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Förord 

Utan hjälp från andra skulle denna uppsats inte blivit vad den blivit. Vill rikta ett särskilt tack 

till min handledare Torkel Molin för värdefull vägledning, tips och råd under arbetets gång. 

Tack också till Kerstin Smeds för dina kloka tankar och extra stöd. Riktar även ett stort tack 

till de personer som ställt upp på intervjuer och varit behjälpliga med information på olika 

sätt. Jag vill även tacka mina studiekamrater liksom övriga lärare på programmet för museer 

och kulturarv för bra feedback och en rolig, lärorik, inspirerande och utvecklande tid. 

 

 

Omslagsbild: ”Gammplatsen berättar – Fint folk förr”. Publicerad med tillstånd av Skogs-

museet i Lycksele AB. 
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1. INLEDNING 

 

What´s your story? Så börjar låten Throw it to the universe med svenska bandet Soundtrack of 

our Lives. Uttrycket hörs ganska ofta i engelska texter, vare sig det gäller musik eller film. 

Facebook, Instagram och bloggar är moderna former av dagböcker som låter oss dokumentera 

våra livsberättelser som snuttar av våra dagliga liv. Runt om i landet pågår aktiviteter som har 

med berättande att göra, eller storytelling som är det populära ordet. Skellefteå har sedan fem 

år tillbaka en årlig berättarfestival och Västerbottens län marknadsför sig som Berättarnas län. 

Berättelser, eller stories, verkar vara något som ligger i tiden.  

För ett par år sedan gjorde jag och familjen ett besök vid Ostens Lager i Ånäset, den plats där 

Västerbottensosten lagras innan den kommer ut i butik. Där finns en utställning om ostens 

historia och tillverkning. En av de berättelser jag tog med mig därifrån var den om mejerskan 

Ulrika Eleonora Lindström, som 1872 ska ha uppfunnit osten av misstag. Hemligheterna och 

mytbildningen kring osten kändes så pass intressant att jag gärna ville veta mer. Min pappa 

var en mästare på att berätta historier från sin brokiga barndom, berättelser som var mycket 

roligare att höra på än vilken godnattsaga som helst. Vad som var sant och vad som var dikt är 

nu inte så lätt att veta, men i sammanhanget spelade det inte så stor roll. En god historia är 

alltid intressant oavsett om den kommer i romanform, film eller berättas muntligt. 

Inom marknadsföring har begreppet storytelling blivit något av en trend. Populära använd-

ningsområden är destinationer, restauranger och hotell som med hjälp av intressanta historier 

vill bjuda en fördjupad upplevelse för sina kunder. Ett närliggande exempel är Stora Hotellet i 

Umeå, vars berättelser handlar om ortens sjöfartsliv vid förra sekelskiftet. Corporate storytel-

ling syftar till att tydliggöra verksamhetens kärnvärden, skapa lojalitet inom organisationen 

och att kommunicera detta mot målgruppen för att förstärka varumärket. Inom turism- och 

upplevelsesektorn bidrar storytelling till att skapa så kallade helhetsupplevelser av destinatio-

ner. Museer och kulturarvsaktörer är inte undantagna från denna trend. Dagens museer för-

väntas agera som vinstdrivande företag. Jag vill med den här uppsatsen belysa storytelling ur 

ett museologiskt perspektiv. Ett av museologins tre huvudsakliga perspektiv enligt museolo-

gins grundare Per Uno Ågren är det kommunikativa perspektivet, som handlar om miljöarvets 

förmedling i tid och rum. Storytelling är som jag ser det ett av de moderna sätten som kultur-

arv förmedlas idag. Museer har dock alltid berättat historier, som antas vara vetenskapligt 

underbyggda. Jag vill förklara vad storytelling innebär i allmänhet och undersöka bruket av 

storytelling i kulturarvssammanhang och vilka effekter det kan få på exempelvis museers tro-

värdighet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, tydliggöra och förklara begreppet storytelling och 

att analysera användandet av storytelling i ett antal destinationer och museer i Västerbottens 

län.  

De centrala frågeställningarna är: 

 Vad innebär begreppet storytelling? 

 Hur och varför används storytelling på museer i Västerbottens län? 

 Vilka effekter kan användandet av storytelling ha inom kulturarvsområdet?  
 

1.2 Metod och teori 

Den metod jag använt för att undersöka den teoretiska delen av storytelling är textanalys av 

litteratur såsom avhandlingar, forskningsrapporter, förstudier, statliga utredningar, artiklar i 

antologier och artiklar på nätet.  

 

Metoder för att undersöka de utvalda museernas bruk av storytelling är utställningsanalys, 

intervjuer av personal, observation vid guidning samt narrativ (retorisk) analys av webbmate-

rial, reklamfilmer och broschyrer från berörda museer. Två av intervjuerna gjordes via telefon 

och de bandades och transkriberades sedan. På grund av det långa avståndet mellan mig och 

informanterna valde jag att göra telefonintervjuer. Ett par av informanterna ville hellre besva-

ra frågorna via mail.  

 

Huvudfrågorna e-postades till informanterna i förväg. Detta för att jag tror att det ger mer 

genomtänkta svar än att intervjua direkt. Frågeställningarna var i stort sett lika för samtliga 

informanter, även om jag fick anpassa frågorna till viss del beroende på sammanhanget. Jag 

hade gjort research i förväg på vilka museer som deltagit i projekt som handlar om storytel-

ling eller som jag visste tidigare använder sig av storytelling. Frågorna var öppna av typen:  

 

 Hur använder ni er av storytelling i er verksamhet?  

 Vilka berättelser har ni velat lyfta fram?  

 Varför har ni valt just dessa berättelser?  

 Varför använder ni er av storytelling? 

Jag gjorde sedan kortare kompletterande intervjuer beroende på vilka svar jag fått. 

Min teoretiska utgångspunkt är det säljande kulturarvet. Kulturarv har idag genom moderna 

termer som ”kulturella, kreativa näringar” blivit konkurrerande produkter på en marknad. Det 

handlar om varumärkesbyggande. Att berätta en god historia kring en produkt, en plats eller 

en organisation kan vara en del av detta varumärkesbyggande. Jag kommer längre fram gå in 

på skillnaderna mellan dessa olika slags varumärken och förklara begreppet storytelling mer 

utförligt. 
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I rapporten I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland
1
 diskute-

rar ett antal forskare, bland andra Torkel Molin och Conny Pettersson, destinationsmarknads-

föring och varumärkesbyggande med konkreta exempel från Gotland. Upplevelseindustrin 

eller så kallade kulturella, kreativa näringar är begrepp som på senare år ”framträtt på arenan 

för politisk korrekthet och framtidstro”.
2
 Möjligen rör det sig om modeord som kommer förlo-

ra sin tjusning när beslutsfattare och finansiärer riktar intresset åt annat håll, men de vill hävda 

att kulturella och kreativa näringar mycket väl kan innebära en fjärde industriell revolution, 

där denna bransch får en allt större roll på framtidens arbetsmarknad. Det handlar även om 

regional tillväxt, som är mantrat för våra län idag.  

Bakgrunden är att Sveriges kommuner har genomgått övergripande organisatoriska föränd-

ringar de senaste decennierna. Mellan åren 1952 till 1974 minskade antalet kommuner från 

2500 till 275. Orsakerna ansågs vara de små kommunernas svaga ekonomiska bärkraft, samt 

anpassning till urbanisering och näringsstrukturell koncentrering. Under 70- och 80-talen 

genomfördes ytterligare förändringar under ledorden demokrati och planering. Tillväxt har de 

senaste decennierna varit mantrat som har setts som en förutsättning för många kommuner att 

överhuvudtaget överleva. Kommuner skapar idag destinationer och bygger varumärken. En-

kelt förklarat kommersialiseras kommunen som plats och paketeras och säljs som en produkt.
3
 

”I konkurrensens namn anses det vara viktigt att framstå som utvecklings- och framtidsorien-

terad […], haka på de senaste trenderna eller, allra helst, sätta dem.”
4
 Där man förr byggde 

monument såsom broar och torn för att skilja sig från mängden av andra kommuner, byggs nu 

arenor för upplevelser och evenemang. Den historiska bakgrunden som ligger bakom denna 

utveckling är intressant att studera men alltför komplex för att rymmas på dessa sidor. Driv-

kraften är enligt författarna inte bara ekonomisk tillväxt utan även en rädsla för att missa ett 

förmodat framgångståg. Vare sig denna uppfattning bygger på myter eller inte, så är det ett 

faktum att även större regioner idag platsmarknadsförs och paketeras som destinationer. Idén 

bygger på att de enskilda aktörerna på destinationen det vill säga företag, museer, hotell med 

mera själva ska skapa upplevelser och aktiviteter som passar in under varumärket eller temat 

om man så vill. Det låter sig inte alltid göras helt friktionsfritt.  

I artikeln ”Banal konsensus – Kommunala platsvarumärken som utvecklingskraft?” problema-

tiserar de kommuners platsvarumärkesbyggande, som av många kommuner anses vara den 

enda vägen till framgång och utveckling. Författarna liknar konceptet vid ett spöke, som 

”sprids med hjälp av konsulter som reser land och rike runt och säljer paketlösningar”.
5
 Till 

skillnad från det spöke som Marx och Engels tyckte sig se ute i Europa så bär det här spöket 

                                                           
1
 Torkel Molin & Conny Pettersson (red.), I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Got-

land, (Visby, 2012). 
2 Torkel Molin & Conny Pettersson, ”Industriella revolutioner och framtida näringar – ett 

agendasättande ramverk”, i I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, red. Torkel 
Molin & Conny Pettersson, (Visby, 2012), 41. 
3
 Ibid., 29. 

4
 Ibid., 29.  

5
 Torkel Molin & Conny Pettersson, ”Banal konsensus – 

Kommunala platsvarumärken som utvecklingskraft?”, i I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa när-
ingar på Gotland, red. Torkel Molin & Conny Pettersson, (Visby, 2012), 177. Författarna anspelar här på Mark 
och Engels fras: ”Ett spöke grasserar ute i Europa” (Marx & Engels 1977: 13). 
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ett positivt skimmer kring sig. I kärnan av de slogans och varumärken som anses som livs-

nödvändiga, finns budskapet om det unika och det väsentliga om vad kommunen har att er-

bjuda. Det gör att konkurrensen om värdeorden i slogans och varumärken ökar, och det kan 

vara svårt att sticka ut från mängden. Tillräcklig forskning på resultatet av platsvarumärken 

finns inte, menar författarna. Det här sättet att arbeta sker på många platser och ofta i samar-

bete med offentlig sektor och näringsliv. Men helt klart är att idén med konkurrens och att 

bygga platsvarumärken kommer från företagsvärlden, där bara de som har produkter som ef-

terfrågas kan överleva.
6
  

När större regioner arbetar för att bygga platsvarumärken handlar det även där om att lyfta 

fram det unika och väsentliga. Region Västerbotten fick år 2011 av Tillväxtverket beviljat 

stöd från EU:s strukturfonder för projektet ”Västerbotten- Berättarnas län”.
7
 Som bakgrund 

förklaras att  

Kultur, kulturmiljöer och kulturarv är viktiga resurser för regional utveckling och tillväxt. En viktig del av 

kulturarvet är den immateriella kulturen, d v s kultur som förmedlas från mun till mun, från hand till 

hand. Ett exempel är det traditionella muntliga berättandet, vilket också tas upp i Unescos konvention om 

skydd av det immateriella kulturarvet.
8
 

I projektbeskrivningen förklaras vidare att denna konvention trädde i kraft år 2006 och ratifi-

cerades av Sveriges regering år 2010. Därmed finns ett tydligt uppdrag för Sverige att värna 

om berättandet. Vidare förklaras att intresset för berättarkonsten och litterär turism är stort 

idag, och därför finns intresse av att utveckla verksamheter och aktiviteter som är baserade på 

länets kultur och kulturarv. Västerbotten anses ha en muntlig berättartradition som är unik för 

landet. Projektet bygger vidare på tidigare arbete där intresset för det muntliga berättandet har 

fångats upp av de regionala kulturaktörerna. Skellefteå kommun har utnämnt sig till Berättar-

nas stad mot bakgrund av att en lång rad författare har sina rötter här. Genom åren har orten 

spunnit vidare på det litterära temat genom bland annat den årligt förekommande Berättarfes-

tivalen. Västerbottens museum har som enda länsmuseum i landet anställt en berättarantikva-

rie och Västerbottensteatern har som enda länsteater anställt en professionell berättare. Det 

heter vidare att det finns behov av nya samverkansformer mellan kulturaktörer, det offentliga 

och näringslivet. Dessa strategiska samverkansformer ska bidra till utvecklingen av nya kul-

turturistiska tjänster och produkter.  Denna satsning ligger även i linje med statens kulturut-

redning från 2010
9
 och regionala utvecklingsprogram för Västerbottens län (RUP). Den kultur 

och historia som finns i Västerbotten ger oss goda möjligheter att skapa kulturturismprodukter 

och upplevelser av hög kvalité.”
10

 

Projektet ska stärka förutsättningarna för att tillvarata, bruka och utveckla regionens kulturarv i form av 

litterära och muntliga berättartraditioner, i syfte att öka tillväxten inom kultur- och turistnäringarna. Pro-

jektet ska stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft genom en långsiktig och fördjupad profile-

                                                           
6
 Ibid., 178. 

7
 Tillväxtverkets beslut, ”Projektnamn: Västerbotten – Berättarnas län”, (2011-05-20). 

8
, Ibid., 6. 

9
 SOU 2010:11 ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet”. 

10
 Ibid. 
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ring av länets unika berättartraditioner och därigenom stärka varumärket Västerbotten – Berättarnas 

län.
11

 (Samtliga är mina kursiveringar) 

Märk väl att kursiveringarna ovan visar samma typ av retorik som kommunerna använder sig 

av. ”Tillväxt”, ”attraktions- och konkurrenskraft” och ”varumärke” är uttryck som visar att 

det även på länsnivå handlar om kommersialisering av platser och kultur. Målet med projektet 

är att öka turismen i länet.
12

  

Region Västerbotten är länets samverkansorgan för bland annat turism, näringsliv och kultur. 

Bakgrunden till satsningen på varumärket Berättarnas län hittar man i Region Västerbottens 

styrdokument. I fjärde paragrafen förklaras att ”Förbundets ändamål är att i en demokratiskt 

styrd organisation tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt samt att 

i dessa frågor utöva ett tydligt politiskt regionalt företrädarskap.”
13

 Förbundets uppgifter är 

bland annat att utarbeta program för länets utveckling som kommuner och landsting avser att 

genomföra i samarbete med andra parter. De ska även främja turismen och kulturen samt vara 

huvudman för ALMI företagspartner. Region Västerbotten fördelar stödpengar från EU:s 

strukturfonder. Det handlar om att stärka företagsklimatet då fler företag antas locka fler turis-

ter, vilka i sin tur främjar företagandet vilket skapar ekonomisk tillväxt. Fler tjänster och pro-

dukter lockar människor att bosätta sig i regionen, vilket är önskvärt i en glesbygd där befolk-

ningsunderlaget stadigt minskar.
14

  

Som teoretisk utgångspunkt har jag även använt boken Storytelling – Marknadsföring i upple-

velseindustrin
15

 av Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen. Lena Mossberg är docent vid 

Handelshögskolan i Göteborg och står för den teoretiska tyngden i boken. Erik Nissen Johan-

sen är Creative Director på marknadsföringsfirman Stylt Trampoli AB i Göteborg. Han står 

för den praktiska erfarenheten i boken. Företaget har specialiserat sig på att förnya upplevel-

seindustrin med hjälp av storytelling. Här ges flera exempel på företag, hotell och restaurang-

er som framgångsrikt använt sig av storytelling, men ägnar även ett helt kapitel åt storytelling 

inom museer och destinationsutveckling. Här ingår även allt från bokturism och filmturism till 

så kallad morbidturism och evenemangsturism. Ett exempel är Dan Browns bästsäljande och 

filmatiserade bok Da Vinci Koden som lett till att Paris fått turister som vill resa i Da Vinci-

kodens fotspår, söka efter tecknen i boken och själva försöka knäcka koden. Ett svenskt ex-

empel på bokturism/filmturism är Arnriket i Västergötland som marknadsförs kring de platser 

där Jan Guillos böcker om tempelriddaren Arn Magnusson utspelar sig. Ett annat exempel är 

ekomuseer, eller ”riken” som Mossberg och Johansen väljer att kalla dem. Glasriket, Textilri-

ket, Järnriket, Ostriket och Guldriket är några exempel. Rikena bygger oftast på historia om 

en för bygden gemensam tillverkningsindustri eller tradition uppbyggd kring en produkt, som 

                                                           
11

 Ibid., 5. 
12

 Ibid., 6. 
13

 Region Västerbotten, ”Förbundsordning”, http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/07/15-16-
Förbundsordning-RV.pdf, 2014-06-20. 
14 Molin & Pettersson, ”Från småkommuner och storkommun till region – en gotländsk resa i de stora trender-

nas kölvatten”, i I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, red. Molin & Petters-
son, (Visby 2012),87. 
15

 Lena Mossberg, Erik Nissen Johansen, Storytelling – Marknadsföring i upplevelseindustrin, (Lund 2010). 

http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/07/15-16-Förbundsordning-RV.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/07/15-16-Förbundsordning-RV.pdf
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till exempel Västerbottensosten i Ostriket. Samtliga använder storytelling för att skapa me-

ning och spänning till besöksmålen.  

Framtidsforskaren Rolf Jensen, verksam vid tankesmedjan Institutet för Framtidsstudier i Kö-

penhamn, förutspådde trenden med storytelling redan i slutet av nittiotalet. Boken The Dream 

Society
16

 handlar om hur företag och organisationer i framtidens samhälle måste ändra sin 

kommunikation för att nå sina kunder. För att en produkt ska bli intressant bör den paketeras 

tillsammans med en säljande story, menar Jensen. Informationssamhället är enligt hans teori 

redan passerat. Vi tar idag information för given och istället söker vi upplevelser som ska ta 

oss närmare våra drömmar. Jensen tar ett exempel med ägg från frigående höns. När boken 

skrevs hade ägg från frigående höns tagit över 50 procent av marknaden i Danmark. Konsu-

menterna vill att hönsen ska få vara utomhus i sin naturliga miljö, äggen ska produceras på 

gammaldags vis, menar Jensen; ”They are willing to pay more for the story about animal 

ethics, about rustic romanticism, about the good old days. This is what we call classic Dream 

Society logic. Both kinds of eggs are similar in quality, but consumers prefer the eggs with 

the better story.”
17

 Dagens konsumenter vill helst inte ha massproducerat till lägsta pris. Det 

som säljer är berättelsen om djurens väl och om gammaldags bonderomantik som talar till 

konsumentens känslor.
18

 Informationssamhällets logik att värdera siffror och ekonomiska 

resultat högst, håller inte i dagens samhälle. Många företag värderar idag sin personal som 

deras bästa tillgång.
19

 Jensen tar försäkringsbolaget Skandia som exempel. Skandia har upp-

funnit ett sätt att i bokföringen ta upp intellektuellt kapital som investeringar. Anställdas kun-

skaper och färdigheter brukar även kallas immateriella tillgångar. Jensen pratar också om att 

känslor är en viktig del av det nya drömsamhället. Länge har intelligens mätts i IQ det sättet 

att mäta är bara en liten del av människans intelligens. Jensen refererar till Daniel Colemans 

bok Emotional intelligence: Why it matters more than IQ, som blev en bestseller i England 

och USA. Den ensidiga uppvärderingen av IQ hör till det förflutna. Idag är kommunikation 

och dialog mellan människor viktigare. Anställda som värderas högst är de som har förmågan 

att skapa, samarbeta, motivera sin omgivning och ta initiativ. En anställd som kan berätta 

goda historier om sitt företag stärker organisationen. De som säljer mest idag är exempelvis 

sportstjärnor, vars framgångsberättelser inspirerar människor att köpa deras produkter. Hol-

lywoodstjärnor är en annan kategori av personer vars framgångssagor får oss att köpa hud-

krämer och schampon de gör reklam för. Berättelser och sagor talar direkt till våra känslor, till 

hjärtat snarare än till hjärnan. I det logiska, rationella, analyserande samhället vi länge befun-

nit oss i är det just historier och berättelser vi har behov av. Marknaden för drömmar är här.
20

 

Jensen förutspådde också trenden med temaparker, ett av exemplen som existerade när boken 

skrevs är Jurassic Park. Ett framgångsrikt exempel som årligen lockar många Tolkienentusias-

ter är Sagan om Ringens inspelningsplats i Nya Zeeland. I Sverige har vi Arns rike. Alla byg-

                                                           
16

 Rolf Jensen, The Dream Society – How the coming shift from information to imagination will transform your 
business, (Ort, 1999). 
17

 Jensen (1999), 3. 
18

 Ibid. 
19

 Värdet av det sociala kapitalet är även något som Molin och Pettersson diskuterar; Den politiska gurun Ro-
bert Putnam definierar socialt kapital som förtroende och tillit, institutioner och nätverk.  
20

 Ibid. 
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ger på historier. I dessa exempel är inte berättelserna byggda på historiska fakta, utan på helt 

fiktiva berättelser.  

Storytelling bygger på retoriska grepp, att berätta en historia tillräckligt bra för att övertyga, 

roa och underhålla. Inom musei- och kulturarvsområdet har muntligt berättande, det vill säga 

guidning, länge använts för att förmedla kunskap och beskriva händelser kring materiella kul-

turarv, exempelvis en boplats från bronsåldern, byggnadsminnen, föremål i utställningar med 

mera. De tidiga museerna fokuserade på föremålen, de senaste decennierna har det blivit allt 

vanligare att använda sig av historier för att berätta om det immateriella kulturarvet, såsom 

sociala villkor för arbetare inom den tidiga industrin och liknande. Berättande i museer och i 

kulturarv kan se ut på olika sätt och ha olika syften. Museerna har förmånen att använda fler 

medier för att förmedla historia, det vill säga föremål, foton, dokument och hela miljöer. En 

rikedom som skapar särskilda möjligheter.
21

 Utställningar berättar, förmedlar kunskap och 

väcker i bästa fall nya tankar hos besökaren. Museerna har som en följd av marknadsanpass-

ning börjat använda sig av begreppet storytelling. Ett begrepp som är oftare förknippas med 

museer och kulturarv är historiebruk. Birgitta Burell har undersökt ett antal arbetslivsmuseers 

historiebruk genom att studera hur museibyggarna väljer att presentera sina museer. I det här 

avsnittet vill jag undersöka om det finns en koppling mellan storytelling och historiebruk. 

Finns en distinktion mellan storytelling och museiberättande eller handlar det om samma sak? 

Burell använder sig av historikern Peter Aronssons analysredskap för att förklara skillnaden 

mellan olika begrepp:  

 

Historiekultur är de artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det för-

flutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och 

framtid.  

 

Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 

meningsskapande och handlingsorienterade helheter. 

 

Historiemedvetande är de uppfattningar av sambandet då-nu-framtid som styr, etableras och 

reproduceras i historiebruket.  

 

Slutsatsen blir att ”ett visst urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar 

ett historiemedvetande”
22

 Birgitta Burell uppfattar dessa nivåer som en dialektisk process som 

verkar tillsammans för konstruerandet av historia. Peter Aronsson använder sig av fyra grund-

troper som kan sammanfatta historiemedvetandets processer:  

 Framsteget 

 Guldåldern 

 Inget är nytt under solen  

 Allt är ständigt nytt 

                                                           
21

 Lennart Palmqvist, Stefan Bohman, (red.), Museer och kulturarv, ( Stockholm 2003), 91. 
22

 Aronsson (2002), 189. 
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Burell menar att framsteget är det moderna samhällets främsta grundtrop. Den positiva ut-

vecklingen med vetenskap, teknik och nationens framtid lyfts fram. Under den senare delen 

av 1900-talet har de två sista varit framträdande. Runtom i landet samlas människor kring 

medeltidsveckor, vikingabyar, dataspel, arbetslivsmuseer etcetera för att producera och upp-

leva historia vid sidan av de traditionella kulturarvsinstitutionerna. Burell tolkar denna ut-

veckling som ett utslag för ett senmodernt eller postmodernt förhållningssätt; inget är nytt, det 

nya är i så fall att det gamla kan användas på nytt sätt. Det är precis vad storytelling handlar 

om, som jag ser det. Burell har också i sina studier använt sig av historikern Klas-Göran 

Karlssons begreppsanvändning. Han definierar fem olika typer av historiebruk:
23

 

 Vetenskapligt bruk – den traditionellt akademiska forskningen kring historiska källor: 

 Existentiellt bruk – tillgodoser människans behov av förankring bakåt i tiden och till-

hörighet i ett större sammanhang. 

 Moraliskt bruk – lyfta fram en glömd eller gömd historia, ofta för att ge personer eller 

grupper upprättelse. 

 Ideologiskt bruk – historiekonstruktionen kopplas till en vilja att skapa det goda eller 

ideala samhället. 

 Icke-bruk – att avstå från ett historiskt perspektiv då detta förefaller betydelselöst.  

Det intressanta är att Burell i sina studier av arbetslivsmuseer har identifierat ännu en form av 

historiebruk, nämligen ett 

 ekonomiskt bruk av historia, där historien används som en produkt på en marknad 

inom t ex kulturturismen och upplevelseindustrin.
24

  

De olika formerna av historiebruk förekommer dock inte i någon renodlad form, utan går in i 

varandra. Burell har identifierat ett bruk av historia som är relativt nytt; det ekonomiska, eller 

vad man även kan kalla det kommersiella bruket av historia. Att använda historia i ett säljande 

syfte, vid sidan av de mer traditionella bruken av historia. Storytelling är således inte syno-

nymt med historiebruk eller museiberättande, utan är som jag ser det en av flera möjliga for-

mer av kommersiellt historiebruk. Storytelling kommer här in som en metod för att levande-

göra historia och berättelser om människans villkor, ofta i kommersiellt syfte. 

 

 

1.3 Presentation av tema och forskningsläge  
 

Museer har alltid berättat historier men på olika sätt i olika tider. De första museerna bestod 

av samlingar med allehanda kuriosa, och föremålen skulle gärna ”tala för sig själva”. Efter-

                                                           
23

 Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen – Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985 – 1995. (Stock-
holm, 1999), 58. 
24

 Birgitta Burell, ”Arbetslivsmuseers historiebruk”, i Otydligt. Otympligt. Otaligt: Det industriella samhällets 
utmaningar, red. Annika Alzén & Birgitta Burell (Stockholm, 2005), 119. 
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hand som begreppet kulturarv utvidgats till att innefatta människan bakom föremålen så har 

även berättelser om dessa människor fått en mer framträdande plats på museerna. I början var 

det inte så viktigt att museerna skulle locka folk, de skulle mest fungera som skattkammare. I 

och med ökad demokratisering av samhället och att museer i dag förväntas fungera allt mer 

kommersiellt, har det blivit allt viktigare att dra publik. En form av museum som växt fram 

lavinartat sedan 70-talet är arbetslivsmuseerna. De berättar om tillverkningsindustrins historia 

och uppgår i dag till över 1 400 stycken runt om i landet. Ett viktigt inslag i dessa museer är 

att berätta om arbetarnas villkor. Vid sidan av det materiella kulturarvet i form av maskiner 

och byggnader förvaltar dessa museer ett immateriellt kulturarv. Annika Alzén menar att se-

dan 1980-talet har en modern kulturarvsdiskurs vuxit fram vid sidan av den traditionella. En 

diskurs är en samling outtalade men vetenskapligt vedertagna regler för hur ett ämne diskute-

ras. Den moderna kulturarvsdiskursen innehåller mer och fler aspekter av kulturarvet. Hon 

menar att traditionella diskursen fortfarande existerar men att det skett en förskjutning till ett 

nyare sätt enligt följande sammanfattning: 

Traditionell   Modern 

solitär  till miljö 

föremål  till  socialt sammanhang 

helighet  till  förhandling 

elitistisk syn  till  allmän egendom 

det exklusiva  till det vardagliga 

historiskt minne  till  historisk process
25

 

Man skulle också kunna sammanfatta denna förskjutning med att tanken med föremålet i fo-

kus har ersatts av tanken att sätta människan i fokus. Det sociala sammanhanget och det var-

dagliga kan exempelvis handla om hur skogsarbetarhustruns vardag såg ut medan maken ar-

betade i skogen hela veckorna.  

Som jag ser det kan berättelserna om människors vardag och villkor vara svårt att visa enbart 

med materiella utställningar. Ungefär samtidigt som den här utvecklingen har utställningar 

blivit mer textbaserade. Det krävs narrativa metoder för att beskriva sammanhang och proces-

ser.  

En stor del av landets museer bygger på arbetslivshistoria kring industrisamhället. Det finns i 

Sverige idag över 1400 arbetslivsmuseer registrerade i Arbetets Museums databas.
26

 Arbets-

livsmuseerna bevarar industrisamhällets kulturarv och berättar om arbetsplatser och yrken 

som inte längre existerar. Dessa museer finns på de platser där historien utspelat sig och de 

befolkas av människor som varit med eller som kan berätta hur det var. Arbetslivsmuseerna 

berättar om den vanliga människans liv där arbete och fritid – vardag och helg blandas till en 

historia om Sverige och hur det var förr. Arbetets museum beräknar att arbetslivsmuseerna 

                                                           
25

 Annika Alzén, (1996), 126. 
26

 Databas över Sveriges arbetslivsmuseer, http://www.arbetslivsmuseer.se/, 2014-03-10. 

http://www.arbetslivsmuseer.se/
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sysselsätter minst 15 000 personer, varav de flesta arbetar under ideella former. De flesta mu-

seerna är beroende av bidrag från staten, kommunen eller EU.
27

  

Alla tre museer jag valt att undersöka i den här uppsatsen är klassade som arbetslivsmuseum. 

Vad innebär egentligen begreppet arbetslivsmuseum och hur kommer det sig att så många 

arbetslivsmuseer ”ploppat upp” på senare tid och vad har de för koppling till storytelling? Det 

är vad detta kapitel handlar om. Låt oss börja med att definiera vad ett arbetslivsmuseum är: 

Med arbetslivsmuseum avses ett museum vars verksamhet har till syfte 

att bevara och gestalta fysiska och immateriella kulturhistoriska värden. 

Verksamheten skall vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.
28

 

Museer som speglar den äldsta svenska industrins bruksmiljöer fanns redan under början av 

1900-talet, ofta uppbyggda på initiativ av brukssläkter och företagsledningar.
29

 Begreppet 

arbetslivsmuseum har dock sin grund i 1970-talets kulturpolitiska målsättning att demokrati-

sera kulturen som dittills mest varit förbehållen ”finkulturen”. Jämställdhet, bredd och decent-

ralisering var viktiga nyckelord i processen. Intresset för kulturen ökade även från fackligt 

håll och kulturpolitiken skulle utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och 

behov. I statliga rapporter framhävdes vikten av att arbetarna själva berättar, förvaltar och 

använder sin historia. Befintliga arbetsplatser uppmuntrades att skapa arbetsplatsmuseum 

drivna av de anställda själva. Specialmuseer som lade tyngd på arbetarnas minnen förespråka-

des också.
30

  

Det var den så kallade grävrörelsen i slutet av 70-talet som ideologiskt uttryckte dessa idéer. 

Själva uttrycket härrör från Sven Lindqvists bok Gräv där du står (1978). Grävrörelsen sys-

selsatte ett så pass stort antal människor att den har beskrivits som en folkrörelse. Den gick ut 

på att arbetarklassen via studiecirklar skulle söka efter och skriva ner sin historia. Att arbetar-

na själva sökte kunskap skulle bidra till att förändra samhället till det bättre. Ett annat verk 

som fick stor betydelse för verksamhetens innehåll var Gunnar Silléns Stiga vi mot ljuset 

(1977). Grävrörelsen utmanade den traditionella kulturarvsdiskurs som var giltig i Sverige vid 

1900-talets mitt. Det kulturhistoriska värdet bedömdes tidigare enligt estetiska och historiska 

kriterier såsom ålder, formgivning, innehåll och sällsynthet. I första hand lades intresset på 

enskilda föremål. Industri- och kulturarv hade dittills setts som varandras motsatser, då indu-

strin sågs som sinnebilden för det moderna och föränderliga, medan kulturarvet sågs som be-

varandet av det förflutna. Hämmande för bevarande av industrins arv hade även varit att det 

ansågs problematiskt: Industrins kvarlevor uppfattades endast som ett minne av slaveri och 

elände vilket inte borde bevaras utan snarast glömmas bort. Grävrörelsen såg däremot som en 

viktig uppgift att lyfta fram oförätter och dolda missförhållanden med avsikt att åstadkomma 

                                                           
27

 ”Arbetslivsmuseer i Sverige”, förf. okänd, 
http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&view=article&id=492&catid=&Itemid=150, 
2014-03-26. 
28

 Förordning om bidrag till arbetslivsmuseer, Stockholm: Kulturdepartementet, (SFS 2002:920). 
29

 Marie Nisser, Industriminnen under hundra år, i Nordisk Museologi 1996;1. 
30

 Birgitta Burell, ”Arbetslivsmuseers historiebruk”, i Otydligt. Otympligt. Otaligt. Det industriella samhällets 
utmaningar, red. Annika Alzén & Birgitta Burell, (Stockholm, 2005).  

http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&view=article&id=492&catid=&Itemid=150
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en förändring.”
 31

 Grävrörelsen bidrog alltså till att lyfta fram arbetslivs- och industriell histo-

ria som ett kulturarv och anses ha varit starkt bidragande till uppkomsten av många arbets-

livsmuseer. Denna riktning kallar Annika Alzén en arbetarhistorisk diskurs. En annan rikt-

ning som påverkade uppkomsten av arbetslivsmuseer var den engelska industriminnesrörel-

sen, Industrial archaeology. Denna rörelse såg främst till de fysiska lämningarna, det industri-

tekniska innehållet i de industriella kvarlevorna. De främsta förespråkarna var professionella 

grupper så som konstvetare, arkitekter och antikvarier. Denna riktning har kallats en industri-

historisk diskurs.
32

 Arbetets Museum i Norrköping bildades 1983 för att stötta landets arbets-

livsmuseer. Enligt Annika Alzén bildades denna som en kompromiss av den industrihistoriska 

och den arbetarhistoriska diskursen.  

Arbetslivsmuseerna anses vara viktiga för turismen då de bygger på upplevelser för alla åldrar 

och sinnen
33

.  De ingår ofta i destinationer eller så kallade riken såsom Järnriket, Guldriket 

och Ostriket. Storytelling används för att bygga varumärken kring destinationer. Ibland är 

destinationen uppbyggd kring en produkt, som exempelvis Ostriket, eller en tillverkningsin-

dustri, som Järnriket i Gästrikland eller Guldriket i Västerbottens län.  

Vad gäller forskning om storytelling i marknadsföring ligger Norden och speciellt Danmark i 

framkant.
34

 Inom museivärlden har forsning kring industrisamhällets kulturarv skett genom 

bland annat projektet ISKA, som pågick mellan åren 2000-2006 och omsatte 150 miljoner 

kronor.
35

 Den främsta forskningen sker inom handeln samt turism- och destinationsmarknads-

föring. Ofta möts emellertid dessa två områden och är svåra, om inte omöjliga att separera. 

Kulturarv i olika former marknadsförs ofta idag som destinationer för turister. Det turismin-

dustrin och museerna har gemensamt är att de vill ge sin publik upplevelser. Framtidsforska-

ren Rolf Jensen menar i boken The Dream Society
36

 att vi är på väg ifrån informationssamhäl-

let till drömsamhället, där en bra story utgör det främsta konkurrensmedlet om kunderna. 

Andra kallar det för ett upplevelsesamhälle där drömmar och fantasier står i fokus. Det här 

gäller även museivärlden. Idag är det viktigt att sätta besökaren i fokus och erbjuda upplevel-

ser vid besöket, inte bara fakta och information. Det här tyder som jag ser det på ett slags 

”marknadsanpassning” av kulturarvet där museer och andra inom kulturarvs- och upplevelse-

industrin använder sig av tidigare traditionellt affärsmässiga, ekonomiska verktyg och kon-

cept. Samtidigt använder sig företag allt mer av storytelling, det vill säga narrativa grepp, som 

å andra sidan kommer ifrån det humanistiska fältet. Skärningspunkten där dessa båda världar 

möts är enligt mitt tycke ett intressant fält att undersöka.  

 

                                                           
31

 Alzén, (1996), 92. 
32

 Ibid., 124. Se även Marie Nisser, Industriminnen under hundra år, Nordisk Museologi 1996;1. 
33

 Författare okänd, "Vad är ett arbetslivsmuseum?”, http://www.arbetsam.com/arbetslivsmuseer/, 2014-03-
03. 
34

 Lena Mossberg, Erik Nissen Johansen, Storytelling – Marknadsföring i upplevelseindustrin, Lund 2010 
35

 Industrisamhällets kulturarv - ISKA: 
http://www.kramforsbygder.com/nora/pages/opage.asp?p=58&o=140&c=4 
36

 Rolf Jensen, The Dream Society – How the coming shift from information to imagination will transform your 
business, (Ort, 1999). 
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1.4 Avgränsningar  

Jag valde att undersöka museer i mitt eget län på grund av den geografiska närheten. Samtliga 

av de tre museer jag undersökt klassificeras som arbetslivsmuseer. Liksom destinationen 

Guldriket i Västerbottens län berättar arbetslivsmuseerna om det gamla industrisamhället, 

vilket är ett intressant område att undersöka. Industrin har sysselsatt en stor del av landets 

befolkning de senaste hundra åren och det kulturella arvet består av människors egna berättel-

ser. Västerbottensostens Besökscenter vid Burträsk Mejeri låter kanske inte som ett museum 

av namnet att döma. Men förutom att besökare kan få en direktupplevelse av dagens ostpro-

duktion finns där en permanent utställning på uppskattningsvis 250 kvadratmeter som berättar 

om västerbottensostens historia, inramad av Burträskbygdens mejerihistoria. Faktum är att 

besökscentret uppfyller kulturnämndens definition för arbetslivsmuseer:
37

 Arbetslivsmuseer 

berättar ofta en manlig historia.
38

 För att lyfta fram ett kvinnligt område valde jag ett museum 

som tematiserar mejeribranschen, som historiskt varit en typiskt kvinnlig bransch.  

Olofsfors Bruksmuseum är ett arbetslivsmuseum som bygger på järnbrukets historia. Gammp-

latsen i Lycksele bygger på fornminneslämningar från den ursprungliga samiska kulturen och 

från Lyckseles senare historia, och Skogsmuseet berättar om skogsbruket. Jag har valt dessa 

museer med tanke på att de deltar eller har deltagit i projekt som anknyter till storytelling eller 

använder sig av storytelling i sin marknadsföring.     

 

1.5 Källor 

Rapporten I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland
39

 är en 

antologi där ett antal forskare diskuterar destinationsmarknadsföring och varumärkesbyggan-

de med konkreta exempel från Gotland. Även om Gotland skiljer sig lite från landets övriga 

regioner rent administrativt så är rapporten användbar för att förklara det teoretiska ramverket 

kring varumärken och hur kulturella näringar och turism används som medel för att främja 

regional tillväxt.  

Min huvudsakliga litterära källa för att undersöka begreppet storytelling är boken Storytelling 

– Marknadsföring i upplevelseindustrin
40

 av Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen. 

Mossberg är docent vid Handelshögskolan i Göteborg och Johansen är Creative Director på 

marknadsföringsfirman Stylt Trampoli AB. Boken är en syntes av teori och praktik på områ-

det storytelling. Boken är användbar dels för att den förklarar vad den teoretiska delen av sto-

rytelling handlar om, men tar också upp många konkreta exempel på hur storytelling används 

                                                           
37

 Förordning om bidrag till arbetslivsmuseer, Stockholm: Kulturdepartementet, (SFS 2002:920), ”Med arbets-
livsmuseum avses ett museum vars verksamhet har till syfte att bevara och gestalta fysiska och immateriella 
kulturhistoriska värden. Verksamheten skall vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten”. 
38

 Birgitta Burell, ”Arbetslivsmuseers historiebruk”, i Otydligt. Otympligt. Otaligt: Det industriella samhällets 
utmaningar, red. Annika Alzén & Birgitta Burell (Stockholm, 2005). 
39

 Torkel Molin & Conny Pettersson (red.); I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Got-
land, (Visby, 2012). 
40

 Mossberg & Johansen (2010). 
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i näringslivet och i destinationsmarknadsföring. På minussidan kan jag tycka att boken saknar 

en mer utförlig diskussion om vilka eventuella negativa effekter storytelling kan få. Eftersom 

kulturarvsindustrin och museerna idag i högre grad förväntas agera och konkurrera på en 

kommersiell marknad så är valet av litteratur ändå lämpligt.  

Annan litteratur jag använt mig av är Rolf Jensens The Dream Society
41

. Framtidsforskaren 

Rolf Jensen menar att vi är på väg ifrån informationssamhället till drömsamhället, där en bra 

story utgör det främsta konkurrensmedlet om kunder och publik. Jensen var vid bokens till-

komst 1999 chef för en av världens främsta framtidsorienterade tankesmedjor, The Copenha-

gen Institute for Future Studies. Jag tycker att Jensens resonemang utgör en bra teoretisk 

grund till diskussionen kring upplevelser och storytelling. Hans fokus ligger på företags stra-

tegier för att nå framgång genom storytelling, men eftersom museer idag har förväntningar på 

sig att fungera som företag så kan hans teorier appliceras på mitt undersökningsområde. Jag 

refererar även till Matts Heijbel som har en lång erfarenhet av storytelling främst inom orga-

nisationer.
42

 

I avsnitten som handlar om industrisamhällets kulturarv och arbetslivsmuseer refererar jag 

mestadels till forskarna Annika Alzén och Birgitta Burell.  Alzéns avhandling Fabriken som 

kulturarv – Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985
43

 förklarar på 

ett bra sätt historiken bakom det ökande intresset för industrisamhällets kulturarv, som ligger 

till grund för uppkomsten av landets många arbetslivsmuseer och Arbetets Museum i Norrkö-

ping. Alzén var vid tidpunkten för avhandlingens tillkomst intendent vid Norrköpings stads-

museum och forskare vid ”Tema Teknik och social förändring” vid Linköpings universitet. 

Hennes position och omfattande arbete på temat bevarande av industrihistoria gör att jag fin-

ner hennes material användbart och tillförlitligt.  

I resonemanget kring museiberättande och historiebruk refererar jag även till Annika Alzén 

och Birgitta Burell (red); Otydligt. Otympligt. Otaligt. – Det industriella kulturarvets utma-

ningar.
44

 I denna antologi diskuterar ett antal framstående svenska forskare bland annat frågor 

kring kommersialisering, medialisering, globalisering och demokratisering av kulturarv i all-

mänhet och i synnerhet industrisamhällets kulturarv, vilket blir allt vanligare att diskutera i 

olika sammanhang. Burell är verksam vid Linköpings universitet och har tidigare varit verk-

sam vid Arbetets museums forsknings- och dokumentationsavdelning. Hennes undersökning-

ar av arbetslivsmuseer ligger till grund för artikeln ”Arbetslivsmuseers historiebruk” som jag 

tycker har varit särskilt användbar för de avsnitt i uppsatsen som berör detta tema.  

                                                           
41

 Jensen, (1999). 
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 Matts Heijbel, www.storytellers.se, 2014-04-03. 
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Rapporten Kulturarvet och entreprenören
45

, utgör en bra och trovärdig ram kring avsnittet 

som handlar om kulturarv som produkt. Forskarna har gjort omfattande fältstudier av flera av 

besöksmålen inom Guldriket och intervjuat de människor som står bakom dessa projekt.  

Vid studiet av storytelling och berättande vid arbetslivsmuseer i Västerbotten valde jag att 

göra intervjuer med personer som varit ansvariga för respektive projekt. Två av mina infor-

manter är intendenter vid respektive museum, nämligen Åsa Lindström vid Olofsfors Bruks-

museum och Iréne Gustafsson vid Skogsmuseet i Lycksele. Jag intervjuade även Elisabet 

Lindgren och Mikael Jakobsson som utbildats till berättare på Gammplatsen under projektet 

Västerbotten – Berättarnas län. Vad gäller Västerbottensostens Besökscenter blev jag hänvi-

sad till Agneta Andersson som är brand manager, varumärkesansvarig för Norrmejeriers 

marknadsavdelning. Norrmejerier äger mejeriet i Burträsk där västerbottensosten tillverkas 

och har ansvaret för marknadsföringen av västerbottensosten. Sedan ett antal år tillbaka an-

svarar de också för besökscentrets utställning. Samtliga av dessa källor anser jag vara mest 

lämpliga att intervjua när det gäller mitt syfte, att ta reda på hur och varför storytelling an-

vänds i dessa verksamheter och vilka eventuella effekter det kan få.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 

I kapitel två presenteras först begreppet varumärken och skillnaden mellan olika typer av va-

rumärken. I nästa av snitt behandlas begreppet storytelling och andra i sammanhanget vanliga 

begrepp. Här ges exempel på olika former av storytelling, och exempel på sammanhang där 

de används. Sedan följer ett avsnitt om sanna eller fiktiva berättelser.  

Det tredje kapitlet inleds med ett resonemang kring kulturarv, destinationer, turism och kom-

mersialisering och hur dessa begrepp hänger ihop. Här redogörs även kortfattat om Guldriket 

och entreprenörsstyrt kulturarvet. Därefter redogörs för mina empiriska studier av bruket av 

storytelling vid tre besöksmål i Västerbottens län. Det första är Västerbottensosten Besöks-

center i Burträsk, som hör till destinationen Ostriket. Jag gör i det sammanhanget narrativa 

analyser av berättelser som används i utställningar, guidning och marknadsföring.  

Nästa avsnitt behandlar projektet Västerbotten - Berättarnas län, där mina två andra studieob-

jekt ingår. Mitt andra studieobjekt är Olofsfors Bruksmuseum, beläget strax utanför Nordma-

ling. Här analyseras bruket av två olika typer av storytelling. Det sista studieobjektet är 

Gammplatsen och Skogsmuseet i Lycksele och här analyseras användandet av berättarföre-

ställningar.  

I den avslutande diskussionen resonerar jag kring betydelsen av storytelling, kring autentici-

tetsbegreppet kontra fiktiva historier och möjliga konsekvenser för museers trovärdighet. Jag 

resonerar också kring effekter av varumärkesbyggande kring destinationer.   

 
                                                           
45

 Torkel Molin, Dieter K Muller, Richard Pettersson, Martin Paju, Kulturarvet och Entreprenören – om nyskapat 
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2. STORYTELLING OCH VARUMÄRKEN 

 

2.1 Att bygga varumärken  

Storytelling kan användas i marknadsföring för att bygga varumärken. För att reda ut skillna-

den mellan olika varumärken bör man först förstå begreppet destination. ”En destination är en 

plats eller ett område för besök eller annan näring.”
46

 Besökare kan ha olika förväntningar på 

destinationen, beroende på olika faktorer som exempelvis tidigare erfarenheter och värdering-

ar av destinationen. För besökaren är den geografiska avgränsningen inte viktig, inte heller för 

företag som kan vilja producera produkter i anslutning till destinationen. Desto viktigare är 

det däremot för beslutsfattare att ha en tydlig gräns för det område som ska marknadsföras. 

Olika intressen delar alltså på detta ”rum” vilket ofta leder till konflikter om hur rummet ska 

användas, vilket tas upp senare i kapitlet. 

Begreppen marknadsföring och varumärkesarbete används ofta synonymt, men Molin och 

Pettersson vill särskilja begreppen. En förenklad definition av marknadsföring handlar brett 

om olika metoder att sälja produkter, tjänster, personer eller platser. Att nå ut, höras och synas 

med hjälp av rätt paketering av produkter och är viktigt. ”Syns du inte så finns du inte” är ett 

vanligt uttryck i sammanhanget. Det kan konkret handla om reklam i olika medier, hemsidor 

och information via exempelvis turistbyråer och liknande. Marknadsföring syftar till att skapa 

intresse för produkten genom att sända ut positiva bilder till mottagaren och därigenom skapa 

lust att spendera pengar.
47

  

Varumärkesarbete är en mer specifik och riktad marknadsföringsmetodologi som syftar till att 

skapa märkeslojalitet för en produkt genom att erbjuda mervärde utöver basfunktion. Man 

brukar enligt Molin och Pettersson skilja på tre olika typer av varumärken som utvecklats ur 

varandra; produktvarumärken, organisationsvarumärken och platsvarumärken. Produktvaru-

märke är ursprungsbetydelsen av begreppet som syftar till att positionera en produkt på en 

konkurrensutsatt marknad. För att skilja sig från mängden är det inte tillräckligt att kommuni-

cera en produkts grundfunktioner. Produktens mervärde måste lyftas fram, vilket kan handla 

om garantier för kvalitet, design och service. Viktigt är att anpassa kommunikationen av mer-

värdet så att det talar till den specifika målgruppens behov.
48

 Låt oss ta ett exempel med en 

barnfamilj som ska köpa bil. Det finns gott om fullt fungerande bilar i rätt storlek som kan 

passa familjen. Mervärdet för ett visst bilmärke kan röra sig om garanti, att service finns nära 

till hands och att det är lätt att skaffa reservdelar, vilket skapar en känsla av trygghet. De käns-

lor som varumärket väcker kan vara avgörande för köpbeslutet. Mossberg och Jensen menar 

att varumärket är skapare av en identitetsmyt.”Varumärket får här en roll eller karaktär med 

mänskliga drag. Ett varumärke kan vara coolt, intelligent, roligt, sympatiskt, lojalt eller pålit-

ligt precis som karaktärerna i en berättelse. Dessa karaktärsdrag kan hjälpa individen att for-
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ma sin egen framtoning”
49

 Med andra ord kan en viss pryl eller vissa kläder bidra till en per-

sons image. 

Varumärkesbegreppet har över tid breddats och blivit mer komplext, menar Molin och Pet-

tersson. Varumärkesarbete för hela företag blev vanligare under 1990-talet. Ikea, Lego, Dis-

ney och Microsoft lär under senare år ha satsat mer på marknadsföring av värderingar och 

kultur än på produkterna. Olika slags organisationer, både privata, offentliga och ideella om-

fattas numera av varumärkesarbete. Organisationsvarumärket syftar till att symbolisera hela 

organisationers kärnvärden och indirekt dess produkter.  

Processen kan fångas i två steg: I ett första steg är det viktigt att positionera varumärket internt, i förank-

rande och involverande processer – vad det står för och hur konsensus kan nås bland medarbetare och le-

dare om denna betydelse. I ett andra steg, är det viktigt att bestämma vilken kategori organisationsvaru-

märket ska tillhöra, hur det skiljer sig från andra varumärken och vilket som är dess unika säljbara egen-

skap. 
50

 

Syftet är att skapa en varumärkesimage - en mental bild hos den externa målgruppen - om 

företaget. Det är ytterst viktigt att den interna bilden stämmer överens med omvärldens bild. 

Organisationsvarumärket har en bredare målgrupp än produktvarumärket, bland andra aktie-

ägare, investerare och samarbetspartners, vilket kräver ett mer komplicerat arbete. Fördelen är 

att många produkter ryms under ett och samma organisationsvarumärke.
51

 

Den tredje formen av varumärken är platsvarumärken. Kurorter och andra platser med intres-

sant historia eller vackra omgivningar har länge marknadsfört sig. Begreppet destinations-

marknadsföring började användas på 1990-talet, då bildades även särskilda tillhörande turist-

organisationer. Det senaste decenniet har begreppet platsvarumärke börjat användas. Från att 

ha handlat om att attrahera boende, arbetskraft, nya företag och turister framträder begreppet 

allt mer som en samhällsbyggande faktor med samarbete, integration och interaktivitet som 

ledord. På samma sätt som produktvarumärken lyfts platsens fördelar fram i form av tillgång-

ar och aktiviteter. Ofta via logotyper och slogans som befäster det unika med platsen. Platsva-

rumärket är mer komplext och därför mer svårgreppbart än organisationsvarumärket.  

Platsvarumärket är ett paraplybegrepp omfattande ett mindre besöksmål eller en mer omfattande destina-

tion. Det kan också röra en nation/stat, region, stad […] som i sin tur består av en myriad underordnade 

varumärken kopplade till platser och destinationer, organisationer och företag.
52 

Antalet interna intressenter är ofta stort. En plats rymmer många olika tjänster och produkter 

liksom många olika företag, boende, föreningar och andra aktörer. Det är förstås svårt att in-

kludera alla i varumärkesprocessen, vilket gör att ett urval måste göras. Det är inte ovanligt att 

vissa känner sig exkluderade, vilket ofta leder till politiska stridigheter och konflikter, menar 

Molin och Pettersson. Därför är det viktigt att så många som möjligt inkluderas tidigt i pro-
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cessen, för att bli goda ambassadörer för varumärket.
53

 Tänkbara utmaningar i skapandet av 

platsvarumärken är många. Några exempel: 

 Går det utlova en viss upplevelse av en plats, eftersom det ligger hos besökaren att 

avgöra? 

 Säsongsberoende 

 Platsens kollektiva karaktär 

 Givna relationer på platsen försvårar strategiska val av samarbetspartners 

 Vilka vill betala för det gemensamma? 

 Svårigheter att definiera varumärkets uppgift i nätverk 

 Svårigheter att kontrollera, reglera och styra
54

 

Konsumenten avgör och skapar bilden av platsen. Mångfalden av konsumenter av en plats gör 

att en stor mängd behov och målbilder måste hanteras. Därför är det avgörande att formulera 

ett platsvarumärke som kan fånga olika attraktionsgrunder, menar Molin och Pettersson.
55

  

Ett väl fungerande platsvarumärke bör vara sanningsenligt, det bör spegla verkligheten och 

vara trovärdigt. Det måste också vara enkelt och kraftfullt för att nå ut. Dessutom ska det vara 

något som särskiljer platsen och gör den lockande.
56

 

 

2.2 Storytelling som begrepp 

Ordet storytelling betyder direkt översatt historieberättande. Fängslande historier har alltid 

fascinerat människan. Mossberg och Johansen menar att ”Storytelling i denna ursprungliga 

mening omfattar berättelser, fabler och myter och de kan vara muntliga, skriftliga eller bildli-

ga eller en kombination av flera.”
57

 Bruket av historieberättande har visat sig vara framgångs-

rikt inom kommunikation, inte minst inom marknadsföring och reklam. En god berättelse 

involverar oss känslomässigt på flera sätt, den kan fylla vårt behov av mening och kan även 

vara bärare av kunskap. Museerna har länge använt berättelser som bärare av mening och 

kunskap men på senare år har storytelling som marknadsföringsverktyg även nått till kultur-

arvsområdet. 

En svårighet med att skriva om storytelling är att det varit svårt att hitta en tydlig definition. 

En generell definition när man pratar om storytelling i allmänhet är enligt Mossberg & Johan-

sen är att berättande är ett uråldrigt sätt att samla människor omkring sig: ”Oavsett om det är 

en dramatisk jakthistoria, en saga om prinsar och prinsessor eller en reklamfilm finns det all-

tid en skara åhörare som lyssnar och betraktar. Ju mer underhållande och fängslande berättan-

det är, desto populärare blir personen bakom och desto större blir berättandets kraft.”
58

 Förfat-

tarna menar att berättelserna kan vara sanna eller påhittade och att de kan framföras muntligt, 

skriftligt eller bildligt eller i kombination. Verksamheter som använder berättande i sin verk-
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samhet kallar det inte alltid för storytelling, även om det sätt de använder det på per definition 

(enligt Mossberg & Johansen, m fl) är vad de sysslar med.  En uppfattning jag också mött är 

att ordet ”story” står för något påhittat medan ”historia” eller ”berättelse” står för något som 

är baserat på fakta. Rolf Jensen definierar i sammanhanget ordet story som value statement, 

något som inte behöver vara vetenskapligt förankrat. Men precis som Mossberg & Johansen 

så använder jag orden story, berättelse och historia synonymt.  

Alltifrån Bibelns liknelser till IKEA:s story om grundaren Ingvar Kamprad har det gemen-

samt att budskapet ska fånga och intressera sin publik. Storytelling i den mening som ordet 

används inom företagsekonomi och destinationsmarknadsföring innebär ett koncept, metod 

eller verktyg om man så vill, för att i kommersiella sammanhang marknadsföra verksamheter 

och destinationer. Hotell och restauranger är ett par typexempel på branscher där storytelling 

framgångsrikt används de senaste åren.  

Ett exempel är restaurangen Farbror Hjördis i Göteborg.
59

 Marknadsföringsbolaget Stylt hade 

fått i uppdrag av några krögare att hitta på ett bra koncept till en ny restaurang. Med en väldigt 

begränsad budget insåg de snart att det bästa sättet att få pengarna att räcka var att köpa inred-

ningen på second hand. Frågan var bara, hur skulle man kunna motivera valet av inredning? 

Vid ett av många besök på ”Myrorna”, hittade de ett gammalt fotoalbum med ett gulnat foto 

föreställande Trollhättans kvinnoklubb på utflykt. Fotot var daterat 1914 och föreställde ett 

antal leende damer i hatt som glatt poserade framför kameran. Mitt bland damerna stod en 

mustaschprydd man, klädd i kvinnokläder. Idén till Farbror Hjördis var född. Gänget hade 

väldigt roligt kring bilden och hittade på en historia om Farbror Hjördis och hur han blivit 

förskjuten av sin släkt för att han gillade att klä sig i kvinnokläder. Men istället för att knäckas 

flyttade han till Göteborg och startade restaurang; 

Han emigrerade dock inte utan slog sig ner i Göteborg och startade den klassiska Farbror Hjördis Bar Re-

staurant och Grejer. Den stora succén som följde tvingade de andra restaurangerna att stänga eller muta 

den gladlynte Hjördis. Ett bud kom med en tygsäck med den ansenliga summa som krävdes för att farb-

rorn skulle låsa sin dörr. Därefter glömdes han bort, och avled stilla våren -59 efter 50 år på Kanarieöarna. 

Testamentet, som bara innehöll en nyckel, några anteckningar, samt en påse, ledde till att vi, de enda nu 

levande anhöriga har kunnat öppna vad som förmodligen kan ge sken av forna dagars glans på Farbror 

Hjördis.  

             Farbror Hjördis. Så skoj man kan ha med byxorna på.
60

  

Så lyder alltså reklamfirmans påhittade story till restaurangen. Det här var den första gången 

som Stylt hade använt storytelling som metod, och det av en slump. Restaurangen blev en 

succé och var framgångsrik ända till krögarna valde att gå vidare till andra projekt. Den ledde 

också till att andra krogar öppnade med liknande koncept. 

Ett viktigt mål för företag är att få nöjda kunder. Att bygga koncept runt en historia kan vara 

ett sätt att påverka tillfredsställelsen hos kunderna, menar Mossberg & Johansen. Hela eller 

delar av en verksamhet kan byggas runt en historia. Det handlar om att hitta något unikt, ett 

kärnvärde, att bygga berättelsen kring. Att marknadsföra det unika för att skilja ut sig i mäng-

den brukar i marknadsföringssammanhang kallas differentiering. Ett aktuellt exempel är det 
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nyrenoverade Stora Hotellet i Umeå där man tagit fasta på berättelsen om Umeås sjöfartshi-

storia omkring 1900- talets början. När en passande story är färdig ska budskapet spridas, 

gärna från mun till mun, som med marknadsföringstermer kallas word-of-mouth. Mystiken 

och mytbildningen kring platsen ifråga ska locka besökare av sig självt, helst utan att företaget 

behöver betala för någon reklam. För en verksamhet som ska gå runt ekonomiskt är den bästa 

marknadsförningen den som är gratis. En historia om en plats som berättas av någon man 

känner har i marknadsföringssvängen större tyngd än exempelvis reklam och annonser. Till-

verkaren av Iphone har exempelvis knappt annonserat alls. Trots det säljer de väldigt bra. Det 

beror på att de skapat goda, trovärdiga stories om produkten och om företaget Apple, som 

spridits vidare.
61

  

Jag vill förklara vissa begrepp som används i texten för att undvika missförstånd. 

Narratologi efter lat. narratio - berättelse och –logi, lära är studiet av berättandet och berät-

tandets natur, funktion och struktur, även kallat berättarteori. Narratologin är nära besläktad 

med både retoriken och semiotiken. Det har diskuterats om teorin egentligen tillförde något 

nytt. Teorin är emellertid vanligt förekommande inom studiet av litteratur och kan användas 

om berättande texter, film, bilder och kulturella artefakter som ”berättar en historia”. Narra-

tion handlar å sin sida om själva berättandet som konstform. Mieke Bal skiljer på the storytel-

ler och the narrator. Översatt till svenska betyder båda på ett ungefär berättaren. Hon menar 

att storyteller är en specifik typ av narrator. Bals resonemang tyder på att hon ser storyteller 

som en mer aktiv person än the narrator: 

The notion of the narrator needs further positioning, however. I do not mean a story-teller, a visible, fictive 

”I” who interferes in his/her account as much as s/he likes, or even participates as a character in the action. 

Such an explicit narrator is a specific version of the narrator, one of the several different possibilities of 

manifestation.
62 

Precis som Mossberg och Johansen använder jag ofta begreppen story, historia och berättelse 

synonymt. Där jag inte gör det framgår det av sammanhanget.   

Googlar man på ordet storytelling visas cirka 14 300 000 sökträffar. I ordets vidare bemärkel-

se innefattar storytelling alltifrån berättade vid lägereldar i svunna tider, till storytelling inom 

skolan i pedagogiskt syfte. Många träffar handlar om folkloristisk tradition runtom i Europa, 

där det handlar om att muntligt framföra traditionella sagor, skrönor eller myter, ofta som ren 

underhållning. Ibland är syftet främst att föra kunskap vidare om olika historiska händelser. 

Storytelling innebär i de sammanhangen muntligt berättande
63

, ett sorts skådespel som fram-

förs av berättaren live framför en publik. Storbritannien och i synnerhet Skottland har en stark 

tradition av muntligt berättande. En googling på ”Scottish storytelling” ger omkring en miljon 

träffar, som handlar om ovanstående typ av storytelling, där olika evenemang kring storytel-

ling, exempelvis festivaler, är vanliga. I huvudstaden Edinburgh finns Scottish Storytelling 

Centre som är ett byggnadskomplex som samlar en mångfald av aktörer och aktiviteter kring 

den skotska berättartraditionen. På webbsidan förklaras att storytelling är en av de äldsta 
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konstformerna. Den stimulerar fantasin och skapar en känsla av gemenskap mellan berättare 

och lyssnaren. På centrets webbsida står bland annat:  

The emphasis of traditional storytelling is as much on the telling as the story itself. Stories are recreated by 

the teller at each telling and passed on through generations. True storytelling happens when the story is told 

person to person, live, without print or technology. Nothing beats the experience of a live storytelling per-

formance for bringing tales to life.
64 

Skillnaden i framförande mellan andra former av narrativt berättande blir tydligare när vi ut-

går från den folkloristiska traditionen av muntligt berättande. Att skriva ner en historia i en 

bok är enligt ovanstående definition inte storytelling. Storyn i sig (berättelsen) är inte storytel-

ling. Det ligger i själva begreppet att det ska finnas en berättare som ska framföra eller berät-

ta (tell) historien, direkt framför en publik. Storytelling innebär alltså ett sätt att gestalta en 

berättelse. Att berätta en saga för sitt barn skulle kunna vara storytelling enligt ovanstående 

definition men för att avgränsa så diskuteras här den mer kommersiella användningen av sto-

rytelling, det vill säga att berättelsen ska vara säljande på olika sätt.  

På svenska kompliceras begreppet genom att orden lätt ger upphov till förvirring. Översätts 

storytelling till svenska blir det ”berättelseberättande” eftersom svenskan använder samma 

grundord för story och tell. Mossberg och Johansens definition av storytelling; att berätta 

eller berättande tycker jag inte säger tillräckligt vad det handlar om.
65

 Historieberättande är 

kanske en mer passande översättning, men ordet historia för tankarna till något i det förflutna, 

vilket det inte behöver handla om i exempelvis företagsberättelser. Någon precis definition är 

alltså svårt att hitta på svenska. Matts Heijbel som arbetar med storytelling i företag och orga-

nisationer förklarar varför han använder engelska uttryck och inte svenska:  

Att berätta historier kan också föra tanken till att det är underhållning och lättsamt. Och visst kan Corporate 

Storytelling vara underhållande. Men det är först och främst, som sagt, ett sätt att bygga och synliggöra fö-

retagskultur. Att befolka varumärken. Att hitta bilder och berättelser för att underlätta kommunikation till 

kunder och brukare och att underlätta rekrytering.
66

 

Heijbel skiljer inte på storytelling inom organisationen och storytelling som kommunikation 

till kunder. Eftersom Heijbel jobbar med små företag är det svårt att göra en skarp åtskillnad 

eftersom begreppen lätt går in i varandra. Det handlar ofta om att tydligöra företagets vision 

inom organisationen för att kunna kommunicera detta utåt. I princip och i större organisatio-

ner handlar storytelling om varumärkesbyggande.  

Mossberg och Johansen vill visa ”hur organisationer genom storytelling kan kommunicera ett 

koncept och planera verksamheten så att kundens alla sinnen påverkas.”
67

 De beskriver fram-

för allt hur restaurang- och hotellbranschen samt destinationer kan arbeta strategiskt med sto-

rytelling för att utveckla verksamheten och kommunicera med olika intressenter. Lyckas före-
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taget kommunicera en bra historia får kunderna en positiv känsla, vilket ofta innebär moment 

av spänning och överraskning.  

Vid en Googlesökning på ”storytelling Sverige” får man i första hand träffar som handlar om 

corporate storytelling, som innebär att berätta historien om ett företags eller organisations 

kultur och kärnvärden, vilket indirekt innebär marknadsföring för produkterna. ”Storytelling 

möjliggör för företag att kunna skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke 

och ge kunderna en upplevelse. Det kan ses som ett konkurrensmedel som når nya dimensio-

ner, något tidigare former av marknadsföring lämnat ganska orört”
68

 En tydlig definition av 

corporate storytelling hittar jag på hemsidan ”thecorporatestoryteller.com”. Corporate Story-

telling är hur de mest framgångsrika företagen använder marknadsföring och kommunikation 

för att utveckla sina företag. Det handlar om att hitta och utveckla de rätta narrativen för att 

tydliggöra och enkelt kommunicera berättelsen till kunder, investerare, media och medarbeta-

re för att motivera dem att tänka och handla på önskvärt sätt.
69

 Genom storytelling kan man 

alltså bygga varumärken för en produkt, organisation eller plats. Storytelling kan även använ-

das inom en organisation för att stärka medarbetarnas lojalitet och tydliggöra företagets mål 

och visioner. Gemensamt för storytelling är att det syftar till att plocka fram goda, ”säljande” 

historier som ska locka publik, genom att de talar till publikens känslor och behovet av upple-

velser.  

 

2.3 Sanna eller fiktiva berättelser 

Vi är vana att företag använder påhittade historier i reklam. En vanlig tevereklam handlar om 

”ICA-Stig” och hans jobbarkompisar.
70

 Ingen blir upprörd över att karaktärerna är påhittade, 

kunderna förstår ändå budskapet, roas av intrigen och besöker butiken och handlar deras va-

ror. Men många historier som används inom marknadsföring är baserade på verkligheten. 

Spelar det någon roll för publikens intresse och företagets eller museets trovärdighet om be-

rättelserna är sanna eller fiktiva och vad innebär egentligen sanning? Det ska undersökas 

närmare i detta avsnitt. 

Museernas uppdrag är förutom att samla, vårda och visa även att forska och förmedla kun-

skap. Besökare förväntar sig att de historier som berättas är autentiska. Tittar närmare så mär-

ker man att det inte är fullt så enkelt. Även museerna måste göra ett urval av vad som skall 

lyftas fram och visas upp, berättelserna måste tolkas och förmedlas via medarbetarna medan 

annat förpassas i skymundan och glöms bort. Slutprodukten av museernas urval är inte är en 

absolut, objektiv sanning. Museernas berättelser blir också en form av konstruerad historia 

liksom ICA-reklamen, om än i mindre omfattning.  

Mossberg och Johansen skriver att: ”Sanningen är ett komplicerat begrepp då den i princip 

alltid är relativ. Den som utger sig för att skildra sanningen tvingas alltid göra val och tolk-

                                                           
68

 Mossberg & Johansen (2010), 8. 
69

 Förf. okänd, “What is corporate storytelling?” http://www.thecorporatestoryteller.com/storytelling.html, 
2014-06-20. 
70

 ICA reklam, http://www.youtube.com/watch?v=whVDV4UmM48, 2014-03-17. 

http://www.thecorporatestoryteller.com/storytelling.html
http://www.youtube.com/watch?v=whVDV4UmM48


25 
 

ningar av fakta och är särskilt beroende av den förförståelse denne har av det som förmed-

las.”
71

 Enligt Jensen vill vi gärna tro att ett företags historier är sanna. Vi vill gärna veta vad 

som döljer sig i det okända. Men även om historien i sig är fiktiv kan den mycket väl accepte-

ras av besökaren. Allt bygger på att det finns någon form av överenskommelse byggt på sam-

förstånd mellan den som förmedlar berättelsen och den som tar del av den.
72

 I fallet med ICA-

reklamen finns den överenskommelsen, likaså i filmer och teveserier.  

Att resa i Arns fotspår innebär att besöka historiskt autentiska platser i Västergötland inramat 

i en fiktiv berättelse. Marknadsförarna av produkten gör ingen hemlighet av att Arn Magnus-

son är en fiktiv person. Konceptet med en påhittad historia fungerar därför att besökaren inte 

förväntar sig att historien ska vara sann. Överenskommelsen finns mellan publik och avsända-

re. Resan och besöket på de historiskt autentiska platserna är dock inte mindre intressant bara 

för att inramningen inte är sann.  

Å andra sidan, om en historia som förmedlas förväntas vara sann men sedan visar sig vara 

fiktiv finns risken att kunden blir besviken. Mossberg och Johansen tar upp ett exempel med 

en student vars mamma var ute och åt på restaurangen Joe Farelli i Göteborg. Efter besöket 

var mamman helt övertygad om att hela berättelsen bakom Joe Farelli var sann. När hon fick 

reda på att han var en uppdiktad figur kände hon sig lurad och hela upplevelsen förvandlades 

till något negativt. Lösningen kan vara att klargöra för kunden i förväg om historien bygger på 

sanning eller är fiktiv. Om mamman i förväg vetat att historien var påhittad kanske hon ändå 

hade njutit av maten och miljön och fått en bestående, positiv upplevelse. Det finns många 

exempel på uppdiktade historier som fungerar. Stora Hotellet i Fjällbacka är ett exempel där 

miljön färgas av den uppdiktade Kapten Klassens resa på de sju haven. Ett samförstånd finns 

mellan personalen och gästerna att Klassen är en fiktiv figur.
73

  

Hur pass mycket sanning en historia bör innehålla beror på användningsområdet, menar 

Mossberg och Johansen. När det gäller museer och storytelling blir det lite mer problematiskt. 

Vad händer med museernas trovärdighet om berättelserna inte är autentiska? Återigen handlar 

det om vad man som besökare eller kund förväntar sig. Som museibesökare förväntar man sig 

att få ta del av ett stycke autentisk historia. Därmed inte sagt att det alltid är vad museerna 

förmedlar. Stefan Bohman menar att äkthet, (autenticitet, genuinitet etcetera) både kan betyda 

historisk äkthet och museal äkthet. Det finns självklart ett stort intresse för historisk äkthet 

men det viktiga är att det upplevs som äkta. Miljöerna i Skansens byggnader upplevs som 

äkta, men är förstås tillrättalagda. När Bohman frågade besökarna om miljöerna kändes äkta 

så svarade de allra flesta ja. Men när han frågade om de trodde att folk levde som på Älvros-

gården tvekade många. Besökarna var medvetna om att verktygen inte hängde på väggen i 

allrummet utan i verktygsboden, och att man kanske inte hade det fullt så rent och städat 

hemma i det gamla bondesamhället. Den historiska äktheten och den museala äktheten är allt-

så inte riktigt samma sak. 
74
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Mats Heijbel anser att berättelserna ska vara sanna. Han menar att man går miste om poängen 

med storytelling om inte berättelsen är sann. Storytelling handlar om att se företaget som en 

organisation som har ett uppdrag och som ska göra en viss nytta. Att denna organisation be-

står av människor som förhoppningsvis går dit frivilligt och vars vardag bekräftas i ett antal 

berättelser förvaltade och framburna av människorna som arbetar där;  

Berättelser om hjältar och kunder. Om misstag och visioner. Om hur det började. Om sorg och glädjeämnen 

och om vad man absolut inte gillar. Poängen är att dessa berättelser, när de skördats, kan användas som ett 

kraftfullt komplement till siffror, diagram, kartor och andra abstrakta bilder av företaget och verksamheten. 

Att corporate storytelling kan befolka varumärket med verkligheten.
75 

Heijbel menar att när man hittar på en story missar man hela idén med att bygga från verklig-

heten. En påhittad story för att skapa ett tema kring en restaurang eller butik är bara använd-

bar så länge storyn är lönsam, sedan måste den skrotas. Heijbels definition av vad som är sant 

är inte så vattentät som det kan verka. Han menar att så länge kärnan eller budskapet i berät-

telsen är sann, så är det fritt fram att måla ut och förenkla.  Det är till och med nödvändigt för 

att stimulera det mänskliga berättandet.
76

  

 

3. BERÄTTELSER FRÅN VÄSTERBOTTENS LÄN 
 

 

Kulturarv, destinationer och turism har de senaste åren blivit allt mer ihopkopplat. Museer och 

kulturarv har blivit kommersialiserade och konkurrerar idag om betalande besökare som pro-

dukter på en marknad. För att förklara hur detta hänger ihop med storytelling och berättelser 

ska jag beskriva ett exempel på en destination som utvecklats under de senaste två decennier-

na.  

Guldriket eller Gold of Lapland (GoL), är en destination i norra Västerbotten som bygger på 

gruvnäringens historia. Idag är destinationen ett väl utvecklat turistmål med en mångfald se-

värdheter och verksamheter. Via webbsidan goldoflapland.com kan besökare boka hela paket 

med resa, boende och aktiviteter. Guldriket bestod till en början av Forum Museum Rönnskär, 

Vildmarksgruvan i Varuträsk, Linbanan i Norsjö, Underjordskyrkan i Kristineberg, Sagabio-

grafen i Adak, Museet Bergrum Boliden och Malå Geomuseum. Efterhand har nya besöksmål 

anslutit sig till Guldriket, däribland Ostriket söder om Skellefteå och Skogsmuseet i Lycksele. 

GoL drivs som en ekonomisk förening som fungerar som paraplyorganisation för medlem-

marna. De anslutna verksamheterna förväntas drivas som företag och får genom medlemska-

pet, som kostar 2 000 kronor per år, hjälp med exempelvis marknadsföring och utbildning. 

Tanken med att samla verksamheterna under ett och samma tak bygger på idén med synergi-
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effekter, det vill säga att summan av medlemmarnas verksamheter blir större tillsammans än 

var och en för sig. Medlemmarna ska arbeta tillsammans för att utveckla destinationen.
77

 

EU:s strukturfonder har till stor del bidragit till utvecklingen av destinationer som Guldriket. 

Västerbottens Turism har under 00-talet initierat flera projekt som syftar till utveckling av 

länets turistnäring. År 2011-2013 har projektet AC International arbetat för att samordna tu-

ristsatsningar inom länet för att anpassas mot en internationell marknad. Utländska turister har 

ofta högre krav på samordnad service, boendestandard och kvalitet på restauranger än vad 

Sverige hittills kunnat erbjuda. Förenklade sätt att boka resandepaket som till exempel via 

goldoflapland.com är ett sätt att möta denna efterfrågan .
78

 

Många av sevärdheterna, de industrihistoriska minnesmärkena och museerna inom Guldriket 

drivs inte sällan av entreprenörer, eldsjälar som kanske sällan har sin bakgrund i museiområ-

det. Torkel Molin, Richard Pettersson och Dieter Müller vid Umeå Universitet genomförde 

för några år sedan projektet ”Kulturarvet och entreprenören”. Projektet gick ut på att undersö-

ka entreprenörsstyrt kulturarv inom Guldriket. Undersökningen gick till så att forskartruppen 

besökte de olika besöksmålen och intervjuade de entreprenörer som drev dem. Flera av be-

söksmålen kretsar kring industrihistoriska minnesmärken, som Bergrum Boliden, Världens 

längsta linbana och Forum Museum Rönnskär. Andra platser som besöktes var Underjords-

kyrkan i Kristineberg och Sagabiografen i Adak.  

Forskarna inledde projektet med en del förutfattade meningar. Det handlade om att några ent-

reprenörer ville utnämna sina speciella områden till kulturarv. Forskartruppen förväntade sig 

att möta personer drivna av profithunger snarare än en vilja att bevara ett för trakten unikt 

kulturarv. Efter att ha besökt de olika ställena och pratat med entreprenörerna så fick de ändra 

uppfattning. Vad de såg var att dessa människor främst var ute efter att bevara, vad de själva 

ansåg som viktiga kulturhistoriska minnen för eftervärlden.   

Forskarna menar att när experter på kulturarv ska bestämma vad som ska utnämnas till kultur-

arv så blir utfallet ofta ett annat än om det är ”vanligt folk” som gör urvalet. Därför hade för-

modligen inte linbanan eller de övriga besökmålen valts ut att bevaras. En stor del av länets 

industriella historia hade därför förmodligen fallit i glömska. Forskarnas slutsats är alltså att 

destinationen Guldriket aldrig skulle ha skapats om inte satsningarna kommit från lokala aktö-

rer på gräsrotsnivå. Att urvalet redan är gjort och initialt är betalat av entreprenörerna själva, 

är en fördel när sedan myndigheter och kommunal finansiering går in, och är även i linje med 

ett ökat krav på demokratiska urvalsprocesser.  

De kunde dock urskilja vissa möjliga problem med entreprenörsstyrt kulturarv.  

Till skillnad från historisk kunskap, som i akademisk form kräver kritiskt prövning, källhän-

visning och andra vetenskapliga belägg, bygger berättelser i entreprenörstyrt kulturarv ofta på 
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föreställningar och muntlig tradition.
79

 För att exemplifiera hur forskarna definierar ordet kul-

turarv förklaras i ett senare avsnitt i rapporten att kulturarv har en påtaglig koppling till emo-

tionella och existentiella värden. Även om inte kulturarvets berättelser går helt fria från be-

lägg, så prövas sällan autenticitetsanspråken. ”Ingen frågar exempelvis efter den historiska 

sanningen bakom Vasaloppets berättelse om den blivande Vasakungen”
80

, menar forskarna.  

Vid fältundersökningarna vid de olika besöksmålen framkom vissa berättelser som användes i 

guidningar och liknande;  

Guidernas berättelser knyts till de fysiska spåren och platsen. Lämningarna ger substans åt berättelserna 

och utgör på så sätt fysiska orsaker till varför berättelserna berättas på just dessa platser. Detta innebär att 

de entreprenörer som bedriver verksamhet med kulturarv som bas också har ett starkt intresse av att beva-

ra de fysiska lämningar kring vilka de bedriver sin verksamhet.
81

  

Vid Bergrum Boliden förmedlas ramberättelsen om Guldriket, historier från gruvepoken, om 

arbetare och deras hem. Vid linbanan berättas historien om dess snabba tillkomst och här sam-

las också berättelser kring sägner och skrock. Berättelserna i Kristineberg bygger på gamla 

profetior om den kristusgestalt som sprängdes fram i berget vid en underjordssprängning på 

40-talet. Sagabiografen i Malå bygger sina berättelser på historien om Östen och Edits liv och 

biograf och de gamla gruvsamhällena. De här berättelserna ger liv och mening åt platserna 

och artefakterna. Entreprenörerna bevarar detta i kommersiellt intresse. Så länge folk betalar 

för att höra berättelserna kommer de fortsätta berättas. Men vad händer om kunderna tröttnar? 

En risk, som forskarna ser, kan vara att bara de berättelser som är säljbara fortsätter berättas, 

och de övriga förpassas i glömska. Om kunderna får styra utbudet kan bevarandet riskeras bli 

behovsrelaterat till skillnad från den professionella minnesvårdens mål mot beständighet. 

Forskarna såg även liknande problem vid ägarskifte, att känslan för tingen inte förs över till 

nästa ägare.  

Samtidigt som entreprenörer driver museer finns också en annan tendens. Större museer för-

väntas idag agera likt företag. Därför skapas ett slags hybrider av museer och företag, en mo-

dell som kräver ett mer marknadsanpassat tänkande.
82

 Många museer som exempelvis Väs-

terbottens museum har omvandlats till aktiebolag, vilket inte behöver vara negativt i sig. 

Många gånger genererar konkurrenstänkandet mer kreativitet och leder till utveckling och 

diversifiering av verksamheterna. En möjlig risk är att museerna som företag har ett ökat krav 

på ekonomiskt hållbara resultat och att fokus flyttas till siffror och statistik bort ifrån deras 

egentliga grunduppdrag, att samla, vårda och visa. Museerna ska konkurrera om besökarna 

och öka på statistiken med hjälp av säljande arrangemang. En risk är som jag ser att säljande 

jippon och upplevelser konkurrerar ut vetenskapligt förankrad historia. Men jag tror att bara 

medvetenheten finns och att ”gräsrotsfolk” som entreprenörer, samarbetar med experterna 

som sitter på antivarisk kunskap och liknande så behöver inte problemen uppstå. Tillsammans 

kan de hjälpas åt att förvalta kulturarvet på ett hållbart sätt. 
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3.1 Storytelling och varumärkesbyggande i Ostriket  

Ostriket kan ses både som en turistattraktion och en marknadsföringsarena för varumärket 

Västerbottensost. Destinationen består av Robertsfors kommun samt kommundelarna Löv-

ånger och Burträsk inom Skellefteå kommun. Ostriket marknadsförs som ”Hembygd för vår 

unika Västerbottensost”.
83

 En ost som inte bara funnits som ingrediens på nobelmiddagen, 

August Strindberg ska även ha skaldat om den i en av sina dikter. Är ostens popularitet en 

slump eller finns medvetna strategier bakom framgångarna? Som vi ska se beror framgångar-

na inte bara på ostens enligt många, förträffliga smak utan även på medveten marknadsfö-

ringsstrategi. Osten omgärdas av historier och myter som kommuniceras i marknadsföring, 

utställningar och andra kanaler. Syftet med detta kapitel är att visa hur ett produktvarumärke 

kan byggas upp med berättelser kring samma tema. Jag vill även visa hur delar av samma 

story kan plockas ut för att användas i andra sammanhang, såsom byggande av organisations-

varumärke eller utställning. Ett annat syfte är att undersöka berättelsernas autenticitet för att 

återkoppla till resonemanget kring trovärdighet. Jag vill även undersöka vad som händer när 

gamla berättelser börjar användas i marknadsföring för en kommersiell produkt.  

 

Den berättelse jag tog med mig från ett besök vid Ostens lager i Ånäset för ett par år sedan är 

den om mejerskan Ulrika Eleonora Lindström. Hon ska en dag år 1872 ha ”uppfunnit” osten. 

Kanske av misstag, kanske medvetet. Ingen tycks veta säkert. På webbsidan för Västerbot-

tensost är det också den berättelsen som tydligast framträder. Man gör en grej av ”Hemlighe-

ten”, vilket anspelar dels på själva tillkomsten av osten, dels på det hemliga receptet som bara 

ett fåtal personer känner till. Hemligheten omgärdar även själva tillverkningen. Enligt de hi-

storier som berättas på webbsidan vet ingen exakt hur det går till när osten får sin speciella 

karaktär. Inte ens ostmästaren själv tycks veta. Det sägs att försök har gjorts att tillverka osten 

på andra mejerier men det har inte lyckats. Varför den bara går att tillverka vid Burträsk Me-

jeri är det alltså ingen som vet. Däremot finns ett antal ”teorier” om hur det går till.
84

 Myterna 

och teorierna känns även igen från Norrmejeriers tevereklam. Där pratas det om vattnet, mjöl-

ken, marken och till och med att det skulle röra sig om en meteorit som slagit ner.
85

  

För att undersöka de historier som skapats kring osten begav jag mig till Burträsk och Väster-

bottensostens Besökscenter som ligger vägg i vägg med Burträsk Mejeri där Västerbottensos-

ten tillverkas. Utställningen har funnits i den nya tappningen sedan 2012 men redan tidigare 

fanns en utställning i anslutning till mejeriet. Ostens Hus som det hette i det första skedet in-

vigdes 2003 och finansierades genom ett samarbete med lokala organisationer, landsting, fö-

retag och Skellefteå kommun. Utställningen handlade då i något högre grad om bygdens hi-

storia, än den gör idag. Nu ligger utställningens fokus mer kring själva osten, tillverkning och 

liknande. Många av berättelserna i dagens utställning fanns redan i den tidigare utställningen. 

Den har senare kompletterats med ytterligare muntligt och skriftligt material med berättelser 

som samlades in under en kampanj som Norrmejerier genomförde i samarbete med kommu-

nen, bygdens invånare och Skellefteå museum.  
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3.1.1 Hemligheten – en narrativ analys 

Västerbottensostens Besökscenter använder sig, precis som webbsidan, av ett antal historier 

för att berätta om den berömda osten i synnerhet och om bygdens mejerihistoria i allmänhet. 

”Hemligheten” och de myter och historier som omgärdar osten kommuniceras via olika kana-

ler, i utställningen, vid guidningen, i reklam, på webben och i broschyrer. För att illustrera hur 

en berättelse kring en produkt kan konstrueras för att användas i olika sammanhang och syf-

ten ska jag göra en narrativ analys av den mest förekommande storyn kring Västerbottensos-

ten, den om hur den en gång ”uppfanns”. Så här berättar sammanfattningsvis vår guide, Olivia 

Schönfeldt: Ulrika Eleonora arbetade vid Gammelbyns mejeri, ett stenkast från nuvarande 

Burträsk Mejeri. Att jobba på mejeri var på den tiden ett kvinnoyrke. När Ulrika Eleonora var 

i trettioårsåldern fick hon ett arv på 500 riksdaler som hon använde till en utbildning på meje-

riskolan i Degeberg i Västergötland. Där lärde hon sig göra Västgötaost, en kunskap hon tog 

med sig när hon senare började arbeta som piga på nystartade Gammelbyns Mejeri i Burträsk. 

Efter ett par år blev hon erkänd som skicklig mejerska i mejeriet. Ingen vet vad som riktigt 

hände den dagen Västerbottensosten kom till. Det kan ha varit så att hon medvetet beslutade 

att prova ett nytt recept. Vad man vet är att Ulrika Eleonora arbetade ensam denna dag på 

Mejeriet i Burträsk. ”Vad som sedan exakt hände är det ingen som säkert vet, men enligt 

muntlig tradition ska Ulrika Eleonora ha blivit distraherad av en uppvaktande mjölkdräng 

vilket gjorde att hon missade att passa ystkaret ordentligt. Processen ska då ha avstannat så att 

hon fick värma upp ostmassan på nytt, vilket ska ha skapat den speciella karaktären på osten”, 

berättar guiden och fortsätter: ”Det kan också ha varit så att det helt enkelt var lite svårt att 

hinna passa ostkaret eftersom hon denna dag fick sköta alla sysslor själv. Men vi vill gärna tro 

att hon var väl medveten om vad hon gjorde. Ulrika Eleonora var en duktig mejerska och det 

är inte helt osannolikt att hon den här dagen beslutade sig för att prova ett nytt recept. Att det 

var en tidig form av produktutveckling hon sysslade med. På den här tiden kunde en sådan 

vetenskaplig bedrift inte tillskrivas en kvinna, varför historien om drängen kan ha hittats 

på.”
86

 

Guidens berättelse består egentligen av flera berättelser, eller varianter av samma historia. En 

formulering man ofta möts av i sammanhanget är ”Ingen vet helt säkert vad som hände den 

berömda dagen 1872“. Ur narrativt perspektiv är det en smart formulering. Denna enda me-

ning rymmer egentligen hela ”hemligheten”. En slags gåta som stimulerar fantasin och motta-

garens känslor. Man vill själv försöka lösa mysteriet. Även om tillverkarna har haft turen att 

ha den här historien gratis att bygga varumärket kring så är det smart att använda sig av den 

eftersom den fångar mottagarens intresse.
87

 ”Hemligheten” är alla komponenter av denna hi-
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storia, det som gör osten unik och speciell. Egenskaperna skiljer ut osten från andra ostar, 

vilket är vad produktvarumärken i grunden handlar om.
88

 

Innan guiden visar oss till själva tillverkningsrummet hinner jag titta lite på utställningen. 

Utställningen är uppbyggd av asymmetriskt staplade kuber uppsatta på väggarna med omväx-

lande text och gamla fotografier. Ibland bryts kuberna av med montrar med enstaka föremål i. 

I utställningen berättas något bredare om bygdens mejerihistoria, än i guidningen, på hemsi-

dan och i reklamfilmerna. Även här möts vi av berättelsen om mejerskan Ulrika Eleonoras 

livshistoria och hur det kan ha gått till den dagen när osten uppfanns. Här finns även berättel-

ser om bygdens mejerihistoria över drygt 150 år och den fortsatta utvecklingen fram till da-

gens mejeriverksamhet, med andra ord ganska typiska utställningstexter.  En annan del av 

utställningen fokuserar på den nutida tillverkningsprocessen som ska säkra en god kvalitet på 

osten. Andra delar handlar om nutida ambassadörer för Västerbottensosten, det vill säga kän-

diskockar som exempelvis Tommy Myllymäki som använder osten i sina recept. Tillverk-

ningsprocessen och kändiskockarna utgör kvalitetsstämplar som ger osten ett mervärde förut-

om sin basfunktion som föda. Mervärdet är känslan av trygget och kvalitet. Budskapet är ”om 

kändiskockarna använder osten så måste den ju vara jättebra” Det kan också handla om ima-

geskapande. Att sälja produkter med hjälp av kändisar är ett gammalt välbeprövat marknads-

föringsknep. 

Tillbaka till en av historierna kring mejerskan: 

Var det kärlek som skapade Västerbottensosten? Enligt folksägen blev den skickliga mejerskan Ulrika Ele-

onora Lindström på Gammelbyns Mejeri här i Burträsk en dag 1872 så distraherad av en uppvaktande 

mjölkdräng att hon glömde passa ystkaret ordentligt. Den färdiga osten ansågs misslyckad och glömdes 

bort på en hylla. Långt senare smakade någon den och upptäckte den fantastiska och unika smaken. Så kär-

lek ligger kanske bakom tillkomsten av Västerbottensost?
89

 

Enligt Mossberg och Johansen stimulerar historier fantasi och föreställningar. Det här är en 

historia som fångar sin läsare på ett medvetet sätt. På dessa få rader ryms både romantik, my-

stik och återigen, hemligheter. Här stimuleras fantasin att tänka vidare på vad som kan ha 

hänt. Hade hon en hemlig affär med mjölkdrängen? Det är smart att inte formulera någon fär-

dig tolkning av händelseförloppet, utan att besökaren får tolka själv. En bra story byggs upp 

av vissa ingredienser eller grundelement, dessa är budskapet, konflikten, rollfördelningen samt 

handlingen.
90

 Budskapet i Romeo och Julia är att kärleken övervinner allt. Budskapet i ovan-

stående historia är möjligen att kärlek skapade Västerbottensosten. Konflikten är att mejers-

kan har svårigheter att sköta sitt arbete eftersom hon blir distraherad av den uppvaktande 

mjölkdrängen. En förutsättning för en bra story är att vi kan känna igen oss i de olika perso-

nerna.  Att vi kan identifiera oss med deras känslor av sorg, glädje och rädsla. ”En god berät-

telse är känslomässigt autentisk”
91

 som Mossberg och Johansen formulerar det. För att kunna 

berätta en historia måste den utspela sig via olika typer av rollkaraktärer. I klassiska äventyr 

finns det ofta bestämda rolltyper, där de viktigaste ofta är hjälten, skurken, hjälparen och mot-
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tagaren. 
92

 Mejerskan Ulrika Eleonora är i denna berättelse hjälten som skapar den fantastiska 

osten medan mjölkdrängen får spela både skurk (störande moment) och hjälpare (var det kär-

lek som skapade osten?). Lösningen på konflikten är att Västerbottensosten uppfinns och mot-

tagaren är förstås vi konsumenter som får smaka osten. Med hjälp av dessa narrativa byggste-

nar byggs en berättelse upp för att skapa intresse och väcka positiva känslor hos läsaren eller 

åhöraren. Ett av syftena med storytelling är att skapa rykten som sprids från mun till mun, 

med marknadsföringsterm word-of-mouth. Chansen till ryktesspridning ökar om historien är 

tillräckligt annorlunda och engagerar oss känslomässigt, menar Mossberg & Johansen.
93

 

 

3.1.2 Myten om meteoriten   

En del av ”hemligheten” är själva tillverkningsprocessen av osten. Många har sett teverekla-

men för Västerbottensost som finns i ett antal varianter. Filmerna inleds med följande berät-

tarröst: ”Varför går det bara tillverka Västerbottensost på det lilla mejeriet i Burträsk? Ingen 

vet varför”. Handlingen bygger på några olika hypoteser kring detta. I reklamen får vi möta 

vad som verkar vara folk från Burträskbygden i deras vardagsmiljöer. ”Det är en meteorit som 

har slagit ner. Och av det blev området kalkrikt!” säger en äldre herre med säker stämma i den 

första scenen, medan hans fru häller upp kaffe, muttrandes ”Skitsnack”. I nästa scen möter vi 

några handarbetande kvinnor som sitter samlade kring ett bord. Åsikterna går isär om vad som 

är orsaken till att den speciella osten bara går att tillverkas här. ”Visst är det vattnet?” säger en 

kvinna.  ”Nä, men det är mjölken”, säger en annan tvärsäkert, varefter samtliga börjar prata i 

mun på varandra.
94

  

I en annan variant av reklamfilmen möter vi en kepsprydd ung man vid sin traktor; ”Det är väl 

nå speciellt me marken kanske, me backen”, säger han på klingande västerbottniska. I nästa 

scen möter vi en mjölkbonde med respektive som säger att ” Norrmejerier har ju gjort mycket 

undersökningar med oss bönder som har levererat till Burträsk. Men de har väl inte kommit 

fram till nå’nting egentligen”. Reklamen avslutas med samma konstaterande att osten bara går 

att tillverka vid det lilla mejeriet i Burträsk.
95

  

Spekulationerna låter väldigt spretiga och närmast mytologiska. Min första tanke var att de 

här historierna är produkter av reklamproducenterna. När jag undersökt saken närmare blev 

min slutsats en annan. Agneta Andersson, varumärkesansvarig på Norrmejerier, bekräftar att 

det faktiskt har gjorts kvalitativa försök att tillverka osten på andra ställen för att möta efter-

frågan, vilket inte lyckats. Hon är närmast ansvarig för marknadsföringen av Västerbottensost 

och var med redan 2009 när Norrmejerier tog över verksamheten vid Burträsk Mejeri. Jag bad 

henne berätta hur storytellingen kring Västerbottensosten började; 

Det började egentligen… vi lanserade en kampanj kring 2009. Där vi tog fram ny story, eller story… det 

är ingen story, det här är fakta. Vi började så här: Hur ska vi berätta den här historien som finns kring 
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Västerbottensosten på ett bra sätt så att det kommer fram med all tydlighet att det finns en historia att be-

rätta och att det finns myter som vi vill ska befästa den här ostens status egentligen? Alla de här myterna 

och berättelserna som finns är ju hämtade från trakten och historieböcker, så det är ju, det här är ju ingen 

fiktiv berättelse som vi har berättat via annonser, tv och webb och alla andra kanaler utan det är faktiskt 

människor som har berättat, finns, tror på hur det faktisk är så hur Västerbottensost… kom till och att den 

bara kan göras i Burträsk.
96

 

Till skillnad från många restauranger som använder fiktiva historier och personer att bygga 

storytelling kring, är alltså historierna kring Västerbottensosten inte påhittade. Historierna har 

redan funnits där. Berättelserna om meteoriten, vattnet, marken och mjölken är inte en pro-

dukt av reklammakarna utan tycks vara historier som verkligen florerar i bygdens muntliga 

tradition; 

Så att vi har ju ingen ensamrätt till spekulationerna eller myterna eller kalla det vad du vill. […] Idag är 

det så att de facto så har vi ett forskarteam i Köpenhamn som har forskat ett antal år kring ostens person-

lighet och benägenhet att inte vilja tillverkas någon annanstans än i Burträsk. Och då har man ju inte hittat 

några fakta som liksom knäcker koden till det här. Och det är ju en nutidshistoria. Det befäster ju, det 

finns många myter och den är egensinnig. Den gör som den vill och att vi inte vet exakt hur det går till. 

Men det är ingen story för oss, utan det är verklighet.
97

 

Guiden Olivia har arbetat på besökcentret i sju år. Hon berättar om en betydligt äldre släkting 

till henne vars moster ska ha arbetat tillsammans med mejerskan Ulrika Eleonora på mejeriet. 

Han har för Olivia även bekräftat teorin om meteoriten. ”Det sägs då att en meteorit ska ha 

slagit ner och skapat sjön Burträsket, och att vattnet där då ska ha blivit extra kalkhaltigt. Det 

har sedan gått ner i jorden och när korna sedan betat av gräset häromkring så ska mjölken fått 

en speciell karaktär, som påverkar tillverkningsprocessen”.
98

, säger Olivia och berättar att 

Norrmejerier har gjort försök att skapa osten på andra ställen, bland annat i Umeå. Tanken var 

att tillverkningen skulle flyttas dit för att möta den växande efterfrågan. Det fungerade inte. 

Olivia berättar också att forskarna har tagit prover men att det inte gått att påvisa den exakta 

orsaken. En annan teori är att hemligheten ligger i själva huset. Att den speciella bakterieflo-

ran i det nuvarande mejeriet följt med från det gamla mejeriet. En tredje teori är att de linne-

dukar som används till att svepa osten i vid lagring påverkar ostens speciella karaktär. Norr-

mejerier har alltså fått dessa historier gratis att bygga sin storytelling kring. Jag frågar om de 

har tänkt i termer av storytelling som marknadsföringskoncept när de format berättelserna.  

Nej, det här är ju en marknadsförares dröm att skapa stories kring sina produkter eller sitt varumärke eller 

vad det är för någonting, men vi har ju inte behövt skapa någonting. Det här har ju varit en naturlig del för 

varumärket och för produkten och bygden. Så vi har ju bara behövt skrapa på ytan egentligen och ta reda 

på vad är det vi kan berätta som är relevant för varumärket och för osten.
99

  

Berättelserna i det här fallet har som sagt redan funnits som en del av ostens historia att ösa 

ur. De har bara behövt lyftas fram, förstärkas och göras tydliga och begripliga. Jag för in in-

tervjun på de människor som förekommer i tevereklamen. Agneta förklarar att det är verkliga 

personer i Burträsk som har fått framträda med sina olika teorier och berättelser kring osten. 
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Filmteamet har bara ställt frågan, så har de filmade personerna fått svara fritt. Det är i sam-

manhanget även intressant hur min informant tolkar ordet story. Som jag uppfattar det menar 

hon att en story är lika med en, åtminstone delvis, fiktiv berättelse. Storytelling för henne in-

nebär då att hitta på en berättelse kring en produkt eller verksamhet. På frågan om Agneta tror 

att folk som ser reklamen uppfattar den som autentisk svarar hon: 

Ja det tror jag, vi gör ju mätningar på den. Vi tittar ju på vad den här kommunikationen ger och inte och 

man har en oerhört stark känsla för de här filmerna och […] även om de här har gått i många år nu så ut-

trycker man inte att man blir trött på dem, och det är ju väldigt sällan som reklam inte blir tröttande utan 

man tjatar gärna om de här och att […] de ger en positiv känsla fortfarande.
100

 

Jag för in samtalet på att det har blivit populärt med storytelling kring hotell och restauranger. 

Jag säger att det i dessa sammanhang är lite mindre noga med vad som är sant och inte. Jag 

frågar vad Agneta tycker om det, med tanke på trovärdighet; 

Det är ju så här att självklart så ska man ju hålla sig till den sanning man känner till. Jag tycker ju inte 

man ska lägga till bara för att verka vara någon annan än det man är eller som produkten är eller restau-

rangen är eller någonting. Självklart, det tycker jag inte, men man kan ju bara lyfta fram… Har man inte 

bättre fördelar att lyfta fram än att faktiskt inte vara sanningsenlig då bör man nog tänka ett extra varv 

känner jag.
101

  

3.1.3 Imageskapande och känslor 

Att mejeriet gärna mitt bland alla myter vill förmedla en syn på att ostens upphovsmakerska, 

Ulrika Eleonora Lindström, var medveten om vad hon gjorde den berömda dagen framgår 

även i utställningens texter. I berättelsen om den uppvaktande mjölkdrängen heter det ”den 

skickliga (min kursiv.) mejerskan”.
102

 En möjlig tolkning är att mejeriet inom organisationen 

vill kommunicera att det helt enkelt handlade om produktutveckling. Hon kanske helt enkelt 

experimenterade sig fram till ett nytt recept. En sådan story blir dock lite tråkig att använda i 

marknadsföring. Däremot kan företaget använda den för att stärka lojaliteten inom organisa-

tionen och medvetandegöra företagets kärnvärden inifrån, för att sedan kommunicera detta 

utåt. Det handlar då om att bygga ett organisationsvarumärke.
103

 På frågan om berättelserna är 

tänkta att förmedla några speciella kärnvärden svarar Agneta Andersson;  

Den här genuiniteten, att det är ett hantverk, att ta ner det till mänsklig nivå. Att det faktiskt finns männi-

skor som gör det här, alltså den lilla människan, även om det är ostmästaren som är kungen för oss idag 

som gör osten, men att den lilla människans hantverk som gör det här unika smaken och den unika pro-

dukten. Och också då kvalitetssäkra för vår produktion helt enkelt och det i sig stärker ju varumärket.
104

 

 

Produktvarumärket och organisationsvarumärket kan vara svåra att skilja åt. Produktvarumär-

ket syftar till att skapa mervärde utöver produktens basfunktion, exempelvis god kvalitet. Or-

ganisationsvarumärket har en bredare målgrupp (där bl a finansiärer ingår) och är ett verktyg 

för att skapa en ”igenkännbar och särskiljande stil eller image samt för att inge tillit hos mål-
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gruppen”.
105

 Denna dualism finns inte hos produktvarumärket, menar Molin och Pettersson. 

Epitet som den lilla människan, hantverket och den unika smaken hjälper till att skapa den 

image företaget önskar. Genuint, äkta hantverk står för kvalitet som troligtvis tilltalar interna 

och externa intressenter, så som chefer, anställda, leverantörer och andra samarbetspartners. 

Varumärket utgår alltså från företagets kultur och uttrycker gemensamma värderingar och 

målsättningar. Det är således viktigt att den interna bilden stämmer överens med den yttre 

imagen.
106

 Att mejerskan sysslade med produktutveckling är som jag ser det storyn om att 

mejeriet redan från början utvecklade produkter på ett skickligt och genuint sätt, en story som 

framför allt syftar till att stärka lojaliteten och tilltron inom organisationen.  

 

De övriga historierna sprungna ur muntlig tradition väcker känslor och positiva associationer 

hos kunden, därför är de användbara för att stärka produktvarumärket. Rolf Jensen menar att 

kunder idag söker fylla de högre behoven av egen utveckling och självförverkligande, enligt 

Maslows behovstrappa. Enligt denna behovstrappa behöver vi människor först och främst 

fylla basbehov såsom skydd, mat och socialt umgänge. I det västerländska samhället är dessa 

behov oftast fyllda. Vi har också flyttat upp behovet av att äga och till att uppleva och kombi-

nera avkoppling med ständigt lärande. Upplevelsedesign har blivit ett begrepp inom mark-

nadsföringsområdet. Här ingår att involvera alla sinnen och skapa emotionella upplevelser. Ett 

framgångsrikt varumärke sätter igång känslor hos kunden. En bra historia kring varumärket 

bidrar till kundens upplevelse av produkten. Mossberg och Johansen diskuterar kring olika 

tolkningar av vad ett varumärke är idag. J.B. Twitchell ger varumärket en narrativ tolkning: 

”… för mig är ett varumärke helt enkelt en historia kopplat till ett tillverkat föremål”.
107

 En-

ligt D.B. Holt fungerar varumärket som skapare eller ramverk av en ”identitetsmyt” som be-

rättas och återskapas genom varumärkesägaren, reklammakarna, kunderna och representanter 

för kulturindustrin. Varumärket får till och med en karaktär av mänskliga drag. Mossberg och 

Johansen menar också att: ”Varumärkets viktigaste roll är normalt att vara hjälte eller hjälpa-

re och handlingen förmedlas löpande i form av olika typer av marknadskommunikation”.
108

 

Det kan appliceras på varumärket Västerbottensost, som i reklamen ges mänskliga egenskaper 

som exempelvis egensinnig.
109

 Hjälterollen blir tydlig i berättelserna om den enskilda männi-

skan som skapat osten helt på egen hand. I utställningen och på guidningen får man veta att 

det var kvinnor som arbetade i mejerierna som mejerskor på den tiden. Även om det är kvin-

norna som var de egentliga hjältarna så är det varumärket som idag förmedlar den berättelsen.  

 

Guiden Olivia berättar också om själva tillverkningsprocessen, en annan berättelse som kom-

municeras. Vi står utanför en stor glasruta och tittar in i själva mejeriets hjärta, där osten 

ystas, får sin runda form och läggs i saltlake. De hanteras invirade i linnedukar, precis som de 

alltid gjort. Allt görs enligt ett gammalt recept som bara några få invigda lär känna till. Innan-

för glasrutan är produktionen i full gång. Ett par anställda står och handvänder ost efter ost. 25 
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kilo styck väger de, får vi veta. Osten fraktas sedan till Ånäset där de lagras på granhyllor i 

minst 14 månader. Linnet, granhyllorna liksom andra unika delar av tillverkningsprocessen 

tros kunna vara en del av orsakerna till ostens speciella karaktär. Guiden nämner att det på 

den tiden fanns ett trettiotal mejerier runtom i Västerbottens län jämfört med dagens två. Just 

denna berättelse innehåller ganska mycket av bonderomantik och vår längtan efter det lantli-

ga, ursprungliga och naturliga som Rolf Jensen diskuterar. Hans exempel med de ekologiska 

äggen som i Danmark tagit femtio procent av marknaden, är en markör för den nutida längtan 

efter lantlig ”enkelhet”.
110

 Norrmejerier har också tagit fasta på det i sitt varumärkesbyggan-

de. Berättelsen om ostens traditionella tillverkningsprocess skapar en känsla av nostalgi, som 

många tilltalas av.  

Till skillnad från många andra företag, produkter, restauranger eller hotell som måste uppfin-

na en karaktär eller en historia, har Ulrika Eleonora funnits på riktigt. Den regelbundna do-

kumentationen av osttillverkningen som mejerskan och hennes kollegor gjorde, gör att man 

kunnat fastställa hur det faktiskt gick till. Idag arbetar främst män i mejeriet, men under meje-

riernas barndom var det här ett kvinnoyrke. Även ur genusaspekt är det positivt att denna bit 

av kvinnohistoria lyfts fram och förmedlas via varumärket Västerbottensost. När jag först såg 

reklamfilmerna för ett par år sedan uppfattade jag dem som rent fiktiva. En produkt av någon 

reklamfirma som anlitats av Norrmejerier. Men efter att ha besökt museet och intervjuat före-

tagets varumärkesansvarige har jag ändrat inställning. Min uppfattning är att berättelserna 

bygger på verklig muntlig berättartradition som faktiskt florerar bland invånarna i bygden. De 

olika teorierna om meteoriten, marken, vattnet och mjölken visar sig vara delar av en och 

samma historia. Autenticiteten i dessa myter kan man förstås inte med säkerhet mäta. Det 

hade kanske varit intressant att göra en egen undersökning bland invånare i Burträsk för att 

höra vad de anser vara sant och inte i dessa historier. Men vad som är sant eller inte i själva 

myterna kanske inte är det västentliga här. Det intressanta är att historierna existerade bland 

människor i trakten innan man ens hade kommit på tanken med ett ”ostrike”. Som Agneta 

Andersson nämnde är berättelserna förstärkta och anpassade för marknadsföring. Storytelling 

behöver inte betyda att man hittar på, men urval och fokus blir förstås ett annat. Bygdens hi-

storia har tonats ner och det märkvärdiga och unika med osten har förstärkts. Jag tycker det är 

bra att ett kommersiellt företag som Norrmejerier använder sig av verkliga historier kring sin 

produkt, även om de är komponenter i en marknadsföringsstrategi. Det är viktigt eftersom de 

även ansvarar för en utställning som är klassad som arbetslivsmuseum, på grund av dess inne-

håll som berättar om en väsentlig del av Västerbottens mejerihistoria. Som kommersiellt före-

tag har de kanske inget moraliskt ansvar att förvalta denna historia, men det är hedersvärt att 

det ändå görs. Samtidigt har Norrmejerier som min informant antydde, skalat ner den bygde-

historiska delen av utställningen till förmån för ostens tillverkningsprocess och nutida ambas-

sadörer för osten. De kunde också valt att lägga ner hela utställningen och bara satsa på teve-

reklam, men de valde att ha den kvar. Det överraskade mig något att det låg någon verklighet 

alls bakom historierna eftersom mina fördomar om reklam var att de mestadels bygger på 

fiktion. Att företaget använder sig av verkliga historier och personer i reklam påverkar trovär-

digheten inte bara på företaget utan även på utställningen, vilket säkert i någon mån bidrar till 
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andra utställningars och museers trovärdighet. 

 

 

3.2 Storytelling i Projektet Västerbotten – Berättarnas län 

 
”Det finns många olika sätt att använda sig av berättelser för att marknadsföra varor, tjänster 

och destinationer”
111

. Det menar Marianne Folkedotter som är berättarantikvarie vid Väster-

bottens museum och även projektledare för EU-projektet Västerbotten – Berättarnas län. I 

projektet har hon och Jenny Eklund (affärscoach och inspiratör) satt ihop en utbildning i sto-

rytelling för företagare inom turistnäringen. Cirka 70 representanterna från länets besöksnär-

ing har fått hjälp att plocka fram berättelser att använda i verksamhetens marknadsföring. 
 

I utbildningen som Jenny Eklund och jag utformat och lett har vi fokuserat på vad var och en vill lyfta 

fram, vad de anser är kärnan i verksamheten och varför de vill berätta om just det. Därefter har de fått leta 

bland sina egna erfarenheter och upplevelser för att hitta en sann berättelse att utgå ifrån som innehåller 

budskapet man vill förmedla. Vi anser att om man inte vet "varför" man arbetar med det man gör är det 

svårt att hitta berättelserna. Min roll har sedan varit att beskriva vad en berättelse är - formen - vad den 

har för byggstenar - dramaturgi osv. och sedan har var och en fått fila och finslipa på sina berättelser i 

både skriftlig och muntlig form för att till slut kunna framföra den muntligt.
112

 

 

I Västerbottens museums delprojekt "Västerbotten berättar" som Folkedotter också är projekt-

ledare för har man valt att utgå ifrån museers arkivmaterial för att så småningom skapa berät-

tarföreställningar i kulturmiljöer. Berättare har fått göra research i arkiv, bland inspelade in-

tervjuer, dokument, brev med mera för att därefter få hjälp med att bearbeta material, skriva 

manus och framföra en berättarföreställning i den miljö där berättelsen utspelar sig. ”Tanken 

med föreställningarna är att levandegöra historien på ett konstnärligt sätt och öka intresset för 

kulturmiljöerna”
113

, förklarar Folkedotter.  

 

Under 2013-2014 lyfts berättelser och föreställningar framförs på sex platser i länet. På Olofs-

fors Bruksmuseum anlitades en dans- och konstnärsduo som tog sig an brukets berättelser och 

skapade en föreställning där publiken fick uppleva just dans och konst skapad utifrån berättel-

ser från bruket. Föreställningarna framfördes via en vandring genom området. Åsa Lindström 

som är intendent på bruket har även gått utbildningen i Storytelling och man använder sig av 

berättande i guidningar.
114

  

 

Gammplatsen i Lycksele deltar också i projektet. Här samarbetar Västerbottens museum med 

Skogsmuseet, som engagerat fyra berättare som alla har kopplingar till Gammplatsens verk-

                                                           
111

 Mailkorrespondens med berättarantikvarie Marianne Folkedotter, Västerbottens Museum, den 3/3 2014. 
112

 Mailkorrespondens med Marianne Folkedotter, den 3/3 2014. Se även ”Storytellingutbildningar”, förf. 
okänd, http://berattarnaslan.se/category/storytellingutbildningar/, 2014 -03-27. 
113

 Mailkorrespondens med Marianne Folkedotter, den 3/3 2014. 
114

 Ibid. 

http://berattarnaslan.se/category/storytellingutbildningar/


38 
 

samhet idag.
115

 ”Som du hör är det kanske inte riktigt typisk Corporate Storytelling vi jobbar 

med. Vi vill att berättelserna ska bottna i en vilja att förmedla en kärna, inte bara att berättel-

serna ska vara […] säljande”
116

, förklarar Folkedotter, men tillägger att kombinationen är ju 

optimal.  

 

Detta kapitel syftar till att beskriva hur dessa museer arbetar med storytelling och diskutera 

vilka eventuella effekter storytelling kan få i kulturarvssammanhang.  

    

 

3.2 Storytelling vid Olofsfors Bruksmuseum 

Olofsfors Bruksmuseum i Nordmaling tar fasta på brukets cirka 250-åriga historia som järn-

bruk. Området består av välbevarande byggnader såsom gamla smedjor, arbetarbostäder, 

kvarnen, tvättstugor, en herrgård med mera. Museet drivs av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuse-

um och olika aktiviteter samlas på området, bland annat har flera konstnärer sina ateljéer här.  

Museet deltar i båda delarna av projektet Berättarnas län. Museets intendent Åsa Lindström 

har gått utbildningen i Corporate Storytelling, och man har också anlitat en dansduo som 

sommaren 2013 satte upp en dansföreställning med brukets berättelser som grund.   

Den ursprungliga tanken med att gå utbildningen i storytelling, var att gå den tillsammans 

med personer från Olofsfors AB, ett företag som tillverkar stål och som har sitt ursprung i 

Olofsfors Bruk. Tanken var att företaget skulle använda sig av berättelser i sin marknadsfö-

ring. De drog sig emellertid ur och Åsa gick utbildningen på egen hand. Utbildningen gick ut 

på att varje deltagare skulle hitta en berättelse som utgick ifrån egen personlig erfarenhet, att 

sedan använda i verksamheten. Berättelserna skulle utgå från egna upplevelser, men man 

tilläts att brodera ut berättelsen för att göra den användbar för publik. Åsas berättelse är en 

nutidshistoria som handlar om en morfar och hans barnbarn, och deras upplevelser vid ett 

tänkt besök på bruket. Morfar berättar för sitt barnbarn om en arbetsdag för deras gemensam-

ma släkting, som arbetade på bruket för länge sedan.  

Klockan närmar sig stängning och jag påbörjar min vandring runt bruket för att låsa. Det har varit en bra 

dag, jag går mot hyttan med en varm känsla i kroppen. Tänk att jobbet som intendent här på Olofsfors 

bruk skulle innebära att jag får vara med om möten som på riktigt betyder något. Det är nästan alltid nå-

gon besökare som biter sig fast i en, någon som berättar för mig att de har anknytning till järnbruket, en 

bruknörd som stått vid blåsmaskinen hela dagen och kommer förbi bruksinformation innan hemfärd för 

att tala om vilken fantastisk maskin vi har eller någon som just lärt känna bruket och nyfiket frågar ut mig 

om allt möjligt.  

I dag var inget undantag.  

Oscar 9 år och hans morfar Gustav kom i god tid innan guideturen skulle starta. Oscar berättade med iver 

i rösten, medan hans morfar köpte biljetter av mig, att han skulle få se vart morfars farfar hade jobbat.  

- Farfar Johan arbetade på bruket för länge länge sedan, fortsätter Oscar, kände du honom? Oscar kan inte 

stå still, han stuttsar ivrig omkring och jag förstår att morfar verkligen lyckats få sitt barnbarn intresserad 

av deras gemensamma historia.  
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Gruset krasar under mina skor när jag går mot grässlänten som leder ner till hyttan. Jag blir nästan alltid 

stående några sekunder just vid slänten och bara suger in den vackra vyn som slår emot mig. Härifrån ser 

man ån som vilt ringlar sig vid gräskanten och den välbyggda hyttan som ståtligt liksom reser sig ur vatt-

net. Det är som en tavla. 

 När man går in genom den stora porten känns det nästan som om man kliver in i en annan värld, lite 

mörkare, lite fuktigare, lite kyligare och lite mer spännande än världen utanför. 

Jag går med snabba steg mot kolvagnen och trappan där lysknappen sitter för att släcka, när jag plötsligt 

hör röster. Hjärtslagen ökar en aning, jag borde vara ensam här nu. Var kommer rösten ifrån? Jag tittar 

mig omkring och försöker vänja ögonen med den något skumma belysningen, tittar bort mot det gamla 

hisschaktet, men jag ser ingen. Kan det vara labbi Sara som äntligen vill visa sig för mig? Vårt eget 

bruksspöke som sägs bo i labbit och som några sett vandra omkring med ett barn i famnen. 

 

- Men var bodde han igen sa du? Ett barns nyfikna röst hörs från övervåningen. 

- Han bodde med sin fru och deras fem barn i ett av husen som vi såg mitt emot bagarstugan. Det var här i 

hyttan som han arbetade, flera dagar i streck, svarar en mansröst. 

- Fick han inte sova hemma på natten? Fortsätter barnet. 

Det känns som om jag gör något olagligt när jag står kvar och fortsätter att lyssna, men jag förmår mig 

inte att bryta denna stund. Är det Oscar och hans morfar, de som tidigare i dag gick en guidad tur tro?  

- Min pappa, var ungefär lika gammal som du är nu Oscar, när han fick gå ner hit med fika och mat till sin 

pappa. Ingen fick lämna byggnaden så länge det brann i masugnen. De arbetade i sex timmar och fick se-

dan sova i sextimmar så länge kolet räckte.  

Det blir tyst en stund. Det är Oscar och hans morfar. Jag kan inte låta bli att småle där jag står som fast-

spikad i backen och inser att Oscar är lika ivrig nu, som tidigare i dag. 

- Kom går vi och tittar i labbit där arbetarna sov, vi kan äta äpplena där som din mormor skickat med oss, 

säger morfar. 

-Jaa, nästan tjuter Oscar uppspelt. Vi ska äta på samma ställe som din farfar.  Det börjar röras på övervå-

ningen och jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen, när Oscar tvärt skriker 

 – Stopp morfar, du går först så kommer jag med fika till dig, som förr i tiden. 

Jag hör någon som gå mot trappen där jag står. 

- Ja, så gör vi. Du Oscar, får vara min pappa och jag är min farfar som väntar i labbit på att någon ska 

komma med mat. 

Jag släpper lysknappen och går snabbt mot porten, jag tror att jag låser här lite senare.  

Jag låter historien och upptäcktsfärden fortsätta mellan generationerna.
117

 

Åsa beskriver hur hon stötte på vissa problem med att välja berättelse eftersom detta med att 

förmedla historia, är ju vad museet gör hela tiden.  

Eftersom vi alltid förmedlar historier, så kände jag att jag inte kunde använda storytelling på det viset. Så 

när jag gick utbildningen så blev det ju konstigt om vi ska göra en historia om historian. Jag funderade 

istället på en historia att börja med. Så att man alltså får en känsla av vad bruket kan ge”
118

  

Ås förklarar att hennes berättelse ännu inte använts i något sammanhang, men att den är tänkt 

att användas vid möten med exempelvis politiker. Den är inte tänkt att användas vid guid-

ningar och liknande. Åsa förklarar varför; 

Nej, det är verkligen inte en guidningsberättelse utan det här är en berättelse att locka en mottagare att få 

en känsla för bruket. Om jag ska prata med en grupp, exempelvis politiker eller någonting, men inte en 

guidning. Om jag ska ha en guidning så vill jag veta historien, och det här är ju en påhittad egentligen, 

även om den skulle kunna vara riktig. Så att… ja, nej inte i guidning, och jag tänker inte, tror jag, använda 
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den (berättelsen, min anm.) i guidning utan då målar jag andra bilder. Utan det är mer i möten eller att 

man skulle kunna ha den på hemsidan för att locka folk till att ”men oj, den där känslan vill jag också 

uppleva.
119

  

Jag tolkar det som att syftet med Åsas berättelse är att ”sälja in” museet för beslutsfattare och 

finansiärer som kanske ännu inte varit där. Corporate storytelling syftar till att  eller När det 

kommer till frågan hur berättelsen om pojken och hans morfar valdes ut så förklarar Åsa att 

hennes grundtanke var att hon ville beskriva sina egna upplevelser från bruket. Berättelsen är 

påhittad men har ändå korn av sanning i sig.  

Jag hade hela tiden en tanke att beskriva min känsla när jag går igenom de här byggnaderna. Och jag 

hade… vad händer, vad är det jag faktiskt upplever där och vad är det jag får uppleva? Men jag vinglade 

på från början och skulle ha en berättelse med… som baserades mer på mig och min känsla över hur det 

är att förvalta den här historien. Men jag kände att det vart som fel. Därför valde jag att beskriva en hän-

delse faktiskt.
120 

Här ovan beskriver Åsa ett dilemma som jag tror kan uppstå när museer ska använda sig av 

grepp från företagsvärlden. Museerna är vana att förmedla historier, det är vad de gör. I cor-

porate storytelling handlar det istället om att förmedla företagsberättelser.  

Matts Heijbel förklarar att han då och då möter personer från kulturarvsområdet som tror de 

håller på med storytelling, men de är ofta fel ute, menar Heijbel. För museer är själva sam-

lingarna och berättelser om människorna som ägde dessa en stor del av museets ”produkt”, 

vilket är bra, men det räcker inte för en corporate storyteller, menar Heijbel. Det handlar istäl-

let om att skapa berättelser om nutiden och visioner om framtiden. Han menar att det vore 

intressant att veta vad som sker i mötet mellan personal internt och med kunder, där kan man 

hitta berättelser som kan locka folk till organisationen. ”Det kan bidra till utveckling av ’pro-

dukten’, underlätta rekrytering, marknadsföring, ledarskap och också jakten på pengar, så 

kallad fundraising.”
121

, skriver Heijbel.  

Utbildningen i storytelling som Åsa deltog i, handlar just om denna typ av storytelling, som 

jag tolkar det. På projektets hemsida heter det att corporate storytelling handlar om att ”hitta 

kärnan i verksamheten och förmedla den till omvärlden på ett levande och oförglömligt 

sätt”
122

 På frågan vilka möjligheter som finns med storytelling för museer svarar Åsa så här: 

Jag tror ju om jag ska vara helt ärlig, att det finns fler möjligheter för entreprenörer. Men jag ser ju som 

sagt användningsområden när jag ska vara ute och prata kring saker och ting. Och att jag kan börja med 

det. Istället för att stapla siffror och sånt så skapar jag en känsla för bruket. Så det tror jag att jag kommer 

nån gång att använda mig av, och då använder jag mig ju av den här berättelsen. Men däremot har vi ju, 

vi har ett café som drivs. Där skulle man ju också kunna starta upp i försäljningssyfte, att man förhöjer 

besöket av att äta lunch eller middag här. Husets historia, en kort historia på menyn, en kort historia på… 

ja men jag vet inte, nånstans. Förstår du? Och det tror jag skulle höja det besöksvärdet, jättemycket.
123
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Där kommer Åsa in på något som påminner mycket om den form av storytelling som restau-

ranger, hotell och även destinationer jobbar med. Att använda en story för att erbjuda besöka-

ren en förhöjd upplevelse av exempelvis ett restaurangbesök. Jag tolkar hennes lite tveksam-

ma svar som att man inom museet inte funderat så mycket på den typen av användningsområ-

den.  

 

3.2.1 Att berätta med dans  

Olofsfors Bruk har också varit delaktig i det andra projektet, Västerbotten berättar, som hand-

lar om att skapa berättarföreställningar. För det ändamålet anlitades danskoreografen Åsa N 

Åström och konstnären Håkan Bring, som tillsammans tog sig an brukets historia och berät-

telser. Som resultat framfördes i juli 2013 vid ett par tillfällen dansföreställningen Trägen Het 

runt om i brukets byggnader. Konstnärsduon fick själva vandra runt på bruket, för att hämta 

inspiration och välja vilka delar av brukets berättelser de ville gestalta. När de gick runt på 

bruket så kom det sig att de började tänka på arbete, kroppsarbete. Hur människorna som ar-

betat där rört sig i masugnen, i smedjan, och hur arbetet på bruket skapat förutsättningar för 

ett samhälle. För att skapa föreställningen anlitades ett antal dansare, en filmare fick skapa 

bilder och några musiker från Piteå högskola skapade ljud till rörelserna och bilderna. Under 

skapandeprocessen skrev danskoreografen Åsa så här på projektets blogg: ”Vad vi vet är att 

det ska bli en upplevelse för en publik. Och jag vet vad jag vill att publiken ska uppleva, men 

publiken är alla sina egna konstnärer och tolkar vårt verk på sina egna sätt, utifrån sina egna 

erfarenheter.”
124

 Dansarna läste in sig på brukets historia och skapade rörelser efter hur de 

tolkat att arbetet kunde gå till. Dansarna var utplacerade i brukets olika byggnader och publi-

ken fick gå runt och uppleva de olika föreställningarna under tystnad. Hur togs då föreställ-

ningarna emot av publiken? Åsa Lindströms uppfattning var att publiken och även hon själv 

hade blandade känslor efter föreställningen; 

För mig personligen så är dans rörelse till musik. Men här var det ju inte rörelse till musik utan det var ju 

rörelser, bara. För mig var det performance, mer än det var dans. Men dans för dansarna som är van det 

här tyckte att de hade otroligt mycket dans den här gången, förstår du? Det blir den här krocken mellan 

vad var det jag upplevde och … Men många tyckte att det var en stark upplevelse. Att gå runt och det 

hände saker överallt och de använde sig av ljud och, ja men allt var ju jättehäftigt, men jag är inte så säker 

att man förstod hela historien om man inte gått en guidning.
125 

Sedan fanns det andra som förstod mer än vad Åsa kanske förväntat sig. De förstod att dan-

serna illustrerade historien, men inte exakt vad som ville sägas. Många uttryckte liksom Åsa 

att det var en väldigt häftig, skruvad och ovanlig upplevelse.   

Storytelling rymmer som vi ser ganska många olika former av berättande. Den här formen av 

berättarföreställningar är väl på gränsen till vad jag skulle kalla storytelling, eftersom det inte 

handlar om ord längre, utan går utanför den ramen. Som Åsa beskrev så är det mer perfor-

mance än storytelling. Men eftersom den ingår i projektet Berättarnas län ville jag ändå ta upp 
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detta exempel. Vi kommer in på museers trovärdighet och sanna kontra fiktiva berättelser. Jag 

frågar Åsa om man på museet resonerat eller funderat på huvudvida storytelling kan ha nega-

tiva effekter på museers trovärdighet. Om publiken förväntar sig att en berättelse ska vara 

sann och får reda på att den inte är det, tror hon att publiken kan uppfatta det negativt?  

Vad gäller Åsas egen berättelse om pojken och hans morfar på museibesök, så är berättelsen 

sann för henne, trots att personerna är fiktiva. En historia kan berättas på olika sätt, men den 

måste befolkas av personer för att bli intressant, menar Åsa. Hon var ute efter att skapa en 

berättelse som beskriver känslan av vad ett besök vid bruket kan ge.  

Och då ser jag inte att historian är osann, egentligen. Jag ser den inte som osann utan jag ser den som… 

en mix av det jag upplevt själv på bruket under den tid jag jobbat här. De här historierna som jag får till 

mig hela tiden och allt före och runt, är som sagt sanna. Det mesta är sant i den faktiskt
126

 

Hon funderar lite mer på det här med trovärdighet medan vi pratar. Om publiken kan känna 

sig lurad. Hon tror inte det finns någon större risk med det, åtminstone inte vad gäller hennes 

berättelse. I slutet av intervjun när hon har funderat kring dessa frågor så säger hon att det 

handlar mycket om att vara medveten om i vilka sammanhang man väljer att berätta vad. Nu 

är inte den här berättelsen tänkt att användas vid guidningar, menar Åsa. Den är tänkt att an-

vändas som inledning för att fånga publikens uppmärksamhet vid exempelvis ett förmodat 

möte med kommunens politiker. Berättelsen fungerar som ett överraskningsmoment som gör 

det lättare att prata om fakta och siffror.  

Men vi förmedlar ju historier vid alla tillfällen så fort vi får. Och då ställs dom ju inte mot varandra, tän-

ker jag nu. Känner jag direkt. Antingen berättar jag den här guidningshistorien, eller så berättar jag den 

här storytellingen. Förstår du? Man måste verkligen välja när man berättar vad.
127

 

Frågorna kring trovärdighet ställer jag utifrån min uppfattning att museers berättelser, åtmin-

stone i utställningar, bör vara så historiskt korrekta som möjligt och baserade på forskning.    

Vad händer om storytelling som är mer fria, personliga tolkningar av historia, tar upp en allt 

större del av museernas verksamhet? Åsa menar att historien alltid i någon mån är subjektiv 

och förmedlas genom personalens personliga tolkningar. Det handlar även om vad olika med-

arbetare väljer att förmedla, exempelvis vid guidningar; 

Även vid guidning, så berättar vi ju olika saker. Alltså jag tycker att vissa saker är viktigare än annat. Vis-

sa är mer inne på industri och vissa är mer inne på människan, och så där. Jag tänker att det är väldigt 

svårt också att veta, vad som exakt hände för 250 år sedan, förstår du? Man försöker alltså att förmedla 

och förpacka historien intressant. Men de fakta vi vet är ungefär årtal och vi vet varför man gjorde vissa 

saker, och sedan måste vi ju alltid berätta en berättelse där också. Jag menar som är intressant, där vi får 

ta del av den faktiska historian, men som sagt var vissa saker vet man faktiskt inte riktigt exakt. Jag kan 

tänka mig där att vissa guidningar är också, ja så där sanna för mig. Jag försöker ju förmedla den korrek-

ta, absolut. Men jag är ju långtifrån säker på vissa saker.
128

  

Som Åsa är inne på så handlar det om urval. Vad vi väljer att berätta om och vad vi väljer 

bort. Inget museum kan berätta den absoluta sanningen. Som Mossberg och Johansen skriver 

är sanningen ett komplicerat begrepp då den i princip alltid är relativ. Den som utger sig för 
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att skildra sanningen tvingas alltid göra val och tolkningar av fakta och är särskilt beroende av 

den förförståelse denne har av det som förmedlas. Åsa berättar om när hon skulle läras upp 

som guide på museet.  

Han som skulle lära upp mig, han var väldigt intresserad av industrihistoria. Men jag sa: Jag är inte så in-

tresserad av den, jag är mer intresserad av hur människorna levde. Så då vinklade vi mer åt det hållet. Se-

dan måste man alltid ta med vissa saker, förstår du? Men jag går ju över på den här… min guidning har ju 

förändrats under åren jag har jobbat. För ju mer jag är här desto mer intressant blir de med industrihistori-

an, verkligen på riktigt, alltså hur gick det till, […] hur var maskinerna, hur funkade det, alltså där ändras 

ju också historian, […] Och jag menar det ena är ju inte mer fel än det andra.
129 

Kopplingen mellan guidning och storytelling är intressant ur den synvinkel som Åsa pratar 

om. Den ”sanning” som berättas vid guidningar eller utställningar och den ”sanning” som 

berättas i storytelling ligger kanske inte så långt ifrån varandra, trots allt.  

När jag tog det här jobbet så trodde jag inte att jag skulle få vara med om så många fantastiska möten, 

som jag faktiskt har fått göra och det är ju en sanning. Alltså den här historian skulle ju kunna vara helt 

sann. Det är bara det att jag har inte precis riktigt träffat någon morfar som har… men jag har ju i och för 

sig en mormor, som har sitt barnbarn här och hennes pappa var smed här så hon är också guide här, så det 

finns riktiga historier, som jag skulle kunna ta med. Men jag valde att hitta på en.
130

 

Sammanfattningsvis tycker Åsa att storytelling och berättarföreställningar kan ge en positiv 

upplevelse och känsla för museet. En svårighet kan möjligen vara att veta när man ska använ-

da sig av storytelling och när man ska använda sig av ordinarie museiberättande. Det gäller att 

vara medveten om när det passar att använda det ena eller det andra. 

 

3.3 Storytelling vid Gammplatsen i Lycksele  

 
Västerbottens inland har en lång historia med skogsbruk som sin främsta näring. Skogsmuseet 

visar historia kring människor som haft skogen som sin arbetsplats. Museet är indelat i hug-

garepoken och maskinepoken. Här berättas om skogsarbete från det tidiga 1850-talet fram till 

idag. Miljöer med många av skogsbygdens människor, huggaren, kockan, getarpojken, små-

brukarhustrun och jägmästaren kan beskådas. Maskinepoken visar teknikutvecklingen från 

tidigt 1950-tal med framför allt stora skogsmaskiner.
131

  

 

Skogsmuseet ligger på Gammplatsen, ett hembygdsområde eller friluftsmuseum om man så 

vill, beläget på Lyckseles äldsta marknadsområde, där samer och nybyggare träffades för att 

byta varor för mer än 400 år sedan. Historiskt intressanta byggnader från olika ställen på orten 

har flyttats till området. Idag finns här en stor samling byggnader, bland annat Mamsell Lovi-

sas skola, Ruselegården som fungerar som café och konferenslokal, ett textilmuseum, en han-

delsbod, en kägelbana och ett sameviste för att bara nämna några. Här finns även ett fornläm-
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ningsområde med husgrunder som visar hur platsen såg ut som kyrkstad. Här torde alltså fin-

nas en hel del historiskt stoff att hämta inspiration till berättelser ur.
132

  

 

Hur har då Gammplatsen arbetat med storytelling? Här har man valt att arbeta med berättarfö-

reställningar, som liknar den form av storytelling som i exempelvis Skottland har sitt ursprung 

i muntlig folkloretradition. Som nämnts tidigare syftar detta muntliga berättande främst till att 

roa och underhålla, men också till att sprida kunskap. Denna form av storytelling skiljer sig 

mycket från storytelling i marknadsföring. I Sverige används mest termen berättarföreställ-

ningar och är något av en trend som sprider sig i landet. Ett exempel är berättarkompaniet 

Fabula Storytelling som bjuder på föreställningar både för vuxna och barn. Kompaniet består 

av en samling storytellers, eller scenberättare som de valt att kalla sig. Berättelserna är allt-

ifrån myter, legender, sagor och skrönor till livsberättelser eller samtidshistorier. I Skellefteå 

har man hakat på denna trend, och där anordnas sedan några år tillbaka en årlig berättarfesti-

val. Nu har alltså även länets museer via Västerbottens museum fått hjälp med att skapa berät-

tarföreställningar.
133

 

 

Hittills har man använt berättarföreställningarna som arrangemang, som en del i Gammplat-

sens programutbud. Föreställningarna kommer även erbjudas för grupper och företag, säger 

Iréne Gustafsson. Berättarna, Elisabet Lindgren, Mikael Jakobsson, Anne Wuolab och Karin 

Söderlund är väl förtrogna med Gammplatsens miljöer och historia, eftersom de på olika sätt 

är involverade i verksamheterna på Skogsmuseet och Gammplatsen. De har själva valt teman 

för sina berättelser och utifrån det gått igenom arkivmaterial, gjort intervjuer och egen rese-

arch. Berättelserna som har valts ut ska på något sätt ha anknytning till Gammplatsens histo-

ria, människor, byggnader eller miljöer. Berättelserna handlar om personer som levt och ver-

kat i Lycksele från 1700-talet och framåt och genom sina gärningar lämnat spår i bygden. De 

första berättarföreställningarna framfördes i oktober 2013 och utspelades på fyra olika ställen 

på Gammplatsen. Föreställningarna är halvtimmeslånga och heter ”Villarydsbackens männi-

skor och hus”, ”Flottarkungen Johan Fredriksson”; ”Lingvisten från Lappland” och ”Stor-

stadsfröknar i Tannbäck”. Elisabet Lindgren valde att göra en berättelse om Villarydsbackens 

människor och hus. Hon är väl förtrogen med stadsdelen eftersom hennes släkt bott där i flera 

generationer. Så här inleds hennes berättelseföreställning i den byggnad som användes som 

kägelbana: 

 

I varje stad eller samhälle så finns det stadsdelar eller bostadsområden som har minnen lagrade i husen. 

Men vad händer med minnena om man flyttar husen till en helt ny plats? Det här var en byggnad som 

kom till i slutet av 1800-talet. Här roade sig dåtidens herrar med kägelspel. Det röktes nog en och annan 

cigarr och dracks punsch i den här herrklubben. Det stämde nog det som en bonde i trakten uttryckte sig: 

’Ja, dem ville mer sôm lukt herra, de som var dänna’.
134

 

 

Elisabet valde berättelserna om Villarydshusen därför att hon själv växte upp på Villaryds-

backen. Minnena därifrån är mestadels hennes egna. Stommen i berättelserna är husen från 
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hennes eget barndomslandskap. Somliga minnen har hon lånat från andra, mestadels äldre 

personer. Hittills har hon framfört berättarföreställningarna vid två tillfällen. Den första gång-

en i oktober 2013 gjorde hon fyra föreställningar på raken. Föreställningarna fick oväntat 

mycket publik den gången. Många hade egna minnen av det hon berättade och ville dela med 

sig efter föreställningarna. 

 

Första föreställningen då var det gamla Lyckselebor och Villarydsbor som lyssnade med stora öron och 

ögon, och efter föreställningen ville de ju verkligen komma fram och prata. Och resonera och dela min-

nen. Och då, den allra första föreställningsdagen hade jag inte tid att prata med dem. Så jag hade ju trott 

att de skulle komma fler den här gången men de gjorde det ju tyvärr inte. Då hade jag gärna skrivit upp 

namn och pratat med dem, men jag hann inte första gången vi körde. Jag kommer kanske ihåg vissa av 

dem, jag vet ju ungefär vilka som bodde på Villaryd, de som var i min ålder. 
135

 

Elisabet berättar att vissa i publiken kom med rättelser och tillägg efter föreställningen, men 

inte på ett negativt sätt. Hon börjar varje föreställning med att förtydliga att det är hennes per-

sonliga minnen som utgör grunden. De kommentarer hon får tar hon till sig och använder som 

stoff att fylla ut berättelsen med nästa gång, vilket gör att berättelsen blir ännu mer fyllig. 

”Det är ju bra när man berättar om verkligheten, då får man ju stoff.”
136

 Berättelserna bevaras 

skriftligt och finns också videoinspelade. På så vis bevaras de för eftervärlden. Jag frågar om 

hon anser att ídén med berättarföreställningar kommer från gräsrotsnivå, exempelvis från be-

rättarna själva, eller om det är något som personer ”högre uppifrån” kommit med. ”Ja lite var 

det ju så. Jag vet ju att det finns det här projektet Berättarnas län och att det kom därifrån, men 

jag hade nog aldrig kommit på tanken att göra en berättarföreställning själv.”
137

 Det var ingen 

självklarhet att Elisabet skulle ställa upp som berättare när hon först blev tillfrågad. Skriva var 

en sak, men att ställa sig upp och göra en föreställning kändes allt för otäckt. Efter en hel del 

övertalning gick hon till slut med på det. Jag frågar om hon tycker det här med berättande är 

något som har funnits naturligt omkring henne när hon växt upp. 

 

Nej, inte hos mig. Det har jag inget minne av i min familj att vi haft. En del berättar om att de suttit under 

köksbordet och lyssnat på farbröder och bybor som har berättat men någonting så’nt har jag inget minne 

av i våran släkt. Fast egentligen berättade man ju fast man berättade inte. Jag tänker på mamma som kan 

minnas allt möjligt om människor i Lycksele, hon kan ju otroligt mycket. Men… jag upplever det inte 

som berättande. […] inte berättande som jag ser berättade att man drar en skröna och att man berättar ro-

liga historier och så.
138

 

 

Elisabet funderar en stund på skillnaden mot det hon anser vara berättande. ”Det är så mycket 

fakta, den var gift med den och den var gift med den och hon jobbade där och sen flyttade den 

dit, och för mig är det inte berättade, men det kanske är det ändå”, säger hon till slut. Elisabet 

skulle inte använda berättelserna vid en guidning, möjligen enstaka strofer. Hon upplever stor 

skillnad mellan att vara guide och berättare. ”När man guidar, då berättar man fakta om huset, 

man pekar på saker, man gör liksom inte en föreställning av det hela. När man guidar då är 

man en guide, då är man den personen, men när jag berättar då är jag mig själv.” Hennes svar 
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är intressant. Att hon som guide tar på sig en roll, och att hon vid berättarföreställningar upp-

lever att hon är sig själv, var tvärtemot vad jag trodde svaret skulle bli. Min förutfattade me-

ning om berättarföreställningar var att det är teater, på teatern spelas skådespel av skådespela-

re som spelar roller. I Elisabets fall är berättelserna till största delen självbiografiska så till 

vida att de utgår från egna minnen, vilket kan förklara hennes sätt att se på framförandet.  

  

Mikael Jakobssons berättarföreställning handlar om Johan Fredriksson. Han var en skicklig 

båtförare och forsrännare och kallades ”flottarkungen”. Bakgrundshistorien lyder så här: 

 

Johan ”Flottarkungen” Fredriksson föddes 1882. Det var samma år som Gustaf den andre Adolf fick en 

son som sedermera då blev kung Gustaf den sjätte Adolf. Så det föddes två kungar samma dag. Men Jo-

han hade inte samma lätta uppväxt som kungen i Stockholm hade. Johan föddes med en missbildad väns-

terhand och det var inte så lätt för honom alla gånger. I uppväxten fick han ju mycket höra att han var 

oduglig, han dög inte att hjälpa till där hemma och då han började skolan då vart han ju retad för det 

där.
139

  

    

Mikaels valde att berätta om flottarkungen eftersom hans tema skulle vara något som kunde 

kopplas till Skogsmuseet. Johan Fredrikssons timmerstuga från Rusfors står idag på Gammp-

latsområdet. Researchen gjorde Mikael genom att läsa en artikel om flottarkungen, samt att 

läsa på om flottning. Mycket i berättelsen är fiktivt men han har tagit fasta på många verkliga 

händelser. Mikael har valt att berätta mestadels på dialekt. 

 

 Ja Johan han var ju äldst bland syskona, så han sku’ ju som ha hand om hemme den dagen. Så han for dit 

till lagår’n och mocka nalta å, börja ge koen hö å, ställt i ordning å mjölke vet du.  Å helt plötsligt då han 

sitt där i all sköns ro, då får han ju höra ett skrik. Ett skrik som var så… ja hä va så skärande i öra, ja de 

var så hemskt så ji kunn int’ tro. Han skynda sej uppför backen och så får han se lillasyster och lillpojken. 

Och så såg han den där svartbocka däri.
140 

 

Jag får liknande svar av Mikael som av mina tidigare informanter när det kommer till övriga 

frågor. Berättelserna bör bygga på historiskt korrekta händelser men ”sen behöver inte själva 

historien vara sann”.
141

 Berättarföreställningarna har tagits emot positivt av publiken och Mi-

kael tror att delar av berättelsen skulle kunna fungera i guidning. Han informerar publiken 

efteråt att historien är delvis uppdiktad och har inte fått några kommentarer om det. Mikael 

tycker att varumärket Berättarnas län fungerar. ”Om man tänker på de författare som vi har 

och berättarna som finns så tycker jag det funkar, jag har lyssnat mycket på Tomas Andersson 

som är kanon”, säger Mikael. Däremot har han inte varit på någon berättarföreställning med 

lokala berättare och kan inte uttala sig om berättande är något som verkar ”naturligt” för just 

denna bygd. Hans menar att idén med berättarföreställningar inte kommer från gräsrotsnivå 

utan är medveten om att det är ett EU-projekt. 

 

Anne Wuolabs föreställning handlar om Mamsell Lovisa, lärarinnan från Stockholm som kom 
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till byn Tannbäck och startade skola för samiska barn. Karin Söderlunds berättelseföreställ-

ning utspelar sig i Margaretakyrkan och handlar om Lingvisten Pehr Fjellström, som var 

verksam i Lycksele under 1600-talets mitt. Vid en radiointervju säger Karin att berättelserna 

inte bara är tänkta att användas enbart under särskilda föreställningar utan även som komple-

ment till guidning. 

Förhoppningsvis ska vi kunna använda föreställningarna i dagligt arbete här nere på Gammplatsen för att 

förstärka de guider som vi kommer att ha här nere, så att man har det här köttet på benen om personer och 

byggnader som finns här nere på Gammplatsen.  Så vi hoppas verkligen att det här inte bara är någon dags-

slända utan att det kommer att fortleva i många år.
142

 

 

Skogsmuseets intendent Iréne Gustafsson menar att just de här berättelserna är viktiga eller in-

tressanta eftersom de för besökaren fördjupar berättelsen och informationen om Gammplatsen. ”De 

fördjupar också upplevelsen av Gammplatsen, som på ett spännande och fint sätt levandegörs 

genom berättelserna.”
143

 När det kommer till frågan om hon anser att berättelserna måste vara 

sanna går resonemanget enligt följande: 

 

MWG: Tycker du/ni att det är viktigt att berättelserna är sanna och i så fall varför? 

IG: Berättelserna ska ha korn av sanning, i sin ram, för att de ska berätta något om platsens historia, ge en 

fördjupad kunskap om/känsla av Gammplatsen och de förhållanden som rått i Lappland vid olika tider. 

MWG: Hur har publiken tagit emot berättelserna? 

IG: Väldigt positivt. Det finns en förväntan på nya föreställningar.  

MWG: Uppfattar publiken berättelserna som trovärdiga? 

IG: Sannolikt, eftersom de känner igen namn, årtal mm i berättelserna. Men berättarna är noga med att tala 

om att de berättar sin historia, såsom de har uppfattat saker och ting, såsom ”det kan ha varit”. Berättarna 

har haft utrymme att ”brodera ut”!
144

 

 

Att berättarna haft utrymme att brodera ut sina berättelser är intressant att diskutera. Som dis-

kuterades i avsnittet ”Sanna eller fiktiva berättelser” så föreslår Matts Heijbel att det viktigt 

att berättelserna är sanna. Vid en närmare granskning av vad han menar med denna ”sanning” 

upptäcker man att han resonerar på liknande sätt som min informant. Så länge berättelserna 

innehåller en kärna av sanning är det okej att måla ut berättelsen och ”skissartat förenkla”. 

Men ”Den röda tråden däremot, själva budskapet eller poängen, den måste av organisationen 

upplevas som sann.”
145

, menar Heijbel. Även om berättarföreställningar är en annan typ av 

storytelling än den som Heijbel arbetar med tycks grundidén vara densamma. Min informant 

tror att publiken ändå uppfattar berättelserna som trovärdiga, på grund av att de känner igen 

namn, årtal med mera. Trovärdigheten kan i det här fallet relateras till Stefan Bohmans reso-

nemang om museal äkthet kontra historisk äkthet.
146

 Besökarna kanske inte förväntar sig att 

berättarföreställningarna ska bjuda på en fullständigt historisk äkthet, precis som en teaterfö-

reställning eller film baserad på verkliga händelser inte återger det exakta händelseförloppet. 
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Eller som besökarna vid Skansen inte förväntar sig att det var exakt så det såg ut förr i Sveri-

ge. Men det räcker med att miljöerna, eller berättelserna, känns äkta.  

 

När det kommer till frågan om varför just dessa berättelser valts ut så verkar det finnas många 

fler berättelser som väntar på att lyftas fram, om bara tid och medel funnits. Snarare handlar 

det om brist på resurser än att vilja dölja vissa berättelser på grund av att de inte passar in. 

Som jag varit inne på förut så handlar storytelling även om att lyfta fram en verksamhets så 

kallade kärnvärden. För ett hembygdsområde som Gammplatsen kan det förstås innebära att 

lyfta fram flera historiska skikt om platsen, som kanske tidigare varit dolda; 

 

MWG: Finns det några speciella värden ni vill förmedla genom berättelserna? 

IG: Att det finns så många trådar att nysta på en plats som kan bli spännande berättelser att förmedla. Bak-

om ”tysta” miljöer finns många händelser, intressanta människor, massor av erfarenheter mm. För oss har 

också berättartillfällena i sig ett stort värde, ett möte med och mellan människor – en tradition att föra vida-

re.
147

 

 

Mitt intryck omkring berättelserna som tagits fram för berättarföreställningarna på Gammp-

latsen, är att de i första hand kommit till för att berättas muntligt. De finns dock nedskrivna i 

manusform och dokumenterade i sin helhet på film. Det minimerar, som jag ser det, risken att 

berättelserna förvrängs efterhand. 

 

4. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH ANALYS   

 

När jag började undersöka vad storytelling innebär så insåg jag snabbt att begreppet rymmer 

ganska mycket mer än jag trodde. I övriga Europa, kanske framför allt i Storbritannien har jag 

fått intrycket av att storytelling är synonymt med den folkloristiska berättartraditionen.
148

 I 

Sverige är, som diskuterats tidigare, storytelling nästintill synonymt med varumärkesbyggan-

de och corporate storytelling. Men även i vårt land är berättarföreställningar en växande trend, 

det hålls storytellingkurser och konferenser på temat storytelling. Min undran var om behovet 

att berätta var något som ”legat och pyrt” hos vanligt folk och nu av någon anledning började 

komma upp till ytan, och i så fall varför just nu? Under arbetet med uppsatsen började jag få 

klart för mig att de många olika sammanhangen där storytelling dykt upp här i länet till stor 

del är ett led i en planerad marknadsföringsstrategi. Det kan låta cyniskt men behöver inte 

vara något negativt. Tvärtom tror jag på satsningar på regional tillväxt, samarbete och mark-

nadsföring av platser för att öka turismen. Allt som kan bidra till att motverka avbefolkningen 

av glesbygden är positivt. Sedan behöver ju inte det ena utesluta det andra. Det kan finnas en 

massa spännande berättelser ”därute” som inte kommer fram om de inte triggas igång av den 

här typen av satsningar. Ett exempel är de entreprenörer ute i Guldriket som själva vill berätta 

historierna om för dem viktiga kulturarv, som kanske annars faller i glömska. För dem kanske 

satsningar på destinationen Guldriket är avgörande för om det blir av. Tyvärr tillfaller inte 
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mycket av strukturfondspengarna de enskilda företagarna.
149

 Samtidigt vore det förstås mer 

önskvärt att glesbygden inte var beroende av EU-bidrag, utan på eget bevåg kunde skapa re-

gional tillväxt.   

 

Ett problem med regionala platsvarumärken är att den interna identiteten och den externa bil-

den av destinationen kanske inte alltid stämmer överens.
150

 I Sverige är berättarföreställningar 

en växande trend.
151

 I åtminstone vårt län tycks det vara frukten av EU-projektet Berättarnas 

län. Det anordnas berättarcaféer och anordnas utbildningar i storytelling. Men där berättartra-

ditionen i exempelvis Storbritannien verkar ha en starkare folklig förankring är det min upp-

fattning att folk i allmänhet inte har en susning om Västerbotten Berättarnas län eller att 

Lycksele utnämnts till Årets berättarkommun 2014.
152

 Det kan vara så den starka berättartra-

ditionen här i länet som projektet grundar sig på, kanske finns men är en så naturlig del av 

folks uppväxt och sociala liv att de själva inte tänker på det som berättande. Men skrönor och 

skvaller vid köksbordet om olika personer och händelser, vad är det om inte berättande, berät-

telser?  Om inte den förankringen finns hos befolkningen, vad det i grunden handlar om, då är 

det lätt att det känns som konstgjord andning. Frågan är då hur turister ska uppfatta budskapet. 

Är det ens meningen att medborgarna ska vara involverade eller är det att likna vid ett skåde-

spel frågar sig Molin och Pettersson. Ska eliten i form av politiker, byråkrater och medier vara 

manusförfattare, regissörer och skådespelare medan medborgarna är mer eller mindre passiva 

åskådare?  

 

Varumärken syftar till intern konsensus. Dess aktörer ska vara ambassadörer, burna av samma identitet 

för att förmedla samma bild till omvärlden oavsett det gäller företaget, kommunen eller på annat sätt defi-

nierad destination. Framgången är inte självklar eller självverkande. Tvärtom äventyras ambassadören 

som riskerar att förvandlas från en utvecklingsinriktad varumärkesaktör till en anpassningsinriktad varu-

märkesagent
153

  

 

Jag tror också det kan finnas en fara med att museer och andra kulturinstitutioner precis som 

företag, förväntas vara goda ambassadörer för regionens varumärke. I bästa fall bidrar ambas-

sadörskapet till att aktören kan implementera budskapet i sin egen vanliga verksamhet på ett 

naturligt sätt för att framstå som trovärdig, äkta och hållbar. I sämsta fall blir ambassadören 

passiv och ängslig för att inte uppfylla förväntningarna på hur en god ambassadör ska vara. 

Jag hoppas att våra museer kan fungera som det förstnämnda. Det borde kunna vara så efter-

som museer alltid sysslat med berättande, om än i andra former, och därför är vana vid det. 

 

Som en följd av den utveckling som Rolf Jensen beskriver med vår tids ökade behov av käns-

lomässiga upplevelser och förverkligandet av drömmar, så har begreppet storytelling blivit en 

trend som även nått museivärlden. Samtidigt som traditionella teorier inom marknadsföring 

börjat appliceras på kulturarvsområdet, har även det omvända skett. Språk- och litteraturve-
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tenskapliga teorier har börjat få landvinningar i forskning inom marknadsföring.
154

 Min ansats 

har varit att inta ett kritiskt perspektiv på vad som sker med museers trovärdighet ifall det 

primära målet är att erbjuda ”upplevelser”. Vad händer när fokus flyttas ifrån att berätta hur 

det faktiskt var, till att forma historien till säljande ”paket” som ska locka besökare, på be-

kostnad av fakta baserad på forskning? Det visade sig dock inte vara så enkelt att dela upp 

”sanningen” på detta förenklade vis. Museerna må ha ambitionen att berätta hur det faktiskt 

gick till, men man ska vara medveten om att även museernas utställningar bygger på tolk-

ningar av historien. I bästa fall bygger utställningen på vetenskaplig förankrat material, men 

den person som gör utställningen måste göra ett urval och en personlig tolkning, vilket gör att 

vissa delar av ”sanningen” utelämnas och andra förvrängs. Skillnaden som jag ser det är att 

utställningar, eller guidningar för den delen, sällan har en avsändare som talar om att detta är 

en personlig tolkning. De berättelser som framförs vid berättarföreställningar utger sig där-

emot sällan för att vara helt verklighetsbaserade. På sätt och vis kan man se det som att story-

telling är en mer ärlig form av berättande, eftersom den oftast inte utger sig för att vara något 

annat än tolkningar, som till exempel framgår i avsnittet om Gammplatsens berättarföreställ-

ningar. Skillnaden mellan guidningsberättelser och storytelling är att guidningsberättelserna 

innehåller mer fakta och information, vilket ofta tas för sant.  

 

Underhållningsvärdet i berättelseföreställningar och storytelling i allmänhet tror jag är stort. 

Museerna har även som uppdrag att sprida kunskap om vår gemensamma historia och även 

bjuda in till reflektion och dialog kring vår nutida kultur. Storytelling som det används i desti-

nationer som exempelvis Guldriket medverkar till att sprida kunskap om industrihistoria i 

allmänhet och den lokala historien på olika platser i synnerhet. Inte sällan personifierade ge-

nom människor som haft särskild betydelse för utvecklingen av verksamheten på orten. Den 

”vanliga” människan står ofta i fokus, vilket gör att folk känner igen sig och kan identifiera 

sig, jämfört med berättelser om kungar och mäktiga män. Inlevelsen är som jag ser det ett av 

syftena med storytelling, att skapa känslor och mening. Men vad händer med kunskapsupp-

draget om berättelserna ”broderas ut” alltför mycket? Möjligen kan det finnas en viss risk 

med allt för stor konstnärlig frihet och subjektiva tolkningar kring kulturarv och historia. 

Även om berättarna, som är fallet vid Gammplatsens berättarföreställningar, är noga med att 

poängtera att berättelserna är deras version av historien, så tror jag att många museibesökare 

även i dagens postmoderna samhälle förväntar sig att finna autenticitet i berättelserna.  

Under arbetet har jag försökt undersöka autenticiteten bakom historierna som används i story-

telling. Allt fler företag och organisationer använder sig av storytelling, vilket kan bestå av 

mer eller mindre fiktiva berättelser som till exempel restaurangen Farbror Hjördis. Eftersom 

museer använder sig av storytelling i olika former och syften så tror jag att det är väsentligt att 

diskutera hur museers trovärdighet kan upprätthållas och att forska vidare på det området. 

Samtidigt medger det postmoderna sättet att se på sanning som något relativt och föränderligt, 

att öppna upp för fler tolkningar jämfört med den tidigare, moderna synen där sanningen var 

något objektivt.
155

 ”Det autentiska är inte möjligt eller i alla fall problematiskt”
156

 skriver 
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Bengt Lundberg. Men precis som Åsa Lindström vid Olofsfors Bruksmuseum kommit fram 

till så behöver museerna vara medvetna om att det kan ha den effekten, och som hon säger, 

vara tydliga med vad som är vad inför sin publik. Jag har bara skrapat på ytan i min under-

sökning, men min slutsats är liknande, att museer behöver kommunicera när man använder 

fiktiva berättelser och när man använder mer faktabaserad forskning. Då behöver inte trovär-

digheten rubbas. Arnriket är ett bra exempel på när det tydligt kommuniceras att vandringen 

bygger på fiktiva personer och händelser, men kring verkliga platser. Jag tror att denna tyd-

lighet är viktigare i museala sammanhang än när det gäller att marknadsföra till exempel en 

restaurang som Farbror Hjördis, eftersom det fortfarande kan finnas förväntningar på att mu-

seers berättelser ska vara ”autentiska”, även om det i praktiken inte är helt möjligt. Sannings-

begreppet är som vi ser komplext. Kanske behöver det utforskas vidare. 

En av mina slutsatser är att storytelling kan fylla olika funktioner och behov, även om det 

övergripande syftet är ett och samma. Att koppla berättelser till ett kulturarv, kanske en plats, 

byggnad eller föremål, kan ge mening och inramning till kulturarvet och öka upplevelsen ge-

nom att berättelserna påverkar åhöraren emotionellt. Storytelling kan också användas för att 

bredda upplevelser och tolka dem på nytt sätt. Ett exempel är Olofsfors Bruk där man använt 

sig av dans för att tolka brukets historia. Berättarföreställningarna på Gammplatsen ger asso-

ciationer till teater. Möjligheten finns att locka nya målgrupper när man hittar nya sätt att tol-

ka och förmedla museets berättelser. 

En stor del av industrisamhällets kulturarv är berättelser, eller med andra ord det immateriella 

kulturarvet. Kanske finns inte så många föremål kvar att visa upp, eller så räcker inte föremå-

len till för att förklara omständigheterna kring en tillverkningsprocess eller liknande. Storytel-

ling är här en metod för att hålla de gamla berättelserna vid liv. Förutsättningen för att det ska 

ske är ofta att ekonomiska resurser finns. Vad det handlar om är att göra de gamla industrimil-

jöerna spännande och intressanta nog för att en publik ska betala. Ofta är guidning och berät-

tande mer engagerande än enbart utställningstexter. Det handlar om att skapa säljande berät-

telser sprungna ur verkliga historier för att ge besökaren en upplevelse av hur livet kan ha tett 

sig för exempelvis arbetaren i gruvan.  

Samtidigt är det viktigt att ställa frågan vad som händer när ett vinstdrivet företag tar sig an de 

gamla berättelserna och gör de till sina egna. Risken med att ett företag som Norrmejerier som 

i första hand sysslar med produktvarumärken, använder Västerbottensostens och Burträsk-

bygdens historia i marknadsföringen är att hänsyn inte tas till autenticitet eller trovärdighet.  

Bara det som säljer får vara kvar. Jag tycker dock att Norrmejerier sköter det på ett snyggt 

sätt. De använder de historier som redan funnits och som jag uppfattat det har de inte nämn-

värt förvanskats. Mossberg & Johansen menar att det är väsentligt för dessa medverkande 

företag att fråga sig vad som är det egentliga erbjudandet till kunden – är det själva produkten 

(som t ex osten), upplevelsen eller både och? Det hör ihop med om verksamheten ser sig som 

en marknadsföringsarena eller en turistattraktion. Är främsta syftet med besöket att lära, ge-

nom att visa produkten och tillverkningen, eller är främsta syftet att ge en upplevelse genom 

att vara en turistattraktion. Ofta kan destinationer vara både – och, som till exempel Ostri-
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ket.
157

 Kring Västerbottensosten finns en historia kring en mejeriindustri som vid tiden för 

ostens tillkomst var mycket levande. Mejeriindustrin sysselsatte framför allt många kvinnor 

vid de många byamejerier som fanns. Historiken och mytbildningen kring osten ansågs så 

pass intressant att den förtjänade en utställning. Jag hoppas att Norrmejerier som nu förvaltar 

detta kulturarv fortsätter att göra det med en känsla av ansvar för att det inte bara är ostens 

historia och ett varumärke man förvaltar utan en hel bygds mejerihistoria, som för dess egen 

skull förtjänar att bevaras och berättas.  

Skellefteå är det område där Guldriket har sin vagga. Rönnskärsverken smälte malm här till 

guld och idag är det ett välbesökt museum, där guidning ingår vid varje besök. Event har bli-

vit en slags samhällsdrog för att stå ut i en komplicerad och obegriplig värld, skriver Urban 

Skoglund, före detta museichef vid Skellefteå Museum.
158

 I Skellefteå valde kommunen att 

bygga upp Skellefteå Museums entré för 6 miljoner kronor, medan museets föremålssamling 

höll på att förstöras på grund av undermåliga magasin. Det kallades för ”besökarperspektiv”, 

skriver Skoglund.
159

 Jag kan hålla med om att besökarperspektivet inte får dras till löjliga 

proportioner. Museernas uppgift är som jag ser det först och främst att agera väktare till sam-

hällets kulturskatter. Det vill säga vårt kulturarv. Då ingår vården av föremålen som en primär 

uppgift som måste få kosta. Det är förutsättningen för att besökare ska ha något att komma 

och titta på. Sedan är det fritt fram och önskvärt att utveckla museets verksamhet för att göra 

besöken mer intressanta. Upplevelser, events, etcetera för att locka en bredare och större pu-

blik. Jag förstår var Skoglund vill komma, men samtidigt tror jag det är en utveckling som är 

svår att stoppa. Kommersialisering av kulturarv innebär att besökaren måste stå i fokus. Det 

handlar också om demokratiska värden.  

 

4.1 Frånvaron av det problematiska 

En ansats var att undersöka vilka historier som lyfts fram och vilka som eventuellt väljs bort. 

Syftet med denna tanke var att det kanske är de berättelser som är mest underhållande som får 

bli berättade, det vill säga de som passar in i ett säljande sammanhang. Forskartruppen som 

undersökte Guldriket hade kommit fram till liknande slutsatser, att det kan finnas en risk med 

att berättelser som används i kommersiellt syfte anpassas efter kundernas behov och att de 

som inte passar in där väljs bort.  

Birgitta Burell har studerat sex olika arbetslivsmuseer och ett återkommande tema är det uni-

ka och det anmärkningsvärda. Framstegsberättandet lyfter fram modernisering, förändring och 

teknik. Även om hon har sett exempel på att arbetslivsmuseer intar ett brett perspektiv, så är 

produktionstekniken i fokus, det vill säga maskiner, tillverkningsprocesser, verktyg, råvaror 

etcetera. Arbetarnas tuffa villkor lyfts inte fram särskilt ofta, utom vid ett av de undersökta 

museerna; Hagalunds tvätterimuseum. Där berättas om det hårda och slitsamma tvätteriarbetet 

som kvinnorna fick utföra och som slet hårt på deras ryggar och leder, speciellt vintertid. En 
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viktig fråga inom museologin och kulturarvsforskning handlar om urval. Det vill säga frågor 

kring vad som väljs ut att bevaras som kulturarv och vad som väljs bort. De forskare som jag 

refererar till kring undersökningen kring Guldriket såg vissa faror med entreprenörsstyrt kul-

turarv. Vad händer med de berättelser som inte ”säljer”, blir de förpassade i glömska till för-

mån för de mer kommersiellt gångbara berättelserna, som publiken vill betala för?  

Kanske, tänker jag, har museerna sedan länge valt att berätta bara de positiva historierna. Mu-

seer har historiskt sett ofta valt att bevara och visa ”det trevliga” och positiva framför det 

mindre trevliga och problematiska. Sjukdomar, död och svåra förhållanden har ofta förpassats 

till glömskans korridorer och om det berättas om och visas upp har det ofta fått en välpolerad 

form.
160

 Den så kallade ”trevlighetsforskningen” är fortfarande ett faktum på många museer 

och kulturinstitutioner även om det hänt mycket de senaste decennierna.
161

  

Varför, kan man fråga sig. En möjlig förklaring är att museer har velat visa upp Sverige från 

sin bästa sida enligt en nationalistisk agenda. Länge var framstegstanken rådande, modernise-

ring och tekniska landvinningar skulle sätta Sverige på kartan. För att använda en passande 

term i sammanhanget skapades den positiva bilden som ett slags varumärke för Sverige som 

nation. Följaktligen måste museerna ”plocka russinen ur kakan”. Ett av de tydligaste exemp-

len på historieanvändning utifrån en nationalistisk agenda är brukandet av historia för att stär-

ka nationella identiteter.
162

 Nationalromantik och folkhemmet blev symboler för det så kalla-

de moderna projektet. Wera Grahn menar att museerna redan från början har inbyggt i sig att 

förmedla ett positivistiskt tänkande, det vill säga en vetenskaplig och rationell syn på samhäl-

let med ständiga tekniska framsteg som mått på välstånd.
163

 Stefan Bohman menar att vikten 

av detta nationella identitetsskapande har blivit så integrerat i forskning att det blivit det enda 

självklara historieskrivningen och historiebruket.
164

 

Västerbottensostens Besökscenter rymmer en text- och fotobaserad utställning som fokuserar 

på både betydande personer bakom osttillverkningens historia och på tillverkningsprocesser. 

De negativa aspekterna av arbetet som mejerskeyrket innebar för en kvinna i slutet av 1800-

talet tonas ner. Vi får veta att Ulrika Eleonora dog i lunginflammation. Sedan är det tyst, om 

orsaken får vi inget veta. Inte heller något om de förslitningsskador som jag kan tänka mig 

förekom bland kvinnorna, eftersom varje ost väger 25 kilo och ska handvändas flera gånger 

om dagen. Vi får också veta att det inte passade sig att mejerskor gifte sig på den tiden. Det 

hade varit intressant att få veta mer om den aspekten av yrket. Det måste varit en stor uppoff-

ring att välja mejerskeyrket och inte kunna bilda familj. Guiden är något mer generös med 

information än vad utställningen är. Hon förklarar att mejerskorna förväntades arbeta heltid, 

och hade de skaffat familj och barn så skulle de inte kunna arbeta lika mycket. På den tiden 
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var det kvinnans uppgift att ta hand om hem och familj. Det var inte lag på att mejerskor inte 

fick gifta sig, men mejerskorna förväntades förbli ogifta livet ut därför att arbetet som mejers-

ka var ett krävande yrke. Vid guidningen får jag en glimt av den tänkbara orsaken till att Ulri-

ka Eleonora dog i lugninflammation. Hanteringen av den kalla saltlaken som osten ligger i, 

som mejerskorna dagligen exponerades för och andandes in, kan ha orsakat lunginflammatio-

nen, menar guiden. Att inte denna information finns med i utställningstexten tolkar jag som 

att den anses alltför negativ för att passa in i den positiva berättelsen om varumärket Väster-

bottensost. Sedan Mejeriet i Burträsk med intilliggande besökscenter övertogs av Norrmejeri-

er så ingår följaktligen även utställningen i numera i Norrmejeriers marknadsföring. Varu-

märkesbyggande går som bekant ut på att lyfta fram det unika, speciella och positiva med en 

produkt. Att jag åtminstone får veta mer av de negativa sidorna av yrket vid guidningen upp-

lever jag dock som enbart spännande och positivt. Det kan vara så att museipersonal och ut-

ställningsproducenter också möjligen är onödigt rädda för att berätta de dystra och hemska 

versionerna. Rent spekulativt kan det vara en generationsfråga, att den äldre generationen i 

högre grad blivit uppfostrad att inte prata om svåra saker. I dag är en växande upplevelseindu-

stri även den som handlar om ”tunga” saker. Det kan röra sig om platser för katastrofer, ex-

empelvis Ground Zero i New York där de två tvillingtornen störtade in efter terroristattacken 

2001, och Tjernobyl – där en förödande kärnolycka inträffade 1986. En möjlig förklaring är 

att den yngre generationen är mer nyfiken, söker aktivt upp och vill veta mer om den proble-

matiska historien, men det är bara en gissning. 

Möjliga risker med ett alltför marknadsanpassat historiebruk som storytelling, är att det nega-

tiva och problematiska väljs bort till förmån för det mer positiva, trevliga och säljbara, det 

som förväntas fylla besökaren med positiva känslor. Risken är då att vi får en missvisande 

bild av industrisamhällets historia, att vi förminskar arbetarnas hårda villkor med långa ar-

betsdagar och mycket kroppsligt slit och skapar en alltför romantiserad bild. Om kulturarvet 

ska paketeras och utformas för att passa en marknad som är törstig på upplevelser och helst 

ska vara anpassad för familjens söndagsutflykt, så är en möjlig fara att de många baksidorna 

glöms bort. Då är vi tillbaka till det som från början var anledningen till det ökade intresset 

för industrisamhällets kulturarv, just att de bortglömdas berättelser skulle tas fram i ljuset.  

 

 

SAMMANFATTNING 

 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka storytelling i kulturarv, destinationer och 

museer. De centrala frågeställningarna är: 
 Vad innebär begreppet storytelling? 

 Hur och varför används storytelling på museer i Västerbottens län? 

 Vilka effekter kan användandet av storytelling ha inom kulturarvsområdet?  
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Utgångspunkten är fenomenet att storytelling har blivit ett begrepp som hörs i allt fler sam-

manhang, inte minst inom kulturarv- och museiområdet. Då begreppet främst i Sverige ger 

associationer till marknadsföring och ”business”, är ansatsen även att förklara varför det bör-

jat användas inom den museologiska branschen och vad detta kan få för effekter för museers 

trovärdighet. Museer är ofta delar av destinationer som marknadsförs och paketeras med hjälp 

av storytelling. Platsmarknadsföring av kommuner och hela regioner har blivit allt vanligare. 

Västerbotten – Berättarnas län är ett projekt finansierat med hjälp av EU:s strukturfonder. 

Med hjälp av så kallade goda ambassadörer ute i länet, såsom museer och enskilda näringsid-

kare ska länet stärka sitt varumärke som Berättarnas län. Platsvarumärken är ett sätt att arbeta 

med regional tillväxt som är ett länsövergripande mål. I den teoretiska delen presenteras också 

lite bakgrundshistorik kring utvecklingen av det museala fokuset från det materiella till da-

gens ökade fokus på immateriella värden såsom människors sociala villkor och personliga 

berättelser. Det ökade intresset av industrisamhällets kulturarv har lett till uppkomsten av da-

gens många arbetslivsmuseer. Det hänger även ihop med att en ökad demokratisering av kul-

turarvet skett de senaste tre-fyra decennierna. Den ökade demokratiseringen har även lett till 

att allt fler aktörer konkurrerar på marknaden. Kulturarvsaktörer och museer har blivit allt mer 

kommersiellt inriktade områden, museer förväntas fungera som företag och skapa säljande 

produkter för att locka publik. Samtidigt kräver den kräsna publiken idag en större grad av 

upplevelser. Den danske framtidsforskaren Rolf Jensen förutsåg detta i sin bok Drömsamhäl-

let redan 1999. Framtidens företag måste ändra sin inriktning om de ska konkurrera på mark-

naden. Det är inte den med bäst produkt som vinner, utan den med den bästa storyn. Genom 

storytelling konkurrerar dagens företag om kunderna. Genom att västvärldens materiella lev-

nadsstandard är så pass hög idag, så har de flesta inget behov av prylar för prylarnas skull. 

När de grundläggande behoven är uppfyllda börjar vi sikta mot att uppfylla våra högre behov, 

så som våra drömmar och fantasier. Upplevelsesamhället, eller ”the dream society”, som Jen-

sen kallar det, är redan här. Historier och berättelser kring produkter skapar en känsla hos 

kunden och talar, till skillnad från fakta och siffror, rakt till hjärtat hos köparen. Storytelling 

bidrar till att skapa en positiv känsla kring en produkt, vilket gör oss mer benägna att köpa 

den.  

Destinationer och turism bygger ofta på industrisamhällets kulturarv, som i exemplet Guldri-

ket i norra Västerbottens län. Guldriket består förutom ett antal industriminnen kring gruvnär-

ingen, bl a en linbana och en mineralpark, även av en gammal biograf, en underjordskyrka 

samt Ostriket. Besöksmålen har initierats och drivs av entreprenörer. Förutan dessa eldsjälars 

initiativ, skulle förmodligen besöksmålen aldrig kommit till, och industriminnena skulle ha 

förfallit. En stor del av själva upplevelsen som möter besökare är de berättelser som omgärdar 

platserna. Storytelling fungerar där som ett sätt att levandegöra besöksmålen och dess männi-

skor som levt och arbetat där. En risk som forskarna såg med entreprenörstyrt kulturarv är att 

berättelserna anpassas efter publikens behov, och att berättelserna inte alltid är baserade på 

vetenskapliga belägg, utan ofta på föreställningar och skrönor.  

Storytelling kan fylla olika funktioner även om det övergripande syftet är detsamma. Storytel-

ling som marknadsföringsverktyg är ett vanligt användningsområde. Att berätta en intressant 

och fängslande historia kring en produkt, ett hotell, en restaurang, en destination eller liknan-
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de är ganska vanligt idag. Detta användningsområde är starkt kopplat till att förstärka ett va-

rumärke. Storytelling kan också användas för att stärka en organisation inifrån och förtydliga 

dess visioner och mål. Ofta är det svårt att separera dessa olika syften, de går ofta in i var-

andra utan tydliga gränser.  

Berättelsen som används kan vara helt eller delvis fiktiv, vilket är rätt vanligt inom restau-

ranger och hotell. Företagshistorier, så kallad corporate storytelling, har ofta en kärna som är 

verklighetsbaserad, sedan brukar det anses fritt fram att ”brodera ut” berättelsen på olika sätt.  

Som följd av storytellingprojekt i länet anordnas berättarföreställningar, som innebär att be-

rätta en historia muntligt inför en publik på ett sätt som fångar publikens uppmärksamhet. 

Egentligen är det vad storytelling handlar om i grunden, att berätta en historia som är intres-

sant och övertygande, på ett sätt som väcker publikens känslor. Storytelling som berättarföre-

ställningar och performances är vanliga i exempelvis Skottland, som har en lång tradition av 

muntligt berättande.  

Mina undersökningar vid tre olika besöksmål och museer, visar att de använder sig av olika 

uttryck av storytelling. Berättelserna kring varumärket Västerbottensost rymmer myter och 

historier som förts vidare genom muntlig berättartradition. Besökscentret i Burträsk, mitt i 

Ostriket, är ett arbetslivsmuseum som även förvaltar bygdens mejerihistoria. Bygdens historia 

har dock tonats ner efter att Norrmejerier övertog produktionen. De har å andra sidan gjort 

satsningar på att samla in fler berättelser från boende i trakten. Historierna och myterna kom-

municeras i utställningen, i guidning och i marknadsföringen som exempelvis tevereklam. 

Berättelserna är autentiska så till vida att de inte är påhittade av reklammakare, utan är insam-

lade från museal dokumentation, Burträskbygdens egna invånare och mejeriets egen doku-

mentation.  

Projektet Västerbotten – Berättarnas län har haft kurser i storytelling och berättarföreställ-

ningar där bland annat länets olika museer deltagit. Olofsfors bruk i Nordmaling och Skogs-

museet/ Gammplatsen i Lycksele deltar båda i projektet. Vid Olofsfors Bruk har man dels gått 

utbildningen i corporate storytelling där museets intendent, Åsa Lindström, fått i uppgift att ta 

fram en berättelse att använda i kommunikationen utåt mot exempelvis möjliga kommunala 

finansiärer. De har också anlitat en dans- och konstnärsduo som tagit sig an brukets berättelser 

och av detta skapat dansföreställningen Trägen Het, som spelades upp vid ett par tillfällen 

sommaren 2013.  

Skogsmuseet och Gammplatsen i Lycksele har fått hjälp att utbilda ett antal berättare, som 

skapat berättarföreställningar som bygger på några för Lyckselebygden intressanta historiska 

personer. De fyra berättarna är väl förtrogna med området och har själva fått leta i arkiv och 

liknande för att hitta material till berättarföreställningarna. Föreställningarna har sedan ägt 

rum på olika ställen på Gammplatsens område. De berättelser som tagits fram är baserade på 

verkliga personer och platser i Lycksele. Berättarna har haft fria händer att ”måla ut” och 

dramatisera berättelserna enligt egna tolkningar. När berättelseföreställningarna ges, informe-

ras publiken om att detta är berättarens egen tolkning av historien. På så sätt minskar man 

risken för missförstånd. 
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Mina slutsatser av detta arbete är flera. Begreppet storytelling rymmer ganska mycket mer än 

jag från början trodde. I Sverige används det främst som marknadsföringsverktyg, så kallad 

corporate storytelling. Storytelling i form av berättarföreställningar, är också en växande trend 

i Sverige och mycket vanligt exempelvis i Skottland.  

De museer jag undersökt i Västerbottens län använder flera former av storytelling.  

Mina informanter verkar ha lite olika syn på hur viktigt det är att berättelserna är sanna. En av 

mina informanter som är marknadsansvarig på Norrmejerier är mycket bestämd i sin åsikt att 

berättelserna ska vara baserade på sanning. En möjlig anledning är att i historierna kring osten 

har de fått många spännande berättelser ”gratis” och inte haft någon anledning att hitta på 

säljande historier.  

Olofsfors Bruk använder en historia med påhittade karaktärer kring en sann känsla, hur upp-

levelsen av att gå runt på bruket kan kännas. Intendenten menar att historien är sann eftersom 

hon upplevt det precis så, hon har bara lagt till personer för att levandegöra berättelsen. Inten-

denten sätter fingret på en intressant fråga; Vad är egentligen sanning?  

Denna berättelse är precis som Gammplatsens berättelser inte i första hand tänkta att använda 

vid guidning.  Men även vid guidning används berättelser som är baserade på historisk doku-

mentation, men är färgade av de olika guidernas egna intressen och tolkningar. Som jag ser 

det är guidningar mer baserade på information och fakta, jämfört med de berättelser som ska-

pas i storytelling-sammanhang.  

Storytelling är som jag ser det en utmärkt metod i underhållningssyfte, för att ge publiken 

spännande upplevelser och kan också fungera som förmedlare av kunskap som kanske annars 

skulle falla i glömska. Att berättelser får nya uttrycksformer kan också locka nya målgrupper. 

En möjlig risk som jag ser det med alltför fria tolkningar av vetenskapligt belagd historia, är 

att museernas övriga berättelser i utställningar, guidning och liknande, minskar i trovärdighet. 

Att vara medveten om när man använder vad kan vara ett sätt att minska den risken. Det be-

hövs dock mer forskning, exempelvis besökarundersökningar, för att säga något säkert om 

detta.  
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