
I 

 
 
 
 

 
STORYTELLING I ÖLINDUSTRIN 

– HUR MIKROBRYGGERIER KAN ANVÄNDA 
STORYTELLING SOM 

MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 
 
 
 
 
 
 
 

VT 2013:KF37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi  
 

Simon Svensson 
 



II 

 
Svensk titel: Storytelling i ölindustrin - Hur mikrobryggerier kan använda storytelling som 
marknadsföringsverktyg. 
 
Engelsk titel: Storytelling in the beerindustry – How microbrewerys can use storytelling as 
a tool for advertising 
 
Utgivningsår: 2014 
 
Författare: Simon Svensson 
 
Handledare: Eva Gustafsson 
 
Abstract 
The Swedish beer market is currently undergoing a major transformation. New small 
companies are entering the market. So-called microbreweries are emerging everywhere. As 
these new beer producers are working very artisanal and with small scale methods, it is 
difficult to get economic buoyancy in the business. To get the microbreweries to survive in 
the long term requires that they take market share from the big industrial brewers. To achieve 
this it is important to spread the knowledge of their products  to the consumers. Making 
advertising through traditional methods such as newspaper ads and radio and television are 
not possible because that the price is too high. Therefore, the study examines whether 
storytelling could be an alternative marketing tool for microbreweries. Through three case 
studies that look at three different kinds of storys, I have investigated the shape and character 
of a story should have in order to function effectively in the case of it spreading further. 
Results of the study indicate that the type of storytelling that is most used by microbreweries, 
productstorys, is the least effective in getting people to talk about the products and the 
company. As microbrewers should instead create an overall storyline that the brewery 
constantly operate under in everything they do. It has been in the study proved central to a 
story containing the four basic elements, roles, action, conflict and message. Of these four, it 
is the conflict that is the most important. A story without conflict do not get any deeper 
impact on the listener and will not spread further. The study has also revealed that fictional 
stories also can be effective as marketing. 
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Sammanfattning 
Den svenska ölmarknaden genomgår just nu en stor förändring. Mängder av nya små aktörer 
etablerar sig. Så kallade mikrobryggerier startas i en strid ström. Då dessa nya ölproducenter 
arbetar mycket småskaligt och med hantverksmässiga metoder är det svårt att få ekonomisk 
bärighet i verksamheten. För att mikrobryggerierna skall klara sig på sikt krävs att de tar 
marknadsandelar från de stora industribryggerierna. För att sprida vetskap om sina produkter 
krävs dock att konsumenterna är medvetna om deras närvaro. Att göra reklam genom 
traditionella metoder så som tidningsannonser och radio och tv är väldigt sällan aktuellt då 
priset är allt för högt. Därför undersöker studien huruvida storytelling skulle kunna vara ett 
alternativt marknadsföringsverktyg för mikrobryggerierna. Genom tre fallstudier som tittar på 
tre olika typer av storys, har jag undersökt vilken utformning och karaktär en story bör ha för 
att fungera effektivt då det gäller att spridas vidare. Resultatet av studien pekar på att den 
vanligaste typen av storytelling som mikrobryggerierna använder sig av, produktstorys, är den 
minst effektiva för att få spridning. Som mikrobryggare bör man istället skapa en 
övergripande varumärkesstory som bryggeriet hela tiden verkar under i allt de gör. Det har i 
studien visat sig centralt att en story innehåller de fyra grundelementen, rollfördelning, 
handling, konflikt och budskap. Av dessa fyra är det konflikt som är det viktigaste elementet. 
En story utan konflikt får inte någon djupare påverkan på åhöraren och kommer därför inte 
spridas vidare. Studien har också påvisat att påhittade storys kan vara effektiva som 
marknadsföring. 
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1 Inledning 
 
Ölbranschen i Sverige är under snabb utveckling. Marknadsandelarna som de små 
mikrobryggerierna står för ökar snabbt. Trots detta är det för många bryggare en ständig kamp 
för att få bryggeriverksamheten att gå ihop sig ekonomiskt. För att på lång sikt få ett stabilt 
mikrobryggeriklimat med ett stort utbud av svensk hantverksmässigt brygd öl krävs därför att 
försäljningen ökar ytterligare (Dagens Industri, 2013)  
 
Hur mycket en produkt säljer är nära förknippat med konsumenternas kännedom om 
produkten. Därför är det viktigt att de svenska mikrobryggerierna ökar medvetenheten hos 
den svenska ölkonsumenterna. Att göra detta med hjälp av traditionella reklammetoder är inte 
aktuellt för de små företag som det rör sig om då priset är allt för högt. I denna studie studeras 
hur dagens svenska mikrobryggerier kan använda storytelling för att kostnadseffektivt nå ut 
till en större målgrupp samt skapa starkare band till sina kunder. 
 

1.1 Svenska Mikrobryggeriers framväxt  
 
Det har börjat hända saker i öllandet Sverige. På hemsidan för branschorganisationen Sveriges 
bryggerier (2013) beskrivs hur en mikrobryggeritrend som startade på den amerikanska 
västkusten på 70-talet nu även börjat sprida sig i Sverige. Nya mikrobryggerier växer fram 
hela tiden och efterfrågan på deras hantverksmässigt bryggda öl bara växer. På 
Systembolagets hemsida (2014) går det att läsa att de svenska mikrobryggerierna idag har 
cirka fyra procent av ölmarknaden i Sverige. 
 
Mikrobryggerier startas i regel av entusiaster som älskar hantverksmässigt bryggd öl. I 
Svenska Dagbladets (2013) nättidning skrivs att det i huvudsak är entusiasmen och glädjen i 
att få äga sitt eget ölbryggeri som driver bryggarna snarare än den eventuella ekonomiska 
vinningen i projektet. För att glädjen skall bli långvarig krävs dock även att ekonomiska 
aspekter tas med i bilden. Det må vara möjligt att driva bryggeriet som ett nollvinstprojekt 
under ett par år men i det långa loppet krävs ett ekonomiskt överskott som möjliggör 
bryggeriets fortlevnad. För ekonomisk utveckling krävs att marknadsandelar förs över från de 
stora kommersiella bryggerierna till mikrobryggerierna. Och för detta krävs att 
mikrobryggerierna exponerar sina varumärken för konsumenterna.  
 

1.2 Marknadsföring i ölbranschen 
 

Det grundläggande motivet till att göra reklam för produkter och varumärken är för att skapa 
en medvetenhet hos kunden om dess existens. Det är påvisat i flera studier att graden av 
medvetenhet och val av produkt har ett mycket nära samband (Aaker, 1996). 
Öl är en produkt som traditionellt brukar klassificeras som lågengagemangsprodukt. Det vill 
säga kunder lägger sällan ner någon större möda på att skaffa sig information innan köpet. 
Konsumenter tar också sällan till sig av reklambudskapen då dessa vanligtvis betraktas som 
tämligen oviktiga. Av denna anledning försvåras marknadskommunikationen för den här 
typen av produkter (Michaelidou & Dibb, 2008). Det betyder dock inte att ölkonsumenten inte 
går att påverka med marknadsföring. Att konsumenten kan känna igen en produkt och har 
någon form av association till den är fortfarande av stor betydelse (Lans et al, 2008). Om ett 
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företag lyckas skapa starka associationer mellan en produkt och en känsla kan det i själva 
verket vara viktigare än kvalitet och smak. Kända varumärken har en påtaglig förmåga att 
förvränga konsumentens upplevda kvalitet genom att skapa förväntningar och förutfattade 
meningar (Orth et al, 2004).  
 
När det gäller den klassiska ölreklamen är det massmarknadsföring som har varit rådande. 
Oavsett om det varit via tv, tidningar eller adresserad reklam så har den generella strategin 
varit att genomföra massiva marknadsföringskampanjer under begränsade tidsperioder i nära 
anslutning till köpet. En strategi som stämmer väl in på terorin kring marknadsföring av 
lågengagemangsprodukter (Schroer, 1990). 
 
Ett problem för mindre varumärken är att det har visat sig att marknadsföringskampanjer för 
ett specifikt öl tenderar att öka konsumtionen av öl som helhet men inte konsumtionen av ett 
visst varumärke. En fördel som till största del visat sig gynna de redan kända varumärkena 
med stora marknadsandelar. Små och mer okända varumärken kommer till största delen bara 
ge fördelar till andra genom sin egen marknadsföring och inte erhålla något gagn av andras 
(Heimonen et al, 2009).  
 
Barrena & Sánches (2009) menar att för att marknadsföra det avsedda varumärket måste 
marknadsförarna, förutom att skapa effektiv kommunikation, leverera ett kreativt 
marknadsmeddelande som konsumenten endast associerar till det rätta varumärket. 
Marknadsföring som inte triggar varumärkesmedvetenhet hos konsumenten är därför av 
väldigt liten nytta då detta inte skapar något behov hos kunden för det marknadsförda 
varumärket utan kanske bara för produkttypen i sig. Därför bör inte målet vara att skapa en 
kommunikation som endast fångar konsumentens uppmärksamhet utan snarare att fokusera på 
att produkten hamnar i kundens medvetande så att de får en förståelse för produkten, eller 
varumärkets, unika egenskaper och differentieringsstrategi. 
 

1.3    Mikrobryggeriers marknadsföring 
 

Wesson och Neiva De Figueiredo (2001) sållar sig till skaran som skriver att traditionell 
marknadsföring är för dyrt för de flesta mikrobryggerier. Det måste därför till andra metoder 
för att differentiera sig. Dennisdotter och Axenbrant (2008) skriver att det enorma överflöd av 
intryck och budskap från media som ständigt sköljer över oss gör att konsumenterna idag är så 
vana att företagens budskap försöker indoktrinera dem att de inte längre lyssnar på dem. 
Traditionella medier har börjat mista sin effektivitet. Det blir därför viktigt att se sig om efter 
andra metoder i syfte att skapa bestående intryck hos konsumenterna. Även Tisch (2007) 
instämmer i detta och menar att traditionella reklamkanaler så som tv- och radioreklam håller 
på att bli fruktlösa. Istället menar han att nya otraditionella medier är framtiden då det gäller 
att utmärka sig. 
 
Wesson och Neiva De Figueiredo (2001) poängterar att mikrobryggerier bör förlita sig på 
gerillamarknadsföring, word-of-mouth, deltaga vid mat och dryckesmässor och på personlig 
försäljning för att sprida deras budskap och varumärke. På grund av det lokala nyhetsvärde 
som nya bryggerier innebär menar de också att det finns goda möjligheter för mikrobryggerier 
att få gratis reklam genom olika medier så som lokaltidningar. Reklam som visserligen 
kommuniceras genom traditionella metoder men som då det rör sig om redaktionell text inte 
framstår som reklam och därför fortfarande har en helt annan genomslagskraft.  
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1.4 Storytelling i små företag 
 
En metod som idag är populär inom marknadsföringssammanhang för att sprida intresse om 
sitt företag eller varumärke är storytelling. Srinivasan, Shiva Kumar (2005) tar upp 
storytellingens kraft och poängterar PR-möjligheterna i en bra story. Pulizzi, Joe (2012) 
menar att storytelling är ett sätt att emotionellt ladda sitt varumärke vilket kan vara mycket 
viktigt för att skapa relationer till konsumenterna och därigenom öka möjligheterna till 
återköp. 
 
Storytelling är ett begrepp som kan utnyttjas för att underlätta för samtliga av de nya 
marknadsföringsmetoder som nämndes ovan. Storytelling är ett brett begrepp som båda kan 
vara muntlig och skriftlig innefatta både text och bild och rikta sig både internt såväl som 
externt skriver Dennisdotter och Axenbrant (2008). McLellan (2006) beskriver storytelling i 
egenskap av ett kommunikationsverktyg som har till grund för att skapa poängfulla och 
engagerande berättelser i syfte att marknadsföra organisationen. Både för interna såväl som 
externa syften.  
 
I och med de ökade svårigheterna för de traditionella marknadsföringsmetoderna att få 
genomslag i dagens konkurrensintensiva marknad har det börjat uppstå ett ökat intresse för 
storytelling som komplement till dessa. Fog et al. (2005) poängterar att dagens stora 
informationsflöde ställer högre krav på företagen att på alternativa sätt differentiera sig 
gentemot sina konkurrenter. Han menar att konsumenter mer än någonsin tidigare efterfrågar 
ett mervärde utöver produktens faktiska värde. Det är här storytelling kommer in i bilden som 
ett sätt att genom stories skapa ett känslomässigt engagemang hos kunden och därmed bidra 
med ett immateriellt mervärde (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  
Storytelling beskrivs av Dennisdotter och Axenbrant (2008) som en effektiv metod för att 
fånga utomstående intressenters intresse. Det är en djupt i oss rotad faktor att berättelser är 
lätta att ta till sig och också lätt blir ihågkomna. Berättelser sätter in tal i ett sammanhang som 
gör att åhöraren kan leva sig in i berättelsen och därmed relatera till informationen på ett 
effektivt sätt (Fog et al, 2005)  
 
Dennisdotter och Axenbrant (2008) listar ett antal faktorer som gör att företag bör arbeta med 
storytelling. De menar att genom storytelling kan företaget skapa uppmärksamhet och 
differentiera sig gentemot konkurrenter. Dessutom kan företaget genom sina stories skapa ett 
mervärde som i bästa fall kan leda till kundlojalitet. Vidare skriver Dennisdotter och 
Axenbrant (2008) att en bra story kan skapa uppmärksamhet vilket med hjälp av word-of-
mouth ofta sprids likt ringar på vatten. Storytelling kan alltså användas av företaget för att 
förmedla dess unika story i syfte att stärka företagets identitet men också genom att berätta 
stories som ligger i linje med samhällsdebatten. Dessutom kan företaget använda stories för 
att bygga sitt varumärke och genom att berätta stories om särskilda produkter kan dessa 
därigenom få en alldelles unik ställning på marknaden vilket kan innebära viktiga 
konkurrensfördelar för företaget. Om företaget lyckas förmedla sina unika egenskaper kan 
resultatet bli en differentiering som innebär att kunder är villiga att betala mer för företagets 
produkter på grund av de emotionella band som skapats.  
 
Dennisdotter och Axenbrant (2008) poängterar även att stories har en förmåga att emotionellt 
engagera konsumenten som kan upplevas mycket tillfredsställande. Detta medför att det 
mervärde som stories ger skapar konkurrensfördelar. Vidare poängterar Dennisdotter och 
Axenbrant (2008) att en viktig sak är att leva upp till de stories man skapar. Kundnöjdhet är 
en vital del för att bli framgångsrik vilket uppnås först då kundernas behov och förväntningar 
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uppfylls. Det är därför viktigt att företagets produkter motsvarar det budskap som förmedlas 
genom sina stories. (Dennisdoter och Axenbrant, 2008)  
 
Dennisdotter och Axenbrandt (2008) skriver att storytelling idag används tämligen allmänt 
inom marknadsföring som ett sätt att beskriva hur företag arbetar med stories för att skapa 
emotionellt värde till sitt varumärke. Det kan till exempel handla om att ge företaget en äldre 
bakomliggande historia som skall hjälpa företaget att sticka ut och därigenom differentiera sig 
gentemot liknande företag. De skriver vidare att stories även kan vara ett sätt att skapa 
”snackisar”, det vill säga underlätta för att sitt budskap sprids oralt via det mänskliga 
berättandet, i marknadsföringstermer klassificerat som word-of-mouth. En story kan göra att 
man får en hype runt varumärket som gör potentiella kunder intresserade. I dagens 
informationsteknologiska värld skall inte heller stories möjlighet till att spridas vidare via 
internet underskattas.  
 
För tillverkningsföretag så som mikrobryggerier där produkten inte skiljer nämnvärt från 
andra liknande företags kan stories vara ett sätt att profilera sig så att skillnaderna framstår 
som större än vad som kanske är fallet i verkligheten (Dennisdotter och Axenbrandt 2008). 
Att sälja drycker med hjälp av storytelling har även behandlats av Nick Churchouse (2007). 
Han tar då upp värdet av storyn kring Nya Zeeländska viner i syfte att öka exporten jämfört 
med andra länder från ”nya världen”. Han menar att en god story kan vara viktigare än pris 
och till och med viktigare än vinets kvalité. 
 
1.5 Problemformulering  
 
Även om de svenska mikrobryggerierna idag ständigt ökar sin produktion så krävs att de får 
en större andel av den totala ölförsäljningen för att mikrobryggerierna skall bli ekonomiskt 
bärkraftiga och kunna leva vidare på sikt. De stora bryggerikoncernerna maler på med sin 
massmarknadsföring via tv och tidningar. Metoder som de små mikrobryggerierna inte har råd 
att använda sig av och som om de valt att använda ändå i studier visat att de troligtvis främst 
skulle gynna de redan stora jättarna. Mikrobryggerierna tvingas istället till mer kreativa 
metoder.  
 
För att nå ut med sitt budskap och spridas genom den allra viktigaste kanalen, från person till 
person, så kallad word-of-mouth krävs att bryggeriet har en intressant historia att berätta. 
Förståelse av storytelling framträder som en nyckel som skulle kunna hjälpa 
mikrobryggerierna att skapa emotionellt engagemang till konsumenterna på ett 
kostnadseffektivt sätt.   
 
Storytelling är dock ett väldigt brett begrepp idag. Det kan vara svårt att veta vad som är 
fungerande storytelling eller inte. Går det att hitta några nyckelfaktorer för att lyckas med 
storytelling? Hur har andra gjort och vad är utmärkande för de som lyckats är saker som skall 
undersökas i denna studie.  
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1.5.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka centrala aspekter för hur mikrobryggerier som använt 
sig av storytelling har utformat sina stories.  
 
1.5.2 Frågeställningar 
 
Syftet med studien preciseras i följande tre frågeställningar. 
 
Vilka typer av stories används inom ölbranchen? 
Vilka generella element är viktiga i en framgångsrik storys utformning? 
Kan en story vara påhittad eller måste den vara helt sanningsenlig? 
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2 Om storytelling  
 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för analys av de 
storytelling-exempel som är studiens tre fallstudier. Teorin som presenteras har för avsikt att 
skapa en bild över hur storytellingteorin ser ut i relevanta frågor kopplat till studiens syfte. I 
nästkommande kapitel kommer sedan teorin användas för att analysera de tre fallstudier som 
presenteras. I fallstudierna kommer storytellingteorin mer specifikt kopplas ihop med studiens 
frågeställningar. 

2.1 Vad är storytelling? 
 
Två olika förklaringar till vad storytelling är kan noteras. Baserade på två olika betydelser. 
Den första är en litterär förklaring.  
O´Neill (1994) beskriver storytelling som ett koncept med en början en mitt och ett slut. Han 
betonar att en story ofta innefattar ett tidsperspektiv för att utveckla detaljer runt en situation 
som har en slutsats. Det finns en konflikt, lösning eller utveckling som knyter an till 
handlingen. En story som bygger på denna utgångspunkt berättas ofta i förhållande till 
handlingen eller till den poäng som är det inneboende budskapet i storyn.  
Vidare anser O´Neill (1994) att nyckeln till att förstå den bakomliggande innebörden av 
historier är att känna igen och lösa upp konflikten i meddelandet. En berättelse består av en 
handling och det är upplösningen av konflikten som är nyckeln till att förstå budskapet i 
denna handling  
 
Mittelstadt (2003) och Rainer (1997) har fokuserat sin forskning på innebörden av historier 
och satt historiernas betydelse samt tolkning av historiens budskap i centrum av tolkningen. 
Det är de stora frågor som historien ger svar på. Mittelstadt (2003) är av uppfattningen att det 
är den högre nivån av lärande, eller budskap, som gör ett meddelande till en story.  
Rainer (1997) skriver om historier som något som identifierar och löser upp drömmar. Han 
menar att berättelsens kärna baseras på den självupplevda upplevelsen som gör att människor 
tror på historien. Om de kan identifiera sig med den och tolka den på ett positivt sätt utifrån 
sin personliga uppfattning. 
 
Rainer (1997) och Mittelstadt (2003) har fokuserat sin forskning mot storytelling i 
reklamsammanhang. De tittar mer på förståelse och betraktar storys som en teknik för att 
skapa betydelse och sammanhang kring upplevelser. Denna variabel definieras i 
reklamsammanhang som förmågan för åhöraren att urskilja en igenkännbar scen eller 
universell skript i annonsens budskap som symboliserar en berättelse. I detta avseende kan en 
story symboliseras av en dialog mellan två personer som därigenom förmedlar en 
övergripande berättelse. Det kan också helt enkelt vara ett tillstånd som förmedlar varumärket 
i en dramatisk situation eller en nära person eller objekt som varumärket har påverkat positivt.  
 
I en studie av Harris (2004) undersöktes vilka element som kännetecknade storytelling i 
reklamsammanhang. Undersökningen kom fram till tre fristående element som hade mycket 
tydligt samband för att känneteckna en story. Dessa tre element var individ, huruvida en 
karaktär fanns med i reklamen. Miljö, den kontext som reklamen utspelade sig i. Samt 
drömmar. Om reklamens fokus hjälpte till att uppfylla en önskan eller dröm. 
I studien kom han fram till att några av de bakomliggande principerna för en story är svåra att 
identifiera men att de ändå finns där, någonstans under ytan i storyn. Deltagaren i studien 
uttryckte att de letade efter ett större syfte, eller idé, för vad som hände i budskapet som själva 
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kärnan för att klassificeras något som en story. Då många beståndsdelar i studien var relevant 
framstod det som att en story var ett väldigt brett begrepp som hade flera olika betydelser 
beroende på mottagarens bakgrund. Genom att dela upp storyn i beståndsdelar kan vi få hjälp 
med att avgöra om och när ett budskap kan klassificeras som en story. Mångfalden av 
definitioner av en story innebär att om flera nyckelbeståndsdelar finns med så räcker detta för 
att budskapet ska kunna klassificeras som en story. Harris (2004) påpekar också att vissa 
storys bara har en av beståndsdelarna men ändå mycket tydligt förmedlar en berättelse. 
 

2.2 Berättelsers funktion 
 

Att vilja berätta historier är något som är medfött i oss. Vi har gjort så i alla tider. Den som 
berättar den bästa historien, som får andra att lyssna, får också dess uppskattning och respekt. 
(Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 
 
Schank och Abelson (1995) menar att historier är sätt att organisera information i det 
mänskliga minnet. På grund av människans förmåga att komma ihåg historierna kan hon 
också berätta dem vidare och därigenom sprida informationen. Den mänskliga hjärnan är 
genom årtusendena utvecklad för att komma ihåg historier. Det är också därför vi ständigt 
fortsätter att berätta historier för varandra. Schank och Abelson hävdar till och med att 
intelligens är ett mått på hur väl någon kan skapa och berätta historier utifrån sina 
erfarenheter. 
 
Berättelser står dock i mångt och mycket i kontrast till det rent logiska. Berättelser har istället 
en förmåga att kunna beröra oss emotionellt. Mossberg & Nissen-Johansen (2006) ger som 
exempel att berättelser kan samla personer med samma konsumtionsmönster och därigenom 
skapa en gemenskap.  
 
Alsup (2005) skriver att syftet med storytelling är att bygga upp empati med åhöraren. 
Reklammakare hoppas förflytta åhöraren in i budskapet både kognitivt och emotionellt för att 
därigenom få största möjliga anknytning till budskapet. När människor känner empati med ett 
stimuli, till exempel en person, tenderar de att komma ihåg dessa upplevelser i större 
utsträckning än om de inte känner empati. Storys tillåter människor att leva sig in helt 
ohämmat i en karaktär eller situation vilket därmed automatiskt skapar många fler kopplingar 
till upplevelsen. Även Rainer (1997) slår fast att när en person kan leva sig in i en story, 
kommer han eller hon ihåg storyn enklare. I tillägg till detta är ofta storytelling en 
kombination av bilder och text vilket ytterligare kan förstärka ihågkommandet. Storys 
uppfyller till fullo både det visuella och det verbala kraven för förbättrad bearbetning. 
Storytelling har till och med egenskaper att påverka bortom vad som kan ses och höras. Storys 
kan framkalla känslor, dofter och smak på ett sätt som utvecklar det säljande budskapet. 
Essensen är att reklam som bygger på storytelling har mer komplexitet och skapar en djupare 
bearbetning och fler kopplingar i minnet. 
 
Förutom att den emotionella kontakten gör att åhöraren kommer ihåg budskapet gör det också 
att åhöraren berättar det vidare. Det kallas med ett annat ord för word-of-mouth. Dennisdotter 
och Axenbrant, (2008) skriver att word-of-mouth förklarar hur budskap och händelser kring 
ett företag eller ett varumärke berättas vidare från person till person. På detta sätt sprider sig 
budskapet sedan vidare till vänner och bekanta och i sin tur till sina vänner och bekanta om 
storyn upplevs tillräckligt fängslande eller angelägen för fler att få höra. I och med att 
budskapet kommer från en av personen betrodd källa tas det som en sanning snarare än om 
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avsändaren varit av kommersiell natur. Något som inte nödvändigtvis framgår i ögonblicket är 
att budskapet formas av berättarens subjektiva uppfattning av företaget eller varumärket. 
Dennisdotter och Axenbrant (2008) betonar också att storytelling idag i mångt och mycket 
sprids digitalt. Digital storytelling är en modern utveckling av den berättade sagan. Dagens 
informationsteknologi gör att man idag kommunicerar på så många fler sätt än genom det 
muntliga berättandet. Det handlar om tv, film och radio men även i stor utsträckning genom 
internet. Modern word-of-mouth är därför många gånger något som inte berättas vidare 
muntligt utan snarare länkas vidare via de digitala medier som man interagerar med andra i. 
Storytelling tar sig här uttryck av både bild, video, ljudspår och text. Mängden av kanaler att 
nå ut och antalet användare gör att dessa budskap snabbt kan spridas till kunder och 
återförsäljare världen över. 
 

2.3 Olika typer av storys 
 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) tar upp ett antal olika stories som är vanligt 
förekommande. Vilken typ av berättelse som används varierar från fall till fall beroende på 
mottagare, syfte och budskap.  
 
De vanligt förekommande typerna av stories är: skapelseberättelsen, varumärkesstoryn och 
produktberättelsen. Skapelseberättelsen berättar om företagets uppkomst, ofta om en grundare 
som med passion och hårt arbete lyckades skapa något nytt. Syftet med att använda denna typ 
av story är att visa på företagets rötter och vilka värderingar som ligger till grund för 
företaget. Skapelseberättelser används ofta för intern storytelling i syfte att odla 
företagskulturen. 
 
Den andra typen av storys är varumärkesstoryn. Detta är den vanligaste typen av story då det 
rör sig om extern marknadsföring. Det kan handla om att stärka ett varumärke, förändra ett 
redan existerande eller att lansera ett helt nytt varumärke. En stark varumärkesberättelse 
utformas för att kunna spridas mellan konsumenter via word-of-mouth och därigenom 
fortsätta att stärka företagets varumärke i flera steg. 
 
Den tredje typen av story som Dennisdotter och Axenbrant (2008) tar upp är produktstoryn. 
Det är en story som sätter produkten i fokus. Exempelvis en story som beskriver en produkts 
tillverkningsprocess och därmed påvisar produktens unicitet. Produktstories kan också sättas i 
ett större sammanhang genom att fungera som ett sätt att påvisa företagets värderingar i 
tillverkningsprocessen samt idé bakom produktens utformning. 
 
Det råder delade meningar om stories i marknadsföringssyfte måste vara sanna eller om de 
kan röra sig om rena påhitt. Sanna stories bygger på händelser och tillfälligheter som påverkat 
företaget över tiden, medan den uppdiktade storyn kan vara helt och hållet påhittad. Fog et al. 
(2005) menar att båda vägarna har sina fördelar men att det då det rör sig om uppdiktade 
stories tydligt bör framgå så att budskapet inte misstolkas. Mossberg et al. (2006) menar att så 
länge människor blir underhållna spelar det inte så stor roll huruvida de förstår att historien är 
uppdiktad. Vidare skriver Fog et al. (2005) och även Worthmann (2006) att det inte finns 
någon anledning till att använda sig av påhittade stories för att kommunicera företagets 
budskap då företaget i regel alltid har sanningsenliga stories väl värda att delge omgivningen. 
Sanningsenliga stories bidrar med en helt annan trovärdighet till varumärket och är därför 
överlägsna påhittade stories. Worthman(2006) poängterar att de stories som finns överallt 
omkring oss i företagets dagliga arbete är väl värda att kommunicera och om de användes 
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skulle kunna medföra väsentligt minskade marknadsföringsbudgetar. Risken med påhittade 
storys är att de slår tillbaka mot avsändaren och resulterar i negativa intryck på mottagaren. 
 

2.4 Berättelsens konstruktion  
 

Grundbulten för all form av kommunikation är retorik. Det vill säga talekonsten eller konsten 
att övertyga (Hägg, 1998). Retoriken brukar i sin tur delas in i fem delar där den ur 
storytellingperspektiv viktigaste delen är narratio. Narratio blir vid en direkt översättning, 
berättelse. Begreppet förklaras dock lämpligare som sakframställning. I storytelling kan det 
exempelvis vara en berättelse som i sak berättar varför en produkt behövs eller hur den skall 
användas. En sådan berättelse brukar inte vara dramatisk men Hägg (1998) poängterar att det 
finns en poäng i att göra en berättelse fängslande. Mossberg och Nissen-Johansen (2006) 
beskriver narratio som något som skall vara sannolikt och trovärdigt. Det handlar enligt dem 
om att skapa förståelse, vinna tilltro och i vissa fall om att väcka nöje.  Både Mossberg et al 
(2006) och Hägg (1998) understryker att narratio skall hållas kort och koncist för att inte 
lyssnaren skall tappa intresset. Det ligger därför i begreppet narratio att som uttrycket säger, 
kill-your-darlings. Det vill säga att välja ut och sålla bort. Även Denning (2006) och Heijbel 
(2011) instämmer i detta. Heijbel (2011) påpekar att genom att undvika ovidkommande 
information såsom vissa namn, årtal och andra siffror blir berättelsen enklare att komma ihåg 
och att berätta vidare. 
 
En berättelses struktur omfattar två viktiga element: kronologi och kausalitet (Delgadillo & 
Escalas, 2004). Kronologi innebär att berättandet, och händelserna i berättelsen, organiseras i 
en tidsdimension: Händelser sker över tiden. Denna uppbyggnad ligger i linje med den 
klassiska dramaturgin i motsats till vinjetter eller föreläsningar.  
 
För det andra skapas berättelser genom den struktur av element som berättelsen innefattar så 
som scen, händelser, och dialog samt dess relation mellan berättelsens delar så som aktörer, 
personer, produkter och varumärken och möjliggör kausala resultat (Delgadillo & Escalas, 
2004). 
 
Bruner (1990) föreslår två dimensioner som mejslar fram en bra historia. Dessa är landskap av 
handlingar (landscape of action) som består av händelser som kan ses med blotta ögat av 
åhöraren så som den inledande händelsen, resulterande händelser och konsekvenser. Den 
andra dimensionen är landskapet av medvetande (landscape of consciousness). Landskapet i 
medvetandet tillåter läsaren/ åhöraren att komma in i huvudet på berättelsens karaktärer, till 
exempel huvudperson eller dess antagonist. Bruner betonar att en berättelse med både ett 
landskap av handling och medvetande är en bättre berättelse än den som bara innehåller ett 
landskap av handling. 
 

2.5 De fyra grundelementen 
 

Några exakta regler för hur en story är uppbyggd finns inte enligt Fog et al. (2005). Storyns 
uppbyggnad och framförande är starkt kopplat till berättarens situation och agenda med 
storyn. En grundläggande struktur för berättelser kan dock ofta skådas. Dessa utgörs av fyra 
grundelement vilka är budskap, konflikt, rollfördelning och handling. (Fog et al, 2003)  
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Figur 1: Storyns fyra grundelement, Egen figur 

 
Mossberg & Nissen Johansen (2006) menar att det är hur genomarbetade och trovärdiga dessa 
komponenter är som avgör berättelsens framgång. Budskapet kallas ibland för sensmoralen. 
Alla historier berättas med anledning av att det finns en poäng. Berättelsen fungerar 
egentligen bara som ett bevis för denna sensmoral. Konflikten i historien fungerar som 
drivmedlet. Människor strävar efter att hitta en balans och harmoni i sin tillvaro. Är det något 
som stör detta är vi villiga att göra vad som helst för att få tillbaka den. En konflikt är viktig 
för att historien skall få en substans. En klassisk konflikt är kampen mellan det onda och det 
goda, men en konflikt kan också ligga på ett emotionellt plan. Exempelvis att huvudpersonen 
måste övervinna en rädsla eller sjukdom. Konflikten är av central funktion för att berättelsen 
skall upplevas intressant. Total harmoni bli snabbt väldigt tråkigt att lyssna på. (Fog et al, 
2005)  
 
En berättelse behöver också ett antal karaktärer som berättelsen kretsar kring. 
Rollfördelningen gör att lyssnaren kan sätta sig in i och leva med i berättelsen och gör att 
berättelsen får en mening. När dessa tre grundstenar finns måste det finnas en handling för att 
knyta samman allting. Handlingen är själva händelseförloppet. Ett klassiskt händelseförlopp 
är att först sätta scenen och presentera hjälten. Därefter uppstår en konflikt som efter 
avgörande drag utav hjälten till slut löses. Sedan trappas berättelsen av och slutar, ofta med en 
tydlig sensmoral (Mossberg et al., 2006). Detta upplägg grundar sig i den klassiska 
dramaturgiska modellen, även kallad den klassiska dramaturgin (Lena Israel, 1991).  
 
 
 
 

BUDSKAP	   KONFLIKT	  

ROLLFÖR-‐
DELNING	   HANDLING	  
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Figur 2: Klassiska dramaturgiska modellen (Lena Israel, 1991) 

 
Heijbel (2011) poängterar hur detta skiljer sig från en nyhetstext i en tidning. En nyhetstext 
skrivs istället rakt på sak genom att direkt presentera händelsens kärna och därefter ta upp 
detaljer i fallande prioritetsskala allt eftersom artikeln fortsätter. Detta upplägg gör att artikeln 
kan förminskas genom att man stryker text i artikelns slut. Om avslutningen i en berättelse 
skulle strykas skulle hela historien falla platt. En berättelse har därför alltid en början, en mitt 
och ett slut. Där alla delar är betydelsefulla (Heijbel, 2011). 
 

2.6 Analysfrågor 
 

Utifrån den samlade bild som kapitlet har bidragit med har jag plockat ut fyra frågor som jag 
finner centrala för studien som jag kommer analysera i de tre fallstudierna. Följande frågor 
kommer att analyseras i fallstudierna: 
 
Vilken typ av story är det enligt kategoriseringen av Dennisdotter och Axenbrandt (2008). Är 
det en grundarstory, varumärkesstory eller produktstory? 
 
Under vilken storytellingförklaring innefattas storyn? Är det den litterära förklaringen som 
O´Neill (1994) behandlar eller är det den vidare bakomliggande betydelsen som Rainer 
(1997) och Mittelstadt (2003) skriver om? 
 
På vilket sätt, och i vilken grad, innehåller storyn de fyra grundelement (handling, budskap, 
rollfördelning, konflikt) som Fog et al. (2005) tar upp. 
 
Är det en sann eller en påhittad story? 
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3 Metod  
 
I kapitel tre beskriver jag vilken metod som har använts för att besvara frågeställningarna i 
denna fallstudie. Jag beskriver hur jag gått tillväga när jag samlat in data och analyserat det 
insamlade materialet. Vidare följer en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 
 
3.1 Val av ansats 
 
Valet av undersökningsdesign för denna studie är en flerfallstudie. Flerfallstudier liknar i 
mångt och mycket en vanlig fallstudie men skiljer sig i det avseendet att det är flera olika fall 
som analyseras. I denna studie är det tre stycken fall. Yin (2003) trycker på vikten av att alla 
fall i en flerfallstudie får lika mycket utrymme och analyseras lika ingående vilket kräver mer 
av forskaren än vid en enkel fallstudie. För att motivera valet av flerfallstudie är det viktigt att 
varje fall bidrar till studien. Detta kan vara genom att fallen antingen skiljer sig gentemot 
varandra, eller tvärt emot, att de liknar varandra. I denna studie är det tre fall som skiljer sig 
från varandra som valts ut. Trots att endast ett fåtal fall studerats ökar ändå en flerfallstudie 
generaliseringsgraden av studiens resultat gentemot en vanlig fallstudie. 
 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Fokus läggs därmed på att analysera och 
tolka fallstudierna gentemot teorin snarare än att försöka kvantifiera resultatet. En kvalitativ 
metod bedömdes vara mer lämplig både ur praktisk genomförbarhet och på grund av 
ämnesområdet. Kvalitativa studier ger ofta djupare kunskap än kvantitativa studier. Nackdelar 
med kvalitativ metod är att studiens reliabilitet och validitet blir sämre. Vid kvalitativ 
forskning talar man istället om studiens tillförlitlighet.  
 
Alan Bryman (2011) tar upp hur kvalitetssäkring vid kvalitativa studier kan genomföras. Han 
tar upp ett antal begrepp värda att fokusera på. Dessa är studiens trovärdighet vilket innebär 
hur accepterad studien blir av andra. Studiens överförbarhet som handlar om vilka möjligheter 
det finns att föra över studiens resultat till andra sammanhang. Han nämner också begreppet 
pålitlighet vilket innebär att det redogörs noggrant och fullständigt för hur studiens alla delar 
genomförts. Avslutningsvis tar han upp att forskaren skall kunna styrka att denne inte låtit 
sina personliga värderingar spela in på studiens resultat. Bryman (2011) skriver att kvalitativ 
forskning som sträcker sig över mer än ett objekt så som flerfallstudier gör att det går att 
belysa vilka faktorer som spelar in på om ett exempel är framgångsrikt eller inte. Det går att 
se hur olika förutsättningar påverkar olika situationer. Fallstudier innebär en beskrivande 
analys i syfte att skapa förståelse för ett objekt. Fallstudier är lämpliga vid tillfällen då en 
större generell studie inte är möjlig. Fallstudier lämpar sig också då syftet med studien är att 
ge stöd åt tidigare utvecklad teori eller att utveckla ny (DePoy & Gitlin, 1999). 
 
Det går dock även att hitta en del nackdelar med en flerfallsstudie. Dyer & Wilkins (1991) 
menar att flerfallststudier många gånger gör att forskaren blir allt för inskränkt till att 
analysera de objekt som finns med i studien och därför glömmer andra faktorer som kan 
påverka forskningen. Jag inser problematiken men min uppfattning är ändå att i och med att 
fokus i studien handlar om att analysera studieobjekten gentemot den teoretiska referensramen 
så kommer detta inte vara något hinder för ett ämnesbildande resultat. 
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3.2 Design 
 
Studien är uppdelad i tre delar. Inledningsvis presenteras en teoretisk referensram där jag 
redogör för storytellingens fördelar och användningsområden samt vilka olika perspektiv på 
storytelling som förekommer. Jag sammanfattar teorin i ett antal teorier som sedan används 
för analys av fallstudierna. Studien är således en deduktiv studie som skall pröva ett antal 
teorier för att därigenom besvara frågeställningarna. 
 
I del två presenteras dessa fallstudier, som består av tre olika storys och som utgör studiens 
empiri. Jag beskriver dess karaktär samt hur de spridit storyns budskap vidare. De tre 
fallstudierna jämförs därefter mot de teorier som den teoretiska referensramen 
utkristalliserade. Studien blir således enligt Bryman (2011) en komparativ studie. 
Komparativa studier av detta slag ställer olika studieobjekt av mer eller mindre liknade 
karaktär mot teorin. För att kunna utröna eventuella skillnader presenteras de tre fallstudierna 
var för sig. 
 
I den tredje och avslutande delen diskuteras de olika historiernas utformning och dess 
varierande framgång försöker förstås och förklaras.  
 

3.3 Urval 
 
Studiens urval gjordes efter ett bekvämlighetsurval. De storys som valdes ut för analys var 
sådana som på ena eller andra sättet har utmärkt sig i media och därför kan kännetecknas som 
bra storytelling utav mig personligen. De valdes ut för att kännetecknas som tre olika typer av 
storys enligt den klassificering som Dennisdotter & Axenbrant (2008) tar upp. Dessa är en 
skapelsestory, en varumärkesstory och en produktstory. 
 

3.4 Analys av data 
 
För studien har en tematisk analysmetod valts. Detta val grundades utifrån att det ansågs 
lämpligt i och med empirins karaktär i studien. Därmed skulle orsakerna till likheter och 
skillnader kunna belysas mellan de tre studieobjekten. Tematisk analys är en flexibel metod 
som ger en generell överblick i en stor mängd data (Braun & Clarke, 2006). När man 
fastställer vilka teman som skall analyseras är det enligt Bryman (2011) viktigt att vara 
vaksam för återkommande likheter och skillnader samt teorirelaterat material.  
 
Mitt tillvägagångssätt har varit att se efter centrala teman som återkommer i samtliga storys 
samt andra underteman som kan hjälpa till att besvara studiens frågeställningar. Jag började 
med att undersöka hur storyn ursprungligen blivit presenterad för åhörarna. Vilka medier som 
använts och vilka aktörer som varit inblandade. Jag undersökte därefter hur storyn tagits emot 
av allmänheten med fokus på i vilken grad storyn har spridits vidare. Jag har i huvudsak 
använt mig av internetsökmotorn google för detta undersökande arbete.  
 
Efter att en överskådlig bild av vilken spridning storyn haft analyserade jag storyn gentemot 
den teoretiska referensramen. Jag fokuserade i huvudsak analysen på storyns utformning och 
beståndsdelar. Varje fall analyserades separat för att senare jämföras inbördes.  
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3.5 Studiens tillförlitlighet 
 
Fallstudiers dilemma är svårigheterna att generalisera resultatet till andra fall. Det är svårt att 
hitta ett fall som är helt överförbart till andra fall. Detta är dock sällan syftet med fallstudier. 
Syftet ligger istället i att teoretiskt studera eller pröva ett enda fall, eller som i denna studie, 
tre olika fall. I stället för validitet och reliabilitet som alltså inte är riktigt relevant när det rör 
sig om kvalitativa undersökningar bör därför studiens tillförlitlighet vara i fokus. För att skapa 
trovärdighet använde jag mig av tre olika fallstudier. Tre storys som var av väldigt olika 
karaktär. Detta gör att en bred bild av storytelling i praktiken kan analyseras. 
Studiens teoretiska referensram skapades efter informationssökning via vetenskapliga artiklar. 
Relevanta databaser användes, främst ABI/INFORM Complete men också Summon vid 
Högskolan i Borås. Även litteratur från biblioteket vid Högskolan i Borås har använts. För 
information kring spridningen av fallstudieobjekten användes googlesökning. 
Nackdelen med min insamlingsmetod är att min personliga referensram påverkar vilka artiklar 
som bedöms relevanta. Huruvida de teorier som jag sedan plockat ut är tillämpliga för att 
besvara frågeställningarna kan också ifrågasättas. Min absoluta uppfattning är dock att de 
teorier som valts ut är vedertagna och väldigt allmänna. Det bör således inte finnas skäl till att 
förkasta resultatet utifrån detta avseende. Studien har heller inte för avsikt att slå fast någon 
absolut sanning utan vill endast utifrån den skapade referensramen försöka belysa skillnader 
och olikheter i olika framgångsrika fall. 
 
En annan påverkan som kan spela in trots att artiklarna i sig är relevanta är att översättningen 
ger utrymme för tolkningar. Då de flesta artiklar som använt har varit skrivna på engelska kan 
alltså vissa problem uppstå när dessa texter tolkas. Även i detta avseende spelar mina 
personliga referensramar roll. 
 
Gällande fallstudiernas relevans valdes dessa utifrån min personliga expertis inom området. 
Då jag arbetar professionellt med öl i form av ölprovningar, ölbryggningskurser och även 
driver ett mikrobryggeri är min kännedom inom ölområdet mycket stor. Min bedömning av 
att dessa tre fall kan anses framgångsrika bör därför vara pålitlig. 
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4 Empirisk undersökning 
 

4.1 Fallstudiernas uppdelning 
 
Undersökningen är uppdelad i tre olika delar efter de tre typer av storys som Dennisdotter och 
Axenbrant (2008) kategoriserade storys inom. Dessa är skapelsestoryn, varumärkesstoryn och 
produktstoryn. Med ett exempel för varje story.  
 
Först kommer en story om Tjockhult Tjinook. En helt och hållet påhittad historia om hur det 
gick till då ölet Tjockhult Tjinook skapades. Detta är således ett exempel på en 
skapelseberättelse. Skapelseberättelser visar ofta på hur en grundare gick tillväga då företaget 
befann sig i sin linda och används ofta för att skapa en företagskultur genom intern 
kommunikation men det är inte nödvändigtvis detta som är i fokus. Historien om inbrottet på 
Nynäshamn ångbryggeri skulle också kunna klassificeras som en produktstory. Anledningen 
till att jag ändå ser det mer som en skapelseberättelse är på grund av avsaknaden utav detaljer 
kring själva produktens beskaffenhet. 
 
Därefter följer fallstudie 2 som handlar om det skotska mikrobryggeriet Brewdog. Det är inte 
en enskild story utan en samling av storys och aktiviteter som tillsammans skapar en 
övergripande Brewdog-story. Detta är ett exempel på en varumärkesstory.  
 
Avslutningsvis kommer en produktstory som beskriver Malmö brygghus öl cacao-porter och 
hur man smaksatt portern med kakao. Denna typ av storys där det är fokus på ovanliga 
ingredienser i ölet är mycket vanliga inom ölvärlden. Med Malmö brygghus cacao-porter 
tillkommer dock en ytterligare dimension då produkten också återkopplar till historien för 
byggnaden där brygghuset idag bedriver sin verksamhet.  
 

4.2 Fallstudiernas struktur 
 
Respektive fallstudie är strukturerad med ett inledande avsnitt som beskriver hur storyn 
presenterats och sett ut för en allmänhet. Var storyn har publicerats samt omständigheterna 
kring att storyn har getts ut.  
 
Efter denna inledning följer ett avsnitt om hur storyn fortsatte sin existens. Här är det fokus på 
i vilken mån storyn har spridits via media och på internet. 
Därefter analyseras respektive story utifrån de modeller och begrepp som lyftes fram som 
särskilt intressanta ur teoriavsnittet i kapitel 2. 
 

4.3 Skapelsestory - Tjockhult Tjinook 
 

4.3.1 Hur det började 
 

På våren 2011 presenterades en påhittad skapelsestory med avsändare Nynäshamns 
Ångbryggeri (2011). Storyn publicerades på hemsidorna tillhörandes södermalmskrogarna 
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Akkurat (2013) och Oliver twist (2013). Nyheten var att Nynäshamns Ångbryggeri haft 
inbrott under natten och att inbrottstjuvarna hade bryggt en öl under inbrottet. En öl som nu 
låg på en av bryggeriets lagringstankar med hänglås på och med en hälsning från någon som 
kallade sig för Tjinooken. Bryggeriets övervakningskameror sades ha fångat tjuvarna på film 
men några ansikten kunde inte skådas enligt bryggeriets hemsida (Nynäshamns ångbryggeri, 
2011) Så vilka dessa spökbryggare egentligen var kunde inte konstateras. Det var en märklig 
historia som dykt upp. Var den sann eller påhittad? Avsändarna avslöjade inte rakt ut vilket 
som var fallet. 
 
Efter någon dag kom även ett inlägg på Nynäshamns Ångbryggeris egen hemsida där man 
bekräftade det så kallade inbrottet. Det framkom också att ölet, som nu var i bryggeriets ägo, 
skulle komma att lanseras som Akkurat och Olver Twists egna husöl.  

4.3.2 Hur det fortsatte 
 

Historien plockades snabbt upp av olika ölbloggar, däribland Beersweden (2013) och det 
debatterades om det fanns någon sanning i historien eller om den endast var påhittad. De 
flesta antog att det nog var en påhittad story. Trots osanningen bakom historien hakade många 
ölbloggare på, tyckte att det var en rolig grej och berättade i olika inlägg historien vidare via 
bloggar och facebook. Efter ett par månader var ölet klart och började säljas på Akkurat och 
Oliver twist. Därefter var det tyst kring Tjinooken fram till början av 2013.  
 
I samband med att ölet, döpt till Tjockhult Tjinook, lanserades på systembolaget dök nu 
karaktären upp igen. På ölbloggen Beersweden (2013:2) publicerade vad som sades vara en 
videointervju med självaste huvudkaraktären i storyn Tjinooken. Det hela genomfördes med 
glimten i ögat och med en skämtsam vinkling. Tjinooken hade hela tiden kepsen långt 
nerhasad i ansiktet så det var omöjligt att se vem det var som gömde sig där bakom. 
Nästan samtidigt lanserades också en kort seriestripp av konstnären Patrik Norrman. Serien 
handlade om en tillsynes ganska nersupen karaktär vid namn Tjinooken som handlade öl på 
systembolaget (Allt om öl, 2013). 
 

4.3.3 Berättelsens struktur  
 
Historien om Tjockhult Tjinook är en historia som inte handlar om själva ölets beskaffenhet 
utan är en mer omkringliggande historia om hur inbrottet på Nynäshamns Ångbryggeri gick 
till samt om de efterföljande konsekvenser som inbrottet fick. Det vill säga att det nu finns en 
öl till försäljning. Historien beskriver inte på något sätt hur ölet smakar men gör däremot att 
det skapas en viss aura runt ölet. Historien försöker inte på något sätt komma med argument 
om att ölet skulle vara godare eller bättre än andra öl. Om man tror på historien eller inte 
spelar ingen roll för hur ölet smakar men det blir troligtvis en roligare upplevelse om man 
väljer, eller lotsas, att göra det.  
 
Denna historia passar in på vad som av O´Neill (1994) betecknas som en litterär förklaring till 
storytelling. Berättelsen följer tydligt strukturen med en början, en mitt och ett slut och det är 
lätt att inse som Heijbell (2011) poängterar att åhöraren måsta ta del av hela storyn från början 
till slut för att förstå innehållet och dess budskap. Det finns ett tydligt tidsperspektiv där 
händelserna i storyn fortlöper steg för steg. Hela storyn kretsar tydligt kring storyns centrala 
poäng. Det inneboende budskapet att Nynäshamns Ångbryggeri haft inbrott och att någon 
tjuvbryggt en öl under inbrottet.  
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Händelserna har skett både kronologiskt och kausalt på det sätt som Delgadillo & Escalas 
(2004) tar upp. Storyn beskriver i efterhand vad som utspelat sig. Den berättas med en tydlig 
kronologisk utveckling och det går att förstå de kausala samband som nu lett till att ölet går att 
dricka. Även om det framgår att historien inte är sann så är resultatet verkligt. Ölen har 
verkligen blivit bryggd och det finns därigenom en möjlighet att nu bli delaktig i storyn och ta 
del av vad som enligt storyn är resultatet. 
 

4.3.4 De fyra grundelementen 
 

Storyn innehåller också delar som kan klassas in under de fyra grundelementen (budskap, 
konflikt, rollfördelning och handling) som Fog et al. (2003) tar upp. 
Den har ett tydligt och konkret budskap, att Nynäshamns ångbryggeri har haft inbrott och en 
öl har bryggts under natten. En öl som nu är under bryggeriets kontroll och som kommer att 
säljas på stockholmskrogarna Akkurat och Oliver Twist.  
 
Den har också en tydlig konflikt med inbrottstjuvar som olovligen har brutit sig in och bryggt 
ölet. Konflikten är det centrala i storyn och det som får storyn att bli intressant och 
anmärkningsvärd. Det har på ett sätt skett en tragedi då tjuvar lyckats bryta sig in på 
Nynäshamns ångbryggeri och utnyttjat deras lokaler och utrustning under en hel natt. Något 
som inte skall kunna få hända i denna typ av livsmedelslokal. Det intressanta i konflikten 
uppstår dock först då resultatet av inbrottet presenteras. Att en öl har blivit bryggd och att 
detta öl nu skall säljas av bryggeriet. Det uppstår i och med denna handling ifrån bryggeriet en 
intressant vinkling på händelsen. Det är detta agerande som gör att storyn får den lösning på 
konflikten som O´Neill (1994) poängterade som nyckeln till att förstå budskapet i handlingen. 
 
Storyn har också en rollfördelning med Nynäshamns ångbryggeri i en av rollerna, 
inbrottstjuvarna med karaktären Tjinooken i en annan samt Akkurat och Oliver Twist som 
primära avsändare av storyn. Det finns på klassiskt manér ett motsatsförhållande mellan dessa 
roller. Mellan det goda i Nynäshamns ångbryggeri och det onda i inbrottstjuvarna.   
 
Handlingen, själva händelseförloppet som knyter samman alla delarna, förmedlas utförligt i 
både text och bild. Handlingen följer i stora drag det klassiska exempel som Mossberg et al 
(2006) beskriver. Det vill säga storyn inleds med att miljön där storyn utspelas förklaras och 
att hjälten, i detta fall Nynäshamns ångbryggeri, presenteras. Därefter uppstår konflikten med 
att det har varit inbrott och löses genom att bryggeriet nu skall sälja ölet. I detta fall är det 
fokus på att beskriva konflikten och lösningen. Att sätta scenen, presentera hjälten och även 
avslöja konflikten görs redan under storyns absoluta inledning. 
 
Som tillägg till en historias budskap finns ofta ett avslutande budskap en sensmoral. I detta 
fall skulle sensmoralen kunna tolkas som någonting i stil med en lockande fråga så som, Vist 
vore det spännande att smaka denna tjuvbryggda öl?  
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4.4 Varumärkesstory - Brewdog   
  

4.4.1 Hur det började 
 

Det skotska mikrobryggeriet Brewdog startade verksamheten år 2007 (Brewdog, 2013). 
Grundarna James Watt och Martin Dickie lade snabbt till sig med en profil av att vara den 
lilla uppstickaren som stred för att ge folket bättre öl. De har myntat begrepp som ”the 
craaftbeer revolution” och ”beer for punks”. De fick snabbt genomslag i media med sin 
bråkiga uppstickarattityd mot bryggerijättarna. I PRWeek (2013) säger brewdogs ena 
grundare James Watt  ”Our beer is to the staid drinks market what punk rock was to popular 
music.”. Vilket kan tolkas som att han menar att de är unga bråkmakare, ny uppstickare som 
skall göra livet surt för de etablerade brygerierna. 
 
Brewdog för ut sina budskap till allmänheten via såväl text, bilder, produkter, film och olika 
events. Ofta är det också en kombination av flera av dessa kanaler. Internet och sociala medier 
är alltid av stor betydelse för deras kommunikation. Annonser i traditionella medier 
förekommer i regel inte. 
 
Brewdogs story kategoriserar jag som en varumärkesstory då det är en övergripande story 
som inte är direkt uttalad. De olika PR-kupperna och specialölen skulle kunna kategoriseras 
som produktstorys och grundarstorys men fallstudien fokuserar på den övergripande Brewdog 
storyn. 
 

4.4.2 Hur det fortsatte 
 

Brewdog har gjort mängder av olika PR-kupper och produktlanseringar som ständigt 
genererar rubriker och som anspelar på deras varumärkesstory. Därmed sprids kännedomen 
om Brewdog. Bland deras mest uppmärksammade PR-aktiviteter märks följande: 
 
Royal Virility Performance  
En öl spetsad med viagra, addresserad Englands kungahus. I samband med att Prins William 
gifte sig med Kate Middleton lanserade Brewdog en begränsad utgåva av ett öl innehållandes 
diverse afrodisiakum så som choklad och viagra. Bakgrunden var att Brewdog var irriterade 
över att så många bryggerier, och andra företag, lanserade olika specialprodukter där det enda 
speciella var etiketten. Brewdog lanserade därför denna öl som de menade hade ett syfte och 
faktiskt kunde ge de lyckliga tu något extra på sin bröllopsdag.  
 
End of history  
Världens då starkaste öl med 55 procent alkohol. Ett öl som såldes med flaskan nerstoppad i 
utklädda uppstoppade, i trafiken förolyckade, smådjur. Namnet, End of History, kommer av 
att Brewdog tävlade mot ett tyskt bryggeri i att göra det starkaste ölet i världen och att de 
ständigt överträffade varandra. Med den här ölen menade Brewdog att tävlingen skulle vara 
avslutad och avgjord.  
 
#MashTag 
En öl där ingredienserna valdes via twitter och facebook. Receptet till ölet skapades genom att 
låta Brewdogs följare på twitter och facebook välja mellan olika ingrediensalternativ. 
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Brewdog presenterade ett antal olika alternativ och ingredienser och följarna fick rösta på 
vilka de föredrog.  
 
Hello my name is Ingrid 
Öl innehållandes hjortron som läsare av en av Sveriges största ölbloggar BeerSweden.se fick 
bestämma namn på. Ölet blev en stor succé och efterföljare har gjorts för fler länder. Hello 
my name is Päävi, Hello my name is Mette-Marit och Hello my name is Sonya. 
 
Never mind the anabolics 
I samband med att olympiska spelen arrangerades i London 2012 lanserade Brewdog en 
kampanj som de kallade för ”Never mind the anabolics”. Ett öl i begränsad upplaga 
lanserades i en förpackning med symboler liknande OS-ringarna på. På flaskan kunde man 
läsa att ölet var spetsat med prestationshöjande ingredienser. Samtidigt som ölet lanserades ett 
event som kallades för ”Crap beer amnesty with an olympic twist”. Ett event där människor 
kunde byta in en Heineken (den officiella OS-sponsorn) och få 30 procent rabatt på Brewdogs 
eget OS-öl.  
 
Brewdog bar - London 
När den första baren i Brewdogs regi utanför Skottland öppnade genomfördes en kortege där 
en stridsvagn rullade nerför gatan i stadsdelen Camden där baren låg. De ville uppmärksamma 
den skotska invasion som nu inletts av Brewdog. 
 
Brewdog bar – Stockholm 
När Brewdog lanserade sin första egna bar utanför Storbritannien blev detta i Stockholm. I 
samband med invigningen gjorde de en procession genom centrala Stockholm. Den döde var 
det svenska uttrycket ”stor stark”. Nu hade, the craft beer revolution, kommit till Sverige och 
nu skulle även Sverige få dricka bra öl, genom Brewdogs försorg.  
 
Brewdogs metoder har visat sig mycket framgångsrika. Samtidigt som ölen som produceras 
inom standardsortimentet, bland ölkännare, inte anses vara något märkvärdigt så expanderar 
de i mycket snabb takt. Under de sista åren har omsättningen fördubblats år för år vilket går 
att läsa i Marketing Magazine (2013)  
 
Att lista platser eller tillfällen där Brewdogs aktioner blivit omnämnda är allt för stort men det 
kan konstateras att kanalerna som deras story spridits vidare genom innefattar både tidningar, 
sociala media så som bloggar, facebook, twitter och instagram samt via word-of-mouth.  
 

4.4.3 Storyns struktur 
 

Brewdogs varumärkesstory är inte någon uttalad litterär story av den karaktär som O´Neill 
(1994) behandlar. Det är istället fråga om den andra mer övergripande förklaringen av 
storytelling. En storytelling som inte bjuder på någon färdig story redo för mottagaren att ta 
emot utan storytelling ur ett perspektiv där historien formas i åhörarens eget sinne. Storyn 
formas här och nu. Brewdog hjälper dock mottagarna genom att själva beskriva sin story med 
slagorden ”the craftbeer revolution” och ”Beer for Punks”. Varje specialöl och varje uttalande 
eller aktivitet de arrangerar ligger i linje med dessa budskap och kan förstås fullt ut först då 
åhöraren är medveten om Brewdogs agenda.  
 



 20 

 
Rainer (1997) och Mittelstadt (2003) behandlar denna syn på storytelling som alltså betraktar 
storytelling mer som en teknik där det är själva betydelsen och sammanhanget som är storyn. 
Även om de enskilda aktiviteterna skiljer åt så är det tolkningen av budskapet som är det 
centrala och det som knyter ihop allting till en och samma story. 
 
Bruner (1990) beskrev i sin tur två dimensioner som skapar en bra historia. Dessa var 
landskap av handlingar och landskap av medvetande. I en riktigt bra historia skall båda kunna 
skönjas. I Brewdogs story är det precis vad som är fallet. Händelser som kan ses med blotta 
ögat, landskap av handlingar, är det som Brewdog ständigt producerar med sina olika PR-
aktiviteter. Den andra dimensionen landskapet av medvetande är det som tillåter åhöraren att 
komma in i huvudet på berättelsens karaktärer. I detta fall Brewdog som varumärke och 
frontpersonerna James Watt och Martin Dickie. Genom att förstå dessa karaktärer får 
åhöraren en känsla om vad som driver dem, varför de gör som de gör och vad de kommer 
göra härnäst. 
 

4.4.4 De fyra grundelementen 
 

De grundelement som kännetecknar en story som Fog et al. (2003) tar upp kan trots att detta 
inte är en litterär story urskiljas på ett påtagligt sätt. Det finns en tydlig rollfördelning. 
Brewdog är den självklara hjälten med grundarna James Watt och Martin Dickie som lysande 
stjärnor. Alla stora massproducerande ölbryggerier har roller som motståndare.  
 
Det går att urskilja en mycket tydlig konflikt mellan dessa antagonister och ett budskap som 
under deras paroll ”The craft beer revolution” innebär att Brewdog vill förse världen med 
enligt dem bättre öl. Detta är en klassisk hjältesaga, en uppgörelse mellan gott och ont, en 
David mot Goliath där Brewdog framställer sig själva som hjältarna som skall rädda världen 
från den industriellt massproducerade ölen. Det lilla goda mikrobryggeriet mot de stora onda 
ölkoncernerna.  
 
Budskapet är glasklart. Nu skall inte konsumenter behöva dricka de stora koncernernas 
massproducerade lageröl längre. Nu kan de få dricka Brewdogs hantverksmässigt bryggda öl 
istället. Och genom att dricka dessa öl visar man på ett lite rebelliskt ställningstagande för den 
nya uppstickaren. 
 
Handlingen fortlöper hela tiden i takt med Brewdogs alla nya PR-kupper och specialöl. Detta 
är en berättelse som inte har den litterära utformingen med en början, en mitt och ett slut. Det 
handlar istället om en story som är i full gång. Det är bara början av storyn som än så länge 
skapats. 
 

4.5 Produktstory – Malmö brygghus Cacao-porter  
 

4.5.1 Hur det började 
 

Malmö brygghus ligger i en byggnad som tidigare använts av Mazetti chokladfabrik. Idag 
huserar inte bara Malmö brygghus här utan även Malmö chokladfabrik. Malmö brygghus har 
bryggt en porter som smaksatts med bitar av kakao från Malmö chokladfabrik. På detta sätt 
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anspelar man på både byggnadens gamla historia och dagens moderna chokladfabrik. Det 
betonas också att det inte är vilken kakao som helst utan bitar av den exklusiva kakaosorten 
criollo. Historien förmedlas genom bryggeriets hemsida (Malmö brygghus, 2013) i intervjuer 
och genom att en gammal bild på Mazettis chokladfabrik är tryckt på flaskan. 
 
4.5.2   Hur det fortsatte 
 
Trots att detta får anses vara ett av de mer kända exemplen på produktstorys, där det är ölets 
innehåll och egenskaper som storyn handlar om är inte spridningen särskilt stor. Visst nämns 
de annorlunda ingredienserna i ölrecensioner på många ölbloggar (Beersweden, 2013-3, 
Ölhunden, 2013) men det verkar inte vara något som sedan berättas vidare i speciellt stor 
utsträckning. Det är mest något som nämns i smakbeskrivningar lite grann i förbifarten. 
 

4.5.3   Storyns struktur 
 
Storyn om Malmö brygghus cacao-porter bör tolkas utifrån den vida syn på storytelling som 
Mittelstadt (2003) och Rainer (1997) har behandlat. Det förkommer inte någon formulerad 
story med början, mitt och slut på det sätt som O¨Neill (1994) menade var ett kännetecken för 
storytelling. Storyn är istället förmedlad via olika element så som en bild och text på flaskan, 
via Malmö brygghus hemsida och intervjuer. 
För att storyn kring Malmö brygghus cacao-porter fullt ut skall förklaras med denna vida syn 
på storytelling bör historien kunna placeras in i ett större sammanhang. Detta skulle kunna 
vara en tänkbar syn på storyn då den bygger vidare på den historia som finns i byggnaden där 
brygghuset är lokaliserat och att det är detta som Malmö brygghus är ute efter med hjälp av 
storyn. Det som dock främst är i fokus i kommunikationen kring cacao-portern är att ge ett 
intryck av att smaken på denna kakaoporter är något unikt och något som skiljer sig, positivt, 
gentemot andra porteröl. Det betonas i storyn att det inte är vilken kakao som helst utan det är 
den mycket exklusiva kakaobönan criollo som har använts.  
 

4.5.4 De fyra grundelementen 
 

Först kan noteras att denna produktstory är svag i fråga om de fyra grundelement som Fog et 
al (2003) lyfte fram som beståndsdelar i en historia. Grundelement som trots de väldigt olika 
karaktärerna ändå mycket tydligt kunde påvisas i både fallstudie 1 och i fallstudie 2 är här inte 
lika påtagliga.  
 
Det finns ett budskap i storyn. Att Malmö brygghus har lyckats brygga en kakaoporter med 
den exklusiva kakaobönan criollo och att detta är en väldigt god öl. Budskapet trycker en del 
på att Malmö brygghus har exeptionellt goda kontakter med Malmö chokladfabrik och att 
choklad och kakao är något som är av stort intresse för Malmö brygghus. Inte minst på grund 
av kopplingen till Mazetti. 
 
Vidare finns det en handling. Husets historia redovisa på Malmö brygghus hemsida. Malmö 
brygghus berättar också att de efter flera försök nu kommit fram till att criollobönan är den 
bäst lämpade och de berättar om hur de samarbetat med Malmö chokladfabrik i arbetet. 
Någon form av rollfördelning går också att tyda med Malmö brygghus som central gestalt. 
Här gör sig dock storyns stora avsaknad på konflikt mycket tydlig. Fog et al (2003) betonade 
vikten av att en story har en konflikt för att den skall få substans. Storyn om Malmö brygghus 
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cacao-porter fokuseras helt på resultatet av deras handlande. Vägen dit nämns knappt och det 
är svårt att uppleva att det varit någon ansträngning utöver det vanliga för att skapa detta öl. 
De är inne och nosar på det när de berättar att de provat olika sorters kakao och kommit fram 
till att criollobönan är den bästa men det är ingenting som de belyser i någon större 
utsträckning.  
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5 Slutsats 
 
De tre fallstudierna har nu analyserats och trots dess mycket olika karaktärer går det att se 
många likheter. Det finns dock även påtagliga skillnader som belyser hur mångfacetterat 
storytelling är som begrepp och med vilka olika metoder som en story kan förmedlas. Nedan 
följer slutsatser för respektive story. 
 

5.1 Tjockhult Tjinook  
 
Historien om Tjinooken är ett lyckat exempel på hur en helt och hållet uppdiktad grundarstory 
kan godkännas av allmänheten och få ett eget liv. Nästan accepteras som om det var en 
sanning, trots att alla förstår att så inte är fallet. Troligtvis beror detta främst på att människor 
finner historien underhållande. Det var en kul historia. Det fanns ett underhållningsvärde som 
gjorde det värt att ta del av historien. Det var troligtvis därför som folk inte kände sig lurade. 
Åhörarna hade fått ut något av historien. De hade inte lärt sig något. De fick inte veta någon 
specialfakta om ölet, men de hade blivit underhållna för en stund. Det tyder på att det 
viktigaste inte alltid är att historien är sann utan det kan också som i detta fall vara att 
människor blir underhållna. Mossberg et al (2006) behandlar storytelling i ett 
upplevelseperspektiv. De skriver precis detta, att människor inte blir arga för att historien inte 
är sann, de blir arga om historien inte är underhållande.  
 
Även Alsup (2005) skriver att poängen med att använda storytelling är att det berör åhöraren 
emotionellt. Något som kan ha stor betydelse för om mottagaren väljer att sprida historien 
vidare. Den humoristiska vinklingen i storyn om Tjinooken menar jag har haft stor betydelse 
för den stora spridning som historien fått. Att sprida vidare fakta är inte intressant, men att 
sprida vidare något roligt gör att den som sprider historien vidare framstår som rolig. 
 
Fog et al. (2005) understryker dagens enorma informationsflöde som innebär större krav på 
företagen att differentiera sig. Han menar att konsumenter mer än någonsin tidigare 
efterfrågar mervärde utöver produktens faktiska värde. Trots detta anser han och även 
Worthmann (2006) ansluter sig till detta, att det inte finns någon anledning att använda sig av 
påhittade storys då de sanningsenliga historier som företaget har räcker. Denna story menar 
jag tydligt påvisar att detta uttalande inte alltid stämmer. Detta exempel belyser att storyn 
skapar en ytterligare dimension till den nylanserade produkten som en sann historia i detta fall 
inte hade gjort. Det kan givetvis argumenteras för att om händelsen faktiskt utspelat sig och 
historien varit sann skulle kanske storyn vara ännu starkare. Men att det skulle kunna ske är 
bortom alla rimlighetens gränser. Därför framstår den påhittade historien som ett fungerande 
substitut.  
 
Worthmann (2006) menar att sanningsenliga stories bidrar med en större trovärdighet till 
varumärket och belyser detta som ett starkt argument för att hålla sig till sanningen. I det 
aktuella fallet menar jag att det troligtvis påverkade att avsändarna av storyn var högt aktade 
och respekterade aktörer med redan starka varumärken inom ölsverige. Det var därför aldrig 
någon risk att företagens trovärdighet ifrågasattes och storyn kunde därför tas emot som en 
rolig engångsföreteelse. Hur återkommande sådana här påhittade budskap från avsändarna 
skulle tas emot råder det däremot osäkerhet kring. Det var dessutom tre stycken olika 
auktoriteter i ölsverige som samarbetade. Hade det enbart varit bryggeriet som själva 
lanserade historien är risken att den tagits emot mer som ett marknadsföringstrick.  
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Storyns utformning 
Storyn om Tjockhult Tjinook är mycket väl utformad. De fyra grundelementen som Fog et al. 
(2003) tog upp är samtliga mycket väl utformade med en tydlig konflikt mellan det onda och 
det goda. Det finns en tydlig rollfördelning med Nynäshamn ångbryggeri i en roll och 
tjuvarna i en annan. Sättet som denna nya öl uppkommit på är unikt vilket ger storyn en 
intresseväckande handling. Storyn har också och ett tydligt och spännande budskap om att 
komma till någon av de två krogarna Akkurat och Oliver Twist och prova ölen. Detta är ett 
exempel på en strikt litterär syn på storytelling av det slag som O´Neill (1994) tar upp med en 
början en mitt och ett slut.  
 

5.2 The Brewdog story 
 
Alla de olika speicalöl och PR-kupper som Brewdog lanserar bygger hela tiden vidare på 
”The Brewdog-story”. Detta är ett bra exempel på att det finns mycket goda PR-möjligheter i 
en bra story vilket Srinivasan, Shiva Kumar (2005) påstod. Brewdog är ett företag som 
utstrålar en viss attityd och anspelar på sin bakomliggande varumärkesstory i allt de gör. Även 
om Brewdog är oberäkneliga i sina aktiviteter ser man en tydlig linje i alla de aktiviteter de 
gör, Genom de aktiviteter och de specialöl som bryggs så förstår man grundarnas intentioner 
och drivkraft. Det går att se och förstå Brewdogs bakomliggande story och varför de agerar 
som de gör vilket har gjort att Brewdog skapat starka emotionella band till sina kunder vilket 
är precis vad Pulizzi (2012) menade var en av de stora möjligheterna med storytelling. Även 
Dennisdotter och Axenbrant (2008) tar upp möjligheterna till kundlojalitet genom de 
mervärde som stories kan innebära. 
 
En av poängerna med att använda storytelling som marknadsföringsmetod är att historier har 
en förmåga att fastna i minnet. Alsup (2005) tar upp detta och betonar vikten av att åhöraren 
förflyttas in i budskapet för att historien skall få fäste i medvetandet. Alsup skriver att 
åhöraren skall leva sig in helt ohämmat i karaktärerna eller situationen. Detta anser jag är lätt 
att göra i The Brewdog story. De karismatiska grundarna lyckas uppenbarligen att fånga 
publiken med sina olika galna upptåg. 
 
Storyns utformning 
Trots att den inte är av samma uttalade litterära karaktär som historien om Tjockhult Tjinook 
finns de fyra grundelement som Fog et al (2003) tog upp tydligt representerade. Det finns en 
tydlig rollfördelning och konflikt mellan de i storyn goda Brewdog och de onda 
industrijättarna. Budskapet är klassiskt och med denna vinkling är det naturligtvis svårt att 
inte ta parti för de goda. Budskapet förmedlas i alla de olika aktiviteter som Brewdog gör men 
det är hela tiden konflikten som är det centrala som binder samman de olika aktiviteterna. Det 
är den tydliga konflikten som gör att budskapet kan tolkas och förmedlas mellan alla så vitt 
skilda handlingar. 
 
Brewdog anspelar väldigt mycket på humor. Det skall vara kul att ansluta sig till the craft beer 
revolution. Huruvida om allt som de säger och gör är sant och på riktigt och om alla märkliga 
specialöl de gör smakar gott är inte helt klarlagt och inte heller något som de direkt fokuserar 
på. Men vad som däremot är glasklart är att det är underhållande att följa med i det som sker. 
Återigen gör sig Mossberg et al. (2006) ord gällande om att folk inte blir arga om det som 
sägs skulle vara osant. De blir arga om de inte blir underhållna. Poängteras kan dock att det 
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inte finns något som antyder att det som Brewdog gör skulle vara någon bluff. Även om det är 
tydligt att de, med glimten i ögat, stundtals överdriver en del. 
 

5.3 Malmö Brygghus cacao-porter 
 
Historien om Malmö brygghus cacao-porter är ett bra exempel på hur man genom ölets 
ingredienser kan skapa en story kring en produkt. En produktstory. En story som ger ölet 
reklam och som kan höja priset som går att ta ut på ölet. Historien om cacao-portern knyter 
också an på ett lyckat sätt till fastigheten som brygghuset ligger i. På så sätt blir detta öl något 
av ett signaturöl som berättar litegrann om hela Malmö brygghus och inte bara om själva ölet. 
Anmärkningsvärt för den här typen av produktstorys är att det finns oerhört många exempel 
men att det inte finns så många som kan lyftas fram som extra bra. Det verkar trots allt inte 
som att denna typ av storys har samma benägenhet att spridas vidare via vare sig tidningar, 
bloggar eller word-of-mouth. Människor verkar inte lika intresserade av dem och det framstår 
som om denna typ av storys inte påverkar människor lika djupt som en del andra storys.  
 
Storyns utformning 
Troligtvis är det bristen på konflikt som är den stora orsaken till att storyn inte berör åhörarna. 
Storyn skulle blivit mer emotionell och påverkat människor djupare om som Alsup (2005) 
betonade att en konflikt förstärkts och hur de överkom den varit det centrala budskapet i 
storyn. 
 
Det verkar alltså vara väldigt mycket så som Mossberg et al (2006) betonade att det är hur väl 
utarbetade de fyra grundelementen är som avgör hur stark påverkan storyn har på åhöraren. 
Med en så svag konflikt och tämligen svaga karaktärer som storyn kring Malmö brygghus 
cacao-porter så påverkas inte åhöraren emotionellt i någon vidare utsträckning vilket torde 
vara det som visat sig i åhörarnas obenägenhet att sprida storyn eller budskapet vidare och då 
är ändå storyn om Malmö brygghus cacao-porter framplockat som ett lyckat exempel. En 
undersökning av andra produktstorys skulle troligtvis påvisa att delar av de fyra 
grundelementen som regel är mycket svaga i denna typ av storys. 
 
Jämförelsevis med den litterära story som togs upp i fallstudie 1 kan också konstateras att 
denna story helt saknar den humoristiska ton som fanns i historien om Tjockhult Tjinook. 
Åhöraren får inte heller möjligheten att leva sig in i storyn på samma sätt då den inte är lika 
målande i sin beskrivning. Malmö brygghus story om cacao-portern blir mer av karaktären 
redogörelse för vad och hur de gjort ölen. Även om detta kan kännas aningen mer torftigt än 
en utbroderad story bidrar det troligtvis med en viss känsla bland de som konsumerar ölet. 
Kanske kan konsumenten i viss mån känna bryggarnas engagemang och drivkraft då ölet 
inmundigas. Förutsatt att de känner till storyn. På förpackningen finns det en gammal bild på 
byggnaden då den ägdes av kakaotillverkaren Mazetti vilket är vad Malmö brygghus anspelar 
på med sin story. Den insatte öldrickaren får därmed något att starta sitt historieberättande 
ifrån och en möjlighet till word-of-mouth har skapats. 
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5.5 Forskningsfrågor  
 
Den första forskningsfrågan var vilka typer av stories som används inom ölbranschen? Mer 
specifikt styrdes frågan in mot att finna de tre typer av stories som Dennisdotter och 
Axenbrant (2008) kategoriserade. Dessa var grundasrstory, varumärkesstory och 
produktstory. Den vanligast förkommande typen var produktstories. Dock verkar denna typ av 
stories vara den minst effektiva för att få till word-of-mouth. Grundarstory kan man finna I 
alla företag men det är inte alla mikrobryggerier som aktivt använder sig av sådana storys. 
Bakomliggande varumärkesstories är den minst vanliga av dessa tre. Dock verkar den vara 
den mest slagkraftiga. Fallstudien kring Brewdog påvisade detta. 
 
Den andra forskningsfrågan var om det finns några generella element i en framgångsrik storys 
utformning? Här stod det väldigt klart att de fyra grundelementen handling, rollfördelning, 
budskap och konflikt var centrala. I studiens mest framgångsrika storys var samtliga av dessa 
fyra tydligt förekommande. Framförallt framstod det som avgörande att det finns en tydlig 
konflikt i storyn. Detta framstod som centralt för att storyn skulle få den nerv och skapa det 
intresse som krävs för att historien skall spridas vidare från person till person. 
 
Den tredje och avslutande forskningsfrågan var om stories nödvändigtvis måste vara sanna 
eller om påhittade stories kan vara en möjlighet? Storyn om Tjockhult Tjinook påvisade att 
påhittade stories i vissa fall kan vara användbara. Humor framstod här som en viktig faktor 
för att bli framgångsrik. Huruvida påhittade stories fungerar i det långa loppet kan inte studien 
svara på. Endast detta specifika fall har analyserats. 
 

5.6 Vidare forskning 
 

För vidare forskning finns det en rad intressanta områden som skulle berika 
storytellingområdet ytterligare. Det vore intressant att applicera den teoretiska referensramen 
på andra produkter än öl för att se om det finns några likheter respektive skillnader. Det vore 
också intressant att genomföra studien på nytt när det har gått en tid. På så sätt kunde det 
studeras vilka storys som lever kvar och vilka som fortsätter att generera marknadsföring för 
bryggerierna. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 

 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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