minnesstunden och Sista kvällen (från Församlingen).85 Tabell 7 ger
en översiktlig bild av analysmaterialet.
Tabell 7. Analysmaterial i kapitel 8

Organisation
Fjällräven
Max
Malmö stad
Församlingen

Analystexter
Börjantexten
Hamburgerkriget
Hälsotrappan
Bröllopsplaner
Minnesstunden
Sista kvällen

Samtliga analystexter vänder sig till både externa och interna intressenter, men
vilken kategori som är den primära skiftar (se kapitel 5 för en närmare presentation av analysmaterialet). Grunden för materialurvalet är att analystexterna
i någon mån är centrala eller karaktäristiska för respektive organisation: De
två företagsberättelserna handlar om skeenden som företagen gärna berättar
om och som det ofta hänvisas till i olika sammanhang.86 Hälsotrappan är på

85
Börjantexten består av både skrift och bild. Även Hälsotrappan, som ingår i Malmö stads
EMÖ-berättelsebank, har publicerats tillsammans med en (vinjett innehållande en) bild. I analysen beaktas dock endast den verbala texten, eftersom analysens fokus är verbalspråkliga berättelseelement.
86
Berättelsen om hur Åke uppfann sin första ryggsäck och så småningom grundade företaget
Fjällräven återfinns bland annat på företagets webbplats, i företagets produktkatalog från 2010
och i Svenska Turistföreningens årsbok (Tapper & Wahlsten 2005). Fragment av berättelsen
återfinns också i diverse tidningsartiklar (t.ex. Svd 2009-04-12, ÖA 2009-12-02). När jag intervjuade Fjällrävens marknadschef återgav han en längre variant av berättelsen. Att Max konkurrerade ut McDonald’s i Umeå och Luleå är en händelse som det hänvisas till i flera sammanhang, bland annat i diskussionstrådar på internet, t.ex. på Flashback forum (Flashback
2008-11-13), på en regional undersida på SVT:s webbplats (Västerbottensnytt 2012-08-31) och
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flera punkter karaktäristisk för Malmö stads EMÖ-berättelser (för en bakgrund om EMÖ-projektet se 5.2.1). Den är också en av relativt få skriftliga
EMÖ-berättelser som, mig veterligen, har publicerats. Även de tre analystexterna från Församlingen är representativa för flera av de texter som återfinns i
Församlingens berättelsehäfte. Att jag valt att återge tre berättelser från Församlingen beror på att merparten av Församlingsberättelserna (inklusive de
som analyseras här) skiljer sig från de övriga organisationernas berättelser på
så vis att det inte är alldeles enkelt att analysera dem med utgångspunkt i berättelseelement som roller, problem och lösning. När flera Församlingsberättelser analyseras parallellt framträder dock mönster som har att göra med
andra aspekter av narrativitet.
Berättelserna analyseras för en organisation i taget. Varje analys inleds med
en presentation av den aktuella berättelsen utifrån dess fasstruktur och avslutas med en sammanfattning av vilka värden som uttrycks i texten genom de
undersökta aspekterna.87 I den avslutande sammanfattningen diskuteras också
de värden och värderingar som uttrycks explicit i texten (som till skillnad från
de övriga undersöka komponenterna inte behandlas under någon egen rubrik).
I nästa steg diskuteras analysresultaten i ljuset av de aktuella organisationskontexterna och med fokus på berättelsen som resurs för att skapa både en bild
av organisationen och identifikationserbjudanden.

8.3 Bilden av Fjällräven i Börjantexten
Börjantexten var fram till 2013 publicerad på Fjällrävens externa webbplats
på en avdelning med rubriken Om Fjällräven. En rimlig slutsats är därmed att
den vände sig till både externa personer och medarbetare (jfr begreppet autokommunikation; se 2.2). Texten låg på en ingångssida till en underavdelning
om Fjällrävens historia. I anslutning till texten fanns rubriken Läs mer om
Fjällräven och länkar till fem längre texter om (olika aspekter av) företagets
historia.88 Ryggsäcksartikeln, som i komprimerad form återger Fjällrävens
historia från starten fram till nutid, kan därmed betraktas som en introduk-

i en tidningsartikel, där metaforiken påminner om den som används på Max webbplats (Aftonbladet 2007-11-23). När jag intervjuade Max marknadschef refererade han också till denna berättelse.
87
Eftersom Församlingsberättelserna inte fungerar på samma premisser som de övriga berättelserna skiljer sig avsnittet där de analyseras (8.6) i viss mån från de övriga analysavsnitten när
det kommer till disposition och underrubriker.
88
Det kan vara problematiskt att avgränsa texter på webbsidor (Björkvall 2012:137). Den webbtext som analyseras här omgavs av flera bilder och kortare skriftstycken, som bland annat fungerade som länkar till andra sidor på webbplatsen. I analysen behandlar jag endast den längre,
sammanhängande texten, som var placerad mitt på sidan och som inte utgjordes av hänvisningar
till andra sidor eller av länkar.
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tionstext till och en inramning av dessa mer specifika texter. Berättelsen, som
har tre rubriker (varav två snarlika), återges i exempel 36.
Exempel 36. Börjantexten
[INTROFAS]

Historien om Fjällräven
Så började det
Fjällräven – så började det
[ORIENTERING] Fjällrävens historia började år 1950 när Åke Nordin, en 14årig grabb från nordsvenska Örnsköldsvik, skulle ge sig ut på en fjällvandring.
[KOMPLIKATION] Åke var inte nöjd med dåtidens ryggsäckar. De slutade
alltid som små obekväma, päronformade påsar längst nere vid rumpan. [UPPLÖSNING] Han tog saken i egna händer och byggde en ram av trä. Ramen fördelade belastningen bättre över ryggen. Det var inte bara skönare för kroppen.
Han kunde bära tyngre också.
[RESULTAT] Innovationen gjorde så småningom friluftslivet tillgängligt för
den breda publiken. Behovet tycktes enormt. Ryggsäcksramen, vars avlastande
principer gäller än idag, blev starten på Åkes företag Fjällräven som grundades
år 1960.
[KODA] Från vårt lilla källarutrymme i Örnsköldsvik och en ryggsäcksram
av trä har vi nu expanderat till alla hörn av världen samtidigt som vi har utvecklat revolutionerande ryggsäckar, tält, sovsäckar och friluftskläder.
Trots att mycket har hänt över åren kvarstår vår stolta tradition att utveckla
nya innovativa lösningar för friluftsliv, upprätthålla intresset för friluftsliv och
agera ansvarsfullt mot djur och natur.
Vår målsättning är fortfarande densamma. Kvalitetstid för alla som gillar
friluftsliv.

I introfasen får vi veta att berättelsen handlar om historien bakom Fjällräven.
I orienteringen introduceras Åke, en 14-årig grabb på väg ut på fjällvandring,
och berättelsen förankras i tid (1950) och rum (nordsvenska Örnsköldsvik).
Därefter presenteras komplikationen, som inte är något som inträffar under
berättelsens gång utan som redan föreligger när berättelsen inleds, och som
därför snarast har karaktären av bakgrundsinformation: dåtidens obekväma
ryggsäckar. Upplösningen består i att Åke uppfinner och tillverkar en ny
funktionell ryggsäcksram. I resultatfasen leder Åkes allmänt uppskattade uppfinning till att företaget Fjällräven grundas. Hela två femtedelar av texten består av en koda som fungerar evaluerande. Dåtid och nutid knyts ihop samtidigt som en rad explicita värden kopplas till företaget Fjällräven. Evaluering
inflikas i samtliga faser i form av mindre textelement eller hela meningar.
Dessutom fungerar snart sagt alla faser evaluerande på ett relativt tydligt sätt.

8.3.1 Aktanter – roller och innehavare
Utmärkande för Börjantexten är att bärarna av de olika aktanterna skiftar under berättelsens gång. Med utgångspunkt i rollstrukturen kan texten delas in i
tre sekvenser.
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Subjektet i den första sekvensen (som består av orientering, komplikation
och upplösning) är Åke. Det han strävar efter, det vill säga objektet, är att
uppfinna en bekväm ryggsäck. Mottagare är Åke själv.
I den andra sekvensen (som utgörs av resultatfasen) innehas rollen mottagare av den breda publiken, som tack vare Åkes uppfinning får tillgång till
friluftslivet. Det är lite vanskligt att använda aktantmodellen för att tolka
denna andra sekvens, eftersom det inte finns något framträdande subjekt här.
Vi får inte veta vem som låg bakom att innovationen gjorde friluftslivet tillgängligt för den stora publiken eller vem som grundade företaget. Objektet
kan därmed inte urskiljas utifrån vad som är subjektets strävan. För att ringa
in objektet måste vi i stället fråga oss vad det är som den breda publiken tar
emot. Detta är dock dubbeltydigt – är det Åkes innovation, det vill säga den
ryggsäck som Åke har uppfunnit, eller är det snarare ’tillgången till friluftsliv’? Denna andra sekvens präglas således av vaghet, både för att det saknas
subjekt och för att det är tvetydigt vad som är objekt. Den fungerar närmast
som en övergång från den första sekvensen, där Åke strävar efter att ge sig
själv en praktisk ryggsäck, till den tredje sekvensen (kodan), där Fjällräven
strävar efter att ge naturupplevelser till alla som gillar friluftsliv.
I berättelsens koda, som särskiljs från den föregående texten genom byte
av tempus från preteritum till perfekt och presens, knyts dåtid och nutid ihop.
Subjektsrollen har här övertagits av Fjällräven, som omnämns med pronomen
i första person plural. Det företaget strävar efter, uttryckt i termer av vår målsättning, är att alla som gillar friluftsliv ska få kvalitetstid i naturen. Givare av
denna kvalitetstid är Fjällräven, och hjälpare är den funktionella friluftsutrustning som företaget tillverkar. Det är tack vare denna utrustning som Fjällräven
kan säkerställa tillgången till kvalitetstid i naturen.
Sammanfattningsvis finns i berättelsen en glidning från att objektet är något materiellt, ett ting (i den första sekvensen) till att objektet är något abstrakt,
en upplevelse (i den tredje sekvensen). Därmed träder Fjällräven fram som ett
företag som värnar om djupare värden än de rent materiella, värden som friluftsliv och njutbara naturupplevelser. För den som vill erhålla dessa djupare
värden krävs dock tillgång till Fjällrävens produkter.
Berättelsen är som mest narrativ i den första sekvensen, där det finns ett
tydligt personligt subjekt och dessutom ett problem och en lösning. Denna del
av texten präglas också av konkretion. Kodan är mindre narrativ – här finns
inget personligt subjekt och många av de ord som används är abstrakta (t.ex.
målsättning och kvalitetstid). Medan Åke (i berättelsens första sekvens) uppfann en ryggsäcksram av trä står företaget Fjällräven (i kodan) bakom nya
innovativa lösningar, vilket säger en del om skillnaden i konkretionsgrad.
I Börjantexten finns ingen tydlig motståndare. Möjligen kan ett visst motstånd anas i följande formulering: Från vårt lilla källarutrymme i
Örnsköldsvik och en ryggsäcksram av trä […]. Här antyds att omständigheterna inledningsvis var knappa, men det framgår av texten i övrigt att detta
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uppenbarligen inte var något hinder för Åke och Fjällräven. Därmed fyller
denna upplysning snarare funktionen att framhäva Åke som hjälte.

8.3.2 Agenter – roller och innehavare
Åke innehar inte bara en subjektsroll utan också en hjälteroll – hans insats att
uppfinna en ryggsäck framställs som så betydelsefull att den ligger till grund
för ett multinationellt företag. Att Åke vid ett par tillfällen omnämns med enbart förnamn gör dock att distansen mellan honom och läsaren minskar; han
framstår som en ”vanlig” människa, mer som en bekant till läsaren än som en
upphöjd företagsledare. Än mer ”vanlig” blir han när han beskrivs med orden
en 14-årig grabb. Detta ger ett intryck av närhet mellan Åke och berättelsens
läsare – och i förlängningen mellan det multinationella företaget Fjällräven
och läsarna.
I övrigt karaktäriseras hjälten Åke genom sina handlingar: Han delegerar
inte arbetsuppgifter till andra utan han tar saken i egna händer. Han är fysiskt
aktiv: han ger sig ut på fjällvandring och han bygger. Att han går på fjällvandring borgar för att han har personlig erfarenhet av sådana aktiviteter som Fjällrävens produkter är till för att underlätta. Detta innebär att Fjällrävens produkttillverkning har sin grund i levd erfarenhet, något som torde signalera tillförlighet och funktionella produkter. Hans handlingar visar på egenskaper
som kreativitet, händighet och handlingskraft. Mot slutet av texten är det företaget Fjällräven som träder fram som hjälte. Fjällräven karaktäriseras här i hög
grad genom att värdeladdade ord knyts till företaget. Exempel på värden som
förknippas med Fjällräven i kodan är tradition och innovation. Åke och Fjällräven karaktäriseras således på två skilda sätt – genom implicit respektive explicit evaluering.
Både Åke och Fjällräven framställs som aktiva – det är de som står för
samtliga handlingar i texten. De handlingar som tillskrivs Åke är dock mer
konkreta än de som tillskrivs företaget: Åke ger sig ut på fjällvandring, tar
saken i egna händer, bygger och bär, medan Fjällräven expanderar, utvecklar,
upprätthåller och agerar.
Samtidigt som det råder en metonymisk relation mellan Åke och Fjällräven
fungerar individen Åke från nordsvenska Örnsköldsvik som en kontrast till
det internationella företaget Fjällräven. Det rör sig då om en kontrast som får
karaktärisera företaget – dåtid och nutid, tradition och innovation, småskalighet och tillväxt, det norrländska och det internationella är komponenter som
tillsammans skapar en mångfacetterad bild av Fjällräven (jfr Rehnberg 2013).
Inte minst i kodan framhävs och förenas dessa kontraster, vilket framgår av
utdraget i exempel 37, där ord som konnoterar tradition och småskalighet är
kursiverade medan ord som konnoterar nytänkande och tillväxt är understrukna.
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Exempel 37. Utdrag ur Börjantexten
Från vårt lilla källarutrymme i Örnsköldsvik och en ryggsäcksram av trä har
vi nu expanderat till alla hörn av världen samtidigt som vi har utvecklat revolutionerande ryggsäckar, tält, sovsäckar och friluftskläder.
Trots att mycket har hänt över åren kvarstår vår stolta tradition att utveckla
nya innovativa lösningar för friluftsliv, upprätthålla intresset för friluftsliv och
agera ansvarsfullt mot djur och natur.
Vår målsättning är fortfarande densamma. Kvalitetstid för alla som gillar
friluftsliv.

Till Åke knyts dåtiden, traditionen och småskaligheten, medan dagens företag
är storskaligt (samtidigt som det omtalas med pronomen i första person, vilket
signalerar om inte småskalighet så åtminstone någon form av närhet). Men
såväl Åke som dagens företag står för innovation, vilket gör att Fjällräven kan
hävda att banden bakåt inte har brutits. Att ‘agera ansvarsfullt mot djur och
natur’ är ett värde som tas upp först i kodan, där företaget har övertagit rollen
som subjekt, men i och med ordet kvarstår knyts denna värdering även till
Åke. Åkes personliga egenskaper – händighet, rådighet, kreativitet etc. – färgar dessutom av sig på företaget Fjällräven. Både Åke och företaget konstrueras vidare som direkta företrädare för de produktanknutna värdena funktionalitet och friluftsliv.

8.3.3 Problem och lösning
Problemet i berättelsen är dåtidens opraktiska och obekväma ryggsäckar. Den
som står för problemformuleringen är Åke; han är inte nöjd med dessa
ryggsäckar. Åke är också den som står för lösningen: att uppfinna och tillverka
en ny ryggsäcksram. Både problem och lösning är av praktisk natur; problemet är konkret och relaterat till det materiella, och det blir också löst med hjälp
av en konkret åtgärd. I samma stund som berättelsen ger uttryck för att Åke
betraktar obekväma och opraktiska produkter som ett problem framstår Fjällräven som företrädare för bekväma och funktionella produkter. Resonemanget
kan föras ett steg vidare: det problematiska med opraktiska produkter är att de
hindrar ett njutningsfullt friluftsliv eller, som det uttrycks i berättelsen, kvalitetstid i naturen. Naturligtvis är detta ett problem för ett företag som vill att
alla ska ha tillgång till ett njutbart friluftsliv. Lösningen är att Fjällräven uppfinner och tillverkar bekväma och funktionella friluftsprodukter. Företagets
existens presenteras alltså här som lösningen på ett problem. Därmed legitimeras företaget.
Ett annat sätt att uttrycka detta är att resonera i termer av aktanten motståndare: På ett övergripande plan kan allt som hindrar njutbara naturupplevelser
ses som motståndare till företaget Fjällräven. Denna motståndare är av avgörande betydelse för Fjällrävens existens, eftersom hela idén med företaget är
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att övervinna motståndaren genom att uppfinna och tillverka funktionella produkter. Åkes geniala uppfinning framställs i texten som grunden för det framgångsrika företaget Fjällräven. Det kan naturligtvis ha funnits många andra
orsaker, som att Åke fick finansieringsmöjligheter, att han kände ”rätt” människor, att han lyckades knyta ”rätt” kontakter, att han var en kompetent administratör eller att han var skicklig på marknadsföring. Men det som lyfts
fram i texten är ryggsäckens förträfflighet. Den värld som skapas i texten är
dessutom en värld där människor som inte har tillgång till Åkes ryggsäck heller inte har tillgång till friluftsliv. Åke blir därmed den som öppnar dörrarna
till naturen för svenskarna. På så vis konstrueras en av textens centrala orsakskedjor med utgångspunkt i berättelseelementen problem och lösning, samtidigt som både friluftsliv och funktionell friluftsutrustning framhålls som centrala värden.

8.3.4 Värden
Sammanfattningsvis förkroppsligar hjältefiguren Åke värden som kreativitet,
handlingskraft och händighet. Han står också för naturkärlek och friluftsliv.
Hans projekt – att uppfinna en funktionell ryggsäck – realiserar i sig ett värde,
nämligen funktionalitet och mer specifikt funktionella friluftsprodukter. Hans
livsgärning som grundare av det blomstrande företaget Fjällräven manifesterar framgång. Samtidigt som han är lösningsinriktad och innovativ personifierar han traditionen och Fjällrävens norrländska arv.
Merparten av dessa värden, som realiseras implicit i och genom hjältefiguren, är även klart uttalade i kodan, där de explicit förknippas med företaget
Fjällräven. I kodan tillkommer dessutom de explicitgjorda värdena ansvar (i
relation till hur vi agerar i naturen) och (internationell) expansion. Värdet
funktionalitet uttrycks också genom de explicita negativa värderingarna av dåtidens ryggsäckar och de explicita positiva värderingarna av Åkes uppfinning.
Resultatfasen fyller funktionen att framhäva förträffligheten i Åkes uppfinning.

8.4 Bilden av Max i Hamburgerkriget
Hamburgerkriget var fram till 2013 publicerad på Max externa webbplats på
en underavdelning med rubriken Berättelser, som i sin tur hörde till avdelningen Om Max. Liksom Börjantexten vänder den sig både till externa personer och till medarbetare.89 Berättelsen återges i exempel 38.
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Max externa webbplats besöks även av företagets anställda, något som företagsledningen är
medveten om. (Enligt en intervju med Max marknadschef den 23 januari 2013.)
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Exempel 38. Hamburgerkriget
[INTROFAS]

Hamburgerkriget
[ORIENTERING] I början av 50-talet startar en hamburgerkedja i Kalifornien,
USA. Snart växer kedjan med en explosionsartad fart. Den erövrar världen och
är idag utan jämförelse störst med över 30000 restauranger i mer än 119 länder.
Varje dag äter närmare 50 miljoner människor hos dem. Deras framgångsresa
har tagit dem till de mest avlägsna platser på vår planet, så även Umeå och
Luleå. [KOMPLIKATION] 1986 slog de upp portarna i närheten av vår restaurang och det stora Hamburgerkriget var snart igång. Vi uppfattades nog inte
som något större hot, med våra svenska restauranger där folk kunde köpa korv
i kön medan de väntade på sina hamburgare. Det såg rätt mörkt ut. Vi är trots
allt i snabbmatsbranschen och det multinationella företaget körde med varmhållna hamburgare. Därför var de mycket snabbare än vad vi kunde vara som
gjorde hamburgare på beställning. [UPPLÖSNING] Vi kontrade med vår kunskap om Sverige och serverade gratis kaffe på maten, något vi glatt våra
svenska kunder med sedan starten -68. Ett erbjudande som fortfarande lever
kvar hos oss. Det som tillslut avgjorde, var till viss del norrlänningarnas rätt
aviga inställning till ”de där amerikanarna”, som hamburgerjätten kallades för
i folkmun. Men framför allt smaken på hamburgarna. Vi erbjöd kunderna att
göra ett smaktest. Det gick ut på att man först köpte en hamburgare hos de där
amerikanarna och sedan tog kvittot till oss, då vi bjöd på en av våra hamburgare. Konkurrenten kontrade med att skriva ut "tomma" kvitton så att vi skulle
tvingas att bjuda på en massa burgare. Smart tyckte de, bra tyckte vi som gärna
b e v i s a d e att vi var godare. Det här vetenskapliga testet visade till slut att
8 av 10 valde våra hamburgare framför konkurrentens.
[RESULTAT] Hamburgerkriget rasade i fyra år, men -90 fick amerikanarna
se sig besegrade och slog igen i både Umeå och Luleå. [EVALUERING] Det är
inte ovanligt att restaurangkedjor tvingas lägga ned vissa av sina restauranger.
Men för denna amerikanska jätte var nedläggningen unik. Det här var första
gången i deras monumentala framgångshistoria som de fick lägga ner en restaurang. Och inte bara en utan två. Det väckte intresse runt om i världen och
plötsligt handlade artiklar i affärspressen och CNN-inslag om lilla Max från
Tomtens land, som fått hamburgerjätten att slå igen. Kul tyckte vi som raskt
tog över deras gamla lokaler, rensade ut allt, förutom sopkorgarna med stora
M på.

Introfasen, det vill säga titeln, består av en metafor som ger en tolkningsram:
det som följer ska läsas som om det handlar om ett krig, men inte vilket krig
som helst – sammansättningen signalerar humor; krocken mellan det vardagliga och ”lättsamma” ordet hamburgare och det allvarstyngda och hotfulla ordet krig skapar en komisk effekt. I orienteringsfasen introduceras inte Max.
En sådan introduktion vore överflödig; eftersom berättelsen återfinns på en
avdelning med rubriken Om Max på företagets webbplats är Max en given
protagonist. I stället introduceras här den amerikanska hamburgerkedjan som
är skurken i berättelsen. I slutet av orienteringsfasen förankras berättelsen i
rummet (Umeå och Luleå). Komplikationen inleds med en årtalsangivelse,
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som förankrar berättelsen i tiden (1986). Därefter skildras Max kamp mot konkurrenten. Kampen pågår under fyra år. Först ser det mörkt ut för Max, men
sedan vänder krigslyckan (upplösningen).
I resultatfasen avgår Max med segern och konkurrenten tvingas lägga ner.
I den avslutande evalueringsfasen får vi veta att denna händelse framställs som
en unik nyhet som väcker stor uppmärksamhet runt om i världen. Evalueringen fyller således funktionen att framhäva Max som hjälte. Berättelsen slutar med att Max tar över konkurrentens lokaler.

8.4.1 Aktanter – roller och innehavare
Berättelsen innehåller två tydliga aktantroller, som innehas av två tydliga aktörer: rollen subjekt, som innehas av Max, och rollen motståndare, som innehas av den icke namngivna, amerikanska hamburgerkedjan.
Vad Max strävar efter (objektet) kan formuleras på lite olika sätt. Om vi
utgår från att Max vill behålla kunderna är det kunderna som uppbär aktanten
objekt. Om vi i stället formulerar det så att Max vill rädda företagets verksamhet är det verksamheten som är objekt.
Vad som är drivkraften bakom Max kamp nämns inte i texten, och det är
heller inte tydligt vem som är mottagare – är det Max som tjänar på att verksamheten får vara kvar eller är det konsumenterna, som får behålla de hamburgare som smakar bäst? Om kunderna ses som objekt ter det sig naturligt att
Max är mottagare. Om verksamheten i stället betraktas som objekt kan såväl
Max som kunderna vara mottagare. I berättelsen framställs Max som en representant för svenskhet och det norrländska (vilket jag återkommer till nedan). Mot bakgrund av detta skulle möjligen Sverige kunna ses som mottagare
– tack vare att Max konkurrerar ut den amerikanska hamburgerjätten bevaras
det svenska intakt och de svenska värdena hotas inte längre av utländska krafter.
Konsumenterna spelar en oklar roll i berättelsen. Å ena sidan framställs de
som Max bundsförvanter, i och med att de omnämns som norrlänningar med
en rätt avig inställning till ”de där amerikanarna” – inte minst det demonstrativa pronomenet de där signalerar avstånd till Max motståndare. Mellan
konsumenterna och Max finns däremot ett omisskännligt släktskap; konsumenterna delar det norrländska arvet med lilla Max från Tomtens land som
har restauranger på så avlägsna platser på vår planet som Umeå och Luleå. I
texten upprättas således en identifikation mellan Max och de norrländska konsumenterna. Å andra sidan framställs konsumenterna inte som självklart hängivna Max, eftersom företaget måste föra en fyra år lång kamp och ta till diverse åtgärder för att försäkra sig om behålla dem som kunder.
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8.4.2 Agenter – roller och innehavare
Hamburgerkriget är uppbyggd enligt ett urgammalt mönster, en intrig som
finns redan i Bibeln: Davids kamp mot jätten Goliat. Vi vet från början vilken
sida som är ”den rätta”. Vi vet vem vi ska hålla på. Och vi vet vem som vinner.
En central resurs i konstruktionen av hjältens identitet är benämningarna
av de två figurerna. Hjälten Max omtalas med pronomen i första person och
vid ett tillfälle som lilla Max från Tomtens land (dessutom talas det i texten
om våra svenska restauranger), medan skurken benämns på följande vis: det
multinationella företaget; ”de där amerikanarna” (både med och utan citattecken); konkurrenten; amerikanarna; denna amerikanska jätte, hamburgerjätten och en hamburgerkedja i Kalifornien, USA. Indirekt erbjuds textens
läsare i och med dessa benämningar en position som Max bundsförvanter i
kampen mot amerikanarna (eftersom det för de flesta läsare förmodligen ligger närmare till hands att identifiera sig med den som omtalas med de först
uppräknade benämningarna).
Som synes framträder hjälten i denna berättelse mot bakgrund av skurken.
Det är ingen tvekan om att hjältens identitet är relationell – genom skurkens
närvaro och särdrag framträder hjältens förträffliga karaktär i skarp dager.
Kontrasten mellan ”den goda” och ”den onda” upprättas också genom de
aktioner som tillskrivs hjälten och skurken. Hjälten Max serverade, erbjöd
och bjöd. Max har dessutom glatt sina kunder (med gratis kaffe) sedan starten
och de gör hamburgare på beställning. Genom att framställa sig som vanliga,
hyggliga svenskar med fötterna på jorden och rötterna i den norrländska myllan, med svenska restauranger, svenska kunder och kunskap om Sverige och
svenska traditioner (som kaffe på maten), positionerar de sig som allierade
med (det svenska) folket, som i texten representeras av norrlänningarna. Motståndaren däremot har erövrat världen. Motståndaren kör med varmhållna
hamburgare och de använder sig av ett slugt knep (att skriva ut ”tomma” kvitton), som leder till deras fall och som därmed besannar det gamla talesättet att
snålheten bedrar visheten.
Till slut tvingas amerikanerna se sig besegrade, slå igen och lägga ner,
vilket följs av att Max tar över lokalerna. Att det är ett stordåd som Max åstadkommit då de genom sin uthållighet, kreativitet (i krigföringens konst) och
hygglighet besegrat denna amerikanska jätte förstärks av påståendet att det är
första gången som konkurrenten får lägga ner en restaurang, att det dessutom
inte bara var en utan två restauranger som de tvingades lägga ner, att deras
framgångshistoria dittills varit monumental, att nedläggningen är unik och att
händelsen röner ett plötsligt intresse även i utländska medier.

8.4.3 Problem och lösning
I Hamburgerkriget är det konkurrentens närvaro som är problemet – Max vill
uppenbarligen få bort konkurrenten. Motivet till denna önskan explicitgörs
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inte. Det är rimligt att anta att det finns ett ekonomiskt incitament, men i berättelsen är detta inte vad som framhålls.90 Med hjälp av krigsmetaforik (Hamburgerkriget och besegrade) anläggs i stället ett annat perspektiv, där det vädjas till nationalism och fosterlandskärlek. Svenskar och mer specifikt norrlänningar ställs mot amerikaner, samtidigt som det småskaliga, lokala och regionala ställs mot det multinationella. Denna tillspetsade kontrastering mellan
gott och ont görs dock med glimten i ögat – texten är humoristisk, och på så
vis signaleras en medvetenhet om att den innehåller överdrifter. Krigsmetaforiken uppvägs av en metafor från sportens värld (kontrade), av den lekfulla
beskrivningen av hur de två företagen försöker överlista varandra och av
humoristiska instick (Det här vetenskapliga testet samt den avslutande kommentaren om att Max rensade ut allt, förutom sopkorgarna med stora M på).
Lösningen på problemet är helt enkelt att Max konkurrerar ut det andra
företaget. Detta görs med hjälp av Max kunskap om Sverige, gratiskaffet,
norrlänningarnas rätt aviga inställning till ”de där amerikanarna” och framför allt smaken på hamburgarna (alla dessa faktorer kan betraktas som innehavare av aktanten hjälpare). Även i detta fall går det naturligtvis att tänka sig
alternativa lösningar. Max och konkurrenten skulle ha kunnat dela upp marknaden mellan sig, eller de skulle ha kunnat samarbeta. Men om problemet
uppfattas i termer av konkurrentens närvaro skulle ingen av dessa åtgärder ha
varit någon lösning– konkurrenten skulle fortfarande ha varit närvarande. Berättelsens utgångspunkt är ”vinna eller försvinna”. Lösningen blir därmed att
Max besegrar och tillintetgör konkurrenten, och endast därigenom kan Max
träda fram som en David i kampen mot Goliat. Detta kan ses som ett exempel
på att problemformuleringen avgör vilka lösningar som blir möjliga.

8.4.4 Värden
Sammanfattningsvis framträder Max i berättelsen Hamburgerkriget som David i kampen mot Goliat. Att det inledningsvis såg rätt mörkt ut för Max indikerar att Max, precis som David, slår ur underläge. Till Max knyts värden
som småskalighet, svenskhet/patriotism, norrländskhet, folklighet, hygglighet, kreativitet, goda hamburgare och framgång men också humor. I första
hand uttrycks värden implicit i denna berättelse, mestadels genom de egenskaper och attribut som förknippas med hjälten och som blir ännu tydligare
och mer framträdande mot bakgrund av karaktäristiken av skurken. Några värden uttrycks dock mer explicit: småskaligheten och svenskheten framhävs genom ord och uttryck som lilla Max från Tomtens land och vår kunskap om
Sverige, och Max hamburgare beskrivs som godare. Att norrlänningarna
framställs som Max bundsförvanter gör norrländskhet till ett positivt värde i
denna kontext. Folkligheten manifesteras i att Max och folket står på samma
90

Detta kan ses som ett exempel på hur diskurser utesluter vissa element av de sociala praktiker
som realiseras; se 4.1.1.
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sida. I Hamburgerkriget, som är en vi-berättelse, uttrycks värden också på ett
påtagligt sätt genom textens stil eller ton, det vill säga genom de humoristiska
insticken, det stundtals ironiska tonfallet och de drastiska metaforerna. Protagonistens projekt (att vinna kampen om kunderna eller att besegra konkurrenten) uttrycker inte i sig själv ett värde – det är inte något självklart gott för en
utomstående att en hamburgerkedja konkurrerar ut en annan; tvärtom sägs
konkurrens vara bra för kunderna. Därför blir det angeläget att Max framställs
som den goda, som den som delar attribut med läsarna, och den amerikanska
hamburgerkedjan som den främmande och onda. Dessutom blir det viktigt
med de humoristiska insticken, som signalerar en medvetenhet om att denna
kontrastering kan uppfattas som en överdrift. Först genom att Max framstår
som den goda och sympatiska kan projektet (subjektets strävan efter objektet)
framstå som något gott. Den avslutande evalueringen framhäver inte bara Max
som hjälte utan också (indirekt) de egenskaper, attribut och värden som Max
står för – i och med berättelsens slutkläm framstår dessa värden som vinnande
värden.

8.5 Bilden av Malmö stad i Hälsotrappan
Hälsotrappan ingår i Malmö stads berättelsebank. Dessutom har den publicerats internt i en personaltidning. Liksom de övriga texterna i EMÖ-korpusen
har den, mig veterligen, endast spridits internt i Malmö stad. Ursprungligen
fanns det dock tankar på att EMÖ-berättelserna också skulle kunna användas
externt. Berättelsen återges i exempel 39.
Exempel 39. Hälsotrappan
[INTROFAS]

Tävling motiverade till bättre omhändertagande
[ORIENTERING] När sociala resursförvaltningen i Malmö skulle starta en ny
daglig verksamhet för 25 personer med grav utvecklingsstörning fick man leta
länge efter lokaler. Många av vårdtagarna satt i rullstol och därför gällde det
att hitta breda korridorer och stora hygienutrymmen. Till slut hittade man fina
lokaler som uppfyllde de höga kraven.
[KOMPLIKATION] Men färdtjänsten ogillade att verksamheten låg på femte
våningen i huset. Flera av chaufförerna lämnade därför helt enkelt vårdtagarna
i hissen.
[UPPLÖSNING] På den dagliga verksamheten diskuterade personalen hur
man skulle kunna få chaufförerna att ändra inställning så att vårdtagarna fick
ett värdigare bemötande.
Då kläckte en sjuksköterska idén om att införa Hälsotrappan.
Strax därpå satte man upp en affisch i entrén där chaufförerna kunde läsa
om en tävling där man kunde vinna fina priser. [ORIENTERING] För varje gång
de tog trapporna ner efter att ha åkt upp i hissen med en vårdtagare till den
dagliga verksamheten fick de en poäng. Samma sak gällde när de tagit trapporna upp för att hämta personen.
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[EVALUERING] Tävlingen blev succé. [RESULTAT] Vårdtagarna fick sällskap hela vägen till den dagliga verksamheten.
Första och andra priset i Hälsotrappan gick till de chaufförer som varit mest
negativa till den nya lokalen. Till på köpet tappade vinnaren 4 kilo i vikt.
Andrapristagaren blev av med sin knävärk.

I introfasen sammanfattas berättelsens handling effektivt i fem ord. Av titeln
framgår projektet (bättre omhändertagande) och även hjälpmedlet (tävling).
Orienteringen består av en miniberättelse med ett problem (svårigheten att
hitta lämpliga lokaler) och en lösning (till slut hittades lämpliga lokaler).91
Denna miniberättelse fungerar evaluerande på så vis att den framhäver det
huvudsakliga problemet i berättelsen, det vill säga att vårdtagarna inte får ett
värdigt bemötande. Detta problem presenteras i komplikationsfasen. Där får
vi också veta vilka som orsakar problemet, nämligen färdtjänstchaufförerna,
som ogillar de nya lokalernas placering. I upplösningsfasen träder sjuksköterskan fram som hjälte när hon kommer med idén om ett tävlingskoncept,
Hälsotrappan. Att tävlingen blir en succé explicitgörs i evalueringsfasen, och
detta påstående konkretiseras i den följande resultatfasen. Det avslutande
stycket, där vi får veta att de mest avogt inställda chaufförerna vann tävlingen
och dessutom blev friskare på kuppen, fungerar som en extrapoäng, en ”slutknorr” (vilket innebär att det fyller en evaluerande funktion).

8.5.1 Aktanter – roller och innehavare
I Hälsotrappan är subjektet personalen i allmänhet och i synnerhet sjuksköterskan som kommer med idén om tävlingen. Det är ur personalens perspektiv
som skeendet skildras, vilket tar sig uttryck i att problemformuleringen är deras. Det är också personalen som uttrycker en önskan eller strävan i berättelsen. Objektet, det vill säga föremålet för personalens strävan, formuleras i termer av att vårdtagarna bör få ett värdigare bemötande. Detta blir i berättelsen
synonymt med att chaufförerna ska följa vårdtagarna hela vägen till den dagliga verksamheten. Inledningsvis framstår chaufförerna som motståndare,
men mot slutet av berättelsen uppbär de i stället aktanten mottagare, tillsammans med vårdtagarna. Det visar sig nämligen att tävlingen är till gagn för
både vårdtagarna och chaufförerna. I förlängningen kan alla Malmöbor betraktas som mottagare, eftersom de är invånare i en kommun där utsatta människor blir väl omhändertagna, där kreativiteten flödar och där allas intressen
tillgodoses – med andra ord en kommun där invånarna får valuta för sina skattepengar. Detta är dock inget som explicitgörs i berättelsen. Möjligen innehar
chaufförerna mot slutet av berättelsen även aktanten hjälpare, beroende på hur
objektet formuleras. (Om objektet formuleras i termer av att chaufförerna ska
följa vårdtagarna hela vägen till den dagliga verksamheten kan chaufförerna
91

Att orienteringsfasen i vissa berättelser utgörs av en miniberättelse har tidigare uppmärksammats av Rothery och Stenglin (1997).
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knappast ses som hjälpare. Om objektet däremot formuleras i mer allmänna
termer som att vårdtagarna bör få ett värdigare bemötande kan chaufförerna
ses som hjälpare). Det tydligaste hjälpmedlet är dock själva tävlingskonceptet.

8.5.2 Agenter – roller och innehavare
Vårdtagarna är inte bara mottagare utan inledningsvis också offer; de framställs inte som agenter, utan de är föremål för andras aktioner och andra agerar
å deras vägnar: grammatiskt är de mål för chaufförernas handlingar (de materiella processerna lämnade och hämta) och det är enbart i samband med relationella processer som de realiseras som förstadeltagare (satt i rullstol, fick ett
värdigare bemötande, fick sällskap). Det hade varit möjligt att framställa även
chaufförerna som offer; uppenbarligen har de nya lokalerna fått konsekvenser
för både vårdtagarna och chaufförerna. Men chaufförerna framstår i stället
(inledningsvis) som skurkar. Till skillnad från vårdtagarna framställs de som
aktiva och med inflytande över andra: De är agenter (i samband med de ergativa processerna lämnade och hämta). De är dessutom aktörer i samband med
ett antal icke-ergativa, materiella processer (tog trapporna, åkt och tagit trapporna).
I denna berättelse innehar personalen, och särskilt den omnämnda sjuksköterskan, hjälterollen; de står för en insats som får en avgörande betydelse
för andra. Personalen och sjuksköterskan framställs som aktiva – de diskuterade, kläckte […] idén och satte […] upp en affisch. Sjuksköterskan namnges
inte i texten, vilket gör att hon framstår som en representant för ett kollektiv
snarare än som en individ. Kollektivet personalen omnämns tre gånger, varav
en gång som personalen (en benämning som är objektiv snarare än värderande) och två gånger med hjälp av det opersonliga pronomenet man. Personalen och sjuksköterskan karaktäriseras således inte främst genom det sätt som
de omtalas på utan genom sina handlingar.

8.5.3 Problem och lösning
Grundproblemet i Hälsotrappan är att vårdtagarna inte får ett värdigt bemötande. Detta formuleras i termer av att färdtjänstchaufförerna inte följer vårdtagarna hela vägen fram till den dagliga verksamheten. Ponera att problemet i
stället hade formulerats enbart i termer av att vårdtagarna inte får sällskap hela
vägen fram till den dagliga verksamheten – det vill säga utan att färdtjänstchaufförerna pekades ut som orsaken till problemet. Då skulle det gå att hitta
alternativa lösningar. Kanske kunde personalen på den dagliga verksamheten
möta deltagarna vid hissen? Men som situationen framställs i texten är det
underförstått chaufförernas ansvar att se till att deltagarna kommer hela vägen
fram till den dagliga verksamheten. Därmed är det chaufförernas njugga attityd och deras agerande, det vill säga att de lämnar vårdtagarna i hissen, som
framstår som problemets kärna. Detta sätt att framställa sakernas tillstånd
141

präglas av ett visst perspektiv; problemformuleringen skulle förmodligen se
annorlunda ut om färdtjänstchaufförerna hade stått för den.
Utifrån denna problemformulering blir utmaningen att hitta en lösning som
innebär att färdtjänstchaufförerna hädanefter följer vårdtagarna hela vägen.
Detta är just vad den nämnda sjuksköterskan, tillsammans med den övriga
personalen, lyckas med. Hon gör det dessutom genom att sätta sig in i chaufförernas perspektiv, vilket tyder på empati. (En alternativ tolkning är att sjuksköterskan manipulerar chaufförerna och att hennes idé om hur chaufförerna
ska förmås att ändra beteende snarare tyder på slughet.)
Även det faktum att sjuksköterskan framstår som berättelsens hjälte har
med den konkreta problemformuleringen att göra; om problemet i stället enbart hade formulerats i mer abstrakta eller allmänna termer, som ’att vårdtagarna får ett ovärdigt bemötande’ eller ’att vårdtagarna inte får sällskap hela
vägen fram till den dagliga verksamhetens lokaler’, skulle färdtjänstchaufförerna rimligen (också) ha framstått som hjältar, eftersom det är de som slutligen står för den konkreta insatsen att följa vårdtagarna hela vägen. Nu framstår
de möjligen som hjälpare i slutet av berättelsen, men knappast som hjältar.

8.5.4 Värden
Sammanfattningsvis realiseras i Hälsotrappan värden som empati, kreativitet
och ett värdigt bemötande. (Detta var också några av de mest frekventa av de
värdeord som skickades in till projektledaren från medarbetarna under EMÖprojektet; se 5.2.1). Hjälten i Hälsotrappan är dessutom en person som tänker
”utanför boxen” (som tidigare nämnts är detta ett uttryck som användes frekvent under EMÖ-projektet). I Hälsotrappan uttrycks värden främst implicit,
genom projektet och objektet (att få till stånd ett värdigt bemötande), genom
vad som betraktas som problem (ett ovärdigt bemötande), genom den kreativa
lösningen (tävlingen Hälsotrappan) samt genom de egenskaper som kan tillskrivas protagonisten. Omtänksamhet och omsorg om andra är värden som
uttrycks genom sjuksköterskans och den övriga vårdpersonalens agerande. En
alternativ tolkning är, som nämnts ovan, att deras agerande implicerar slughet
och manipulation. (Denna alternativa tolkning gjordes av en av EMÖ-projektdeltagarna under en diskussion som jag observerade.92) Den förstnämnda tolkningen stärks dock av att alla figurer i slutänden framstår som vinnare.93 En
explicit värdering som förekommer i berättelsen är påståendet att tävlingen
92

Chefsinternat I, 2010-04-26.
När berättelsen publicerades i personaltidningen Spaning inom vård och omsorg i Malmö
stad (nr 4/2009) var den försedd med ett hjärtformat porträtt av EMÖ-projektledaren. Hjärtformen gav i sig en tolkningsram för texten – mot bakgrund av hjärtsymbolen framstår det som än
mer rimligt att tolka sjuksköterskans idé och agerande som en indikation på empati snarare än
i termer av slughet. Detta är ett exempel på hur olika semiotiska resurser kan samverka så att
tolkningen styrs i en viss riktning.
93
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Hälsotrappan blev en succé. Denna värdering framhäver vårdpersonalen (och
särskilt den ”idékläckande” sjuksköterskan) som hjälte. Därmed framhävs
också de egenskaper som vårdpersonalen står för.

8.6 Bilden av Församlingen i tre berättelser
De tre berättelserna från Församlingen har publicerats i Församlingens berättelsehäfte. Detta häfte lades ut buntvis i Församlingens lokaler. Berättelserna
riktar sig i första hand till icke-aktiva Församlingsmedlemmar och andra Församlingsbor. Syftet med berättandet var framför allt att sprida information om
Församlingens verksamhet men också att stärka medarbetarna (se 5.2.2).
I Bröllopsplaner dyker ett medelålders par oanmälda upp hos Församlingen
för att boka datum för en vigsel. Paret utstrålar kärlek, och detta är något som
alla inblandade gläds över. I Minnesstunden (vars originaltitel är Minnesstund
för alla) blir en Församlingsmedarbetare kontaktad av en person på ett äldreboende som vill att hen ska komma och hålla en andakt i samband med att en
av de äldre har avlidit. Andakten blir en fin stund för alla. I Sista kvällen läser
konfirmander under en konfirmationsakt upp positiva kommentarer om sig
själva. Berättelserna återges i exempel 40, exempel 41 och exempel 42.
Exempel 40. Bröllopsplaner
[INTROFAS]

Bröllopsplaner
[ORIENTERING/HANDLING] Det ringde på dörren – mitt i lunchen – utanför

stod ett medelålders par. De båda hade ett stort leende på läpparna.
[HANDLING] Vad kan jag hjälpa er med, undrade jag och mannen såg finurlig ut men svarade med klar stämma: Vi vill ingå äktenskap!
Vi hittade ett vigseldatum som passade! [EVALUERING] Jag har aldrig
vid en bokning av vigsel sett ett par som varit så förväntansfulla och glada. När
allt var klart kunde jag inte låta bli att säga till dom att det verkligen syns hur
kära ni är, det är så underbart att se! Svaret kom: Tänk att få känna så i vår
ålder!
Exempel 41. Minnesstunden
[INTROFAS]

Minnesstund för alla
[ORIENTERING/HANDLING] – Gunnar har dött. Samtalet kom från äldreboendet. Kan du komma och ha en andakt? Vi vet att vi alltid kan ringa och höra
med dig.
[HANDLING] När jag kommer dit är 24 personer samlade till en liten minnesstund. [EVALUERING] En sjuk kvinna vars dotter vakar i hennes rum har
ställt dörren på glänt så att också hon kan vara med. En fin och viktig stund för
alla.
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Exempel 42. Sista kvällen
[INTROFAS]

Sista kvällen
[ORIENTERING/HANDLING] Kvällen innan konfirmationen sover konfirmanderna över i kyrkan. Alla skriver ”bra saker” om och till varandra. Sedan får
konfirmanderna välja ut en kommentar som de tycker om och håller med om,
men inte skulle våga säga eller komma på tanken att säga om sig själva. Sedan
får de läsa upp det i kyrkan på konfirmationen. [HANDLING] Och alla vågar!
[EVALUERING] Det är stort!

De tre Församlingsberättelserna utmärker sig (i förhållande till de hjälteberättelser som analyseras i 8.3–8.5) genom att de inte innehåller någon komplikationsfas, och således heller ingen upplösningsfas. Det finns helt enkelt inte
några tydliga problem i dessa berättelser.
I Bröllopsplaner och Minnesstunden finns önskemål, som tillfredsställs:
Det medelålders paret vänder sig till Församlingen för att de vill gifta sig, och
deras ärende är att boka in ett datum för vigseln. Detta framställs dock inte
som ett problem ur någons perspektiv, utan upplevarjaget94 (som underförstått
är en Församlingsmedarbetare) hittar utan dröjsmål ett vigseldatum som passar.
I Minnesstunden är det en person på ett äldreboende som ber upplevarjaget
att komma dit och hålla en andakt, och upplevarjaget (som även i detta fall
underförstått är en Församlingsmedarbetare) hörsammar denna kallelse. Skeendet utlöses av att en man har dött, och detta faktum kan möjligen sägas utgöra ett problem i berättelsen. Det fungerar i så fall som en mörk fond till de
konkreta händelserna i texten, inte som ett problem som kan lösas utan snarare
som en svår existentiell omständighet att förhålla sig till. Döden kan inte övervinnas av Församlingsmedarbetaren. Tillsammans lyckas dock Församlingsmedarbetaren och personerna på äldreboendet hantera den uppkomna situationen.
Sista kvällen mynnar ut i att alla konfirmander vågar läsa upp en positiv
kommentar om sig själva under konfirmationsakten. Att detta är en händelse
som anses berättarvärd implicerar att konfirmandernas beteende bryter mot
normen – det förväntade tycks vara att konfirmanderna inte skulle våga läsa
upp positiva kommentarer om sig själva. Därmed antyds möjligen ett problem,
men det explicitgörs inte. Vi får inte veta varför konfirmanderna inte skulle
våga läsa upp kommentarerna.

94

Med upplevarjaget avses jaget i den värld som berättelsen utspelas i. (En synonym term, som
används av Eriksson (1997) är berättelsejaget.) Upplevarjaget kan analytiskt skiljas från berättarjaget, det vill säga den personliga berättaren i texten. Berättarjaget och upplevarjaget är visserligen biografiskt förenade, men de är inte identiska; i en berättelse där en person återger en
händelse från sin barndom kan berättarjaget vara 40 år och upplevarjaget 5 år, vilket innebär att
dessa båda jag har olika stor livserfarenhet och olika perspektiv.
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Att dela in dessa texter i faserna komplikation och upplösning blir märkligt,
eftersom det inte finns några tydliga (explicitgjorda) problem i texterna. Det
rör sig med andra ord om berättelser som inte passar in i den modell som Labov konstruerat. I stället för komplikation och upplösning kan två andra faser
urskiljas i den inledande delen av Bröllopsplaner respektive Minnesstunden.
Förslagsvis skulle dessa faser kunna benämnas anhållan och respons. Anhållan skulle då vara den fas där personen på äldreboendet respektive paret formulerar sitt projekt inför Församlingsmedarbetaren (önskemålet om en andakt
respektive en vigsel), medan respons skulle vara den fas där dessa önskemål
hörsammas och uppfylls. Denna fasstruktur fungerar evaluerande i den bemärkelsen att den framhäver värdet ’att finnas till för andra’, ett värde som i och
genom berättelserna tillskrivs Församlingen.
Vidare går det knappast att särskilja några renodlade orienteringsfaser i
dessa korta berättelser. Orientering och handling förekommer parallellt, och
handlingen är föga elaborerad. I Bröllopsplaner är handlingen något mer utvecklad än i Minnesstunden, men berättelsens fokus är ändå inte på händelser
och handlingar utan snarast på interaktionen mellan medarbetaren och det blivande brudparet, något som avspeglas i processtyperna (se 8.6.3).
I Sista kvällen är det en anmärkningsvärd händelse att alla konfirmander
vågar läsa upp en positiv kommentar om sig själva i kyrkan. Denna händelse
lyfts fram som berättelsens höjdpunkt genom att meningen där den omtalas
(Och alla vågar!) är kortare än de föregående meningarna, genom utropstecknet och genom evalueringen som följer (Det är stort!). Ett argument för att
berättelsen Sista kvällen inledningsvis består av orientering är att verben i de
två meningarna som närmast föregår den anmärkningsvärda händelsen är av
oavgränsad aktionsart (se 6.2.1). Mot denna tolkning talar dock det faktum att
titeln inte refererar till den anmärkningsvärda händelsen under konfirmationsakten utan till berättelsens inledning, det vill säga till det som föregår den anmärkningsvärda händelsen; i och genom titeln lyfts kvällen före konfirmationsakten fram som central.
Poängen med var och en av berättelserna är den delade känsla eller upplevelse som texten leder fram till (upplevelsen av den fina andakten, upplevelsen av eller mötet med kärleken respektive upplevelsen av en stor händelse).
Denna poäng framhålls explicit i en avslutande evalueringsfas, som i varje
enskilt fall framstår som berättelsens mest centrala sekvens: kärleken evalueras av både Församlingsmedarbetaren och det förälskade paret, andakten beskrivs som en fin och viktig stund för alla och det faktum att alla konfirmander
vågar framhålls som stort. De händelser som föregår dessa evalueringsfaser
framstår snarast som en bakgrund eller, annorlunda uttryckt, som en nödvändig transportsträcka på väg fram mot berättelsens slutmål.
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8.6.1 Aktanter
Det konkreta objektet i Minnesstunden är en andakt och som mottagare framställs inledningsvis personerna på äldreboendet men i slutänden alla inblandade, det vill säga även Församlingsmedarbetaren, i och med att texten avslutas med upplysningen om att andakten blev en fin och viktig stund för alla.
Att andakten är angelägen för (åtminstone vissa av) personerna på äldreboendet understryks av att dörren till en sjuk kvinnas rum har ställts på glänt, så att
även hon (och den som vakar över henne) kan delta i Minnesstunden.
Även i Bröllopsplaner framstår samtliga inblandande som mottagare. Det
som eftersträvas inledningsvis är visserligen ett vigseldatum, och det är paret
som önskar detta. Men mot slutet av berättelsen är det inte bara paret som
uttrycker tillfredsställelse, utan även Församlingsmedarbetaren tycker att det
är underbart att se hur paret utstrålar kärlek, vilket framgår av utdraget i exempel 43.
Exempel 43. Utdrag ur Bröllopsplaner
Jag har aldrig vid en bokning av vigsel sett ett par som varit så förväntansfulla
och glada. När allt var klart kunde jag inte låta bli att säga till dom att det
verkligen syns hur kära ni är, det är så underbart att se!

I exempel 43 vänder sig medarbetaren till det blivande brudparet och säger
explicit att det är underbart att se hur kära de är.
Det är inte alldeles enkelt att urskilja några objekt i de tre berättelserna.
Andakten och vigseln kan betraktas som konkreta objekt – det finns personer
i berättelserna som vill att dessa ska komma till stånd. I Sista kvällen finns
inget sådant konkret objekt. Det inbyggda målet i samtliga berättelser tycks
dock vara den delade erfarenheten eller upplevelsen (det är i förhållande till
detta mål som alla framstår som mottagare). Delade erfarenheter är dock inte
något som figurerna i berättelserna uttryckligen eftersträvar, framför allt inte
i Bröllopsplaner och Sista kvällen.
Det är också tveksamt vilka personer i berättelserna som är att betrakta som
subjekt – Församlingsmedarbetarna framstår i viss mån som protagonister
(vars projekt är att hjälpa andra) i Bröllopsplaner och Minnesstunden, eftersom berättelserna berättas ur deras perspektiv, men det rör sig i så fall om
tämligen anonyma protagonister. Dessutom är det andra personer som tillskrivs en strävan efter det konkreta objektet (andakten respektive vigseldatumet), och Församlingsmedarbetarna blir de som hjälper dessa andra personer
att erhålla det konkreta objektet. Därmed framträder Församlingsmedarbetarna snarast som hjälpare.
Sista kvällen utmärker sig i förhållande till Bröllopsplaner och Minnesstunden genom att den inte innehåller några individer. Här finns varken individuella figurer eller någon personlig berättare i texten. I den mån det finns en
intrig är den inte tydlig. Några få aktantroller kan ändå urskiljas: Det enda
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möjliga subjektet är kollektivet konfirmanderna. Eventuellt skulle Församlingen eller kyrkan som gemenskap kunna betraktas som hjälpare, eftersom
Församlingen underförstått har del i att konfirmanderna vågar. Det är dessutom i kyrkorummet som konfirmanderna vågar, vilket tyder på att de känner
tillit i den miljön.
Att konfirmanderna vågar är stort. Detta framgår av den evalueringsfas som
avslutar berättelsen. Men det framgår inte varför det är stort; vad det är som
skulle hindra konfirmanderna får läsaren själv sluta sig till. Tänkbara motståndare är jantelagen eller konfirmandernas dåliga självkänsla, men dessa motståndare (eller hinder) är i så fall underförstådda. Vad konfirmanderna strävar
efter sägs inte heller. Det är upp till läsaren att fylla i de många tomrum som
finns i texten.
Även i denna berättelse tycks mottagarrollen innehas av flera figurer – förutsatt att objektet betraktas som den delade erfarenheten av något stort. Den
avslutande, evaluerande meningen ger intrycket av att det som sker är en stor
upplevelse för alla som närvarar under konfirmationsakten, eller åtminstone
för berättaren (som dock inte framträder som en person i texten).
Som synes av resonemangen ovan faller det sig inte helt naturligt att urskilja aktanter i dessa tre Församlingsberättelser. Det känns rimligare att tala
om personerna i texterna i termer av existenter (jfr Fludernik 1996). Med
andra ord kan de tre Församlingsberättelserna ses som exempel på berättelser
där personerna snarare fyller en roll som upplevare än som aktanter.

8.6.2 Avsaknad av agentroller
I Församlingsberättelserna finns inga tydliga hjältar (såvida inte konfirmanderna i Sista kvällen betraktas som hjältar för att de vågar), något som kan
relateras till avsaknaden av tydliga problem. I Bröllopsplaner och Minnesstunden är det Församlingsmedarbetarna som tillgodoser de önskemål som uttrycks, men medarbetarna framstår för den skull inte som berömvärda, vilket
har att göra med att deras insatser inte framhävs eller evalueras. I berättelserna
finns heller inga skurkar eller offer. Avsaknaden av agentroller ligger i linje
med den ovan gjorda iakttagelsen att figurerna i berättelserna är upplevare eller existenter snarare än innehavare av aktantroller.

8.6.3 Karaktärisering av organisationsrepresentanterna
I två av berättelserna finns det figurer som personifierar Församlingen. Hur
dessa figurer karaktäriseras bidrar således till den bild av organisationen som
skapas i och genom texterna. Vi får dock inte veta så mycket om dessa figurer.
Till skillnad från organisationsrepresentanten i Hälsotrappan, som är den mest
anonyma av hjältarna i de tre tidigare analyserade hjälteberättelserna (se 8.3–
8.5), tillskrivs medarbetarna i Bröllopsplaner och Minnesstunden varken ett
specifikt kön eller en specifik profession (inte bara präster håller andakter).
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Det vi får veta om medarbetaren i Minnesstunden är att personerna på äldreboendet upplever att de alltid kan vända sig till hen. Detta tyder på att medarbetaren är tillgänglig och flexibel samt har andra människors bästa för ögonen
– alternativt att det ingår i hens arbetsbeskrivning att vara sådan. Även medarbetaren i Bröllopsplaner är flexibel och altruistisk, då hen tar emot ett oanmält besök mitt i lunchen och inte känner någon irritation över avbrottet i rasten utan tvärtom gläds med det blivande brudparet.
Medarbetaren i Minnesstunden är den vi får veta minst om. Hen spelar en
relativt tillbakadragen roll i berättelsen och förekommer bara som förstadeltagare vid två tillfällen (i samband med processen kommer). Medarbetaren i
Bröllopsplaner förekommer som förstadeltagare i två ergativa processer: Vad
kan jag hjälpa er med? och Vi hittade ett vigseldatum som passade! I det förstnämnda fallet erbjuder medarbetaren sin hjälp. I det sistnämnda fallet, där pronomenet vi refererar till både medarbetaren och paret, understryks Församlingsgemenskapen som innebär att människor upplever saker tillsammans. För
övrigt förekommer medarbetaren i Bröllopsplaner som förstadeltagare i ytterligare tre processer, varav två verbala och en mental, nämligen då hon undrar
vad hon kan hjälpa paret med, då hon ser paret och noterar att de ser förväntansfulla och glada ut samt då hon inte kan låta bli att säga till dem att det syns
hur kära de är. Med andra ord orienterar hon sig i hög grad mot paret och hon
interagerar med dem.
Både Bröllopsplaner och Minnesstunden är jagberättelser, där berättarjaget
är en medarbetare. Detta innebär att organisationsrepresentanten i respektive
text karaktäriseras inte enbart genom vad som sägs om hen i berättelsen utan
också i och genom själva berättandet. Att berättarjagen väljer att hålla en låg
profil kan bidra till att de framstår som ödmjuka personer med fokus på sina
medmänniskor.

8.6.4 Värden
Att analysera Församlingsberättelserna i termer av problem och lösning eller
med hjälp av begrepp som aktant- och agentroller är svårt – om ens görbart –
och det framstår heller inte som särskilt meningsfullt att tvinga på berättelserna denna analysmodell. Värden uttrycks inte genom hjältefigurer i dessa
tre analystexter utan kanske snarare genom frånvaron av tydliga hjältar – och
framför allt genom evalueringsfaserna, som framhäver upplevelsedimensionen. De tre Församlingsberättelserna utmärks inte av en väldefinierad intrig
utan de fungerar på andra premisser. Det faktum att människor erfar eller upplever saker tillsammans framstår i berättelserna som mer centralt än både händelser och hjältedåd. Den som tar del av dessa berättelser får inte följa ett dramatiskt händelseförlopp utan blir snarast delaktig i en känsla eller ett ögonblick som upplevs som betydelsefullt av andra. Därmed bjuds även läsaren in
i den (mottagar)gemenskap som manifesteras i berättelserna.
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Gemensamt för de tre Församlingsberättelserna är att poängen uttrycks på
ett tydligt sätt mot slutet av texten: En fin och viktig stund (Minnesstunden),
det är så underbart att se (Bröllopsplaner), Det är stort (Sista kvällen). I samtliga fall är det något som figurerna i berättelsen erfar tillsammans som evalueras. Delandet (av känslor och upplevelser) realiserar i sig värden som gemenskap och jämlikhet. I Bröllopsplaner ger både medarbetaren och det blivande
brudparet uttryck för känslor. I Minnesstunden fungerar i stället prepositionsfrasen för alla som indirekt känslouttryck i evalueringsfasen; att andakten var
fin och viktig för alla innebär att den kändes fin och viktig för alla – tillägget
för alla betonar att det inte är en egenskap hos andakten som står i fokus utan
de inblandades upplevelse av andakten.
I Församlingsberättelserna realiseras värden på flera nivåer. Medarbetarna
står för värden som öppenhet, tillgänglighet, flexibilitet, ödmjukhet och omsorg om andra. Detta kan beskrivas som organisatoriska värden. Dessutom
aktualiserar berättelserna grundläggande mänskliga och existentiella värden,
som kärlek. Värdena gemenskap och jämlikhet kan karaktäriseras som både
organisatoriska (eftersom de tillskrivs organisationen) och existentiella.
I Minnesstunden uttrycks andliga värden, i och med att en andakt spelar en
avgörande roll och dessutom beskrivs som en fin och viktig stund; det ligger
nära till hands att se andakten som en form av motkraft mot döden. I Bröllopsplaner realiseras snarare emotionella värden som kärlek, empati, lycka och
förmågan att glädjas med andra. Medan empati är ett värde som kan knytas
till Församlingsmedarbetaren förknippas värdet kärlek primärt med det blivande brudparet. I förlängningen förknippas dock kärlek även med Församlingen, eftersom paret väljer att vända sig till kyrkan och involvera Församlingen i denna känsla.
I Församlingsberättelserna aktualiseras existentiella teman som självkänsla, mod, kärlek, åldrande, sjukdom och död (livets gång), och dessa teman
förknippas med Församlingen och dess verksamhet. Den kontext som berättelserna utspelas i är sålunda en kontext där existentiella teman och värden
både är framträdande och betraktas som väsentliga.

8.7 Sammanfattning och diskussion
Syftet med detta kapitel har varit att undersöka hur berättelsen fungerar som
resurs för att uttrycka värden och skapa en bild av organisationen, något som
i sin tur kan bädda för identifikation. Analysen har visat att en specifik bild av
organisationen kan skapas genom variationen av centrala berättelseelement
som aktant- och agentroller, problem och lösningar. Alla dessa element aktualiserar värden som kan knytas till organisationen, inte minst hjälten, som i
hög grad konstrueras av de andra elementen. Men även frånvaron av tydliga
hjältefigurer kan aktualisera värden.
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I det följande jämförs analystexterna med fokus på narrativa resurser som
realiserar värden (8.7.1). Till att börja med jämförs hjälteberättelserna från
Fjällräven, Max och Malmö stad med fokus på berättelseelementen aktantroller, agentroller, problem och lösning. Därefter diskuteras Församlingsberättelserna med fokus på vad som skiljer dem från hjälteberättelserna. I nästa steg
förs ett resonemang kring vilka identifikationserbjudanden som realiseras genom de olika berättelserna (8.7.2). Avslutningsvis diskuteras berättelsen som
resurs för att uttrycka värden (8.7.3).

8.7.1 Bilden av organisationen
Hjältefiguren framstår som ett centralt berättelseelement i Börjantexten, Hamburgerkriget och Hälsotrappan. Genom berättelsernas specifika hjältar uttrycks en rad värden, som samtidigt knyts till organisationen, i och med att
hjälten representerar och personifierar organisationen. Hjältarna i dessa tre
texter framträder som tre olika personligheter med delvis olika egenskaper,
vilket innebär att delvis olika bilder skapas av de tre organisationerna.
Gemensamt för de tre hjältarna är att de är lösningsinriktade och handlingskraftiga. Hjältarna är dessutom kreativa, men på olika sätt. Medan Åkes och
Fjällrävens kreativitet är knuten till företagets produkter, anstränger sig Hamburgerkrigets vi-hjälte för att komma på sinnrika sätt att konkurrera ut sin
motståndare. Sjuksköterskan i Hälsotrappan står snarast för en kreativitet
präglad av empati och lågmäldhet. En skillnad mellan de två företagstexterna
är att ’internationell expansion’ framställs som något positivt och förknippas
med hjälten i Börjantexten, medan det i Hamburgerkriget framställs som något
negativt och förknippas med skurken. Detta kan möjligen relateras till att Max
internationella expansion är av yngre datum än Fjällrävens. Vid den tidpunkt
då ”hamburgerkriget” utkämpades hade Max ännu inte öppnat några restauranger utanför Sverige.
Både Åke Nordin och Max löser problem som är av praktisk natur, och
deras lösningar är således också praktiska. Åke är den mest prototypiska hjälten av de tre; han framställs onekligen som en berömvärd individ och han tilldelas därmed en upphöjd ställning. Åke är ”mannen95 av folket” som börjar
med två tomma händer och arbetar sig uppåt. Han är både uppfinningsrik och
händig. Som hjältetyp representerar han den kreativa skaparen (jfr Fog,
Budtz & Munch 2009:90). I berättelsen står Åke som en garant för traditionen
och som en påminnelse om det multinationella företaget Fjällrävens långa
historia, norrländska rötter och enkla bakgrund. Max träder fram som jokern,
en hjältetyp som, enligt Fog, Budtz & Munch (2009), står för humor och livsglädje och har som mål att underhålla andra. Samtidigt framstår Max som en

95
Det tycks finnas ett överskott på manliga hjältar i strategiska berättelser (se Norlyk 2011:83–
84; se även Rehnberg 2013).
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humoristisk version av David, hjälten som slår underifrån, och som en personifikation av svenskhet och det norrländska.
Hjälten i Hälsotrappan identifierar och tar itu med ett problem som är direkt
relaterat till människor – det rör sig om vårdtagare som inte blir värdigt bemötta. Problemet blir också löst på ett sätt som innebär att hänsyn tas till alla
parters välbefinnande. Både problemformuleringen (att det ses som problematiskt när utsatta människor inte blir värdigt bemötta) och lösningen (att hänsyn
tas till alla, även de som är en del av problemet) bidrar till konstruktionen av
en empatisk hjälte. Sjuksköterskan framträder inte som en individ (som Åke)
utan som en representant för ett kollektiv. Vi får inte veta något om hennes
person eller bakgrund. Jämfört med Åke framställs hon knappast som exceptionell och upphöjd utan hon är snarast att betrakta som en vardagshjälte; enligt Maagaard och Norlyk har vardagshjältar ”et hjerte, der banker for helt
andre værdier end tekniske spidskompetencer, nemlig for hands-on, menneskelig omsorg” (2010:48). Att sjuksköterskan framställs som en hjälte ligger möjligen i linje med en trend; Maagaard och Norlyk hävdar att mänskliga
och sociala kompetenser brukar framhållas i strategiska berättelser från
branscher med ”imageproblemer som dårlige arbejds- och lønforhold”
(2010:48). Som exempel på en sådan bransch nämner de omsorgssektorn. Författarna hävdar till och med att medarbetare inom omsorgssektorn i allt högre
grad framställs som vardagens anonyma hjältar.
Även mottagarna bidrar till att karaktärisera hjälten. En hjälte som strävar
efter något för andras räkning framstår som mer altruistisk än en hjälte som
har ett ensidigt fokus på egen vinning. Ingen av hjältarna i de analyserade
texterna framställs som inriktade på att enbart sko sig själva. I Hamburgerkriget finns inte någon självklar primär mottagare. Snarare finns här tre möjliga
mottagare: företaget, konsumenterna och Sverige. I inledningen till Börjantexten är det visserligen Åke själv som är mottagare, men mot slutet av texten
är mottagarna snarare ’alla som är intresserade av friluftsliv’. I denna text är
det således en specifik konsumentgrupp som kan göra anspråk på aktanten
mottagare. Detta är en skillnad jämfört med Hamburgerkriget, där konsumentgruppen snarast avgränsas av vurmen för det svenska och det norrländska
(men också av förkärleken för goda hamburgare). Det är inte förvånansvärt
om Max, i egenskap av företagare inom snabbmatsbranschen, vänder sig till
en bredare konsumentgrupp än Fjällräven, som specialiserat sig på friluftsutrustning. Sjuksköterskan och hennes arbetskamrater i Hälsotrappan strävar
inte efter något för egen räkning. I denna berättelse uppbärs aktantrollen mottagare uteslutande av andra personer än organisationsrepresentanter. Därmed
framstår hjälten i Hälsotrappan som den mest altruistiska av de tre hjältar som
här står under lupp.
I två av berättelserna finns ytterligare ett berättelseelement som bidrar till
att karaktärisera hjälten, nämligen skurken. Framför allt i Hamburgerkriget
spelar skurken en väsentlig roll för konstruktionen av hjältens (relationella)
identitet. Skurkens närvaro möjliggör här att Max träder fram som David i
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kampen mot Goliat. Därmed rättfärdigas Max ansträngningar att slå ut konkurrenten som ett närmast moraliskt projekt. Skurken beskrivs relativt ingående i denna text, vilket gör det möjligt att konstruera ett mer tydligt vi (jfr
Ashforth & Mael 1989). Hamburgerkriget slutar också, som sig bör, med att
den goda David besegrar den onda Goliat. I Hälsotrappan tillintetgörs inte
skurken utan vårdpersonalen lyckas i stället omvandla färdtjänstchaufförerna
till mottagare, vilket innebär att kollektivet vårdpersonalen med sjuksköterskan i spetsen framstår som en än mer empatisk hjälte. Också de offer som
finns i Hälsotrappan bidrar till att konstruera sjuksköterskan (och hennes kolleger) som innehavare av hjälterollen. I och med att vårdtagarna framställs
som offer framträder sjuksköterskan som en rättfärdig hjälte som värnar om
de utsatta. Det är således skurkarna och offren i Hälsotrappan som gör det
möjligt för hjälten att framstå som empatisk – som nämnts tidigare existerar
hjälten inte i ett tomrum utan hen träder fram som hjälte först i interaktion med
andra.
I de tre analystexterna från Församlingen finns inga tydliga hjältar som kan
fungera som identifikationsobjekt. Möjligen är det så att inga hjältar ryms i
den jämlika gemenskap som manifesteras i dessa texter; en hjälteposition
skulle helt enkelt bryta mot det samhörighetsideal som uttrycks. En tolkning
är också att Församlingen redan har en hjälte – Gud – och att inga andra hjältar
vare sig behövs eller ryms. Denna tolkning gör jag mot bakgrund av följande
citat, som inleder en av de berättelser som inte kom med i det slutgiltiga häftet:
Jag försöker att inte sugas upp av stolthet över mig själv och min insats. Jag
tänker på Paulus ord ”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”. Glad
är jag ofta men sällan stolt.
Det finns fler särdrag i berättelserna som bidrar till att framställa Församlingen som en jämlik gemenskap: För det första att medarbetarna framträder
som hjälpare i förhållande till de personer som vänder sig till Församlingen.
För det andra att även medarbetarna sällar sig till skaran av mottagare. För det
tredje att vi inte får någon tydlig bild av medarbetarna; det ges inga som helst
biografiska uppgifter om dem. I Bröllopsplaner får vi ta del av medarbetarens
intryck och känslor, men när det kommer till Minnesstunden får vi bara ta del
av medarbetarens upplevelse av andakten i mycket generella ordalag. Den
som läser de båda berättelserna kan förmodligen i minst lika hög grad identifiera sig med det blivande brudparet respektive personerna på äldreboendet,
som är de parter som uttrycker specifika önskemål i texterna. (I Sista kvällen
förekommer ingen organisationsrepresentant över huvud taget. Anknytningen
till organisationen består i stället i att berättelsen handlar om konfirmander
som sover över i en kyrka.) Det faktum att vi inte får veta särskilt mycket om
organisationsrepresentanterna stärker intrycket av att den kollektiva gemenskapen är ett väsentligt värde i Församlingen medan individuella attribut och
positioner ses som oväsentliga.
Ytterligare en skillnad mellan Församlingsberättelserna och hjälteberättelserna är att medarbetarna i Bröllopsplaner och Minnesstunden inte framställs
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som anmärkningsvärt kreativa. I stället utmärks de av andra egenskaper, som
empati, lågmäldhet och förmågan att göra något för andra, vilket innebär att
detta är värden som framträder som väsentliga i stället för kreativitet. De tre
Församlingsberättelserna präglas heller inte av narrativitetsmarkören problem–lösning. Snarare rör det sig om texter som förmedlar människors upplevelser och känslor, det vill säga texter som präglas av experientalitet, den narrativitetsmarkör som Fludernik (1996) lägger störst vikt vid. I alla tre berättelserna konkretiseras det centrala budskapet i den avslutande evalueringsfasen. Att dela betydelsefulla ögonblick med andra framstår i och genom dessa
evalueringsfaser som ett grundläggande värde i Församlingen: De som var
med under konfirmationsakten delade erfarenheten av ett stort ögonblick, precis som de närvarande under Minnesstunden delade erfarenheten av något fint
och viktigt. På samma sätt delade det blivande brudparet och Församlingsmedarbetaren upplevelsen av den underbara kärleken. Och genom berättelserna kan nu fler människor bli delaktiga i dessa erfarenheter och upplevelser.
Att berättelserna inte har några tydliga intriger gör det svårt att urskilja
traditionella berättelseelement i dem. En slutsats som kan dras utifrån analysen är att det rör sig om texter som tycks fungera på andra premisser än de
som aktantmodellen stipulerar. Icke desto mindre betraktas dessa texter som
berättelser inom Församlingen. Det rör sig om texter som förmedlar känslor
och erfarenheter, och däri ligger deras värde, snarare än i skildringen av ett
dramatiskt händelseförlopp. Att experientalitet står i förgrunden i texterna gör
att Församlingen framträder som en organisation som fokuserar på upplevelser och känslor, det vill säga inte på händelserna i sig utan på hur människor
upplever och hanterar dessa händelser.96
Värt att understryka är att analysens fokus i detta kapitel har varit den bild
som ges av en organisation i och genom en viss berättelse – och i Församlingens fall i och genom tre specifika berättelser. Denna bild är givetvis bara en
av många. De organisationer som jag hämtat material från använder en rad
olika berättelser som ger delvis olika bilder. Även ett specifikt händelseförlopp kan framställas på olika sätt, så att bilden förändras. Ett exempel på detta
är berättelsen om Åke och ryggsäcken. Att denna berättelse används i många
olika sammanhang har redan nämnts. När den berättas i en ny kontext läggs
vissa berättelseelement till medan andra modifieras eller tas bort, vilket leder
till att Åke framträder i olika skepnader – som välgörare, som företagare, som
entreprenör etc., något som i sin tur skapar delvis olika bilder av företaget
Fjällräven (Rehnberg u.u). Vilken bild av organisationen som skapas i och
genom en viss berättelse har också att göra med situationen (eftersom betydelser alltid skapas i samspel mellan texter och kontexter).

96

På en metanivå kan det faktum att berättelserna är korta och saknar tydlig intrig också aktualisera andra betydelser. Intrycket kan till exempel bli att Församlingsmedarbetarna är motvilliga berättare.
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8.7.2 Identifikationserbjudanden
Berättelsernas hjältar står för olika identifikationserbjudanden. I Börjantexten
är hjälten en identifierbar individ som framträder med både för- och efternamn; liksom i många andra av Fjällrävens berättelser är det grundaren Åke
Nordin som här förkroppsligar företaget. Berättelser om grundaren är vanliga
i företags strategiska berättande (se t.ex. Rehnberg 2013). De kan jämföras
med medeltidens exempla (sedelärande exempel) och med helgonlegender
(Maagard & Norlyk 2010). Det är heller inte ovanligt att grundaren förekommer i flera berättelser med skiljaktiga händelseförlopp men med samma evalueringsmässiga poäng (Linde 2009). Att berättelserna om Åke och hans uppfinningar är centrala i Fjällrävens varumärkesbyggande framgår av att de används i en rad olika sammanhang. Att den evalueringsmässiga poängen är
densamma i många av dessa berättelser hänger samman med att grundarens
karaktär är densamma. Den som identifierar sig med Fjällräven på grundval
av berättelser som Börjantexten upprättar en relation till ett företag som förknippas med en glorifierad (men ändå folklig) grundare.
I Hamburgerkriget är det organisationen som sådan som är subjekt, realiserad med pronomen i första person plural. I denna text finns ingen enskild
individ som företräder organisationen, utan hjälterollen innehas av ett kollektiv. Detta innebär att det snarast är en grupporienterad hjälteidentitet som uttrycks i berättelsen. Maagaard och Norlyk (2010:45) skriver om hur gemenskapen i en organisation kan stärkas via ”den bevidste og strategiske brug af
det personlige stedord ’vi’, der bygger bro mellem interne forskelle og hjælper
med at etablere forskellen på ’os’, dvs. medlemmer af stammen, og ’dem’,
dvs. de andre, der er uden for virksomhedens eller stammens kulturelle
fællesskab”. Även externa intressenter torde kunna identifiera sig med organisationen och på så vis räkna in sig själva i detta vi. Det erbjudande som
realiseras i och genom Hamburgerkriget är således ett erbjudande om identifikation med en vi-orienterad organisation.
I Hälsotrappan är det medarbetare i Malmö stad – och särskilt sjuksköterskan som kommer med den förlösande idén – som representerar organisationen. Sjuksköterskan tilldelas visserligen ett yrke och ett kön (i och med att
hon omnämns med pronomenet hon) men hon namnges inte och hon framträder inte som en specifik individ utan som en anonym representant för ett kollektiv. Följden blir att Malmö stads varumärke i berättelsen inte förknippas
med henne som individ utan med engagerad och kreativ (omsorgs)personal.
En medarbetare i Malmö stad som tar del av denna berättelse erbjuds (eller
påbjuds) identifikation med en engagerad, självständig och kreativ problemlösare som har allas bästa för ögonen. En kommuninvånare erbjuds att identifiera sig med en organisation där empati och medmänsklighet står högt i kurs;
den som väljer att vända sig till Malmö stad kan räkna med att bli väl omhändertagen, och den som betalar skatt till kommunen kan känna sig trygg i för-
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vissningen om att vara medfinansiär till en verksamhet med kompetent, kreativ och empatisk personal. Även den som väljer att samarbeta med Malmö stad
(exempelvis färdtjänstföretag) kan räkna med att omfattas av den empati som
präglar organisationen.
I Församlingsberättelserna finns inga hjältar som kan fungera som identifikationsobjekt. Som tidigare nämnts är det också oklart vem som är att betrakta
som protagonist. Det erbjudande som realiseras i och genom Församlingsberättelserna är snarast ett erbjudande om identifikation med och delaktighet i
en jämlik gemenskap, som präglas av andliga och existentiella värden.
Specifika läsare kan naturligtvis identifiera sig med enskilda figurer i texterna. Det ligger nära till hands att tänka sig att människor som arbetar inom
Församlingen i första hand identifierar sig med organisationsrepresentanterna
i berättelserna. I den situationen kan de erbjudanden om identifikation som
berättelserna realiserar lika gärna uppfattas som uppmaningar. Detta är inte
unikt för Församlingsberättelserna. Tvärtom är det rimligt att tänka sig att
medarbetare, som står i ett beroendeförhållande till sin arbetsgivare, i viss mån
upplever identifikationserbjudanden i strategiska berättelser som tvingande
(jfr Gee, Hull & Lankshear 1996). För en medarbetare i Församlingen som tar
del av de tre Församlingsberättelser som analyseras i detta kapitel ligger det
förmodligen nära till hands att göra tolkningen att hen i sin arbetsvardag förväntas vara ödmjuk och axla rollen som hjälpare. På samma sätt kan en medarbetare i Malmö stad som tar del av berättelsen Hälsotrappan sluta sig till att
hen i sin yrkesroll förväntas vara flexibel och empatisk och lösa problem på
ett självständigt och kreativt sätt.

8.7.3 Berättelsen som resurs
De tre hjälteberättelserna som analyseras i detta kapitel präglas av flera
aspekter som brukar lyftas fram som mer eller mindre grundläggande narrativa komponenter eller narrativitetsmarkörer, exempelvis komponenten problem–lösning, anmärkningsvärda händelser, en protagonist som har ett projekt
samt en intrig som kan konkretiseras med hjälp av en aktantstruktur (se 4.4.1).
Samtliga dessa aspekter är frånvarande eller åtminstone otydliga i de analyserade Församlingsberättelserna. Dessa berättelser präglas i hög grad av en annan narrativitetsmarkör, en aspekt som enligt Fludernik (1996) är ännu mer
grundläggande för att vi ska kunna tala om narrativitet, nämligen experientalitet. I Församlingsberättelserna är det inte händelseförloppet som är det centrala utan det faktum att människor erfar det som skildras i texten och tillmäter
det erfarna betydelse. De delade känslorna och upplevelserna lyfts fram som
det väsentliga. De fungerar inte bara som en evaluering av något annat – de
används inte för att framhäva en poäng – utan de är i sig själva berättelsens
mål och poäng.
Att experientalitet står i förgrunden i berättelserna, snarare än ett fängslande händelseförlopp, bidrar i sig till att skapa en viss bild av Församlingen.
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Församlingen framstår därmed som en organisation som betonar det inre mer
än det yttre, upplevelsen eller erfarenheten av en händelse mer än själva händelsen.
Ännu en aspekt av narrativitet som brukar framhållas som väsentlig är människor eller människolika agenter; berättelser sägs handla om individer med
intentioner. Detta är också en grundläggande aspekt i strategiskt berättande.
Många strategiska berättelser bygger på att det råder en metonymisk relation
mellan berättelsens hjälte och organisationen som står bakom berättelsen, så
att hjältens egenskaper färgar av sig på organisationen. På så vis personifieras
organisationen, och det uppstår en illusion av närhet. Enligt Gee, Hull och
Lankshear (1996) måste företag som vill lyckas i den nya ekonomin vara nära
kunden, vilket inte innebär att de verkligen är nära kunden utan att de framstår
som lokala och personliga, även om de i själva verket är enorma och globala.
I Börjantexten är det Åke från Örnsköldsvik som står för denna lokala anstrykning och personifiering. I Hamburgerkriget skapas en närhetskänsla i och med
att Max omtalas som vi. Denna närhetskänsla stärks av humorn och de vardagliga och bekanta referenserna (som kaffe på maten).
Även kommunala organisationer kan uppleva att de behöver framstå som
mer personliga för att människor ska kunna identifiera sig med och relatera
till dem. I Hälsotrappan är det sjuksköterskan som ger Malmö stad ett ansikte,
även om hon inte framträder som en tydlig individ. Församlingen däremot
tycks inte i första hand vara i behov av personifiering. Tvärtom är medarbetarna i Församlingsberättelserna tämligen anonyma och tillbakadragna. Till
skillnad från organisationsrepresentanterna i hjälteberättelserna ger de inte
Församlingen ett ansikte utan som nämnts ovan fyller de främst funktionen att
förmedla andliga och existentiella upplevelser som ägt rum inom Församlingens hägn. Det centrala i Församlingsberättelserna är dock inte att medarbetarna är ”upplevare” (jfr Fluderniks (1996) term existent) utan att alla inblandade upplever, känner och erfar saker tillsammans.
Analysen i detta kapitel visar med andra ord att berättelsen framstår som
en användbar resurs för både personifiering och delande av upplevelser. Dessutom är den en attraktiv resurs för företag som vill omvandla produkter till
värdeladdade symboler. Båda de företagsberättelser som analyserats ovan är
tydliga exempel på detta. Objekten i dessa två texter är inledningsvis materiella och relativt prosaiska, men de transformeras under berättelsens gång.
Oavsett om projektet i Hamburgerkriget formuleras i termer av att ’behålla
kunderna’ eller att ’rädda verksamheten’ gestaltas kampen mellan Max och
den amerikanska hamburgerkedjan som en värdeladdad konflikt, där identiteter står på spel. Detta är något som förstärks allt eftersom texten framskrider,
och det innebär att företaget Max och dess varumärke i allt högre grad förknippas med djupare, mer existentiella värden: Således sammankopplas Max
i Hamburgerkriget inte bara med värden som har en direkt koppling till företagets produkter, som goda hamburgare, utan också med en rad andra, mer
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existentiella eller emotionella värden, som det svenska, det norrländska, generositet, småskalighet, finurlighet och humor. Det som gestaltas i berättelsen
är, som tidigare nämnts, kampen mellan David och Goliat. Smedegård (2011)
lyfter fram motivet David och Goliat som en narrativ struktur som en organisation kan använda sig av för att besvara fundamentala frågor av typen ” Var
kommer vi ifrån? Hur ser vår nuvarande situation ut? Vart vill vi? Hur kommer vi dit?” I det perspektivet handlar berättelsen Hamburgerkriget om något
mer än segern över en konkurrent.
Även i Börjantexten omvandlas det materiella objektet, det vill säga funktionella ryggsäckar, under berättelsens gång till något mer existentiellt; mot
slutet av texten är det inte bara funktionella friluftsprodukter som Fjällräven
erbjuder utan tillgång till njutbara naturupplevelser. Berättelsen visar sig vara
en resurs som gör sådana transformationer möjliga.
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9 Berättandets kontexter

Strategiskt berättande bygger på att berättelser färdas mellan olika kontexter,
omstöps och berättas av ständigt nya aktörer. Till detta anknyter följande kapitel, som handlar om remediering och rekontextualisering av strategiska berättelser. Den övergripande frågan för analysen är: Hur inverkar situationskontexten på berättelsen och på den bild som skapas av organisationen i och
genom berättelsen? Frågan besvaras genom en komparativ analys, där muntliga och visuella berättelser jämförs med skriftliga. Genom att analysera muntliga och visuella berättelser och deras skriftliga motsvarigheter vill jag bidra
till en fördjupad kunskap inte bara om rekontextualisering utan också om förhållandet mellan muntlig och skriftlig kommunikation inom ramen för praktiken strategiskt berättande.
Inom systemisk-funktionell grammatik betraktas situationskontexten som
bestående av tre faktorer: verksamhet (vilken typ av social handling som äger
rum), deltagare (vem eller vilka som deltar samt deltagarnas status, roller och
relationer) och kommunikationssätt (vilken roll språket spelar) (Halliday &
Matthiessen 2004, Nord 2011:160).97 De två situationskontextuella faktorer
som står i fokus i denna analys är deltagare och kommunikationssätt (närmare
bestämt skriftlig kontra muntlig och visuell kommunikation). Dessa båda kontextfaktorer varierar i förhållande till analystexterna, medan verksamheten är
densamma.
Analystexterna hämtas från det kommunala EMÖ-projektet, där strategiskt
berättande användes som ett redskap. I EMÖ-projektet dokumenterades ett
hundratal skriftliga berättelser och tjugofem filmberättelser (se 5.2.1). Filmerna var utformade så att en person berättade en berättelse rakt in i en kamera. Det var främst filmberättelserna som kom att användas som redskap i
projektet, ett beslut som fattades av projektledningen. Bakom beslutet låg det
faktum att projektledaren inte tyckte att de skriftliga texterna fungerade lika
bra som de filmade. När jag via mejl bad honom att utveckla detta svarade han
att ”rörlig bild når känslorna”.98 Vid ett anförande under en EMÖ-sammankomst underströk han vidare att film innebär en mer direkt kommunikation än
det skrivna ordet.99
97
Jag använder här Hellspong och Ledins (1997:42–43) översättningar av de engelska termerna
field, tenor och mode.
98
Mejl från EMÖ-projektledaren den 21 juni 2010.
99
Projektledarens anförande på arbetsplatsträff II (den 27 augusti 2010).
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Sju av de skriftliga EMÖ-berättelserna finns även i en filmad version.
Dessa sju textpar utgör mitt analysmaterial. Med andra ord består mitt analysmaterial av samtliga EMÖ-berättelser som finns i både en skriftlig och en filmad version.
Inledningsvis redogör jag för min metod och för de specifika analysverktyg
som används i detta kapitel. I nästa steg presenteras analysmaterialet. Därefter
följer analysen av skillnader mellan de skriftliga berättelserna och filmberättelserna. Mot bakgrund av analysresultaten förs sedan en diskussion om rekontextualisering och remediering av strategiska berättelser och om situationskontextens inverkan på den bild av organisationen som skapas i och genom berättelsen.

9.1 Metod
För att besvara kapitlets övergripande fråga undersöker jag vad som skiljer de
skriftliga berättelserna från filmberättelserna. De skillnader som tas upp i detta
kapitel är sådana som, enligt min bedömning, är betydelsefulla i relation till
det strategiska berättandets grundläggande funktioner. En utgångspunkt för
analysen är att de filmade berättelserna ger ett mer personligt intryck än de
skriftliga. Skillnaden kan också beskrivas i termer av närhet och distans (jfr
Eggins, Wignell & Martin 1993). Denna skillnad var något som jag lade märke
till första gången jag läste texterna och såg filmerna. Min strävan har varit att
identifiera drag i analystexterna som bidrar till detta intryck, mot bakgrund av
att en av de grundläggande funktionerna med strategiskt berättande är att personifiera organisationen (se 2.4).
Inför analysen har jag transkriberat de verbala delarna av filmberättelserna.
Både filmerna och transkriptionerna har använts vid jämförelsen mellan filmberättelserna och deras skriftliga motsvarigheter. Analysen tillgick så att jag
närläste de skriftliga berättelserna samt transkriptionerna av de muntliga berättelserna och såg filmberättelserna upprepade gånger under det att jag markerade och noterade skillnader mellan de båda texterna i varje analystextpar.
På ett tidigt stadium i analysarbetet applicerade jag aktantmodellen (se 6.1) på
texterna i syfte att undersöka om aktantstrukturen skilde sig åt mellan de två
versionerna i ett textpar. Jag gjorde också en skissartad fasindelning (se 6.2)
av analystexterna för att kunna jämföra dem på ett mer systematiskt sätt.
Utifrån de skillnader som jag fann under detta inledande och mer sonderande skede av analysarbetet valde jag ut följande aspekter, som jämfördes
systematiskt: skildringen av hjälten, förankring i berättaren (se 9.5), förankring i tid och rum, förekomsten av citat, konkretionsgrad, berättelseelementen
problem och lösning (framför allt vad som framställs som problem, vem av
berättelsens figurer som lider av problemet, vem som löser problemet, hur
problemet blir löst och hur lösningen evalueras) samt vad som framstår som
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berättelsernas poänger. Den sistnämnda aspekten är relaterad till värden och
värderingar (se 6.3).
Analysmetoden var induktiv på så vis att jag i hög grad lät materialet styra
vilka aspekter som kom att undersökas; när jag fann en skillnad av ett visst
slag i en specifik text undersökte jag också de övriga analystextparen med
avseende på just denna aspekt. Samtidigt hade jag, som framgår av beskrivningen ovan, en fast utgångspunkt i de analysmetoder som redovisas i kapitel 6.
De skillnader som jag fann mellan de skriftliga och de filmade EMÖ-berättelserna kan relateras till tre aspekter: poänger, konkretionsgrad och berättare. Dessa tre aspekter strukturerar redovisningen av analysresultaten. Följande delfrågor besvaras i var sin delanalys:
•
•
•

Vilka skillnader i poänger finns mellan de skriftliga berättelserna
och deras muntliga motsvarigheter?
Vilka skillnader i konkretionsgrad finns mellan de skriftliga berättelserna och de muntliga berättelserna?
Vad innebär det för berättelsen att det finns en personlig berättare?

Det faller sig naturligt att berättaren spelar en avgörande roll i muntliga texter.
Även konkretionsgrad är något som brukar relateras till kommunikationssättet. Aspekten poäng slutligen kan i viss mån ses som underordnad aspekten
berättare; en berättelses poänger är åtminstone delvis relaterade till vem som
berättar, vilket har att göra med att en berättelse alltid innebär en självpresentation. De verktyg som används för att besvara frågorna ovan, för att strukturera resultatredovisningen och för att resonera om analysresultaten presenteras
i det följande. Därtill redogörs för den grundläggande terminologi som används i analysen med avseende på begreppet berättare.

9.1.1 Den första delanalysen
Analysen av skillnader i poänger redovisas i avsnitt 9.3. För att urskilja olika
typer av poänger i analystexterna utgår jag från Viveka Adelswärds (1997)
distinktion mellan tre typer av poänger som en berättelse kan ha. Adelswärd
räknar för det första med berättelsepoängen, som är knuten till vad berättelsen
handlar om. Det är berättelsepoängen som gör berättelsen i sig berättarvärd.
Ett tydligt exempel är vitsmomentet i en rolig historia. För det andra nämner
hon berättarpoängen, som handlar om vad berättaren vill säga om sig själv
genom att berätta en viss berättelse. Berättarpoängen bygger alltså på det faktum att varje berättelse också innebär att berättaren gör en självpresentation.
För det tredje lyfter hon fram den underliggande poängen, berättelsens
sensmoral. Hon betonar att denna underliggande poäng ger uttryck för kulturella innebörder och att den kan frilägga implicita värdesystem. De tre typerna
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av poänger är i själva verket överlappande; Adelswärd uttrycker det så att poängerna är av ”delvis olika slag” (1997:212, min kurs.).
Poänger i berättelser är kontextbundna (t.ex. Tannen 1980, Adelswärd
1997). Minst kontextbunden av de tre nämnda poängtyperna är berättelsepoängen. För att identifiera denna poäng utgår jag från vad som evalueras i texten
(jfr Kjærbeck 2004b, som menar att poängen vanligen svarar mot Labovs begrepp evaluering), något som i sin tur kräver att jag också analyserar texterna
med fokus på evaluering. Den underliggande poängen identifierar jag genom
att undersöka vilka egenskaper som tillskrivs medarbetarna i berättelserna.
(Mot bakgrund av att medarbetarna lyfts fram som förebilder i den kommunala organisationen, som är den kontext där berättelserna används, är det rimligt att utgå från att de egenskaper som i berättelserna tillskrivs medarbetarna
är sådana som värdesätts i denna kontext, det vill säga sådana som har en given
plats i Malmö stads värdesystem.) Berättarpoängen urskiljer jag genom att ta
fasta på vad i berättelsen och berättandet som bidrar till att skapa en bild av
berättaren.
I denna första delanalys används också Greimas aktantmodell (se 6.1).
Analysresultaten diskuteras mot bakgrund av observationer och intervjuer
som jag gjort i Malmö stad, det vill säga material som samlats in med etnografiska redskap (jfr Bloome & Green 2005:183). Ett centralt begrepp i diskussionen av analysresultaten är berättarrollen principal (Goffman 1981), som
jag benämner Ansvarig (se 9.1.4).100

9.1.2 Den andra delanalysen
Den andra delanalysen (9.4) bygger på en jämförelse mellan de båda texterna
i varje analystextpar med avseende på skillnader i konkretionsgrad. Enligt Edlings (2006) översikt över tidigare forskning brukar följande faktorer antas
bidra till abstraktion i text: avsaknad av specifikhet, avsaknad av markörer i
tid och rum, avsaknad av möjlighet att vidröra eller se samt distans till läsare
och författare. Redovisningen av mina analysresultat disponeras i stor utsträckning i enlighet med Edlings uppdelning.101

9.1.3 Den tredje delanalysen
Den tredje delanalysen (9.5) fokuserar på skillnader som direkt kan knytas till
det faktum att det i de filmade berättelserna men inte i de skriftliga finns en
närvarande, personlig berättare (talaren) och en personaliserad berättarinstans

100

Principal översätts ofta med huvudman i svenska verk (se t.ex. Adelswärd 1991:78, Eriksson
1997:179, Kahlin 2008:146). Termen den ansvariga används av Lundström (2012:30). Jag har
valt att använda benämningen Ansvarig med versal inledningsbokstav, för att markera att jag
syftar på en berättarroll.
101
Edlings fjärde kategori – distans till läsare och författare – behandlas dock inte i min analys.
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(se 9.1.4 för definitioner av de berättarbegrepp som används i kapitlets analyser). De aspekter som fokuseras i denna analys är berättarinstans och extratextuell berättare, kommunikationssätt, skildringar och beskrivningar, värderingar samt inramande faser.
I analystexterna urskiljer jag i befinliga fall de inramande faserna intro och
koda (se 6.2). I samband med undersökningen av aspekten kommunikationssätt används i viss mån Kress och van Leeuwens (2006) analysmodell för visuella texter och Björkvalls (2009) presentation av denna modell. Modellen
används i analysen av hur relationer skapas och upprätthålls visuellt i filmberättelserna. Utgångspunkten är att bilder har en kontaktskapande potential och
att denna främst är knuten till hur betraktaren kan interagera med de avbildade
personerna. Enligt Kress och van Leeuwen kan en avbildad persons blick, gester, mimik och andra kroppsrörelser användas för att skapa interaktion i bilder.
När en avbildad person framställs som om hen möter betraktarens blick innebär det ett krav på betraktaren att förhålla sig till den avbildade personen och
hens budskap. När blicken inte riktas mot betraktaren innebär det ett erbjudande (läsaren erbjuds att ostört betrakta den avbildade). Bildens utsnitt och
det upplevda avståndet till den avbildade personen spelar också roll för bildens
kontaktskapande potential. Beroende på hur nära eller långt bort den avbildade
personen tycks befinna sig kan bilder uttrycka närhet och personlig kontakt
alternativt distans.

9.1.4 Perspektiv på berättaren
För den analys som görs i detta kapitel behövs flera berättarbegrepp. Grundläggande är att jag på en analytisk nivå skiljer mellan den extratextuella berättaren och den intratextuella berättarinstansen. Berättarinstansen (eller berättaren i texten) kan vara personaliserad, vilket innebär att berättarinstansen gestaltas som en person, eller opersonaliserad.102 Opersonaliserad är den berättarinstans som inte gestaltas som en person. (Detta beskrivs ofta som att
berättaren i texten är opersonlig eller osynlig.)
I praktiken räcker det ofta för mig att använda begreppet berättare när det
handlar om filmberättelserna. Jag använder då detta begrepp för att syfta på
både talaren (den extratextuella berättaren) och berättarinstansen (berättaren i
texten), eftersom referenten är densamma. I fall då det framstår som angeläget
att göra en distinktion använder jag dock begreppet talare för den extratextuella berättaren och berättarinstans för berättaren i texten. När det gäller de
skriftliga analystexterna skiljer jag genomgående mellan den extratextuella
skribenten och den intratextuella berättarinstansen.
I avsnitt 9.3.5 (samt i kapitlets avslutande diskussion) används begreppet
berättare dessutom i en vidare bemärkelse som överensstämmer med Goffmans (t.ex. 1981) synsätt. Enligt Goffman kan en och samma text samtidigt
102

Termerna personaliserad och opersonaliserad används av Jansson (2002).
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ha flera berättare. Dessa berättare innehar då olika roller. (Samma person kan
också inneha alla de tre berättarroller som Goffman räknar med.) En berättare
behöver, enligt detta synsätt, inte skriva eller uttala eller ens välja ut och sätta
samman de ord som resulterar i en berättelse, utan även den aktör som står
bakom berättelsen och som omhuldar de värderingar som uttrycks i texten har
en berättarroll, nämligen rollen Ansvarig (se 9.1.1). När termen berättare används i den här bemärkelsen skiljer jag mellan personliga berättare (enskilda
människor som berättar) och den institutionella berättaren Malmö stad.

9.2 Analysmaterial
Analysmaterialet utgörs som nämnts ovan av sju textpar. Varje textpar består
av en berättelse som finns i två versioner, en skriftlig och en filmad. Det avgörande när materialurvalet gjordes var just detta att berättelsen skulle finnas
tillgänglig i både en skriftlig och en filmad version.
De skriftliga berättelserna och filmberättelserna används inom en och
samma aktivitet, nämligen EMÖ-projektet, vilket innebär att den situationskontextuella faktorn verksamhet (Halliday & Matthiessen 2004, Nord 2011)
är densamma. De två kategorierna av berättelser vänder sig dessutom till en
och samma publik: chefer och medarbetare i Malmö stad, och de fyller samma
syfte; de är avsedda att användas som redskap för att nå EMÖ-projektets mål,
som huvudsakligen bestod i att omformulera Malmö stads värdegrund, skapa
en vi-känsla och stärka kommunens varumärke. Däremot varierar kontextfaktorn deltagare, i och med att det är olika konstellationer av människor (med
olika roller och relationer) som står bakom de skriftliga respektive de filmade
berättelserna (se 9.2.1). Analysmaterialet presenteras på ett överskådligt sätt i
tabell 8.
Tre av de sju textparen som utgör mitt analysmaterial uppvisar relativt stora
skillnader i poänger mellan den skriftliga och muntliga berättelsen. Dessa tre
textpar, som jag kallar Fruktad, Hästarna och Såga, ligger till grund för den

Tabell 8. Analysmaterial i kapitel 9

Material

Delanalys 1
Tre analystextpar:
Fruktad, Hästarna,
Såga.

Delanalys 2 och 3
En korpus bestående av samtliga EMÖberättelser som finns i både skriftlig och
filmatiserad form (sammanlagt sju analystextpar). Exempel hämtas från sex analystextpar: Fruktad, Hästarna, Såga, Bittra,
Hälsotrappan och Puckelboll.
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första delanalysen. Berättelserna presenteras närmare i samband med analysen (9.3). De tre skriftliga berättelserna samt transkriptioner av de tre muntliga berättelserna återfinns i bilaga 1.
I den andra och tredje delanalysen utgörs materialet av en korpus bestående
av alla de sju textparen, det vill säga samtliga EMÖ-berättelser som föreligger
i både skriftlig och filmad form. I resultatredovisningen av dessa båda analyser
hämtas exempel från de tre ovannämnda textparen men också från ytterligare
tre textpar, som jag kallar Bittra, Hälsotrappan103 och Puckelboll. Av dessa tre
texter hämtas flest exempel från Bittra. Berättelsen Bittra handlar om hur en
bitter hustru till en patient på ett vårdhem gör livet surt för personalen genom
att ständigt bevaka dem. Till slut bestämmer sig en av de anställda för att försöka göra något åt saken: han skänker en växt till kvinnan och tackar henne
för att hon hjälper personalen genom att ta så väl hand om sin make. Efter
denna händelse blir den tidigare så bittra kvinnan vårdhemmets bästa ambassadör. (Även berättelsen Bittra återfinns i bilaga 1.) När det gäller de återstående två texterna (Hälsotrappan och Puckelboll) behövs ingen närmare kännedom om handlingen för att exemplen ska vara begripliga.
När jag i analysen refererar till enskilda EMÖ-berättelser använder jag mig
av benämningarna som angivits ovan med tillägg av S för den skriftliga versionen och F för filmversionen. När tillägg saknas innebär det att jag refererar
till både den skriftliga och den filmade versionen.

9.2.1 Bakgrund och tillkomstsituation
I EMÖ-projektets första skede skapades de skriftliga berättelserna. Det gick
till på följande vis: Medarbetare i Malmö stad berättade muntligt för två anlitade skribenter. Skribenterna skrev ner berättelserna och redigerade dem sedan. En tid senare dokumenterades berättelserna med filmkamera på så vis att
medarbetarna berättade rakt in i kameran. De muntliga berättelser som analyseras i detta kapitel bygger alltså inte på de skriftliga (även om de skriftliga
tillkom först), utan sex personer berättade först en berättelse för en skribent
och ombads vid ett senare tillfälle att berätta samma berättelse framför en filmkamera. (I det återstående fallet ville inte den ursprungliga berättaren stå framför en filmkamera. Därför berättas filmversionen av Hästarna av en person
som var åhörare vid det tillfälle när berättelsen ursprungligen framfördes.)
De två skribenterna som anlitats för att dokumentera och redigera berättelserna arbetade under överinseende av EMÖ-projektledaren, som var den som
rekryterat dem till projektet. Skribenterna, som vid den aktuella tidpunkten
gick en skrivarutbildning på en folkhögskola, hade fått vissa instruktioner av

103

Den skriftliga versionen av Hälsotrappan analyserades i 8.5
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EMÖ-projektledaren.104 Instruktionerna bestod bland annat i att de inte skulle
ange namn på individer, förvaltningar eller stadsdelar. Denna så kallade
”storytellingregel”, som projektledaren övertagit från en storytellingkonsult,
motiverades med att berättelserna skulle vara utformade på så vis att de uppfattades som giltiga för hela Malmö och inte för en specifik stadsdel eller förvaltning. Skribenterna strävade dessutom efter att ”likrikta” berättelserna i den
bemärkelsen att det inte skulle märkas vem av de två som hade skrivit vilken
text. De motiverade detta med att deras uppgift inte var att ”skriva egna berättelser och ge ut dem”, det vill säga att agera som skönlitterära författare, utan
att ”skriva ner de berättelser som fanns”. Vidare vinnlade sig skribenterna om
att utforma berättelserna på så sätt att de kunde utgöra ett bra underlag för
Malmö stads nya värdegrund. Detta innebar att de strävade efter att skriva
fram poänger som de menade var relevanta i förhållande till Malmö stads värdegrundsarbete. Det innebar också att de undvek att uttrycka värden och värderingar som de ansåg inte hörde hemma i en kommunal värdegrund. Ytterligare en ambition som skribenterna hade var att åstadkomma berättelser som
var välskrivna och som kunde anses bra utifrån ett berättartekniskt perspektiv.
Deras relation till projektledaren bestod i att han var deras arbetsgivare, och
de var anlitade av Malmö stad i egenskap av ”halvprofessionella” skribenter
(dvs. skribenter under utbildning).
De nedskrivna berättelserna samlades i en intern berättelsebank, med tanken att medarbetare inom Malmö stad skulle kunna söka i denna bank när de
var i behov av strategiska berättelser av olika slag och för olika ändamål. Berättelserna skulle då kunna användas i befintlig form eller ligga till grund för
muntligt (eller skriftligt) återberättande.
Sex av de sju skriftliga analystexterna har, mig veterligen, inte publicerats.
Jag har tillgång till dem som råmaterial, i form av Worddokument, vilket gör
det mindre intressant att analysera betydelser som realiseras av typografi, mediets materialitet etc. Den återstående av de skriftliga texterna har publicerats
i en personaltidning.105 Berättelsen försågs då med en vinjett bestående av
skrift och ett hjärtformat porträtt av EMÖ-projektledaren.
De filmade berättelserna framförs i samtliga fall av medarbetare i Malmö
stad. I sex av mina analystextpar är det, som tidigare nämnts, samma medarbetare som ytterst står bakom både den skriftliga och den filmade versionen.
Berättarna har filmats så att de är synliga från axlarna och uppåt, vilket innebär
att ansiktsuttryck syns men inte alltid specifika gester; däremot är det ofta tydligt att och när talarna gestikulerar (eftersom de då i viss mån rör hela kroppen). Sammantaget innebär detta att betydelse i filmberättelserna skapas inte
bara med hjälp av ord, tonfall, pauser etc. utan också med hjälp av exempelvis
104

Uppgifterna i detta stycke om hur skribenterna arbetade kommer från intervjuer med skribenterna (intervju med skribent A den 1 april 2010 och den 12 juni 2010 samt intervju med
skribent B den 4 maj 2010).
105
Spaning inom vård & omsorg i Malmö stad nr 4/2009.
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mimik och kroppshållning, något som torde vara regel i de flesta fall när det
rör sig om muntligt berättande (undantaget exempelvis berättande i telefonsamtal och i radiosändningar). Varje film är inspelad i ett svep, utan några
klipp. Filmerna inleds med en förtext som anger berättelsens titel, berättarens
namn och projektets namn (dvs. Engagemang för Malmö). Vinjetten innehåller också Malmö stads logotyp.
Filmberättelserna vänder sig i första hand till en publik som inte var närvarande när filmerna spelades in. Denna publik består av medarbetare i organisationen, det vill säga av kolleger till talarna. Närvarande vid inspelningstillfället var filmaren och EMÖ-projektledaren. Projektledaren gav inte några
specifika instruktioner till talarna, eftersom han menade att det inte skulle fungera att redigera dem. Däremot ansträngde han sig för att skapa en lugn och
trevlig stämning i syfte att få dem att slappna av.106

9.3 Poänger
I följande avsnitt undersöks analystextparen Fruktad, Såga och Hästarna med
fokus på skillnader i poänger mellan den filmade och den skriftliga versionen.
I samtliga fall skiljer sig den skriftliga versionen från den filmade när det kommer till berättelsepoängen, det vill säga den poäng som är knuten till själva
berättelsen och gör den berättarvärd. De båda versionerna av Såga skiljer sig
också från varandra med avseende på den underliggande poängen, det vill säga
den poäng som är relaterad till värderingar som omhuldas i den kulturkrets där
berättelsen berättas.107 Skillnaderna beskrivs nedan för en berättelse i taget.

9.3.1 Poänger i Fruktad
Fruktad handlar om hur en problematisk situation på ett vårdboende för äldre
klaras upp. Det problem som framställs i berättelsen består i att en av de boende beter sig på ett sätt som personalen upplever som hotfullt: han viftar med
en kniv och säger något på persiska som personalen inte förstår. En persisktalande medarbetare (i den skriftliga versionen kallad Mahnaz), som egentligen arbetar i en annan del av Malmö stads organisation, tillkallas och lyckas
reda ut situationen: det visar sig att det mannen hela tiden har försökt förmedla
är att han vill ha en bättre kniv att skära äpplen med.
Medarbetaren, som är berättelsens hjälte, kommer direkt när kollegerna
kallar, trots att det inte ingår i hennes arbetsuppgifter. Detta agerande tyder på
flexibilitet, ansvarstagande och en vilja att samarbeta över organisationsgränser för att lösa problem och få den kommunala verksamheten att fungera så
smidigt som möjligt. Den underliggande poängen med denna berättelse torde
106
107

Intervju med EMÖ-projektledaren den 28 maj 2013.
Den tredje typen av poäng, berättarpoängen, tas upp i 9.3.5.
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därmed vara att framställa Malmö stad som en resursstark organisation med
flexibla och samarbetsvilliga medarbetare – som dessutom är flerspråkiga.
(Personalen på vårdboendet talar förvisso inte persiska, men den medarbetare
som står för den avgörande insatsen i berättelsen är flerspråkig.) Ett implicit
budskap, som kan knytas till det faktum att berättelsen sprids i organisationen
med stöd av organisationsledningen, är att ledningen uppmuntrar flexibilitet
och samarbete. (Om lyssnarna verkligen tolkar berättelsen så är en annan sak,
vilket jag återkommer till i 9.3.4.)
Berättelsepoängen skiljer sig dock åt mellan de två versionerna. Båda berättelserna går ut på att det som först framstod som ett allvarligt problem (den
hotfullhet som personalen uppfattade att mannen stod för) i själva verket inte
var ett problem. Den skriftliga versionen slutar dock inte med konstaterandet
att allt var ett missförstånd, utan här finns ytterligare ett moment: I inledningen
till den skriftliga berättelsen antyds det att medarbetaren först tvekar över att
komma sina kolleger till undsättning, eftersom hon ska gå på ett kontorsmöte
och är stressad. Ändå väljer hon att bege sig till vårdboendet, eftersom hon
känner att det är viktigt att hjälpa till. Mot slutet av berättelsen känner hon
också att hon har gjort rätt prioritering, och just detta – att hon följde sin magkänsla och prioriterade rätt och därmed löste ett problem – framstår som en
central del av själva berättelsepoängen: hon valde att hjälpa sina nödställda
kolleger (och den äldre mannen) framför att komma i tid till mötet på kontoret.
Ett argument för att detta är att betrakta som berättelsepoängen är rubriken,
där ordet prioriterade ingår: Malmö stad prioriterade fruktad kniv.
I filmversionen däremot känner upplevarjaget ingen tvekan, och det sägs
heller inget om att hon har ett möte inbokat som hon borde gå på, utan hon
kommer utan betänksamhet när kollegerna behöver henne. I denna text tycks
berättelsepoängen snarare vara att missförståndet är komiskt. Det lustiga i situationen understryks av att talaren ler under berättandet och av att hon skrattar vid ett tillfälle. Även figurerna i berättelsen framställs som roade: upplevarjaget blir full i skratt när hon förstår vad det är den gamla mannen vill,
och när hon sedan förklarar missförståndet för personalen och chefen slutar
det med att alla skrattade. Dessutom evalueras berättelsen avslutningsvis som
en kul historia.
Aktantstrukturen i respektive version av Fruktad åskådliggörs i figur 2. Jag
placerar här medarbetaren som subjekt, eftersom berättelsen berättas ur hennes perspektiv. Att hon vill hjälpa personalen framkommer i båda versionerna
av berättelsen (se exempel 44 och exempel 45).
Exempel 44. Utdrag ur Fruktad S
– Du måste hjälpa oss, sa rösten på andra änden. […]
Men hon kände samtidigt att det var viktigt att hjälpa till att reda ut situationen.
– Jag kommer direkt, sa hon därför.
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Samarbetsvilja
Empati
DRIVKRAFT

Hjälpa personalen
Reda ut situationen

→

OBJEKT

Kollegerna
Den äldre mannen

→

MOTTAGARE

←

MOTSTÅNDARE

↑
HJÄLPARE

Flexibilitet
Språkkunskaper
Förmåga att
prioritera rätt

→

SUBJEKT

Medarbetaren
(Malmö stad)

Stress, tidsbrist

Figur 2. Aktantstrukturen i Fruktad
Fetstil markerar att aktantrollsinnehavaren enbart återfinns i den skriftliga versionen av berättelsen. (Aktantrollsinnehavare som återfinns i både den skriftliga och den
filmade versionen anges med normal stil.)

Exempel 45. Utdrag ur Fruktad F
Och personalen vill inte riktigt- liksom visste inte hur ska man hantera den här
situationen och då ville de ha min hjälp. Och då kommer jag med detsamma
till det här boendet […]

Som synes av exempel 45 framstår personalen som en prioriterad mottagare i
filmversionen av Fruktad. Berättelsens jag uppger att hon kom personalen till
undsättning direkt när de bad om hennes hjälp. I exempel 44 däremot är det
inte enbart personalen som framställs som mottagare. Det är visserligen personalen som ber om hjälp även i denna berättelse, men här sägs det att medarbetaren kände att det var viktigt att hjälpa till att reda ut situationen. Att situationen blir utredd torde vara något som kommer alla inblandade parter till del.
Denna tolkning stärks av att även den äldre mannen framträder som mottagare
i den skriftliga versionen (vilket jag återkommer till nedan).
Det som driver medarbetaren till att hjälpa personalen är möjligen (underförstått) hennes samarbetsvilja och empati. Det som gör det möjligt för henne
att lösa problemet är hennes språkkunskaper och hennes flexibilitet – och i
den skriftliga versionen också hennes förmåga att prioritera rätt. I filmversionen finns ingen motståndare. I den skriftliga versionen däremot finns en
motståndare i form av stress och tidsbrist, vilket framgår av det utdrag som
återges i exempel 46.
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Exempel 46. Utdrag ur Fruktad S
Mahnaz kände sig stressad. Om hon åkte ut till vårdboendet skulle hon inte
hinna tillbaka till kontoret innan mötet började.

Som mottagare framställs i båda berättelserna personalen (se exempel 44 och
45 ovan). I den skriftliga berättelsen är det tydligt att även den äldre mannen
är mottagare (se exempel 47).
Exempel 47. Utdrag ur Fruktad S
Mahnaz lovade honom att han från och med nu skulle få bättre knivar att skära
med.

Att mannen, i utdraget i exempel 47, blir lovad bättre knivar att skära äpplen
med nu och framgent gör honom till innehavare av aktanten mottagare.108
I den muntliga versionen sägs det inte explicit att det problem som mannen
upplever blir löst (även om vi får förmoda att det underförstås, med tanke på
att berättelsen används som redskap i värdegrundsdiskussioner inom en kommun). I stället slutar berättelsen med att den tillkallade medarbetaren avslöjar
för personalen på boendet att det rör sig om ett missförstånd, vilket leder till
att medarbetaren och personalen får sig ett gott skratt.
Tabell 9 tydliggör skillnaden mellan de två textversionerna när det kommer
till berättelsens poänger.
Tabell 9. Poänger i Fruktad S och Fruktad F

Berättelsepoäng

Underliggande poäng

Fruktad S

Medarbetaren prioriterar rätt och löser därmed ett problem

Fruktad F

Medarbetarna i Malmö stad är
och bör vara flexibla, empatiska
och samarbetsvilliga

En kul historia

9.3.2 Poänger i Hästarna
Berättelsen Hästarna handlar i korthet om följande: Ett stort arrangemang med
hästuppvisningar förläggs till samma plats som ett bad för personer med funktionsvariation, vilket innebär att det blir trångt för badgästerna. En dag möter
en medarbetare från Malmö en rullstolsburen kvinna som alltid har älskat hästar. Medarbetaren lyckas övertala den stallansvariga att släppa in den rullstolsburna kvinnan i stallet, trots att besöksreglerna är strikta, vilket slutar med att
en häst lägger sin mule i kvinnans knä.
108

Däremot kvarstår det grundläggande problemet, det vill säga att mannen inte kan kommunicera med personalen, i båda versionerna av berättelsen. Detta är något som jag återkommer till
i avhandlingens slutdiskussion (se 11.3).
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Den underliggande poängen framstår som densamma i båda versionerna:
En empatisk och engagerad medarbetare i Malmö stad åstadkommer något
positivt genom att att anstränga sig lite extra och genom att medverka till att
regler åsidosätts för en god sak. Slutsatsen blir att Malmö stads medarbetare
är (och bör vara) empatiska och engagerade. Berättelserna ger en bild av medarbetare som bemöter varje individ på ett personligt sätt och som är beredda
att gå utanför ramarna för att lösa problem och för att sätta guldkant på tillvaron för enskilda medborgare. (Även när det gäller denna berättelse återkommer jag till lyssnarnas tolkning i 9.3.4.)
I den filmade versionen framstår mötet mellan kvinnan och hästen som
berättelsens höjdpunkt. Att detta möte är själva berättelsepoängen tydliggörs
på flera sätt. För det första byggs stämningen upp genom en inlevelsefull beskrivning av stallmiljön (se exempel 62). För det andra trappas spänningen
upp genom att handlingen utvecklas i flera steg med mindre problem eller hot
om problem som tillstöter och övervinns (kvinnan vill klappa hästen men kan
inte lyfta sina armar; in i det sista är det osäkert om ryttarinnan verkligen har
lyckats i sin kommunikation med den stora hingsten).109 I det utdrag som återges i exempel 48 tillkännager talaren explicit att det låg både spänning och
föväntan i luften. Dessutom drar hon efter andan på ett strategiskt ställe i berättelsen (just när ryttarinnan har öppnat boxdörren för att släppa ut hästen),
något som accentuerar spänningen.
Exempel 48. Utdrag från Hästarna M
Och så efter en stund så öppnade hon boxdörren, och (häftig inandning) de som
stod utanför, det var liksom, det låg en spänning i luften och medarbetaren, hon
blev lite rädd, hon tänkte: ”Tänk om hästen liksom bara galopperar ut och välter rullstolen!” Så det var liksom både spänning och förväntan i luften.

Även tankecitatet i exempel 48, som avslöjar att medarbetaren är rädd att hästen ska välta rullstolen, bidrar till att bygga upp spänningen. Dessutom använder talaren här sin röst på ett sätt som signalerar spänning; både tonfallet och
intonationsmönstret indikerar nervositet.
Ytterligare en omständighet som bidrar till att konstruera mötet mellan
kvinnan och hästen som den primära berättelsepoängen i filmversionen är att
den sekvens där mötet skildras präglas av en hög grad av evaluering. Berättelsen avslutas med händelsen då hästen lägger sin mule i kvinnans knä. Skildringen av denna händelse, som återges i utdraget i exempel 49, innehåller både
ett adverb och ett adjektiv som bidrar till att skapa känsla.
Exempel 49. Utdrag ur Hästarna F
Och vad sker då? Jo, hingsten, han går långsamt fram mot kvinnan i rullstolen
och lägger försiktigt sin mjuka mule i hennes knä.
109

Jfr Labovs evalueringskategori evaluation by suspension of the action (1972:374–375).
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Det som i första hand bidrar till att skapa stämning när denna händelse skildras
är dock själva framförandet. Sekvensen som återges i exempel 49 uttalas långsamt, ord för ord, med en allt svagare röst. Talaren gestikulerar och hennes
gester synkroniseras med orden som uttalas ”ett i taget”. Både det distinkta
sättet att uttala orden och de ackompanjerande gesterna fyller funktionen att
bromsa in tempot i berättelsen och markera att vart och ett av de ord som nu
sägs är av avgörande vikt. Parallellt med att hon uttalar orden lägger försiktigt
lutar hon sig framåt och gör en gest med båda händerna som om hon lyfter
fram något. Under det att hon uttalar orden sin mjuka mule sänker hon händerna. Hon åskådliggör alltså det hon berättar med hjälp av inlevelsefulla gester, vilket fyller en evaluerande funktion. Mot slutet av sekvensen växer ett
leende fram på hennes läppar, och när hon berättat färdigt lutar hon sig tillbaka
med ett stort leende. Det sätt som talaren framför denna sekvens på understryker det skildrade ögonblickets storhet. Genom framförandet evaluerar hon
händelsen och lyfter fram den som berättelsens höjdpunkt. Intrycket blir att
det som gör filmversionen av berättelsen Hästarna berättarvärd är det fantastiska mötet mellan kvinnan och hästen.
I den skriftliga versionen av berättelsen evalueras kvinnans möte med hästen i lägre grad än i filmversionen. Stämningen byggs inte upp i samma utsträckning (beskrivningen av stallmiljön är fåordig i den skriftliga versionen
jämfört med i den muntliga; jfr exempel 63 och exempel 62), och händelsen
föregås heller inte av lika många komplicerande händelser. Dessutom slutar
inte den skriftliga berättelsen med detta möte. Skildringen av mötet följs i stället av en sekvens (återgiven i exempel 50) där vi får veta att ryktet om händelsen spred sig bland badgästerna och fick dem att ändra inställning.
Exempel 50. Utdrag ur Hästarna S
Mötet med hästen spred sig på handikappsbadet, vilket gjorde att fler och fler
av badarna gladdes åt hästuppvisningen. Den blev så uppskattad att klagomålen över den trånga parkeringsplatsen länge ersattes med frågan:
– När kommer hästarna tillbaka?

Den berättelsesekvens som återges i exempel 50 fyller en evaluerande funktion genom att presentera ett resultat, något som det magiska ögonblicket
ledde till. Av resultatfasen framgår det att kvinnans möte med hästen, som i
filmberättelsen var givande för kvinnan och möjligen också för de andra närvarande, i den skriftliga berättelsen blir givande för många fler. Både det faktum att kvinnans möte med hästen inte evalueras i lika hög grad i den skriftliga
berättelsen och att händelsen följs av en resultatsekvens får till följd mötet inte
framstår som den primära berättelsepoängen. Den främsta berättelsepoängen
i den skriftliga versionen är snarast det faktum att en negativ situation vänds
till en positiv.
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Aktantstrukturen i respektive version av Hästarna åskådliggörs i figur 3.110
I filmversionen strävar medarbetaren efter att glädja den rullstolsburna kvinnan (detta kan alltså beskrivas som medarbetarens objekt). Medarbetaren drivs
av empati och engagemang när hon111 medelst övertalning lyckas få till stånd
att den rullstolsburna kvinnan får komma in i stallet, trots de restriktiva besöksreglerna. När kvinnan väl befinner sig inne i stallet träder ryttarinnan som
kan tala med hästar fram som hjälpare. Även den stallansvarige fyller en hjälparfunktion genom att tillkalla ryttarinnan, som turligt nog råkar finnas i närheten. I denna berättelseversion kan medarbetaren i Malmö stad således inte
ensam ta åt sig äran för det lyckade mötet mellan kvinnan och hästen, utan

Glädja den rullstolsburna kvinnan (vilket
i Hästarna S leder
till att den negativa
versionen vänds till
något positivt)

Empati
Engagemang

DRIVKRAFT

→

OBJEKT

Den rullstolsburna
kvinnan
Övriga badgäster
Medarbetarna

→

MOTTAGARE

←

MOTSTÅNDARE

↑
HJÄLPARE

Övertalningsförmåga
Den stallansvarige
Ryttarinnan

→

SUBJEKT

Medarbetaren
(Malmö stad)

Strikta regler

Figur 3. Aktantstrukturen i Hästarna (med medarbetaren som subjekt)
Fetstil markerar att aktantrollsinnehavaren enbart återfinns i den skriftliga versionen av berättelsen. Kursiv stil markerar att aktantrollsinnehavaren endast återfinns i
den muntliga versionen av berättelsen. (Aktantrollsinnehavare som återfinns i både
den skriftliga och den filmade versionen anges med normal, rak stil.)
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I den filmade versionen är det oklart vem som är subjekt – den rullstolsburna kvinnan (som
uttrycker en önskan om att få komma in i stallet) eller medarbetaren (som är den ur vars synvinkel vi ser och upplever det som berättas). Eftersom detta inte spelar någon roll i föreliggande
analys, som fokuserar på skillnader i poänger, har jag valt att betrakta medarbetaren som subjekt
inte bara i den skriftliga versionen utan också i den filmade. Som argument för denna tolkning
kan anföras att medarbetaren i den filmade berättelseversionen vid ett tillfälle benämns med
orden vår kära medarbetare (och vid ett tillfälle med orden vår medarbetare), vilket innebär
att hon lyfts fram som ett identifikationsobjekt i förhållande till den primära publiken, som
består av medarbetare i Malmö stad.
111
I den filmade versionen är medarbetaren en hon och i den skriftliga en han.
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flera faktorer samverkar. Även i den skriftliga versionen av berättelsen vill
medarbetaren glädja den rullstolsburna kvinnan, men medarbetarens främsta
insats består här i att han vänder en negativ situation till något positivt och att
han därmed gläder många. Händelsen leder till en bättre situation både för
personerna med funktionsvariation och för Malmö stads medarbetare, som tidigare fått ta emot många klagomål från de förstnämnda. (Att förbättra situationen i stort är inte något som medarbetaren medvetet strävar efter i berättelsen, men det blir en effekt av objektet.)
Tabell 10 tydliggör skillnaden mellan de två textversionerna när det kommer till berättelsens poänger.
Tabell 10. Poänger i Hästarna S och Hästarna F

Berättelsepoäng
Hästarna S

Hästarna F

Underliggande poäng

En negativ situation med
många missnöjda vänds Medarbetarna i Malmö stad är
till en positiv situation (och bör vara) empatiska och
engagerade; de har medborgmed många nöjda
arna i fokus och är beredda att
Ett fantastiskt möte mellan gå utanför ramarna för att lösa
en rullstolsburen kvinna problem
och en häst

9.3.3 Poänger i Såga
Berättelsen Såga handlar om återvinning av gammalt tegel som kommer
många till del. Det rör sig om tegel som blivit över efter demonteringen av ett
hus. I den skriftliga versionen står det att man (det specificeras inte vilka som
åsyftas med detta pronomen) hade fått order om att riva huset bit för bit så att
materialet kunde återanvändas. Detta var ett tidsödande arbete, som i efterhand framstod som meningslöst, eftersom det senare kungjordes att materialet
trots allt skulle slängas. Därmed etableras ett problem, som i nästa steg blir
löst i och med att en av de anställda fann möjligheterna till någonting nytt i
den enorma högen med tegel: han kom på att museet var i behov av tegel för
sin utbyggnad, och han tog hjälp av arbetslösa i Malmö för att frakta dit stenarna. Berättelsen avslutas med en evaluerande koda som innehåller följande
upplysningar: verksamheten växte och är idag etablerad, de nyanställda är
fortfarande personer som gått länge utan jobb eller haft andra problem i sina
liv och teglet återvinns fortfarande från gamla byggnader.
I filmversionen däremot föreligger inte något problem. Det sägs inget om
att tegelstenarna från det demonterade huset ska slängas utan de fina handslagna teglen samlas på en depå, där de blir liggande i några år, tills en man
får en strålande idé om hur de kan återanvändas – de kan klyvas på mitten och
den skurna sidan kan användas som ett fantastiskt golvmaterial. En vändpunkt
i denna version av berättelsen är alltså att en man kommer på att tegelstenarna
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kan användas på ett speciellt sätt. En central aspekt av den dramatiska uppbyggnaden är att denna man inte är vem som helst. I exempel 51 återges berättelsens beskrivning av honom.
Exempel 51. Utdrag ur Såga F
och det var då en beredskapsarbetare eller en arbetstränande invandrare, som
knappt kunde svenska, och man kanske inte hade jätteförväntningar på honom,
att han skulle- alltså kreativ eller så, utan han skulle väl mer ja, göra enkla jobb
och så va

Av utdraget i exempel 51 framgår det att ingen förväntade sig några stordåd
av mannen. Dramatiken förstärks ytterligare i och med den information som
ges i den evaluerande kodan (se exempel 52).
Exempel 52. Utdrag ur Såga F
Och det blev rena succén. När man hade bomässa i Staffanstorp så hade arkitekterna kommit på den här stenen och lagt den på en del av golven där. Och
vi kan säga, idag så är det en arkitektdröm att få använda sig av den här kapade
stenen, enorm efterfrågan

I berättelsen skapas en kontrast mellan beredskapsarbetaren, som knappt
kunde svenska, och arkitekterna, som tillhör en uppburen yrkeskår i samhället.
Att arkitekterna uppskattar materialet som är resultatet av beredskapsarbetarens idé, gör att idén framstår som än mer strålande.
De båda versionerna av Såga skiljer sig alltså från varandra på ett sätt som
påverkar både berättelsepoängen och den underliggande poängen. I den skriftliga versionen föreligger inledningsvis ett problem: en stor hög med tegel ska
slängas. Detta kan uppfattas som slösaktigt, eftersom teglet i själva verket är
dugligt. Beslutet om att teglet ska slängas kan möjligen betraktas som en motståndskraft i berättelsen – eller som en del av det utlösande problemet. Den
person som räddar situationen är en anställd som kommer med en idé om var
teglet kan återanvändas. Han får hjälp av arbetslösa med att frakta teglet till
museet, som är i färd med att bygga ut. De som vinner på denna lösning är
museet och andra som behöver tegel men också de arbetslösa som får jobb –
och i förlängningen (även om detta inte är något som sägs explicit) miljön och
Malmöborna, vars skattepengar finansierar kommunens verksamhet.112 De arbetslösa är alltså hjälpare men de är också – och kanske i första hand – mottagare (i sin roll som hjälpare är de mottagare av ett jobb).
I filmversionen ser skeendet annorlunda ut: Utan någon förannonsering om
att det skulle föreligga ett problem får en arbetstränande invandrare som
knappt kan svenska en genial idé om hur (till skillnad från var) det handslagna
112

Detta att Malmöborna (underförstått) är mottagare – i den bemärkelsen att de vinner på att
Malmö stads medarbetare är kreativa, empatiska etc. – gäller i någon mån för alla de berättelser
som analyseras i detta kapitel.
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teglet kan återvinnas. Arbetscentrum köper in en enkel såg så att idén kan förverkligas. I filmversionen träder alltså Malmö stad (genom Arbetscentrum)
fram som hjälpare. Resultatet blir att arkitekterna får ett drömmaterial. Arkitekterna innehar alltså rollen mottagare. Deras främsta funktion i berättelsen
torde dock vara evaluerande – genom att arkitekterna värdesätter det nya
materialet framstår beredskapsarbetarens idé som än mer genial. Vid sidan om
arkitekterna kan miljön och Malmöborna ses som implicita mottagare även i
denna version.
De skillnader som redovisats ovan illustreras i figur 4 och figur 5. Skillnaderna kan dock inte fullt ut åskådliggöras med hjälp av aktantmodellen. Modellen kan inte användas för att synliggöra att subjekten uppnår objektet (att
återvinna teglet) på skilda sätt, det vill säga genom att i det ena fallet komma
på var och i det andra fallet hur teglet ska återanvändas.

Museet
De arbetslösa

Återvinna tegel
OBJEKT

→

MOTTAGARE

←

MOTSTÅNDARE

↑
HJÄLPARE

→

SUBJEKT

En anställd
(Malmö stad)

De arbetslösa

Beslutet om att teglet
inte ska återvinnas?

Figur 4. Aktantstrukturen i Såga S

Återvinna tegel
OBJEKT

Arkitekterna

→

MOTTAGARE

↑
HJÄLPARE

Arbetscentrum
(Malmö stad)

→

SUBJEKT

En arbetstränande
invandrare

Figur 5. Aktantstrukturen i Såga F
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Berättelsepoängen i den skriftliga versionen är att en anställd i Malmö stad
kommer med en lösning på ett problem. Lösningen är inte särdeles kreativ
(i jämförelse med innovationen i filmversionen) men den är bra för många,
inte minst för Malmös arbetslösa. I filmversionen är berättelsepoängen att en
person som ingen förväntar sig några stordåd av – snarare tvärtom – kommer
med en innovation som blir en arkitektdröm. Den underliggande poängen i
den skriftliga versionen skulle kunna vara att nackdelar går att vända till fördelar och att detta också är något som görs (och bör göras) inom Malmö stad.
I filmversionen är den underliggande poängen snarare att Malmö stad tar till
vara alla individers kreativitet och hjälper människor att växa, vilket torde vara
till nytta både för de inblandade individerna och för Malmö. Tabell 11 tydliggör skillnaden mellan de två textversionerna när det kommer till berättelsens
poänger.
Tabell 11. Poänger i Såga S och Såga F

Berättelsepoäng

Underliggande poäng

Såga S

Ett problem blir löst på ett I Malmö stad vänds nackdelar till
sätt som är bra för arbetslösa fördelar

Såga F

En person som ingen för- Malmö stad tar till vara alla indiväntar sig något av löser ett viders kreativitet och hjälper
människor att växa
problem på ett kreativt sätt

9.3.4 Mötet mellan det vardagliga och det strategiska
Filmversionerna av Fruktad och Hästarna saknar en berättelsepoäng som är
tydligt kopplad till Malmö stad. I den känslosamma muntliga versionen av
Hästarna gestaltas ett ögonblick som var speciellt och betydelsefullt för några
få personer (kvinnan, medarbetaren och möjligen de andra närvarande). Det
var visserligen en medarbetare som möjliggjorde det magiska ögonblicket,
men det som framställs som höjdpunkten i denna berättelse är inte att kvinnan
får komma in i stallet utan att hästen lägger sin mule i kvinnans knä (se exempel 49), och just det är inget som medarbetaren kan ta åt sig äran för. Enligt
EMÖ-projektledaren var det flera projektdeltagare som tyckte att denna filmberättelse var bra och som till och med grät för att de blev så berörda men som
ändå inte röstade på den (i den filmomröstning som ägde rum inom ramen för
projektet; se 5.2.1), eftersom de inte tyckte att den sa något om Malmö stad.113
I den skriftliga versionen får dock det skeende som skildras i berättelsen, det
vill säga den rullstolsburna kvinnans möte med hästen, betydelse för många
personer; när ryktet om händelsen sprider sig försvinner det utbredda missnöjet med placeringen av hästuppvisningarna. Därmed handlar berättelsen inte
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Intervju med EMÖ-projektledaren den 26 maj 2011.
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längre om en enskild händelse som är betydelsefull för ett fåtal individer utan
om hur en medarbetare i Malmö stad lyckas vända en krissituation.114
I filmversionen av Fruktad är berättelsepoängen snarast att roa adressaterna
med ett komiskt missförstånd (något som i sin tur kan bidra till att framställa
talaren som en glädjespridare och som en humoristisk person; se 9.3.5). Även
här hade vissa projektdeltagare svårt att se någon poäng som gick att relatera
till Malmö stads värdegrund. Detta blev tydligt under ett av chefsinternaten,
när en skara chefer uppmanades att sitta i smågrupper och diskutera vilka positiva värderingar som de kunde urskilja i denna film och som de tyckte
stämde överens med Malmö stads värdegrund.115 I den pardiskussion som jag
avlyssnade var deltagarna i stället upptagna av det faktum att det var synd om
mannen som inte kunde göra sig förstådd på den plats som var hans hem. Först
sedan samtalsledaren gripit in och återigen bett dem att fokusera på positiva
värderingar i berättelsen hörsammade de uppmaningen. Det enda de såg som
positivt i berättelsen var dock att ”det löste sig till slut”. Detta kan knappast
karaktäriseras som en värdering. Annorlunda uttryckt kunde de två diskussionsdeltagarna inte urskilja någon underliggande poäng i denna berättelse
utan endast en berättelsepoäng. I den skriftliga versionen av Fruktad finns
dock en poäng som tydligare går att relatera till en (ur Malmö stads perspektiv)
önskvärd värdering, nämligen vikten av att prioritera rätt, vilket i det här fallet
innebar att hjälpa personalen att reda ut situationen.
I Såga F är det i hög grad den arbetstränande invandraren som står i fokus
och han uppbär utan tvekan en hjälteroll. Malmö stad spelar däremot en
mindre tydlig roll i denna berättelseversion. Hjälten arbetar visserligen för och
i Malmö stad, men han framställs inte i första hand som en medarbetare utan
som en outsider, som en invandrare som man kanske inte hade jätteförväntningar på. Malmö stad är i denna berättelseversion snarast en tämligen lågmäld hjälpare. I den skriftliga versionen däremot träder Malmö stad, representerad av en av de anställda, fram som subjekt. Den anställda mannen som
kommer med idén om hur teglet ska återanvändas är en medarbetare och en
insider (vilket framgår av att han omtalas som en av de anställda). Jämfört
med den filmade versionens idékläckare spelar han ändå en nedtonad roll,
eftersom han inte tilldelas samma hjältestatus. Den skriftliga versionen saknar
filmversionens dramatiska uppbyggnad, vilket resulterar i en blekare hjälte.
Sammanfattningsvis har de skriftliga versionernas berättelsepoänger i
högre grad än de filmade anknytning till organisatoriska värdegrundsfrågor.
Därmed fungerar de skriftliga berättelserna på ett tydligare sätt som redskap i
Malmö stads varumärkesbyggande och värdegrundsarbete. De tre filmberät-
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Den skriftliga berättelsen berörde dock inte människor, enligt projektledaren. Han underströk att det är svårt att i skrift få ner berättelser som inte har en tydlig handling utan som bygger
på berättarens känslosamhet (intervju med EMÖ-projektledaren den 26 maj 2011).
115
Dygnsinternat för chefer II (den 4 april 2010).
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telserna präglas snarare av att de skildrar händelser som i sig är värda att uppmärksamma, händelser som är roliga, fantastiska, oväntade etc. Detta kan tolkas som att filmberättelserna ligger närmare praktiken vardagligt berättande,
den praktik som strategiskt berättande ”härmar” eller parasiterar på (jfr Cook
2001:39). En sådan tolkning stämmer överens med iakttagelsen att filmberättelserna ger ett mer personligt intryck (i och med att vardagligt berättande i
första hand är knutet till en personlig sfär). Vardagligt berättande går ofta ut
på att den personliga berättaren vill förmedla något som i sig är anmärkningsvärt – och det faktum att något är anmärkningsvärt räcker då som motiv för
att framföra en berättelse (så länge berättelsen kan infogas i det pågående samtalet på ett sätt som verkar rimligt, jfr Polanyi 1985). När det rör sig om strategiska berättelser ställs dock ytterligare krav på berättelsen, nämligen att den
ska kunna användas för att nå övergripande organisatoriska mål. I EMÖ-kontexten snävades detta in till att berättelserna skulle manifestera värderingar
som var önskvärda i Malmö stads värdegrund. Möjligen anses det inte lämpligt att i det sammanhanget rikta uppmärksamheten mot det faktum att ingen
väntade sig något särskilt av en arbetstränande invandrare. (I linje med denna
hypotes ligger det faktum att en av skribenterna uppgav att hon inte ville göra
en poäng av något så självklart som att kompetens inte är kopplat till etnicitet116).

9.3.5 Personliga och institutionella berättarpoänger
I följande avsnitt, som handlar om berättarpoänger, används begreppet berättare i Goffmans bemärkelse, det vill säga för att referera till innehavare av
olika berättarroller. En berättare behöver således inte vara den som rent konkret framför (eller författar) berättelsen utan berättare är även den aktör som
står bakom berättelsen och som omhuldar de värderingar som uttrycks i den.
Denna berättarroll, som Goffman kallar principal, kallar jag Ansvarig (se 9.1.1
och 9.1.4).
Berättarinstansen i de skriftliga berättelserna är opersonaliserad – det gäller
för samtliga skriftliga EMÖ-berättelser. Berättelserna är heller inte undertecknade. Det innebär att varken skribenterna eller de personer som berättade för
skribenterna har någon berättarroll som är manifest i texten. Utifrån de sammanhang som berättelserna används inom går det dock att dra slutsatsen att
organisationen Malmö stad står bakom texterna. Några av de skriftliga EMÖberättelserna har publicerats i olika kanaler som Malmö stad äger, till exempel
på kommunens intranät. När berättelsen Hälsotrappan publicerades i personaltidningen Spaning inom vård och omsorg var den, som tidigare nämnts,
vinjetterad med en bild av EMÖ-projektledaren. Projektets namn, Engagemang för Malmö, ingick också i vinjetten. Detta stärker ytterligare intrycket
av att det är Malmö stad, och mer specifikt organisationsledningen, som står
116

Intervju med skribent A den 12 juni 2010.
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bakom berättelsen. Projektledaren har inte någon del i den specifika berättelsen utan hans bild finns med för att han är en representant för EMÖ-projektet
(likadana vinjetter förekommer i samband med ytterligare två berättelser i
samma tidning). Berättelsen i sig knyts alltså inte till en individ utan snarare
till organisationen Malmö stad. (Däremot handlar den om personer som arbetar i Malmö stad. Dessa medarbetare är dock anonymiserade och framstår snarare som representanter för ett kollektiv; jfr 8.7). De skriftliga EMÖ-berättelserna samlades i en ”berättelsebank” hos projektledaren, och han skickade
dem till mig via mejl. Även då uppträdde han som representant för Malmö
stad.
Den enda specifika aktör som har en synliggjord berättarroll i förhållande
till de skriftliga EMÖ-berättelserna (i de kontexter som jag har stött på dem)
är Malmö stad. Annorlunda uttryckt är Malmö stad den enda explicit Ansvariga. Det är organisationen, eller rättare sagt dess ledning, som står bakom
texterna och omhuldar de värderingar som texterna uttrycker.
Ansvaret för filmberättelserna däremot delas mellan Malmö stad och de
namngivna, synliga, hörbara och identifierbara individer som träder fram som
berättare. (Att inte bara de personliga berättarna, som är chefer och medarbetare i Malmö stad, utan även organisationen Malmö stad är Ansvarig i förhållande till filmberättelserna framgår av att berättelserna både skapas och används som redskap inom ramen för EMÖ-projektet. I den inledande vinjetten
ingår dessutom både texten Engagemang för Malmö och Malmö stads logotyp.) Denna skillnad i berättarroller mellan de skriftliga berättelserna och filmberättelserna är relevant vid uttolkningen av berättelsernas poänger.
Malmö stad är inte bara passivt ansvarig, i den bemärkelsen att staden omhuldar de värderingar som berättelserna realiserar, utan organisationsledningen är i högsta grad aktiv (genom projektledningsgruppen): den styr berättandet från första stund, väljer ut vilka berättelser som ska användas i det fortsatta projektet och bestämmer var och hur dessa berättelser ska användas. Det
rör sig alltså om en form av samskapande av berättelser (jfr kapitel 10).
Den som berättar en berättelse är samtidigt i färd med att presentera sig
själv och konstruera sin identitet (se 3.5). Detta gäller naturligtvis i än högre
grad när den som berättar också är en figur i berättelsen (jfr Norrby 1998:290).
Att berättande alltid innebär en självpresentation är vad Adelswärd (1997) tar
fasta på i och med begreppet berättarpoäng. Berättarpoängen är det som berättaren (medvetet eller omedvetet) säger om sig själv i och genom berättelsen.
I de skriftliga berättelserna, där berättarinstansen i texten är opersonaliserad,
finns ingen annan aktör än Malmö stad som berättarpoängen kan kopplas till.
Vi skulle i dessa fall kunna tala om en institutionell berättarpoäng. I filmberättelserna däremot kan berättarpoängen också knytas till talaren. Med andra
ord finns det två berättarpoänger i filmberättelserna – en institutionell, som
kan knytas till organisationen, och en personlig, som kan knytas till den individ som framför berättelsen. Den underliggande poängen är fortfarande knuten till Malmö stad och till den bild som ledningen vill ge av organisationen –
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men Malmö stad står inte ensam som Ansvarig för den underliggande poängen
i filmberättelserna utan denna roll delas med talaren. Både talaren och Malmö
stad omhuldar de värderingar som realiseras i berättelsen och förknippar dessa
värderingar med Malmö stad – åtminstone är det så det framställs i och genom
berättelsen och berättandet. I tabell 12 åskådliggörs detta resonemang.
Tabell 12. Poänger i analystexterna

Skriftliga berättelser

Filmberättelser

Berättarpoäng

Knuten till organisationen
(institutionell berättarpoäng) – sammanfaller
med den underliggande
poängen

Finns två: en knuten till
talaren (personlig berättarpoäng) och en knuten
till organisationen
(institutionell berättarpoäng) – den sistnämnda
sammanfaller med den
underliggande poängen

Underliggande
poäng

Knuten till organisationen

Knuten till organisationen

Att den institutionella berättarpoängen sammanfaller med den underliggande
poängen är utmärkande för strategiska berättelser (så länge organisationen
framstår som Ansvarig för berättelsen; när så inte är fallet finns det inte längre
någon institutionell berättarpoäng). Detta kan relateras till att ett grundläggande syfte med att sprida strategiska berättelser är just att skapa en bild av
organisationen (eller att påverka den bild som medarbetare och externa
personer har av organisationen).
Filmberättelsernas två berättarpoänger (den institutionella och den personliga) överensstämmer delvis men inte fullt ut med varandra. De berättelser
som sprids inom EMÖ-projektet har valts ut och därmed sanktionerats av projektledaren (i samarbete med den övriga projektarbetsgruppen) på organisationsledningens uppdrag – berättelserna illustrerar därmed hur organisationsledningen officiellt vill att medarbetarna i Malmö stad ska vara och hur de ska
agera. Det finns ingen anledning för Malmö stad att sprida berättelser som inte
stämmer överens med den grundsyn som staden har. Berättelsernas hjältar –
som i sex fall av sju är biografiskt förenade med den personliga berättaren (det
vill säga talaren) – är ämnade att fungera både som personifikationer av
Malmö stad och som förebilder för organisationens medarbetare. I detta ligger
att berättarna måste framställa hjältarna (med andra ord sig själva) som om de
vore i besittning av de egenskaper som organisationen värdesätter.
Samtidigt finns en viss frihet för talarna att konstruera en identitet som ligger i deras eget intresse (jfr Schiffrin 1990), åtminstone så länge denna identitet inte krockar med det som Malmö stad betraktar som en önskvärd ”medarbetaridentitet”. Återigen kan berättelsen Fruktad tjäna som exempel: Den
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tveksamhet som medarbetaren ger uttryck för i den skriftliga versionen (över
huruvida hon ska kasta sig iväg och hjälpa kollegerna) lyser med sin frånvaro
i filmversionen. Detta skulle kunna kopplas till att talaren är i färd med att
göra en självpresentation – och i det här fallet rör det sig inte om en allmän
självpresentation utan om en självpresentation inför kolleger. En person som
kommer utan att tveka när kolleger behöver hjälp framstår inte bara som empatisk och sympatisk utan också som kollegial. I den muntliga versionen framträder medarbetaren således inte som tveksam – men däremot som humoristisk och som en glädjespridare. Hon ramar in berättelsen som en kul historia
som hon vill berätta, och hon är en person som skrattar både under berättandet
och i berättelsevärlden.117 (I den skriftliga versionen framställs medarbetaren
inte som humoristisk.) I båda versionerna framstår hon dock som en flexibel
och empatisk person som genom sin kompetens och sin språkförmåga löser
ett knivigt problem.

9.4 Konkretionsgrad
I avsnittet som följer undersöks konkretionsgraden i de två textkategorierna.
De konkretionsskapande drag som urskiljs i analystexterna redovisas uppdelade på kategorierna förankring i tid och rum, specifikhet samt övriga konkretionsskapande drag (jfr Edling 2006:45–50). I kategorin specifikhet ryms både
detaljrikedom och individualisering. I kategorin övriga konkretionsskapande
drag ryms bland annat gestaltning (inklusive direkta citat). Med gestaltning
avses att något visas snarare än omtalas (jfr diegesis versus mimesis, t.ex.
Jansson 2002:27). Analysmaterialet utgörs av samtliga EMÖ-berättelser som
finns i både skriftlig och muntlig/filmad form (dvs. sammanlagt sju analystextpar).

9.4.1 Förankring i tid och rum
De muntliga berättelserna är i högre grad förankrade i tid och rum än de skriftliga: fem av de sju filmade EMÖ-berättelserna är förankrade i tiden, jämfört
med två av de skriftliga. Skillnaden framstår tydligt när de båda versionerna
av Bittra jämförs. Den muntliga versionen är förankrad i tiden, med hjälp av
en tidsmarkör i inledningsmeningen, som återges i exempel 53.
Exempel 53. Utdrag ur Bittra F
Då ska jag berätta en historia som hände där jag var chef på mitt förra vårdhem,
det var tio tolv tretton år sen.

117

Med berättelsevärlden avses den värld som berättas fram och som berättelsen utspelas i
(jfr Young 1982).
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Den skriftliga versionen av samma berättelse är inte förankrad i tiden. Till
skillnad från den muntliga versionen inleds den således utan någon tidsmarkör, vilket åskådliggörs i exempel 54.
Exempel 54. Utdrag ur Bittra S
På äldreboendet hade en ny vårdtagare lagts in.

Vidare är fyra av filmberättelserna förlagda till specifika platser i Malmös
geografiska rum, medan detta bara gäller för en av de skriftliga berättelserna.
I exempel 55 förankras berättelsens skeende genom både en geografisk platsangivelse och en rad benämningar på invånare i olika stadsdelar:
Exempel 55. Utdrag ur Puckelboll F
Det finns en poäng med att puckelbollplanen ligger i Krokbäcksparken. Vi jobbar ju med utveckling av den parken, och den parken, man kan nästan se arbetet
där som en del i ett integrationsprojekt, att få Krokbäcksborna och Holmaborna
närmare varandra, och så småningom också Hyllievångsborna.

I de skriftliga versionerna används gärna mer generella uttryck som inte direkt
pekar ut platsen118, som i exempel 56.
Exempel 56. Utdrag ur Puckelboll S
Där var man överens om att puckelbollsplanen passade perfekt med det program som fanns för att skapa en attraktiv mötesplats i en av Malmös utsatta
stadsdelar.

9.4.2 Specifikhet
Beskrivningarna av personer, miljöer, föremål och handlingar är i regel mer
omfångsrika och detaljerade i de filmade berättelserna än i de skriftliga. I detta
ligger att filmberättelsernas beskrivningar både innehåller mer information
och mer specifik information. Ett exempel på olika grader av betydelseomfång, hämtat från berättelsen Bittra, är benämningen av den växt som ett vårdbiträde skänker till en bitter anhörig kvinna i syfte att blidka henne: den skriftliga versionens en av krukväxterna motsvaras i filmversionen av det mer specifika helt nyinköpta liljor. I filmversionen får vi dessutom veta att liljorna var
dyra och att den utvalda blomman var den vackraste och största.
I den filmade versionen av Bittra används en rad olika medel för att skildra
hur den bittra kvinnan förändras efter att hon har tagit emot liljan, vilket framkommer av utdraget i exempel 57. De medel som används är följande:
(1) berättaren beskriver med ett adjektiv hur hustrun såg ut (eller möjligen
kände sig), (2) han använder en metafor för att fördjupa beskrivningen,
118

Detta kan relateras till instruktionerna som skribenterna fick (se 9.2).
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(3) han explicitgör vilken tidsrymd som krävdes för omvandlingen, (4) han
kontrasterar mot de egenskaper kvinnan tidigare uppvisat, (5) han tillskriver
henne en roll i förhållande till vårdhemmet och värderar henne explicit i denna
roll, (6) han gestaltar förändringen genom att berätta om vad kvinnan gör och
säger och (7) han utvärderar själv situationen.
Exempel 57. Utdrag ur Bittra F
(1) Och hon blev helt så där liksom förvånad, (2) och det här sköt ju en pil rakt
in i hjärtat på henne, kan man väl kalla det för, om inte kärlekspil så nånting
annat. (3) Och det tog nog två timmar, kanske, ja, två timmar, när denna kvinna
lyckades förvandlas från (4) en bitter, bevakande, misstänksam kvinna vars
man insjuknade hastigt och så vidare. (3) Och på de här timmarna, efter Patrick
hade varit därinne och gjort den här insatsen, (5) så blev hon vår bästa administratör. (6) Hon skrattade, hon hjälpte till, hon tog emot andra anhöriga, hon
berättade om vilken fantastisk avdelning det var. (7) Och det här var ju en hel
revolution liksom, det hade aldrig hänt nån gång att en anhörig var så wow.
(6) Hon serverade kaffe till andra anhöriga, hon hade lite kaffemöten för damerna i ena burspråket.

I exempel 58, som är hämtat från den skriftliga versionen av Bittra, skildras
hustruns förändring med färre ord och enbart genom en beskrivning av hennes
beteende.
Exempel 58. Utdrag ur Bittra S
Från den stunden försvann anteckningsboken. Hustrun började röra sig i korridorerna och talade väl om både personalen och boendet med de nya vårdtagarna, hon höll kaffestunder med de anhöriga och fortsatte hålla sin make sällskap ända till det att han gick bort.

Även den mängd information vi får om den knivviftande mannen i Fruktad
skiljer sig åt mellan de två versionerna. I den skriftliga versionen får vi inledningsvis bara veta att han är vårdtagare på ett äldreboende och att han uppträtt
hotfullt och aggressivt genom att vifta med en kniv mot personalen. I filmversionen får vi betydligt mer information om mannen, vilket framgår av utdraget i exempel 59.
Exempel 59. Utdrag ur Fruktad F
där sitter alltså en gammal klassisk farbror som ser väldigt snäll och charmig
ut, och då känner jag igen den här charmen alltså från Iran liksom så, och han
har en bok i handen, en diktbok, och läser sina böcker och så.

I exempel 59 får vi veta att mannen, enligt berättaren, framstår som väldigt
snäll och charmig, att han ser ut som en klassisk farbror, att han läser dikter
och (indirekt) att han kommer från Iran. Personerna i de skriftliga berättelserna
träder närmast fram som typer, medan personerna i de filmade berättelserna
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är mer individualiserade. Något som bidrar till denna (relativa) individualisering, utöver de mer ingående beskrivningarna, är personbenämningarna. När
människor omtalas med tydligt karaktäriserande benämningar i stället för mer
neutrala bidrar det till ett levande och mer individuellt intryck. Likaså när de
omnämns i specifika ordalag i stället för i generella. I exempel 59 omtalas
mannen med den evaluerande benämningen en gammal klassisk farbror, till
skillnad från i den skriftliga berättelsen, där han enbart omnämns med mer
opersonliga och mindre karaktäriserande benämningar, som mannen. I den
skriftliga versionen av Bittra namnges inga personer utan den bittra anhöriga
kallas genomgående för hustrun medan den manliga medarbetaren som uppbär en hjälteroll presenteras som en ur personalen. I filmversionen av samma
berättelse omtalas kvinnan som Elsa och medarbetaren som Patrick från Irland.

9.4.3 Övriga konkretionsskapande drag
Något som går hand i hand med de detaljerade beskrivningarna i filmberättelserna är att gestaltning används i högre grad där än i de skriftliga. Detta illustreras på ett tydligt sätt av exempel 60 och exempel 61.
Exempel 60. Utdrag ur Hälsotrappan F
Och när vi då startar opp så första dagen försökte personalen göra det jättepositivt, det var väl förberett och så. Och så anländer första personen, det rings
på dörren, och då står där en taxichaufför och håller kvar sin hand i hissen –
för han ville inte att den skulle släppas iväg, han skulle ner med vändande hiss
– och föser in deltagaren genom dörren för att inte missa hissen.
Exempel 61. Utdrag ur Hälsotrappan S
Flera av chaufförerna lämnade därför helt enkelt vårdtagarna i hissen.

Skillnaden mellan exempel 60 och exempel 61 kan beskrivas i termer av visa
kontra tala om. Gestaltningen i berättelserna tar sig olika uttryck. I exempel
62 aktiveras tre sinnen i den filmade berättelsens beskrivning av stallmiljön
(lukt, hörsel och känsel).
Exempel 62. Utdrag ur Hästarna F
Så då gick hon tillsammans med gästerna in i stallet, och väl inne i stallet så
kände de lukten av häst och hö och hörde hästarnas gnäggningar och lite den
här värmen som är inne i rummet […] de hade stannat framför en box med en
stor brun hingst

När sinnen aktiveras innebär det att möjligheten att vidröra och se (jfr Edling
2006:48) ökar, även om detta måste tolkas metaforiskt när det rör sig om en
text. I utdraget i exempel 62 ges en konkret bild av situationen såsom den
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erfars och upplevs av berättelsens figurer. I den skriftliga berättelseversionen
beskrivs inte stallmiljön över huvud taget. Det enda vi får veta är att det fanns
en boxdörr och en hingst i stallet (se exempel 63).
Exempel 63. Utdrag ur Hästarna S
Väl inne i stallet stannade de vid boxdörren till en stor brun hingst.

Ännu ett gestaltande drag är direkta citat, som i viss mån fungerar karaktäriserande och därmed individualiserande. Sådana finns i alla de sju filmberättelserna och i fyra av de skriftliga berättelserna. Det är således fler filmade än
skriftliga berättelser som innehåller citat. I två av de skriftliga berättelserna
med citat är citaten dessutom betydligt färre än i den filmade motsvarigheten
(en av dem är Bittra, där det finns sex citat i den filmade versionen jämfört
med två i den skriftliga). Citat är alltså något som i högre grad präglar gruppen
filmade berättelser än gruppen skriftliga.

9.4.4 Filmberättelserna som mer prototypiska berättelser
Filmberättelserna är längre än de skriftliga, räknat i antal ord. Det finns en
tendens till att händelseförloppet är mer omfångsrikt i de skriftliga berättelserna, men detta är inget tydligt resultat. Min bedömning är snarare att det
faktum att filmberättelserna är relativt långa kan tillskrivas de detaljerade beskrivningarna och den högre graden av gestaltning. I ett par filmberättelser
finns dessutom en utvikning (ett exempel är sekvensen om äppleätande i Iran
i Fruktad F), medan sådana saknas i de skriftliga berättelserna, som är mer
koncentrerade.
Analysen visar att de muntliga EMÖ-berättelserna överlag präglas av en
högre konkretionsgrad än de skriftliga, något som stämmer överens med mitt
första intryck av texterna. Denna skillnad mellan de två grupperna av berättelser kommer till uttryck på flera sätt.
Förankring i tid och rum, specifikhet och individualisering är konkretionsskapande drag som brukar förknippas med kommunikationsformen berättelse.
Gestaltning och detaljerade miljöbeskrivningar brukar dessutom i många sammanhang framhållas som drag som höjer kvaliteten på skönlitterära texter som
noveller och romaner (se t.ex. Forslund u.å., Norin u.å.). Med andra ord kan
den ökade graden av konkretion i filmberättelserna bidra till att dessa uppfattas som både ”bättre” och mer prototypiska berättelser än de skriftliga.

9.5 Den närvarande, personliga berättaren
Filmberättelserna förankras på olika sätt i berättaren, något som inte gäller för
de skriftliga berättelserna. Detta tar jag fasta på i följande avsnitt, som handlar
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om skillnader som direkt kan relateras till att det i de filmade men inte i de
skriftliga berättelserna finns en närvarande, personlig berättare och en personaliserad berättarinstans.119 Som tidigare nämnts behandlas följande aspekter i
denna delanalys: berättarinstans och extratextuell berättare, kommunikationssätt, skildringar och beskrivningar, värderingar samt inramande faser.
Materialet utgörs av samtliga EMÖ-berättelser som finns i både skriftlig och
muntlig/filmad form (dvs. sammanlagt sju analystextpar).

9.5.1 Berättarinstans och extratextuell berättare
I sex av de sju filmberättelserna omnämner talaren sig själv med pronomen i
första person singular. Dessa berättelser är alltså jagberättelser, vilket innebär
att berättarinstansen är personaliserad. Den återstående filmberättelsen, Hästarna F, är i stor utsträckning en tredjepersonsberättelse.120 Vid två tillfällen
träder dock berättaren fram och omtalar sig själv med pronomen i första person plural (i samband med att hon refererar till berättelsens hjälte som vår
kära medarbetare och som vår medarbetare). I pronomenet vår inkluderas
även lyssnarna.
I de skriftliga berättelserna framträder inte berättaren som en person i texten utan berättarinstansen är opersonaliserad. Här finns således inget berättarjag som kan fungera som en länk mellan åhörarna och organisationen Malmö
stad. De skriftliga berättelserna präglas av distans i än högre grad i och med
att de inte är undertecknade, vilket innebär att de inte tillskrivs någon specifik
person. Inte heller finns det några identifierbara figurer i de skriftliga berättelserna, vilket är ytterligare en skillnad gentemot filmberättelserna.
I de sex filmberättelserna med en personaliserad berättarinstans är berättaren också en figur i berättelsevärlden. Detta innebär att texten i dubbel bemärkelse kan förankras i ett jag – eller snarare i två jag: berättarjaget och upplevarjaget.
I filmberättelserna är det möjligt att både se och höra berättarna, som dessutom presenteras med namn i förtexten. De framträder alltså som identifierbara individer. Att berättarna är skönjbara rent fysiskt gör att lyssnarna kan
uppleva någon form av närhet till dem (jfr Edling 2006). Berättarna karaktäriseras också av sitt personliga sätt att berätta – med mimik, talhastighet, tonfall etc. – och detta får dem att framstå som individer i än högre grad. Samtliga
berättare talar dessutom skånska, något som utöver att fungera karaktäriserande torde underlätta identifikationen för de primära adressaterna, det vill
säga medarbetarna i Malmö stad.

119

Med närvarande avses här att talaren framställs som fysiskt närvarande genom medieringen,
dvs. genom filmen.
120
Enligt EMÖ-projektledaren återberättas Hästarna F av en person som själv fått historien
berättad för sig och som alltså inte har direkt erfarenhet av det hon skildrar.
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9.5.2 Kommunikationssätt
Kommunikationssätten skrift och tal har tagits upp ovan, liksom visuella semiotiska resurser som mimik och gester. I filmberättelserna används även
andra visuella resurser, och det är de som står i fokus i detta avsnitt. Exempelvis är bildens komposition och utsnitt en resurs som kan utnyttjas för att skapa
och upprätthålla relationer. Att talarna i filmberättelserna är avbildade från
axlarna och uppåt är en omständighet som realiserar närhet mellan berättare
och lyssnare (Kress & van Leeuwen 2006, Björkvall 2009).121 Det faktum att
berättaren är placerad i bildens mitt och att hen upptar större delen av bildytan
innebär att hen står i fokus, både bokstavligt och bildligt. Talarna tittar dessutom rakt in i kameran. Detta skapar en illusion av ögonkontakt mellan berättare och lyssnare, något som i sin tur realiserar närhet samtidigt som det innebär ett krav på lyssnaren att förhålla sig talaren och den berättelse som talaren
framför (Kress & van Leeuwen 2006, Björkvall 2009). En muntlig berättelse
kräver alltid en respons av lyssnaren (Polanyi 1985). När berättaren har ögonkontakt med lyssnaren kan detta tolkas som att kravet på respons förstärks.
(Det skulle naturligtvis innebära ett ännu starkare krav om berättaren och lyssnaren hade direktkontakt, dvs. om berättelsen inte medierades via en film).

9.5.3 Skildringar och beskrivningar
Att berättaren i sex av de sju filmberättelserna också är en figur i berättelsevärlden gör att det skeende som skildras, de miljöer som beskrivs etc. kan
förankras direkt i berättaren. I Bittra F förläggs handlingen till ett vårdhem där
berättaren tidigare var chef (se exempel 53). Därmed knyts berättelsevärlden
explicit till berättaren. Formuleringen ena burspråket i exempel 57 bidrar vidare till att förankra miljöbeskrivningen i berättaren. Denna formulering indikerar att berättaren har god kännedom om platsen där berättelsen utspelar sig
(annars torde det ha stått ett burspråk).
I det utdrag ur Fruktad F som återges i exempel 64 får vi se den gamla
mannen ur berättarens ögon.
Exempel 64. Utdrag ur Fruktad F
och gick jag in och liksom såg jag- öppnar dörren och gick in och såg jag där
sitter alltså en gammal klassisk farbror som ser väldigt snäll och charmig ut,
och då känner jag igen den här charmen alltså från Iran liksom så, och han har
en bok i handen, en diktbok, och läser sina böcker och så.

Berättaren fungerar i den gestaltande sekvensen i exempel 64 som åhörarnas
”ställföreträdande upplevare”. Hon beskriver scenen på ett sätt så att även den
som inte var på plats kan se den framför sig.
121

Björkvall (2009:41) kallar det nära personlig distans när en person är avbildad i vanlig
närbild, det vill säga när en persons huvud och axlar eller delar av dem finns med på bilden.
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9.5.4 Värderingar
I filmberättelserna är de värderande språkhandlingarna fler och i regel starkare
än i de skriftliga berättelserna. Liksom skeenden och miljöbeskrivningar förankras även värderingar i hög grad i de muntliga texternas berättarjag och
upplevarjag. Exempel 65 och exempel 66, som består av utdrag ur berättelsen
Puckelboll, visar på dessa skillnader i värderingar mellan de två kategorierna
av berättelser.
Exempel 65. Utdrag ur Puckelboll S
Niklas [från Malmö stad] såg intresserat på medan Johan [konstnären] visade
en skiss över en minst sagt annorlunda fotbollsplan. […] Niklas kände dock
direkt att det här var något för Malmö och såg till att inte slarva bort möjligheten.
Exempel 66. Utdrag ur Puckelboll F
Och Johan hade ett otroligt häftigt koncept […] och vi [på gatukontoret] tyckte
att det här är ju sanslöst, otroligt fräckt. Det här måste vi göra.

I exempel 66 är de värderande orden både fler och starkare än i exempel 65.
Värderingen att Johans koncept var otroligt häftigt knyts till berättarjaget, medan de övriga värderingarna i utdraget snarast förankras i upplevarjaget. (Berättarjagets referent och upplevarjagets referent är dock samma person, nämligen den personliga berättaren.)
Inte bara tillstånd, händelser och föremål i texterna evalueras utan också
berättelserna som sådana. Detta gäller dock inte för de skriftliga berättelserna
och bara för vissa av de filmade. Även denna typ av evaluering förankras i den
personliga berättaren. Exempel 67, som avslutar filmversionen av Fruktad, är
den mest explicita evalueringen av det slaget i analysmaterialet.
Exempel 67. Utdrag ur Fruktad F
[…] och det tycker jag alltså att det är en kul historia faktiskt.

I filmberättelserna uttrycks värderingar inte bara i ord utan också genom leenden, skratt, pauser, tonfall etc. Denna form av evaluering förekommer ibland
tillsammans med verbal evaluering, och i dessa fall förstärker de olika formerna av värderingar varandra. I två fall slutar filmberättelserna dessutom
med en sensmoral som förankras i berättaren. I utdraget i exempel 68, som är
hämtat från Bittra F, delar berättaren med sig av sina tankar kring vad som
hade hänt om inte vårdbiträdet Patrick hade lyckats omvandla den bittra anhöriga kvinnan till en nöjd anhörig.
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Exempel 68. Utdrag ur Bittra F
Och då tänker jag: så många år efter hans död hade hon förmodligen varit lika
bitter fortfarande, om inte Patrick hade gått in och vänt på detta.

Eftersom berättarinstansen i de skriftliga berättelserna är opersonaliserad kan
de värderingar som uttrycks i dessa texter inte förankras i någon berättare i
texten. De kan heller inte förankras i en identifierbar skribent, eftersom de
skriftliga berättelserna i sig inte kan kopplas till någon specifik skribent eller
upphovsperson. (Bara den som har kännedom om texternas tillkomsthistoria
kan göra en sådan koppling.) De enda personer som värderingarna i de skriftliga berättelserna kan knytas till är således figurerna i berättelsevärlden.122

9.5.5 Inramande faser
Ännu en skillnad mellan de två grupperna av berättelser är att fyra av de filmade och bara en av de skriftliga texterna inleds med en introfas utöver rubriken.123 Vidare avslutas sex av de filmade och bara två av de skriftliga berättelserna med en koda (se bilaga 1, där faserna intro och koda i befintliga fall har
markerats i samband med återgivningen av analystexterna). Ett exempel på en
muntlig berättelse med intro och koda samt en skriftlig motsvarighet i avsaknad av dessa faser är Fruktad. Ett intro fungerar så att det förbereder läsarna
eller lyssnarna på vad som komma skall, det vill säga en berättelse. Eventuellt
annonserar berättaren i introt också vad berättelsen kommer att handla om,
vilken innebörd den har eller vilket förhållningssätt som berättaren har till berättelsen och som därmed även läsaren/lyssnaren förväntas inta. Kodan är i
stället en fas där dåtid och nutid knyts samman genom att berättaren återgår
från berättelsens tid till berättandets tid. Intro och koda är alltså faser som ramar in berättandet och konstruerar berättarsituationen. De fungerar i allmänhet relationsskapande och är därmed inslag som kan bidra till att skapa närhet
mellan berättare och lyssnare.

9.5.6 Den interpersonella aspekten framhävs i filmberättelserna
Sammanfattningsvis är filmberättelserna personligt präglade i flera bemärkelser: De berättas av en hörbar och synlig, identifierbar berättare som använder
fler resurser än de verbala för att uttrycka betydelser. Detta bidrar till att skapa
ett intryck av närhet (jfr Eggins, Wignell & Martin 1993). De realiserar starkare värderingar än de skriftliga berättelserna, och såväl värderingar som

122

När de skriftliga texterna används i en viss kontext kan detta dock innebära att värderingarna
i högre eller lägre grad blir möjliga att knyta till en specifik person i den extratextuella världen.
123
Alla berättelser har en introfas i form av en rubrik. Vad jag intresserar mig för här är dock
huruvida introfasen är fylligare än så.

189

skildringar av skeendet, beskrivningar av situationer etc. förankras i den individuella berättaren. Vidare ramas berättelserna in på ett mer personligt sätt
(med hjälp av relationsskapande faser och omtal), och berättaren upplevs ha
direkt ögonkontakt med lyssnarna under berättandet. Därmed framhävs den
interpersonella aspekten (som är en del av all kommunikation) i högre grad i
filmberättelserna än i de skriftliga berättelserna.
Dessutom är det sannolikt att trovärdigheten påverkas av att berättelsen
framförs muntligt och med hjälp av andra semiotiska resurser knutna till människokroppen. Det faktum att berättaren var på plats när de medierade händelserna ägde rum (märk väl att jag utgår från hur det framställs i texten) kan
dessutom stärka trovärdigheten.

9.6 Sammanfattning och diskussion
Syftet med analysen i detta kapitel har varit att undersöka hur situationskontexten inverkar på berättelsen och på den bild som skapas av organisationen i
och genom berättelsen. Detta har undersökts genom komparativa textanalyser.
Analysresultaten visar på en rad skillnader mellan de skriftliga och de muntliga analystexterna. Flera av dessa skillnader kan knytas till det faktum att
berättarinstansen i de skriftliga texterna är opersonaliserad, medan de muntliga texterna framförs av en närvarande, personlig berättare. Ett exempel är att
värderingar kan förankras i en närvarande extratextuell berättare (talaren) och
i en personaliserad berättarinstans, något som gör berättelsen mer personlig
och som också kan förläna den en högre grad av trovärdighet. Om berättaren
dessutom är en figur i berättelsevärlden – vilket är fallet i alla utom en av mina
muntliga analystexter – kan även gestaltande sekvenser förankras i berättaren,
vilket torde öka trovärdigheten ytterligare. Vissa av de skillnader som tagits
upp i analysen ovan kan knytas till kommunikationssättet tal, framför allt det
faktum att betydelser inte enbart realiseras verbalt utan också med hjälp av
exempelvis betoningar och talhastighet. Betydelseskapandet i muntligt berättande sker dessutom i regel med hjälp av exempelvis mimik och gester, vilket
också tagits upp i analysen. Även detta bidrar till att berättelsen framstår som
en personligt präglad skildring. Analysen har således visat på drag i texterna
som gör att filmberättelserna framstår som mer personligt präglade än de
skriftliga berättelserna. I och med att filmberättelserna berättas av en synlig,
hörbar och identifierbar individ skapas också ett intryck av närhet.
Ytterligare en skillnad som kan relateras till den närvarande berättaren är
att både berättelsepoängerna och berättarpoängerna skiljer sig åt mellan vissa
av de skriftliga EMÖ-berättelserna och deras muntliga motsvarigheter. En
central aspekt i det sammanhanget är att muntligt berättande alltid innebär en
självpresentation, vilket gör att det finns en dubbel berättarpoäng i filmberättelserna – utöver den institutionella berättarpoängen, som hänför sig till organisationen, finns också en personlig berättarpoäng, som hänför sig till talaren.
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Att filmberättelserna i högre grad handlar om händelser som är anmärkningsvärda i sig gör att de ligger närmare det vardagliga berättandet. De skriftliga
berättelserna, vars berättelsepoänger är tydligare relaterade till Malmö stad
och de värden som omhuldas av organisationsledningen, utmärker sig i större
utsträckning som strategiska berättelser.
När det kommer till aspekten konkretionsgrad framstår filmberättelserna
som mer prototypiska berättelser, mot bakgrund av att berättelsen som kommunikationsform utmärks av konkretion och förkroppsligande (se 4.4.1). Att
de skriftliga EMÖ-berättelserna präglas av en högre abstraktionsgrad bidrar
till att de framstår som mer distanserade än de filmade, ett intryck som förstärks av att berättarinstansen är opersonaliserad. Skillnaden i konkretionsgrad
mellan de skriftliga och de filmade berättelserna kan dock inte entydigt relateras till den personliga berättaren eller till kommunikationssättet. Som
nämnts ovan hade skribenterna fått vissa instruktioner inför skrivandet. Talarna däremot fick berätta som det föll sig naturligt för dem – uppenbarligen
resulterade detta i berättelser präglade av högre konkretionsgrad.
När enskilda personer träder fram som berättare av strategiska berättelser
kan de (i bästa fall, sett ur ledningens perspektiv) fungera som personifikationer av organisationen. Därmed framstår organisationen mer som en mänsklig aktör, präglad av mänskliga karaktäristika. Detta torde underlätta såväl
identifikation som skapandet av relationer mellan organisationen och externa
personer.
De personliga berättarna, som i och genom berättandet konstruerar både
(en bild av) sig själva och (en bild av) organisationen, kan fungera som identifikationsobjekt och förebilder, som visar hur de värden som organisationen
officiellt omhuldar kan iscensättas i vardagen. De medarbetare som agerar berättare kan också, i idealfallet (fortfarande ur organisationsledningens synvinkel), knytas närmare organisationen, i och med att de inte längre bara representerar sig själva utan också organisationen. Genom berättandet förenas talaren och organisationen i ett gemensamt projekt. Därmed stadfästs en gemenskap mellan dem. Eftersom talaren också ingår i en gemenskap med sina
kolleger kan följden bli att även kollegerna som utgör talarens publik knyts
närmare organisationen. Den personliga berättaren ger organisationen ett ansikte och kan därmed potentiellt fungera som ett ankare för den gemenskap
som organisationen står för.
Varje talare bidrar dessutom med personligt ”trovärdighetskapital” som de
lånar ut till organisationen; i och med berättandet tar de på sig ett personligt
ansvar och ställer sig bakom berättelsen. Organisationen står inte som ensam
Ansvarig, vilket är fallet med de skriftliga analystexterna, utan den backas upp
av de personliga berättarna.
I nästa steg bygger strategiskt berättande på att organisationen drar sig tillbaka och blir osynlig medan individer träder fram som de enda Ansvariga.
Detta sker när berättelserna dyker upp i kontexter som inte förknippas med
organisationen eller i kanaler som inte ägs av organisationen, exempelvis när
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en privatperson återberättar en EMÖ-berättelse för en bekant inom ramen för
ett vardagligt samtal. På så sätt kan organisationen lyckas sprida sitt budskap
utan att stå som Ansvarig för det, vilket kan stärka trovärdigheten ytterligare,
eftersom berättelserna inte längre framstår som marknadsföringsredskap.
Vardagligt berättande har historiskt sett företrädesvis varit en muntlig praktik. I de sociala mediernas tidevarv är detta något som håller på att förändras.
Allt fler konsulter och anhängare av corporate storytelling talar numera inte
bara om word-of-mouth utan också om word-of-mouse. En hypotes, som genererats av analysen i detta kapitel, är att det primära inte är att berättelserna
sprids i muntlig form eller som filmer utan att de förankras i individer och
sprids från person till person. Därmed förändras konstellationen av berättarroller och berättelsen kan anpassas till nya kontexter och förankras i nya personer, vilket den organisation som står bakom berättelsen kan dra nytta av.
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10 Delaktighet och intertextualitet

På senare år har marknadsföringen förändrats så att interaktion och delaktighet
i hög grad står i centrum, något som givetvis har att göra med det förändrade
medielandskapet; sociala medier möjliggör interaktion. Även texter i traditionella medier, som papperstidningar, bygger dock på interaktion. Fokus i
följande kapitel är strategiska berättelser som skapas i interaktion mellan
företag och externa aktörer. Det rör sig om en typ av berättande där företag,
konsumenter och massmedier aktivt medverkar i skapandet av berättelserna.
I en marknadsföringskontext talas det i detta sammanhang om samskapande
av berättelser och – på en mer generell nivå – om samskapande av ”varumärkets mening” (se t.ex. Hatch & Schultz 2010). De samskapade berättelserna
och, inte minst, samskapandet som aktivitet syftar till att engagera externa
personer, göra dem delaktiga i varumärkesbyggandet och uppmuntra dem att
dela de värden som företaget omhuldar (se 2.2). Enligt tidigare forskning
(t.ex. Singh & Sonnenburg 2012) handlar interaktivt strategiskt berättande om
både kreativitet och kontroll; de organisationsföreträdare som driver eller
understödjer berättandet utnyttjar sin egen och andras kreativitet, samtidigt
som de ofta försöker styra processen och de berättelser som denna process
resulterar i, bland annat genom att tillhandahålla redan befintliga berättelser
som ramverk.
Den fråga som besvaras i detta kapitel är: Vad innebär samskapande av
berättelser för bilden av organisationen, för de identifikationserbjudanden som
realiseras och för de relationer som skapas? Att besvara denna fråga är det
övergripande syftet med analysen. Dessutom finns i detta kapitel en mer metodinriktad ambition som består i att jag vill att undersöka rekontextualisering
i strategiska berättelser.
I en mening är naturligtvis alla berättelser samskapade; utifrån ett dialogiskt perspektiv är det otänkbart med texter som bara har en enda upphovsperson, eftersom all slags kommunikation sker i samspel med andra röster (inklusive andra egna röster, vilket innebär att jaget också för en ständig dialog med
sig själv, se t.ex. Linell 2009). I detta kapitel avses dock något mer påtagligt
med samskapade berättelser, nämligen skriftliga texter som skapas och utformas av minst två parter. De olika parterna deltar i den konkreta berättarprocessen antingen genom att bidra med olika texter eller genom att den ena parten sätter upp ramar för den andra partens berättande, exempelvis i form av

193

instruktioner (se 10.5).124 I det förstnämnda fallet kan en part bidra med berättelser som återberättas eller anspelas på i en text skriven av en annan part
(se 10.2). Alternativt kan berättelsen växa fram stegvis, i växelverkan mellan
företaget och de externa personerna (se 10.3 och 10.4); den ena parten agerar
och väntar sedan på att den andra parten ska reagera, och på så vis iscensätts
berättelsen samtidigt som den berättas.
Analysmaterialet utgörs av texter och textkedjor som skapats i interaktion
mellan företag, konsumenter och massmedier och som på olika sätt kan betraktas som samskapade berättelser. Urvalet grundas på att det finns intertextuella relationer mellan dessa samskapade berättelser och företagens egna
berättelser, det vill säga berättelser som tidigare publicerats i företagens egna
kanaler. Närmare bestämt består mitt primära analysmaterial av texter från
tidningar, en blogg och en Facebooksida. Analystexterna kallar jag Reportaget, Bloggtextkedjan, Tidningstextkedjan och FB-texterna. Dessa fyra
material undersöks i var sin delanalys. Texterna presenteras närmare i samband med respektive analys. De skriftliga delarna av Reportaget, Bloggtextkedjan och Tidningstextkedjan återges dessutom i bilaga 2, medan två av FBtexterna återges i 10.5.
Jämförelsematerialet från Fjällräven består av texter som fram till 2013 låg
på underavdelningen Historia på Fjällrävens webbplats samt av texter om
Fjällrävens historia publicerade i företagets produktkatalog från 2010. Framför allt används Börjantexten (se 8.3) och berättelsen En bärande idé, som
hämtats från produktkatalogen och som återges i bilaga 2, som jämförelsematerial.125 Den berättelse som används som jämförelsematerial från Max är
Hamburgerkriget (se 8.4). En översiktlig bild av analysmaterialet ges i tabell 13.
Tabell 13. Analysmaterial i kapitel 10

Primärt analysmaterial Jämförelsematerial
Fjällrävens egna berättelser om företagets histoReportaget
ria, främst Börjantexten och En bärande idé
Fjällrävens egna berättelser om företagets histoBloggtextkedjan
ria, främst Börjantexten
Tidningstextkedjan
Max egen berättelse Hamburgerkriget
Fjällrävens egna berättelser om företagets histoFB-texterna
ria, främst Börjantexten
I viss mån undersöks även intertextuella relationer mellan två av de primära
analysmaterialen: nämligen Reportaget och Bloggtextkedjan.
124

EMÖ-berättelserna är exempel på samskapade berättelser där den ena parten (projektledningen) satt upp ramar för den den andra partens (medarbetarnas) berättande (se 5.2.1).
125
En till ordalydelsen nästan identisk text låg tidigare, fram till 2013, på Fjällrävens webbplats
på underavdelningen Historia.
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10.1 Metod
För att besvara kapitlets övergripande fråga undersöker jag analysmaterialet
med fokus på likheter och skillnader mellan de samskapade berättelserna och
företagens egna berättelser. I fokus för jämförelsen står aktantstrukturer och
värden. En central aspekt i analysen är vilka nya betydelser som uppstår när
textelementen rekontextualiseras. Ofta rör det sig om betydelseförskjutningar
i bemärkelsen att den betydelse som ett visst textelement realiserar inte förändras helt utan snarare modifieras när elementet förekommer i olika sammanhang. I samtliga analyser används Greimas aktantrollsbegrepp samt
agentrollsbegreppet hjälte (se 6.1). I vissa avsnitt presenteras texterna dessutom med hjälp av fasbegrepp (se 6.2). Hur jag går tillväga för att urskilja
värden i mina analystexter redovisas i 6.3. Vid några tillfällen används Goffmans (1981) begrepp principal, som jag översätter med Ansvarig. Detta begrepp står för en mer övergripande och abstrakt berättarroll som innebär ett
ansvar för berättelsens innehåll (se 9.1.4).
Analysen är uppdelad i fyra avsnitt. De fyra delanalyserna är inte helt parallella. Eftersom analysmaterialen skiljer sig från varandra har jag i stället
valt att låta dem bidra till undersökningen på olika sätt. På så vis kan en mer
mångfacetterad bild ges av både samskapande och rekontextualisering i relation till strategiska berättelser. På en övergripande nivå intresserar jag mig
dock för vad som är konstant och vad som förändras i den bild som ges av
företaget i och genom berättelserna.

10.2 Reportaget
I Svenska Dagbladet publicerades den 12 april 2009 ett sexsidigt reportage
med rubriken Bärande berättelse. Med tanke på att reportaget återfinns i tidningens söndagsbilaga kan slutsatsen dras att det vänder sig till allmänintresserade morgontidningsläsare som vill ta del av fördjupande artiklar om aktuella händelser, personer och fenomen. Reportaget, som består av verbal text
och sjutton bilder (samt ytterligare fyra bilder i minimal storlek i samband
med en kompletterande faktatext), återges i originallayout i figur 6.
Reportaget inleds med en ingress, vars sista mening sammanfattar vad artikeln handlar om: Vi [Svenska Dagbladet] undersöker berättandets betydelse
inom modern marknadsföring och historien bakom logotypen som blivit en
FOLKHEMSSYMBOL [versaler i original].
Reportaget handlar med andra ord om strategiskt berättande i marknadsföring, och Fjällräven fungerar som det främsta illustrerande exemplet. Texten
är personligt hållen; reportern omtalar sig själv med pronomen i första person
både i början och i slutet av artikeln och han ger uttryck för sina iakttagelser,
reflektioner och känslor.
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Figur 6. Reportaget i originallayout
(Källa: Svenska Dagbladet 2009-04-12)
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10.2.1 De samskapade berättelserna
Analysen av Reportaget fokuserar på två typer av samskapade berättelser. För
det första går det i Reportaget att urskilja en aktantstruktur där både reportern
och Fjällräven innehar aktantroller. För det andra rekontextualiseras (eller
återges) flera av Fjällrävens egna berättelser i Reportaget, mestadels i fragmentarisk eller komprimerad form (en berättelse återges också i mer fullständig form). Fragmenten består i vissa fall av enstaka element som framstår som
centrala i Fjällrävens grundberättelse. De återgivna berättelserna och berättelsefragmenten kan betraktas som samskapade i den meningen att reportern använder berättelseelement som härstammar från Fjällrävens egna berättelser
och formger dem på ett sätt så att de fyller en funktion i Reportaget. Denna
typ av rekontextualisering av konkreta textelement förekommer inte i någon
större utsträckning i de övriga texter som analyseras i detta kapitel.

10.2.2 Aktantstruktur: Reportern som subjekt med ett nytt objekt
Den nämnda aktantstrukturen i Reportaget ser ut som följer: Reportern är subjekt och mottagare. Objektet är att framstå som en både ansvarsfull och naturälskande förälder. Hjälpare är ryggsäcken som reportern köper till sin son och
givare är Fjällräven. Denna narrativa struktur, som går ut på att konsumenter
får tillgång till immateriella världen tack vare Fjällräven och företagets produkter, känns i grunden igen från flera av Fjällrävens egna berättelser. Reportern skriver därmed in sig själv som mottagare i den samskapade berättelsen.
Den narrativa grundstruktur som finns i Fjällrävens egna berättelser har
dock förskjutits i Reportaget. Medan objektet i Fjällrävens egna berättelser är
kvalitetstid i naturen är objektet i Reportaget en specifik identitet. Att reportern eftersträvar en identitet som är förknippad med både naturkärlek och ansvarstagande föräldraskap framkommer i det utdrag som återges i exempel 69.
Exempel 69. Utdrag ur Reportaget
När jag köpte en gul Kånken mini till min lille son gjorde jag det inte i första
hand för att den är så väldigt praktisk och har ett inbyggt sittunderlag och plats
för en liten termos. Jag gjorde det för att bygga vidare på storyn om mannen
jag önskade att jag vore: En ansvarsfull och naturälskande småbarnsförälder.
Nu försöker jag inte låtsas om att den lilla ryggsäcken fortfarande ligger kvar
i garderoben oanvänd, trots att vårsolen lyser utanför fönstret.

I exempel 69 är objektet klart uttalat: reportern uppger att han önskar att han
vore en ansvarsfull och naturälskande småbarnsförälder. (Att han redan är
småbarnsförälder har framgått tidigare i Reportaget, vilket innebär att det blir
naturligt att sluta sig till att det är värdena ansvar och naturkärlek som han nu
eftertraktar). Dessutom introducerar reportern i någon mån en motståndaraktant (dvs. ett hinder) i den samskapade berättelse som kommer till uttryck i
Reportaget. Upplysningen om att den lilla ryggsäcken fortfarande ligger kvar
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i garderoben oanvänd (se exempel 69) tyder på att reportern i själva verket
inte är någon större naturfantast. Att han försöker att inte låtsas om att
ryggsäcken inte har använts indikerar att det finns en olöst konflikt: han vill
känna sig som en naturälskande förälder, men något hindrar honom från att ge
sig ut i naturen. Att ryggsäcken fortfarande är oanvänd och att detta är något
som reportern försöker att inte låtsas om tyder dessutom på att han tvivlar på
att det verkligen går att tillskansa sig en identitet genom att köpa specifika
varor. Detta är något som kan stärka Reportagets trovärdighet, eftersom det
gör att artikeln inte framstår som ren textreklam. Samtidigt innebär reporterns
tvivel att berättelsen framstår som ett effektivt marknadsföringsredskap, i och
med att han trots allt har köpt ryggsäcken.
Utdraget i exempel 70 visar hur Reportern inte bara lyfter fram sig själv
som mottagare i den samskapade berättelsen utan också för in två andra mottagare, som inte figurerar i Fjällrävens egna berättelser och som Fjällräven
snarare tar avstånd från.
Exempel 70. Utdrag ur Reportaget
[…] det är användarna själva, inte pr-folket, som bestämmer vilken berättelse
som ryms i en logotyp. Den ihoprullade räven betyder en sak för fotbollshuliganen. En annan för friluftsmänniskan. En tredje för Brommastekaren. Och
ytterligare en för mig, den stressade småbarnspappan, som krökt över tangentbordet drömmer sig tillbaka till barndomens skogspromenader.

I exempel 70 hänvisar reportern till inte mindre än fyra kategorier av mottagare. Utöver friluftsmänniskan (som även förekommer i Fjällrävens egna berättelser) och den stressade småbarnsföräldern för han också in fotbollshuliganen och Brommastekaren som mottagare i den samskapade berättelsen om
Fjällräven. Fotbollshuliganen är en rollinnehavare som Fjällräven uttryckligen
tar avstånd från i Reportaget. Även värden som trend och moderiktighet, som
kan tillskrivas Brommastekaren, är något som Fjällräven distanserar sig från i
många sammanhang (exempelvis i Reportaget).
Reportaget är en journalistisk text som uppges behandla ämnet corporate
storytelling. Den berättelse som ovan har urskilts i Reportaget fyller en åskådliggörande och personifierande funktion i relation till syftet att ge läsarna en
fördjupad bild av corporate storytelling. Berättelsen kan också tolkas som ett
argument för att strategiskt berättande fungerar.

10.2.3 Värden: Konkreta intertextuella spår
Som nämnts ovan innehåller Reportaget en rad mer konkreta spår av Fjällrävens egna berättelser. Reportagets berättelse om Kånkenryggsäcken är så
pass lik Fjällrävens egen berättelse att det är uppenbart att reportern måste ha
tagit del av (någon version av) den sistnämnda. Med andra ord finns i denna
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analystext belägg inte bara för normsamspel utan också för mer påtagliga intertextuella relationer som i hög grad påminner om textsamspel (se 4.2.1).126
Detta är en skillnad jämfört med de övriga texter som analyseras i kapitlet.
Berättelsen om Kånkenryggsäcken har publicerats tidigare, bland annat i
en längre variant i en tidningsannons och i Fjällrävens produktkatalog från
jubileumsåret 2010. När berättelsen publiceras i Fjällrävens egna kanaler
fyller den funktionen att marknadsföra Kånken. I den nya ko-text som utgörs
av Reportaget fyller den i stället funktionen att exemplifiera corporate storytelling och att lyfta fram Fjällräven som ett berättande företag. Berättelsen
upptar de tre första styckena av Reportagets brödtext. Det explicitgörs inte att
det är Fjällrävens röst som hörs i denna passage, men det kan betraktas som
underförstått. När läsarna senare i artikeln får ta del av berättelsen om Grönlandsjackan och materialet G-1000 sker dock ett tydligt markerat talarbyte,
vilket framgår av utdraget i exempel 71.
Exempel 71. Utdrag ur Reportaget
Som anställd på Fjällräven kan du inte räkna med att få dricka champagne på
flärdfulla modemässor. Däremot får du koka frystorkad mat på spritkök och bo
i tält i den svenska fjällvärlden under företagets årliga materialtester.
– På 1960-talet fanns inga bra friluftsplagg, inte ens i det militära. Åke
sydde en jacka av vanlig tältduk som var vindtät, stark och tålig. För att förstärka den ytterligare började han experimentera med skidvalla och bivax. Så
föddes vår Grönlandsjacka och materialet G-1000, säger Engström.
Han gräver fram en gammal produktkatalog ur ett arkivskåp.

I utdraget i exempel 71 är det marknadschefen som står för citatet där berättelsen förmedlas. Citatet både föregås och följs av skribentpassager, det vill
säga text som inte utgörs av citat och som reportern därmed underförstått är
Ansvarig för.127
Det är rimligt att se återgivningen av Kånkenberättelsen som en rekontextualisering av en berättelse. I exempel 71 är det däremot snarast ett referat av
en berättelse som görs; i detta fall skulle vi möjligen kunna tala om en rekontextualisering av berättelsens fabula eller intrig. Reportaget innehåller också
många fragment från Fjällrävens egna berättelser. Det rör sig i flera fall om
föremål och företeelser som återkommer så ofta i Fjällrävens egna berättelser
att de framstår som centrala berättelseelement eller signalord (se tabell 14).
126

Fjällräven berättar om Kånkenryggsäcken i olika sammanhang. Exakt vilken eller vilka av
de befintliga berättelseversioner som reportern tagit del av och bygger sitt återberättande på
framgår inte av Reportaget. Reportern anger heller inte att det rör sig om en återberättelse utan
detta är underförstått. Den intertextuella relationen är således inte manifest, vilket enligt Ledin
(2001:32) är ett krav för att det ska gå att tala om textsamspel.
127
En längre version av berättelsen om Grönlandsjackan och materialet G-1000 fanns tidigare
(fram till 2013) publicerad på Fjällrävens webbplats under rubriken Våra första friluftskläder
och även i produktkatalogen från jubileumsåret 2010 (s. 41).
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Tabell 14. Exempel på intertextuella relationer mellan Reportaget och Fjärrävens
egna texter
Signalord
Reportaget
Fjällrävens texter
el. företeelse
träram
Ex.72. […] den väg som staEx. 73. Fjällrävens historia
kades ut av Åke Nordin i bör- började år 1950 när Åke Norjan av 1950-talet då denne
din, en 14-årig grabb från
som 14-åring byggde en
nordsvenska Örnsköldsvik,
bärram av trä till sin ryggskulle ge sig ut på en fjällsäck.
vandring. […] Han tog saken i
egna händer och byggde en
ram av trä. (Börjantexten)
Ex. 74. Från vårt lilla källarutrymme i Örnsköldsvik och en
ryggsäcksram av trä har vi nu
expanderat till alla hörn av
världen samtidigt som vi har
utvecklat revolutionerande
ryggsäckar, tält, sovsäckar och
friluftskläder. (Börjantexten)
vandra

Ex. 75. Engström har vandrat
i samma skogar som Åke
Nordin och är uppvuxen i
Örnsköldsvik några kilometer
från källarlokalen där allting
startade.

Ex. 76. Fjällrävens historia
började år 1950 när Åke Nordin, en 14-årig grabb från
nordsvenska Örnsköldsvik,
skulle ge sig ut på en fjällvandring. (Börjantexten)

källaren

Ex. 77. Den är från tiden då
Nordin fortfarande hade sitt
högkvarter i källaren till hyreshuset där han bodde med
fru och barn.

Ex. 79. Från vårt lilla källarutrymme i Örnsköldsvik och en
ryggsäcksram av trä har vi nu
expanderat till alla hörn av
världen samtidigt som vi har
utvecklat revolutionerande
ryggsäckar, tält, sovsäckar och
friluftskläder. (Börjantexten)

Ex. 78. Engström har vandrat
i samma skogar som Åke
Nordin och är uppvuxen i
Örnsköldsvik några kilometer
från källarlokalen där allting
startade.
det militära
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Ex. 80. – På 1960-talet fanns
inga bra friluftsplagg, inte
ens i det militära.

Ex. 81. Inte ens hos rikets
främsta elitförband höll utrustningen måttet, ansåg han
[Åke]. (En bärande idé)

Exemplen i tabell 14 visar på rekontextualiseringar av centrala (om än
mycket lokala) element i Fjällrävens berättelser. Referenser till det militära
(framför allt till Fallskärmsjägarskolan, där Åke gjorde sin militärtjänstgöring)
är ett återkommande inslag i Fjällrävens egna berättelser. Källaren där Åke från
början bedrev sin verksamhet nämns ofta. Likaså återkommer uppgiften om att
den första ryggsäcksramen var gjord av trä. Ordet vandra förekommer allt som
oftast i olika former i relation till Åke och Fjällräven (se även exempel 23 i
kapitel 7).128 Dessa ord och företeelser har blivit symboliskt laddade i Fjällrävens kommunikation; genom åren tycks de ha blivit till hela ”betydelsepaket”
(jfr begreppet fantasy theme, se Foss 1996). Även referenserna till Norrland är
exempel på sådana betydelsebärande detaljer.
Som framgår av exemplen i tabell 14 återfinns dessa centrala element både
i skribentpassager (exempel 72, exempel 75, exempel 77 och exempel 78) och
i citat (exempel 80): Mellan exempel 81 och exempel 80 har en tydlig betydelseförskjutning ägt rum: I Fjällrävens egen berättelse är det Åke som anser
att utrustningen inte håller måttet hos rikets främsta elitförband, medan det i
Reportaget är marknadschefen som framställer denna åsikt som ett faktum.
Den förändring som äger rum här består inte bara i en skärpning av modaliteten. Den innebär också att marknadschefen till viss del övertar den roll som
Åke har i Fjällrävens egna berättelser. Denna tolkning understöds av att Åke
Nordin och Fjällrävens marknadschef avbildas på var sitt jämstort porträttfoto
i Reportaget.
När de rekontextualiserade elementen återfinns i skribentpassager innebär
det att reporterns och Fjällrävens röst blandas, dock utan att läsaren blir upplyst om att så är fallet; det finns inga markeringar i texten som anger att det
sker ett talarbyte (jfr Ledin 1997). Att en blandning av röster förekommer i
tidningsartiklar är inte förvånande – journalister är naturligtvis beroende av
sina källor för att få information. Det intressanta här är att ord som i företagets
diskurs är starkt symbolladdade används i skribentpassager, det vill säga i text
som reportern är Ansvarig för.
Även Reportagets rubrik, ordleken Bärande berättelse, har en tydlig intertextuell prägel; som nämnts tidigare finns i Fjällrävens produktkatalog från
2010 en berättelse om de första ryggsäckarna med rubriken En bärande idé.
Både i produktkatalogen och i Reportaget finns en bild av en Fjällrävenryggsäck i anslutning till rubriken (se figur 7). Här uttrycks alltså den positiva
evalueringen bärande i olika sammanhang men med samma utnyttjande av
den dubbla betydelsen hos ordet (den konkreta betydelsen, som bilderna står
för, och den metaforiska och evaluerande, som aktualiseras i rubrikerna).
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Ett stöd för att ordet vandra är att betrakta som ett speciellt ord, laddat med symbolisk betydelse, i Fjällrävens vokabulär är att det används på en framskjuten plats i samband med remedieringen av en betydelsefull händelse i företagets historia, nämligen grundarens bortgång.
Rubriken på den minnesartikel som skrivs om grundaren i koncernens årsredovisning lyder:
”Fjällrävens grundare har vandrat vidare” (Fenix 2014:3).
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Figur 7. Metaforen bärande
Till vänster Fjällrävens produktkatalog för 2010 (s. 16–17) och till höger första
sidan av Reportaget (från Svenska Dagbladet 2009-04-12).

Fjällrävens berättelser och berättelsefragment inlemmas i en ny kontext när de
lyfts in i Reportaget. Redan av överingressen, som återges i exempel 82, framgår det att företagens berättande i Reportaget sätts in i ett marknadsekonomiskt ramverk, där marknadsföring spelar en avgörande roll.
Exempel 82. Utdrag ur Reportaget
FINANSKRISEN har slagit hårt mot modeindustrin. Men ett företag trotsar
konjunkturen. Norrländska FJÄLLRÄVEN GÖR REKORDVINSTER när
konkurrenterna backar. Vi undersöker berättandets betydelse inom modern
marknadsföring och historien bakom logotypen som blivit en FOLKHEMSSYMBOL. [versaler i original]

Ett av de antaganden som överingressen vilar på är att berättande är betydelsefullt för företags försäljningsframgångar. Ett annat är att historien finns
bakom logotypen, vilket indikerar att den skulle vara något mer autentiskt och
mer grundläggande – snarare än att historien är en del av varumärket. Berättande som marknadsföringsverktyg framställs därmed som något annorlunda
och mer autentiskt än andra former av marknadsföring, ett intryck som stärks
av att artikeln innehåller så många av Fjällrävens egna berättelser och berättelsefragment. (Att i en sådan mängd återge exempelvis traditionell annonstext i en tidningsartikel skulle med all sannolikhet antas strida mot riktlinjerna
för textreklam, som är en del av de pressetiska reglerna.129) I artikeln framställs
således Fjällräven som ett företag som ägnar sig åt autentisk kommunikation,
och berättelsefragmenten bidrar till denna inramning.
129

De pressetiska reglerna finns samlade i Spelregler för press, radio, TV. Reglerna återfinns
bland annat på Svenska journalistförbundets webbplats:
https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-press-radio-och-tv (hämtat 2013-01-02).
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10.2.4 Värden: Normsamspel
Flera av de värden som uttrycks i Fjällrävens egna berättelser förknippas även
i Reportaget med företaget. Detta är att betrakta som ett normsamspel, eftersom värden och värderingar är relaterade till specifika diskurser. Exempel
på sådana rekontextualiserade värden är tradition och kontinuitet, som realiseras i utdraget i exempel 83.
Exempel 83. Utdrag ur Reportaget
Engström har vandrat i samma skogar som Åke Nordin och är uppvuxen i
Örnsköldsvik några kilometer från källarlokalen där allting startade. […] Han
kan inte nog betona vikten av att produkterna håller sig till företagets övergripande historia, den väg som stakades ut av Åke Nordin i början av 1950-talet
då denne som 14-åring byggde en bärram av trä till sin ryggsäck.

I den första meningen i exempel 83 är det reportern som är Ansvarig för budskapet. Han bygger här vidare på Fjällrävens egna berättelser om Åke Nordin
genom att inlemma marknadschefen, som därmed blir en aktör i Fjällrävens
framväxande grundberättelse; han blir något mer än en marknadschef – han
blir en symbol för Fjällrävens essens. I exemplets andra mening (som inleds
med orden Han kan inte nog betona …) är det Fjällrävens marknadschef som
står för de värden som uttrycks i och med att han citeras indirekt. I utdraget i
exempel 84 råder det motsatta förhållandet.
Exempel 84. Utdrag ur Reportaget
– Det är onödigt att krångla till det. Det kändes självklart att berätta historien
rakt upp och ner, säger marknadschefen Jerry Engström och visar en helsidesannons från Fjällräven Kånkens 30-årsjubileum. Han är inte bara klädd från
topp till tå i Fjällrävens kläder. Han talar med exakt samma dialekt som företagets grundare.

I exempel 84 är det inledningsvis marknadschefen som ger uttryck för värden
som enkelhet, autenticitet och äkthet (genom att hävda att det kändes självklart
att berätta historien rakt upp och ner utan att krångla till det). Mot slutet är det
i stället reportern som aktualiserar dessa värden (genom att framhålla att marknadschefen är klädd i Fjällrävens kläder från topp till tå och att han dessutom
talar samma dialekt som Fjällrävens grundare). Att marknadschefen bär Fjällrävenkläder och talar samma dialekt som grundaren indikerar att han verkligen är en äkta ”Fjällrävenmänniska” och en värdig arvtagare till Åke. Dessutom realiseras värdet kontinuitet. Exempel 83 och 84 visar alltså hur värden
som tidigare realiserats i Fjällrävens egna berättelser nu kommer till uttryck i
skribentpassager i Reportaget. Detta kan tolkas som att reportern går in som
en garant för att dessa värden verkligen hör ihop med Fjällräven.
Funktionalitet är ett värde som återkommande realiseras i Fjällrävens egna
berättelser och det knyts då till företagets produkter. Exempelvis framställs
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den ryggsäcksram som Åke uppfinner som funktionell i Börjantexten. I berättelsen En bärande idé finns en explicit utsaga om att Åke när han stod i begrepp att starta Fjällräven var övertygad om att det fanns en marknad för funktionell och stryktålig friluftsutrustning. Även i exempel 85 aktualiseras värdet
funktionalitet, samtidigt som Fjällräven framställs som ett berättande företag.
Exempel 85. Utdrag ur Reportaget
De flesta kunder köper storlekarna XS eller XXS och det finns till och med en
historia bakom dunjackornas storlek, berättar Engström. Åke Nordin var fallskärmsjägare. De överdimensionerade jackorna är tillverkade enligt militär
förebild och ska egentligen bäras utanpå vinterkläderna.

Funktionaliteten knyts i exempel 85 här till de överdimensionerade jackorna
(som är ämnade att bäras utanpå vinterkläderna) – och detta görs genom en
koppling till Åke och hans livshistoria, närmare bestämt till det faktum att han
var fallskärmsjägare.
Både i Fjällrävens egna berättelser och i Reportaget framställs Åke som
kreativ, nytänkande och hängiven genom de handlingar han utför, inte minst i
utdraget som återges i exempel 86.
Exempel 86. Utdrag ur Reportaget
Nordin brukade själv testa sovsäckarnas isolerande förmåga genom att sova i
dem på balkongen mitt i vintern.

Att utföra den handling som tillskrivs Åke i exempel 86 – det vill säga att sova
på balkongen mitt i vintern – tyder på egensinne och uthållighet, två andra
egenskaper som Åke präglas av också i Fjällrävens egna berättelser.
Även värden som har att göra med nostalgi, barndomsminnen och det
svenska folkhemmet realiseras i såväl Fjällrävens egna berättelser som Reportaget. I berättelsen En bärande idé annonserar Fjällräven i Svenska Turistföreningens tidning, och i berättelsen om Kånkenryggsäcken (som även återges
i produktkatalogen från 2010) samarbetar Åke med Svenska Scoutförbundet.
I Reportaget beskrivs Fjällrävens logotyp som en folkhemssymbol;
Kånkenryggsäcken förknippas med Mulleskolor och varumärket Fjällräven
med barndomens skogspromenader. Friluftsliv framställs dessutom som något
självklart positivt i såväl Reportaget som Fjällrävens egna berättelser; det behövs inga argument för naturvistelser och friluftsliv. I Reportaget framhävs
och evalueras naturen främst genom flera av bilderna, som föreställer vidsträckta naturscenerier med berg i bakgrunden och människor som befinner
sig mitt i denna natur (se figur 6).130
130

Fjällräven äger rättigheterna till två av dessa bilder, enligt bildbylinen; den ena bilden är
dessutom identisk med den bild som utgör en del av berättelsen Börjantexten (men spegelvänd
och annorlunda beskuren).
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Även i utdraget i exempel 87, som är hämtat från slutet av Reportaget, står
naturen för något positivt, samtidigt som den förknippas med Fjällräven.
Exempel 87. Utdrag ur Reportaget
När jag köpte en gul Kånken mini till min lille son gjorde jag det inte i första
hand för att den är så väldigt praktisk och har ett inbyggt sittunderlag och plats
för en liten termos. Jag gjorde det för att bygga vidare på storyn om mannen
jag önskade att jag vore: En ansvarsfull och naturälskande småbarnsförälder.

I exempel 87 knyts värdet ansvar till föräldraskap. Ansvar är ett värde som
lyfts fram också i Börjantexten. Men då handlar det om en annan typ av ansvar
än det en förälder har gentemot sina barn: I Börjantexten framställs Fjällräven
som ett företag med en stolt tradition av att agera ansvarsfullt mot djur och
natur. Denna typ av ansvar aktualiseras inte i Reportaget. Tvärtom blir läsaren, i det utdrag som återges i exempel 88, upplyst om att Fjällräven planerar
att förstöra ett antal jackor av den enda orsaken att de ger ett allt för trendigt
intryck och inte är ”tillräckligt mycket Fjällräven”, något som knappast kan
betraktas som ett miljövänligt agerande.
Exempel 88. Utdrag ur Reportaget
Bredvid hans skrivbord står en klädhängare med olivgröna jackor med den karaktäristiska ihoprullade räven på armen. De kommer aldrig att nå butikerna
utan förstöras. De ger ett allt för trendigt intryck och är inte ”tillräckligt mycket
Fjällräven”, som Engström uttrycker det.

Exempel 88 kan ses som ett belägg för att reportern inte bara går in som en
garant för flera av de specifika värden som realiseras i Fjällrävens egna berättelser (och i företagets övriga kommunikation) – i viss mån tycks han också
godta Fjällrävens tolkningar utan att ifrågasätta dem. Att jackorna ska kasseras
får i artikeln stå för det faktum att Fjällräven, enligt marknadschefen, inte satsar på trendighet. Miljöhänsyn är inte en fråga som aktualiseras i Reportaget,
inte ens i relation till uppgiften om att jackorna ska förstöras, trots att det kan
synas vara relevant att ta upp frågan då.

10.3 Bloggtextkedjan
Dagen efter att Reportaget varit infört i Svenska Dagbladet publicerades ett
blogginlägg länkat till Reportaget på en blogg med namnet Livet runt 30…5
eller livet mellan kortkort och knytblus.131 Inlägget fick ett antal kommentarer,
bland annat ett svar från Fjällrävens marknadschef. Bloggaren gav i sin tur
131

Den aktuella bloggen, som vid tidpunkten för publiceringen av Reportaget låg öppen för
alla, är inte längre tillgänglig för allmänheten. Återgivningen av bloggtexterna i avhandlingen
sker dock med bloggarens samtycke.
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respons på marknadschefens svar, bland annat i form av ett nytt inlägg. Dessa
tre analystexter kallar jag Inlägg 1, Kommentaren och Inlägg 2. Med en sammanfattande benämning kallar jag dem Bloggtextkedjan. Denna textkedja har
alltså avgränsats av mig i analytiskt syfte. I själva verket är den en del av en
längre textkedja, där bland annat Reportaget ingår (se figur 8). Inläggen består
både av verbal text och av bild i form av foton, medan Kommentaren enbart
utgörs av verbal text.

(Reportaget) → Inlägg 1 → Kommentaren → Inlägg 2
Figur 8. Bloggtextkedjan (med Reportaget)

De flesta – men inte alla – kommentarer som följde på de båda blogginläggen
verkar vara skrivna av personer som känner bloggaren sedan tidigare. Därmed
kan vi anta att bloggaren (åtminstone delvis) riktade sig till en grupp läsare
som hon var bekant med, men läsekretsen kan naturligtvis ha varit bredare än
så. De verbala delarna av texterna i Bloggtextkedjan återges i bilaga 2.132

10.3.1 Texternas innehåll
I följande avsnitt återges först ett tidigare blogginlägg, som i analysen fungerar som bakgrundsmaterial. Därefter refereras innehållet i de tre texterna som
ingår i Bloggtextkedjan.
Den 19 mars 2009, en knapp månad före publiceringen av Reportaget, skriver bloggaren ett inlägg med rubriken Min son är ingen apelsinskalare!. Inlägget består av skriftlig text och ett foto av bloggarens son och sonens kusin,
två bebisar med tämligen missbelåtna miner, något som bloggaren förklarar
med att de är besvikna över att behöva gå en promenad i friska luften. I texten
konstaterar bloggaren att hennes storstadsgener äntligen börjar lysa igenom.
Texten avslutas med en lång definition av uttrycket apelsinskalare. Med apelsinskalare avser bloggaren snarast en friluftsnörd i bekväma kläder, något som
hon uttrycker på följande vis:
[…] person med överdriven entusiasm för friluftsliv och motion, åker med fördel långfärdsskridskor, längdskidor och telemark, gillar skog och natur. Har ett
klädsinne som drar åt det praktiskt bekväma, inte med betoning på snyggt. […]
Ordet apelsinskalare kommer av att dessa personer oftast tar och skalar sig en
apelsin i backen eller på utflykten för lite snabb energi och berörs inte alls av
att kladdig fruktsaft rinner ner för fingrar och in under jackmudd. (Utdrag ur
blogginlägget Min son är ingen apelsinskapare!, publicerat 2009-03-09 på
bloggen Livet runt 30…5 eller livet mellan kortkort och knytblus)

132

Av anonymitetsskäl och upphovsrättsskäl återges inte bilderna.
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Den 13 april 2009 publicerar bloggaren ett inlägg som hon länkar till SvDartikeln. Inlägget, som jag kallar Inlägg 1, har rubriken Kollikok – klart Hugo
skall ha en gul Kånken mini. Inledningsvis skriver hon om 70-talets
Kånkenryggsäckar och Mulleutflykter. Hon beskriver dessa skogsvandringar
som en pina och kontrasterar dem mot den sköna solstolen på ett all-inclusive
i Thailand, som hon upplevt i vuxen ålder. Ändå säger hon sig vara fast besluten att införskaffa en gul Kånken mini till sin son – och Reportaget får hennes
beslutsamhet att växa: när hon läst några sidor är hon nästan beredd att konvertera till apelsinskalarreligionen (här länkar hon till sitt blogginlägg från
den 19 mars) och denna helomvändning är något som hon tillskriver Fjällrävens marknadschef, som hon ser både som en predikant och som naturens
karlakarl, en tvättäkta norrländsk he-man i rutig skjorta. I nästa stycke skriver
hon att hon känner sig som träffad av blixten av Reportagets slut, där reportern
erkänner att sonens ryggsäck fortfarande ligger kvar i garderoben oanvänd.
Därefter konstaterar hon att det nog är bättre att jag satsar på ett par Guccistövlar åt mig själv som jag kan ha på mig på uteserveringarna i Barcelona
sippandes på en Sangria och att sonen själv får bestämma när han är mogen
att möta Mulle. Inläggets avslutande mening lyder: Och som en liten påminnelse om att det finns andra värden i livet än det som hans mamma står för,
skall jag sätta upp ett idolfoto av [marknadschefens namn] ovanför hans säng
som vi båda kan titta på under kommande nattvakor. Inlägget illustreras med
ett foto av en gul Kånken mini och ett foto av marknadschefen, som mot en
fond av grönska, klädd i en Fjällrävenjacka, visar upp en svart
Kånkenryggsäck.
Den 14 april skriver Fjällrävens marknadschef ett svar till bloggaren i form
av en kommentar i anslutning till Inlägg 1. I denna kommentar, som är undertecknad med marknadschefens namn och tillägget a.k.a. He-Man, står det: Om
du mejlar mig så ska vi se om vi inte kan ge [sonens namn] bättre förutsättningar än han får med ett par guccistövlar.
Den 20 april publicerar bloggaren ett inlägg med rubriken Med en (fjäll)räv
bakom örat. Inlägget, som jag kallar Inlägg 2, inleds på följande vis:
Fjällräven – Gucci 1–0. Han är inte bara snygg, han är smart också. Apelsinskalargurun och naturprofeten [marknadschefens namn] vet precis hur man
skapar lojala konsumenter och hittar nya varumärkesambassadörer.

Det framgår sedan att sonen och hans asfaltsamazon till mamma har fått ett
paket innehållande en gul Kånken mini på Posten. Utöver den verbala texten
består inlägget av tre foton, varav ett föreställer paketet och två visar sonen på
golvet med den nya ryggsäcken bredvid sig.
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10.3.2 Den samskapade berättelsen
I Bloggtextkedjan kan en berättelse urskiljas i form av både en aktantstruktur
och ett händelseförlopp. Det rör sig om en berättelse som utvecklas i steg som
tas växelvis av bloggaren och marknadschefen.133 Om Bloggtextkedjan läses
som en berättelse kan Inlägg 1 betraktas som orientering. I detta inlägg presenteras också en (potentiell) komplikation. Kommentaren kan i så fall ses som
upplösning och Inlägg 2 som koda. Bärarna av de olika aktantrollerna växlar
allt eftersom text läggs till text och händelseförloppet utvecklas.
Inlägg 1: Orientering och problem
I det första inlägget reflekterar bloggaren över i vilken mån friluftsliv bör inkluderas i hennes sons uppfostran. Inledningsvis är hon inne på att hon bör
uppmuntra sin son till friluftsliv (genom att ge honom en gul Kånken mini).
Mot slutet av inlägget bestämmer hon sig för att i stället satsa på ett par egna
Guccistövlar och låta sonen själv få bestämma när han vill möta Mulle. Ett
tema för detta inlägg är inte bara i vilken mån friluftsliv ingår i en god barnuppfostran utan också, på en övergripande nivå, hur du som förälder ger ditt
barn goda förutsättningar i livet; ska barnet uppmuntras att gå i en viss riktning, eller ska barnet själv få upptäcka vilka vägar som finns? Någon yttre
motståndare har bloggaren inte utan det är snarare en inre konflikt hon upplever: hon brottas med sin egen bekvämlighet. En motsättning som ändock uttrycks i texten är den mellan skogsutflyktens pina och solstolens bekvämlighet. Bloggaren placerar sig själv i solstolen och förknippar Fjällrävens marknadschef med natur och friluftsliv.
Kommentaren: Upplösning
Ur Fjällrävens perspektiv, som det kommer till uttryck i marknadschefens
kommentar, är tillgång till friluftsliv utan tvekan detsamma som goda förutsättningar i livet. Det gäller bara för marknadschefen att övertyga bloggaren
om detta – och att dessutom få henne att övervinna sin bekvämlighet. Bloggaren kan därmed, ur företagets synvinkel, betraktas som en motståndare som
måste vinnas över till den ”goda”, naturälskande sidan och bli en hjälpare (alternativt kan bloggarens bekvämlighet tillskrivas aktantrollen motståndare).
Marknadschefen hoppas kunna åstadkomma detta genom att ge sonen bättre
förutsättningar än han får med ett par Guccistövlar. Underförstått vill han
skicka en ryggsäck till bloggarens son. Marknadschefen ikläder sig därmed
rollen som problemlösare och hjälpare. Han formulerar också ett objekt för
bloggarens räkning: kvalitetstid i naturen för sonen. (Ett alternativt synsätt är
133

Bloggtextkedjan kan också betraktas som ett resultat av en interaktionskedja, där vissa av
stegen består i skrivande och läsande av texter (dvs. semiotiska handlingar) medan övriga steg
utgörs av icke-semiotiska handlingar som kan rekonstrueras utifrån texterna, exempelvis att
marknadschefen skickar en ryggsäck och att bloggaren tar emot denna ryggsäck för sin sons
räkning.

208

att marknadschefen här träder fram som subjekt med ett eget projekt, som exempelvis kan formuleras i termer av att han vill ”omvända” bloggaren och på
så vis ge hennes son tillgång till friluftsliv. På en strategisk nivå (jfr Hellspong
2014) är marknadschefens projekt naturligtvis att marknadsföra Fjällräven.)
Inlägg 2: Koda
I Inlägg 2 har bloggaren övertagit Fjällrävens tolkning av objektet. Hon vill
nu bege sig ut i skogen med sin son. Vändpunkten består i att marknadschefen har skickat en ryggsäck till hennes son. I utdraget i exempel 89 framställer bloggaren inte bara sonen som mottagare utan också sig själv.
Exempel 89. Utdrag ur Inlägg 2
Idag fick vi ett paket på posten, [sonens namn] och hans asfaltsamazon till
mamma. […] Så nu är vi helt frälsta i Fjällräven och jag skall genast packa en
lämplig matsäck för en tur i skogen […]

10.3.3 Aktantstruktur: Konsumenten som motståndare
Om bloggaren ses som subjekt är objektet att ge sonen (mottagaren) goda förutsättningar. Så småningom framstår goda förutsättningar som synonymt med
tillgång till friluftsliv (även om bloggaren inledningsvis vacklar). Motståndare
är bloggarens bekvämlighet. Givare är Fjällräven, medan både ryggsäcken och
marknadschefen uppbär aktantrollen hjälpare – att döma av bloggarens text är
det knappast ryggsäcken i sig som omvänt henne utan snarare marknadschefens charm, utseende, humor och kreativitet. Mot slutet av berättelsen är inte
bara sonen utan också bloggaren mottagare. Att bloggaren betraktar sig som
mottagare, tillsammans med sonen, framgår av utdraget i exempel 89.
Det går naturligtvis att göra olika tolkningar. Exempelvis skulle även marknadschefen och ryggsäcken kunna betraktas som givare, eftersom de representerar Fjällräven. Vad som är intressant i relation till analysens syfte är dock
att det finns intertextuella relationer mellan Bloggtextkedjan och flera av Fjällrävens egna berättelser, till exempel Börjantexten, och att denna intertextualitet går att spåra i den narrativa strukturen: Objektet ’tillgång till friluftsliv’
uppnås med hjälp av Fjällräven och företagets produkter. Allmänheten, som
är mottagare i Börjantexten, personifieras i Bloggtextkedjan av bloggarens
son. När marknadschefen skickar en ryggsäck som tas emot av bloggaren (för
sonens räkning) iscensätts protagonistens projekt i Börjantexten: det som i
Börjantexten uttrycks verbalt realiseras här i form av fysiska handlingar. Därmed sker en resemiotisering av Fjällrävens budskap.
Marknadschefen klargör dock inte hur eller varför ryggsäcken skulle göra
friluftslivet bekvämare – i Bloggtextkedjan framhålls inte ryggsäckens funktionalitet (dess materiella eller funktionella värde), vilket är en skillnad jämfört med hur ryggsäcken framställs i Fjällrävens egna berättelser. Det är heller
inte tack vare ryggsäckens funktionalitet som bloggaren bestämmer sig för att
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ge sig ut i skogen, utan ryggsäcken tillskrivs snarast ett symboliskt värde –
precis som i Reportaget.
Ett element som rekontextualiseras från Reportaget till Bloggtextkedjan är
just ryggsäcken, som uppbär aktantrollen hjälpare i båda fallen och som realiseras i både skrift och bild. Och det rör sig inte om vilken ryggsäck som helst
utan i båda fallen är det en gul Kånken mini som får symbolisera såväl friluftsliv som det goda föräldraskapet.
Till viss del bygger bloggaren vidare på och utvecklar motiv och teman
som introducerats i Reportaget. En skillnad är att motståndaren får större utrymme och träder fram i skarpare relief i Bloggtextkedjan. Medan reportern
av okänd anledning inte lyckas ta sig ut i skog och mark uppger bloggaren att
hon föredrar ett bekvämt och lyxigt stadsliv och hon uppvisar till och med
motvilja mot naturen. Vidare spelar marknadschefen en större roll i Bloggtextkedjan än i Reportaget. Dessutom är Åke Nordin nu helt ute ur bilden; i
Bloggtextkedjan står marknadschefen som ensam frontfigur för Fjällräven.

10.3.4 Värden: Naturen och marknadschefen evalueras
I Bloggtextkedjan är det framför allt två komplex av värderingar som lyfts
fram mer explicit, för det första positiva och negativa värderingar relaterade
till natur och friluftsliv kontra ett bekvämt och flärdfullt stadsliv, för det andra
positiva värderingar som förknippas med marknadschefen.
I Fjällrävens egna berättelser och i Reportaget är den positiva evalueringen
av natur och friluftsliv så självklar att den inte explicitgörs. Bloggaren däremot både explicitgör och distanserar sig från värderingen, vilket framgår av
utdraget i exempel 90.
Exempel 90. Utdrag ur Inlägg 1
Det kan väl inte finnas en endaste 70-talist som inte tvingats på en Kånken med
det obligatoriska sittunderlaget i ryggen för att följa med på Mulleutflykt i skogen. Kolla kottar, smaka barr, äta medhavd matsäck och efter oändliga timmar
med djur och natur hoppar äntligen den utklädda Mullefröken fram bakom ett
träd och skriker ”Kollikok, kollikok”.
Och trots att jag upplevt pinan med dessa skogsvandringar och i vuxen ålder
ryst vid blotta tanken när jag ligger i en skön solstol i Thailand på ett all-inclusive […]

I Reportaget får vi inte veta varför ryggsäcken blir liggande oanvänd i garderoben. I Bloggtextkedjan däremot står det klart att bloggaren har helt andra
intressen än friluftsliv. Bloggarens preferenser lyfts i Bloggtextkedjan fram
som en kontrast till de värden som Fjällräven står för. Tabell 15 redovisar
några av de kontraster som Bloggtextkedjan bygger på.
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Tabell 15. Kontraster i Bloggtextkedjan

Fjällräven
Gucci
Kånken mini (och marknadschefens Guccistövlar
rutiga skjorta)
Mulleutflykter, skogen, naturen
Uteserveringarna i Barcelona, solstol i Thailand
Varm choklad i termos
Sangria (som man kan sippa på)
Bloggaren förknippar i Inlägg 1 elementen till vänster i tabellen med pina och
dem till höger med bekvämlighet. Marknadschefen omdefinierar i viss mån
dessa kontrastpar, då han i utdraget som återges i exempel 91 låter naturen
representeras av en spegelblank sjö och hävdar att varm choklad smakar bättre
än Sangria.
Exempel 91. Utdrag ur Kommentaren
Den dag [bloggarens sons namn] bestämmer sig för att ta med mamma till kanten av en spegelblank sjö för att grilla korv kommer sittunderlaget och termosen till sin fulla rätt.
Trots att varm choklad ibland får en hinna, smakar den trots allt bättre än
en Sangria på Barcelonas uteserveringar.

I Bloggtextkedjan synliggörs således den värdering av naturen som är implicit
i Fjällrävens egna berättelser och i Reportaget. Därmed blir det möjligt att
ifrågasätta den positiva värdering som Fjällräven bygger sin verksamhet på;
den kan inte längre tas för given. Detta leder till att marknadschefen argumenterar för den på ett mer explicit sätt än vad som görs i Fjällrävens egna berättelser (se exempel 91).
Den produktrelaterade kreativitet som förknippas med Fjällräven i företagets egna berättelser (och i Reportaget) aktualiseras inte i Bloggtextkedjan.
I denna textkedja sägs inget om Åkes uppfinningsrikedom eller Fjällrävens
produktutveckling. Däremot framställs marknadschefen som kreativ i bloggarens andra inlägg, där han beskrivs som smart och med en (fjäll)räv bakom
örat. Marknadschefens kreativitet är dock inte kopplad till produktutveckling
utan till marknadsföringsinsatser. I första hand framställs marknadschefen
dock som charmig, manlig och snygg, värden som inte förekommer i Fjällrävens egna berättelser. Marknadschefen framstår därmed som en annan typ
av hjälte än Åke Nordin.

10.3.5 Värden: Bloggtextkedjan som språklek
Värden som också kommer till uttryck i Bloggtextkedjan är lekfullhet, humor
och ironi. Dessa värden realiseras snarast på en metanivå – texterna handlar
inte om exempelvis humor men de präglas av en skämtsam och lekfull ton, av
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drastiska formuleringar och av hyperboler, vilket framgår av det utdrag som
återges i exempel 92.
Exempel 92. Utdrag ur Inlägg 2
[Marknadschefens namn], den vänliga själen, förbarmade sig över min son
som låg i en uppenbar riskzon för att aldrig någonsin få se något annat vattendrag än en klorfylld pool på Mallorca […] Så nu är vi helt frälsta i Fjällräven
och jag skall genast packa en lämplig matsäck för en tur i skogen med tunnbrödrullar med messmör, de självskrivna apelsinerna […]134

Det främsta syftet med bloggarens inlägg tycks inte vara att dryfta frågor som
har med barnuppfostran att göra utan snarast att underhålla genom att dela
med sig av tankar, känslor och reflektioner i välformulerade och fyndiga ordalag präglade av självdistans och självironi. Därmed blir hennes blogg i hög
grad en självpresentation. I Bloggtextkedjan pågår en lek: bloggaren leker
med marknadsföringens principer och med rollerna konsument och marknadsförare, och marknadschefen ansluter sig till denna lek. Samtidigt som de innehar rollerna konsument respektive marknadsförare så distanserar de sig från
dessa roller. Följden blir att bloggarens deltagande i samskapandet av den nya
berättelsen framstår som ett frivilligt och högst medvetet åtagande. De roller
som konstrueras är dessutom mer specifika än så: bloggaren framträder inte
som en konsument vilken som helst utan som en bekväm, trendig, Sangriasippande storstadskvinna, och marknadschefen framstår som en snygg, manlig, naturälskande karlakarl som inte drar sig för att dricka varm choklad med
hinna på. I detta rollspel, som samtidigt är en kreativ språklek, tilldelas
ryggsäcken en underordnad, symbolisk roll.
Ett värde som möjligen riskeras genom Bloggtextkedjan är äkthet. I Fjällrävens egna berättelser kommer värden som äkthet och autenticitet till uttryck
på olika sätt, exempelvis genom att Åke i Börjantexten framställs som en friluftsentusiast som vill ge alla tillgång till njutbara naturupplevelser snarare än
som en företagare som vill tjäna pengar. Även i Reportaget förknippas värden
som äkthet med Fjällräven (se exempel 84). Frågan är dock om den konversation som äger rum i Bloggtextkedjan uppfattas som autentisk av läsarna.
Det finns en indikation på att bloggaren och marknadschefen kanske inte
är totala främlingar när konversationen inleds – åtminstone tycks det finnas
en person i bloggarens närhet som i någon mån är bekant med marknadschefen. Detta framgår av det utdrag som återges i exempel 93. Utdraget är hämtat
från Inlägg 1, där det återfinns i direkt anslutning till den mening där bloggaren beskrivit marknadschefen som en tvättäkta norrländsk he-man.

134
Apelsinerna kan betraktas som ett motiv eller symbolord som tidigare etablerats av bloggaren (jfr blogginlägget från den 19 mars 2009, som refereras i avsnitt 10.3.1.)
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Exempel 93. Utdrag ur Inlägg 1
[Mansnamn] muttrar lite surt om att det var nog ett av de bästa foton som han
sett på [marknadschefens namn] och att jag skall inte inbilla mig att han ser ut
så där på femte dagen efter en fotvandring längs Kungsleden.

Den man som omnämns i exempel 93 behöver inte vara närmare bekant med
marknadschefen för att sitta inne med sådan kunskap – han kan till exempel
ha sett marknadschefen under Fjällräven Classic, en årlig vandring längs
Kungsleden, som företaget anordnar för konsumenter. Den läsare som gör
tolkningen att bloggaren och marknadschefen är närmare bekanta sedan tidigare skulle dock kunna stärkas i övertygelsen om att det som pågår är en lek,
ett rollspel. Men hen skulle lika gärna kunna dra slutsatsen att allt är uppgjort
i förväg och att hela konversationen är ett sätt att lura läsarna, vilket inte ligger
i linje med den äkthet och autenticitet som förknippas med Fjällräven i företagets egna berättelser.

10.4 Tidningstextkedjan
Med Tidningstextkedjan avses två tidningsartiklar publicerade på gt.se
den 18 juli respektive den 21 juli 2008 (GT-artikel 1 och GT-artikel 2) samt
två texter publicerade på Max webbplats på avdelningen Press under rubriken
Nyheter den 18 juli respektive den 21 juli (Max-text 1 och Max-text 2). Även
denna textkedja har avgränsats av mig i analytiskt syfte. I första hand fokuserar jag på GT-artiklarna, som utgör den primära textkedjan, medan Max-artiklarna utgör en egen textkedja som anknyter till GT-artiklarna genom att referera till dem (se figur 9).

GT-artikel 1 → GT-artikel 2
↑
↑
Max-text 1 → Max-text 2
Figur 9. Tidningstextkedjan

Göteborgs-Tidningen är den västsvenska upplagan av kvällstidningen Expressen. Medan GT-artiklarna vänder sig till GT:s läsekrets (den delen av läsekretsen som läser tidningen på nätet) är nyhetsavdelningen på Max webbplats
riktad till journalister och till andra som är intresserade av att ta del av nyheter
från Max. De verbala delarna av Tidningstextkedjan återges i bilaga 2. (Bilderna återges i figur 10 och figur 11.)
Uppkomstsituationen för Tidningstextkedjan är denna: Slutspelet i en fotbollsturnering som arrangeras av Uefa (Union of European Football Associations) ska äga rum i Sverige påföljande år. Enligt planen ska några av matcherna förläggas till Borås. I Borås arena har Max en hamburgerrestaurang.
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Figur 10. GT-artikel 1
(Källa: gt.se; hämtat 2014-10-11 från http://www.expressen.se/gt/hamburgerkrigkan-fa-em-matcher-att-flyttas/)

Figur 11. GT-artikel 2
(Källa: gt.se; hämtat 2014-10-11 från http://www.expressen.se/gt/gtses-lasare-togbeslutet-max-viker-inte-ner-sig/)

Uefa, som sponsras av McDonald’s, kräver att Max ska hålla denna restaurang
stängd under slutspelet. Max går med på att hålla restaurangen stängd i anslutning till de enskilda matcherna, men detta är inte nog för Uefa, och risken är
nu stor att matcherna flyttas till en annan stad. I det läget beslutar sig Max för
att låta GT:s läsare få avgöra dramats utgång.135
135

Denna beskrivning bygger främst på innehållet i GT-artiklarna och Max-texterna.
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I den första av GT-artiklarna, som består av verbal text och ett flygfoto av
Borås arena (se figur 10), redogörs för den uppkomna situationen och läsarna
uppmanas att gå in och rösta på om Max ska hålla stängt eller inte. Max lovar
att rätta sig efter boråsarnas beslut. I den andra artikeln, som består av verbal
text och ett cirkeldiagram (se figur 11), presenteras röstresultatet. Max-texterna följer samma mönster; i den första uppmanas läsarna att gå in på gt.se
och rösta, och i den andra presenteras röstresultatet. Max-texterna består enbart av verbal text. I Tidningstextkedjan ställs Max mot Uefa och McDonald’s. Officiellt är det Uefa som kräver att Max ska hålla stängt, men i det
citat som återges i exempel 94 antyder Max vd att det är McDonald’s som
verkar i kulisserna.
Exempel 94. Utdrag ur GT-artikel 1
Då turneringens huvudsponsor är McDonalds anar Max vd att det inverkat
[sic!] beslutet.
– Det luktar konspiration. För dem blir det jättebra om vi stänger får [sic!]
då säljer de mer hamburgare.

Uefa och McDonald’s framställs således som en och samma aktör i Tidningstextkedjan, och detta är också min utgångspunkt i analysen. Det innebär att
jag utgår från att det som sägs om Uefa i Tidningstextkedjan också gäller för
McDonald’s.

10.4.1 Den samskapade berättelsen
Även i Tidningstextkedjan kan en berättelse urskiljas i form av ett händelseförlopp och en aktantstruktur med subjekt och motståndare. Återigen rör det
sig om en samskapad berättelse som iscensätts parallellt med att den berättas.
Berättelsen växer fram stegvis i interaktion mellan Max och GT å ena sidan
och tidningsläsarna å andra sidan. Interaktionen resemiotiseras och resulterar
så småningom i att en berättelsestruktur med introfas, orientering, problem
och lösning kan urskiljas i analysmaterialet.
Redan i den första GT-artikelns rubrik, som lyder Hamburgerkrig kan få
EM-matcher att flyttas, manifesteras en intertextuell relation med Max egen
berättelse Hamburgerkriget. Metaforen hamburgerkrig ramar in båda berättelserna. I och med att ordet hamburgerkrig ingår i rubrikerna blir signalen att
texterna ska läsas i ljuset av denna metafor: det som pågår är ett krig mellan
två hamburgerkedjor.
I GT-artikel 1 och Max-text 1 ges en orientering. Innehavarna av subjektsrollen (Max) och motståndarrollen (Uefa–McDonald’s) presenteras och konflikten introduceras (Uefa–McDonald’s vill att Max ska hålla restaurangen
stängd under hela slutspelet). Här föreslås också en lösning i och med att
läsarna ombeds att rösta och Max lovar att rätta sig efter boråsarnas beslut.
Läsarna erbjuds således rollen som hjälpare. Problemet får sedan sin lösning i
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och med omröstningen, vars resultat presenteras i GT-artikel 2 och Maxtext 2.136 Lösningen består i att Max inte viker ner sig.

10.4.2 Aktantstruktur: Konsumenterna som hjälpare
Det händelseförlopp som kan skönjas i Tidningstextkedjan skiljer sig från händelseförloppet i Hamburgerkriget. Samtidigt är berättelserna likartade i den
bemärkelsen att en kamp utkämpas mellan Max (subjektet) och McDonald’s
(motståndaren) och att utgången är densamma, det vill säga att subjektet besegrar motståndaren. Projektet som Max driver har dock förändrats. Om det i
Hamburgerkriget handlade om att behålla kunderna eller att hålla igång verksamheten (något som skulle ske genom att McDonald’s konkurrerades ut) har
affärsverksamheten nu hamnat i bakgrunden. De konkreta produkter som företaget säljer spelar inte längre någon roll – i Tidningstextkedjan sägs till exempel inget om kvaliteten på hamburgarna. Upplysningen om att Max har
tackat nej till den ersättning som de erbjudits av kommunen gör att företaget
framstår som en aktör som inte är ute efter pengar. Max projekt i Tidningstextkedjan är i stället närmast av moralisk natur: det handlar om att stå på sig
gentemot det giriga storföretaget som ställer orättmätiga krav. Om objektet
tidigare var kunderna eller verksamheten är objektet nu ’att stå upp för sin
sak’. Det värde som den rättfärdiga organisationen Max företräder och kämpar
för i Tidningstextkedjan framstår som ’det moraliskt rätta’. Därmed kan läsarna/konsumenterna gå in som hjälpare; folket träder in och stöttar Max genom
att rösta. Även på denna punkt skiljer sig Tidningstextkedjan från Hamburgerkriget, där konsumenterna spelade en mer oklar roll.
Över huvud taget framställs inte folket som konsumenter i Tidningstextkedjan. Det står till exempel inte i någon av texterna att en tillfällig stängning
av Max skulle innebära att människor för en tid berövades möjligheten att
njuta av Max goda hamburgare. Snarare positioneras läsarna och därmed allmänheten som ”Davids” potentiella medhjälpare gentemot ”Goliat”. De ges
en möjlighet att engagera sig på den goda sidan, på ”vi-sidan”, i det hamburgerkrig som nu råder. Den överväldigande majoritet som röstade på att Max
skulle stå upp för sin sak blir därmed Max hjälpare, och själva aktionen att
rösta till fördel för Max blir en manifestation av att de delar Max ideologi och
världsbild. Därmed är de möjligen ännu närmare knutna till Max än när de
136

I själva verket slutar historien inte här. För den analys som görs i detta avsnitt har jag dock
avgränsat materialet till de fyra nämnda texterna. (Vad som sedan hände var att matcherna flyttades från Borås. Senare följde ett efterspel där Max erbjöd sig att i framtiden stänga sin restaurang i Borås arena under eventuella matchdagar för internationell fotboll. Max motiverade detta
med att Borås även fortsättningsvis skulle kunna konkurrera om internationell fotboll, ”utan att
hindras av UEFA:s sponsringsregler” (Max 2009-12-21). Detta skulle kunna tyda på att Max
seger visade sig bli en Pyrrhusseger (här är det jag som forskare som rekontextualiserar och
bygger vidare på kedjan av krigsrelaterade metaforer!). På det regionala tv-nyhetsprogrammet
Västnytts webbplats rapporterades det om Max överenskommelse med Borås kommun under
rubriken ”Hamburgerfred i Borås” (Västnytt 2009-12-21).
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som mottagare äter deras goda hamburgare; den som en gång varit hjälpare i
relation till ett subjekt kan förmodligen förväntas vara än mer lojal mot detta
subjekt i framtiden. GT-läsarna är dessutom inte bara hjälpare, utan i det ögonblick när de går in och röstar blir de också medförfattare till den samskapade
berättelsen, som iscensätts samtidigt som den berättas. Den primära berättaren
i GT-artiklarna är dock GT, medan den primära berättaren i Max-texterna är
Max. Konsumenternas roll som medberättare i Tidningstextkedjans samskapade berättelse är av ett mer symboliskt eller metaforiskt slag. Till skillnad från
exempelvis bloggaren i Bloggtextkedjan bidrar de inte med några egna formuleringar.
Den primära mottagaren i Tidningstextkedjan är Max – det är Max som
slipper stänga. Men om objektet är ’det moraliskt rätta’ bör även folket ses
som mottagare; efter omröstningen är den onda kraften besegrad och därmed
är ordningen återställd.

10.4.3 Värden: Motivet David och Goliat i en ny kontext
De värden som rekontextualiseras i Tidningstextkedjan kan i hög grad knytas
till motivet ’David och Goliat’, som är framträdande redan i Hamburgerkriget
(se 8.4). I både Hamburgerkriget och Tidningstextkedjan framställs McDonald’s som skurken medan Max framstår i positiv dager. I Tidningstextkedjan
accentueras denna polarisering både i realiseringen av konfliktens parter, det
vill säga genom den bild som ges av Max respektive Uefa–McDonald’s, och
i remedieringen av omröstningen. Dessa två teman behandlas nedan i tur och
ordning.
Max framställs som ett tillmötesgående företag, som i inledningsskedet går
med på att hålla stängt under fyra timmar varje matchdag och senare lovar att
rätta sig efter läsarnas vilja, såsom den manifesteras i omröstningen på gt.se.
Det står i den första GT-artikeln att Max vd för att rädda fotbollsfesten i Borås
lämnar över beslutet till boråsarna själva. Därmed framstår företaget som en
närmast demokratisk och folkligt förankrad organisation, som både bryr sig
om och respekterar människorna i sitt verksamhetsområde och som gärna interagerar med dem. Max representanter uttalar sig i alla fyra texterna i Tidningstextkedjan, vilket förstärker intrycket av en aktör som befinner sig nära
läsarna. I utdraget i exempel 95 framträder Max dessutom som en aktör som
står på folkets sida och som ser till större värden än pengar.
Exempel 95. Utdrag ur Max-text 2
– Vi har gett ett förslag till UEFA som de inte accepterade och deras krav kändes orimliga. Det känns verkligen jättetråkigt att pengar avgör en fotbollsfest
som U21-EM, säger Richard Bergfors VD på Max.

Den andra meningen i citatet i exempel 95 (Det känns verkligen jättetråkigt
att pengar avgör en fotbollsfest som U21-EM) implicerar att Max verkligen
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unnar folket denna fest, till skillnad från Uefa–McDonald’s, som ensidigt fokuserar på pengar. Max representeras av enskilda personer (företagets vd och
vice vd) som uttalar sig och agerar för företagets räkning. Vid flera tillfällen
används också pronomenet vi med referens till företaget (se t.ex. exempel 95).
Detta förstärker intrycket av en personlig aktör. Max konstrueras vidare som
en pragmatisk aktör med sunt förnuft, till skillnad från Uefa–McDonald’s,
som tror sig kunna bestämma över en hel stad (se exempel 96).
Exempel 96. Utdrag ur GT-artikel 1
– Uefa hade inte varit glada över att vi skulle få ställa upp en mobil kiosk utanför arenaområdet. Men de kan väl inte bestämma över en hel stad?

Att Uefa–McDonald’s tror sig kunna bestämma över en hel stad konnoterar
inte bara dumhet (och storhetsvansinne) utan också raka motsatsen till ett demokratiskt styrelseskick. I exempel 96 konstrueras Uefa–McDonald’s därmed
som en omedgörlig och despotisk aktör. Mot bakgrund av det citat av Max vd
som återges i exempel 97 framstår Uefa-McDonald’s dessutom som en aktör
med ett snävt ekonomiskt vinstintresse.
Exempel 97. Utdrag ur GT-artikel 1
– Fotboll ska ju vara roligt, men det handlar uppenbarligen bara om pengar och
affärer.

Uefa–McDonald’s uttalar sig inte i någon av analystexterna. I citat i GT-artiklarna omnämns Uefa-McDonald’s dessutom vid flera tillfällen med pronomen
i tredje person plural (som de och dem), vilket förstärker intrycket av ett företag som befinner sig långt från konsumenterna.
Sammanfattningsvis framstår Max i både Hamburgerkriget och Tidningstextkedjan som en hygglig och medmänsklig aktör, som David och som vi,
medan McDonald’s konstrueras som ett girigt storföretag utan mänskliga
känslor, som Goliat och som de. Denna dikotomi går hand i hand med bilden
av hela situationen som ett krig. Karaktäristiken av de båda företagen känns
igen från Hamburgerkriget. Även i denna berättelse framträder Max som en
generös och folkligt förankrad organisation som fokuserar på andra värden än
pengar, medan McDonald’s framställs som ett opersonligt, distanserat och girigt företag.
Polariseringen mellan Max och Uefa–McDonald’s manifesteras också i och
med formuleringen av de två röstningsalternativen i GT-artikel 1: stå upp för
sin sak respektive ge upp (se figur 12). Det förstnämnda alternativet, som innebär att Max ska hålla öppet, signalerar styrka. Det sistnämnda alternativet
däremot signalerar nederlag och svaghet, även om det i röstningsformuläret
följs av tillägget och rädda festen. (Tack vare detta tillägg skulle Max kunna
framstå som vinnare även om läsarna hade röstat för en stängning av Max).
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Figur 12. Text publicerad inom ramen för GT-artikel 1

Omröstningen remedieras både i verbal text och i form av ett cirkeldiagram i
den andra GT-artikeln. I diagrammet skärps polariseringen: det förstnämnda
alternativet (Stå upp för sin sak) rekontextualiseras som ordet JA och tilldelas
blå färg, medan det andra alternativet (Ge upp och rädda festen) rekontextualiseras som NEJ och tilldelas röd färg, en färg som i många sammanhang används för att signalera betydelser som ’stopp’, ’varning’, ’giftigt’ etc.137
Konflikten mellan Max och McDonald’s skärps ytterligare i Max-text 1.
Där formuleras det första röstningsalternativet som stå upp för sin sak och
vägra stänga (orden och vägra stänga är som synes ett tillägg jämfört med
GT-artiklarna) medan det andra alternativet formuleras i orden vika ner sig.
I samma Max-text ställs dessutom frågan Vem vinner? Denna fråga understryker att det som nu pågår är en tävling – eller ett krig. Det rör sig dessutom om
en kamp där det är betydelsefullt (för Max) att folk väljer sida, vilket framgår
av det citat av företagets vd som återges i exempel 98.
Exempel 98. Utdrag ur Max-text 2
[…] Resultatet visar tydligt att vi har folket på vår sida (93 procent), vilket
känns jätteviktigt, säger Richard Bergfors.

I citatet i exempel 98 understryker Max vd att det känns jätteviktigt att Max
har folket på sin sida. I den andra Max-textens rubrik, som återges i exempel
99, lägger företaget ett citat i boråsarnas mun, utifrån röstresultatet på gt.se.
Exempel 99. Utdrag ur Max-text 2
Boråsarna: Max, vik inte ner er för UEFA.

Röstresultatet remedieras alltså av Max som ett citat, och i detta citat konstrueras boråsarna som beslutsamma i frågan. Dessutom förstärks intrycket av närhet mellan Max och folket, i och med att boråsarna i detta citat tilltalar Max.
I citatet tillskrivs röstresultatet boråsarna, trots att det varit möjligt för alla
läsare, inte bara boråsare, att gå in på gt.se och rösta. Det tillskrivs dessutom
boråsarna som kollektiv, trots att antalet personer som röstat ja bara utgör en
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Färgen röd kan naturligtvis också användas för att realisera andra betydelser, exempelvis
’vänsterpolitik’.
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femtedel av det totala invånarantalet i Borås kommun. På så vis bygger Max
vidare på bilden av företaget som lokalt förankrat.
Sammantaget visar analysen att vissa aspekter av bilden av Max förstärks
i och genom Tidningstextkedjan. Max framträder som en än mer folklig och
till och med demokratisk organisation i Tidningstextkedjan, jämfört med i
Hamburgerkriget, och Max projekt framställs i än högre grad som ett moraliskt och rättfärdigt projekt, vilket bäddar för att konsumenterna kan träda in
som hjälpare. Lieringen mellan Max och folket stärks, samtidigt som polariseringen mellan Max och McDonald’s accentueras. Värdena svenskhet och
norrländskhet, som är så centrala i Hamburgerkriget, realiseras dock inte i
Tidningstextkedjan. Ännu en skillnad är att Tidningstextkedjan inte präglas
av humor, något som kan relateras till att den framväxande berättelsen handlar
om en pågående konflikt i en känslig fråga som berör många.

10.5 FB-texterna
Med FB-texterna avses 34 narrativa texter som publicerades på Fjällrävens
Facebooksida sommaren 2012, då företaget arrangerade en berättelsetävling
riktad mot konsumenter.138 Tävlingen utlystes på Fjällrävens webbplats och på
företagets Facebooksida i juli 2012.139 Den gick ut på att deltagarna skulle dela
med sig av sina ”G-1000-berättelser”, vilket innebar att de i ord och bild skulle
berätta om när de haft nytta av Fjällrävenprodukter tillverkade av materialet
G-1000. För att delta i tävlingen krävdes ett Facebookkonto. Instruktionerna
och tävlingsvillkoren var skrivna på engelska, liksom det stora flertalet av de
publicerade tävlingsbidragen (ett par bidrag var dock skrivna på svenska). Mot
bakgrund av tävlingsvillkoren (se 10.5.1) kan vi förutsätta att FB-texterna har
en dubbel adressivitet: de torde rikta sig både till Fjällräven (som i egenskap
av tävlingsarrangör avgjorde vilka bidrag som skulle lyftas fram på företagets
Facebooksida) och till Facebooksidans läsare (som påverkade tävlingens utgång genom att betygsätta och kommentera enskilda berättelser).
Bakom de tävlingsbidrag som publicerades på Fjällrävens Facebooksida
stod konsumenter (åtminstone är det så det framställs, och det är framställningar som analyseras här, inte någon form av extratextuell verklighet). Varje
bidrag bestod av skriftlig text och två bilder i form av foton, varav det ena
utgjordes av ett mindre porträttfoto av skribenten. Dessutom angavs skribent-

138
Totalt 49 texter var utlagda. Det gick att få dem sorterade på tre sätt (efter votes, views och
comments). Jag sparade ner de 24 första texterna i varje sorteringskategori. Detta resulterade i
totalt 34 unika nedsparade texter, och det är denna korpus som avses med FB-texterna.
139
Fjällräven hade sommaren 2012 flera Facebooksidor. Den sida som åsyftas här hade namnet
Fjällräven. Det var den mest välbesökta av företagets sidor på Facebook, och den kan beskrivas
som företagets primära Facebooksida.
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ens namn och härkomst (ort och ofta även land). FB-texterna är, enligt de angivna uppgifterna, skrivna av personer från olika delar av Europa samt i ett
fall av en person från USA.
Även om FB-texterna är skrivna av konsumenter är Fjällräven i hög grad
delaktig i skapandet av dessa texter, i och med att det är företaget som sätter
ramarna för berättandet; tävlingskonceptet fungerar i sig styrande (se 10.5.1).
Aktantrollsinnehavare och värden som präglar Fjällrävens egna berättelser rekontextualiseras i stor utsträckning i FB-texterna. En grundläggande skillnad
mellan FB-texterna och Fjällrävens egna berättelser om företagets historia är
dock att subjektsrollen i de förstnämnda inte längre innehas av Fjällrävens
grundare Åke Nordin utan av konsumenter.
Med utgångspunkt i värden och objektrollsinnehavare (såsom ’njubara naturupplevelser’) kan tävlingsmaterialet delas upp i två kategorier: en dominerande kategori bestående av texter som påminner om Fjällrävens egna berättelser och en kategori bestående av ett mindre antal texter som präglas av delvis andra värden än de som kommer till uttryck i Fjällrävens egna berättelser.
I det följande redogörs först för utformningen av berättelsetävlingen. Därefter presenteras och diskuteras både karaktäristiska och icke-karaktäristiska
FB-texter med fokus på aktanter och värden. En text från varje kategori återges och används som illustrerande exempel.

10.5.1 Styrningen av samskapandet
Syftet med följande avsnitt är att klargöra hur tävlingsvillkoren och instruktionerna styrde konsumenternas berättande. Därigenom vill jag tydliggöra på
vilket sätt FB-texterna kan betraktas som samskapade.
När tävlingen utlystes på Fjällrävens webbplats och på företagets engelskspråkiga Facebooksida uppmanades läsarna att dela med sig av ”sin G-1000berättelse” i form av en bild och en kort berättelse i ord. De uppmanades vidare att berätta från hjärtat. Inledningen till instruktionstexten, med rubriken
”Tell us your G-1000 story”, återges i exempel 100.
Exempel 100. Utdrag ur Fjällrävens tävlingsinstruktioner
The clothing we use when spending time in the outdoors often carries great
memories. Thinning knees and buttons worn to a shine stand witness to adventures experienced on hiking trails, in the mountains and in the deep forest. The
better the hiking clothes, the longer they last – and the more stories they will
tell.140

140

Hämtat 2012-07-08 från http://www.fjallraven.com/outdoor-life/material-guides/g-1000/g1000-share-your-story/.
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I denna text, vars tonläge är nostalgiskt (slitna knän, blankslitna knappar),
högtidligt (vittnar om) och naturromantiskt (äventyr upplevda på vandringsleder, i berg och i djupa skogar), är det alltså kläderna som både bär på och
berättar berättelserna. I tävlingen är det dock klädernas användare som uppmanas att föra berättelserna vidare. Tävlingen byggde på interaktion, vilket
klargjordes under rubriken ”Terms and conditions”, där följande stod att läsa:
”The competition is based on interaction and the person who engages in the
most interactions wins.” Tävlingsbidragens placering baserades på antalet
unika besökare för respektive bidrag, på det betyg besökarna gav bidragen och
på antalet kommentarer. I villkoren för tävlingen ingick att Fjällräven skulle
lyfta fram bidrag som ansågs tillföra något extra i form av kreativitet och personlig ”touch”. Detta framhölls som ett argument för att även den som inte
hade många Facebookvänner fortfarande skulle ha en chans att vinna. Priserna
bestod av friluftsutrustning från Fjällräven, bland annat jackor och byxor i
G-1000-material.
Fjällräven sätter alltså upp följande explicita villkor för berättandet: Enligt
instruktionerna är det obligatoriskt att inkludera materialet G-1000 som ett
element i berättelsen, och de deltagare vars berättelser skapar mest interaktion
och uppskattas mest av besökarna på Fjällrävens Facebooksida kommer att
vinna priser i form av utrustning. Detta bäddar på mer än ett sätt för berättelser
där Fjällrävens produkter värderas positivt: För det första är det troligt att tävlingsdeltagarna motiveras av möjligheten att vinna Fjällrävenutrustning, vilket i så fall torde innebära att de redan uppskattar denna utrustning. För det
andra är det taktiskt, för den som vill vinna, att skriva berättelsen så att den
kommer att gillas av besökarna på Fjällrävens Facebooksida, och eftersom
många av dessa besökare sannolikt är inbitna Fjällrävenfans kommer de med
stor sannolikhet att gilla berättelser där Fjällrävens utrustning evalueras i positiva ordalag. Utöver de explicita tävlingsreglerna sätter Fjällräven också upp
mindre framhävda ramar för berättandet: berättelserna ska komma från hjärtat
– och att döma av det citat som återges i inledningen till detta avsnitt har Fjällräven en förkärlek för nostalgi, naturromantik och högtidliga formuleringar.
Genom tävlingen stimulerar Fjällräven konsumenternas berättande om
Fjällrävens produkter, och företaget får dessutom tillgång till konsumenternas
berättelser och ser till att de sprids till andra konsumenter, som uppmuntras att
ge respons på berättelserna i form av kommentarer och betygsättning. Fjällräven uppmuntrar således inte bara till berättande utan också till interaktion
kring berättelserna.

10.5.2 Aktanter och värden i de karaktäristiska FB-texterna
I de karaktäristiska FB-texterna rekontextualiseras Börjantextens aktantstruktur – med den redan nämnda skillnaden att subjektsrollen inte innehas av Åke
Nordin utan av konsumenten/tävlingsdeltagaren, som i texten dessutom framträder som berättare. Objektet är fortfarande njutbara naturupplevelser. Detta
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objekt uppnås fortfarande tack vare Fjällrävenprodukter (gjorda i materialet
G-1000), som därmed innehar hjälparrollen. Och Fjällräven är fortfarande givare – av produkterna och därmed av det njutbara friluftslivet. En tävlingsdeltagare uttrycker det på följande vis i sitt bidrag: ”The better my equipment,
the more I can enjoy the outdoors.” Konsumenten är inte bara subjekt i de
karaktäristiska FB-texterna, utan i likhet med Börjantextens Åke axlar hen
också en hjälteroll. Exempel på typiska motståndare i tävlingsbidragen är väta,
flygfän, en tuff terräng och dålig väderlek. Dessa motståndare framhäver
G-1000-materialets förtjänstfullhet samtidigt som konsumenten lyfts fram
som en hjälte.
I de karaktäristiska FB-texterna realiseras genomgående värden som funktion, produktkvalitet, natur och friluftsliv, det vill säga värden som uttrycks i
Fjällrävens egna berättelser. I enstaka karaktäristiska FB-texter uttrycks även
andra värden utan att det för den skull rör sig om några avvikelser från den
väg som stakats ut av Fjällräven. Ett exempel är en FB-text som utspelar sig
lite längre tillbaka i tiden. Bilden visar två personer klädda i friluftskläder från
Fjällräven (i texten framgår det att personerna på bilden är ett par som håller
ihop än i denna dag). Att båda personerna bär glasögon med tjocka, bruna
bågar fungerar som en tidsmarkör. Denna bakåtblickande karaktäristiska FBtext realiserar inte bara värden som natur och friluftsliv utan också värden som
tradition och kontinuitet. Även dessa värden återfinns i flera av Fjällrävens
egna berättelser, exempelvis Börjantexten.
En av de karaktäristiska FB-texterna är Into thin air, som återges i exempel 101. Into thin air handlar om en man från Italien som tillsammans med sin
svenska flickvän vandrat i Nepal i en månad iklädd ”Abisko-byxor” (som är
tillverkade i materialet G-1000, något som den insatta Fjällrävenkonsumenten
förmodligen vet). Bilden visar en till synes glad friluftsklädd man i ett snöklätt
bergslandskap.
Berättelsen utspelar sig i Nepal några månader före skrivtillfället. Subjektet
och protagonisten i denna berättelse är berättaren, det vill säga mannen på
bilderna. Objektet är ett njutbart friluftsliv. Motståndare är kylan och de aggressiva moskiterna. Tack vare de skyddande Fjällrävenbyxorna kan protagonisten hantera de motståndare som kommer i hans väg, och han uppnår således
det njutbara friluftsliv som han eftersträvar. Byxorna innehar därmed aktantrollen hjälpare och Fjällräven framstår, precis som i Börjantexten, som givare
av ”kvalitetstid i naturen”. Protagonistens naturupplevelse är så positiv att han
redan i skrivande stund planerar att ge sig ut på en ny vandring, den här gången
i norra Sverige. Hans uppskattning av Fjällräven manifesteras dessutom i att
han uttrycker att det är en dröm för honom och hans flickvän att få delta i
Fjällräven Classic (en årlig fjällvandring, som arrangeras av Fjällräven).
I denna berättelse realiseras värden i både ord och bild. Det rör sig om flera
av de värden som togs upp ovan: natur, friluftsliv, funktionalitet och kvalitet.
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Exempel 101. FB-texten Into thin air141

Into thin air
[namn]

Milan, Italy

In April this year I flew to Nepal to rejoin my girlfriend, who had already been travelling around in Asia for 4 months.
We toured the country for a month and trekked round the Annapurna circuit, where
we reached the Thorong-La pass at 5416m altitude (in the picture).
My Abisko trousers kept my legs safe through the most diverse climates and conditions! From the freezing peaks of the Himalayas to the terribly aggressive mosquitoes
in the jungle of Terai.
My girlfriend and I are already planning to trek more in the north of Sweden, where
she has her origins: a place I truly fell in love with! Participating in the Fjällräven
Classics is one of our dreams!

141

Källa: Fjällrävens Facebooksida. (Ansiktena suddade av anonymitetsskäl.)
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Liksom i de övriga karaktäristiska FB-texterna – och i Fjällrävens egna berättelser – förknippas dessa värden med Fjällräven och med företagets produkter.
Protagonistens byxor är funktionella och håller hög kvalitet, i och med att de
står emot både extrema klimatvillkor och aggressiva moskiter. Natur och friluftsliv värderas i och med att det framgår att protagonisten tycker om att vistas i naturen och att han gärna ägnar sig åt friluftsliv, trots att det innebär påfrestningar. Framför allt evalueras natur och friluftsliv i och genom bilden, där
ett solbelyst och snöigt bergslandskap breder ut sig bakom den friluftsklädda,
leende mannen, som uppenbarligen trivs där han befinner sig.

10.5.3 Aktanter och värden i de icke-karaktäristiska FB-texterna
I de icke-karaktäristiska FB-texterna realiseras delvis andra värden än i Fjällrävens egna berättelser. Det är inte självskrivet att njutbara naturupplevelser
fungerar som objekt, utan det som eftersträvas kan vara något annat, exempelvis en specifik identitet. En av de icke-karaktäristiska FB-texterna är How my
G-1000 made me loose weight. I denna text, som återges i exempel 102, har
protagonisten gått ner i vikt tack vare sina Fjällrävenbyxor. Kopplingen till
friluftsliv finns där: vi får bland annat veta att byxorna har varit med henne
året runt i skog och mark, men den informationen utgör bara en bakgrund.
Handlingen består i att byxorna gick sönder när protagonisten skulle ta sig upp
på hästryggen och att detta fick henne att bestämma sig för att gå ner i vikt.
(Orsaken till missödet uppges nämligen vara att hon vägde för mycket, inte att
byxorna var utslitna eller att kvaliteten var undermålig.) I skrivande stund har
hon gått ner femton kilo och hon siktar på att gå ner ännu mer. Texten avslutas
med att hon konstaterar att hon har hittat tillbaka till ett hälsosamt och lyckligt
liv tack vare sina Fjällrävenbyxor (på detta konstaterande följer en smilis som
blinkar ironiskt, vilket signalerar att berättelsens slutkläm kanske inte ska tas
på allt för stort allvar). På bilden poserar protagonisten i sina numera för stora
(lagade) favoritbyxor, omgiven av skog och grönska.
I den här texten fyller Fjällrävenprodukten en annan funktion än i Fjällrävens egna berättelser. Icke desto mindre rör det sig om en positiv funktion,
då byxorna hjälper protagonisten till ett hälsosamt och lyckligt liv – genom att
gå sönder, vilket ger henne motivation att gå ner i vikt. Byxorna innehar således fortfarande aktantrollen hjälpare. Det protagonisten närmast strävar efter
(objektet) är att gå ner i vikt, något som i nästa steg leder till ett hälsosamt och
lyckligt liv. Ytterst är det förstås byxornas tillverkare, Fjällräven, som skänker
berättaren lycka (och som därmed är givare).
Natur och friluftsliv evalueras även i denna berättelse i såväl den skriftliga
texten (protagonisten har tillbringat tid i skog och mark) som i bilden (protagonisten står friluftsklädd och lyckligt leende mitt i naturens grönska). Dessutom framhävs värdet av att inte väga för mycket. Även detta värde kommer
till uttryck på flera sätt, framför allt genom att protagonisten i den skriftliga
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Exempel 102. FB-texten How my G-1000 made me loose weight142

How my G-1000 made me loose weight

Muonio

[namn]

My dear Vidda trousers have been with me since 2007, and they’ve been in many forest and hills while I’ve been living in Finnish Lapland. I’ve used them all around the
year, in summer and even when skiing.
But last winter… I went horseriding with a friend of mine, and when I tried to pull
myself upp to horse’s back, I heard sound of scrathing. My trousers went broken from
my back, and everyone could see my underwear. That moment I decided I got to loose
weight, because I dont anymore fit in my favourite trousers and they got broken because of that.
And now, half year later, I need new trousers. Not because they’re broken (my boyfriend’s grandma fixed them) but because they’re way too big for me. I lost 15 kilos,
and more to go! I found healthy and happy life again, thanks for my Viddas!

142

Källa: Fjällrävens Facebooksida. (Ansiktena suddade av anonymitetsskäl.)
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texten förknippar ett hälsosamt och lyckligt liv med viktminskningen samt genom att hon på bilden håller ut sina byxben för att visa hur stora och vida
byxorna har blivit nu när hon gått ner i vikt. De för Fjällräven så karaktäristiska värdena funktionalitet och kvalitet, som ofta kommer till uttryck i företagets egna berättelser, realiseras dock inte i denna text. Tvärtom framkommer
det att byxorna hjälpte protagonisten just genom att gå sönder.
De icke-karaktäristiska FB-texterna avviker på olika sätt från de karaktäristiska. I en av texterna berättar protagonisten om hur Fjällräven räddade
henne när hon skulle gå på studentbal. Hon insåg att hon inte ville komma till
balen klädd i en traditionell balklänning, något som hon uttrycker på följande
vis: I realised that I’m not a girl who likes tulle and silk very much. På fotot,
där hon står bredvid sin kavaljer, är hon klädd i en klänning gjord av G-1000
(enligt texten är det en vän till henne som har formgivit och sytt klänningen).
Som handväska har hon en Kånken Mini. I denna text omnämns inte naturen
över huvud taget. Det skribenten strävar efter är inte njutbara naturupplevelser
utan att visa upp sig som en viss person, nämligen som den person hon verkligen är. Att kläder kan säga något om vem en människa är som person impliceras av att processen i den mening som citeras ovan är relationell och inte
mental; skribenten hävdar att hon inte är en person som tycker om tyll och
silke (i stället för att helt enkelt skriva att hon inte tycker om tyll och silke).
En annan tävlingsdeltagare berättar om hur en Fjällrävenprodukt räddade
honom när han inte återfick sitt bagage efter en flygresa: som tur var hade han
företagit resan iklädd sina Fjällrävenbyxor, och det var inga problem att fortsätta använda dem tre dagar i sträck (däremot blev han tvungen att köpa nya
skjortor). På fotot står han framför en trafikerad stadsgata och i fonden syns
en gul taxibil och neonskyltar. Ytterligare en tävlingsdeltagare som haft användning av sina Fjällrävenbyxor i stadsmiljö har skickat in ett foto där han
står och väljer öl på Systembolaget. I dessa båda tävlingsbidrag har byxorna
flyttats från en naturnära till en urban kontext. Byxorna står inte längre som
garant för sköna naturupplevelser utan för ett bekvämt och praktiskt stadsliv
– och möjligen återigen för en viss identitet. En person som flanerar på stan i
sina Fjällrävenbyxor signalerar något annat än en person som går klädd i jeans
eller i byxor med pressveck. I de icke-karaktäristiska berättelser som refererats
ovan evalueras således inte natur och friluftsliv (åtminstone inte explicit; en
enskild person kan naturligtvis göra den tolkningen att personer som går
klädda i Fjällrävenkläder signalerar ett intresse för natur och friluftsliv just
genom klädseln). Icke desto mindre tillskrivs Fjällrävens produkter ett positivt
värde, exempelvis som identitetsskapande attribut eller i termer av hög kvalitet.
En FB-text som utmärker sig även i kategorin icke-karaktäristiska texter är
Equipment does(n\’t) matter, som handlar om två studenter som tillryggalägger en vandring på Hardangervidda i regn och hagel, dåligt utrustade men fulla
av motivation. De slår följe med tre norrmän. Trots att norrmännen är ”utrustade som gudar” har de svårt att hålla jämna steg med textens berättare (som
227

också är en figur i berättelsevärlden) – berättaren håller nämligen ett högt
tempo för att undvika att börja frysa i sina blöta kläder. Då fäller en av norrmännen följande kommentar: ”Equipment doesn’t matter.” Texten avslutas
med följande öppna fråga: ”But we were full of motivation, so does equipment
matter??” På bilden står en bortvänd man med sandaler på fötterna under en
molntyngd himmel. I denna berättelse ifrågasätts själva grundvalen för Fjällrävens existens: behovet av funktionell friluftsutrustning. Materialet G-1000
omnämns över huvud taget inte i texten.
Vad jag visat exempel på ovan är hur vissa berättare skapar sina egna objekt
och till och med ifrågasätter de värden som omhuldas av Fjällräven i stället
för att överta det objekt som tillhandahålls genom företagets egna berättelser.
I en marknadsföringskontext skulle detta kunna uttryckas som att konsumenterna ”fyller varumärket med mening” (jfr Hatch & Schultz 2010). Frågan är
dock om objekten i dessa icke-karaktäristiska FB-texter verkligen är så annorlunda som de först framstår som: både viktnedgång och njutbara naturupplevelser förknippas i många sammanhang med ett hälsosamt och lyckligt liv.
Och det är knappast troligt att ens den berättelse där vikten av funktionell friluftsutrustning ifrågasätts (Equipment does(n\’t) matter) utgör något hot mot
företaget (om så vore fallet hade den förmodligen inte hamnat på företagets
Facebooksida); Fjällräven har aldrig påstått att friluftsutrustning är något mer
essentiellt än kärleken till natur och friluftsliv; vad företagets företrädare hävdar är helt enkelt att de kan hjälpa människor till ett mer njutbart liv i naturen.
Att den krävande vandringen på Hardangervidda skulle ha varit mer angenäm
om utrustningen vore bättre framgår med all önskvärd tydlighet i texten. Dessutom är det svårt att tro att berättaren verkligen inte bryr sig om utrustningens
kvalitet – varför har han annars skickat in en berättelse till en tävling där priserna består av just friluftsutrustning som sägs vara av hög kvalitet?

10.6 Sammanfattning och diskussion
Syftet med den här analysen har varit att undersöka vad samskapande av berättelser innebär för bilden av företaget, för de erbjudanden om identifikation
som realiseras och för de relationer som skapas. Detta har gjorts genom en
komparativ textanalys med fokus på rekontextualisering av aktanter och värden. Ett urval samskapade berättelser har jämförts med berättelser som tidigare
publicerats via företagens egna kanaler. Resultaten visar att när externa personer får inflytande över berättandet förändras berättelserna i viss mån jämfört
med företagens egna berättelser. Därmed förändras också den textuellt konstruerade bilden av organisationen. Bilden av företaget påverkas också av samskapandet i sig, liksom av de kanaler som används för att sprida berättelserna,
vilket har att göra med att betydelse alltid skapas på flera nivåer i kommunikationen.
228

I följande avsnitt sammanfattas analysresultaten med utgångspunkt i hur
bilden av respektive organisation förändras i de samskapade berättelserna och
vad detta innebär i termer av identifikationserbjudanden. I ett första steg står
berättelsernas ideation (dvs. den innehållsliga aspekten) i fokus. I nästa steg
förs en diskussion om vad samskapandet som sådant innebär för bilden av
organisationen, för de erbjudanden om identifikation som aktualiseras och för
de relationer som skapas. Kapitlet avslutas med en metodorienterad reflektion
kring rekontextualisering i strategiska berättelser.

10.6.1 Betydelseskapande genom ideationen
Bilden av företaget kan påverkas av de samskapade berättelserna som sådana.
Annorlunda uttryckt kan en bild skapas genom ideationen eller innehållet i
berättelserna.
Den bild av Fjällräven som ges i Reportaget är bilden av ett företag som
inte bara är kreativt när det kommer till produktutveckling utan också – och
kanske framför allt – när det kommer till marknadsföring i form av berättande.
Fjällräven framstår här i första hand som ett berättande företag, och även om
produktfunktionalitet är ett värde som tillskrivs Fjällräven också i denna text
så är det varumärkets identitetsskapande potential som står i fokus. Såväl reportern som fotbollshuliganen och Brommastekaren, som också förekommer
i Reportaget, använder varumärket Fjällräven som en resurs för att skapa och
uttrycka en viss identitet.
Värdena natur och friluftsliv, som är framträdande i Fjällrävens egna berättelser, kvarstår i någon mån i såväl Reportaget som Bloggtextkedjan, men
i båda de nya berättelserna finns något som hindrar subjekten från att ge sig ut
i naturen (och hindret är inte att de saknar funktionell friluftsutrustning). Särskilt bloggaren ger uttryck för ett personligt förankrat motstånd mot friluftsliv.
Både reportern och bloggaren förändrar således Fjällrävens grundberättelse
samtidigt som de skriver in sig i den. Även företaget är en aktiv part i denna
vidareutveckling av grundberättelsen. När bloggarens son, som än så länge är
en baby, träder fram som mottagare av en Kånkenryggsäck framställs denna
ryggsäck som en produkt som inte bara tillhör 1970-talet utan också 2000talet, och givaren Fjällräven försäkrar sig därmed om en plats också hos nästa
generation konsumenter. På så vis skriver Fjällräven in sig i framtiden.
I merparten av FB-texterna återskapas den bild av Fjällräven som också
uttrycks i företagets egna berättelser, något som i hög grad kan ses som en
effekt av tävlingsinstruktionerna och tävlingsvillkoren.
I Tidningstextkedjan slutligen stärks bilden av Max som en rättfärdighetens
förkämpe, medan svenskheten och norrländskheten, som spelade en så stor
roll i Hamburgerkriget, är värden som inte kommer till uttryck här. Den lokala
förankringen framstår dock fortfarande som central: Max band till konsumenterna i närområdet stärks genom att boråsarna erbjuds möjlighet att engagera
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sig i en fråga som rör restaurangen i Borås. Det är också boråsarna som adresseras och omtalas både i Max-texterna och i GT-artikel 1.
Bilden av företagen i de olika berättelserna formas inte minst genom vad
som framställs som objekt. I Reportaget omdefinierar reportern objektet så att
det inte längre är ’njutbara naturupplevelser’ (som i Fjällrävens egna berättelser) utan ’att känna sig (eller framstå som) en naturälskande och ansvarstagande förälder’. I Bloggtextkedjan är det fortfarande ’naturupplevelser’ som
uppbär aktantrollen objekt, men den attityd som i berättelsen kommer till uttryck gentemot naturen är, som nämnts ovan, en annan – det rör sig således
knappast om njutbara naturupplevelser utan om naturupplevelser som en förpliktelse för en ansvarsfull förälder och i det närmaste en nödvändighet för ett
uppväxande barn. Dessa förändringar kan, ur ett marknadsföringsperspektiv,
beskrivas i termer av att varumärket inte längre ägs av företaget utan att även
externa intressenter är med och bestämmer dess innehåll. Samtidigt är det tydligt att Fjällräven är varumärkets ”värd” (jfr Christodoulides 2009), det vill
säga att det är företaget som står för ramarna även i de samskapade berättelserna, i den bemärkelsen att de grundläggande värdena aldrig hotas. Vissa värden kvarstår; såväl natur som ansvar är värden som realiseras även i Fjällrävens egna berättelser. Dessutom kvarstår företaget som givare och produkterna som hjälpare. I några av FB-texterna omdefinieras dock objektet markant
(se 10.5.3).
I Tidningstextkedjan förändras objektet jämfört med Hamburgerkriget på
så vis att det (åtminstone i viss mån) frikopplas från den konkreta affärsverksamheten. Max kamp mot McDonald’s framstår här mer renodlat som ett moraliskt projekt, vilket torde vara en förutsättning för att GT ska kunna gå in
som samskapare av berättelsen.
Flera av de samskapade berättelserna erbjuder nya identifikationsobjekt
jämfört med företagens egna berättelser: I FB-texterna kan huvudpersonerna,
det vill säga berättarna, fungera som identifikationsobjekt. De flesta av dessa
huvudpersoner strävar efter sköna naturupplevelser, men vissa har andra mål
(till exempel ett bekvämt stadsliv eller en klädsel som uttrycker ”den sanna
identiteten”). I Reportaget kan läsaren välja att identifiera sig med reportern –
mannen som har nostalgiska minnen av barndomens naturutflykter och som
vill framstå som en ansvarsfull småbarnsförälder men som ändå inte tar sig ut
i naturen. I den berättelse som kan urskiljas i Bloggtextkedjan kan läsaren i
stället identifiera sig med bloggaren – mamman som föredrar flärd och bekvämlighet framför natur och friluftsliv men som någonstans djupt inom sig
vet att hon inte bör låta sin son gå miste om berikande naturupplevelser – och
följa i hennes spår och anamma de värden som Fjällräven hyllar. I Tidningstextkedjan är det dock fortfarande den ursprungliga hjälten, det vill säga Max,
som utgör det självklara identifikationsobjektet.
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10.6.2 Betydelseskapande genom interaktionen
Även samskapandet som sådant innebär att konsumenterna erbjuds att identifiera sig på nya sätt: Genom interaktionen erbjuds de för det första en roll som
kreativa (med)berättare snarare än som passiva adressater. För det andra erbjuds de olika roller som medskapande aktantinnehavare i de framväxande
berättelserna. En central förändring i Tidningstextkedjan (jämfört med Hamburgerkriget) är att konsumenterna otvetydigt axlar aktantrollen hjälpare – och
denna roll innehar de inte bara i berättelsevärlden utan också i den extratextuella världen, där de agerar hjälpare genom att gå in på gt.se och rösta.
När människor och företag interagerar, exempelvis i samskapande av berättelser, skapas relationer, som kan vara tillfälliga eller mer varaktiga. Fjällrävens berättelsetävling är ett tydligt exempel på detta. Eftersom tävlingsbidragen publiceras på en sajt som främst besöks av ”Fjällrävenfans” kan företagets initierande av berättandet betraktas som ett sätt att vårda och stärka
relationerna mellan Fjällräven och de redan befintliga kunderna. Den som författar ett tävlingsbidrag skriver bokstavligt talat in sig i både Fjällrävens gemenskap och grundberättelse. En tävlingsdeltagare uttrycker det på följande
vis i sitt bidrag: I realize I’m only a small part of the big G1000 […] story.
But I’m grateful to be part of it.
De Fina och Georgakopoulou (2012:95) menar att åhörarnas aktiva medverkan i berättande i vardagliga samtal kan stärka en känsla av förståelse och
samarbete. När konsumenter och andra externa intressenter (som journalister)
inte bara berättar utan också uppbär aktantroller i det konkreta iscensättandet
av berättelserna – exempelvis när bloggaren tar emot ryggsäcken och därmed
axlar aktanten mottagare – innebär det potentiellt att konsumenterna knyts än
närmare företaget. Sannolikheten för att konsumenterna ska identifiera sig
med företaget torde därmed öka. Än mer sannolikt är det att konsumenterna
identifierar sig med företaget när de inte i första hand är mottagare utan hjälpare, som i Tidningstextkedjan. Den som är hjälpare kan sägas sträva efter
samma mål som subjektet – hjälparen delar därmed subjektets projekt, och
detta kan förmodligen bädda både för en identifikation och för en mer varaktig
relation.
Relationen mellan företag och konsument kan således stärkas av interaktionen i sig. Språket som används i interaktionen kan ses som ytterligare ett
redskap i stärkandet av denna relation. Ett exempel är att tonen och tilltalet
som marknadschefen använder i Bloggtextkedjan realiserar betydelser som
intimitet och informalitet, vilket gör att Fjällräven framstår mer som en vän
och mindre som ett företag.
Narrativitet används inte bara för att skapa relationer mellan företag och
konsumenter. Potentiellt skapas också gemenskap konsumenter emellan när
de tar del av varandras berättelser och eventuellt känner igen sig i varandras
erfarenheter, som i Fjällrävens berättelsetävling. Genom tävlingens konstruktion stimulerade Fjällräven inte bara konsumenternas berättande utan också
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delandet av berättelserna och interaktionen kring dem. Även den som inte
själv berättade kunde vara med och ta del av, kommentera och betygsätta andras berättelser. På så vis fungerade berättelserna som redskap i interaktion och
relationsskapande.
Även bilden av företaget förändras genom samskapandet i sig, det vill säga
genom interaktionen och genom det faktum att externa personer agerar medberättare. Vilka aktörer som företaget väljer att samverka med är centralt i
detta sammanhang. På en nivå är inte bara konsumenterna utan också GT hjälpare i den berättelse som kan urskiljas i Tidningstextkedjan. GT hjälper Max
att nå ut med sitt budskap och erbjuder dessutom en arena för omröstningen.
När GT i och genom Tidningstextkedjan träder in som Max hjälpare innebär
det att de ideal och värden som GT säger sig stå för potentiellt färgar av sig på
Max. GT presenterar sig på internet som Västsveriges kvällstidning
(GT 2013-02-01). I presentationstexten sägs det att tidningen står på de utsattas sida och att den inte drar sig för att utmana överheten samt att den är emot
inskränkningar av olika slag.143 Under rubriken ”Vad är GT:s publicistiska
idé?” står bland annat följande att läsa:
Vi föddes som den lilla röa, ofta besvärlig för överheten, ivrigt spanande underifrån, och vi fortsätter föra de utsattas talan. Vi lever på Sveriges framsida,
våra kräftor är rosa, inte röda, och utmanar gärna huvudstaden. Vi är tykna mot
makten och ogillar allt som gör tillvaron trång och tråkig. (GT 2013-02-01)

Således tycks både GT och Max vilja framstå som David i kampen mot Goliat
(och dessutom som lokalt förankrade), och detta tillför ytterligare en dimension till den samskapade berättelsen – att Max samarbetar med GT kan möjligen stärka intrycket av Max som en engagerad ”underdog”.
Svenska Dagbladet säger sig stå för andra värden, som kvalitet och trovärdighet. Dessa värden lyftes bland annat fram i en presentationstext som tidigare låg på tidningens webbplats (SvD 2013-02-21). Även i andra sammanhang förknippas tidningen med trovärdighet (se t.ex. Svenskt Kvalitetsindex
2012-05-28). Därmed är detta betydelser som kan färga av sig på Fjällräven
när företaget omskrivs på ett positivt sätt i denna tidning.
Potentiellt kan Max och Fjällrävens interaktion med konsumenterna leda
till att de framstår som interaktiva, inkluderande, öppna företag som befinner
sig nära konsumenterna. Som tidigare nämnts ges ”folket” möjlighet att interagera med Max genom att gå in och välja mellan två röstningsalternativ. Oavsett vilket alternativ som får flest röster kan Max framstå som ett ödmjukt och
lyssnande företag genom att rätta sig efter röstningsresultatet.

143

Hur tidningen uppfattas av medarbetare och läsare har jag inga belägg för, utan detta är den
bild som organisationen ger uttryck för officiellt. Historiskt har dock kvällstidningar, särskilt
Expressen, i hög grad fokuserat på ”den lilla människan” (Hadenius & Weibull 2005:306ff.)

232

Även det faktum att vissa företag låter konsumenterna ifrågasätta och omdefiniera de objekt som företagen själva har ringat in och framhåller som centrala kan ses som ett tecken på öppenhet – och som ett taktiskt drag. När Fjällräven låter en konsument träda fram och ifrågasätta vikten av den rätta utrustningen (i FB-texten Equipment does(n\’t) matter) innebär det kanske inte att
företagets grundval hotas, trots allt. I stället innebär det kanske att Fjällräven
framstår som ett stabilt och tryggt företag med viss självdistans och med rum
för många röster. En alternativ tolkning är att Fjällräven inte längre träder fram
som ett företag präglat av autenticitet och äkthet. Tävlingsupplägget, som
framstår som relativt förutsägbart, kan möjligen väcka cynism hos vissa konsumenter. Även marknadschefens påpassliga uppdykande i Bloggtextkedjan
kan upplevas som något negativt. Den som uppfattar interaktionen mellan
företaget och de externa personerna på ett sådant sätt kan i stället uppleva att
de forna värdena äkthet, autenticitet och tradition i viss mån säljs ut till förmån
för nya värden som framträder som allt mer centrala i de sociala mediernas
tidevarv, värden som öppenhet och lyhördhet – och interaktion till nästan vilket pris som helst.

10.6.3 Rekontextualisering i strategiska berättelser
Att tillhandahålla och använda redan existerande berättelser som manus eller
ramverk är en känd strategi som företag kan ta i bruk för att uppmuntra, styra
och kontrollera interaktionen med externa personer (jfr Singh & Sonnenburg
2012). Jag har inte underlag för att avgöra om företagens egna berättelser medvetet har använts som strukturerande element av någon aktör i de fall som
undersökts i detta kapitel. Det kan dock förutsättas att åtminstone företagens
företrädare känner till de berättelser som används i respektive företags marknadsföring. Även om de till äventyrs inte skulle ha tagit del av de specifika
berättelser som finns på respektive företags webbplats (som Börjantexten och
Hamburgerkriget) så är de åtminstone väl insatta i grundberättelsen. Dessutom
är många människor bekanta med de arketypiska motiv som vissa av företagens egna berättelser bygger på. Dessa arketyper fungerar i sig styrande: vi inte
bara känner till berättelsen om David och Goliat utan vi vet också, instinktivt,
vem som är den goda. Slutligen kan de talrika intertextuella relationerna som
blottlagts i analysen ovan i sig ge en uppfattning om vilket inflytande som
redan existerande berättelser om företaget har haft i samskapandet av de nya
berättelserna.
Analyserna i detta kapitel har visat att olika typer av element rekontextualiseras i strategiska berättelser, exempelvis aktanter och delar av aktantstrukturer, rollinnehavare, motiv, värden, berättelsefragment och hela berättelser.
Ofta är det svårt både att avgränsa de rekontextualiserade elementen och att
benämna och kategorisera dem (något som sannolikt hänger samman med att
rekontextualisering i sig är ett svårfångat fenomen som gärna undandrar sig
precisa beskrivningar).
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Analyserna har också visat att det är fruktbart inte bara att undersöka vilka
element som rekontextualiseras utan också vad rekontextualiseringen innebär,
det vill säga vilka förändringar i betydelser som uppstår och vad dessa innebär
för bilden av företaget, för de identifikationserbjudanden som realiseras och
för de relationer som skapas.
Reportaget innehåller många exempel på rekontextualisering av berättelser
och fragment från Fjällrävens egen berättelserepertoar. När sådana element
rekontextualiseras i samskapade berättelser kan det vara av intresse att undersöka vem som står bakom de rekontextualiserade elementen i de nya texterna.
Är det fortfarande företaget – eller har de värdeladdade symbolorden övertagits av andra aktörer? I Hamburgerkriget är det Max som använder metaforen krig för att karaktärisera den uppkomna situationen, men i Tidningstextkedjan är det GT som står för rubriken där metaforen förekommer. Om företagets symboler och metaforer övertas och förs vidare av andra aktörer kan det
innebära att företaget har ett relativt starkt inflytande och en viss kontroll över
interaktionen.
Specifika värden kan realiseras på samma sätt i både företagets egna berättelser och de samskapade berättelserna; till exempel realiseras värdet kreativitet genom att Åke porträtteras som uppfinningsrik både i Fjällrävens egna berättelser och i Reportaget. Men ursprungliga värden kan också realiseras på nya
sätt: i Börjanartikeln framhålls värdet ’ansvar för djur och natur’ och detta ansvar länkas till Fjällräven – i Reportaget är det i stället reportern som vill framstå som en ansvarsfull förälder. Värdet ansvar är således detsamma, men den
aktör som ansvaret tillskrivs är en annan och det rör sig dessutom om ansvar i
relation till olika domäner. Detta kan beskrivas i termer av en betydelseförskjutning. Vidare kan värden konkretiseras och kontextualiseras på nya sätt.
Ett exempel på detta är Bloggtextkedjans talrika kontraster (se tabell 15), som
sätter Fjällrävens ursprungliga värde friluftsliv i skarp relief. Och inte nog med
det – värdet friluftsliv ifrågasätts dessutom i Bloggtextkedjan.
Vidare har analyserna i detta kapitel visat på förekomsten av två former av
rekontextualisering, som åskådliggörs i figurerna 13 och 14 (jfr Faircloughs
(1995) distinktion mellan chain-relations och choice-relations). För det första
rekontextualiseras element i textkedjor. Ett exempel är den gula ryggsäcken
av modellen Kånken mini som rekontextualiseras från Reportaget till Bloggtextkedjan och som i båda fallen står som symbol för ansvarsfullt, friluftsinfluerat föräldraskap. Denna form av rekontextualisering åskådliggörs i figur 13, där jag valt att kalla den kedjerekontextualisering. För det andra rekontextualiseras element på ett sätt som påminner om normsamspel (i den bemärkelsen att det inte explicitgörs i texten att elementen hämtats från andra
texter). Det handlar dock om något mer specifikt än normsamspel; det är inte
bara diskurser och abstrakta element som rekontextualiseras utan det rör sig
om högst specifika, konkreta element, som är djupt rotade i företagets grundberättelse. Denna form av rekontextualiserng åskådliggörs i figur 14, där jag
valt att kalla den transkontextualisering.
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Figur 13. Rekontextualisering av typen kedjerekontextualisering
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Figur 14. Rekontextualisering av typen transkontextualisering

I mina analyser av strategiska berättelser har det sällan gått att säkerställa från
vilken tidigare text ett rekontextualiserat element har hämtats. Möjligen är det
heller inte så angeläget att fastställa detta för den som vill förstå hur strategiskt
berättande fungerar. Det strategiska berättandet bygger inte på att specifika
element kan förknippas med bestämda texter. Snarare bygger det på – och
syftar till att etablera – en uppsättning välkända berättelseelement som förknippas med företaget och med varumärket.
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11 Sammanfattning och slutdiskussion

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras avhandlingens huvudresultat. Inledningsvis sammanfattas resultaten för en forskningsfråga i taget. Därefter
förs en diskussion med fokus på varför berättelsen är en populär resurs i strategisk kommunikation. Ett kortare avsnitt ägnas sedan åt teoretisk reflektion
kring berättelsebegreppet i relation till strategiskt berättande. Kapitlet avslutas
med förslag på framtida forskning.

11.1 Avhandlingens frågor
Syftet med avhandlingen har varit att undersöka hur berättande och berättelser
används och anpassas för att fylla organisationers olika behov. Detta syfte har
brutits ner i fyra forskningsfrågor:
1. Hur förhåller sig olika organisationer till strategiskt berättande,
och vilken bild skapas därmed av den berättande organisationen?
2. Hur uttrycks värden med hjälp av strategiska berättelser?
3. Hur inverkar situationskontexten på berättelsen och på den bild
som skapas av organisationen i och genom berättelsen?
4. Vad innebär samskapande av berättelser för bilden av organisationen, för de identifikationserbjudanden som realiseras och
för de relationer som skapas?
Den första frågan, om hur olika organisationer förhåller sig till strategiskt berättande och vilken bild som därmed skapas av den berättande organisationen,
besvaras i kapitel 7. Analysen visar på både likheter och skillnader mellan de
fyra undersökta organisationerna, bland annat när det kommer till hur berättandet legitimeras. Vissa likheter finns mellan Malmö stad och Fjällräven, som
båda förknippar berättande med värderingar och med något existentiellt och
urmänskligt. I stor utsträckning används traditionslegitimeringar och moraliska legitimeringar för att rättfärdiga det strategiska berättandet i dessa organisationer. I Malmö stad används också auktoritetslegitimeringar när stora
och framgångsrika företag framhålls som berättande förebilder. Det förhållningssätt som Församlingen uppvisar gentemot det strategiska berättandet är
mer rationellt och instrumentellt. Församlingsledningen är tydlig med att de
236

använder strategiskt berättande som en marknadsföringsmetod och att de ser
strategiska berättelser som medel. Bruket av det som inom Församlingen kallas storytelling rättfärdigas med hjälp av syfteslegitimering: För att Församlingen ska kunna fortsätta bedriva sin kärnverksamhet på ett bra sätt krävs
inkomster, och för att de ska få det måste människor känna till allt bra som
kyrkan gör. Församlingsledningen hänvisar inte till företag för att rättfärdiga
det strategiska berättandet utan till kommuner och till andra organisationer
som sysslar med vård och omsorg. Max ramar in det strategiska berättandet
som spontant och konsumentdrivet: Enligt marknadschefen berättar Max om
saker som hänt på företaget för att kunderna vill det och för att det är kul.
Dessutom berättar kunderna (fortfarande enligt marknadschefen) på eget bevåg berättelser om Max.
Analysen visar också att det faktum att en organisation använder strategiskt
berättande kan bidra till att skapa en viss bild av organisationen. Praktiken
strategiskt berättande aktualiserar en rad betydelser, så kallade härkomstkonnotationer, som har att göra med de sammanhang där berättelsen som kommunikationsform eller design använts tidigare. När det vardagliga berättandet
rekontextualiseras från lägerelden till företagens produktkataloger och vidare
till den offenliga förvaltningens personalmöten följer vissa av de ursprungliga
betydelserna med samtidigt som nya betydelser uppstår.
Den berättande organisationen kan framstå som traditionsrik, genuin och
förtroendeingivande (betydelser som ofta förknippas med forna tiders skaldekonst eller med vardagligt berättande vänner emellan). Den kan också framstå
som modern, pragmatisk eller manipulativ (betydelser som kan knytas till
strategiskt berättande). Vilka betydelser som aktualiseras har delvis att göra
med vilken sorts organisation det rör sig om. Medan företag kan använda berättande i syfte att stärka trovärdigheten och framstå som personliga visar det
sig i Församlingens fall att trovärdigheten sätts på spel just för att organisationen använder strategiskt berättande. Församlingen har inte heller behov av
det strategiska berättandet för att framstå som en mänsklig organisation med
omsorg om människor.
Frågan om hur värden uttrycks i strategiska berättelser besvaras i kapitel 8.
De värden som står i fokus är sådana som framställs som centrala och specifika för respektive organisation. Analysen visar att olika narrativa resurser används för att realisera värden i de undersökta berättelserna. Vissa berättelser
rymmer engagerande händelseförlopp och problemlösande hjältar medan
andra främst präglas av experientalitet (upplevdhet). Mellan berättelsens
hjälte och organisationen råder en metonymisk relation, vilket innebär att hjältens egenskaper och attribut färgar av sig på organisationen. Sådana metonymiska relationer är en av grundvalarna för det strategiska berättandet; genom berättelser om det lilla (individer och enskilda händelser) ges en bild av
det stora (organisationen och varumärket) (se 11.3). De värden som uttrycks i
och genom berättelserna – inte minst genom hjältefiguren – bidrar till att skapa
olika bilder av organisationerna, vilket i sin tur leder till olika erbjudanden om
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(eller uppmaningar till) identifikation. Fjällräven framstår i den analyserade
berättelsen som en organisation som förknippas med en glorifierad, uppfinningsrik och handlingskraftig skapare och hjälte (Åke Nordin), medan Max
framträder som en vi-orienterad organisation präglad av folklighet och lokalpatriotism. Malmö stad träder fram som en organisation befolkad av kreativa,
empatiska och flexibla vardagshjältar, medan Församlingen framstår som en
jämlik gemenskap.
Frågan om hur situationskontexten inverkar på det betydelseskapande som
äger rum i och genom strategiska berättelser besvaras i kapitel 9 genom en
komparativ analys mellan ett antal muntliga och visuella berättelser (filmberättelser) och deras skriftliga motsvarigheter. Analysen visar på flera skillnader som är betydelsefulla i relation till strategiskt berättande. De två kategorierna av berättelser skiljer sig åt med avseende på poänger och konkretionsgrad. Dessutom är filmberättelserna förankrade i de personliga berättarna på
flera sätt, medan de skriftliga berättelserna karaktäriseras av en frånvaro av
personliga berättare. Dessa skillnader kan delvis relateras till remedieringen
(skrift kontra film) men också till kontextfaktorn deltagare. De båda kontextfaktorerna kommunikationssätt och deltagare är intimt förknippade när det
kommer till aspekten berättare, vilket har att göra med att en skriftlig text, till
skillnad från en muntlig, kan frikopplas från de personer som står bakom den.
Berättarroller framträder som en central aspekt i den analys som görs här.
Framför allt undersöks vad som händer med berättelsen och bilden av organisationen när en individ träder in som berättare (se vidare 11.2).
I kapitel 10 analyseras berättelser som samskapats av företag, konsumenter
och massmedier. Syftet med analysen, som fokuserar på rekontextualisering
av berättelseelement, är att besvara frågan om vad samskapande av berättelser
innebär för bilden av organisationen och i termer av identifikationserbjudanden och relationer. Analysen visar att det finns flera intertextuella relationer
mellan de samskapade berättelserna och berättelser som tidigare publicerats i
företagens egna kanaler. Detta indikerar att företagens egna berättelser används som strukturerande element i interaktionerna eller, annorlunda uttryckt,
att interaktionerna kan betraktas som iscensättningar av företagens redan befintliga berättelser – samtidigt som interaktionerna i sig alltså resulterar i nya
berättelser. Till de rekontextualiserade elementen som återfinns både i företagens egna berättelser och i de nya, samskapade berättelserna hör vissa aktanter samt karaktäristiska ord och innehållselement som fyller en symbolisk
funktion och realiserar värden.
Jämfört med företagens egna berättelser förändras aktantstrukturen i de
samskapade berättelserna, värden modifieras och nya värden introduceras. En
betydelsefull skillnad är att konsumenter, massmedier och massmedierepresentanter tilldelas eller tillskansar sig (beroende på synsätt) nya roller – både
som aktanter i berättelsen och som aktörer i berättandet, det vill säga som
(med)berättare. På så vis skapas nya identifikationsmöjligheter och nya relationer genom berättandet. Även bilden av företaget förändras i och genom
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samskapandet. Det sker huvudsakligen på två sätt: genom de samskapade berättelserna och genom att företaget ägnar sig åt interaktion. Ett interagerande
företag kan exempelvis framstå som dialogiskt, öppet, folkligt, som en vän
etc. Bilden av företaget påverkas också av vem (eller vilka aktörer) företaget
interagerar med – att omskrivas i en välrenommerad dagstidning innebär delvis något annat än ett samarbete med en folklig kvällstidning. På en övergripande nivå visar analysen i detta kapitel hur företag använder narrativitet som
ett redskap för att engagera konsumenter och intressera journalister samt för
att stärka konsumenternas identifikation med företaget. Analysen visar också
hur strategiska berättelser hålls levande och utvecklas genom att berättas i nya
situationer där nya aktörer involveras (jfr Linde 2009:40).
En fråga som aktualiseras av de sammantagna analysresultaten är: Hur stor
roll spelar egentligen innehållet i de strategiska berättelserna? I EMÖ-projektet valde organisationsledningen att använda de muntliga och visuella berättelserna (filmberättelserna) framför de skriftliga, trots att vissa av dem inte
har en lika tydlig poäng kopplad till Malmö stad (se kapitel 8). Valet motiverades med att ”rörlig bild når känslorna”. Detta visar att en engagerande berättelse kan vara mer grundläggande i strategiskt berättande än en tillrättalagd
berättelsepoäng. I Bloggtextkedjan, som analyseras i kapitel 10, framstår tonfallet, stilen, relationsskapandet och positioneringen som viktigare än innehållet. Ryggsäcken (som i Fjällrävens egen berättelse inledningsvis innehade en
huvudroll som ett mycket konkret objekt) spelar här en uppenbart symbolisk
roll som ett ting att bygga en interaktion och en berättelse kring. Vissa av konsumenternas texter om Fjällräven (FB-texterna, som diskuteras i kapitel 10)
kan närmast betraktas som motberättelser i förhållande till Fjällrävens egna
berättelser. Ett exempel är texten om en man som går på Systembolaget klädd
i ett par Fjällrävenbyxor. Analysen i kapitel 7 slutligen visar att strategiskt
berättande konstruerar organisationen som en berättande organisation, oavsett
vad som berättas. Mot bakgrund av dessa analysresultat framstår det som om
den strategiska berättelsens primära metafunktion inte är den ideationella utan
den interpersonella, det vill säga att relationer upprättas och underhålls (jfr
begreppet fatisk kommunion (gemenskap genom tal); Malinowski 1923).

11.2 Den personliga berättaren
I många sammanhang framhålls berättande som en genuin och ursprunglig
muntlig praktik. Inom EMÖ-projektet kom de muntliga och visuella berättelserna också att konkurrera ut de skriftliga, eftersom projektledaren, som
nämnts ovan, ansåg att ”rörlig bild når känslorna”. Men muntlig och visuell
kommunikation är inte nödvändigtvis mer berörande än skriftlig. Beröringspotentialen i en text kan också ha att göra med andra faktorer, inte minst vilka
av mediets resurser som tas i bruk och framför allt huruvida det finns en personlig berättare. Berättaren spelar en minst lika avgörande roll i strategisk
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kommunikation som medieringen. Analyserna i kapitel 9 och 10 visar att strategiskt berättande bygger på en manipulering (i ordets neutrala bemärkelse)
av berättarroller.
En och samma berättelse kan knytas till flera olika berättare (jfr Goffman
1981). När strategiska berättelser publiceras på organisationers webbplatser
eller i produktkataloger torde organisationen uppfattas som ”enväldig” berättare (så länge berättelserna inte tillskrivs någon annan). Ur organisationsledningens synvinkel är det ofta mer lyckat om en medarbetare eller en konsument axlar rollen som berättare, bland annat eftersom det stärker berättelsens
trovärdighet. När så sker kan ledningen ändå i vissa fall styra berättandet, exempelvis genom instruktioner och specifika villkor (vilket var vad som skedde
i Malmö stad och Församlingen och även i samband med Fjällrävens berättelsetävling, som det redogörs för i 10.5).
När organisationen finns med i bakgrunden och drar i trådarna – uppmuntrar berättandet, styr det, sprider berättelserna och tillhandahåller resurser för
spridandet – kan organisationen fortfarande betraktas som innehavare av berättarrollen Ansvarig (dvs. Goffmans talarroll principal). Rollen som Ansvarig delas dock mellan organisationen och den person som tagit på sig rollen
att berätta om sina erfarenheter (inom det ramverk som organisationen satt
upp). På så vis skapas en personifierad bild av organisationen. Parallellt med
att den personliga berättaren träder fram tonas organisationens roll ned.
I nästa steg bygger det strategiska berättandet på att organisationen helt frikopplas från berättelserna. När strategiska berättelser återges i samtal som förs
mellan vänner och bekanta innebär det att åtminstone vissa av de diskurser
som realiseras i dessa berättelser tar sig in i privatsfären. För varje gång som
en berättelse återges förändras den också och färgas av berättaren, som genom
berättandet alltid åstadkommer en självpresentation. Berättelsen förankras således i berättaren, samtidigt som vissa av de ursprungliga berättelseelementen
och diskurserna kvarstår. Därmed rekontextualiseras organisationens budskap
och ges en personlig inramning.
Enligt de outtalade regler som gäller för mänsklig kommunikation måste
den person som framför en berättelse tydliggöra varför den är värd att berätta
– och varför den är värd att berätta i den aktuella situationen. Berättande är
alltid potentiellt ansiktshotande, och berättare använder sig av många olika
strategier för att förhindra att lyssnarna eller läsarna ska reagera med likgiltighet. Det innebär att berättare i allmänhet kan tänkas lägga ner kraft på berättandet. Det gäller även personer som återger en strategisk berättelse eller
skapar en berättelse tillsammans med ett företag (jfr den nämnda Bloggtextkedjan, vars inlägg präglas av expressivitet, ironi, humor och kreativitet). På
så vis får företaget en hjälpande hand från denna utomstående person: för att
framstå som en god berättare anstränger hen sig att formulera en slagkraftig
berättelse, något som potentiellt kan gynna den organisation som är förknippad med berättelsen. Marknadsföring genom berättelser kan på så vis skapa
vapendragare av människor som inte är knutna till organisationen och som
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kanske inte ens är medvetna om att det var organisationen som en gång i tiden
skapade berättelsen eller satte igång spridningen av den.
Under berättarakten ställs implicita krav inte bara på berättaren utan också
på lyssnaren. Att lyssna till en berättelse innebär ett moraliskt krav att svara
an till både berättelsen och berättaren (jfr Løgstrup 1992, Öhlén 2004). Samtalsanalytiker har visat hur den som lyssnar till en berättelse förväntas komma
med responser (t.ex. Polanyi 1985). Ett annat outtalat krav som lyssnaren har
att förhålla sig till är att orientera sig mot berättelsen och att bekräfta den. När
en strategisk berättelse förmedlas till lyssnaren via en bekant eller en nära vän
innebär det en överlappning (eller sammanblandning) av roller – lyssnarens
personliga kontakt är i berättandet samtidigt en representant för en organisation (eventuellt utan att vara medveten om det). Med andra ord har organisationen genom sina strategiska berättelser fått utrymme på en privat arena, där
den kan dra nytta av de personliga relationer som människor har till varandra.
Sammanfattningsvis har berättelser och berättelseelement en tendens att reproduceras och rekontextualiseras i flera led med ständigt nya berättare – såväl
journalister som privatpersoner – som anstränger sig för att spela rollen som
berättare så bra som möjligt. Detta torde vara en av orsakerna till att berättelser
och berättande är en populär strategisk resurs i dagens samhälle.

11.3 Berättelsen i den nya ekonomin
Flera av berättelsens karaktäristika kan relateras till de särdrag som i kapitel 2
togs upp som utmärkande för den nya ekonomin: individualisering, informalisering och det tidstypiska fokuset på identitetsfrågor. Berättelser handlar om
individer och berättas av individer. Berättelser är självpresentationer; de
skapar, återskapar och uttrycker identiteter, vilket innebär att de också realiserar erbjudanden om identifikation. Vardagligt berättande är informellt, och
i den nya ekonomin måste företag som vill nå framgång vara nära kunden, inte
i den bemärkelsen att de verkligen är nära kunden utan i den meningen att de
framstår som lokala och personliga, även om de i själva verket är enorma och
globala (Gee, Hull & Lankshear 1996:29). I detta sammanhang är berättelsen
en användbar resurs, både för att berättande är något som signalerar närhet och
för att berättelsens hjälte (eller andra figurer i berättelsen) kan personifiera
organisationen och de värden som organisationen vill förknippas med.
Berättelsen som kommunikationsform tycks vara särdeles lämpad att använda i syfte att få organisationer att framstå som mänskliga, inte minst för att
berättelser vanligen berättas av individer och handlar om människor som agerar, upplever och gör olika erfarenheter. De berättande organisationerna lånar
både berättarnas och figurernas egenskaper och attribut för att framstå som
individer med själar och personligheter, samtidigt som konsumenterna positioneras som kompisar. När berättelserna handlar om Fjällrävens grundare
Åke, som var en 14-årig grabb när han uppfann sin första produkt, eller om
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det kreativa vårdbiträdet Patrick från Irland är organisationerna inte längre ansiktslösa. Vi kan identifiera oss med personer, och vi kan skapa personliga
relationer till dem.
Att många av organisationerna i den nya ekonomin är globala och befinner
sig på stort avstånd från konsumenterna och medborgarna är en av de samhällsförändringar som är relevanta att diskutera i förhållande till de senaste
decenniernas spridning av praktiken strategiskt berättande. En annan är det
ökade mediebruset; det är en återkommande utsaga i både akademisk och annan litteratur att det har blivit svårare att fånga och behålla människors uppmärksamhet i dagens samhälle, där många budskap konkurrerar med varandra.
De organisationer som vill nå fram till människor måste därför göra avtryck
på den korta tid de har till sitt förfogande. Detta kan de göra genom att beröra
och engagera. Berättelser engagerar genom att vi identifierar oss med figurerna i historien men också genom händelseförlopp, som ofta består i uppkomsten av problem som så småningom blir lösta – vi fortsätter lyssna eller
vi läser vidare, eftersom vi helt enkelt vill veta ”hur det går”. Det är lätt att
sympatisera med vårdtagarna i Hälsotrappan (se 8.5) som blir illa bemötta av
färdtjänstchaufförerna – och denna sympati kan i sin tur obemärkt leda till ett
engagemang som består i att vi hoppas att personalen ska lyckas lösa problemet.
Att berättelsen är en kommunikationsform som både bygger på och förmedlar värderingar torde också bidra till dess popularitet i dagens managementsamhälle, där värden betonas och används på ett instrumentellt sätt
(se 2.2). Att värderingar och värden ofta realiseras implicit i och genom berättelser kan göra narrativitet till ett effektivt påverkansmedel. För det första kan
det vara svårt att sätta fingret på och säga emot eller kritisera det som inte
explicitgörs. För det andra är det svårare att över huvud taget uppmärksamma
att det rör sig om värderingar och inte om objektiva fakta när mycket i kommunikationen är underförstått. Dessutom kan det vara känsligt att bestrida
människors personliga erfarenheter och upplevelser, det stoff som berättelser
huvudsakligen består av; personliga erfarenheter är alltid sanna utifrån den
berörda personens perspektiv.
Strategiska berättelser kan också relateras till den kommersialisering och
företagisering som präglar den nya ekonomin. Inom ramen för strategisk kommunikation används berättelser i en övergripande kommersiell diskurs; även
organisationer som inte är vinstdrivande agerar på en kommersiell arena. Att
strategiskt berättande är en metod som numera används inte bara i näringslivet
utan också i offentlig förvaltning och idéburna organisationer kan knytas till
företagiseringen.
Grundläggande är att strategiska berättelser kan ses som legitimeringar av
företag, kommuner, samfund och föreningar.144 Annorlunda uttryckt fungerar

144

Jfr van Leeuwens (t.ex. 2008) legitimeringskategori mytopoesis.
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strategiska berättelser som argument för specifika organisationer. Det är således inte något självändamål vare sig att skapa en bild av organisationen eller
att skapa identifikation och relationer. Till syvende och sist tjänar de strategiska berättelserna syftet att främja organisationens verksamhet (i denna avhandling definieras strategiskt berättande för övrigt utifrån detta syfte). Ett
överordnat mål för vinstdrivande berättande organisationer är att tjäna pengar,
medan icke vinstdrivande organisationer använder strategiskt berättande för
att säkra organisationens fortlevnad, även det en faktor kopplad till intäkter i
en marknadsekonomi. Detta är vad som skiljer Församlingens strategiska berättelser från sådana berättelser som Församlingsmedarbetarna är vana att
sprida, det vill säga berättelser vars mål är att frälsa och stärka människor, att
erbjuda andlig vägledning, tröst etc. Det är därför även Församlingsmedarbetarna behöver introduceras i det strategiska berättandet, trots att många av dem
är vana berättare.
Berättelser får också en påverkansfunktion internt i organisationer. Berättelsens karaktäristika, som individualitet, intentionalitet och komponenten
problem–lösning, kan knytas till verklighetens individer, problem och agendor. Denna individualiserade syn stämmer väl överens med den nya arbetsordningens fokus på enskilda medarbetares utökade handlingsfrihet och ansvar och med bilden av den ideala medarbetaren i denna arbetsordning – en
anställd vars främsta egenskaper är ansvarstagande, problemlösningsförmåga
och flexibilitet (jfr Gee, Hull & Lankshear 1996). I den nya ekonomins berättelser är det inte hjältar med fysisk styrka som dominerar utan självständiga,
kreativa och flexibla hjältar: Åke som uppfinner en ryggsäck och den kommunala medarbetaren Mahnaz, som på kort varsel rycker in som tolk på ett äldreboende.
När berättelser om individuella hjältar sprids i organisationen under överinseende av ledningen framstår hjältarna som förebilder och deras hjältedåd
som handlingsmönster sanktionerade av organisationsledningen. Detta tyder
på att berättelsen är en välägnad kommunikationsform i den nya arbetsordningen, där chefer som pekar med hela handen har spelat ut sin roll och ersatts
av ledare som i stället strävar efter att påverka de anställdas värderingar. Den
metonymiska relation som föreligger mellan Åke och Fjällräven samt mellan
Mahnaz och Malmö stad blir i detta sammanhang en tillgång för den berättande organisationen.
Berättelsens fokus på individer och detaljer, på det specifika och enskilda i
stället för på övergripande strukturer och hierarkier kan dock leda till att vissa
organisatoriskt centrala frågor hamnar i bakgrunden, exempelvis frågan om
vari de grundläggande organisatoriska problemen består och vem som bär ansvaret för att lösa dessa.
I det sammanhanget är berättelsen Fruktad (som återges i bilaga 2 och analyseras i kapitel 9) ett illustrativt exempel. I själva verket går det att identifiera
flera problem i den situation som skildras i berättelsen: Att den äldre mannen
som viftar med en kniv upplevs som hotfull av personalen på vårdboendet är
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ett problem ur personalens synvinkel. Att mannen saknar en bra kniv att skala
äpplen med är ett problem ur mannens synvinkel. Att mannen och personalen
inte kan kommunicera med varandra på ett tillfredsställande sätt torde vara
problematiskt ur båda parternas perspektiv. Den sistnämnda komplikationen
kan dessutom betraktas som grundproblemet – om inte denna språkförbistring
funnes skulle de båda andra problemen ha lösts på ett tidigare stadium – om
de ens hade uppstått. Men i berättelsen är det bara det problem som föreligger
i stunden som blir löst: när tolkhjälp anländer till äldreboendet och personalen
förstår vad det är mannen har försökt kommunicera upplever de honom inte
längre som hotfull. I en av de två berättelseversionerna blir mannen dessutom
utlovad en ständig tillgång till bra äppleknivar i framtiden. Men grundproblemet – att mannen inte kan göra sig förstådd på sitt eget språk i det boende som
är hans hem – kvarstår.
Den strategiska berättelsens metonymiska logik bygger på att det enskilda
representerar helheten – de medarbetare som lyfts fram i berättelserna företräder samtliga medarbetare, och en berömvärd insats utförd av en individuell
medarbetare tillskrivs hela organisationen. Enligt samma logik borde rimligtvis också de kommuninvånare som figurerar i EMÖ-berättelserna representera
många fler, och de problem som kommuninvånarna upplever torde vara mer
utbredda och inte specifika för berättelsernas figurer. Men den omständigheten hamnar i skymundan i dessa hjälteberättelser. Vi blir så absorberade av
de enskilda människoöden som vi möter i berättelserna att det är lätt att
glömma bort de större perspektiven. Så förblir de organisatoriska grundproblemen inte bara olösta – de lyfts inte ens fram som problem i berättelserna.
Metonymier fungerar på så vis att de belyser vissa aspekter och tonar ner
eller döljer andra (van Leeuwen 2005:34). Berättelsen handlar om det specifika, om enskilda händelser och individuella insatser – inte om strukturer och
organisationer. Därmed blir det heller inte organisationen som krävs på något;
organisationen behöver inte träda fram som hjälte.
Sammanfattningsvis kan berättelser användas för att levandegöra och personifiera det abstrakta och ogripbara. För att belysa övergripande strukturer
lämpar de sig möjligen sämre. Berättelsen torde således vara en användbar
resurs både för den som vill synliggöra individen som en stark kraft – och för
den som vill undvika att diskutera övergripande strukturer. Därmed framstår
berättelsen som en kommunikationsform som passar som hand i handske i den
nya arbetsordningen, där individens möjlighet – och skyldighet – att påverka
och göra skillnad är en grundtes.

11.4 Berättelsebegreppet – en reflektion
En av mina ambitioner med avhandlingen har varit att bidra till utvecklingen
av berättelseforskningen. Jag har också velat hörsamma uppmaningen att utforska hur traditionella narratologiska begrepp kan användas i analyser av
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strategiska berättelser (se 1.5). Mitt bidrag har bestått i tillämpningen av narratologiska begrepp och modeller inom ett sociosemiotiskt och dialogiskt ramverk. Därtill har jag fokuserat på intertextuella relationer och framför allt på
rekontextualisering, ett fenomen som enligt min uppfattning är angeläget att
utforska vidare i förhållande till strategiskt berättande (se 10.6.3). I följande
avsnitt reflekterar jag över berättelsebegreppet i relation till interaktion och
rekontextualisering.
De samskapade berättelserna i kapitel 10 skiljer sig från de strategiska berättelser som undersöktes i kapitel 8 och 9. När det kommer till de samskapade
berättelserna manifesteras narrativitet inte bara i form av textenheter utan narrativa strukturer ingår också som delar i andra texter och i textkedjor. Samskapande av berättelser är dessutom en aktivitet som befinner sig i gränslandet
mellan narrativitet och interaktion.145 Enligt Lars-Christer Hydén (2008) finns
ett behov av metodologisk utveckling för att vi ska kunna genomföra mer
komplexa analyser av hur berättelser är del av ett praktiskt handlande eller kan
iscensättas i praktisk handling. Marie-Laure Ryan (2004b) är inne på samma
spår när hon föreslår ett antal kriterier som kan ligga till grund för en uppdelning av berättelser i kategorierna omarkerade och markerade (eller typiska och
mindre typiska). Exempelvis anser hon att en berättelse som utförligt realiserar en handling är mer typisk än en berättelse som bara anger ett par punkter
på den dramatiska kurvan och låter uttolkaren föreställa sig resten. En berättelse som är självbärande betraktar hon vidare som mer typisk än en berättelse
som bygger på att uttolkaren känner till intrigen sedan tidigare. Likaså ser hon
en i förväg färdigkonstruerad berättelse där uttolkaren spelar en roll som receptivt och externt vittne som mer typisk än en berättelse där uttolkaren är en
aktiv figur i berättelsen genom att hens agerande bidrar till skapandet av intrigen (vilket är fallet med exempelvis improvisationsteater och datorrollspel).
Utifrån dessa kriterier är strategiska berättelser ofta markerade. I många
fall (exempelvis i Reportaget, som analyseras i kapitel 10) återges bara fragment av berättelser. I Bloggtextkedjan och Tidningstextkedjan, som också
analyseras i kapitel 10, går det att urskilja berättelser (eller narrativa strukturer) där åtminstone vissa av uttolkarna bidrar aktivt till skapandet av intrigen.
De båda textkedjornas berättelser föreligger inte i färdig form i inledningsskedet. I stället rör det sig här om fördröjd narrativitet. Utgången är heller inte
förutbestämd utan intrigen växer fram i realtid, i takt med att de inblandade
parterna agerar. Bloggtextkedjans berättelse skulle i princip kunna sluta på ett
oändligt antal möjliga sätt (även om vi kan förmoda att Fjällräven har kalkylerat med och förberett sig för ett relativt begränsat antal scenarier). Tidningstextkedjan däremot har i princip bara två möjliga utgångar, som på förhand
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Jfr den diskussion som förts om narrativitet och interaktion inom datorspelsforskning
(t.ex. Juul 1999, Carlquist 2002; se även Abbott 2008).
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specificerats av Max/GT och som i den framväxande textkedjan presenteras i
form av två röstningsalternativ.
Den pågående interaktionen mellan företagen och konsumenterna har flera
narrativa dimensioner. En är att interaktionen i sig kan upplevas som en framväxande berättelse av de inblandade aktörerna. Interaktionen kan också uppfattas som en framväxande berättelse av åskådare i personernas närhet, av
bloggläsarna och av tidningsläsarna. Vidare kan de människor som interagerar
alternativt de människor som varit åskådare återge interaktionen (såsom de
upplevt eller uppfattat den) i form av en berättelse. Celia Pearce (2004), som
försökt systematisera relationen mellan narrativitet och interaktion i förhållande till datorrollspel, talar om dessa tre narrativa aspekter eller dimensioner
som den erfarenhetsmässiga, den performativa och den deskriptiva.
Ytterligare en narrativ aspekt som aktualiseras i samband med de interaktioner som ligger till grund för de nämnda textkedjorna är det som Pearce kallar metastoryn. Metastoryn beskriver hon som en specifik narrativ inbäddning
som skapar en kontext eller ett ramverk för spelkonflikten. I relation till
Bloggtextkedjan och Tidningstextkedjan kan respektive företags grundberättelse ses som ett sådant ramverk. Interaktionerna kan i sin tur betraktas som
iscensättningar av denna grundberättelse. Därmed kan den berättelse som går
att urskilja i respektive textkedja betraktas som en instantiering och en utveckling av företagets grundberättelse.

11.5 Slutord
Analyserna i avhandlingen har visat hur strategiskt berättande och strategiska
berättelser på olika sätt skapar en bild av organisationen samt erbjudanden om
identifikation och relationer. Avhandlingen har också visat hur praktiken strategiskt berättande motiveras, både inför medarbetare och i den utåtriktade
kommunikationen. I ljuset av analyserna som gjorts framstår strategiskt berättande som en praktik som befinner sig i skärningspunkten mellan det privata
och det offentliga, mellan det vardagliga och det institutionella, mellan det
existentiella och det instrumentella. Den hämtar näring i det personliga men
används i det publika.
Dessutom är strategiskt berättande i stor utsträckning förankrat i situationen. Mot bakgrund av praktikens höga grad av kontextberoende vore det
både intressant och relevant att på en mer djupgående nivå studera hur strategiska berättelser av det slag som analyserats i avhandlingen används i sina
ursprungliga kontexter. En sådan undersökning skulle lämpligen kunna göras
med en etnografisk ansats och grundas i någon form av kontextanalys. Inte
minst vore det intressant att undersöka hur strategiskt berättande och strategiska berättelser används som redskap i interna organisationsprojekt, som
EMÖ-projektet. Internt strategiskt berättande skiljer sig från det samskapande
av berättelser som bygger på att företag interagerar med externa aktörer. En
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skillnad består i att det ofta är obligatoriskt att delta i berättaraktiviteter när de
äger rum på en arbetsplats. Att deltagandet inte är frivilligt torde prägla både
berättandet och de berättelser som skapas.
Ytterligare en aspekt som framstår som angelägen att utforska är vilka kategoriseringar som reproduceras i och genom strategiska berättelser och vilka
föreställningar som i och genom berättelserna knyts till kategorier som kön,
etnicitet etc. Att det är ont om kvinnliga hjältar i strategiska berättelser har
konstaterats tidigare (Norlyk 2011). I mitt analysmaterial har jag snarare sett
tendenser till att manliga och kvinnliga figurer framställs på olika sätt. Vilka
föreställningar och kategoriseringar som skapas och återskapas ser jag som
angeläget att studera närmare inte minst i ljuset av den potentiella funktion
som berättelserna har som påverkansmedel.
Något som inte utforskats i denna avhandling är om de strategiska berättelserna fyller den funktion som de är avsedda att fylla, det vill säga om de verkligen skapar identifikation och relationer. Under mina fältstudier har jag sett
människor bli stolta och berörda både när de berättat och när de lyssnat till
enskilda berättelser. Jag har också sett medarbetare som kvävt en gäspning.
Andra synes främst ha blivit provocerade. De observationer som jag gjort tyder på att strategiska berättelser kan vara kraftfulla redskap – men att de lika
gärna kan falla platt till marken. Vilken utgången blir har förmodligen mer att
göra med framförandet och med situationen där berättelsen framförs än med
berättelsen som sådan. Strategiska berättelser är inte i första hand konstberättelser. Snarare bygger strategiskt berättande på praktiken vardagligt berättande, och vardagligt berättande präglas nästan alltid av en hög grad av kontextförankning. Detta medför också implikationer för den här avhandlingen.
Att lyfta ut berättelserna ur sina ursprungliga sammanhang och placera dem
i en ny kontext – en akademisk kontext där texterna analyseras – ger i själva
verket bara en begränsad förståelse av det betydelseskapande som ägde rum i
de ursprungliga kontexterna. Flera av de betydelser som realiserades där och
då kan inte återskapas. När strategiska berättelser återges och analyseras i ett
akademiskt sammanhang är det dessutom lätt att oreflekterat bedöma dem
enligt en skönlitterär måttstock. Ett sådant förfarande gör knappast berättelserna rättvisa. Å andra sidan bygger strategiskt berättande just på detta – att
berättelser och berättelseelement färdas från en kontext till en annan, vilket
innebär att de är föränderliga och att de ständigt framstår på nya sätt. Under
denna kontinuerliga rekontextualiseringsprocess förbleknar vissa betydelser i
takt med att nya betydelser skapas. Denna avhandling utgör inget undantag.
Men vad rekontextualiseringen av berättelserna i avhandlingen innebär har
inte varit möjligt för mig att utforska inom ramen för den här undersökningen.
Det är helt enkelt en annan historia.

247

Summary

Narrative is a highly valued form of communication in today’s society. Storytelling festivals are popular, as are courses in corporate storytelling. Using
stories to “populate the brand” is proposed as a solution to all kinds of problems, and if you are not able to do it yourself you can hire a consultant. At the
same time, storytelling is pictured as an ancient, traditional, truly human activity that has travelled from the campfires of olden days to the coffee vending
machines of modern workrooms.
You could ask why there is a need to pay experts to learn something which
is already part of human nature. But the mere fact that experts actually are
hired, together with the abundance of management literature about storytelling, indicates that we are not dealing with the “same old storytelling” but with
a practice that is partly new. The aim of this thesis is to investigate how storytelling is used and handled by organizations to reach different organizational
goals, what I call strategic storytelling. (The practice referred to here is known
under different names, like corporate storytelling or organizational storytelling) One point of departure, grounded in earlier research (e.g. Salzer-Mörling
2004, Linde 2009, Maagaard 2011), is that storytelling is used to personalize
organizations, to offer possibilities of identification and to create relations.
How this is done semiotically, mainly through verbal language, is the focal
point of the analysis. An additional purpose of the thesis is to reflect upon why
strategic storytelling is such a widespread and popular practice today. A further aim of the study is to try out some analytical methods and concepts which
might be used in further linguistic research of strategic storytelling.
The data was collected from four organizations: two companies, a municipality and a congregation of Church of Sweden. One of the companies is
Fjällräven, a Swedish outdoor equipment company, and the other is Max hamburgerrestauranger, a Swedish fast-food chain. The administrative body of
Sweden’s third biggest city, Malmö, is my third case study. The remaining
organization is simply called the Congregation, as they have been promised
anonymity. The primary data consist of narratives used in and by those organizations within the scope of strategic storytelling. (In the thesis these narratives
are referred to as strategic stories). I also make use of observations and interviews, i.e. material collected through the use of ethnographic tools (see
Bloome & Green 2005:183). My motive for combining these two types of
material is a theoretical point of departure consisting in the belief that meaning
is always created in the interplay between texts and contexts.
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Chapter 2 introduces strategic storytelling as a phenomenon and places it
in a social context. To designate this context the concept of the new economy
is used throughout the study. The new economy, as defined in the thesis, is a
society characterized by commercializing, informalizing and individualizing
tendencies as well as a new work order, marketization and a strong focus on
identity issues. Furthermore, the new economy is a “management society”
permeated by leadership and promotional discourses with a strong emphasis
on values used in an instrumental way.
Chapter 3 concentrates on how narrative has been conceptualized in earlier
research on narratives. Narrative is discussed in terms of a product, a process
and a social practice. Topical interest is also given to narrative as a mode of
knowledge and to potential functions of narratives as well as to the more recent focus in narratology on contextuality, multimodality, fragmentization,
and interaction.
The theoretical framework of the study, consisting of socisosemiotics and
dialogical theories, is presented in chapter 4. Essential for the study is a sociosemiotic perspective on meaning-making, implying that meaning is created
in different layers in the communication process (Kress & van Leeuwen
2001). Departing from a sociosemiotic and dialogical perspective, narrativity
is viewed as a resource used in context-sensitive ways to create meaning. Another aspect covered by the concept of narrativity is the existence of a set of
narrative markers or pools of possibilities, which can be used to narrativise
selected discourses.
In chapter 5 the data is presented, together with methods of data collection
and data arrangement.
Strategic stories are meant to create a picture of the organization through
expressing values that are intended to be connected to the corporate brand.
Therefore, a common feature in several of the analyses is a focus on values
expressed in and through the narratives. How these values are identified is
accounted for in chapter 6, where some of the analytical tools and methods of
the study are presented. Inter alia, I claim that one way to analyse the narratives with respect to values is to focus on the structure of the texts in terms of
actants and phases.
In the first study, presented in chapter 7, an analysis of discourses of strategic storytelling is performed. In the remaining three studies, presented in
chapter 8–10, sociolinguistic and discourse analytical analyses of narratives
are carried out with a focus on narrative resources, recontextualisation, remediation and intertextuality.
The mere fact that an organization engages in strategic storytelling creates
a certain picture of the organization and the corporate brand, regardless of the
content of the stories. What this means is explored in the study presented in
chapter 7. The practice of strategic storytelling realizes specific meanings, and
the organization needs to adopt a perspective on these meanings, both inter249

nally and externally. An organization devoted to storytelling could be positioned as a storyteller or as a transmitter of a tradition. An organization taking
up strategic storytelling could be viewed as modern, pragmatic, manipulative,
etc. This has to do with provenance (Kress & van Leeuwen 2001), i.e. the fact
that storytelling in general, and strategic storytelling in particular, has been
used earlier in specific contexts where certain meanings have been attached to
the practice. When the practice of storytelling was recontextualized from the
private sphere to businesses and further to public administration and nonprofit associations, some of the meanings from the old contexts were transferred as well. Storytelling organizations have to deal with all the meanings
that are evoked by the practice. One way of doing this is to legitimize the
practice and to frame it in specific ways to co-workers as well as to external
parties.
The focal point of the analysis presented in chapter 8 is how values are
expressed in strategic stories. The results show that different narrative resources are used in the texts analysed. While some stories are more dramatic,
involving heroes and action, others are mainly characterized by so-called experientiality (Fludernik 1996). The hero of the story and the organization behind it are associated by metonomy, so that when specific characteristics are
ascribed to the hero, they are attributed to the organization at the same time.
These kinds of metonymic relations are a cornerstone in strategic storytelling;
through stories about individuals and specific events and actions, a picture of
the whole organization and its brand is expressed and created. The values conveyed in and through the narratives contribute to the creation of various images of the organizations, something which entails different offerings (or dictates, depending on the outlook) of identification.
In chapter 9 the analysis focuses on the contexts of the storytelling. A comparison is made between oral and visual narratives on one hand and written
narratives on the other. Based on the results, the two groups of narratives are
characterized by several differences regarding the practice of strategic storytelling. The two categories differ when it comes to both the morals of the stories and their degree of concretion. Furthermore, the oral and visual narratives
were anchored in the personal narrators in a variety of ways, while the written
narratives were characterized by an absence of personal storytellers. These
differences could partly be related to the remediation (written versus oral and
visual communication) but also to the contextual factor of tenor (se Halliday &
Matthiessen 2004). An especially important aspect in strategic storytelling, as
indicated by the analysis, is whether there is a personal teller behind the story.
When interaction is used to co-create narratives, the company utilizes the
creativity of consumers while still exercising a certain amount of control. At
the same time the consumer plays an active part in shaping the picture of the
organization and adjusting it to his/her personal preferences. In chapter 10 the
study investigates how this is done on a detailed level, through the analysis of
four occasions of joint storytelling, where new stories are created against the
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background of already existing strategic stories. The analysis focuses on intertextual relations and on recontextualization of values and specific narrative
elements.
In the final chapter the results of the study are summarized and discussed.
The overall conclusion is that in strategic storytelling different resources are
used to create a picture of the organization and to realise offerings of identification and a sense of community, not least different narrative resources (like
heroes and experientiality), contextual factors like various semiotic resources,
and interaction. Two central factors in strategic storytelling turn out to be
provenance and the roles of the speaker (or rather the teller). Strategic storytelling is shown to be based upon a manipulation of the roles of the teller.
Organizations using storytelling could benefit from having a personal teller
stepping in for the faceless organization. When it comes to provenance, the
connotations attached to storytelling as a practice could be used in different
ways by different organizations. Public administration organizations could try
to use storytelling to prove that they are modern, business-like organizations.
Companies, on the other hand, could endeavour to establish a picture of themselves not as strategic storytellers but rather simply as genuine storytellers,
emphasizing the traditional connotations of friendship and old-time campfires.
The second part of the discussion consists of an attempt to answer the question of why narrative and storytelling stand out as popular resources in the
new economy. Part of the answer proposed is that strategic storytelling shares
many of the distinguishing features of the new economy, namely commercialization, informalization and individualization.
The third part of the discussion reflects on two theoretical and methodological issues: firstly recontextualization and secondly the concept of the narrative as well as the relation between narrativity and interaction in strategic storytelling. Against the background of the analyses in the thesis, recontextualization stands out as a keystone of strategic storytelling. The recontextualization processes, in point of fact, are of different kinds, as are the elements
recontextualized. In my opinion, the role of recontextualization and the different forms it takes deserve further investigation, as does the concept of the narrative in relation to strategic storytelling. The material analysed in the thesis
shows signs of narrativity in different ways: narrativity is manifested sometimes in the form of a textual unit (what is traditionally called a narrative or a
story), sometimes as part of the texts (i.e. when narrative structures can be
distinguished in a report, for instance) and sometimes as part of a textual
chain.
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Bilaga 1. Analystexter i kapitel 9

Källa: Malmö stad
Faserna intro och koda markerade i brödtexten i befintliga fall. Snedsteck inom parentes [/] anger slutet på fasen intro.

Fruktad S

Malmö stad prioriterade fruktad kniv
När Mahnaz på stadsdelsförvaltningen skulle packa ihop sina saker för att ta
sig till ett möte ringde telefonen.
– Du måste hjälpa oss, sa rösten på andra änden.
En av vårdtagarna på ett äldreboende i området uppträdde hotfullt. Förutom
att prata aggressivt viftade han med kniv mot personalen. Ingen lyckades
lugna honom eller förstå vad det var han var så arg över eftersom han inte
talade svenska. Nu hoppades man att Mahnaz som kunde persiska skulle
kunna komma och prata med mannen på hans egna språk.
Mahnaz kände sig stressad. Om hon åkte ut till vårdboendet skulle hon inte
hinna tillbaka till kontoret innan mötet började. Men hon kände samtidigt att
det var viktigt att hjälpa till att reda ut situationen.
– Jag kommer direkt, sa hon därför.
När hon var framme på vårdboendet blev mannen genast lugnare.
– Äntligen kommer någon som kan mitt språk, sa han.
Mahnaz frågade honom vad det var han varit så upprörd över.
– Ser du de där äpplena, sa han och pekade på fruktskålen.
När Mahnaz nickade berättade mannen att han försökt förklara för personalen att han inte kunde äta äpplena med sina dåliga tänder. De matknivar han
fått var också alldeles för trubbiga för att kunna skära av lagom stora bitar
med.
– Jag har varit ute i köket och letat efter vassare knivar och hållit upp dem
så att de ska förstå vad jag behöver, men ingen har kunnat hjälpa mig.
Mahnaz lovade honom att han från och med nu skulle få bättre knivar att
skära med. När hon åkte därifrån några minuter senare, kände hon att hon prioriterat rätt.
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Fruktad F
[Skriftlig vinjett]

Fruktad Kniv
Berättad av
[namn]
[Transkription]
[INTRO]
Nu vill jag berätta om en historia som det har hänt nu under åren som jag har
jobbat som chef, [/]
och då blev jag uppringd av en kollega som ville ha min hjälp för en tolkningsfråga.
Och då hade det uppstått en situation där en boende på ett vårdboende
hade reagerat på ett hotfullt sätt mot personalen. Och personalen vill inte riktigt- liksom visste inte hur ska man hantera den här situationen och då ville
de ha min hjälp.
Och då kommer jag med detsamma till det här boendet och pratar med
chefen och gick jag in och liksom såg jag- öppnar dörren och gick in och såg
jag där sitter alltså en gammal klassisk farbror som ser väldigt snäll och
charmig ut, och då känner jag igen den här charmen alltså från Iran liksom
så, och han har en bok i handen, en diktbok, och läser sina böcker och så.
Och då försiktigt liksom vill- vet jag inte hur ska jag öppna den här diskussion- alltså frågan ”Varför har han agerat på det sättet?” och så. Då tittar
han på mig och bara säger- alltså att när jag säger ”Hej! Hur är det med
dig?” och så på persiska tittar han på mig:
– Är du en ängel från himmelen som kan mitt språk?
Och sen började jag skratta. Och sen säger han alltså att:
– Du, ska vi gå på toaletten?
Då tror han alltså att jag är personalen.
– Ska vi gå på toaletten? Eller kan jag fråga en sak, kan du hjälpa mig?
– Vadå? sa jag.
– Du, ser du de här fyra äpplena på bordet här. De här har jag försökt att
skala, alltså få en kniv att skala, men jag- titta här!
Och tar alltså en kniv från bordet och visar mig.
– Titta här, titta på den!
Stor sån matkniv (skratt >) som man kan inte skala nåt äpple med den.
(< skratt) Visar han så, viftar med den:
– Alltså, titta här, tror du att jag kan skala de här äpplena med den här?
Och sen:
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– Det går inte. Och med den här gångsvårigheten som jag har, jag har tagit mig till köket och öppnat lådorna där och tagit en vass kniv och visat den
här vassa kniven: ”En sån vill jag ha, en sån vill jag ha.” Men det fattar de
inte, fortfarande ställer de fram den hä- (skratt >) den här (< skratt) kniven
som inte går att liksom skapa äpplen med. Och jag har inte kunnat äta minade är så hårda, jag har inga tänder, kan du hjälpa mig och säga till personalen?
Och då blir jag full i skratt och pratar lite grann med honom så och sen reser mig upp och går. Och då fattar jag alltså att han har viftat med kniven
och visat kniven och till och med gått till köket bara för att han vill ha en
vass kniv för att kunna skala sina äpplen. Och det är faktiskt så alltså att i
Iran brukar man inte äta äpplen med skal. Man brukar skala dem alltid, speciellt när man har problem med tänderna och inte- är lite gammal. Och det är
det som han vill ha. Gick jag ut och berättade detta för personalen och chefen (skratt >) och då, alla skratta- skrattade (< skratt)
[KODA]
och det tycker jag alltså att det är en kul historia faktiskt.
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Hästarna S

När kommer hästarna tillbaka?
De stora hästuppvisningarna skulle snart gå av staplen med ryttare, hästar
och hästfolk från hela europa på gästlistan. Allt skulle äga rum på fälten
bredvid handikappsbadet. Detta ledde till att handikappsbadets besökare
kände sig något trängda. Där det annars brukade vara öppen utsikt stod nu
stall och ridbanor. Parkeringsplatsen som tidigare bara varit deras var trång
och svårframkomlig. En dag stötte en av medarbetarna till hästuppvisningen
på en multihandikappad kvinna på parkeringsplatsen.
Förlåt att vi gör det besvärlig [sic!], sa han urskuldande när kvinnan
tvingades backa i sin rullstol för att han skulle kunna komma förbi.
Det är ingen fara, svarade kvinnan. Jag har alltid älskat hästar.
Mannen uppmuntrades av kvinnas visade tålamod och frågade henne om
hon inte ville följa med honom till stallet och hälsa på hästarna.
Det råder hårda regler kring vilka som får besöka hästarna innan en tävling på grund av dopningsrisken. Men mannen lyckades övertala alla vakter
att släppa igenom kvinnan trots detta. Väl inne i stallet stannade de vid boxdörren till en stor brun hingst. Hästen ryktades av sin skötare inför dagens
träning. Kvinnan körde fram sin stol till boxöppningen och tittade på dem.
Hade jag kunnat hade jag klappat honom, sa hon.
Skötaren förstod. Hon släpte [sic!] lös hästen och bad honom att hälsa.
Alla i stallet kände hur det vred till i magen när det stora djuret började röra
på sig. Hästen gick genom boxen fram till rullstolen. Där stannade han och la
sin mule i kvinnans knä.
Mötet med hästen spred sig på handikappsbadet, vilket gjorde att fler och
fler av badarna gladdes åt hästuppvisningen. Den blev så uppskattad att klagomålen över den trånga parkeringsplatsen länge ersattes med frågan:
När kommer hästarna tillbaka?
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Hästarna F
[Skriftlig vinjett]

Släpp Hästarna Fria
Berättad av
[namn]
[Transkription]
Sedan flera år så finns det hästtävlingar i Malmö stad, Malmö City Horse
Show heter de, det är jättelika tävlingar med ryttare och hästar från hela
Europa, och det är ute på Ribbersborgsfältet. Och för ett par år sedan så bestämdes det att stall till hästarna skulle byggas vid handikappsbadet. Det var
jättepraktiskt, då kunde också ryttarna använda omklädningsrummet på handikappsbadet. Men det innebar bland annat att parkeringsplatsen fick flyttas
en bit bort så att badgästerna fick lite längre att ta sig från bilen till badet.
Och därför fick medarbetarna på badet prata en hel del med gästerna under
att- ”så här skulle det vara, och det skulle nog gå bra” och allting och så.
Och så vid ett tillfälle under tävlingarna så träffade en av medarbetarna en
multihandikappad kvinna i rullstol utanför badet. Och så sa hon så där lite:
– Du, jag ber om ursäkt för att det blir så lite krångligt för er nu när tävlingarna pågår.
Och då svarar kvinnan i rullstol att:
– Vadå? Det gör väl ingenting.
Och så berättar hon då att hon hade tidigare i livet ridit. Hon älskade hästar och faktum var att hon skulle så väldigt gärna vilja komma in i stallet, till
hästarna. Kunde det vara möjligt?
Och vår kära medarbetare, hon gick ju till den stallansvarige för hon
tyckte det var väl en jättebra idé.
– Kan vi få komma in några stycken och hälsa på hästarna i stallet?
Men det visade sig att det var ju mycket krångligare (skratt) än så. Det
finns en massa bestämmelser för risk för doping och sånt som gör att man får
absolut inte släppa in några obehöriga i stallet.
Men vår medarbetare hon pratade länge och väl med den stallansvarige,
och hur det nu var så sa han till slut:
– Jaja, vi gör ett undantag då.
Så då gick hon tillsammans med gästerna in i stallet, och väl inne i stallet
så kände de lukten av häst och hö och hörde hästarnas gnäggningar och lite
den här värmen som är inne i rummet, och när vår medarbetare som tittade
på kvinnan som först hade önskat att få komma in där och sa det ”Är du nöjd
nu? Känns det här bra?” så var hon ju jättenöjd va. Och så sa hon:
– Åh, jag hade bara önskat att jag hade kunnat klappa hästen.
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Hon kunde inte lyfta sina armar.
Och det där hörde den stallansvarige, så då sa han:
– Vänta, jag vet, här finns en ryttarinna från Holland, hon kan tala med
hästar.
Och då var det så turligt att hon var i stallet. Han pratade med henne och
hon gick in i boxen, alltså för de hade stannat framför en box med en stor
brun hingst, och då gick hon in till hästen, den stora bruna hingsten, lutade
sig försiktigt fram mot honom och pratade med honom. Och så efter en stund
så öppnade hon boxdörren, och (häftig inandning) de som stod utanför, det
var liksom, det låg en spänning i luften och medarbetaren, hon blev lite rädd,
hon tänkte: ”Tänk om hästen liksom bara galopperar ut och välter rullstolen!” Så det var liksom både spänning och förväntan i luften. Och vad sker
då? Jo, hingsten, han går långsamt fram mot kvinnan i rullstolen och lägger
försiktigt sin mjuka mule i hennes knä.
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Såga S

Såga tegel
Det var för tretton år sedan och ett av husen i Malmö skulle rivas. Huset var
byggt i tegel och man hade fått order om att inte jämna det med marken, utan
riva det bit för bit så att materialet kunde återanvändas.
Arbetet var tidsödande, det tog hela två år att plocka ner huset och när det
väl var klart fick man veta att det inte var till någon nytta. Materialet skulle
slängas, trots löfte om återanvändning.
Men då började hjulen rulla hos en av de anställda. Han såg på den
enorma högen med tegel som han själv hade varit med att ta isär. I högen
fann han möjligheterna till någonting nytt. Var inte museet i behov av tegel
för sin utbyggnad?
Mycket riktigt, museet ville gärna ha tegel och med uppdraget att föra
teglet dit tog han hjälp av de arbetslösa i Malmö, människor han kände och
sådana som han lärde känna. Det kom fler beställning på tegel från andra
håll. Och det fanns fler hus som skulle rivas.
[KODA]
Verksamheten växte och idag är de etablerade. De nyanställda är fortfarande de som gått länge utan jobb eller har haft andra problem i sina liv, teglet är fortfarande det som återvinns från gamla inte längre eftertraktade
byggnader.
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Såga F
[Skriftlig vinjett]

Såga Sten
Berättad av
[namn]
[Transkription]
[INTRO]
Det här är en historia som är några år gammal, [/]
men idag finns ju nåt som heter Diagnostiskt centrum på Mas, jättefin
byggnad, men innan där låg Handkirurgen, en gammal byggnad från början
av 1900-talet, och fördelen med den var att den gick att demontera helt utan
att tegel och annat gick sönder, för den bruken som fanns på den tiden, där
fanns inte så mycket cement i den va, så det var bara att spola med högtryck.
Så Arbetscentrum på den tiden fick uppdraget att demontera hela byggnaden,
uppifrån och ner.
Och den teglen samlades sedan på återbyggdepån nere i hamnen som
Malmö stad driver- Serviceförvaltningen driver ihop med Sysav. Och några
år senare, de låg snyggt upplagda, de här fina, handslagna teglen på gården,
och det var då en beredskapsarbetare eller en arbetstränande invandrare, som
knappt kunde svenska, och man kanske inte hade jätteförväntningar på honom, att han skulle- alltså kreativ eller så, utan han skulle väl mer ja, göra
enkla jobb och så va. Men han kom på att ”Den här teglen, den ska ju inte
ligga här. Om vi kan ordna en såg så kan vi dela teglen, och sen, om man viker ut teglen då, får upp den här skurna sidan, så har man ju ett fantastiskt
golvmaterial.”
Och vi köpte ju in en ganska enkel såg till att börja med för att testa idén.
Och det blev rena succén. När man hade bomässa i Staffanstorp så hade arkitekterna kommit på den här stenen och lagt den på en del av golven där.
[KODA]
Och vi kan säga, idag så är det en arkitektdröm att få använda sig av den
här kapade stenen, enorm efterfrågan.
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Bittra S

Den svarta anteckningsboken
På äldreboendet hade en ny vårdtagare lagts in. Det var en man som under en
kort tidsperiod hade drabbats av flera strokes, när han lades in kom han direkt från sjukhuset. Vid mannens sida fanns hans hustru. Hon var extremt
upprörd och synnerligen bitter över hur hennes make hade behandlats dittills
och hon var övertygad om att den dåliga behandlingen skulle fortsätta. Hon
lät all personal på hemmet veta att hon hade dem under sträng uppsikt.
Parets hus låg precis intill hemmet. Varje dag klockan elva kom hustrun
till boendet och hon stannade till klockan blev åtta på kvällen. Under de timmarna lämnade hon aldrig makens rum utan satt vid hans sida och förde anteckningar i sin svarta anteckningsbok. Hon skrev ned hur många gånger
maken gick på toaletten, vilka som gick med honom, vad personalen sa till
honom, vad han bjöds på för mat och hur ofta han fick tala med en doktor.
Personalen mådde mycket dåligt. De blev rädda för att göra fel och hur de
än ansträngde sig kunde de inte göra tillräckligt bra ifrån sig enligt hustrun.
Chefen försökte förklara hur hennes agerande påverkade personalen, men
hustrun bara fnös och antecknade i sin bok.
Det slutade med att stämningen på hela boendet förändrades varje gång
klockan blev fem i elva. Då visste man att det bara var fem minuter kvar till
hustrun skulle anlända.
En dag när klockan precis hade trillat över elvastrecket och hustrun hade
inrättat sig vid sin makes sida, reste sig en ur personalen och sa:
Nej, nu får det vara nog.
Han gick till allrummet, tog upp en av krukväxterna och lindade in den i
folie. Sedan andades han, gick in på mannens rum och räckte blomman till
hustrun.
Tack, sa han. Tack för att du bryr dig så mycket om din make. Det finns
faktiskt ingen annan som lägger ner så mycket arbete som du gör och vi är
väldigt glada att ha dig här.
Från den stunden försvann anteckningsboken. Hustrun började röra sig i
korridorerna och talade väl om både personalen och boendet med de nya
vårdtagarna, hon höll kaffestunder med de anhöriga och fortsatte hålla sin
make sällskap ända till det att han gick bort. Till och med efter makens bortgång fortsatte hon att vinka till personal från sitt hus bredvid hemmet.
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Bittra F
[Skriftlig vinjett]

Bittra Tanten
Berättad av
[namn]
[Transkription]
[INTRO]
Då ska jag berätta en historia som hände där jag var chef på mitt förra vårdhem, det var tio tolv tretton år sen. [/]
Där kom en man till oss som vårdtagare och hans fru följde med och han
hade fått rätt många strokes och var i princip helt utslagen. Och vi välkomnade honom och hans hustru och hustrun var mycket avigt inställd. Och allt
eftersom dagarna gick, de första dagarna, så märkte jag att hon var extremt
bevakande och misstänksam och jag försökte ju naturligtvis få lite kontakt
med henne men- ja, hon berättade i alla fall att hon och hennes man hade blivit mycket dåligt bemötta på sjukhuset, nonchalant behandlade av läkarna,
och ja, hon hade inte mycket att säga om akutvården.
Och det kunde jag ju ta till mig i och för sig va, det var inte så konstigt ju.
Men sen när veckorna gick och hon fortsatte och liksom va- kom elva på förmiddan och gick sex på kvällen och satt inne hos sin man och bevakade oss
och hon skrev i sin svarta bok om vem som matade honom, vad han fick och
hur mycket han fick, fick han duscha, hur ofta. Alltså det var en total kontroll och detta gjorde ju att personalen framför allt var extremt stressade av
detta ju. Och det här hörde jag ju varje morgon ”Oj herregud, nu kommer
hon snart, och har ni nu gjort i ordning rummet?” Så det var extremt stresspåslag.
Och jag pratade med kvinnan, jag tog in henne på mitt rum, vi försökte
liksom få en dialog att:
– Elsa, alltså du, det här är jättejobbigt för personalen. Jag förstår att du har
varit dåligt bemött men vi klarar inte detta, alltså alltsåJa, och då berättade hon lite mer om sin frustration och hon var inte nöjd
med nånting. Och detta pågick säkert en hel månad, kanske lite längre. Och
hon studerade oss och hon bevakade oss, och varje morgon eller varje dag,
så: ”Nu kommer hon, nu kommer hon i hissen, nu kommer hon.” Alla var
liksom så på helspänn. Och det här pågick ju. Så en dag när hon hade kommit så säger en av mina anställda, ett vårdbiträde, Patrick från Irland:
– Nej,
sa han,
– nu får det vara bra. Nu går jag fram277

Nej, så gick han fram och tog en blomma från fönstret, helt nyinköpta liljor alltså, dyrt var det också ju – tog han en blomma där, den vackraste och
största och så tog han en bit foliepapper från köket och så snodde han in krukan i foliepapper där, och så gick han in till henne, så sa han:
– Elsa, den här blomman är från oss i personalen till dig, därför att du
anar inte hur mycket du betyder för oss, allt det du gör för din man underlättar för oss andra, så denna blomman är från oss till dig.
Och hon blev helt så där liksom förvånad, och det här sköt ju en pil rakt in
i hjärtat på henne, kan man väl kalla det för, om inte kärlekspil så nånting
annat. Och det tog nog två timmar, kanske, ja, två timmar, när denna kvinna
lyckades förvandlas från en bitter, bevakande, misstänksam kvinna vars man
insjuknade hastigt och så vidare. Och på de här timmarna, efter Patrick hade
varit därinne och gjort den här insatsen, så blev hon vår bästa administratör.
Hon skrattade, hon hjälpte till, hon tog emot andra anhöriga, hon berättade
om fantastisk avdelning det var.
Och det här var ju en hel revolution liksom, det hade aldrig hänt nån gång
att en anhörig var så wow. Hon serverade kaffe till andra anhöriga, hon hade
lite kaffemöten för damerna i ena burspråket.
Och ja, sedermera så dog ju mannen efter två år eller sådär.
[KODA]
Och det är ju tio tolv år sen nu, men den här damen bor en bit ifrån vårdhemmet uppe på [gatunamn] uppe i ett av höghusen, och så många år efteråt,
tio år efter, när jag kommer gående på gångstigen för att ta min bil uppe vid
McDonald’s, så är hon på balkongen så öppnar hon alltid sin inglasade balkong, och så ropar hon och vinkar:
– Hej, Björn!
Sådär. Och då tänker jag: så många år efter hans död hade hon förmodligen varit lika bitter fortfarande, om inte Patrick hade gått in och vänt på
detta.
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Bilaga 2. Analystexter i kapitel 10

Reportaget
Hämtat från http://www.svd.se/kultur/barande-berattelse_2726915.svd (2012-07-18)
Publicerat 2009-04-12

Bärande berättelse
Finanskrisen har slagit hårt mot modeindustrin. Men ett företag trotsar
konjunkturen. Norrländska Fjällräven gör rekordvinster när konkurrenterna backar. Vi undersöker berättandets betydelse inom modern
marknadsföring och historien bakom logotypen som blivit en folkhemssymbol.
Historien om den epokgörande ryggsäcken Fjällräven Kånken går något i
den här stilen: I slutet av 1970-talet visade statistik att över 80 procent av
svenskarna hade haft problem med ryggen. Besvären tenderade att krypa allt
längre ner i åldrarna. Skolläkare och fritidspedagoger slog larm. Skulden lades på dåtidens populära axelremsväskor som fyllda med skolböcker snedbelastade skolbarnens ryggkotor.
En som noga följde debatten var Örnsköldsviksföretaget Fjällrävens grundare Åke Nordin. I samarbete med Svenska scoutförbundet tog han snabbt
fram en enkel och billig ryggsäck med sittunderlag och plats för termos och
två A4-pärmar. När ryggsäcken lanserades var pr-arbetet redan gjort av läkare och oroliga föräldrar. Ett 40-tal tidningar skrev om den växande ryggproblematiken med den nya Fjällräven Kånken som utgångspunkt.
Nordin hade räknat med att sälja 200 ryggsäckar det första året, men sålde
det dubbla. 1979 sålde Kånken i 30000 exemplar. Att väskan kom att associeras med 1970-talets vänsterrörelse och hånfullt kallades ”kommunistpuckel” var inget entreprenören Nordin brydde sig om.
Kånken är idag enligt Fjällräven världens mest sålda ryggsäck. Det finns
runt tre miljoner av dem därute och ytterligare 200000 tillverkas varje år.
Med undantag för färgen har väskan sett exakt likadan ut i över 30 år. För
oss som växte upp under 1980-talet är den så starkt förknippad med barndomens skolutflykter och Mulleskolor att vi som nyblivna föräldrar inte kan
motstå frestelsen att köpa en så kallad Minikånken till våra egna barn innan
de ens lärt sig gå. Åtminstone kunde inte jag det. Det blev en gul.
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Kanske har du hört historien om hur Åke Nordin skapade världens mest populära ryggsäck förut? Kanske var det någon som berättade den på kafferasten eller skickade en länk via Facebook? Det är ingen slump. Begreppet corporate storytelling har blivit ett marknadsföringsinstrument av allt större betydelse. Idag lanseras allt fler produkter med hjälp av berättelser från verkligheten i stället för med ihåliga reklamslogans.
Gerald Zaltman, professor på Harvard business school och författare till
böcker som How customers think och Marketing metaphoria, menar att vi
förstår oss själva och världen omkring oss genom berättelser. Vi vill berätta
intressanta och meningsfulla historier om oss själva. I en konsumtionskultur
blir varumärken, produkter och logotyper redskap för att förstå och skapa
dessa berättelser och göra dem sammanhängande och begripliga. Zaltman är
helt enkelt filosofen Paul Ricœur klädd i businesskostym.
Fjällrävens Stockholmskontor i Vreten i slutet av mars 2009:
– Det är onödigt att krångla till det. Det kändes självklart att berätta historien rakt upp och ner, säger marknadschefen Jerry Engström och visar en
helsidesannons från Fjällräven Kånkens 30-årsjubileum. Han är inte bara
klädd från topp till tå i Fjällrävens kläder. Han talar med exakt samma dialekt som företagets grundare. Engström har vandrat i samma skogar som
Åke Nordin och är uppvuxen i Örnsköldsvik några kilometer från källarlokalen där allting startade.
Bredvid hans skrivbord står en klädhängare med olivgröna jackor med
den karaktäristiska ihoprullade räven på armen. De kommer aldrig att nå butikerna utan förstöras. De ger ett allt för trendigt intryck och är inte ”tillräckligt mycket Fjällräven”, som Engström uttrycker det. Han kan inte nog betona vikten av att produkterna håller sig till företagets övergripande historia,
den väg som stakades ut av Åke Nordin i början av 1950- talet då denne som
14-åring byggde en bärram av trä till sin ryggsäck.
När Engström kom till Fjällräven från livsmedelsjätten Unilever, där han
arbetat med marknadsföring av hudkräm och margarin, slogs han av alla berättelser som florerade på företaget om grundaren Åke Nordin. Nu vill han
använda dessa historier, inte bara för att stärka varumärket mot konsumenterna, utan även för att öka lojaliteten bland företagets egna medarbetare.
Som anställd på Fjällräven kan du inte räkna med att få dricka champagne på
flärdfulla modemässor. Däremot får du koka frystorkad mat på spritkök och
bo i tält i den svenska fjällvärlden under företagets årliga materialtester.
– På 1960-talet fanns inga bra friluftsplagg, inte ens i det militära. Åke
sydde en jacka av vanlig tältduk som var vindtät, stark och tålig. För att förstärka den ytterligare började han experimentera med skidvalla och bivax. Så
föddes vår Grönlandsjacka och materialet G-1000, säger Engström.
Han gräver fram en gammal produktkatalog ur ett arkivskåp. Den är från
tiden då Nordin fortfarande hade sitt högkvarter i källaren till hyreshuset där
han bodde med fru och barn. Nordin brukade själv testa sovsäckarnas isole-
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rande förmåga genom att sova i dem på balkongen mitt i vintern. Expeditionsjackan på den skäggige bergsbestigaren i katalogen ser likadan ut som
den som idag är lika åtråvärd bland tonåringar i Tensta som längs skoterlederna i Jämtland.
De flesta kunder köper storlekarna XS eller XXS och det finns till och
med en historia bakom dunjackornas storlek, berättar Engström. Åke Nordin
var fallskärmsjägare. De överdimensionerade jackorna är tillverkade enligt
militär förebild och ska egentligen bäras utanpå vinterkläderna.
– För Fjällräven handlar allt om funktion. Vi följer inga trender. Det är
därför många av våra populäraste produkter som Grönlandsjackan, expeditionsjackan och Kånkenryggsäcken sett likadana ut sedan de introducerades,
säger Engtröm.
I en orolig tid då människor söker trygghet och varaktiga värden är det ett
framgångsrikt koncept. Enligt tidningen The Economists analytiker kommer
de varumärken som klarar det stundande krisåret 2009 var så kallade no nonsense-brands. Produkter som genom sitt höga pris signalerar enbart status är
förlorade.
Andra bedömare talar om en grasserande ”lyxtrötthet”. Att bära en handväska för tiotusentals kronor kommer att vara genant, som marketingkonsulten Claire Kent nyligen uttryckte saken i brittiska The Guardian. Attitydförändringen tycks redan synas i boksluten för 2008. Medan lyxvarumärken
som Louis Vuitton och Christian Dior kämpar med vikande försäljning
gjorde Fenix outdoor, som äger Fjällräven och butikskedjan Naturkompaniet, sitt bästa resultat någonsin. Vid rodret som koncernchef sitter fortfarande den 73-årige Åke Nordin.
– Corporate storytelling handlar om att välja berättelser som visar ett företags värderingar, traditioner och vart det är på väg. Amerikanerna brukar
säga: The best story wins. Just nu har Fjällräven den mest trovärdiga berättelsen, säger Matts Heijbel som är författare och socialantropolog.
Vi sitter i ett konferensrum i hans kontor med utsikt över Mariatorget. På
whiteboarden har han ritat en horisontell pil, en storyline. Den är hans
främsta arbetsredskap. Sedan i slutet av 1990-talet har han som konsult
hjälpt företag som SAS, Saab och just Fjällräven att hitta sin historia och
identitet. Matts Heijbel talar inte om att marknadsföra varumärken, utan att
”befolka” dem. Han betraktar sig själv som en dr Livingstone på väg längs
Kongofloden. Företagen och organisationerna kallar han för ”tribes”. Kunderna blir ”evangelister” som kan sprida varumärkenas berättelser vidare.
– I alla kulturer i alla tider har det funnits emotionella och medryckande
berättelser. Under bondesamhället gjordes verkligheten begriplig med hjälp
av dåtidens folklore. Den har samlats in och dokumenterats av etnologer.
Dagens motsvarighet är de berättelser man finner i företag och deras produkter. Förr i tiden dansade vi runt majstången. Idag dansar vi runt varumärket
och dess visioner om framtiden, säger Heijbel.
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Generellt tycker han att företag och organisationer kan bli mycket bättre
på berättande. De förlitar sig allt för mycket på siffror. Men diagram skapar
inte sammanhållning och gemensamma värden eller gör kunder villiga att
betala lite extra, säger Heijbel.
– Corporate stories är vår tids folksagor och det jag ägnar mig åt är att dokumentera dem. Jag är så mallig att jag faktiskt tycker att jag gör något viktigt. För mig är corporate storytelling lika fint som Ibsen på Dramaten.
Han vet att det är en åsikt som provocerar, särskilt när den kommer från
en medlem av Svenska författarförbundet. Men han står envist fast vid att
kommersiella varumärken också är kultur.
– Konsumtion kan aldrig ha lika stort värde som estetiska verk. Aldrig,
säger Andreas Åberg som är redaktionssekreterare på litteraturtidskriften 00tal, vars två senaste två nummer har ägnats åt frågeställningen: Vem äger rätten att berätta?
Enligt Åberg når berättandet sin fulla kraftpotential när det används som vapen i kampen mot orättvisor, kommersialism och likriktning. Han påminner
om att människor i många länder inte åtnjuter den yttrandefrihet vi i vår del
av världen tagit för given och nu fyller med solskenshistorier om massproducerade konsumtionsprodukter. Han tycker att annonsen för Fjällräven
Kånken är fånig och tror att den allmänna bilden av berättandets funktion
riskerar att förskjutas.
– Berättande som marknadsföringsstrategi är termiter som långsamt gnager sönder berättarkonstens hela idé, menar Åberg. Han kallar corporate
storytelling för propaganda, en låtsasvärld som tillfredställer [sic!] konsumenternas törst efter autencitet. Men, säger han, överheten kan inte styra
över berättandet. Vare sig med lagar eller pengar.
– Berättelserna hittar alltid sina egna vägar. Det har visat sig många
gånger genom historien.
Det är något som i högsta grad faktiskt gäller även varumärkenas berättelser. Länge betraktades en logotyps kärnvärden som något som noga mejslades fram av pr-konsulter och reklambyråer med hjälp av fokusgruppsundersökningar och skickliga copywriters. Men exemplen på produkter som
floppat trots massiva reklamkampanjer är många.
Är det någon som längre minns en produkt som New Coke? Rätt svar:
Ny smak på Coca Cola som introducerades 1985 och blev historiens kanske
största marknadsföringsfadäs. Sedan finns de som lyckas skapa nya målgrupper utan någon marknadsföring alls.
Den amerikanske journalisten Rob Walker berättar i sin bok Buying in, the
secret dialogue between what we buy and who we are om hur skotillverkaren
Timberland under några år på 1990-talet växte till en miljardindustri. Orsaken var hiphopkulturen som växte i storstäderna, en rörelse som man på familjeföretaget från New Hampshire inte ens visste existerade.
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Enligt hiphopmytologin var de slitstarka och vattentäta kängorna idealiska skor för New Yorks knarklangare. Att stå och hänga i ett gathörn från
morgon till kväll krävde skodon som höll fötterna torra och varma. Rappare
som Wu-Tang Clan och Biggie Smalls började referera till vandringskängorna i sina texter och producenten Timbaland tog till och med sitt namn efter
dem. Snart var den gula så kallade Construction Timb en lika obligatorisk
del av den globala hiphopuniformen som baggy jeans och baseballkeps. Idag
har Timberland växt från en liten skotillverkare med en årlig omsättning på
200 dollar i början av 1990-talet till ett globalt varumärke värt 1,6 miljarder.
Att bli en livsstilsmarkör riskerar samtidigt att urholka de värden som ett företag kan ha ägnat decennier åt att bygga upp.
När Roald Amundsen nådde sydpolen var det i kläder från brittiska Burberry. Märket har stått för lyx och kvalitet sedan det startades 1856. Men under 2000-talet har det patenterade rutmönstret främst kommit att förknippas
med så kallade chavs, småkriminella ynglingar från de brittiska storstädernas
problemområden med smak för fotbollsvåld och droger. Försäljningen rasade och Burberry såg sig tvingade att sluta tillverka den omåttligt populära
och skamlöst piratkopierade rutiga skärmmössan och började dölja de klassiska rutorna på sina plagg.
På de engelska fotbollsläktarna är man dock ständigt på jakt efter nya
klädmärken att exploatera. När traditionella huliganmarkörer som just Burberry eller Stone island betraktas som urvattnade har man i stället vänt blickarna mot Skandinavien.
På Oi polloi i Manchester, norra Englands kanske mest välsorterade butik
för så kallat casualmode, fortsätter mytologiseringen av Åke Nordin. Denna
gång i en kontext så långt från svenska vandringsleder och fältbiologer det
går att komma. I ett nyhetsbrev frågade sig affärsinnehavaren John Studley
för en tid sedan: ”Vem kunde ana när Fjällrävens grundare Åke Nordin
sydde sin första jacka av tältduk att huliganer efter så många år skulle stå på
läktare i hela Storbritannien i hans nästan vattentäta, miljövänliga, bivaxoch paraffinimpregnerade friluftskläder?”
En som inte hade någon aning alls är Fjällrävens egen marknadschef Jerry
Engström:
– Vi fokuserar på att utveckla utrustning för fler och skönare upplevelser i
naturen. Vi vänder oss i första hand till människor som vill ha ett aktivt friluftsliv. Fotbollssupportrar har aldrig varit en målgrupp vi speciellt riktat oss
mot.
Vad han liksom andra marknadschefer idag allt oftare tvingas erkänna är
att det är användarna själva, inte pr-folket, som bestämmer vilken berättelse
som ryms i en logotyp. Den ihoprullade räven betyder en sak för fotbollshuliganen. En annan för friluftsmänniskan. En tredje för Brommastekaren. Och
ytterligare en för mig, den stressade småbarnspappan, som krökt över tangentbordet drömmer sig tillbaka till barndomens skogspromenader.
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När jag köpte en gul Kånken mini till min lille son gjorde jag det inte i
första hand för att den är så väldigt praktisk och har ett inbyggt sittunderlag
och plats för en liten termos. Jag gjorde det för att bygga vidare på storyn om
mannen jag önskade att jag vore: En ansvarsfull och naturälskande småbarnsförälder. Nu försöker jag inte låtsas om att den lilla ryggsäcken fortfarande ligger kvar i garderoben oanvänd, trots att vårsolen lyser utanför fönstret.
Lars Berge
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Jämförelsematerial: En bärande idé
Källa: Fjällrävens produktkatalog 2010, s. 17.
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Bloggtextkedjan
[Inlägg 1]

Kollikok – klart Hugo skall ha en gul Kånken mini
Det kan väl inte finnas en endaste 70-talist som inte tvingats på en Kånken
med det obligatoriska sittunderlaget i ryggen för att följa med på Mulleutflykt ut i skogen. Kolla kottar, smaka barr, äta medhavd matsäck och efter
oändliga timmar med djur och natur hoppar äntligen den utklädda Mullefröken fram bakom ett träd och skriker ”Kollikok, kollikok”.
Och trots att jag upplevt pinan med dessa skogsvandringar och i vuxen ålder ryst vid blotta tanken där jag ligger i en skön solstol i Thailand på ett allinclusive, är jag fast besluten om att en gul Kånken mini å det snaraste skall
införskaffas till Hugo. Och ännu mer övertygad blir jag när jag läser Lars
Berges välskrivna reportage i gårdagens SvD om just Fjällräven.
När jag kommer till sidan 14 är jag på gränsen till att själv konvertera till
apelsinskalarreligionen. Med en predikant som Fjällrävens marknadschef
Jerry Engström skulle till och med jag kunna tänka mig att smutta på varm
choklad ur en termos uppe på kalfjället. Förutsatt att jag, liksom chokladen,
levererats dit på ståndsmässigt sätt med bekväm vessla. Vilken naturens karlakarl, en tvättäka norrländsk he-man i rutig skjorta och ihopkrullad räv på
armen! Fredrik muttrar lite surt om att det var nog ett av de bästa på foton
som han sett på Jerry och att jag skall inte inbilla mig att han ser ut så där på
femte dagen efter en fotvandring längs Kungsleden. Men det ignorerar jag.
Jag skall genast skriva in Hugo i hans mulleskola för toddlers.
Och så kommer jag till slutet av Lars Berges text och känner mig som
träffad av blixten: När jag köpte en gul Kånken mini till min lille son gjorde
jag det inte i första hand för att den är så väldigt praktisk och har ett inbyggt
sittunderlag och plats för en liten termos. Jag gjorde det för att bygga vidare
på storyn om mannen jag önskade att jag vore: En ansvarsfull och naturälskande småbarnsförälder. Nu försöker jag inte låtsas om att den lilla
ryggsäcken fortfarande ligger kvar i garderoben oanvänd, trots att vårsolen
lyser utanför fönstret.
Nej, det är nog bättre att jag satsar på ett par Guccistövlar till mig själv
som jag kan ha på mig på uteserveringarna i Barcelona sippandes på en Sangria (det närmaste djur och natur jag beräknas komma i år) och så låter jag
helt enkelt Hugo själv få bestämma när han här mogen att möta Mulle. Och
som en liten påminnelse om att det finns andra värden i livet än det som hans
mamma står för, skall jag sätta upp ett idolfoto av Jerry ovanför hans säng
som vi båda kan titta på under kommande nattvakor.
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[Kommentaren]
Hej [bloggarens namn]
Om du mailar mig så ska vi se om vi inte kan ge [sonens namn] bättre förutsättningar än han får med ett par guccistövlar.
Den dag han bestämmer sig för att ta med mamma till kanten av en spegelblank sjö för att grilla korv kommer sittunderlaget och termosen till sin
fulla rätt.
Trots att varm choklad ibland får en hinna, smakar den trots allt bättre än
en Sangria på Barcelonas uteserveringar.
Tro mig.
/ Jerry, a.k.a. He-Man.

[Inlägg 2]

Med en (fjäll)räv bakom örat
Fjällräven – Gucci 1-0. Han är inte bara snygg, han är smart också! Apelsinskalargurun och naturprofeten Jerry Engström vet precis hur man skapar lojala konsumenter och hittar nya varumärkesambassadörer.
Idag fick vi ett paket på posten, Hugo och hans asfaltsamazon till mamma.
Jerry, den vänliga själen, förbarmade sig över min son som låg i en uppenbar
riskzon för att aldrig någonsin få se något annat vattendrag än en klorfylld
pool på Mallorca och skickade honom den högt eftertraktade gula Kånken
Mini. Så nu är vi helt frälsta i Fjällräven och jag skall genast packa en lämplig matsäck för en tur i skogen med tunnbrödrullar med messmör, de självskrivna apelsinerna, en festis till Hugo och en termos Sangria till mamma.
Guccis marknadsavdelning å andra sidan, har inte förstått vikten av sociala
medier i varumärkesbyggande syfte. Inga lårhöga stövlar med piskor på sidan har anlänt och jag börjar bli benägen att byta ut dem mot ett par rejäla
varmfodrade vandringskängor. Finns det femstjärnigt boende längs Kungsleden?
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Tidningstextkedjan
[GT-artikel 1]
Hämtad från http://www.expressen.se/gt/hamburgerkrig-kan-fa-em-matcher-attflyttas (2013-04-26)
Publicerat 18 jul 2008 (uppdaterat 19 jul 2008)

Hamburgerkrig kan få EM-matcher att flyttas
Hamburgerkriget har blossat upp igen och U21 EM kan flyttas.
Uefa vill tvinga Max i Borås att hålla stängt hela dagarna - vilket
skulle gynna huvudsponsorn McDonalds.
Genom GT.se lämnar nu Richard Bergfors över beslutet till läsarna:
Ska Max ge upp eller stå på sig?
Hamburgerkriget pågick i månader innan det fick ett slut - trodde alla. Max
gav löfte om att hålla stängt tre timmar före och en timme efter match då
U21 EM skulle avgöras i Borås. Hamburgerkedjan tackade också nej till
ekonomisk ersättning från kommunen.
Men Uefa nöjde sig inte med det.
– Kommunen fick ett brev från Uefa där de kräver att vi måste ha stängt
alla dagar - trots att det inte är match. Det låter ju helt bissart [sic!], säger
Richard Bergfors, vd på Max.
Han fortsätter:
– Uefa hade inte varit glada över att vi skulle få ställa upp en mobil kiosk
utanför arenaområdet. Men de kan väl inte bestämma över en hel stad?
McDonalds huvudsponsor
Då turneringens huvudsponsor är McDonalds anar Max vd att det inverkat
[sic!] beslutet.
– Det luktar konspiration. För dem blir det jättebra om vi stänger får [sic!]
då säljer de mer hamburgare.
För att rädda fotbollsfesten i Borås lämnar nu Richard Bergfors över beslutet till boråsarna själva. Genom omröstningen på GT.se får allmänheten ta
beslutet om Max ska foga sig för Uefas krav - eller stå på sig.
– Fotboll ska ju vara roligt, men det handlar uppenbarligen bara om
pengar och affärer. Vi lovar i alla fall att rätta oss efter boråsarnas beslut,
säger Richard Bergfors.
Kan flyttas
Flyttas matcherna från Borås lutar det, enligt Richard Bergfors, på [sic!] att
det blir på Råsunda i Stockholm som de spelas. Problemet: Det finns en
Maxrestaurang även bredvid denna arena.
Av Victor Stenquist
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[GT-artikel 2]
Hämtad från http://www.expressen.se/gt/gtses-lasare-tog-beslutet-max-viker-intener-sig (2014-04-26)
Publicerat 21 jul 2008 (uppdaterat 22 jul 2008)

GT.se:s läsare tog beslutet: Max viker inte ner sig
Över 22 000 läsare röstade och 93 procent ville se Max stå upp mot
Uefa.
– Nu ligger bollen hos dem i stället, säger Christoffer Bergfors, vice vd
på Max.
I torsdags kom beskedet som chockade både ledningen på Max och Borås
kommun. Uefa krävde att restaurangen på Borås Arena skulle hålla stängt
hela dagarna under U21-EM.
Erbjöd sig stänga sex timmar
Max hade då erbjudit Uefa att hålla stängt tre timmar före och en timme efter
match – totalt nästan sex timmar. Men budet förkastades.
– Vi funderade på vad vi skulle göra och även fast det är ett litet beslut, är
det ett stort beslut. GT.se var en bra plattform för att folket själva skulle få
rösta, säger Max vice vd Christoffer Bergfors.
Jordskredsseger
Frågan på GT.se gällde alltså om Max skulle stå på sig eller vika [sic!] för
Uefas krav och hålla stängt hela matchdagen.
Resultaten blev en överväldigande seger för de som tyckte Max skulle stå
på sig. Hela 93 procent av de 22 117 personerna som röstade tyckte att hamburgerkedjan skulle hålla öppet under U21-EM.
– Det är otroligt många personer. Väldigt kul att så många varit inne och
röstat och att det berört så många. Det är ju klart och tydligt vad folk tycker,
säger Christoffer Bergfors.
”Jag hoppas av hela mitt hjärta”
Nu hoppas han att Uefa ska omvärdera och gå med på det erbjudande Max
gav tidigare. Förutom att hålla stängt kommer de i såfall även att täcka över
Max-skyltar under matcherna.
– Jag hoppas det av hela mitt hjärta. Jag tror att många skulle vinna på
det. Boråsarna blir nöjda, vi blir nöjda och det blir fotboll som planerat.
Av Victor Stenquist
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FAKTA
Detta har hänt i hamburgerkriget
Den 1 april avslöjar Borås Tidning att Uefa genom sina sponsoravtal vill
tvinga Max hamburgerrestaurang att hålla stängt under U21-EM.Den 7 juni
kommer Max och Borås stad överens om att hamburgerkedjan skall ha
stängt under fyra timmar varje matchdag samtidigt som två mobila kök skall
sälja hamburgare på Toveks parkering.
Uefa säger dock efter lång tids interna diskussioner nej till uppgörelsen
och hänvisar till en så kallad ”clean arena policy”. Det innebär att bara Uefas huvudsponsorer skall ha rätt till arenan under turneringen.
Max väljer att låta allmänheten bestämma turneringens öde i Borås via
en omröstning på GT:s hemsida.
93 procent har röstat att Max ska stå upp för sin sak.
22 117 personer har deltagit i omröstningen.
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[Max-text 1]
Hämtad http://www.max.se/sv/Om-Max/Presscenter/Borasare---nu-ar-det-upp-tiller/?page=11 (2014-10-02)
Publicerat 18 jul 2008

Boråsare - nu är det upp till er!

Borås stad kan missa att få arrangera nästa års U21-EM. Nu kräver
nämligen UEFA att Max måste hålla stängt – även när det inte spelas
någon match. Max vägrar egentligen att stänga, men vill att boråsarna
ska få avgöra fotbollsfestens öde. Därför kan du genom www.gt.se
rösta huruvida Max ska stå för sin sak och vägra stänga eller vika sig
mot UEFA. Vem vinner? Bollen ligger hos dig!
– Detta är vansinnigt! Trots att vi gick med på att hålla stängt innan,
under och efter matcherna menar UEFA att det inte räcker. Nu vill de
flytta hela U21-EM till en annan stad om vi inte stänger restaurangen
under hela evenemanget, säger Richard Bergfors, VD på Max.

[Max-text 2]
Hämtad från http://www.max.se/sv/Om-Max/Presscenter/Borasarna-Max-vik-erinte-for-UEFA/?page=8 (2014-10-02)
Publicerat 21 jul 2008

Boråsarna: Max, vik er inte för UEFA
Efter helgens omröstning på GT.se är det nu klart. Frågan som ställdes var
om Max skulle stå på sig eller vika sig för UEFA:s krav och hålla stängt under hela turneringen. Av de drygt 22 000 personer som röstade anser 93 procent att Max inte ska vika sig för UEFA:s krav. Och därför har Max i Borås
öppet precis som vanligt under nästa års U21-EM i Borås.
– Vi har gett ett förslag till UEFA som de inte accepterade och deras krav
kändes orimliga. Det känns verkligen jättetråkigt att pengar avgör en fotbollsfest som U21-EM, säger Richard Bergfors VD på Max.
Från början var Max överens med Borås Kommun om att hålla stängt tre
timmar innan och en timme efter match. Men detta förslag godtog inte
UEFA som menade att Max måste hålla stängt under hela de samtliga fyra
matchdagarna - trots att det inte spelas någon match. Detta besked kom som
en blixt från klar himmel för Max.
– Ja vi blev mycket förvånade. Jag kände direkt att Boråsarna skulle få
vara med och avgöra U21-EM:s öde genom omröstningen på GT.se. Resultatet visar tydligt att vi har folket på vår sida (93 procent), vilket känns jätteviktigt, säger Richard Bergfors.
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