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Därför fungerar storytelling
Det som gör att det som berättas för 
oss som en historia både är roligare 
att lyssna på och fastnar bättre än det 
som förmedlas i staplar, statistik och 
säljbudskap handlar om att storytel-
ling stimulerar hjärnans belönings-
system. Hjärnan fokuserar på, och sti-
muleras av, det som är lustfyllt, oväntat 
och det som vi kan relatera till. En be-
rättelse som engagerar oss leder till ett 
dopaminpåslag som får oss att känna 
intresse, bli nyfikna och att vara öppna 
för ny information.

När de system i hjärnan som skapar 
vällust triggas ökar hjärnans förmåga 
till fokus och minnesformering. Om 
hotsystemet triggas istället skapas en 
helt annan elektrokemisk miljö i hjär-
nan. Så fort vi upplever information 

som negativ skickar hjärnan ut stress-
hormoner som gör att vi går in i försvar 
och vi blir på vår vakt. Att överväldigas 
av för mycket eller komplex informa-
tion kan räcka för att skaka fram en 
”stresscocktail”.

För ett antal år sedan upptäckte 
hjärnforskaren Antonio Damasio att 
personer som har skadat den delen av 

hjärnan där känslor uppstår blir oför-
mögna att fatta beslut. Trots att perso-
nerna, utifrån ett logiskt resonemang 
kunde beskriva vad de borde, så var det 
ändå oerhört svårt för dem att ens be-
stämma något så enkelt som vad de 
skulle äta till lunch.

För oss som arbetar med sälj och 
marknad är det här en väldigt viktig 

En berättelse som engagerar oss leder 
till ett dopaminpåslag som får oss att 

känna intresse, bli nyfikna och att vara öppna 
för ny information.
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Storytelling är konsten att berätta en historia på ett sätt som engagerar den 
som lyssnar. När man använder storytelling i ett professionellt sammanhang 

handlar det ofta om att man vill att någon ska se på något från ett nytt perspektiv, 
mana till handling eller att ladda ett varumärke med känsla. Berättelser får 

oss att känna, relatera personligt och bygga tillit. De öppnar oss för nya synsätt 
både vad gäller produkter, tjänster och människor vilket innebär att vi har 

mycket att vinna på att främja berättande såväl internt i våra 
organisationer som i den externa marknadsföringen.

insikt. Det räcker alltså inte att ge våra 
kunder den information de behöver för 
att fatta ett genomtänkt beslut. Vi be-
höver också hjälpa dem att fatta ett ge-
nomkänt beslut. Innan beslutet ”sitter 
rätt i magen” så kommer den du gör 
affärer med att känna ett motstånd till 
att lyfta pennan och skriva på kontrak-
tet. Och det är med hjälp av berättelser 
som vi skapar rätt känsla hos kunder-
na. 

Storytelling inte bara för PR-byrån
Innan digitaliseringen vände upp 
och ner på medielandskapet var det 
på många sätt enklare att arbeta med 
marknadsföring. Marknadsmixen var 
sig på de flesta håll hyfsat lik från 
det ena året till det andra och hade så 
varit under en längre tid. Man köp-

te annonsplats i printmedia och TV, 
ordnade events och gjorde så mycket 
utomhusreklam som budgeten räckte 
till. För att bli omskriven i exempelvis 
bransch- eller dagspress samarbetade 
man med en PR-byrå.

Men sedan vred digitaliseringen 
upp informationsbruset från bris till 
storm och det har blivit mycket tuffare 
att nå fram med sina budskap. I dag 
kan man fortfarande köpa sin plats för 
att bygga kännedom, och aktiviteter 
som syftar till att påminna målgrup-
pen om varumärket fyller absolut ett 
syfte. Men det räcker inte för att fylla 
varumärket med innehåll eller för att 
ladda det med känsla. För att det ska 
hända behöver vi berätta historier. 

Om man som av en händelse har 50 
miljoner liggandes kan man göra som 

Volvo. Hyra in Zlatan med familj, pro-
ducera en snygg film om hur han tar 
sig hem på hala vintervägar, och visa 
den på TV till dess att alla är med på 
tåget. Om budgeten är något mer blyg-
sam kan man ändå arbeta med storytel-
ling och få lysande resultat, om man är 
öppen för att testa nya grepp. 

Tidigare var det huvudsakligen PR-
byråerna som arbetade med storytel-
ling. De använde sin hantverksskick-
lighet för att spinna historien och hör-
de av sig till sina journalistkontakter 
för att placera artikeln i media. Efter-
som PR-byråer tar bra betalt för sina 
tjänster innebar det att omfattningen 
en verksamhet kunde arbeta med sto-
rytelling var begränsad. I och med di-
gitaliseringen, flytten från print till 
webb och framväxten av sociala kana-
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ler, har en värld av nya möjligheter för 
att sprida berättelser på egen hand öpp-
nats. För många företag innebär alla 
nya möjligheter samtidigt en utmaning. 
För att lyckas med content marketing, 
innehållsmarknadsföring, behöver 
medarbetarna ofta uppdatera sin kom-
petens inom såväl storytelling som hur 

man växlar ut kraften i digitala kanaler. 
Så väljer du digitala kanaler
Vi kan antingen sprida våra budskap 
via etablerade kanaler, som exempel-
vis Facebook eller LinkedIn, eller via 
våra egna digitala kanaler, som ex-
empelvis elektroniska nyhetsbrev el-
ler hemsida. Bäst är förstås en mix av 
båda. Utvärdera var era kunder finns 
och gör fokuserade satsningar snarare 
än att låta ”kanalstressen” resultera i 

halvhjärtade insatser överallt. 
En framgångsnyckel till kostnadsef-

fektiv innehållsmarknadsföring är att 
återvinna det material som skapas. 
Samma innehåll kan exempelvis med 
fördel delas i flera kanaler. För bäst ef-
fektivitet är det dessutom smart att 
bryta isär materialet, vrida något varv, 

och sedan dela igen. En artikel kan bli 
flera notiser och inlägg och en lite läng-
re film kan bli ett gäng kortfilmer. 

Det är inte fusk att ta hjälp
Det som krävs för att lyckas med inne-
hållsmarknadsföring är 1) strategi, 2) 
innehållsproduktion och 3) spridning. 
Eftersom den nya tiden kräver att den 
egna marknadsavdelningen i alla fall 
på lite sikt ställer om är det en bra idé 

att inte lägga ut hela jobbet externt, 
utan att samarbeta med en byrå eller 
en konsult som samtidigt hjälper er att 
höja kunskapsnivån. Det är också ni 
som känner era kunder bäst och för att 
kunna arbeta agilt behöver personalen 
som arbetar med innehållet förstå så-
väl kund som erbjudande. 

Kliv på storytellingtåget idag
Jag tycker mig se att intresset för sto-
rytelling växer, och att allt fler företag 
och organisationer väljer att använda 
det som ett strategiskt verktyg. Hos 
dem jag möter ser jag en allt djupare 
förståelse för hur man kan dra nytta av 
bra berättelser och även vad man kan 
vinna på att utbilda sina medarbetare 
i historieberättandets konst. 

I en tid där vi inte längre ”äger” våra 
varumärken behöver vi anstränga oss 
lite mer för att få samtalen om oss att 
handla om rätt saker. Både i det egna 
lunchrummet och ute hos våra kunder 
och partners. Storytelling är ett viktigt 
verktyg i marknadsmixen och för oss 
som arbetar med marknadsföring är 
innehållsmarknadsföring inte är en 
fluga utan ett nytt sätt att leva. 

För att lyckas med content marketing, 
innehållsmarknadsföring, behöver 

medarbetarna ofta uppdatera sin kompetens 
inom såväl storytelling som hur man växlar 
ut kraften i digitala kanaler.

Ett vanligt misstag när man ska hålla en pre-
sentation är att man fokuserar på det man 
vill ha sagt snarare än på det man vill att 

åhörarna tar med sig hem. Och istället för att pake-
tera budskapet på ett sätt som gör det enkelt och 
roligt att ta till sig så lägger vi fullt fokus på att inte 
missa några detaljer eller göra några misstag. 

Men när vi matar på med information under en 
presentation tröttar vi snabbt ut åhörarnas arbetsmin-
ne. Och även om de har alla avsikter att vara upp-
märksamma så orkar deras hjärnor inte med. Att lyss-
na på fakta är för hjärnan som att lyfta tunga vikter 
är för kroppen. Det funkar inte att köra ”biceps curls” 
i en halvtimme i sträck utan vila.

Väv istället in informationen i en historia. Berätta 
på ett sätt så att den som lyssnar ser bilder i huvudet. 
Det är motsvarigheten till att bygga ett träningspass 
där man varvar mellan de olika muskelgrupperna.

Våga vara underhållande
Som exempelvis så här:
”När jag stod på stranden och tittade ut över havet såg jag 
plötsligt en märklig stor farkost närma sig. Jag tog fram min 
kikare och betraktade något som såg ut som en stor grön 
container. Vinden bar med sig en svag, kryddig doft och jag 
undrade om det hade ett samband? Och precis så är det i 
vår bransch. Det dyker hela tiden upp nya saker som inte har 
sett tidigare, och det gäller att vara uppmärksam på alla de-
taljer. Även det som verkar oväsentligt kan vara avgörande. 
I dag ser vi en trend som pekar på … (och här stoppar vi in 
informationen!)”

Många som håller presentationer verkar tro att det är 
den som är tråkigast som vinner. Men så är det alltså 
inte. Våga vara underhållande! 
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Ponera att det varje sensommar på gatan där du bor anordnas 
en kräftskiva. I år hamnade du mitt emot en kvinna som flyttade 
in i våras och som du hittills bara vinkat artigt till över häcken. 
Men när du sitter där med kräfthatten på huvudet inser du att 
hon arbetar på ett företag som står på din kundlista och att hon 
därtill är precis den personen som du vill komma i kontakt med.

Förmodligen har du varit med om ett liknande sam-
manträffande – för världen är precis så liten för att 
det ska hända oss lite då och då. Och när tillfället 

uppenbarar sig gäller det att vi har koll på vad vi ska 
säga så att den sociala kontakten öppnar upp för en af-
färsmöjlighet. 

Men det är förstås inte bara du som arbetar med för-
säljning och marknadsföring till vardags som hamnar 
mitt emot drömkunden på kräftskivan. Det gör även de 
medarbetare hos er som inte pratar med kunder till var-
dags, och likaså era partners och kunder. Därför är det 
en bra idé att fylla deras korgar med bra berättelser som 
de kan plocka fram när chansen ges. Vi människor älskar 
att lyssna på roliga, spännande och häpnadsväckande 
anekdoter. Och vi älskar att föra dem vidare.
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