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Förord 
 
Höstterminen 2004 började jag en magisterutbildning i upplevelseproduktion, vid 
institutionen för musik och medier under Luleå Tekniska Universitet. På utbildningen har vi 
lärt oss att skapa förutsättningar för goda upplevelser, oavsett om det handlar om evenemang, 
konferenser, event marketing eller upplägget av exempelvis ett shoppingcenter, restaurang 
eller ett hotell. Utbildningen är alltså inte branschspecifik utan fokuserar på hur man gör 
upplevelsen så bra som möjligt i varje enskilt fall. Detta innefattar alltifrån skickligt ledarskap 
och genomtänkt marknadskommunikation, ljus och ljud, gastronomi, bemötandet av kunder, 
till gestaltning mm. Som jag ser det, handlar det om att inte göra något på ett visst sätt för att 
man alltid har gjort så, utan att designa upplevelsen utifrån varje specifikt fall och alltid med 
kunden i fokus. Ett ledord inom upplevelseproduktion är helhet och min uppfattning är den att 
det är helheten, och därmed alla detaljer inom den, som gör upplevelsen. Jag har inom 
utbildningen speciellt intresserat mig för evenemang och då framförallt inom kultursektorn 
(musik, foto, dans, teater, litteratur etc.). Jag har tidigare dessutom arbetat en del med film och 
journalistik, branscher som båda grundar sig i konsten att berätta. Genom detta har jag fått ett 
stort intresse för berättande som uttrycksform. Utifrån dessa intresseområden har evenemang, 
helhetstänkande och storytelling varit några nyckelbegrepp inom denna studie.  
 
Jag skulle först och främst vilja tacka min handledare Lena Mossberg som gett mig värdefulla 
kommentarer och stöd under skrivandets gång. Ett stort tack vill jag också rikta till Caroline 
Stenbacka Nordström som lagt ner ett stort engagemang i samband med uppstarten av 
uppsatsen. Tack också till mina klasskompisar och min familj som har hjälpt och peppat mig 
under hela perioden. Slutligen skulle det inte ha blivit någon uppsats utan informanterna som 
ställt upp med värdefull tid och kunskap. Ett stort tack till er alla. 
 
 
 
Stockholm, maj 2008 
 
Josefin Öberg 



Sammanfattning 
 
Helhetstänkande är en central aspekt inom upplevelseproduktion, men tycks än så länge vara 
ett relativt ovanligt förekommande tankesätt bland evenemangsproducenter. Kanske är det så 
att det saknas ett konkret verktyg för att skapa helhet i ett evenemang. Då storytelling kan 
skapa en känsla av helhet, kontinuitet och tillhörighet (Mossberg & Johansen, 2006), ville jag 
studera hur denna metod i nuläget används inom evenemang. Studiens syfte är därför att 
beskriva och analysera hur några valda evenemangsproducenter arbetar med storytelling för 
att skapa en helhetsupplevelse. För att besvara studiens frågeställningar har jag valt att göra 
kvalitativa intervjuer med sex företag/evenemangsproducenter, som arbetar med storytelling i 
någon form. Inför empirigenereringen samt för att kunna förstå och tolka empirin, har jag 
även gjort en grundlig litteraturstudie inom ämnesområdet storytelling samt dess 
beståndsdelar; narrativa tekniker och dramaturgi.  
 
I studien har det framkommit att det i producenternas arbetssätt finns många likheter med hur 
man arbetar med berättande inom t.ex. teater, film, scenkonst och interaktiv design. En 
berättelse för ett evenemang innehåller nämligen oftast ett budskap, roller och konflikt i 
någon form, samt en handling. Däremot finns vissa skillnader i innebörden av en del begrepp, 
hur de används och hur man kommunicerar berättelsen. I de evenemang som exemplifieras i 
studien, har olika dramaturgiska strukturer upptäckts. Överlag kan man dock säga att de flesta 
evenemang tycks innehålla kombinationer av olika strukturer. Ett evenemang kan nämligen 
innehålla mindre dramaturgier i den stora dramaturgin och de dramaturgiska strukturerna kan 
dessutom förändras under evenemangets lopp. I studien redovisas också hur producenter 
resonerar kring början och slut i ett evenemang, samt vad som ska hända däremellan. 
Fördelarna med storytelling som arbetsmetod inom evenemangsproduktion dominerar 
gentemot nackdelarna. Det handlar t.ex. om att metoden skapar en ”röd tråd” i evenemanget, 
höjer kvaliteten på upplevelsen, engagerar människor, gör upplevelsen både mer givande och 
minnesvärd, samt är ett roligare och effektivare sätt att kommunicera ett budskap på. Efter 
genomgången studie kan jag också konstatera att berättelser inte klarar sig utan en dramaturgi, 
men att dramaturgi kan fungera som ett fristående verktyg. 
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Abstract 
 
In experience production, it is important to make sure every aspect of the experience is there 
to support the message, since every detail contributes to the total experience. Still this way of 
thinking seems to be relatively unusual among event producers. Perhaps it is because there is 
no real tool to assist in creating entirety in an event. Since storytelling is said to be able to 
create entirety, continuity and belonging (Mossberg & Johansen, 2006), I wanted to examine 
how this method is used in the event industry. The purpose of this paper is consequently to 
describe and analyze how some producers in event production work with storytelling, to 
create an experience in its entirety. To be able to answer the research questions, I have chosen 
to do qualitative interviews with six companies/event producers, who work with storytelling. 
To understand and interpret the empirical research, I have also done literature studies in the 
elements of storytelling; narrative techniques and dramaturgy.  
 
In this research it has been clear that there are many similarities between storytelling in event 
production and storytelling in for example theatre, film, music, stage art, and interactive 
design. Hence, in most cases a story for an event, contain a message, roles, a conflict and a 
course of events. The differences I have noticed, is mainly the meaning of some concepts, as 
well as how to communicate the story. Among the events mentioned in the study, a few 
different dramaturgical structures have been discovered. However, most events seem to 
contain combinations of different structures. An event can contain smaller structures inside of 
the big dramaturgy and the dramaturgical structures can also change during the event. In this 
paper, it is also presented how producers think of the beginning and the end, as well as the 
content in between. The benefits with storytelling in event production outweigh the 
disadvantages. To mention a few, the method creates a common thought throughout the event, 
increases the quality, gets people involved and makes the experience more rewarding and 
memorable. It is also a more enjoyable and efficient way to communicate a message. Finally, 
the research has shown that stories can not do without a dramaturgy, but a dramaturgy can be 
used on its own. 
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1  INLEDNING 
 
 
I detta inledningskapitel vill jag ge dig som läsare en kort introduktion till begreppen 
upplevelseindustri och upplevelse, vilka ligger till grund för denna undersökning.  
 
 

1.1  Upplevelseindustrin 
Att upplevelser påverkar oss människor på ett alldeles särskilt sätt har varit känt sedan länge. 
Redan 450 år f. Kr uttryckte sig Confucius: "Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag 
kommer ihåg. Jag upplever och jag förstår." (reklamhandboken.se). På senare tid har 
efterfrågan på upplevelser ökat kraftigt. I dagens stressade och inrutade samhälle där fritiden 
krymper allt mer, vill människor ha upplevelser för att orka med vardagen. (Bl.a. Pine & 
Gilmore, 1999; Mossberg, 2003; Florida, 2006.) Vi har under ett sekel gått från 
råvaruekonomi till tjänsteekonomi och idag talas det om att vi befinner oss i en 
upplevelseekonomi. Från att kunderna till en början endast efterfrågade den rena råvaran, 
förädlades varorna senare till handelsvaror för att sedan utvecklas till tjänster. (Pine & 
Gilmore, 1999; Echeverri & Edvardsson, 2002) Nu kräver kunder ännu mer av en produkt. De 
vill bli berörda och få en upplevelse. (Pine & Gilmore, 1999, Wahlström, 2002). Pine och 
Gilmore (1999) menar till och med att vi nu är på väg in i transformationssamhället, som 
bygger på att vi vill ha upplevelser som förändrar oss. En annan forskare med tankegångar 
kring upplevelsesamhället är Jensen (2001), som för diskussionen vidare och menar att vi nu 
befinner oss i vad han kallar för drömsamhället. Han säger att det handlar om att erbjuda 
kunderna drömmar och fantasier. Vi köper inte längre produkter, utan livsstilar och historier, 
upplevelser och känslor, som förmedlas genom produkter. För att produkter idag ska bli 
framgångsrika, måste de tala till våra känslor snarare än till vårt förnuft. 
 
En förklaring till vårt behov av upplevelser kan kopplas till Maslows behovstrappa, där 
människans behov är organiserade i fem nivåer (se figur 1): Fysiska behov i basen, följt av 
trygghetsbehov, gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, behov av uppskattning och slutligen i 
toppen av triangeln behov av självförverkligande. När vi fyllt vårt behov på en nivå, strävar vi 
efter att uppnå nästa. Fysiska behov såsom mat, kläder och någonstans att bo stod i fokus 
under jägar- och bondesamhället. Under industrisamhället var det istället trygghetsbehovet, i 
form av materiell trygghet, som stod i fokus. I västvärlden idag, är dessa två nivåer för de 
flesta människor en självklarhet. Detta gör att vi nu strävar vidare efter gemenskap, 
uppskattning och självförverkligande, något som kännetecknar upplevelsesamhället. 
(Wahlström, 2002) 
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Figur 1: Tolkning av Maslows behovstrappa (Maslow, 1954; Maslow, 1998: inledning) 
 
KK-stiftelsen (2007), Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, identifierade tidigt 
upplevelseindustrin som en tillväxtbransch. Sedan år 1999 arbetar de därför för att stärka 
tillväxten och lönsamheten hos företag inom upplevelseindustrin. Deras definition av 
upplevelseindustrin lyder: ”ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 
förhållningssätt och som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon 
form” (KK-stiftelsen) Enligt stiftelsen innefattar industrin följande delområden: arkitektur, 
dator- och TV-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, 
mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. 
Upplevelsens betydelse har dock även börjat uppmärksammas i mer traditionella branscher 
såsom basindustrin, då de insett att upplevelser kan användas som ett konkurrensmedel för att 
skapa mervärde till produkterna (Wahlström, 2002; O´Dell, 2005).  
 

1.2  Vad är en upplevelse? 
Vad är då upplevelser och kan man producera dem? Enligt Pine och Gilmore (1999) är en 
upplevelse ett personligt och minnesvärt intryck som sker utanför ramen av de dagliga 
rutinerna. Det går därför inte att producera en upplevelse för någon annan, däremot kan man 
skapa förutsättningarna för den individuella upplevelse som i slutändan sker hos varje enskild 
person. Upplevelseproduktion handlar inte om att underhålla utan att engagera, då en 
upplevelse kräver att kunden i någon mån är medproducent. Kunden kan engageras på flera 
olika plan; emotionellt, fysiskt, intellektuellt eller spirituellt (Pine & Gilmore, 1999; 
Gunnarsson, 2004). Mossberg (2003) menar att det finns tre olika inriktningar avseende 
upplevelsens syfte. Den första handlar om att förstärka nöjesinslaget genom att förpacka olika 
tjänster och produkter till en enhet. Den andra innebär att förena nytta med nöje och den tredje 
om att ge kunden något som överträffar dennes förväntningar, något som inte erbjuds av 
konkurrenterna. 
 
Gunnarsson (2004) påpekar också att en upplevelse kan vara konstgjord, såsom Disney 
World, eller naturlig, såsom fjällvandring. Pine och Gilmore (1999) talar dock om upplevelser 
endast i bemärkelsen kommersiella upplevelser och menar att prissättning är en nödvändig 
faktor, då branschen lever på att sälja upplevelser. Jag ställer mig kritisk till detta och anser att 
det kan finnas andra syften än rent ekonomiska. Det kan exempelvis handla om att locka 
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människor till att bosätta sig i en viss region eller att skapa medvetenhet om något 
(Wahlström, 2002).  
 
Inom upplevelseproduktion bör alltid kunden och kundens personliga upplevelse stå i fokus, 
för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt (Pine och Gilmore; 1999; Gunnarsson, 2004; 
Mossberg, 2003). Pine och Gilmore (1999) har utifrån detta tankesätt utvecklat en modell som 
kallas Upplevelsefältet eller The Experience Realms på originalspråk (se figur 2). Den går ut 
på att det finns fyra olika dimensioner i upplevelser: underhållning, utbildning, estetik och 
eskapism (verklighetsflykt). Upplevelser kan innehålla en, flera eller samtliga av de fyra 
dimensionerna och graden av dem kan också variera. Detta påverkar om det blir en upplevelse 
med aktivt eller passivt deltagande samt om den skapar absorption eller immersion. 
Absorption innebär att upplevelsen ”går in i kunden”, vilket exempelvis sker när en person 
tittar på en bra film. Immersion innebär motsatsen, det vill säga att ”kunden går in i 
upplevelsen”, något som kan ske vid exempelvis dykning. Upplevelsen blir rikast om samtliga 
fyra dimensioner används. 
 

 
 

Figur 2: Upplevelsefältet (Pine & Gilmore, 1999:30) 
 

I enlighet med resonemanget i avsnitt 1.2, finns det en mängd olika typer av upplevelser, 
indelade i delområden av KK-stiftelsen. Oavsett typ av upplevelse, krävs ett forum/medie för 
den. Det kan exempelvis vara i form av ett evenemang, digitala eller tryckta medier, fasta 
institutioner såsom konsthall, hotell etc. Den typ av forum för upplevelser som är aktuell för 
denna studie är evenemang, vilket jag redogör för närmare i problemdiskussionen. 
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2  PROBLEMDISKUSSION & SYFTE 
 
 
I detta kapitel följer en presentation av det aktuella problemområdet för studien och varför 
studien görs. Jag inleder med ett resonemang kring uppsatsens nyckelbegrepp; evenemang, 
helhetsupplevelse och storytelling, för att slutligen landa i problemformuleringen. Kapitlet 
avslutas med beskrivning av syfte.  
 
 

2.1  Evenemang 
I alla tider har människor haft behov av att mötas och fira viktiga händelser. Det har gällt 
övergång till ny årstid, månens bana, viktiga milstolpar i livet etc. Vi har fortfarande samma 
behov av större sociala tillställningar, om inte ännu större. (Allen et al., 2005) De senaste åren 
har antalet evenemang ökat kraftigt (Edström et al., 2003; Allen et al., 2005). Så gott som 
varje stad ska nu ha sin egen festival eller stadsfest, i hopp om att sätta staden på kartan. 
Därför har också efterfrågan på kunskap inom dessa områden ökat. (Edström et al., 2003) 
Detta har i sin tur bidragit till att det på marknaden etablerats en mängd event- och 
evenemangsbyråer som specialiserat sig på att anordna olika typer av arrangemang (Allen et 
al., 2005). En anledning till evenemangens starka framväxt är människors ökade behov av 
extraordinära upplevelser (Pine & Gilmore, 1999). Även det ökade behovet av gemenskap 
och samhörighet med människor anses påverka (Edström et al., 2003). Allen och hans 
medförfattare (2005) anser också att det beror på bättre ekonomi hos privatpersoner, i 
kombination med minskad fritid. Människor är därför beredda att betala för att få 
välstrukturerade och kvalitativa upplevelser. Toebosch (2001) beskriver sju olika 
motivationsfaktorer till varför människor besöker evenemang. För vissa handlar det om att 
söka upplevelser för att fly från vardagen, för andra om ett sökande efter autenticitet och 
unika upplevelser. En tredje faktor kan vara jakten på något nytt, dvs. något som har ett 
nyhetsvärde. Känslor kan vidare vara ett motiv för vissa, då det kan vara frigörande att få 
uttrycka känslor som man vanligtvis inte ger uttryck åt i vardagen. Slutligen, kan den sociala 
aspekten också vara ett motiv, liksom ett specifikt intresseområde eller viljan att resa. 
 

2.1.1 Vad är ett evenemang? 
Mossberg (2003) skiljer på permanenta och icke-permanenta upplevelserum. Ett evenemang 
är en typ av icke-permanent upplevelserum och existerar därmed bara under en begränsad 
tidsperiod. Det finns många olika typer av evenemang. Allen och medförfattare (2005) menar 
att dessa kan kategoriseras antingen genom storlek, form (t.ex. publika eller privata) eller 
innehåll (t.ex. idrott, musik etc.). På grund av mängden av olika evenemangstyper, finns det 
också vissa oklarheter kring begreppet. Nationalencyklopedin (Sökord: evenemang) definierar 
evenemang som en stor organiserad händelse som ofta har att göra med kultur, idrott eller 
dylikt. Ett begrepp som ofta förväxlas med evenemang är event, trots att de inte är synonyma 
med varandra. Det engelska ordet event kan översättas till både evenemang och händelse. På 
svenska används event dock oftast som en förkortning av termen Event Marketing. Enligt 
Behrer och Larsson (1998) innebär Event Marketing - marknadsföring via evenemang. Syftet 
är då att skapa ett möte med målgruppen och genom att en upplevelse skapas tillsammans 
med denna, kunna kommunicera sitt budskap. Skillnaden mellan begreppen är således att 
evenemang är mer generellt och inte nödvändigtvis har som syfte att marknadsföra något, 
även om evenemang i sig behöver marknadsföras. Användningen av begreppet evenemang i 
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denna studie, avser i fortsättningen evenemang i den mer generella betydelsen, dvs. inte 
begränsat till någon särskild typ av storlek, form, eller innehåll.  
 

2.1.2 Ökad konkurrens 
Då antalet evenemang växer, blir konkurrensen om besökarna allt hårdare. Vi översköljs av 
information och erbjudanden, vilket gör att det krävs mycket för att fånga konsumenters 
uppmärksamhet (Sinclair, 2005). Det innebär enligt Edström och hans medförfattare (2003) 
att årligt återkommande evenemang måste ha en bra balans mellan förnyelse och tradition för 
att behålla sin attraktionskraft. Framförallt ställer dagens konsumenter allt högre krav och det 
gäller att kunna erbjuda besökarna en så bra upplevelse som möjligt, för att locka dem till sitt 
evenemang och sedan eventuellt få dem att vilja återkomma (Pine & Gilmore, 1999, 
Wahlström, 2002). 
 

2.2  Helhetsupplevelse 
Flera forskare (Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999; Mossberg, 2003 m.fl.) pekar på vikten 
av att använda ett helhetstänkande när man arbetar med upplevelser. Det har nämligen visat 
sig att det inte enbart är huvudattraktionen som avgör hur kundens upplevelse blir. 
Omgivningen, dvs. allting runtomkring, är en synnerligen viktig faktor. Denna fysiska 
omgivning där upplevelsen utspelar sig kallas för Upplevelserummet (Mossberg, 2003). 
Begreppet är en översättning av Bitners (1992) term Servicescape och innefattar både fysiska 
och sociala faktorer. Upplevelserummet kan genom inredning, underhållning, ljud och ljus, 
färgsättning, val av mat, personalens klädsel och agerande etc. förmedla vad företaget 
erbjuder och vilken typ av målgrupp de riktar sig till. (Mossberg, 2003). Det är således viktigt 
att det finns en ”röd tråd” och att varje detalj följer denna, för att upplevelsen ska bli så positiv 
som möjligt. En liten avvikelse kan direkt förstöra känslan av autenticitet. (Pine & Gilmore, 
1999; Mossberg, 2003; O´Dell, 2005) Pine och Gilmore (1999) drar paralleller till 
teatervärlden och menar att det inom upplevelseproduktion kan vara klokt att använda sig av 
t.ex. manusförfattare, scenografer, attributörer, kostymansvarig, scenarbetare och andra 
befattningar som normalt hittas inom teatern. Detta för att varje del i produktionen ska vara 
väl genomtänkt. Precis som på teater, ska varje klädesplagg och attribut på scen vara medvetet 
utvalda, för att förstärka upplevelsen/historien. Det är detaljerna som skapar helheten och 
helheten som i slutändan avgör vad kunderna får för upplevelse. 
 
Gustafsson och medförfattare (2006) talar om fem parametrar som ingår i en 
måltidsupplevelse och som därmed tillsammans avgör hur helhetsupplevelsen blir (se figur 3). 
Det är en form av ”helhetsmodell”, som jag anser är tillämpningsbar vid alla typer av 
upplevelser.  
 

 
 

Figur 3: The Five Aspect Meal model – FAMM (Gustafsson et al., 2006:86) 
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Rummet innefattar arkitektur, inredning, ljussättning, etc., något som har en stark påverkan på 
helhetsupplevelsen. Den andra aspekten är mötet och interaktionen med andra människor. Här 
handlar det om att kunden ska känna sig välkommen och sedd av personalen, men också om 
mötet med andra kunder. Den tredje aspekten är själva produkten. Om denna inte uppfyller 
kundens förväntningar, hjälper det inte att rummet och mötet motsvarat förväntningarna. 
Styrsystemet, handlar i korthet om hur verksamheten sköts och innefattar ekonomi, ledarskap, 
logistik m.m. Alla de ovan nämnda delarna påverkar sedan den femte och mer abstrakta 
aspekten stämningen, som handlar om att kunderna ska känna en positiv stämning. Slutligen 
avgör de fem aspekterna tillsammans hur helhetsupplevelsen blir och det är viktigt att alla 
delar går i linje med varandra. (Gustafsson et al., 2006) 
 
Precis som allting i upplevelserummet är av stor vikt för helhetsupplevelsen, är det också 
viktigt att det som sker före och efter den fysiska upplevelsen, såsom personlig kontakt och 
marknadsföring, talar samma språk. För att skapa en helhet och i förlängningen bra relationer 
till besökarna bör man arbeta med upplevelsen i alla dessa led. I förväg kan man få besökaren 
att längta till en viss händelse samt ge vissa föraningar om vad denne kan förvänta sig. I 
efterhand kan besökaren uppmuntras till att tänka tillbaka och minnas för att därmed vilja 
komma tillbaka, upprepa upplevelsen eller berätta om den för andra. (Mossberg, 2003; 
Gunnarsson, 2004) 
 
Det är genom våra fem sinnen vi upplever; vi ser, hör, känner, luktar och smakar. Att 
stimulera sinnena, ökar möjligheten för minnesvärda och engagerande upplevelser (Pine & 
Gilmore, 1999; Gustafsson et al., 2006). ”The more sensory an experience, the more 
memorable it will be”, skriver Pine och Gilmore (1999:59). Att medvetet arbeta med alla fem 
sinnena, anser jag är att se till helheten hos den individ som upplever. Jag anser därför också 
att det är viktigt att de stimulus som används är medvetet valda för att stärka 
helhetsupplevelsen. Det finns vissa primära element att använda sig av för att stimulera 
sinnena; exempelvis färg, form, material, struktur, musik, ljudstyrka etc. Färgsättning är enligt 
Schmitt (1999) den främsta, då olika färger påverkar vårt humör. Musik är en annan viktig 
komponent, som kan användas strategiskt för att skapa mening. Den ska alltid väljas med 
omsorg och anpassat för sitt sammanhang, oavsett om det gäller bakgrundsmusik eller musik 
med en mer framträdande roll. (Schmitt, 1999) Det är dock viktigt att man inte inkluderar 
sinnesupplevelser för sakens skull, i tro om att det automatiskt ska förbättra upplevelsen. 
Valen av stimulus måste göras medvetet, utifrån vilken känsla man vill framkalla hos 
kunderna. (Schmitt, 1999; Pine & Gilmore, 1999) Att lugna eller att exaltera, kräver t.ex. helt 
olika stimuli. Utifrån detta väljs om de olika stimulus ska vara minimalistiska eller 
expressionistiska, dynamiska eller statiska, mjuka eller hårda osv. Stimuleringen av de olika 
sinnena, ska i slutändan ge ett samlat helhetsintryck, då det har som syfte att förstärka temat 
och förhöja helhetsupplevelsen. (Schmitt, 1999) 
 
Utifrån ovanstående resonemang, är min uppfattning att en helhetsupplevelse kan uppnås när 
samtliga element i upplevelsen är medvetet valda i syfte att förstärka ”den röda 
tråden”/budskapet. 
 

2.3  Storytelling 
Mossberg och Johansen (2006) menar att företag, genom att jobba med berättelser och 
dramaturgi, kan skapa en känsla av helhet, kontinuitet och tillhörighet med sina kunder. Sedan 
urminnes tider har berättelser varit något naturligt för människor och långt tillbaka var det till 
och med på det sättet information fördes vidare från generation till generation (Sinclair, 2005; 
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Mossberg & Johansen, 2006 m.fl.). Sinclair (2005:53) citerar Hardy, i sin artikel angående 
människors förhållande till berättandet: ”We dream in narrative, day-dream in narrative, 
remember, anticipate, hope, despair, believe, doubt, plan, revise, criticise, construct, gossip, 
learn, hate and love by narrative”. Mossberg och Johansen (2006) skriver att berättelser 
stimulerar vår fantasi, involverar oss känslomässigt, roar, ger uppmärksamhet och har 
dessutom visat sig bidra till att vi minns bättre. Sinclair (2005) menar att ett budskap 
förmedlas mycket effektivare om det presenteras som en historia. Jensen (2001) hävdar till 
och med att konsten att berätta är en förutsättning för att bli framgångsrik på morgondagens 
marknad, då berättelser har en särskild förmåga att tala till våra känslor. Han förutspår därför 
att sagor och berättelser kommer att vara det viktigaste råmaterialet i framtiden. 
 
Storytellingbegreppet är brett och kan betyda många olika saker. Översatt till svenska betyder 
det berättande eller berättelse, men på senare tid har begreppet kommit att associeras med en 
strategi för marknadsföring. Inom företagsekonomi och marknadsföring talas det nu om 
varumärkeshistorier, reklamhistorier, organisationshistorier (det som numera ofta omnämns 
”Corporate storytelling”), konsumenthistorier och slutligen att använda historier som koncept. 
Det sistnämnda har på senare tid blivit allt vanligare inom turist-, restaurang- och 
hotellbranschen och går ut på att med hjälp av en historia bygga ett koncept för en 
verksamhet. Bl.a. har Stora hotellet i Fjällbacka byggt upp hotellet utifrån en berättelse om 
Kapten Klassen som seglat runt på de sju haven. Genom detta koncept gick hotellet från 
planer om nedläggning till en medial succé. (Mossberg och Johansen, 2006) Vidare nämner 
Mossberg och Johansen (2006) också exempel som gjorts för att utveckla en destination. 
Orter omnämnda i böcker eller filmer har kunnat dra nytta av denna historia och locka turister 
till destinationen genom att spinna vidare på berättelsen i olika verksamheter och aktiviteter. I 
denna uppsats kommer storytellingbegreppet att användas med just betydelsen 
historia/berättelse som koncept. 
 
När jag söker på forskning inom storytelling kretsar det främst kring ämnet corporate 
storytelling, samt storytelling inom undervisning eller sjukvård. Forskning kring storytelling, i 
bemärkelsen berättelse som koncept, är nästintill obefintlig och den enda litteratur jag har 
funnit är den av Mossberg och Johansen (2006). I denna bok talas det dock enbart om 
storytelling inom permanenta upplevelserum såsom hotell och restaurang, samt inom 
destinationsutveckling. Om kombinationen evenemang och storytelling har ännu inte gjorts 
någon forskning. 
 

2.3.1 Storytelling och tema 
Att utarbeta ett koncept kring en historia förväxlas i vissa fall med att använda ett tema. 
Mossberg och Johansen (2006) menar dock att en berättelse kan ha ett tema men att ett tema 
inte alltid är uppbyggt som en berättelse. De tar exemplet Hard Rock café, som de menar är 
uppbyggt kring ett tema men inte kring en story. Ett tema är enligt dem en genomgående idé, 
ämne eller ”röd tråd”, medan en berättelse dessutom bör innehålla ett budskap, en ”konflikt”, 
rollfördelning och en handling. Nationalencyklopedin (Sökord: tema) definierar tema som en 
slags huvudidé eller grundtanke som utgör en utgångspunkt för något. Temat kan ibland 
formuleras som det förmodade budskapet. Storytelling, översatt till berättelse, definieras i 
Nationalencyklopedin (Sökord: berättelse) istället som en ”framställning i tidsföljd eller 
annan naturlig ordning av väsentliga omständigheter (hos någon helhet) vanligen 
händelseförlopp”. Min bedömning är att tema är något som kan vara oföränderligt, medan 
storytelling bygger på att någonting utvecklas/händer samt har en början, mitten och ett slut. 
Foss (1992) har delat upp berättandet i två delar; själva berättelsen/innehållet, även kallat ett 
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narrativ, samt uppbyggnaden, den så kallade dramaturgin. Jag kommer i fortsättningen att 
använda mig av denna uppdelning. De två begreppen narrativ och dramaturgi beskrivs i 
korthet i följande avsnitt, men kommer att fördjupas ytterligare i en senare litteraturstudie.  
 

2.3.2 Narrativ och dramaturgi 
Storytelling består, som ovan nämnts, av två delar; innehållet och uppbyggnaden. Innehållet 
kan kallas ett narrativ och uppbyggnaden benämns dramaturgi (Foss, 1992). Narrativ betyder 
ett berättande om ett verkligt eller påhittat händelseförlopp, som återges i tidsordning 
(Nationalencyklopedin, sökord: narrativ). Enligt Foss (1992) handlar narrativet mer om 
innehållet i berättelsen än själva uppbyggnaden. Dramaturgi är vidare ett slags regelsystem 
för hur berättelser kan byggas upp; hur man börjar, fortsätter och slutar, vad det betyder och 
vad det får för effekt. Dramaturgi som begrepp härstammar från början från teater- och 
filmvärlden. Numera används dock begreppet även i andra sammanhang (Smeds, 2000), 
exempelvis inom film och tv, scenkonst, musik och interaktiv design.  
 

2.4  Evenemangsproduktion idag  
För att få en bild av den befintliga evenemangsproduktionen, har jag gjort en textanalys 
utifrån tjugo webbsidor, tillhörande Stockholmsföretag som arbetar med evenemang. 
Företagen har jag hittat genom hitta.se med sökordet: evenemang. Bland de 360 träffarna 
fanns även ett stort antal artistförmedlare, lokal- och utrustningsuthyrare samt arrangörer som 
enbart arbetar med konferenser eller events. Dessa har sorterats bort och de företag jag till slut 
har undersökt närmare är de första tjugo företagen som arbetar med flera olika typer av 
evenemang. Jag har koncentrerat mig på hur de själva beskriver sitt fokus och sin profil. 
Utifrån detta material har jag sedan skapat kategorier för att upptäcka särskilda mönster i 
evenemangsproducenters sätt att jobba. Huruvida dessa företag lyckats konkretisera sitt fokus 
i praktiken har jag inte tagit ställning till här. Denna textanalys visar endast på deras teoretiska 
fokus. 
 
Ur denna förstudie kunde jag utröna fem olika kategorier. Den första kategorin av 
evenemangsproducenter fokuserar främst på arrangörskapet, framför upplevelsen, och lyfter 
fram sin långa erfarenhet i branschen. Anledningen att anlita dem tycks helt enkelt vara 
bekvämligheten i att överlämna ansvaret för evenemanget till någon som är van att hantera 
budget, säkerhet, tillståndsansökningar, kontrakt med artister etc. Av de tjugo studerade 
företagen tillhörde fem stycken denna kategori. Den andra kategorin fokuserar särskilt på 
storslagen underhållning och lyfter särskilt fram sitt breda kontaktnät av de främsta artisterna, 
största leverantörerna och bästa lokalerna. Denna kategori utgjordes också av fem företag, 
liksom den tredje kategorin av evenemangsproducenter, som fokuserar på att förmedla ett 
budskap och kommunicera enhetligt i alla kanaler. Den fjärde typen, som representerades av 
två företag, menar att förutsättningen för lyckade evenemang är att möten uppstår. De 
fokuserar mycket på att skapa, utveckla och bevara relationer. Den femte och sista kategorin 
skiljer sig från de övriga genom att dessa företag pratar om vikten av att ha ett 
helhetstänkande. Deras fokus är därmed mer övergripande. De utgjordes slutligen av tre av de 
tjugo företagen. Detta visar på att det finns en mängd olika angripssätt vid 
evenemangsproduktion och det är tydligt att helhetstänkande än så länge inte är något vanligt 
förekommande synsätt. Jag kan också konstatera att ingen nämnt storytelling som 
arbetsmetod. När jag gör en sökning på Google med sökorden: evenemang + storytelling, 
hittar jag endast föreläsningar om storytelling eller föreställningar av berättare.  
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2.5 Problemformulering 
Helhetstänkande är ett väsentligt begrepp inom upplevelseproduktion, då det binder samman 
och gör att människor kommer ihåg upplevelsen bättre. Det är dock, som vi sett ovan, ett 
ovanligt förekommande tankesätt inom evenemangsproduktion. Kanske är det så att det 
saknas ett konkret verktyg att arbeta med för att skapa en helhet i evenemang. Eftersom 
storytelling, i enlighet med resonemanget i avsnitt 2.3, kan skapa kontinuitet och en känsla av 
helhet, vore det intressant att studera om och hur storytelling kan appliceras på 
evenemangsproduktion, för att skapa en känsla av helhet. Många former av upplevelser; 
såsom film, teater, litteratur, bildkonst, musik, interaktiv design och muntligt berättande har 
egna dramaturgiska strukturer. Är det kanske något som finns i praktiken även inom 
evenemangsproduktion? 
 

2.6  Syfte 
 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur några valda evenemangsproducenter arbetar 
med storytelling för att skapa en helhetsupplevelse. 
 
För att uppnå syftet kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 
 
• Hur arbetar företag idag med berättelser inom evenemangsproduktion? 
• Hur ser de på begreppet dramaturgi och dess beståndsdelar? 
• Vilka är för- och nackdelarna med att arbeta med storytelling inom 

evenemangsproduktion? 
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3  METOD 
 
 
I detta kapitel ger jag läsaren insikt i vilket vetenskapligt förhållningssätt, forskningsansats 
och metodteori som ligger till grund för denna studie. Därefter redogör jag för metoder och 
tillvägagångssätt för generering av empiri och analys. Slutligen diskuterar jag även studiens 
kvalitet. 
 
 

3.1  Vetenskapligt förhållningssätt 
En forskares vetenskapliga förhållningssätt styr hela studien från problemformulering och val 
av metod till analys. Därför kommer jag nedan att redogöra för min egen syn på detta. De två 
främsta huvudinriktningarna är positivism och hermeneutik. De skiljer sig genom sättet att 
bedriva vetenskap på. (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 2004; Thurén, 2007 m.fl.) 
 
Positivism har sitt ursprung inom naturvetenskapen och föddes ur tanken på att bygga 
kunskap som inte är relativ eller grundar sig i tolkning. Inom den positivistiska skolan är det 
därför viktigt att studien ska kunna upprepas med exakt samma resultat, vilket kräver att 
studien är helt och hållet objektiv. (Thurén, 2007; Hartman, 2004) Den kritik som riktats mot 
positivismen handlar till stor del om att den försummar en viktig kunskapskälla, nämligen vad 
och hur människor känner och upplever. Detta har man tagit fasta på inom den andra 
huvudfåran av vetenskapsteorier; hermeneutiken, (Thurén, 2007) som har utvecklats till att bli 
en slags lära om tolkning (Hartman, 2004). Då upplevelseproduktion handlar om något så 
individuellt och abstrakt som upplevelser och känslor, anser jag att den hermeneutiska 
vetenskapsteorin går mest i linje med detta. Jag är intresserad av att veta hur saker och ting 
uppfattas, snarare än att mäta hur något är. 
 
Hermeneutiken bygger på att kunskap om människors livsvärld inte kan fås genom mätningar, 
utan genom att tolka människors språk och beteende. Fokus ligger således snarare på att få 
förståelse för hur världen uppfattas än hur den är. Den hermeneutiska teorin är holistisk, 
vilket innebär att allting måste ses relativt till dess sociala och historiska sammanhang. Inom 
hermeneutiken ska man heller inte bortse från forskarens förförståelse (tidigare upplevelser, 
minnen etc.) utan snarare se det som ett verktyg, då tolkningar alltid görs utifrån vad vi själva 
vet sedan tidigare. Resultatet av en tolkning är en sammansmältning av vår egen och 
studieobjektets förförståelse. (Hartman, 2004)  
 

3.2  Forskningsansats 
Vetenskap bygger på att relatera verklighet och teori till varandra. Man brukar här tala om två 
olika vägar att gå, varav den ena börjar i teorin och den andra i verkligheten. Dessa kallas 
induktion och deduktion. (Thurén, 2007; Patel & Davidson, 2003) Induktiv metod börjar med 
observationer av verkligheten, och resulterar i formulerandet av en teori. Observerandet ska 
inom denna ansats inte styras av några teorier eller förutfattade meningar. Deduktiv ansats 
börjar istället i teorin och går ut på att testa en hypotes i verkligheten, för att sedan kunna visa 
om den är sann eller falsk. (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 2004) 
 
I denna undersökning har jag inlett med en grundlig litteraturstudie, för att sedan utifrån 
denna kunna välja informanter och forma en intervjuguide. Denna teoretiska bakgrund har jag 

 10



sedan också använt mig av för att förklara empirin. Genom denna arbetsgång anser jag att det 
varken rör sig om en renodlad induktiv eller deduktiv studie. Möjligtvis skulle man kunna 
säga att den ligger närmare en induktiv ansats, då jag har haft för avsikt att studera 
verkligheten, för att sedan kunna bidra till den teoretiska utvecklingen kring storytelling i 
evenemangsproduktion. 
 

3.3  Metodteori 
Metodteorin binder samman det vetenskapliga förhållningssättet och valet av metod. Medan 
det vetenskapliga förhållningssättet ger en mer allmän bild av forskarens syn på vetenskap, 
innehåller metodteorin regler för hur vetenskapliga undersökningar ska göras. Det finns i 
huvudsak två metodteorier: kvantitativ och kvalitativ. (Hartman, 2004) 
 
Kvantitativa undersökningar har sitt ursprung i den positivistiska skolan och har att göra med 
”hur mycket” eller ”hur många”. Undersökningen måste därmed vara mätbar. Kvalitativa 
undersökningar har istället sin grund i hermeneutiken. Denna metod handlar mer om vilken 
natur eller vilka egenskaper något har och omfattar alla studier som klassificerar efter 
egenskaper, t.ex. Linnés klassindelning av växter. (Hartman, 2004) Då jag i denna studie 
avsett att studera hur olika evenemangsproducenter arbetar med storytelling och vilka 
kvaliteter det kan tillföra, ansåg jag att en kvalitativ metod skulle vara mer lämplig, framför 
en kvantitativ. 
 
Kvalitativa undersökningar syftar vidare till att få förståelse för livsvärlden hos en eller flera 
personer. Detta kan inte undersökas endast med observation utan genom tolkning av det som 
observerats. (Hartman, 2004) Kvalitativa undersökningar fördjupar sig i ett litet antal 
individer men har istället ett stort antal variabler (Olsson & Sörensen, 2007). Denna typ av 
undersökningar är mer flexibla än kvantitativa, då forskningsprocessen sällan är lika linjär. De 
olika momenten är hela tiden aktuella och urval av studieobjekten sker dessutom ofta 
efterhand utifrån den information som framkommer under processens gång. (Hartman, 2004)  
 

3.4  Uppsatsens genomförande 
Inom denna kvalitativa undersökning har jag använt mig av insamlingsmetoderna 
litteraturstudie och kvalitativa intervjuer. I de följande avsnitten beskrivs hur detta gått till, 
samt hur val av informanter och analys har gjorts. 
 

3.4.1  Litteraturstudie 
Inom forskning är det viktigt att få en överblick över de teorier som redan finns inom 
problemområdet, vilket erhålls genom att göra en litteraturstudie (Merriam, 1994). Inom 
ramen för denna uppsats har jag gjort litteraturstudier i två omgångar; dels inför problem- och 
syftesformuleringen och dels i samband med genererandet av empirin. I den senare delen har 
jag fördjupat mig mer i olika strukturer för berättande (narrativ) och dramaturgi, då dessa är 
byggstenarna i storytelling. Detta har använts såväl i samband med komponerandet av 
intervjuguiden och val av informanter, som efteråt i samband med tolkning av empirin. Jag 
har främst använt mig av vetenskapliga artiklar och böcker. Viss populärvetenskaplig 
litteratur har även förekommit, dock endast förutsatt att jag har bedömt innehållet som 
trovärdigt. Trots att dessa inte bygger på forskning, anser jag nämligen att de innehållit 
relevant och viktig kunskap för denna studie.  
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3.4.2 Kvalitativa intervjuer 
För att undersöka hur företag idag arbetar med storytelling inom evenemangsproduktion samt 
hur de ser på begreppet dramaturgi och dess beståndsdelar, har jag valt att göra kvalitativa 
intervjuer med ett antal evenemangsproducenter. Ett annat namn för kvalitativa intervjuer är 
djupintervjuer, vilket ger en fingervisning om syftet som är att försöka förstå informantens 
tankar, känslor, erfarenheter och syn på världen. Inom forskning finns det olika typer av 
intervjuer, där skillnaden framförallt har att göra med graden av standardisering och 
strukturering. (Trost, 2005) Jag har använt mig av strukturerade och ej standardiserade 
intervjuer, då jag under intervjuerna ville kunna vara öppen för infallsvinklar jag inte tänkt på 
i förväg. Det betyder i stora drag att frågorna inte är helt fasta från början och att informanten 
till viss del får påverka vad som diskuteras. Det är dock viktigt att den som intervjuar vet vad 
denne vill fråga om, för att kunna styra samtalet till att kretsa kring problemställningen. 
(Trost, 2005) Därför har jag i enlighet med Hartman (2004) och Trost (2005), använt mig av 
en intervjuguide med teman, möjliga följdfrågor och en preliminär ordningsföljd, som 
förberetts innan intervjun (se bilaga A). Vid formulerandet av den har jag utgått från den s.k. 
trattmodellen. Den går ut på att inleda med några öppna frågor för att kunna få spontan 
information om problemområdet och inte leda in respondenten på ett visst spår redan från 
början. Därefter preciseras frågorna alltmer genom att be om konkreta exempel, fakta och 
ställa kompletterande frågor. (Svensson & Starrin, 1996; Kylén, 2004). I intervjuguiden 
utgick jag från fem olika huvudfrågor, grundade i studiens frågeställningar. Dessa frågor 
berörde på vilket sätt företagen arbetar med storytelling/dramaturgi, hur de resonerar när de 
bygger upp evenemang och vilka byggstenar som ingår, vilka för- och nackdelarna är med att 
jobba på det sättet och slutligen utvecklingsmöjligheter.  
 
Viktiga frågor att ställa sig innan intervjun är: hur och var den ska ske och på vilket sätt den 
ska dokumenteras. Då det i telefon- och mailintervjuer ofta kan vara svårare att skapa ett 
öppet intervjuklimat (Kylén, 2004), strävade jag i största mån efter att träffa informanterna 
vid intervjutillfället. På grund av budget- och avståndsskäl var jag dock tvungen att göra tre 
av intervjuerna över telefon. Det vanligaste sättet för dokumentation är att spela in intervjun 
med bandspelare, något som har både för- och nackdelar. En nackdel är att det är tidskrävande 
att skriva ner hela intervjun i efterhand. Trots det har jag ändå valt att spela in intervjuerna, då 
det är bra att ha hela det ordagranna materialet på band, där pauser, skratt och andra 
reaktioner finns dokumenterade (Trost, 2005). I denna studie anser jag inte att platsen för 
intervjun har någon direkt relevans, enda kravet var därför att det skulle vara en någorlunda 
lugn plats, för att underlätta inspelningen. I efterhand har jag kompletterat två av intervjuerna 
genom ett fåtal mailfrågor till de specifika informanter, då jag behövde förtydliganden i några 
frågor. 
 
För att få ut så bra intervjumaterial som möjligt, försökte jag i enlighet med Svensson och 
Starrin (1996) och Trost (2005) att anpassa frågorna efter intervjupersonerna (såväl innehåll 
som formulering), undvika komplicerade frågor, ledande frågor eller frågor med dubbla 
betydelser, samt att reda ut alla oklarheter under intervjun. Jag såg också till att inte i förväg 
tala om vad jag själv anser. Svensson & Starrin (1996) skriver att ett vanligt problem är att 
respondenten svarar det som han/hon tror att intervjuaren är ute efter. Jag var därför noga med 
att innan intervjun tala om för respondenten att det inte finns några ”rätta svar”, utan att jag är 
intresserad av att veta just hur de tänker och arbetar. 
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3.4.3  Urval 
Det är en praktisk omöjlighet att undersöka allt, varav ett urval alltid måste göras. Detta kan 
ske på olika sätt. I denna studie var jag inte ute efter ett urval som representerar hela 
branschen, utan ett som ger mig den information jag behövde om evenemangsproduktion och 
storytelling. Jag har därför gjort ett s.k. strategiskt urval. Det går i korthet ut på att skapa en 
profil över vilka egenskaper man önskar att fallen ska ha, varpå företag som överensstämmer 
med dessa kriterier letas upp (Hartman, 2004; Trost, 2005).  
 
För att kunna ta reda på hur storytelling kan användas inom evenemangsproduktion har jag 
intervjuat sex olika företag/organisationer som på något sätt arbetar med storytelling. 
Intervjuerna har gjorts med en nyckelperson på respektive företag/organisation. För att få lite 
olika infallsvinklar på problemområdet, har jag valt producenter som jobbar med olika typer 
av evenemang, såväl storleks-, innehålls- och formmässigt. Antalet informanter var inte 
fastställt från början. Jag började med tre och kontaktade därefter fler tills jag bedömde att 
mättnad uppnåtts i besvarande av frågeställningarna. 
 

3.4.4  Presentation av företag 
De företag som ingått i studien är Stiftelsen Medeltidsveckan, Baluba, The Story Lab, 
Måltidsvision, Storsjöyran AB och Mötesplats Upplevelseindustrin Hällefors (se tabell 1). 
Observera att jag inte gjort intervjuer om Storsjöyran och Medeltidsveckan, utan med 
organisationen bakom. För att få en empiri som går att jämföra, har jag därför försökt att hålla 
intervjuerna på en allmän nivå och därmed se hur de resonerar generellt. Givetvis handlar 
dessa intervjuer mycket om deras specifika evenemang, men jag anser ändå att det ger en bild 
av deras arbetssätt. Jag har även frågat om konkreta exempel på evenemang från de övriga 
företagen för att underlätta för jämförelse. Nedan följer en kort beskrivning av respektive 
företag. 
 
Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland anordnar som namnet förtäljer Medeltidsveckan på 
Gotland. Det är ett medeltida evenemang, som sedan starten 1984 äger rum varje år vecka 32. 
Evenemanget innehåller marknad, musik, teater, tornerspel och föreläsningar. Majoriteten av 
besökarna klär dessutom ut sig i medeltida kläder. Denna organisation har jag valt, då hela 
evenemanget bygger på en historisk berättelse. (Medeltidsveckan)  
 
Baluba är ett event- och TV-produktionsbolag som 2006 blev utnämnd till årets eventbyrå. De 
grundar sig på tanken att förmedla ett budskap/en historia på ett sätt som berör och ger 
resultat. Då Baluba startade som ett TV-produktionsbolag, har de tagit med sig många av de 
tankarna in i eventproduktionen, exempelvis tanken om att alltid skapa en vass dramaturgi i 
alla projekt de gör. Eftersom de har TV-dramaturgin i ryggen, såg jag det som intressant för 
studien att undersöka hur de använder detta i praktiken inom eventproduktion. (Baluba) 
 
The Story Lab är ett företag som jag, genom samtal med människor i branschen, fått reda på är 
bland de främsta inom området storytelling. De kallar sig kommunikationskonsulter och 
jobbar med storytelling för att påverka och föra fram budskap. Mer konkret arbetar de med att 
utveckla berättelser för marknadsföring och PR, organisationsberättelser för 
internkommunikation inom företag, samt i skapandet av upplevelser såsom konferenser, 
kickoffer etc. (The Story Lab)  
 
Måltidsvision arbetar med mat, dryck och måltidsupplevelser i Sverige och utomlands. Deras 
mål är att ”designa och presentera måltidskoncept i samband med event eller tillställningar, 
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där maten och drycken lyfter fram det beställaren vill förmedla” (Måltidsvision, 2008-03-
22). Motiveringen till detta val av företag, är att de alltid bygger sina event eller matkonstverk 
på någon form av berättelse. (Måltidsvision) 
 
Storsjöyran AB anordnar musikfestivalen Storsjöyran som hålls varje sommar i Östersund. 
Den har anor från 60-talet och uppkom då på grund av politiska problem och i samband med 
upprättandet av den till hälften seriösa och till hälften humoristiska motståndsrörelsen 
Republiken Jämtland. Festivalen bygger än idag till viss del på denna berättelse och på en 
slags dramaturgi som växt fram mer eller mindre medvetet. (Storsjöyran) 
 
Som en del i den satsning KK-stiftelsen gjort på upplevelseindustrin, har åtta mötesplatser 
etablerats runt om i Sverige, i syfte att främja gränsöverskridande möten mellan näringsliv 
och högskola. Mötesplats Upplevelseindustrin Hällefors (som jag hädanefter kommer förkorta 
till Mötesplats Hällefors) är en av dessa och har som särskild inriktning måltid, design och 
turism. Jag har valt att intervjua projektledaren för denna Mötesplats, då de arbetar mycket 
med storytelling i de projekt de gör. (Mötesplats Hällefors Upplevelseindustrin)  
 
Respondent Företag Position Ort Datum Längd & 

Form 
Claudia Deglau Stiftelsen 

Medeltidsveckan 
på Gotland 

Verksamhetssamordnare Visby 2008-03-18 90 min, T 

Kalle Olebro Baluba Projektledare/Producent Stockholm 2008-03-19 60 min, P 
Katarina Björk The Story Lab Grundare & 

styrelseledamot 
Stockholm 2008-03-20 40 min, P 

Björn Ylipää Måltidsvision VD/Måltidsvisionär Löddeköpinge 2008-03-25 60 min, P 
Lars Sillrén Storsjöyran AB VD & programansvarig Östersund 2008-03-26 40 min, T 
Tomas Carlsson Mötesplats 

Hällefors 
Projektledare Hällefors 2008-03-28 75 min, T 

 
Tabell 1: Förteckning över informanter (T = Telefonintervju, P = Personligt möte) 

  

3.4.5 Tolkning och analys 
Vid kvalitativa undersökningar finns inte en regelrätt metod, utan tvärtom en uppsjö av olika 
sätt att hantera informationen (Trost, 2005). Analysen utgörs vanligtvis av två olika moment. 
Till en början måste det insamlade materialet reduceras och kategoriseras (Hartman, 2004). 
Det har jag gjort genom att utifrån frågeställningarna utrönat teman i intervjuerna, under vilka 
jag sedan har samlat de olika informanternas svar. För att få en överblick över detta, har jag 
använt mig av mindmaps.  
 
När materialet väl reducerats och kategoriserats, ska det sedan tolkas för att kunna bidra till en 
förståelse av de företeelser som undersökts (Hartman, 2004). I analysen har jag därför tolkat 
informanternas svar i sammanhang av varje intervjus helhet och den totala empirin. Därefter 
har jag relaterat detta till den teoretiska referensramen, för att kunna förstå och förklara 
empirin. För att i analysen skapa sig en helhetsbild intervjuerna, är det viktigt att analysera 
såväl vad som sagts, som hur det sades. (Svensson och Starrin, 1996). Trost (2005) säger dock 
att det är viktigt att inte läsa för mycket mellan raderna så att materialet övertolkas. Jag har 
därför i enlighet med Trost (ibid.) försöka att sätta mig in i respondentens situation när jag 
gjort tolkningen, samt studerat svaren i sitt sammanhang. 
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3.5  Undersökningens kvalitet 
För att uppnå hög kvalitet i studien, krävs det att man uppnår kraven för validitet och 
reliabilitet (Hartman, 2004). Dessa två begrepp kommer ur den kvantitativa metodteorin och 
är därför inte anpassade för kvalitativa undersökningar (Stenbacka, 2001; Olsson & Sörensen, 
2007). Jag anser ändå att det är relevant att ta upp dessa begrepp, då det inom kvalitativa 
studier är precis lika viktigt att hög kvalitet erhålles. Jag kommer i resonemanget nedan dock 
att använda mig av de synonyma begreppen giltighet istället för validitet och tillförlitlighet 
istället för reliabilitet (Bell, 2000). Detta, då jag anser att dessa begrepp ger en mer 
lättförståelig bild av vad det handlar om samt för att göra en distinktion gentemot de mer 
kvantitativt influerade begreppen. 
 

3.5.1 Giltighet  
Giltighet handlar om huruvida man verkligen undersökt det som var tänkt att undersökas 
(Hartman, 2004), samt om det finns en koppling mellan teori och empiri (Svenning, 2003). 
Detta anser jag mig ha uppfyllt, då jag använt mig av den teoretiska referensramen för att 
beskriva och analysera hur informanterna arbetar med storytelling inom evenemang.  
 
Stenbacka (2001) menar vidare att hög giltighet inom kvalitativa studier kan uppnås genom 
att försäkra sig om att informanterna är relevanta för problemområdet.  Jag anser att samtliga 
informanter varit relevanta för denna studie, samt har bidragit med intressant och givande 
information. Jag tror dock att studiens kvalitet hade kunnat höjas ytterligare om informanterna 
befunnit sig inom ett mer begränsat område, t.ex. enbart publika evenemang. Det är trots allt 
en viss skillnad mellan konferenser/företagsfester, events och publika evenemang, vilket blir 
tydligt i informanternas svar och tankegångar. Då det i dagsläget inte finns så många som 
jobbar med storytelling inom evenemang, var studiens informanter de enda jag kunde finna 
som arbetar på detta sätt. Som jag ser det, fanns därmed inte direkt något alternativ. Utifrån de 
svar jag har fått, har jag därför försökt att tydligt redogöra för om jag uppfattat ett svar som 
begränsat till ett visst sammanhang. Större delen av arbetsmetoderna som framkommit är trots 
allt gemensamma, varför jag ändå anser att studien ger en giltig bild av hur man kan arbeta 
med storytelling inom evenemangsproduktion.  
 
I enlighet med Bell (2000) var jag slutligen noga med att i förväg granska min intervjuguide 
för att försäkra mig om att den frågade efter rätt saker. Stenbacka (2001) menar också att det 
är viktigt att informanterna ges full frihet att uttrycka sig kring ämnet. Därför finns i avsnitt 
3.4.2 ett resonemang kring hur jag tänkt vid formulerande av intervjuguiden och i samband 
med intervjun.  
 

3.5.2 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet innebär huruvida mätningarna i en undersökning är korrekt gjorda. Det är 
närmare bestämt ett mått på i vilken utsträckning en undersökning ger samma resultat vid 
upprepade försök, förutsatt att omständigheterna är detsamma. (Hartman, 2004) Då kvalitativa 
undersökningar inte bygger på mätningar utan snarare tolkningar av människors livsvärld, är 
det omöjligt att få exakt samma resultat upprepade gånger (Stenbacka, 2001). Människors 
livsvärld förändras ständigt, vilket är precis det som är grunden för en kvalitativ studie (Trost, 
2005). Det är därför, enligt Stenbacka (2001) missvisande att tala om tillförlitlighet, i 
betydelsen klassisk reliabilitet, inom kvalitativa studier. Hon hänvisar i sin artikel till Sykes 
som menar att man snarare borde ha ett begrepp som bygger på relationen mellan forskaren, 
det insamlade materialet och tolkningen. En relevant fråga för att uppnå kvalitet är därför 
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huruvida forskaren redogör för sina utgångspunkter och hela processen (Merriam, 1998; 
Stenbacka, 2001). Mina utgångspunkter redovisas därmed i inledningskapitlet, liksom den 
fullständiga undersökningsprocessen finns beskriven i ovanstående kapitel. Jag har även av 
samma anledning valt att bifoga intervjuguiden. Att tre av intervjuerna gjordes över telefon, 
kan givetvis ha påverkat utfallet, dock anser jag snarare att tiden haft större inverkan. 
Intervjun med en av informanterna skedde under tidspress, vilket innebar att jag i efterhand 
upptäckte luckor i materialet. Detta åtgärdades med en kompletterande mailintervju. Mitt val 
att spela in intervjuerna samt att transkribera det fullständiga materialet, bidrog vidare till 
högre precision av vad respondenten sagt. Det underlättar för korrekta citeringar och minskar 
risken för feltolkningar, då jag enkelt kan gå tillbaka och se vad som sagts i intervjun.  
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4  TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Storytelling består som tidigare nämnts av två delar, berättelsens innehåll och uppbyggnad. 
Innehållet kallas ett narrativ och uppbyggnaden benämns dramaturgi (Foss, 1992). I detta 
kapitel kommer jag inledningsvis att presentera tidigare forskning kring narrativa tekniker. 
Därefter redogör jag för begreppet dramaturgi ur olika synvinklar; det muntliga och 
skriftliga berättandets, teaterns, filmens och TV:ns, scenkonstens, musikens samt den 
interaktiva designens dramaturgi. Även om dramaturgi som begrepp härstammar från teater- 
och filmvärlden, föddes berättandet inom den muntliga och skriftliga berättarkonsten (Smeds, 
2000). Jag kommer därför att börja i den änden. Då de narrativa teknikerna i stort sett är 
gemensamma för samtliga berättarformer har jag valt att inte dela upp denna rubrik. Den 
teoretiska referensramen finns här för att ge dig som läsare en fördjupad inblick i 
problemområdet och vidare underlätta läsningen av empirin och analysen. 
 
 

4.1 Narrativa tekniker 
En berättelse består generellt av fyra grundelement: budskap, konflikt, roller och en 
handling/händelseförlopp (Mossberg & Johansen, 2006). För det första är det viktigt att ha en 
poäng med berättelsen, dvs. ett budskap man vill nå ut med eller en anledning att vilja berätta 
något (Cassady, 1993; Smeds, 2000; Granath, 2006). För att sedan nå ut med budskapet är det 
viktigt att berättelsen berör och talar till känslorna (Lambert, 2006). Rent innehållsmässigt 
bygger berättelser på mytiska figurer, vilket är en slags grundstory eller grundtema som i 
olika versioner återkommit i berättelser alltsedan antiken. Dessa kan vara t.ex. svek, 
familjehat, löftesbrott, förhinder för kärlek etc. (Smeds, 2000). Dyfverman (1969) kallar dem 
dramatiska situationer och menar att det finns 36 stycken. Huruvida berättelsen är sann eller 
påhittad spelar ingen större roll, även om sanna berättelser kan få extra tyngd. Huvudsaken är 
att berättelsen upplevs som trovärdig. (Claesson, 2005) 
 
Att en historia har en poäng räcker dock inte. Det måste också finnas en tydlig framåtrörelse, i 
form av ett spännande händelseförlopp med tydliga mål och drivkrafter (Smeds, 2000). Ibland 
kan bihandlingar vara ett sätt att föra huvudhandlingen framåt genom att de beskriver 
huvudhandlingen tematiskt eller ger ett annat perspektiv (Foss, 1992; Smeds, 2000). 
Förändringen är således central i en berättelse, för att den inte ska bli stillastående (Ödeen, 
1988) och det är här konflikten kommer in i bilden. Ordning, lycka och harmoni är nämligen 
bara intressant om det finns något som hotar den. Hinder eller brott mot normer behövs för att 
skapa framåtrörelse i en berättelse (Foss, 1992; Smeds, 2000; Granath, 2006). Konflikten kan 
i vissa fall finnas på en mer abstrakt nivå, t.ex. en huvudpersons kamp för att övervinna en 
rädsla eller en inre strid mellan känsla och förnuft (Mossberg & Johansen, 2006). Wei och 
Wei (2006) uttrycker det som att det mellan början och slutet ofta finns två krafter; en som 
strävar efter att föra berättelsen framåt och en som försöker motverka den.  
 
Enligt Vladimir Propp finns det sju olika typer av roller i en handling: skurken, givaren, 
hjälparen, den eftersökta personen, sändare, hjälten och den falske hjälten (Skalin, 2002) 
Idag talar man främst om hjälten, motståndaren, mottagaren och i vissa fall givaren och 
hjälparen. Hjälten är ofta densamma som huvudpersonen i berättelsen och motståndaren är 
den som skapar oordning och motverkar hjälten. Mottagaren kan exempelvis vara en 
människa eller ett folk som hjälten räddar. Givaren är förknippad med ett överlåtande, t.ex. att 
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kungen överlämnar prinsessan till hjälten. Slutligen är hjälparen den trogne följeslagaren till 
hjälten eller den som gör det möjligt för hjälten att utföra sitt hjältedåd (Mossberg & 
Johansen, 2006). Foss (1992) vill för övrigt skilja på roller och karaktärer, då en karaktär t.ex. 
kan ha flera olika roller i en berättelse. Smeds (2000) skriver att det inte längre är en 
självklarhet att berättelsen bygger på karaktärer, något som hon anser skapar en tomhet. Hon 
menar att vår syn på människan och jaget har förändrats och att detta märks i berättandet. 
Trots att teaterns arbetsmaterial alltid har varit karaktärer, börjar nu vissa dramatiker ”tömma 
sina karaktärer på egenskaper” (Smeds, 2000:19). Wei och Wei (2006) menar att 
huvudpersonen inte nödvändigtvis måste vara en person. Det kan t.ex. istället vara en plats, då 
platser i berättelser ofta bär på någon symbolisk betydelse. Motståndaren behöver i sin tur 
heller inte vara en människa utan kan lika gärna vara t.ex. ett fenomen (Foss, 1992).  
 
Cassady (1993) och Claesson (2005) m.fl. skriver slutligen att en bra berättelse ska växla 
mellan nyhet/överraskning och igenkänning. Det är därför viktigt att lämna vissa luckor i 
berättelsen, så att händelseförloppet inte blir förutsägbart, samt för att skapa nyfikenhet och 
spänning. Publiken uppskattar spänning och genom att inte servera dem alla lösningar för lätt, 
ges de istället möjlighet att bli mer aktiva i berättelsen. (Ödeen, 1988; Smeds, 2000) 
Igenkänning handlar slutligen till stor del om att publiken gärna vill kunna känna igen sig i 
karaktärerna i någon mån (Cassady, 1993). 
 

4.2 Dramaturgi i skriftligt/muntligt berättande 
Även om dramaturgi som begrepp uppkom inom teatervärlden, började berättandet som 
fenomen inom den muntliga traditionen. Det som dramaturgin handlar om, grundar sig därför 
mycket på tekniker från de muntliga och skriftliga berättartraditionerna. (Smeds, 2000) Trots 
detta är dramaturgi inte något som det självklart talas om inom denna berättarform. Smeds 
(2000) menar att det bland författare ofta finns en misstro för dramaturgi, då de är rädda att 
verket ska bli övertydligt och konstruerat. Claesson (2005) och Cassady (1993) m.fl. talar 
dock om vikten av att tänka dramaturgiskt som berättare.  
 
Skriftligt och muntligt berättande skiljer sig åt en aning. Det muntliga berättandet innehåller 
t.ex. sällan lika långa beskrivande partier och repliker samt anpassas och förändras alltid 
beroende på berättaren. Användandet av röstens olika nyanser är där ett starkt medel för att 
förmedla berättelsen (Lambert, 2006), liksom berättarens kroppsspråk och agerande (Cassady, 
1993). Utöver det gäller samma dramaturgi för de båda berättarformerna. 
 
Dramaturgin för det muntliga/skriftliga berättandet har i grova drag tre delar: anslag/start, 
vändpunkter och ett slut (Cassady, 1993). Folksagor och muntliga traditionella berättelser 
börjar alltid med ett visst jämviktstillstånd som sedan bryts och orsakar en kris, för att 
slutligen ett nytt jämviktstillstånd ska upprättas. Renberg (2006) skriver att denna 
berättarteknik numera används i alla möjliga genrer. Han menar vidare att det dramatiska 
berättandet innefattar ett visst mått av retorik, då det redan vid anslaget gäller för berättaren 
att övertyga lyssnarna om att det han vill berätta verkligen angår dem. Löpsedelstekniken, 
även kallat ”pang på rödbetan”, är därför vanligt inom skriftliga och muntliga berättelser. Det 
innebär att man kastar om den traditionella ordningen genom att börja med det mest 
intressanta och sedan gå in på detaljer (Renberg, 2006). För muntliga berättare finns det olika 
sätt att visa att berättelsen är slut, varav ett är så kallade rituella avslut såsom att ändra 
ställning, buga eller något annat. Musik kan också användas som inledning eller avslut. 
(Cassady, 1993)  
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Som berättare, vare sig det sker skriftligt eller muntligt, sätts det särskilt fokus på att skapa 
inre bilder/föreställningar hos lyssnaren (Claesson, 2005; Renberg, 2006). Det kan visserligen 
handla om att visa fysiska bilder, men oftare innebär det att ge målande beskrivningar som 
skapar mentala bilder. Smeds (2000) skriver att ett effektivt sätt att skapa bilder, är att 
använda klichéer. Claesson (2005) menar dock att det inte nödvändigtvis behöver ske genom 
ord. Alla människor aktiveras nämligen av olika sinnen, vissa mer av ljud, andra mer av lukter 
osv. Poängen är att berättelsen ska aktivera lyssnarens egen föreställningsförmåga. Det är 
därför bra att ge en sådan bild tidigt i berättelsen som sätter igång nyfikenheten och fantasin. 
(Claesson, 2005)  
 
En bra berättelse ska också ha en bra balans mellan innehåll och längd, i såväl delarna som 
helheten (Ödeen, 1988). Eftersom tiden är begränsad, gäller det att använda tiden effektivt. 
Tid är nämligen en viktig aspekt i alla berättelser, oavsett om det gäller skriftliga/muntliga, 
teater, film/TV, musikdramatik eller interaktiv design. En berättelse kan följaktligen utspela 
sig i nutid eller dåtid, reell eller komprimerad tid, samt vara kronologisk eller icke-
kronologisk. (Smeds, 2000) Även om berättelsen inte är kronologisk, bör den enligt Claesson 
(2005) ha en relativt rak och kontinuerlig berättelsekedja. Slutligen har rytmen en stor 
inverkan på alla berättelser (Cassady, 1993; Lambert, 2006). En snabb rytm kan skapa en 
känsla av brådskande, nervositet eller ”action”, medan en långsammare rytm snarare kan ge 
en känsla av avkoppling, förnöjdhet eller romantik etc. Att ändra tempo är effektfullt och en 
bra berättelse bör också andas emellanåt, menar Lambert (2006). 
 

4.3 Teaterdramaturgi 
Dramaturgi inom teatern handlar om hur man strukturerar ett sceniskt berättande (Ödeen, 
1988) Inom denna berättarform är det framförallt dialogen som ska hjälpa oss att förstå vilka 
karaktärerna är, relationerna sinsemellan, samt olika situationer i handlingen osv. Teatern har 
precis som det mesta berättandet, tre grundläggande delar. (Smeds, 2000) Den första delen 
kallas inom teatervärlden för exposition (Claesson, 2005). Här presenteras utgångssituationen, 
dvs. pjäsens värld och karaktärerna. Denna del är till för att väcka nyfikenhet och för att 
upprätta en överenskommelse med publiken över vad som gäller. Därefter kommer ”kartan” 
som ska ge en bild av vad man har att vänta sig. Här presenteras också problemet/konflikten, 
dvs. det som ska lösas under berättelsens gång (Ödeen, 1988; Smeds, 2000) I vissa fall börjar 
dramat med en vändpunkt, t.ex. att någon ger sig ut på äventyr i världen, en konflikt uppstår 
eller att någon får ett viktigt besked. (Dyfverman, 1969; Smeds, 2000) 
 
Mittendelen av pjäsen är den största delen och det är här publiken förväntar sig att något 
genomgripande ska hända (Ödeen, 1988). Här sker en fördjupning av berättelsen, 
vändpunkter och konfliktupptrappning. (Granath, 2006) Vändpunkter definieras som en 
oåterkallelig förändring och är något som bryter det normala tillståndet. Det kan röra sig om 
förändringar för huvudpersonerna eller ny information som förs in (Claesson, 2005). I 
berättelsens mittendel handlar det mycket om att leka med publikens förväntningar (Smeds, 
2000) Ett vanligt grepp inom dramatik är också att förvarna om något som ska hända. Det 
kallas plantering och går ut på att presentera något för publiken som just då inte tycks vara av 
speciell vikt för dramat, men som senare i berättelsen visar sig vara en nyckelhändelse. 
(Ödeen, 1988).  
 
Avslutningen kan ske på olika sätt. Handlingen kan långsamt tonas ner, antyda om en 
fortsättning i framtiden, sluta plötsligt eller ha ett falskt avslut för att sedan chocka publiken 
med det verkliga slutet. I en öppen berättelse kanske det handlar mer om att uppnå en ”känsla 
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av soldnedgång” (Smeds, 2000:31), men ju mer berättelsen bygger på ett orsak-verkan-
samband, desto större betydelse får slutet. Det fungerar då som en slutsats eller starkt 
påstående. (Smeds, 2000) Dyfverman (1969) menar att slutet ska vara en välförberedd 
överraskning. Det betyder att slutet ska komma som en överraskning men inte som en chock, 
publiken ska allt eftersom ha fått vissa ledtrådar om vilken riktning pjäsen är på väg. 
Huvudsaken är att slutet ger publiken en känsla av tillfredsställelse och fullbordan. (Claesson, 
2005)  
 
Den traditionella dramaturgin med en tydlig början, mitten och slut, kallas även ”Aristotelisk 
dramaturgi”, då den härstammar från Aristoteles sätt att bygga upp sina draman (Dyfverman, 
1969; Smeds, 2000). Idag finns dock en mängd olika former av dramaturgi. Ödeen (1988) 
skiljer t.ex. på öppen och sluten form. Det traditionella dramat är slutet och följer en rak linje 
genom ett logiskt tänkande. Det öppna dramat bygger istället på intuition och association och 
rör sig mot målet i form av en spiral. Avsikten med den öppna formen är att rycka publiken ur 
sina invanda roller som passiva åskådare så att de blir delaktiga och får tänka själva. Detta för 
att budskapet inte ska tvinga sig på åskådarna. Smeds (2000) omnämner ett antal olika 
dramaturgiska modeller: 
 
Det Aristoteliska dramat: är grunden till den klassiska dramaturgikurvan med en början, 
upptrappning, kritisk vändpunkt och avslut. Detta drama utspelar sig på en plats och inom 24 
timmar. Vidare har denna typ av drama en sammanhållen handling, där inga ytterligare 
bihandlingar kommer in under pjäsens gång. (se figur 4) 
 

 

a: Inledning 
1: Konflikten presenteras 
b: Stegring 
c: Höjdpunkt 
2: En reaktion börjar 
d: Fall/vändning 
3: Sista spänningsmomentet 
e: Katastrofen 

 
Figur 4: Gustav Freytags planritning av Aristoteles dramaturgi (Dyfverman, 1969:116) 

 
 
Kollisionsdramaturgin: är inte lika linjär och enkelriktad i sin struktur, utan mer kaotisk. 
Plötsliga händelser kan komma in i handlingen och förändra förutsättningarna. 
Utgångspunkten är ofta kollision eller kontrast mellan olika världar. 
 
Den borgerliga hjältedramaturgin: är en individcentrerad struktur där man får följa en 
person (hjälten) i dennes kamp och val. 
 
Drömspelet: är en form av drama med en fri struktur, där ”karaktärer och händelser förtätas, 
förintas, dubbleras, speglas, uppgår i varandra och vänds upp och ner – som i en dröm” 
(Smeds, 2000:15) 
 
Den polyfoniska dramaturgin: har en öppen struktur, där flera enskilda öden och dess kamp 
mot förändringar i samhället skildras. (se figur 5) 
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Figur 5: Exempel på polyfon dramaturgi (Smeds, 2000:21) 
 
Den episka dramaturgin: bygger på ett tema (t.ex. en person eller ett fenomen) som skildras 
genom en mängd olika konflikter människor emellan. I dessa draman utspelar sig scenerna 
ofta i helt olika tidsrymder. (se figur 6) 
 

 
Figur 6: Exempel på episk dramaturgi (Smeds, 2000:21) 

 
De ovannämnda modellerna används än idag, om än i viss modifierad form (Smeds, 2000). 
Aristoteles likformade triangel ses dock med viss tveksamhet på idag, då den dramatiska 
höjdpunkten ofta ligger betydligt närmare slutet än början (Dyfverman, 1969). Smeds (2000) 
menar att vi i dagens samhälle generellt uppskattar berättelser som är sammanhållande men 
som samtidigt överraskar. Berättelser med en mer öppen dramaturgi uppfattar vi istället ofta 
som annorlunda och intressanta.  
 

4.4 Filmdramaturgi 
Filmen bygger vidare på kunskaperna från teatern men har ett något annorlunda berättarspråk. 
Med hjälp av olika bildsnitt kan man nämligen välja att poängtera vissa situationer och 
ansiktsuttryck. Genom redigeringen kan man sedan styra tidsuppfattningen samt hoppa mellan 
parallella handlingar. Däremot kan man i film inte få människors känslor och tankar beskrivet 
för sig, på det vis som är möjligt i prosa. Detta måste därför istället uttryckas genom repliker, 
ansiktsuttryck, kroppsspråk och i handling. I spelfilm är det, liksom inom teater, karaktärerna 
som för handlingen framåt. Inom film talas det om fyra komponenter som tillsammans skapar 
helhetsintrycket av berättelsen. Först och främst har titeln en viktig funktion. Därefter är det 
vad man ser, hur man ser (bildkomposition, bildutsnitt, kameravinklar, kamerarörelser, färg 
och klippning) och vad man hör som blir avgörande. Med hjälp av detta kan man styra 
publiken i den riktning man önskar. (Granath, 2006) 
 
I Sverige är vi starkt influerade av amerikanska filmer där drama är den vanligaste 
berättarformen. I övriga Europa är filmindustrin istället mer influerad av en episk berättarform 
och ett mer experimentellt berättande. På senare tid har dock det episka berättandet blivit allt 
vanligare såväl i Sverige som USA.  
 
Den dramatiska berättartraditionen bygger på att skådespelarna agerar fram handlingen som 
sker i den stund vi ser den, även om det utspelar sig långt tillbaka i tiden. Berättaren har 
således inte någon framträdande roll. (Foss, 1992; Granath, 2006) Ett drama börjar med 
anslag och presentation (se figur 7), det som inom teaterdramaturgin kallas exposition. (Foss, 

 21



1992; Granath, 2006) Precis som inom teater, ska första akten väcka nyfikenhet, presentera 
vad berättelsen handlar om, dess tema eller konflikt, karaktärerna, överenskommelser med 
publiken och annat som är av vikt för den fortsatta historien. Plantering av betydelsefulla 
kommande händelser är här lika viktiga inom filmen som inom teatern, för att publiken ska 
förstå vad som sedan händer och för att skapa spänning. (Foss, 1992; Granath, 2006) Andra 
akten, innehåller fördjupning, ”point of no return” och konfliktupptrappning. Fördjupningen 
av berättelsen leder så småningom till en kulmen, den s.k. ”point of no return”, där det 
inträffar något som gör att det inte längre finns någon återvändo tillbaka till startläget. 
(Granath, 2006) Efter kulmen sker en konfliktupptrappning som i sin tur leder till 
konfliktförlösningen, dramats tredje och sista akt. Här, i berättelsens klimax, avgörs 
berättelsens slut och en nedtoning börjar för att ge publiken en möjlighet att smälta och ta in 
vad som hänt. (Foss, 1992; Granath, 2006)  
 

 
 

Figur 7: Dramats struktur (Granath, 2006:104) 
 
Det episka berättandet är friare från regler och bygger ofta på att berättaren själv träder fram 
och för handlingen vidare. Det betyder att fokus ligger i att berätta om något snarare än att 
agera det, som karaktärer gör. Här är man tydligare med att berättelsen görs ur en särskild 
synvinkel, närmare bestämt berättarens. Även om alla filmer har en bestämd infallsvinkel, ska 
det i draman inte vara så uppenbart. (Foss, 1992).  
 
Den stora skillnaden gentemot ett drama är att den episka berättelsen (se figur 8) kretsar kring 
ett tema istället för en konflikt (Granath, 2006). Den måste därmed inte sluta i en lösning på 
ett problem, utan kan gå ut på att skildra någons liv, ett fenomen i samhället eller dylikt. Då 
berättandet grundar sig på ett tema behöver inte scenerna ha en kronologisk följd, utan kan 
kastas om beroende på hur berättaren vill berätta historien. Handlingen kan röra sig fritt i tid 
och rum, bygga vidare på associationer och sakna ordentlig början och slut. I vissa fall är det 
således berättaren som är den sammanhållande länken. Det finns heller inte något krav på att 
karaktärerna måste genomgå någon utveckling. Istället kan berättelsen beskriva en förändring 
eller ge en fördjupad bild av någonting. (Granath, 2006) Detta behöver dock inte betyda att 
berättelsen saknar dramatik, däremot ligger spänningen snarare i själva handlingen än i hur 
det ska sluta (Foss, 1992). Dokumentärfilmer är ofta episka, då de visar olika perspektiv på ett 
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tema, liksom konstfilm, där det ofta kan handla om att förmedla en känsla, istället för en 
handling (Granath, 2006). 
 
 

 
 

Figur 8: Episk berättarstruktur (Granath, 2006:118) 
 
Foss (1992) skriver att vissa berättelser kan vara en blandning av epik och dramatik, s.k. 
flerhandlingsstruktur. Då är helheten episk, med flera olika handlingar som hålls ihop genom 
ett tema. Varje separat handling bygger dock ofta på en dramatisk struktur. Foss (ibid.) 
omnämner vidare några olika varianter av episka filmer där dramatik i vissa fall finns med i 
större eller mindre omfattning.  
 
Den episka biografin: följer dramats dramaturgi ur tidshänseende. Den har en början och ett 
slut och tar oss genom en serie händelser däremellan, dock utan någon dramatisk 
spänningsuppbyggnad.  
 
Den episka resan: är en annan form av blandfilm, där platserna som karaktären besöker är 
det dramatiska elementet. Även om platserna kan verka slumpmässigt utvalda, formar varje 
plats en ny variation på huvudtemat och om karaktären på slutet åker tillbaka till startpunkten, 
ser vi den med helt nya ögon denna gång. (Foss, 1992)  
 
The state of mind-film: är en typ av film som helt och hållet saknar framåtrörelse och som 
istället koncentrerar sig på att reflektera över nuet. En eventuell förändring eller framåtrörelse 
får i sådana fall ske hos betraktaren. Detta är vanligast i traditionella japanska filmer. (Foss, 
1992; Granath, 2006)  
 
Den episka utredningen: liknar den föregående varianten. Här försöker man isolera en 
händelse eller fakta och betrakta den ur en annan synvinkel. Man är inte intresserad av hur det 
kommer att utveckla sig, utan hur något är och varför det blev så. Dessa filmer struntar ofta i 
kronologi och rör sig fritt i tid.  
 
Multiaction-struktur: Medan de flesta filmer är konstruerade kring en huvudperson och en 
berättelse, bygger denna typ av film på flera olika handlingar där varje handling har sin egen 
huvudperson. Det som binder dem samman är temat som skildras på sitt sätt i varje specifik 
handling.  
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Episodiska strukturen: går ut på att flera olika episoder binds samman, exempelvis genom 
en och samma huvudperson eller att alla episoder har samma slut. Ofta kan varje episod i sig 
ha en mer eller mindre dramatisk struktur.  
 
Fria associativa strukturen: struntar fullständigt i målet att berätta en linjär historia med en 
logisk uppbyggnad. Här rör det sig snarare om lösryckta sekvenser eller bilder som följer på 
vartannat genom associationer, minnen och drömmar. (Foss, 1992)  
 

4.5 Dramaturgi inom scenkonst 
Sceniska verk som inte är baserade på text (t.ex. dans, dansteater, mim, performance) eller 
talpjäser utan berättelse, går in under benämningen scenkonst och kan kallas icke-linjära verk. 
De bygger inte på en tydlig orsak-verkan-kedja, även om de har fenomen som driver 
berättelsen framåt. (Smeds, 2000) ”Aktörerna spelar inga karaktärer, de frambär gester. De 
förtäljer inga historier, de gestikulerar situationer, rörliga ljudande bilder”, menar Lagerström 
(2003:185). Hon kallar detta för ”dynamisk dramaturgi”, då det bygger på föränderlighet. 
Förloppet rör sig framåt, men snarare genom en cirkulär struktur än den klassiska linjära 
dramaturgin. Det är processen som står i fokus och istället för en tydlig historia agerar 
aktörerna utifrån ett handlingsmönster med vissa eventuella hållpunkter. Man kan t.ex. arbeta 
med rytm/puls för att skapa ett dramatiskt förlopp i föreställningen. Medan Lagerström (2003) 
endast talar om en cirkulär struktur av dramaturgi inom scenkonst, menar Smeds (2000) att 
det finns ett antal olika: 
 
Cirkeln: bygger på ett förlopp som på något sätt återgår till utgångspunkten och sedan kan 
börja om igen (Smeds, 2000). 
 
Spiralen: har en liknande struktur som cirkeln. Det rör sig fortfarande om en återgång, men 
här finns en ständig förändring som gör så att dramat hela tiden förs vidare till nya nivåer 
(Smeds, 2000). Istället för att exempelvis upprepa en gest, använder sig aktörerna av det 
förflutna för att hela tiden skapa nya saker i nuet. På så vis återkommer de aldrig till 
utgångspunkten utan förflyttas hela tiden till nya nivåer. (Lagerström, 2003).  
 
Nätet: har varken början eller slut, utan bygger på olika delar som bildar betydelser på olika 
nivåer. Tillsammans vävs de ihop till en mening. (Smeds, 2000) 
 
Rymden: har heller ingen början eller slut och i denna dramaturgi kan man röra sig i vilken 
riktning som helst. Sambanden mellan delarna är dock svagare än i ”nätet”. De kan vara helt 
fristående och av olika karaktär, men pågå samtidigt. Denna struktur kan t.ex. ta sig uttryck i 
form av olika stationer i en lokal, där det utspelar sig olika saker. (Smeds, 2000) 
  
Collaget: liknar ”rymden” och ”nätet”, då det även här är olika fragment som skapar en 
helhet. Själva uppbyggnaden har ofta en strikt struktur, men inom den kan delarna komma till 
genom improvisation eller genom tillfälligheter. (Smeds, 2000) 
 
För att uppnå en helhet i dessa mer icke-linjära dramaturgier, menar Smeds (2000) att det är 
viktigt att upprätta en avgränsad värld för kompositionen, ha välgjorda övergångar mellan 
sekvenserna, gärna använda några genomgående moment i de olika sekvenserna, t.ex. musik 
eller återkommande situationer/karaktärer, samt skapa rörelse och spänning (Smeds, 2000). 
Inom danskomposition talar vissa om ”ren” dans, vilket är dans fri från någon form av 
berättelse. Andra koreografer använder sig av något ord, mening eller hel handling för att 
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skapa kompositionerna. Oavsett om det finns en berättelse bakom, finns ändå någon form av 
dramaturgi. All scenkonst har nämligen en ansats och ett avslut, olika sekvenser, 
övergångar/förflyttningar i tid och rum, transformationer och avbrott/pauseringar etc. Val av 
rytm och intensitet berättar också något. (Smeds, 2000) Denna form av icke-linjära 
dramaturgi, kräver mer av publiken och kan skapa en osäkerhet, eftersom publiken inte riktigt 
vet vad de har att vänta sig och det lämnas mer spelrum för tolkning. Fördelen är dock att det 
kan göra publiken mer delaktig och engagerad. (Lagerström, 2003) 
 

4.6 Dramaturgi inom musik 
Inom musik använder man oftast inte begreppet dramaturgi. Däremot talas det om 
komposition, i vilket det finns vissa givna moment samt olika strukturer och regler att förhålla 
sig till (Crotch, 1991). Som jag ser det, är det en slags musikens dramaturgi. Dessutom 
används inom dramaturgi en mängd låneord från musiken, exempelvis fras, tema, sekvens, 
solo, tempo, rytm, intensitet etc. (Smeds, 2000). 
 
Inom musikdramatik använder dock Malmborg (1991) begreppet dramaturgi. Han talar då 
främst inte om replikerna, utan om musikens funktion på scen, dvs. hur musiken berättar en 
historia. I musikdramat finns en dramaturgi i såväl helheten som varje fras och stycke. 
(Malmborg, 1991) Musik består av flera olika komponenter, som beroende på hur dessa 
används skapar en viss dramaturgi i musiken. (Crotch, 1991) Musikdramat har alltid en rytm 
och en tidsram. Det behövs för att ha något att förhålla sig till. Nära kopplat till detta är 
formläran som omfattar tempo, upptaktsenergi, pauseringar, rytmiska förskjutningar för att 
skapa dynamik, intensitet, avvägning, viktiga hållpunkter, kulminationspunkt, hur övergångar 
mellan musikstycken sker etc. Melodi och harmoni har givetvis också en stor betydelse i 
dramaturgin, då den kan förmedla budskap och understryka en rollfigurs karaktär i olika 
situationer. Melodin kan t.ex. ”måla av” ordens innebörd eller helt och hållet vara berättaren. 
Olika tonarter ger också olika uttryck och kan spegla olika känslor, något som klassiska 
tonsättare såsom Mozart använt sig mycket utav. Malmborg nämner slutligen klangen, 
numera ofta kallat soundet, som en betydande del för dramaturgin. (Malmborg, 1991) 
 
Det som nämnts ovan är musikens olika komponenter. Utöver det har ett musikaliskt verk 
också en uppbyggnad som kan variera och som ofta innehåller flera mindre helheter i den 
stora helheten. Vissa verk byggs t.ex. utifrån ett tema, ett melodiparti som har en 
framhållande plats i stycket och som sedan upprepas och omformas på olika sätt (Bonniers 
musiklexikon, 2003). Det kan också finnas olika stämmor för olika instrument eller samma 
melodi som framförs i kanon. Man kan inom musik också använda sig av något som kallas 
imitation, vilket betyder att ett melodiskt avsnitt upprepas i olika stämmor med mer eller 
mindre variation. (Crotch, 1991)  
 

4.7 Dramaturgi i interaktiv design 
Inom interaktiv design är det konstnären/formgivaren som är berättaren och 
konstverket/designen som är berättelsen. Det kan exempelvis handla om dataspel eller 
webbsidor (Wei och Wei, 2006). Digitala berättelser utgår ofta från bilder och ljud, varför det 
precis som inom film- och TV-produktion handlar mycket om bildsnitt, färg, form och ljud 
när man ska berätta något (Lambert, 2006). ”Början” inom interaktiv design kan ofta gestaltas 
i form av en menyknapp som ger användare olika valmöjligheter. Avslutet sker sedan genom 
”game over” om det är ett spel och i annat fall när man stänger ner programmet (Wei & Wei, 
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2006) eller när man upplever att den fråga som indirekt ställdes från början är besvarad 
(Lambert, 2006). 
 
Wei och Wei (2006) skriver att interaktiv design ofta kan bygga på historier som går runt i 
cirklar, exempelvis att tre personer berättar exakt samma historia ur olika synvinklar eller att 
man upprepade gånger kan återkomma till samma plats i en berättelse. I vanliga berättelser 
brukar det inte finnas mer än tre historier/nivåer, men inom interaktiv digital design kan det 
ofta finnas en mängd olika nivåer av historier. Därför kan kartor över valmöjligheter göras, 
vilka fungerar som en slags dramaturgi (se figur 9 och 10). Nedan visas två exempel på hur 
man kan röra sig i en interaktiv dramaturgi, genom olika alternativa startpunkter, samt olika 
vägar och episoder. (Wei och Wei, 2006) 

 
Figur 9: Action space & story world (Wei och Wei, 2006:11) 

 
 
 

 
 

Figur 10: Öppen plot (Wei och Wei, 2006:11) 
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Tid och rytm är något som såväl Lambert (2006) som Wei och Wei (2006) talar om i stor 
utsträckning när det gäller interaktiv design. Det finns bl.a. två aspekter av tid; ”story time” 
och ”narrative time”, varav ”story time” är tiden för själva berättandet av historien och 
”narrative time” är tiden i berättelsen. De menar vidare att det finns fem olika 
hastigheter/tempon. Ellipsis är den snabbaste då den helt hoppar över en period eller händelse, 
därefter kommer sammanfattningen som förkortar tidsperioden genom att sammanfatta den. 
Scen refererar till den hastighet där ”story time” och ”narrative time” är detsamma. Stretch 
innebär en detaljerad beskrivning av ett tillfälle och där tiden för berättandet är längre än tiden 
i berättelsen. Paus innebär att berättelsen stannar upp för ett ögonblick, genom en stillbild 
eller att en avstickare görs från huvudberättelsen. De menar också att det numera är ytterst 
sällan berättelser sker helt i kronologisk ordning, då vi idag är vana vid tekniker såsom 
tillbaka- och framåtblickar. (Wei & Wei, 2006) 
 
Lambert (2006) påpekar slutligen att berättandet inom spelindustrin ibland står i konflikt med 
själva spelandet, då berättelsen ibland kan tyckas komma i vägen för spelet. Den bästa vägen 
för berättelsen är nämligen inte nödvändigtvis den snabbaste och enklaste vägen att nå mål. 
Inom interaktiv design handlar det snarare om att skapa sin egen historia genom processen. 
Många spelutvecklare säger därför att de konstruerar ”berättande världar”, där möjliga 
karaktärer agerar på möjliga sätt, under möjliga omständigheter. Poängen är ju att spelaren, i 
form av en karaktär i spelet, själv kan forma berättelsens utfall. 
 

4.8 Dramaturgi – en sammanfattning 
Dramaturgi kan i grova drag sägas ha tre delar: anslag/start, vändpunkter och ett slut 
(Cassady, 1993). Utöver det, finns en mängd olika strukturer. Filmen, teatern och de 
skriftliga/berättarformerna kan sägas ha en liknande dramaturgi, men även inom dessa 
berättarformer finns olika strukturer. Scenkonst, musikdramatik och interaktiv design, är de 
berättarformer som skiljer sig mest från den traditionella kurva vi oftast tänker på när det talas 
om dramaturgi. Även här finns olika parametrar och strukturer.  
Generellt kan sägas att en berättelse kan ha en linjär eller en icke-linjär dramaturgi, även 
kallad stängd respektive öppen dramaturgi (Smeds, 2000). Den linjära kurvan är den enklaste 
och mest traditionella formen och innehåller ofta ett anslag, presentation (inom teater kallat 
exposition), fördjupning, ett antal vändpunkter, konfliktupptrappning och slutligen 
konfliktförlösning, samt avtoning (Granath, 2006). De icke-linjära strukturerna är friare från 
regler över hur en berättelse bör byggas upp. (bl.a. Smeds, 2000; Granath, 2006) Dessa 
strukturer kan istället bygga på flera parallella handlingar/sekvenser, icke-kronologi och sakna 
framåtrörelse. Den vanligaste formen av icke-linjär dramaturgi är episka berättelser, vilket i 
sin tur innehåller en mängd olika varianter av strukturer. (Foss, 1992)
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5  EMPIRI 
 
 
I detta kapitel presenteras vad som framkommit i intervjuerna. Kapitlet är uppdelat i vad 
informanterna sagt gällande olika teman inom narrativa tekniker och dramaturgi. För att 
underlätta läsningen, inleder jag de två huvudavsnitten (narrativa tekniker och dramaturgi), 
med, att utifrån empirin, ge en presentation av på vilket sätt de olika företagen arbetar med 
berättelse respektive dramaturgi. 
 
 

5.1 Narrativa tekniker 
The Story Lab arbetar med berättelser i allt de gör och använder det även som analysverktyg 
när de strukturerar ett uppdrag. Det handlar då om att se vilka de olika rollerna är, vem 
målgruppen är, vad budskapet är och vari konflikten ligger. Katarina Björk berättar att det tar 
sig uttryck i tre delar; externt i form av marknadsföring och utbildning, internt för att stärka en 
företags-/organisationskultur och slutligen för att skapa ett högre upplevelsevärde i 
exempelvis konferenser: ”Vi liksom klär konferensen i en berättelse”. Allting beror på vad 
syftet är eller vilket budskap som ska fram. Björk berättar om ett evenemang de gjorde i 
samarbete med Riksteatern. Det var ett slags allkonstverk bestående av deltagare som bodde i 
ett slutet evenemangsområde i tre dagar. Ramberättelsen, som fanns nedtecknad, handlar om 
ett folk som utvandrat från sin egen överbefolkade planet för att slå sig ner på en planet av 
hav och sten. Med sig till den nya planeten har de tagit sina traditioner, sin tro och teknologi. 
En av de traditioner de håller hårdast på är äktenskapet och det var just ett bröllop som 
deltagarna fick vara med om under några dagar, i väntan på att havet skulle vända. Detta är ett 
exempel på hur The story Lab använder sig av berättelser i evenemang. 
 
Björn Ylipää berättar att Måltidsvision arbetar med storytelling inom såväl beställda events 
som egna och mer konstnärliga produktioner. I deras fall handlar det om att förmedla något 
med mat och dryck. Ylipää berättar att beställaren själv ofta inte vet att de vill berätta något, 
utan i första taget endast vill ha pausunderhållning. Då gäller det för Måltidsvision att få dem 
att förstå att det finns något att berätta. Att jobba med en berättelse till skillnad från ett tema, 
ger ett helt annat djup, menar Ylipää. Man kan t.ex. ha ”tema italienskt”, men att berätta om 
italienare blir något helt annat. Tema anspelar på klichébilder, medan man inom storytelling 
ofta vill berätta något annat utöver den stereotypa bilden. Ylipää menar vidare att storytelling 
ofta har någon koppling till människor. 
 
Mötesplats Upplevelseindustrin Hällefors, arbetar också mycket med storytelling i olika 
former; dels företags- och platsberättelser, men även i olika typer av evenemang. Ofta grundar 
det sig i den historia som Hällefors har. Thomas Carlsson berättar att det var en gammal 
bruksort där järn tillverkades i många hundra år fram till 1880-90-talet då mycket av industrin 
lades ner och många människor blev arbetslösa. Från att därmed ha varit en av de mest 
drabbade kommunerna i Sverige gällande arbetslöshet och ohälsa, har Hällefors på senare år 
blivit ett framstående centrum för mat och design.  
 
En organisation vars hela koncept grundar sig i en historisk berättelse, är Stiftelsen 
Medeltidsveckan på Gotland. Festivalen bygger på en händelse som inträffade år 1361. 
Claudia Deglau beskriver händelseförloppet: Den dåvarande danske kungen Waldemar 
erövrar och brandskattar Visby, som då var en viktig Hansastad. Visbyborna förlorade sina 
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privilegier och många dog. Trots att detta var en negativ händelse för ön, motiverar Deglau 
valet av historia med att den ändå har varit betydelsefullt för öns utveckling och för hur 
Gotland och Visby ser ut idag. Det är ett sätt att få berätta för gotlänningar och besökare om 
Visbys bakgrund. Utifrån denna historia har det skrivits ett manus för Medeltidsveckans första 
och sista dag, som även kompletterats med några mer eller mindre fiktiva moment. Bland 
annat säger Deglau att det alltid i en berättelse behövs en syndabock, vilket i deras fall är en 
gotländsk jungfru som blir gravid med kung Waldemar och därmed blir hans nyckel in till 
Visby.  
 
Storsjöyran har också en form av historiskt berättelse bakom sig. Den grundar sig nämligen på 
en politisk händelse under 1960-talet. Det fanns en tanke om att slå ihop Jämtland och 
Västernorrland till ett län, då många flyttade från de mindre orterna till storstäderna. Detta, 
berättar Lars Sillrén, uppskattades inte av innevånarna. Genom detta föddes en idé om att 
starta en motrörelse och det gjordes i form av Republiken Jämtland. Det hela var en blandning 
av skämt och allvar. I samband med detta utsågs även en president för republiken och 
folkfesten Storsjöyran uppstod. 1973 gick den sedan i träda för att sedan återuppstå 1983. ”Då 
var ju tanken precis densamma, att en av de röda trådarna skulle vara republiken och 
stoltheten, bakgrunden, men att man inte skulle kliva in i något kladdigt nationalistiskt 
förhållningssätt, utan att man hela tiden skulle ha humorn, skrattet och ironin, satiren med”, 
säger Sillrén. I samband med omstarten, valdes även en ny president som satt på posten fram 
till 1989, då den tredje och nuvarande presidenten tillträdde posten. Presidenten har på senare 
tid valts av festivalledningen. Sillrén berättar dock att Storsjöyran efter återuppstarten fått en 
något annan profil, då tyngdpunkten nu ligger i att det är en musikfestival. Festivalens historia 
märks fortfarande i evenemanget, men Sillrén tillägger att det här med storytelling inte är 
något som de medvetet tänkt från början. 
 
Slutligen finns storytelling med som ett element i Balubas eventproduktion, men då företaget 
främst arbetar med interna företagsevenemang och ”business-to-business”, handlar det i första 
hand om vad kunden vill förmedla och hur man bäst når ut med det. Kalle Olebro berättar att 
de använder berättelser i vissa fall, men bara förutsatt att det är bästa sättet att formulera det 
aktuella budskapet på. Däremot används alltid någon form av dramaturgi. Olebro anser för 
egen del att storytelling är lite utav ett modeord och egentligen en annan benämning för 
dramaturgi. Olebro berättar att Baluba endast arbetar med skrivna manus i samband med 
filmade inslag eller saker som händer på scen. Däremot gör de alltid ett produktionsschema 
som talar om vad alla i produktionen ska göra, samt en projektbeskrivning där det framgår 
vad syftet är, vad människor ska känna när de lämnar evenemanget osv. Olebro säger vidare: 
 

Sedan byggs ju ofta ett flöde, som man skulle kunna kalla för ett manus, det kanske är lite väl… 
pretentiöst, men det blir ett flöde av den tiden. Vad händer och när i grova drag? /…/ Det skulle man 
kunna säga informerar ju om dramaturgin, vad som ska ske från att våra kunders gäster eller kunden i 
sig kommer, till de åker därifrån. 

 
Han tar en båtfärd som exempel. Om man med båt ska färdas mellan två punkter, kanske det 
ska hända vissa saker på vägen som ska åstadkomma olika känslor hos deltagarna. Då kan det 
vara bra med en detaljerad plan över vad som ska hända och vad som ska förmedlas, något 
som Olebro menar skulle kunna liknas vid ett manus.  
 
Han berättar vidare att de alltid försöker säkerställa att berättelsen genomsyrar allt de gör, 
även de kontaktytor som finns gentemot besökarna/beställaren innan själva evenemanget. I 
Medeltidsveckan sker berättandet via olika karaktärer, samt genom den miljö som Visby 
erbjuder: ”Vi använder staden som kuliss”, säger Deglau. Björk och Ylipää talar istället om 
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hur man berättar en historia utan användandet av karaktärer och repliker. Enligt Björk görs det 
genom scenografi, ljus, ljud, musik och bilder etc. Ylipää har liknande tankar och talar om att 
berätta genom att stimulera sinnena på olika sätt, jobba med människors förförståelse och 
bakgrund, upplevelserummet, mötet, relationen mellan backstage och frontstage. ”Jag 
ifrågasätter ju allting, vad smakar det? /…/ Jag kan fråga; Hur smakar norrsken?” Ylipää 
säger att man med mat och dryck t.ex. kan berätta om hur det var att komma upp till 
Tornedalen och Jukkasjärvi, genom att fysiskt göra en snabbversion av den resan. Man kan 
färdas längs älven, möta samerna, deras kultur och smaker, för att sedan gå vidare in i 
bondesamhället och därefter avsluta med dessert på Ishotellet. ”Då har jag ju gjort en resa i 
tiden”, säger Ylipää. Både Björk och Carlsson talar sedan om dramaturgi som verktyg för att 
berätta. 
 

5.1.1 Vad är en bra berättelse för ett evenemang? 
Flera av informanterna säger att berättelsen som ska användas alltid måste förankras i 
beställarens/kundens budskap. ”Jag vet inte om det är storytelling eller inte, men vi är väldigt 
noga med; Vad vill kunden ha ut och hur får vi det sen ut?”, säger Olebro som anser att det 
inte finns några givna regler över hur en berättelse bör vara, utan att allt beror på syfte och 
budskap. Carlsson säger att man alltid måste ställa sig frågan: ”Vad har vi för mål med 
helheten? ” och ”Vad vill vi åstadkomma?” 
 
Deglau menar att en bra historia att bygga ett evenemang på; ska ha ett budskap, vara 
gripande, ha en höjdpunkt, innehålla lite kärlek och ett mått av igenkänning, samt karaktärer 
som man kan identifiera sig med. Det ska också finnas en hjälte och någon som denne kämpar 
emot, ofta är det nämligen någon slags kamp mellan det onda och det goda. I deras fall är det 
också av stor vikt att berättelsen bygger på en verklig händelse, eftersom det är det som är 
anledningen till att Visby har en sådant medeltida yttre. I allmänhet tror hon dock inte att det 
spelar någon roll om evenemang bygger på en verklig eller fiktiv berättelse. Deglau säger 
också att en historia måste vara spännande. Ordet spänning är något som informanterna ser 
lite olika på. Enligt Carlsson kan det betyda detsamma som konflikt och därmed vara både 
nödvändigt och användbart om det används på rätt sätt. Vid konfrontation av oliktänkande 
uppstår nämligen en spänning. Sillrén anser att spänning kan innebära två saker; förväntan 
eller rädsla, dvs. motsatsen till trygghet. Han menar att en festival inte ska bygga på spänning 
i form av att äventyra tryggheten och skapa rädsla. Däremot säger han att hela 
festivalfenomenet bygger på förväntan. 
 
Björk säger att en bra evenemangsberättelse är en sådan ”som berör och som den som hör den 
kan känna igen sig i och på något sätt ta med sig vidare, återberätta eller bara reflektera över. 
En bra berättelse är en sådan som målgruppen blir ägare av”. Ylipää menar att en bra historia 
alltid bygger på att något händer, samt dynamiken mellan igenkänning och överraskningar. 
Han säger även att han skulle vilja överraska ännu mer, men att det finns vissa oskrivna regler 
som man måste hålla sig till.  
 

5.1.2 Roller 
I Medeltidsveckan finns flera tydliga karaktärer såsom kung Waldemar, borgmästarna, 
jungfrun, tiggare, gycklare etc. Deglau berättar att besökarna också får en roll, då de har som 
uppgift att vara en del i folkmängden. Genom att majoriteten av besökarna klär ut sig i 
medeltida kläder är de i många fall svåra att skilja från skådespelarna. Det är därför viktigt att 
huvudkaraktärerna omges av flera statister, för att de ska synas i folksamlingen och för att 
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berättelsen ska bli tydlig. Då besökarna har en sådan aktiv roll i skådespelet, menar hon att det 
är svårare att styra över allt, jämfört med om man arbetar med exempelvis teater. Anledningen 
till att så många klär ut sig tror Deglau är att människor alltid tyckt att det varit roligt med 
utklädnad och att de på så sätt också känner sig mer delaktiga i Medeltidsveckan. Björk och 
Olebro talar om roller mer i bemärkelsen hur pass aktiv eller passiv roll man ger 
besökarna/deltagarna. Björk menar att det är den stora skillnaden mellan att jobba med 
berättande och dramaturgi inom evenemang till skillnad från exempelvis teater: 
 

Ska man vara passiv, krävs det väldigt mycket större och starkare innehåll. Om man jämför med t.ex. 
teater, då ska det vara bra skådisar vill säga, verkligen, och det ska vara en bra story. Sen så ju 
aktivare, så finns det ju annat som engagerar en och jag menar inte att det sänker kvalitetskraven, men 
däremot att man tänker mer flerdimensionellt. Då måste berättelsen krypa ut, då får den inte vara på 
en nivå utan den måste vara överallt och andas hela den tredimensionella rymden och i allt man tar 
på. 

 
Sillrén säger att de i Storsjöyran skulle vilja jobba mer med att aktivera besökarna, så att det 
inte bara handlar om att ”titta på”. Gällande roller reflekterar Olebro över om 
gruppindelningar med olika uppgifter och grupptillhörighet, genom exempelvis gemensam 
utstyrsel under företagsresor, kan vara en typ av roll. I allmänhet tycker han dock att 
besökarna i första hand ska komma till evenemanget för att ”få någonting till livs”.  
 
För The Story Lab är roller något som också har mycket att göra med målgruppskännedom, 
vilket Björk menar är viktigt när man sysslar med storytelling. Om detta talar också Carlsson, 
men säger även att det är viktigt att se över sin egen roll: ”Vi försöker ju undersöka vad det är 
för människor som ska komma. Vad är deras förkunskaper? Vad är de för några? Vad kan vi 
tänka oss att de vill? Vad har vi för roll nu när de kommer?” Han säger vidare att det i vissa 
evenemang händer att de skapar karaktärer, för att tydligare gestalta en berättelse. 
Måltidsvision arbetar också till viss del med karaktärer. Exempelvis var serveringspersonalen 
vid en middag inne i en flyghangar iförda flygmekanikeroveraller. Ylipää menar dock att 
karaktärer också kan ta uppmärksamheten från det som ska stå i fokus, maten i deras fall. Han 
ser det dock som en stor utvecklingsmöjlighet för deras egen del att kombinera olika roller 
mer, exempelvis att samma person är serveringspersonal och musiker.  
 

5.1.3 Konflikt 
Flera av informanterna säger i intervjun att någon form av konflikt behövs i en 
evenemangsberättelse. Deglau menar t.ex. att det inte blir spännande annars och Ylipää anser 
att det behövs för att det ska hända något: ”Man kan ju stryka medhårs hela tiden, men om 
man kammar åt andra hållet litegrann, så blir det ju nåt som man reagerar på.” Olebro är dock 
lite mer tveksam och menar att man snarare bör ställa sig frågan: ”Finns det någon anledning 
till att kanske skapa en konflikt för att få insikter?”  
 
I Medeltidsveckans fall ligger den stora konflikten i Waldermars övertag av Visby, jungfrun 
som bedrar sin stad, samt konflikten mellan staden och landsbygden. Anledningen till det 
stora antal som dog i slaget var nämligen att Visby av rädsla stängde sina portar, så att de 
människor som kämpade utanför inte hade någon möjlighet att fly in i staden. Deglau berättar 
även om hur det under Medeltidsveckan pågår en ständig kamp mellan det onda och det goda. 
De anspelar på ett mysteriespel som var populärt under medeltiden; bilden av en ängel och en 
djävul som sitter på varsin axel. Detta tar sig uttryck i form av gycklare som ”springer 
omkring och försöker hitta karaktärer att övertyga att göra något ont”, berättar Deglau. De 
fungerar också som en slags medlare mellan skådespelarna och publiken, då de till publiken 
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kan avslöja outtalade tankar som exempelvis borgmästaren har och på så vis ge inblick i hans 
tankevärld. Sillrén berättar att republikens president håller ett tal under Storsjöyrans sista 
kväll, något som har blivit festivalens stora höjdpunkt. Talet handlar alltid om något som varit 
aktuellt under året och som har någon koppling till Jämtland. Ett år hade det exempelvis varit 
mycket tal om fördelningsfrågor och några knepiga beslut som regeringen hade tagit, varpå 
presidenttalet då handlade om detta. Sillrén tillägger att ämnet inte nödvändigtvis behöver 
vara något allvarligt. Samtidigt som det bär på ett humanistiskt drag, syftar det ändå i 
slutändan till att mana till skratt. 
 
Måltidsvision arbetar ofta med någon form av konflikt, vilket Ylipää ger några exempel på. 
För några år sedan gjorde de ett evenemang på Norrbottens Museum, tillsammans med 
musikgruppen Jord. Det gick ut på att tolka deras skiva ”Mailmale - ut i världen” i olika rum. 
Titelspåret, ”Ut i världen”, tolkades i form av en installation grundad i problemet med att 
norrlänningar flyttar från glesbygden till städerna. Ylipää vände dock på problematiken och 
ställde frågan om det nödvändigtvis alltid är så negativt. Han menar att människor kan behöva 
åka iväg och exempelvis studera för att utvecklas som människor, på samma sätt som man tar 
råvaror och förädlar dem på en annan ort. Ylipää ville visa på att man inte kan stoppa den 
utveckling som sker, men att man kanske istället kan locka någon annan att flytta dit. Detta 
gjordes bland annat genom att sätta upp 7000 potatisar på en vägg, vilka motsvarade Pajala 
kommuns innevånarantal. Bland dessa fanns ett tomrum där 128 potatisar saknades. Dessa 
motsvarade antalet utflyttade under året. Ett annat evenemang innehållande en konflikt, var ett 
event på Turmässan i Göteborg. Det handlade om Norra Bohuslän och var ett startskott för ett 
samarbete kring besöksnäringen mellan fem kommuner. Här ville Ylipää skapa frågor och 
väcka tankar. Han projicerade då ett antal löpsedlar på väggarna med fiktiva hemskheter om 
döda sälar, flyende badgäster, turistföretag i kris etc., samtidigt som vemodig pianomusik 
hördes i högtalarna. Därefter klev en konferencier fram och ställde frågan: ”Vilka löpsedlar 
vill vi ha?”, för att visa på att det finns en möjlighet att påverka vilken bild som ges utåt. På så 
vis övergick det hela i något positivt, varpå gästerna fick ta del av smaker och olika positiva 
sinnesintryck från Norra Bohuslän. 
 
När The Story Lab möter en kund, ställer de sig alltid frågan: Vad är deras konflikt? Björk 
säger att det exempelvis kan röra sig om svårigheter med att nå ut på marknaden, men 
poängterar att en konflikt inte behöver förknippas med något negativt. Det kan exempelvis 
också innebära en mental eller fysisk utmaning: 
 

Det behöver inte vara stort och hemskt och farligt, så tror jag inte. Men något som är lite utmanande, i 
alla fall i tanken /.../ Man gör något annat än just vad man inom den branschen brukar göra, så kan ju 
bara det vara en tillräckligt stor utmaning. Då behöver man ju inte ha en lika stor konflikt i själva 
berättelsen. 

 
Carlsson anser också att konflikten kan innebära en utmaning eller att lära sig något nytt. Han 
menar att det ofta finns en spänning mellan det gamla och det nya, olika kunskaper eller 
synsätt och att dessa konflikter kan användas på ett positivt sätt. ”Ofta i det stora hela, är de 
ofta väldigt fruktbara om de sköts på rätt sätt, därför att i en spänning finns det också en 
kraft.” Han menar vidare att man inte ska vara rädd för att människor tycker annorlunda eller 
att någon skulle kritisera det man gör:  
 

Det är snarare så att när man gör bra saker som är kraftiga och har inverkan på samhället på något 
sätt /…/ om det inte orsakar konflikt, om inte några människor kommer tycka att det är dumt eller 
konstigt eller besvärande eller upplever det som ett hot, då är risken att de inte är värda så mycket. 
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Olebro menar att det kan finnas vissa byggstenar i ett evenemang som skapar konflikten, men 
att allting återigen beror på budskapet. Han säger att en konflikt kan handla om olika roller 
människor tar i en grupp och vilka konflikter som då uppstår, t.ex. vid teambuilding. Han 
menar vidare att en konflikt kan innebära ett dilemma, t.ex. i en aktivitet där deltagarna ställs 
inför ett dilemma i syfte att belysa något. Olebro berättar här om ett internt event för ICA, där 
de spelade upp ett fiktivt Aktuelltinslag som visade en hotbild mot koncernen. Därefter fick 
deltagarna gå ut i grupper och diskutera hur man skulle bemöta detta dilemma.  
 

5.1.4 Bihandlingar 
Enligt Björk kan bihandlingar ibland fylla en funktion som ett andrum, speciellt om 
deltagarna är väldigt aktiva i evenemanget. Carlsson menar också att man kan använda sig av 
bihandlingar och tar evenemanget ”Kunskapsdagarna” som exempel, vars huvudtema är mat 
och klimat. Under detta evenemang, säger han att det kan finnas ett deltema, dit endast en 
mindre grupp människor är inbjudna. Detta deltema kan då antingen vara helt frikopplat eller 
på något vis knutet till det stora temat. Han menar också att ett sidotema ibland kan locka en 
grupp människor som normalt inte skulle komma till evenemanget. Det är dock viktigt, 
påpekar han, att skapa en helhet så att det inte känns splittrat. Björk anser att det är extra 
viktigt att bihandlingar kan knytas ihop med huvudberättelsen om man har ett budskap som 
ska förmedlas. Om det däremot bara handlar om att underhålla, tror hon att det spelar mindre 
roll. Olebro förhåller sig mer skeptisk till att använda så kallade bihandlingar, då han anser att 
för mycket bisaker kan störa och att så mycket som möjligt därför ska in i huvudhandlingen. 
 
Deglau berättar att de har flera olika teman i Medeltidsveckan. Huvudtemat är som nämnts 
tidigare, händelserna år 1361. Vid sidan om detta finns ett nytt tema varje år, alltid med någon 
koppling till Gotlands historia. I år kommer det exempelvis att vara ”tyska ordern”, vilket 
grundar sig på en viktig händelse som i år inträffade för exakt 900 år sedan. Hon poängterar 
att det är svårt att hålla igång flera teman och att det andra sidotemat är något som inte direkt 
märks i festivalen. Ylipää säger att de inte jobbar med sidospår, men tillägger: ”Alltså man 
brukar ju lägga in saker som man vet att inte alla kommer att märka, på ett sätt är det ju en 
bihandling på det sättet att den finns där /…/.” Detta synsätt på begreppet bihandling, är också 
något som Björk talar om. 
 

5.2 Dramaturgi 
Samtliga informanter talar om att tänka dramaturgiskt i någon mån när de bygger upp sina 
evenemang. Sillrén säger att de i Storsjöyran inte resonerat dramaturgiskt från början men att 
de börjar få en alltmer medveten tanke kring uppbyggnaden av festivalen. Han berättar t.ex. 
om hur allting i festivalen byggs upp som ett crescendo. I Medeltidsveckans fall, är det främst 
första och sista festivaldagen som grundar sig på en dramaturgi. Mötesplats Hällefors vill ge 
besökarna en dramaturgisk resa genom dagen/kvällen och enligt Carlsson handlar det om hur 
man börjar, när man ska lägga in höjdpunkter, på vilket sätt det sker, vad det finns för 
konflikter att bygga på och krafter som kan stötta varandra. För att lyckas med detta, arbetar 
de med olika berättelser, scenografi, ljus, ljud, syn-, hörsel- och känselintryck etc. Olebro 
anser inte att det finns något statiskt över hur en dramaturgi ska se ut, utan ser dramaturgin 
som allting som händer och hur det händer. ”/…/ på TV när man pratar drama eller vad det nu 
är, så finns det givna regler och så gäller det bara att skapa rätt. Så tycker inte jag det riktigt 
går, för event är så brett”. I Balubas evenemang handlar det mycket om att ett budskap ska 
fastna hos deltagarna/besökarna. Därför menar Olebro att man måste ställa sig frågan hur 
detta uppnås på bästa sätt:  

 33



 
Vad är det man ska nå ut med? När ska det bästa vara? Ska man krama ut det bästa i början eller ska 
man chocka folk? /…/ Hur tilltalas man? Vad händer? Vilka prisutdelare är på plats? Varför finns de 
där? Rockbandet som spelar, vilka är det? Känns det rätt? /…/ Vilka priser kommer när? Kommer det 
något avbrott emellan? Vad händer i det avbrottet? Är det musik som kommer in? Vad hörs i 
högtalarna? Hur börjar vi? Hur gör vi avstampet för att folk ska flyttas från en del av lokalen till den 
andra? Vilket ljus använder vi? /…/ När ska någon på en scen förmedla ett väldigt viktigt budskap? 
/…/ Gör man det först på dan, sist på dan, på middagen eller? När avslöjar man olika saker? Slår man 
på den stora eller lilla trumman och när gör man det? Vill man ha någon reaktion här? Ska folk vakna 
till? 

 
Han tillägger dock att de flesta evenemang nog åtminstone har en början och ett slut. Olebro 
berättar att han som producent arbetar med evenemanget nästan som en regissör: ”Kan vi få 
det mer så här? Starkare ljus i hörnet! Är det bra om han står här?” Detta ska sedan förmedlas 
till alla inblandade. Baluba jobbar också alltid med en scenograf, samt ljud- och ljussättare. 
 
Olebro säger vidare att de olika dramaturgiska situationerna förändras under dagen. Han tar 
en konferens som exempel, där det ofta finns ett antal programpunkter under dagtid och sedan 
middag och underhållning på kvällen. Då kan man i vissa fall medvetet välja att frånkoppla 
budskapet, som det kretsat kring under dagtid, sedan när de samlas på kvällen. Detta för att 
deltagarna ska få koppla av och bara njuta av en trevlig kväll. Där tror Olebro att det kanske 
finns mer givna regler för hur en traditionell trevlig kväll ser ut. Han menar också att det kan 
finnas flera olika dramaturgier i den stora dramaturgin. ”En scenframställning under ett 
evenemang har ju ofta en egen dramaturgi som är befläckad eller har sin del i den stora 
dramaturgin.” Här handlar det om vilken artist som intar scenen först, vilken låt de ska inleda 
med, om de ska börja lugnt och öka efterhand eller tvärtom, samt om scenuppträdandena ska 
pågå konstant eller vara uppdelade i segment. Olebro menar att den lilla dramaturgin ofta 
hänger ihop med den stora, men tillägger att det också kan vara frikopplat som i det ovan 
nämnda exemplet med konferensen. 
 
The Story Lab använder sig av dramaturgi i såväl konceptutvecklingsfasen som 
produktionsfasen. Björk säger att de främst använder sig av den klassiska dramaturgin, men 
även interaktiv dramaturgi. Den senare har dock den klassiska dramaturgikurvan som grund, 
tillägger hon. ”Skillnaden blir att det är väldigt mycket svårare att beräkna den kurvan. Man 
måste ha en aktiv, inte regissör, men man får vara med i processen och styra upp, t.ex. om 
man kör ett rollspel eller nån form där folk faktiskt är med och improviserar”. Björk menar 
vidare att dessa berättelser inte nödvändigtvis behöver ha en början, mitten och ett slut. Ibland 
kan det räcka med exempelvis en början och en mitt, så att det snarare resulterar i olika 
fragment än en hel berättelse. Denna typ av dramaturgi, menar hon, gör så att: ”/…/ man får 
en liten hint eller upplever någonting som gör att man fyller i resten själv eller som gör att 
man blir intresserad av ämnet”. 
 
Måltidsvision föredrar att arbeta med en dramaturgi som skapar frågor, lämnar öppet för 
tolkning och där berättelsen får formas utifrån betraktaren. ”Storytelling, så tittar man ju på 
det där med narrativa berättartekniker och motsatsen till det är ju poesi. Och det tycker jag är 
lite mer lockande, att inte ha några konkreta svar”, säger Ylipää. Han tillägger samtidigt att 
man i vissa lägen måste vara mer konkret, då det ibland krävs av beställaren. Just när det 
gäller mat, menar Ylipää också att det kan vara känsligt. Människor vill veta vad de äter, det 
är ett ställningstagande eftersom det är något man tar in i kroppen. 
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5.2.1 Tid och rytm 
Tiden är en viktig aspekt, menar Ylipää. Han vill helst bryta den vanliga kronologiska 
ordningen i sina evenemang, för att överraska. Som tidigare nämnts, menar han dock att det 
finns vissa gränser man måste hålla sig inom för att inte uppröra alltför mycket. Han berättar 
återigen om det evenemang som de gjorde tillsammans med folkmusikgruppen ”Jord”. 
Utifrån Måltidsvisions tolkning av Jords skiva ”Mailmale - ut i världen”, skapades en slags 
vandring genom olika rum, där varje rum var en tolkning av en låt. ”Det hängde ihop genom 
att det var deras skiva, men det var inget kronologiskt, utan olika stämningar och rum”, säger 
han. Ett liknande evenemang, men som däremot hade en tydligare kronologi, var en fest de 
höll i på Moderna museet. Där fick besökarna följa med på en resa genom Bo Kaspers 
orkesters skiva. De olika delarna i måltiden (från förrätt till dessert) intogs i olika rum, som 
speglade olika låtar och känslolägen på skivan. Carlsson konstaterar att det nog är vanligast 
att arbeta kronologiskt, för att deltagarna ska kunna få ett sammanhang. Han tillägger dock att 
ett evenemang kan vara både och. Som exempel tar han en workshop som handlade om att 
beskriva ordet ”glänta” genom olika uttrycksmedel. En grupp gjorde en film, en annan 
jobbade med konst och en tredje arbetade med muntligt berättande.  
 

Där var ju inga kronologiska saker, utan det skedde ju parallellt. Men själva workshopen hade ju en 
kronologi på så sätt att den började med introduktion, fortsatte med en introduktion med respektive 
grupp i sin konstart /…/ Och sen var det naturligtvis en kronologi där varje grupp berättade för alla 
eller visade upp sina resultat. /…/ Som ett exempel på att vissa delar är kronologiskt och andra delar 
inte. 

 
När det gäller evenemangshistorier anser Deglau att människor generellt behöver en enkel 
historia för att kunna följa med, åtminstone när det som i Medeltidsveckans fall är flera tusen 
besökare som ska hänga med i händelseförloppet. Hon tror därför att det blir alltför 
komplicerat att bygga på något där man hoppar mellan olika tider.  
 
The Story Lab använder sig endast av kronologiska berättelser, däremot tror Björk att man 
kan använda tiden på många olika sätt. Hon berättar återigen om det allkonstverk de gjorde, i 
samarbete med Riksteatern, då de i evenemanget lekte med tidsaspekten. När besökarna kom 
till platsen, fick de ta av sig sina klockor. Under tre dagar bodde de sedan i ett slutet 
evenemangsområde, där man med hjälp av ljus och ljud simulerade dag och natt så att 
dygnsrytmen ställdes om till att vara arton timmar istället för tjugofyra. ”/…/ just att förvirra 
folk i tid, är ett rätt bra sätt att få folk att gå in i berättelserummet”, menar Björk. 
 
Flera av informanterna anser att rytmen är tätt sammankopplad med dramaturgin. I Mötesplats 
Hällefors diskuterar de ofta rytmen när de jobbar med evenemang. ”Den är mycket viktigare 
än man tror, att man vill ha ett flöde så att man känner att; Ok, man lägger in så mycket där, 
nu kommer det en höjdpunkt som känns lagom bra för det här. Sen kommer det liksom en 
vilopunkt, kanske mat eller vad det kan vara”, säger Carlsson. Han menar vidare att rytmen 
beror på typ av evenemang. Ett avslappnat evenemang i skogen har t.ex. en helt annan rytm 
än en hårdrocksafton. Han säger också att rytmen handlar om att det finns ett flöde i 
evenemanget och att ingenting stoppar upp detta flöde. Om man lyckas med detta, uppnås 
därmed en bättre helhet. Olebro säger att rytmen börjar när man t.ex. skickar en inbjudan till 
besökarna. ”Sen kanske svängningarna är tuffare när man är på plats. Då ska ju allt hända. Så 
det är hand i hand med dramaturgin”. Både Björk och Ylipää talar om att det är viktigt med 
omväxling i evenemangsrytmen. Ylipää säger att olika rum exempelvis kan ha olika rytm. 
”Kombinationen t.ex. med att beskriva svenskt vemod, då måste det ju vara nån slags 
långkok, alltså mat som är tillagad länge och helst ska man sitta ner och genom musiken då 
skapa ett lugn. Och sen kan det vara i samma middag eller event att man går in i ett annat rum 
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där det är mingel, lite sydamerikanska rytmer, trångt och då heta smaker /…/”.  Rytmen anger 
man med hjälp av musik, ljud, ljus och rummet som helhet, säger Ylipää. 
 

5.2.2 Förväntningar 
Björk och Olebro menar att upplevelsen och dramaturgin börjar redan innan själva 
evenemanget: ”Så evenemanget vill man gärna ska leva hyfsat tidigt innan, bygga upp 
förväntningar och skapa ett intresse så folk är laddade”, säger Olebro. Det kan exempelvis ske 
genom att man får något hemskickat till sig som sedan ska användas under eventet. Som 
exempel berättar han om ett företag vars anställda skulle åka till Grekland. Baluba skickade 
då ut vykort på grekiska till alla anställda. Björk berättar i likhet med detta om en säljkickoff 
de gjorde för Vodafone, i samband med en ny produktlansering. Evenemanget kallades ”Da 
vodafone code” och byggde på Da vinci-kodens berättelse och struktur: 
 

Då kunde man ju ha sagt; Välkomna att anmäla er till den här konferensen, ring till Inga-Lill. Men det 
vi gjorde var att i berättelsen bygga upp en hemsida som tillhörde själva berättelsen, där de kunde 
logga in med lösen som de hade fått lite hemligt på sina telefoner, som liksom andades att det här hade 
kommit från en rollfigur i berättelsen /…/ där startade vi berättelsen tre veckor innan den faktiska 
konferensen/eventet. 

 
Björk menar att mottagarna då, beroende på hur tydlig man velat vara, antingen direkt förstår 
vad det handlar om i annat fall börjar reflektera och fundera. Sillrén har en liknande tanke när 
han berättar om programmagasinet som kommer ut ungefär en månad innan Storsjöyran. ”Det 
är startskottet för att Yran närmar sig”, säger Sillrén. 
 
Björk påpekar att det är viktigt att inte skapa för höga förväntningar. I de fall där det finns en 
beställare, är det därför viktigt att ha med dem i planeringen. Att förväntningarna är på rätt 
nivå hos beställaren är nämligen en förutsättning för att förväntningarna sedan ska uppfyllas 
hos besökarna. Björk menar vidare att rätt förväntningar skapas genom alla de 
interaktionsytor som finns i förväg, exempelvis inbjudan. Sillrén hävdar att festivaler till stor 
del bygger på förväntan av olika slag; att träffa gamla vänner som kommer hem i samband 
med festivalen, möta nya människor, samt den stora förväntan som finns inför de artister som 
ska spela. ”Alltså det är ytterst sällan som en artist spelar två år i rad hos oss, så det betyder 
att det är ett helt kakfat av förväntningar som vi dukar fram varje gång”. 
 
Flera av informanterna talar slutligen om vikten av överraskningar. Ylipää menar att det är bra 
om man som besökare i förväg vet vad evenemanget handlar om, men att det fortfarande 
bjuds på överraskningar. Han berättar vidare att det finns väldigt mycket fasta mönster att 
förhålla sig till när det gäller mat och att han egentligen skulle vilja överraska mer än vad han 
gör. Om det t.ex. är en trerättersmiddag, förväntar sig folk att det är en viss ordning på 
rätterna. Han ställer sig också frågan om han skulle våga servera något som smakar dåligt. 
Olebro talar också om vikten av överraskningsmoment, men säger också att graden av det 
beror på om det är ett årligt återkommande evenemang eller något tillfälligt. Ett visst mått av 
överraskning finns dock alltid, då besökarna på Balubas evenemang aldrig vet hur det 
kommer att se ut, vad man kommer att äta och exakt vad som kommer hända. Vid Mötesplats 
Hällefors brukar de medvetet undvika att berätta exakt vad som ska hända, bland annat i syfte 
att överraska. Carlsson tillägger dock att det vid betalande publika evenemang är viktigare att 
tydligt redovisa programpunkterna och indirekt vad besökarna kan förvänta sig, då de inte 
kommer att betala om de inte vet vad de får. Han säger också att: ”ju bättre vi känner till vad 
de som kommer har för förväntningar, ju bättre kan vi ju rigga den berättelse inklusive 
överraskningar eller innehåll till dem som vi ska ha”. 

 36



 

5.2.3 Början 
Enligt gammal tradition utses alltid två borgmästare inför Medeltidsveckan; en gotlänning och 
en tysk/icke-gotlänning. Dessa representerar Medeltidsveckan under året och är också de som 
tar emot Waldemar när han rider in i staden samt när privilegierna återfås den andra 
söndagen. Namnen på årets borgmästare offentliggörs under våren innan varje festival. Själva 
Medeltidsveckan börjar och avslutas på en söndag. Deglau berättar dock att veckan inleds en 
dag innan själva festligheterna, med en procession till minneskorset för de 1800 personer som 
dog i slaget 1361. Där hålls en andakt, en gosskör sjunger gregorianska sånger och en krans 
läggs ner vid korset. I samband med detta är ingen medeltidsklädd, utan bär sina vanliga 
kläder. Detta görs för att påminnas om att det var något hemskt som hände, samt vilken 
betydelse det har haft för Gotland, trots att det var länge sedan slaget inträffade. På söndagen, 
dvs. dagen efter, samlas folk tidigt på torget för att få en bra plats och kunna se när Waldemar 
rider in i staden. Den gamla porten, som normalt inte finns där, är ditmonterad inför festivalen 
enbart för att Waldemar ska ha något att knacka på. Detta menar Deglau skapar stor spänning, 
då det framkallar förväntan hos besökarna när de ser att porten är på plats. Genom en liten 
lucka i porten, som flitigt öppnas, kan man titta ut och se om någon är där utanför. Uppe på 
muren står även bågskyttar som berättar för folksamlingen vad som händer där utanför. Själva 
klimaxen, menar Deglau inträffar när Waldemar knackar på porten. Då Waldemar ses som en 
fiende, buar och ropar folket att han inte ska få komma in. När han trots detta stolt rider in i 
staden, följt av sina marsalker, ropar och buar folket än mer. Runtomkring kan man även se 
skadade kämpar som försökt försvara staden mot angreppet. Första stoppet gör Waldemar på 
stora torget, där själva brandskattningen sker i ungefär 45 minuter. ”Det är ljud, musik, 
mycket skrik och mycket rabalder”, berättar Deglau. Därefter fortsätter hela tåget av 
människor genom staden och syndabocken jungfrun upptäcks. Hon grips och förs ner till det 
så kallade jungfrutornet vid havet, där nästa scen utspelar sig. Jungfrun döms och buras in. 
Nästa scen sker vid stranden där en slags kamp mellan det onda och det goda utspelar sig i 
vattenbrynet. De kämpar om hennes själ, vilket slutar med att hon dör. Deglau berättar att det 
hela avslutas med en stor fest vid stranden ungefär en timme senare, som en final av den 
första festivaldagen. 
 
Festligheterna kring Storsjöyran pågår i sammanlagt 10 dagar och inleds under veckan med 
något som kallas Yranveckan. Därefter följer de tre festivalkvällarna som är den egentliga 
Storsjöyran. Sillrén menar att Yranveckan fungerar som ett slags förspel: ”/…/ du strosar runt 
i stan, du ser på gatuteater, du går ut och äter, du går på restaurangstråket, vi har ju parken, du 
möter människor, du känner förväntningar och sådär”. Han berättar vidare att om man går ut 
på stan under veckoslutet, är det omöjligt att inte sugas med och känna att man vill vara en del 
av festligheterna: ”Vill jag vara med-känslan som Yranveckan föder, den är jätteviktig för 
oss.” Han berättar att besökarna som kommer till Östersund för att gå på Storsjöyran, möts av 
att hela staden är insvept i Jämtlandsflaggan. Denna flagga skapades vid festivalens återstart 
1983 och innehåller ”ett medeltida sigill från den tiden när Jämtland var en självständig 
bonderepublik”. Besökarna möts också av all världens flaggor, omgjorda i 
Jämtlandrepublikens färger. Under veckan finns aktiviteter för alltifrån barnfamiljer till ett 
mer smalt utbud, varav det mesta är gratis. Sillrén säger att de på senare tid har börjat ställa 
högre krav på vad som plockas in under veckan, de vill känna att de kan stå för det. Han säger 
vidare att det under Yranveckan blir fler och fler programpunkter ju närmare festivalhelgen 
man kommer.  
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Ylipää berättar att de i Måltidsvision ofta strävar efter att först bryta ner något för att sedan 
kunna bygga uppåt. ”Alltså man får ju inte börja med en otroligt hög smak som första, för då 
kommer nästa rätt inte att vara samma upplevelse /…/ Rent dramaturgiskt att börja där nere 
och sen bygger upp.” När de jobbade med mateventet En smak av Pite älv, inledde de 
exempelvis med ett glas vatten. Ylipää berättar också att de vid evenemang där besökarna 
kommer till platsen med buss, om möjligt försöker att arrangera det så att bussen inte kör ända 
fram till dörren. På så vis får besökarna en liten transportsträcka där de hinner rensa sina 
sinnen och stressa ner. Ett ytterligare exempel på detta synsätt, menar Ylipää är projektet 
kring Bohuslän, där de började med att ge en negativ bild av Bohuslän för att sedan bygga 
upp något positivt ur det.  
 
Vid Mötesplats Hällefors finns ett nyckelord som anses vara grundläggande när man talar om 
hur man börjar och slutar, det ordet är värdskap: ”Alltså människor ska bli sedda, omtyckta, 
uppmärksammade. De ska må bra eller de ska känna sig trygga /…/ Värdskap är en sån 
otroligt central del i mottagandet och hur man avslutar”. Carlsson berättar vidare att de till 
viss del också jobbar med interpretationsmetoden. Den går ut på att först och främst provocera 
i en positiv bemärkelse och därigenom skapa en nyfikenhet. ”det kan vara allt ifrån att gå på 
styltor och klä ut sig i kycklingdräkt till att folk får göra något aktivt, någonting de måste 
ställas inför va, alltså en klassisk lek t.ex. /…/ Det är ju någonting som är något oväntat och 
det är ju ofta något som vållar humor, som får folk att skratta och le”. Han menar också att en 
sådan början kan skapa ett mer avslappnat klimat. Genom att bjuda på sig själv, kanske 
besökarna också vågar göra det. Som punkt nummer två i interpretationen, säger Carlsson att 
det gäller att relatera till de människor som deltar:  
 

Det är som när man lagar hål i gamla sockor, man har ett kunskapshål i det här fallet och sen så tar 
man en tråd och så syr man fast det i den kant av gammal kunskap som folk har och så syr man ihop 
det där hålet och så får man en helhet, för det handlar ju väldigt mycket om att knyta an till en 
människas verklighet, så att de känner sig hemma och känner sig glada i det, att de inte känner sig 
dumma och utsatta. 

 
Först när man kommit till den punkten, är besökarna mottagliga för vad man vill berätta, säger 
Carlsson. Då är det dags att ”avslöja” det som de kommit dit för att få reda på. Carlsson 
beskriver ett evenemang de gjorde för de olika Mötesplatserna inom upplevelseindustrin. Han 
menar att konferenser oftast är korvstoppade med aktiviteter, så att man knappt hinner samtala 
emellan. På denna konferens ville de därför lämna tid för att mötas, samtala och ha trevligt, 
men också ge andrum och tid för reflektion. Det var vid denna konferens som besökarna fick 
lämna ifrån sig sina klockor. Därefter skedde allting utifrån givna moment, istället för 
klockslag. Syftet med att avskaffa tiden var att få deltagarna att slappna av och lägga stressen 
åt sidan. ”Och det som hände var dessutom att alla människor kom mycket mer i tid till alla 
aktiviteter än vad jag någonsin har varit med om på någon annan konferens, så det var en 
paradox”, tillägger Carlsson. Då denna konferens hölls i november, mottogs deltagarna på 
kvällen när de anlände, av en brasa och glögg. De fick också ett bastubad-kit och 
informerades sedan om att det var dags för mat.  
 
Baluba försöker i sina evenemang att skapa en känsla hos besökarna när de anländer till 
evenemanget. Olebro menar att en bra början försätter människor i rätt sinnestämning och gör 
så att de mentalt förflyttar sig till den värld man försökt skapa. Av den anledningen, tror han 
att det kan vara bra med ett tydligt avstamp. Rent konkret kan det t.ex. handla om vilken 
musik som spelas när besökarna kommer. Han berättar om ett evenemang de gjorde för 
Nokias återförsäljare. Det var i ett läge när Nokia ville satsa mer på mobil underhållning, 
eftersom de hade svårt att synas i jämförelse med sin största konkurrent. Baluba byggde då 
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hela evenemanget kring ett av spelen som skulle lanseras i de nya mobilmodellerna. Det var 
ett streetfighting-spel och för att skapa en känsla av det, byggdes evenemanget upp i form av 
en ruffig undergroundmiljö: ”Det var liksom svartklubb, källarlokal, trångt, väldigt mycket 
känslan av fight club kan man säga. Så allt var väldigt roddigt, det var liksom tanken med 
dramaturgin, att skapa en känsla när folk klev in, nästan rädsla skulle kännas”, berättar 
Olebro. Scenen var utformad som en boxningsring och baren var tillverkad av 
byggställningar. Själva lokalen skulle medvetet heller inte ligga i stadsmiljö, utan ge en 
autentisk känsla av en mer ruffig omgivning. För att ge en känsla av omgivningen, kunde man 
på en filmduk inne i lokalen se konstruerade miljöbilder utifrån, som skulle se ut att vara en 
del av spelet. Man kunde bl.a. se den fiktiva bakgata som ledde till lokalen de befann sig i. 
Allt måste hänga ihop, menar Olebro, från hur personalen på plats är klädd till musiken och 
maten etc.  
 

5.2.4 Mitten 
Mellan första och sista söndagen i Medeltidsveckan, berättar Deglau, att det inte är så mycket 
som återkopplar till historien, förutom eventuellt några föredrag eller dylikt. Däremot fångas 
berättelsen upp igen den andra söndagen, festivalens sista dag. Storsjöyran ser ut på liknande 
sätt. Under veckan och själva festivalhelgen märks inte historien kring republiken Jämtland i 
någon större utsträckning. Däremot menar Sillrén att allting under Storsjöyran riktas mot talet 
som hålls av republikens president på natten mellan lördagen och söndagen. ”då når ju hela 
festivalen crescendot /…/ det hade vi inte en tanke på när vi startade att vi skulle ha det flödet 
i upplägget. Men det har ju visat sig, efter hand har vi förstått att det blir en väldigt central del 
i upplevelsen”. Presidenttalet grundar sig, som tidigare nämnts, varje år på något som för 
Jämtland varit aktuellt under året och är på så sätt alltid tematiserat, berättar Sillrén. Temat 
avslöjas när presidenten gör sin entré, något som sker på ett nytt sätt varje år och alltid är 
kopplat till temat. Sillrén beskriver vidare det festivalåret när det var precis trettio år sedan 
rocklegendariska ”The summer of love”. Detta blev då temat för presidenttalet, vilket gavs en 
antydan om redan i samband med programmagasinet. ”The summer of love” var bland annat 
året då Beatles album ”St: Pepper´s lonely hearts club band” kom ut. Framsidan till 
programmagasinet hade därför designats som en parafras på detta album, där karaktärerna 
från Beatlesskivan ersattes av festivalens artister och presidenten. ”Lösryckt var det ju ingen 
som kunde se det mot vad som skulle komma att ske”, tillägger Sillrén. Presidenttalets 
avslutning är dock alltid ungefär densamma. Presidenten ropar: ”Vive la republique”, ”Leve 
framtidslandet” eller något liknande, berättar Sillrén. Därefter syns ett stort fyrverkeri på 
himlen och så avslutas det hela med att alla sjunger Jämtlandssången. Den sommaren då temat 
var ”The summer of love”, tonades dock Jämtlandssången över i ”All you need is love”. ”Och 
då från att Yranmagasinet kom i slutet på juni, så får du facit på omslaget en dryg månad 
senare i presidenttalet”, säger Sillrén.  
 
Carlsson menar att ordningsföljden i ett program, är tätt sammankopplad med dramaturgin 
och rytmen i ett evenemang och anser att det är viktigt att det passar in i helheten. ”Men det 
där kan ju vara problematiskt ibland, låt oss säga att en föredragshållare bara kan komma en 
viss tid. Alltså ibland så gör vi så att då stryker vi den och så tar vi en annan som inte är riktigt 
lika efterlängtad men som kan funka i helheten bättre”. Han hänvisar tillbaka till 
interpretationsmetoden och säger att det är viktigt att det kommer något som besökarna ser 
fram emot, någon känd person som ska tala eller någon särskild aktivitet. Vid de tillfällen där 
deltagarna fått vara aktiva, är det ofta dessa delar som de minns bäst i efterhand, konstaterar 
han. Deglau berättar att de på Medeltidsveckan inte har möjlighet att styra över ordningsföljd 
och exakt innehåll i programmet, då det är så många olika föreningar och grupper som 
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medverkar i festivalen. De flesta arbetar dessutom ideellt, vilket Deglau menar gör att det blir 
svårare att ställa krav på dem. Hon säger därför att ”det är svårt att få någon röd tråd där. 
Alltså vår röda tråd är ju medeltid”. Det enda som festivalkommittén lägger sig i kring 
programupplägget, är att inte för mycket liknande saker ska krocka tidsmässigt, samt att se till 
att kvalitet genomsyrar allting. De vill t.ex. hellre ha musikgrupper som verkligen sysslar med 
medeltidshistoria och spelar på tidsenliga instrument, än ett band som med sitt namn drar de 
stora massorna. Deglau säger dock att de borde jobba mer med kvaliteten och se till så att alla 
medarbetare, volontärer och marknadsknallare förstår hur viktigt det är med kvalitet rakt 
igenom och att det inte exempelvis säljs coca-cola på marknaden. I Storsjöyran finns, i 
motsats till Medeltidsveckan, flera tankar kring programupplägget, ordningsföljd av band och 
placering av scener under själva festivalen. Sillrén säger att: 
 

/…/ jag vet inte om det är dramaturgiskt eller så, men att man gör så att man spränger in, att man har 
mindre scener mellan de större. Du kanske har bestämt dig för att se en artist, men sen så av någon 
anledning råkar det befinna sig en mindre scen på vägen och där upptäcker du en artist du aldrig hört 
talas om, men som du stannar till för och lyssnar på och det kanske blir din behållning av hela 
festivalvistelsen /…/ och det där gör liksom att din resa i Yranprogrammet blir väldigt speciell. 

 
När det sedan gäller ordningsföljd på musikakterna, dvs. vilket band som ska börja, menar 
Sillrén att det finns två vägar att gå. Den ena är att börja med ett stort band för att locka dit 
människor tidigt. Enligt honom själv använder de sig dock av den mer traditionella metoden: 
”/…/ även här kan man se den här lugnare starten och att det blir mer explosivt mot slutet, 
större, viktigare, mer människor”. Sillrén tillägger dock att de ibland tvingas lägga de 
publikstörsta banden tidigare på kvällen, då festivalen håller på till tre på natten. I de fallen 
placeras ett lite mer avsmalnat utbud senare på nattimmarna.  
 
Carlsson berättar vidare om evenemanget för mötesplatserna. Rummen där seminarierna 
hölls, hade scenograferats för att passa in på respektive tema. Seminarierna hade vidare ingen 
bestämd sluttid, varpå deltagarna fick sluta när de kände sig färdiga. De fick också veta att 
nästa aktivitet, en basturunda, skulle starta när det börjat skymma. Basturundan utgjordes av 
fem olika bastur med olika teman som byggts upp. Deltagarna kunde röra sig mellan dem 
precis som de ville och umgås, diskutera, äta och dricka. Detta moment avslutades i och med 
ett fyrverkeri och då visste deltagarna att det efterhand var samling i en gammal smedja. Där 
bjöds det på underhållning, varpå de sedan fick gå och lägga sig när de ville. Dagen efter 
diskuterades hur en sådan upplevelse påverkar helheten och det visades bland annat bilder på 
hur seminarierummen såg ut innan de scenograferades. ”Och det var ju tänkt dramaturgiskt 
med de olika höjdpunkterna, med scenografin, med ljussättningen osv.”, avslutar Carlsson. 
 
Olebro berättar vidare om Nokiaevenemanget. Någon gång under kvällen skedde det ett 
fightingmoment i spelet mellan några av återförsäljarna, vars foton i förväg gjorts om till 
”datorgubbar”. Slutligen kunde vinnaren, som var med på eventet, fysiskt kliva upp på scenen 
och ta emot sitt pris. När prisutdelningen var klar började ett band spela, vilket skedde genom 
ett särskilt överraskningsmoment. 
 
Under evenemangets gång menar Björk, att man måste ta hänsyn till hur utvecklingsprocessen 
ska se ut, såväl ur ett upplevelseperspektiv som ur ett resultatperspektiv. Hon talar om hur 
energinivån hos människor är olika vid olika tidpunkter i ett evenemang. Om man tar en 
konferens som exempel, är människor generellt laddade och pigga precis när de anlänt. Efter 
lunch blir människor ofta lite sega och det kan vara en god idé att göra något som är lite mer 
passivt men som ändå engagerar. Om detta säger Björk: 
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Det är en viss dramaturgi, det är mer att dramatisera människorna /…/ Sen så ska man ju anpassa sig 
efter en dramaturgi. Men jag skulle inte säga att en grupp människor jobbar enligt den dramaturgiska 
kurvan. Det är snarare en konflikthöjning i början, för att komma ihop och få ett bra team, det är 
kanske snarare en omvänd. /…/ den stora pucken i början. 

 
Ylipää berättar om fortsättningen på Bohusläneventet. Efter inledningen med löpsedlarna gick 
besökarna vidare in i ett annat rum, där det bland annat bjöds på mat och dryck. Denna andra 
del av upplevelsen inleddes med att de fem kommunalråden sjöng en sång av Evert Taube 
som handlar om norra Bohuslän. Ylipää berättar vidare att det var många som blev 
överraskade och visade stor uppskattning. Det tror han kan bero på att det var något utöver 
vad som normalt förväntas av kommunalråd. 
 

5.2.5 Vändpunkt 
Björk anser att en vändpunkt alltid måste finnas med, men att det samtidigt beror på hur pass 
aktiva besökarna är. Om de är aktiva, menar hon att det inte krävs lika mycket av berättelsen. 
Däremot måste då själva aktiviteten ha någon typ av vändpunkt. Carlsson föredrar att använda 
begreppet höjdpunkt istället för vändpunkt: ”Vad är det som är det viktiga och hur ska vi 
trappa vi ner sen? Eller om det finns flera höjdpunkter; Hur ska vi förhålla oss till någon slags 
avslutning eller nedtrappning?” Han tillägger att höjdpunkterna ofta hänger ihop med tiden, 
då man vid ett evenemang som pågår i en vecka måste ha höjdpunkter varje dag, samt kanske 
en extra stor den sista kvällen. Ett evenemang som endast pågår i två timmar, rymmer 
troligtvis bara en höjdpunkt. Ylipää säger att han gärna vill vända allt till något positivt i 
slutändan och tar återigen Bohuslänprojektet som exempel. De negativa rubrikerna vändes till 
positiva. Detta, menar han, syftar till att skapa spänning.  
 
I Storsjöyran, menar Sillrén, att vändpunkten sker direkt efter presidenttalet, festivalens 
klimax, trots att några band spelar efteråt. Deglau säger att det inte direkt finns något klimax i 
Medeltidsveckan, eftersom historien endast utspelar sig första och sista dagen. Vändpunkten 
ser hon i alla fall som den andra söndagen, när staden återfår sina handelsprivilegier. 
 

5.2.6 Slutet 
Historien om Visby får sitt avslut under Medeltidsveckans sista dag, den andra söndagen. 
Deglau berättar att staden då återfår sina handelsprivilegier, vilket tas emot av de två 
borgmästarna. Efter att privilegierna återfåtts, färdas folksamlingen i form av en parad till 
marknaden och allting avslutas med ett stort gästabud på stora torget. Där samlas alla 
karaktärer, musikgrupper, gycklare, riddare och hela folksamlingen för att äta och fira 
tillsammans. Det hela avslutas med att borgmästarna tar mikrofonen och berättar att allting är 
frid och fröjd igen. Att avsluta med en stor fest, tror Deglau, generellt sett kan vara ett bra sätt 
att avsluta något på. Ylipää säger, i likhet med detta, att människor ofta vill ha en tydlig och 
storslagen final som ger en känsla av upplösning. Måltidsvision har dock en annan syn på 
slut: ”Jag gillar ju inte riktigt det där med stora, pampiga finaler med fyrverkerier. Det ska 
vara ett mer öppet slut. Alltså man läser en bok och sen blir det; Vad händer sen? En 
nyfikenhet…”. Han tar Bohusläneventet som exempel, där slutet snarare var en återkoppling 
mellan det gamla och det nya, än en pampig final. 
 
Storsjöyrans sista dag, söndagen, har en alldeles särskild prägel och funktion, berättar Sillrén. 
De har nämligen valt att inte lägga in några egentliga programpunkter under denna dag.  
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Förr tänkte vi att vi skulle stoppa in saker där också, men sen har vi insett att det ger en rätt så 
behaglig dagen-efter-känsla när allting är över. Då kan du återigen söka dig ner mot Storsjön, innan 
restaurangerna stänger för det här året kan du gå och ta en sista öl, du kan gå och träffa människor 
och; ”Såg du det där”? Man tar adjö av festivalen. Man kan till och med känna dofterna av dagen 
efter, från sjön, från restaurangerna och känna att det har varit något. 

 
Enligt Carlsson handlar slutet om att ”knyta ihop säcken”, vilket kan göras genom samtal eller 
praktiserande av det som talats om, om det t.ex. gäller en workshop. Han talar också om 
vikten av att besökarna/deltagarna i avslutningen känner uppskattning och får beröm. 
Slutligen säger han att besökarna gärna ska få med sig något fysiskt hem, så att upplevelsen 
inte bara förblir ett mentalt minne. Detta är också något som Olebro nämner. Han menar 
nämligen att det gäller att förlänga evenemang så mycket som möjligt mentalt efteråt, vilket 
kan göras genom efteraktiviteter eller presenter som skickas ut i efterhand. I övrigt tycker 
Olebro att det är svårare att säga något generellt om slutet än om början. Han menar att det 
ibland finns ett tydligt slut där någon tackar och talar om att det är slut, medan det ibland 
istället bara får ebba ut. Allting handlar återigen om vad man vill åstadkomma. Han tror att 
det är viktigare att se till att en känsla skapas i början, än att se till att besökarna ska släppas 
iväg med en särskild känsla. Om den har skapats redan från början, hänger den 
förhoppningsvis kvar.  
 
Björk anser att ett slut kan vara såväl abrupt som väntat, beroende på vad man är ute efter. 
Hon tror dock att det är lättare att göra ett abrupt slut när det rör sig om enklare berättelser, 
såsom ren underhållning. I samband med komplexa budskap behövs lite mer tid för 
besökarna/deltagarna att trappa ner, förstå att det är på väg mot ett slut och hinna reflektera 
över vad de ska ta med sig därifrån. Hon berättar också att människor i de fall där de själva 
deltar i en berättelse som medskapare, tenderar att vilja undvika konflikten och gå direkt till 
slutet, då konflikter kan vara jobbiga. ”Man tar den lätta vägen ut och så blir allting bra lite 
för fort. Man kommer liksom aldrig upp på pucken /…/ Jag tror det är den största utmaningen 
att hålla det lite spännande, lite jobbigt, ett litet längre tag och sen hitta ett bra slut”.  
 

5.3 För- och nackdelar 
Informanterna är överens om att fördelarna med att använda storytelling/dramaturgi är 
betydligt fler än nackdelarna. Carlsson menar att det höjer kvaliteten och ger ”ett mycket 
bättre resultat, människor känner sig mer välkomna, de tycker det var mycket mer givande, de 
mår mycket bättre, de kommer att minnas mer /…/”. En annan fördel med storytelling menar 
Ylipää är att man kan kommunicera över språkgränser, då berättelsen kan uttryckas på andra 
sätt än med ord. Han ser det därför som en stor möjlighet inom turismen. Vidare säger han att 
det ger en stor konkurrensfördel gentemot konkurrenter. Han tillägger dock att det också kan 
vara svårt att förmedla sitt arbetssätt och vad det tillför, eftersom att få arbetar på detta sätt. 
Deglau säger att de med hjälp av storytelling ”klär folkbildning i spännande dräkt”, vilket 
medför att de sprider historisk kunskap på ett roligt sätt. Slutligen talar flera av informanterna 
också om hur berättelsen/budskapet ska gå som en ”röd tråd” genom evenemanget och hur det 
därmed skapar en helhet i upplevelsen. 
 
En nackdel med storytelling, anser Björk är att det kan vara påfrestande, samt krävas mycket 
för att berättelsen och dramaturgin ska vara på topp och genomsyra alla detaljer. I vissa fall 
menar hon också att det kan bli mer kostsamt. Att det krävs mer arbete och ansträngning, samt 
att det kan kosta mer, är något som Carlsson också talar om. Deglau säger att det är svårt för 
ett årligt återkommande evenemang som bygger på en historia att utveckla sig så att 
besökarna inte tröttnar, utan att för den sakens skull tappa historien. Hon tillägger dock att det 
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också är en utmaning. Olebro ser inget negativt i att jobba med dramaturgi. Han menar att det 
nästan är nödvändigt, så att inget lämnas åt slumpen. Han säger dock att det kan vara bra att 
ha en B-dramaturgi och en C-dramaturgi till hands om A-planen av någon anledning spricker. 
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6  ANALYSERANDE DISKUSSION 
 
 
I detta kapitel avser jag att knyta samman empiri med min teoretiska referensram. Analysen 
svarar mot det uppställda syftet och frågeställningarna.  
 

6.1 Narrativ 
Informanterna menar att en bra historia för ett evenemang ska ha ett budskap, bygga på ett 
spännande och fängslande händelseförlopp, ha någon form av konflikt och höjdpunkt, 
innehålla en hjälte och någon som denne kämpar mot, samt ett mått av både igenkänning och 
överraskning. Den ska också beröra mottagaren så att denne blir ”ägare” av berättelsen. 
Denna beskrivning är nästintill identiskt med vad som stått att finna i teorin. Lambert (2006) 
talar om vikten av att en berättelse berör, samt knyter an till känslorna. Vidare talar Smeds 
(2000) och Granath (2006) m.fl. om vikten av ett spännande händelseförlopp, en konflikt, 
roller och vändpunkter. Det är således ingen direkt skillnad gällande beståndsdelarna i en 
evenemangsberättelse jämfört med en berättelse för exempelvis teater eller film. De skillnader 
som jag upptäckt ligger snarare i innebörden av dessa ord.  
 
De evenemangsberättelser informanterna har beskrivit, är alla av relativt olika karaktär och 
mer eller mindre tydliga för besökarna. Medeltidsveckan är kanske den berättelse som är mest 
utpräglad och tydlig, då den bygger på karaktärer, konflikt, dialog, och olika scener etc. 
Berättelsen har dessutom en tydlig dramatisk spänningsuppbyggnad som resulterar i ett 
lyckligt slut. Ytterligare en tydlig evenemangsberättelse ser vi i det allkonstverk som The 
Story Lab gjorde i samarbete med Riksteatern. Evenemanget kring Jords skiva har ett mer 
poetiskt uttryck i sitt berättande, men innehåller ändå en berättelse som märks fysiskt då den 
genomsyrar hela evenemanget. Berättelsen kring Storsjöyran tillhör de berättelser som håller 
en mer anonym framtoning. Den märks mest som antydningar och kräver att man känner till 
viss historik sedan tidigare, för att förstå syftet med flaggorna och presidenttalet. I vissa av 
evenemangen är dessutom berättelserna framträdande endast i samband med början och slutet 
av evenemanget, något som jag närmare går in på längre fram.  
 

6.1.1 Budskap 
Budskapet är den del i narrativet som, ur tolkningshänseende, skiljer sig minst gentemot 
litteraturen. Ett budskap betyder således samma sak oavsett om det gäller ett evenemang eller 
exempelvis en teater. Såväl litteraturen (Cassady, 1993; Smeds, 2000; Granath, 2006) som 
informanterna talar om vikten av att ha ett budskap eller ett syfte med att berätta berättelsen. 
Ur empirin kan jag utläsa att det är själva grunden på vilket allting ska basera sig och att detta 
sedan ska genomsyra allt i evenemanget.  
 
Konferensen för Upplevelseindustrins mötesplatser hade exempelvis som syfte att belysa hur 
olika delar i upplevelsen påverkar helheten och hur det i sin tur påverkar deltagarnas vilja att 
samtala etc. Medeltidsveckan hade ursprungligen som syfte att förlänga turistsäsongen, men 
har också ett delsyfte i att berätta om varför Visby ser ut som det gör. Det sistnämnda ser jag 
också som festivalens budskap. Jag kan därmed konstatera att berättelsens budskap kan vara 
detsamma som syftet, men även att dessa två kan skilja sig åt. Syftet med att anordna 
evenemanget är dock ofta det som bidrar till budskapets innehåll. I evenemanget kring Jords 
skiva, var budskapet detsamma som skivans, dvs. ”ut i världen.” Titelspåret handlade om att 
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lämna sin hembygd och det var detta budskap som gestaltades i form av potatisväggen, vilket 
beskrevs i empirin. Då flera av informanterna arbetar med evenemang på uppdrag av en 
beställare, handlar det i detta läge om att ta reda på vad beställaren vill med evenemanget, 
dvs. deras poäng med att anordna det. 
 

6.1.2 Roller 
Ylipää menar att storytelling ofta har någon koppling till människor. Som jag ser det, har detta 
med roller att göra. Informanterna berättar om mer eller mindre explicita roller och jag kan 
konstatera att det talas om roller i två olika bemärkelser. Den ena är i form av karaktärer, 
vilket enligt litteraturen (bl.a. Foss, 1992; Cassady, 1993; Granath, 2006 m.fl.) alltid finns 
med i en klassisk berättelse. I Medeltidsveckan finns tydliga karaktärer, som i högsta grad 
liknar dem inom teatern, med enda skillnaden att de inte är begränsade till en scen och därmed 
avskilda från publiken. Om jag utgår från den rollfördelning som omnämns i litteraturen (Fog 
et al., 2003), kan vi i Medeltidsveckan se en skurk och en syndabock, vilka representeras av 
Waldemar och jungfrun. Det finns också hjältar, vilka skulle kunna representeras av 
borgmästarna och dem som upptäcker och griper syndabocken. Mottagaren, dvs. den som 
hjälten räddar, är i det här fallet Visbys medborgare, som i slutändan blir räddade undan 
Waldemar. Storsjöyran, Måltidsvision och Mötesplats Hällefors använder sig också av 
karaktärer i viss mån. Presidenten i Storsjöyran kan t.ex. ses som en huvudperson och hjälte, 
liksom kommunalråden i Bohusläneventet. Ylipää förhåller sig lite skeptisk till användandet 
av karaktärer, då han anser att det kan ta uppmärksamheten från det som ska stå i fokus. Då 
maten och drycken i Måltidsvisions fall nästan kan ses som en huvudperson, kan jag förstå 
problematiken. Då berättandet där närmar sig poesi, tänker jag mig att karaktärer heller inte är 
lika nödvändiga, precis som vi kan se i de mer icke-linjära berättarformerna beskrivna i 
litteraturen. 
 
Övriga informanter använder sig inte av lika tydliga karaktärer som Medeltidsveckan och 
talar istället om roller i en annan bemärkelse – vilken uppgift olika personer har i 
evenemanget. Här talas det vidare om två aspekter, personalens och besökarens roll. För 
besökarens del handlar det till stor del om hur aktiv eller passiv roll de får i evenemanget, 
vilket även Pine och Gilmore (1999) berör i sin modell Upplevelsefältet. Rollaspekten kan 
också kopplas till målgruppskännedom. Besökarnas möjlighet att vara aktiva, framkommer i 
empirin, som en av de stora skillnaderna mellan berättelser inom evenemang i jämförelse med 
exempelvis teater. De gör också att gränsen mellan publik och eventuella skådespelare suddas 
ut, vilket både kan komplicera och tillföra berättelsen något. De flesta informanterna verkar 
tycka att en aktivering av besökarna är något att eftersträva, då det t.ex. bidrar till att 
besökarna minns upplevelsen längre i efterhand och lättare blir engagerade i berättelsen. Detta 
är också precis vad Schmitt (1999) och Lagerström (2003) skriver. Olebro menar dock i 
motsats till detta att besökaren i de flesta fall ska få komma till evenemanget för att koppla av 
och inte för att behöva prestera och anstränga sig. Här blir det tydligt att informanterna arbetar 
med lite olika typer av evenemang, vilka de naturligtvis utgår från i sina resonemang. 
Huruvida besökarna bör ha en aktiv eller passiv roll, anser jag därmed helt bero på vilken typ 
av upplevelse som eftersträvas, vilket också Pine och Gilmore (1999) visar i sin modell 
Upplevelsefältet. 
 
I analysen framkommer också att en berättelse inte behöver ett lika starkt innehåll om 
besökarna i någon mån är delaktiga, men att det då istället är desto viktigare att berättelsen 
genomsyrar alla delar av evenemanget. Här ser jag en intressant koppling till berättelsen i 
Medeltidsveckan, som ligger i vila mellan första och sista söndagen. Jag kan tänka mig att 
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man som besökare inte upplever det som att berättelsen tar ett uppehåll, då man under veckan 
skapar sin egen berättelse i rollen av stadens medborgare. Detta liknar även Lamberts (2006) 
resonemang kring att konstruera en ”berättande värld”, där användaren själv formar 
berättelsens utfall. Hela Medeltidsveckan är som en egen värld där den medeltida känslan 
genomsyrar allting. 
 
Informanterna säger också att det är viktigt att se över sin egen och den övriga personalens 
roll i evenemanget. Det talas t.ex. om att kombinera olika roller, vilket jag tycker är 
spännande. Som jag ser det, kan oväntade kombinationer som att en servitris börjar sjunga, på 
sätt och vis närma sig en karaktär, då det inte tillhör det vi normalt upplever i vardagen. Detta 
liknar också det Pine och Gilmore (1999: 141) talar om, när de säger: ”People take on roles, 
but they act out characters.” De menar att man utifrån sin arbetsroll, ska skapa sig en karaktär. 
Allting som sker inför besökarna, är nämligen en del i vad som de kallar skådespelet. 
 
Jag kan konstatera att det, precis som Foss (1992) hävdar, är viktigt att skilja mellan roller och 
karaktärer. Min uppfattning, utifrån empirin, är den att roller i någon mån alltid finns. Såväl 
besökare som personal har en roll i ett evenemang, oavsett om den är passiv eller aktiv. 
Däremot är det som sagt inte alla som använder sig av karaktärer. I detta tolkar jag in två 
saker, dels att karaktärer inte är en nödvändighet för en evenemangsberättelse, och dels att 
karaktärerna kan utgöras av något annat än en människa. Att dagens berättelser ibland saknar 
karaktärer (Smeds, 2000), samt att en huvudperson t.ex. kan vara en plats och en motståndare 
ett fenomen, istället för en människa, är nämligen något som nämns inom forskningen (Foss, 
1992; Wei & Wei, 2006). I Storsjöyran, skulle exempelvis Jämtland kunna ses som en 
huvudkaraktär, då hela festivalen är uppbyggd som en slags hyllning till landskapet.  
 
När det gäller roller och karaktärer i evenemang, kan jag konstatera att det är betydligt mer 
mångsidigt än inom exempelvis teater och film. Jag ser därför likheter med de mer ickelinjära 
konstformerna, såsom scenkonst och interaktiv design, där det finns en mer vid syn på roller 
och karaktärer. ”Aktörerna spelar inga karaktärer, de frambär gester”, säger Lagerström 
(2003:185) när hon talar om scenkonst. Vidare står användaren i fokus inom interaktiv design 
(Lambert, 2006). Här ser jag paralleller till vad Pine och Gilmore (1999) skriver om att 
kunden och dess personliga upplevelse ska stå i fokus när man skapar förutsättningar för 
upplevelser.  
 

6.1.3 Konflikt 
Precis som litteraturen säger (bl.a. Foss, 1992; Smeds, 2000; Granath, 2006), anser också de 
flesta informanterna att det behövs någon form av konflikt i en berättelse. Anledningen till 
detta, menar de är för att det ska hända något, för att skapa spänning, eller för att man ska 
reagera. Mossberg och Johansen (2006) skriver att konflikten i traditionella sagoäventyr ofta 
kommer till uttryck i form av en kamp mellan det onda och det goda, vilket är precis det som 
är fallet i Medeltidsveckan. I likhet med Mossberg och Johansen (2006) menar informanterna 
att konflikten ofta kan vara mer abstrakt. Det kan t.ex. handla om en fysisk eller mental 
utmaning, att lära sig något nytt, ett visst tema som ska diskuteras under en tillställning, 
förmedlandet av ett provocerande/problematiskt budskap, ett dilemma som besökarna ska 
ställas inför i en aktivitet eller processen kring teambuilding. I likhet med detta talar 
Csíkszentmihályi (1997) om att en ”flowupplevelse”, vilket också kan beskrivas som en 
optimal upplevelse, kräver ett visst mått av utmaning. Konflikten ska således inte ses som 
något negativt, utan ett hjälpmedel för att skapa spänning och rörelse i berättelsen.  
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Genom empirin kan jag konstatera att konflikten som begrepp kan finnas i såväl olika grader 
som faser av ett evenemang. Konflikten kan nämligen dyka upp innan, under eller efter 
evenemanget. Det strider mot de klassiska narrativa reglerna, där konflikten oftast presenteras 
ganska tidigt i berättelsen (bl.a. Ödeen, 1988; Foss, 1992; Granath, 2006). Informanternas 
ovan nämnda exempel, visar på konfliktmoment som sker under evenemangets gång. Björk 
berättar vidare att en konflikt också kan vara det som initierar evenemanget. I de fall där det 
finns en beställare av evenemanget, finns alltid en orsak bakom förfrågan. Denna kan ibland 
bygga på en konflikt, exempelvis svårigheter att nå ut på marknaden, som i Nokias fall. 
Carlsson nämner också konflikter som en reaktion på något man gör. Han menar att reaktioner 
som att vissa människor blir provocerade, besvärade eller känner sig hotade, snarare är ett gott 
tecken på att det man gjort är kraftfullt och har inverkan på samhället. Han talar om konflikt i 
bemärkelsen spänning och menar att det i en spänning mellan två motpoler finns en kraft som 
kan utnyttjas positivt. Det kan således variera när i evenemanget konflikten presenteras, 
beroende på vad syftet med berättelsen är.  
 
Detta resonemang kring konflikter i evenemang kanske kan sammanfattas med Måltidsvisions 
strävan om att inte bara stryka medhårs, utan göra något så att besökarna inte går oberörda 
förbi. Foss (1992) och Granath (2006) säger att det är hinder och att bryta mot normen som 
skapar framåtrörelse i en berättelse. Som jag ser det bör det därför finnas något i berättelsen 
som berör och påverkar besökarna, något som gör att upplevelsen inte bara blir en i mängden.  
 

6.1.4 Handling 
Denna centrala del i narrativet handlar mycket om att det ska finnas en framåtrörelse i 
berättelsen, dvs. ett händelseförlopp med tydliga mål och drivkrafter (Ödeen, 1988; Smeds, 
2000). Vad en berättelse för ett evenemang kan handla om går inte att säga, då det beror helt 
på syftet. Däremot talar Smeds (2000) och Dyfverman (1969) om ett antal olika mytiska 
figurer/dramatiska situationer som handlingen i en berättelse kan bygga på. Medeltidsveckans 
kamp mellan det onda och det goda, skulle t.ex. kunna vara en dramatisk situation, liksom 
Storsjöyran skulle kunna sägas bygga på revolt.  
 
Vad som däremot enligt litteraturen alltid ska ingå i en bra berättelse, är spänning i någon 
form (Smeds, 2000). Medan spänning inom t.ex. film och teater kan vara tätt förknippat med 
rädsla och oro, har jag noterat att spänning i evenemang oftast handlar om något helt annat. 
En av informanterna likställer det med konflikt, medan en annan kopplar samman ordet med 
förväntan, som han menar är en viktig del i upplevelsen. Det sistnämnda styrks av vad 
Mossberg (2003) skriver om förväntan som en central aspekt i upplevelser. Jag kan dessutom 
konstatera att de spänningsmoment som informanterna beskrivit om ofta har haft något att 
göra med just förväntan. Ordet förväntan kan enligt Bonniers svenska ordbok (1994) innebära 
såväl att räkna med något som att hoppas på något. I evenemang tror jag därför att 
spänningsmomentet handlar om en kombination av saker vi vet och inte vet. Vissa 
förväntningar bygger på sådant vi vet ska hända och som vi ser fram emot, t.ex. en viss 
konsert eller personer vi ska träffa. Vi ser också ett exempel på detta när Medeltidsveckans 
port sätts dit enbart för festivalen och när folksamlingen med spänning inväntar Waldermars 
knackning på porten. Då besökarna vet vad som ska hända, handlar spänningen här snarare 
om vetskapen att det snart händer och att det är startskottet för en hel veckas upplevelser. En 
stor del av förväntan anser jag också ligger just i motsatsen, att inte veta exakt vad som ska 
hända. Det kan t.ex. handla om en undran över vilka som kommer vara där, om de har ändrat 
något sedan förra året eller en nyfikenhet över vad som finns bakom nästa hörn, som i 
Jordevenemanget med dess olika rum. Ytterligare exempel är Mötesplatsevenemanget, där 
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man som deltagare förmodligen med spänning väntade på att se vad nästa moment skulle 
innehålla eller i Nokiaevenemanget, där spänningen var inbakad i ett tävlingsmoment. Min 
bedömning är att alla ovan nämnda exempel bidrar till att hålla vårt intresse uppe och driva 
handlingen framåt, vilket enligt Smeds (2000) är syftet med spänning. Hur man skapar 
förväntan, diskuteras vidare i avsnitt 6.2.3.  
 
Huruvida en berättelse bör vara sann eller inte, är något det ofta talas om när det gäller 
storytelling (Mossberg & Johansen, 2006). Bland de berättelser som informanterna har 
beskrivit, finns såväl helt sanna berättelser som delvis eller helt fiktiva. Både 
Medeltidsveckan och Storsjöyran bygger på mer eller mindre sanna berättelser. Det är 
dessutom berättelser som har sin grund i historiska händelser. Mötesplats Hällefors grundar i 
de flesta fall sina projekt på den historiska bakgrund som finns i Hälleforsområdet. Berättelser 
som i allkonstverket, ”Da Vodafone code” och Nokiaevenemanget är tvärtom helt eller delvis 
fiktiva. Precis som Claesson (2005) skriver kan sanna berättelser få extra tyngd, men 
huvudsaken är att berättelsen känns trovärdig. I de evenemang som informanterna beskriver, 
ser jag att trovärdigheten tar sig uttryck genom olika attribut. I Medeltidsveckans och 
allkonstverkets fall, anser jag att trovärdigheten till stor del ligger i miljön/scenografin. I ”Da 
Vodafone code” och Nokiaevenemanget ligger snarare trovärdigheten i kopplingen till deras 
produkter. Slutligen tror jag att trovärdigheten i berättelsen bakom Storsjöyran och 
Bohusläneventet till stor del grundar sig på personer. Presidenten och kommunalråden som 
fysiskt finns på plats, fungerar som en slags kvalitetsstämpel och vidimering av 
trovärdigheten i evenemangen.  
 
Bihandlingar är något som i vissa fall finns med i en berättelses händelseförlopp (Foss, 1992; 
Smeds, 2000) och som enligt empirin även kan hittas i ett evenemang. Skillnaden jag 
upptäckt, är att det i evenemang sällan tycks handla om själva berättelsen, utan snarare berör 
evenemangets struktur och upplägg. Ingen av informanterna talar nämligen om 
evenemangsberättelser innehållande ”sidoberättelser”. De använder sig istället av begrepp 
såsom sidotema eller sidospår. I dessa begrepp anar jag dock en underliggande värdering i 
huruvida bihandlingar är något man kan använda sig av i evenemang. Ett sidospår, uppfattar 
jag utifrån informanterna, som något som går utanför den ”röda tråden” och som därmed kan 
göra berättelsen spretig och riskera en försämring av helhetsupplevelsen (Pine & Gilmore, 
1999). Ett sidotema uppfattar jag däremot som ett mer neutralt begrepp, som med rätt 
användning kan användas för att ge ett annat perspektiv på huvudhandlingen, liksom Foss 
(1992) och Smeds (2000) uttrycker det. En av informanterna säger att det är svårt att hålla 
igång flera teman samtidigt. Då det enligt såväl teorin (bl.a. Pine & Gilmore, 1999; Mossberg, 
2003) som informanterna är viktigt med en känsla av helhet i upplevelser, är min bedömning 
att eventuella bihandlingar/sidoteman i evenemang inte bör vara helt fristående. De bör istället 
kunna knytas in i huvudhandlingen. En av informanterna menar dessutom att alltför 
komplicerade berättelser i evenemang, kan vara svåra för besökare att följa med i. 
 
I empirin ges två exempel på hur bihandlingar kan användas i positiv bemärkelse. Man kan 
t.ex. i ett evenemang ha ett deltema, som bara inbjuder eller lockar en viss grupp människor, 
vilka kanske inte skulle ha kommit annars. Bihandlingar kan vidare också användas som ett 
slags andrum, vilket en av informanterna menar kan vara nödvändigt om besökarna är väldigt 
aktiva. I teorin står det inget om att bihandlingar skulle ha den funktionen, men å andra sidan 
rör de båda fallen snarare upplägg av program än själva berättelsen. Det sistnämnda exemplet 
uppfattar jag vidare som främst gällande interaktiva berättelser, dvs. där deltagarna själva är 
med och påverkar händelseförloppet och därmed utfallet av berättelsen. Troligtvis är också 
detta anledningen till att Baluba i vissa konferenser kan välja att lägga budskapet åt sidan när 
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gruppen träffas för avkoppling under kvällen. Detta kan liknas vid det Wei och Wei (2006) 
skriver, om att ta en paus i berättelsen. Bihandlingar är slutligen ofta förknippade med de mer 
icke-linjära strukturerna (bl.a. Foss, 1992; Smeds, 2000), vilket jag återkommer till i 6.2. 
 

6.1.5 Hantering av narrativet 
Pine och Gilmore (1999) drar många paralleller mellan upplevelseproduktion och 
teatervärlden. De säger t.ex. att det kan vara klokt att använda sig av manusförfattare, 
scenograf, attributör, kostymansvarig, scenarbetare etc. när man jobbar med upplevelser. 
Detta då varje del ska vara genomtänkt för att förstärka berättelsen. En av informanterna 
berättar att han som producent nästan fungerar som en regissör när de repeterar inför ett 
evenemang och att han arbetar tätt med scenografer, ljus och ljudtekniker m.fl. för att kunna 
förmedla rätt budskap på alla plan. Vidare nämner några av informanterna att de arbetar med 
manus i viss bemärkelse, om än under en annan benämning. Inom TV och film är ett manus 
en nödvändighet för att beskriva händelseförloppet, replikerna, miljön, klädsel, rekvisita och 
tidpunkter i berättelsen (Granath, 2006). Medeltidsveckan har en dramaturg som inför varje år 
skriver manus för första och sista festivaldagen. En av informanterna liknar vidare manuset 
vid en beskrivning av tidsflödet, samt den projektbeskrivning och det produktionsschema som 
alltid skrivs inför ett evenemang. Han menar att det informerar om dramaturgin från början till 
slut, då det här beskrivs vad/hur/när allting ska hända och vad det ska skapa för känslor hos 
besökarna. Precis som en respondent poängterar, är det fler detaljer som ska falla på plats i ett 
evenemang byggt på storytelling, än i ett vanligt evenemang. Därför tror jag att det är viktigt 
att arbeta med någon form av manus, där berättelsen samt på vilket sätt allting genomförs 
finns nedskriven, oavsett om man väljer att kalla det för manus eller ej. 
 
När man väl vet vad man ska berätta, gäller det att bestämma med vilka medel man ska 
berätta det. Inom de olika konstformerna som omnämndes i den teoretiska referensramen, 
finns olika sätt att förmedla berättelsen på. I film/TV och teater är det framförallt 
karaktärernas repliker och agerande som förmedlar berättelsen. Förutom i fallet 
Medeltidsveckan, kan jag utifrån det empiriska materialet konstatera att det i ett evenemang 
oftast inte finns repliker att ta till för att driva handlingen framåt. Det innebär att man istället 
måste använda sig av andra medel för att kommunicera berättelsen. Här finns därmed vissa 
likheter med scenkonsten, musiken och den interaktiva designen. Informanterna menar att 
berättandet i evenemang måste ske på många olika plan, genom exempelvis olika miljöer, 
scenografi, ljussättning, bilder, musik, ljud av olika slag, smaker och dofter m.m. Kort sagt 
genom att stimulera de olika sinnena, vilket nämndes redan i problemdiskussionen som ett 
viktigt verktyg i upplevelser (Bl.a. Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999; Gustafsson et al., 
2006). En ytterligare faktor för berättandet är personalen i evenemanget, som också berättar 
något genom hur de är klädda och genom deras agerande osv. Sammanfattningsvis handlar 
det till stor del om att skapa en känsla hos besökarna, något som en av informanterna 
uttryckligen säger och flera av de andra antyder. I likhet med detta skriver Claesson (2005) att 
det är viktigt att skapa mentala bilder när man berättar och att det inte nödvändigtvis behöver 
göras med ord, utan med exempelvis ljud, lukter etc., då alla människor aktiveras av olika 
sinnen. För att sedan skapa en struktur kring hur berättelsen ska berättas, talar flera av 
informanterna om dramaturgi som verktyg. 
 

6.2 Dramaturgi 
Samtliga informanter tänker dramaturgiskt, om än mer eller mindre uttalat. Jag kan dock 
konstatera att vissa dramaturgiska resonemang rör berättelsen, medan andra saker snarare rör 
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evenemangets struktur. Dramaturgi, i bemärkelsen hur man bygger upp ett evenemang, finns i 
alla studerade exempel. Däremot arbetar inte alla med berättelser och därmed inte heller 
någon dramaturgi som rör berättelser. Definitionen för dramaturgi (Smeds, 2000), tycks också 
vara densamma även applicerat på evenemangsproduktion. Enligt informanterna handlar det 
nämligen om hur och när allting händer; hur man börjar, om man börjar storslaget eller lugnt 
för att intensifiera allteftersom, när man ska lägga in höjdpunkter och vad som ska hända 
däremellan, om det ska vara någon paus och i sådant fall när, samt hur det ska sluta. Cassady 
(1993) säger att den mest grundläggande strukturen för en berättelse är att det finns en början, 
ett mittenparti och ett slut. Utöver det är det svårt att säga något generellt om strukturen, då 
den kan se ut på en mängd olika sätt. Grundat på empirin, skulle jag säga att detta även gäller 
evenemang. 
 

6.2.1 Struktur 
Som vi kunde se i den teoretiska referensramen, finns generellt en linjär och en icke-linjär 
struktur inom dramaturgin, även kallad stängd respektive öppen dramaturgi (Foss, 1992). På 
samma sätt har jag kunnat utröna olika strukturer som används i evenemangssammanhang. 
Vanligast är den klassiska linjära dramaturgin, men informanterna har även gett exempel på 
mer icke-linjära strukturer, såsom episk och interaktiv dramaturgi.  
 
Medeltidsveckan är nästintill ett praktexempel på en klassisk linjär struktur, då den innehåller 
ett anslag, början där konflikten presenteras, vändpunkter och avslut där konflikten får sin 
lösning. Vissa av informanterna berättar dock implicit om en mer öppen/icke-linjär 
dramaturgi samt om strukturer vilka jag uppfattar som en blandning av linjär och icke-linjär 
dramaturgi. Måltidsvision sysslar med vad jag uppfattar som en icke-linjär dramaturgi. Ylipää 
talar om ett berättande som närmar sig poesin och där berättelsen får formas utifrån 
betraktaren. Han berättar om evenemang med flera parallella och fristående handlingar, utan 
någon bestämd ordningsföljd. Ett exempel på detta ser vi i evenemanget kring musikgruppen 
Jord, där Jords skiva var det övergripande temat som alla separata berättelser gick in under. 
Detta tolkar jag som en episk dramaturgi, då den har ett tema, istället för en konflikt som 
grund för berättandet, samt en handling bestående av bihandlingar och icke-kronologi (Smeds, 
2000). Man kan fråga sig vad som då skiljer ett episkt evenemang från ett tematiskt 
evenemang. Här menar en av informanterna att storytelling, till skillnad från ett tema, har ett 
helt annat djup och ofta går vid sidan om klichéerna för att berätta något utöver den stereotypa 
bilden. Det som även utmärker det episka berättandet är berättarens framträdande roll och att 
denne ibland kan vara den gemensamma nämnaren i berättelsen (Granath, 2006; Foss, 1992). 
I Jordevenemanget är berättaren själva musikgruppen, vilket ju är kärnan i denna berättelse. 
Ett annat exempel kan vi se i den workshop Mötesplats Hällefors anordnade, där besökarna 
fick skapa sig berättelser kring ordet ”glänta”. Här låg fokus på berättaren och vad denne fick 
för tankar kring temat. I dessa evenemang kan jag också konstatera att spänningen snarare 
ligger i själva handlingen än i hur det ska sluta, precis som Foss (1992) beskriver episka 
berättelser. En öppen dramaturgi som dessa, är något vi i dagens samhälle, enligt Smeds 
(2000) uppfattar som intressant och annorlunda. Den gör publiken mer delaktig och 
engagerad, men kräver också mer av publiken (Lagerström, 2003).  
 
Det speciella med glänta-workshopen är att berättelsen där formades under evenemangets 
gång, med deltagarnas hjälp. Detta är kärnan i vad jag kan utläsa som den tredje 
dramaturgiska strukturen vilken omtalas i empirin, den interaktiva dramaturgin. Den har den 
klassiska kurvan som grund, men då det är människor involverade, är det svårare att i förväg 
beräkna exakt hur denna kurva kommer att se ut. Jag ser därför flera likheter med de icke-
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linjära strukturerna och framförallt den interaktiva designens dramaturgi. Precis som Smeds 
(2000) säger, följer den inte en jämn kurva, utan kan vara mer kaotisk och kasta om ordningen 
på beståndsdelarna i dramaturgin. Den kan till och med utelämna vissa delar (Smeds, 2000). I 
empirin framkommer nämligen att dessa interaktiva dramaturgier inte alltid behöver innehålla 
en början, mitt och ett slut. Det kan ibland handla om att skapa olika fragment snarare än en 
hel berättelse. Då det i en interaktiv berättelse finns en mängd möjliga utfall, finns även 
likheter med den interaktiva designens kartor över valmöjligheter, som presenteras i den 
teoretiska referensramen (Wei & Wei, 2006). Syftet med den interaktiva dramaturgin, är 
precis detsamma som för den icke-linjära dramaturgin. Avsikten är att rycka publiken ur sina 
invanda roller som passiva åskådare, så att de blir delaktiga och får tänka själva (Smeds, 
2000). 
 
Det tycks dock inte vara så enkelt som att ett evenemang har en genomgående struktur. I 
empirin kan jag utläsa att de olika dramaturgiska situationerna kan förändras under 
evenemangets gång. Dramaturgin under dagen kan exempelvis se annorlunda ut jämfört med 
under kvällen. En viss del av evenemanget kan vidare ha en mer linjär och klassisk 
dramaturgi, såsom ett scenframträdande, medan en annan del är mer icke-linjär i sin struktur. 
På så vis kan det finnas mindre dramaturgiska strukturer inom den stora dramaturgin. Utifrån 
empirin kan jag konstatera att evenemang som helhet har en dramaturgi, samtidigt som varje 
dag har sin dramaturgi, liksom olika aktiviteter och programpunkter. Några exempel ser vi i 
”glänta-workshopen”, samt Bohuslän- och Jordevenemanget. I likhet med detta skriver också 
Foss (1992) att vissa berättelser kan bygga på flera delar där varje del har en egen dramatisk 
struktur. Ofta rör sig detta dock om episka berättelser, med flera handlingar. Jag kan också se 
likheter med musikens uppbyggnad, som enligt Malmborg (1991) har en dramaturgi såväl i 
helheten som i varje fras och stycke.  
 
Oavsett vilken struktur som används i ett evenemang, har jag noterat en viktig skillnad 
gentemot de mer klassiska berättarformerna. Människor i ett evenemang, finns på ett helt 
annat sätt med mitt i berättelsen. Vid byggandet av en dramaturgi, måste man därför ha 
människorna i åtanke. I empirin framkommer nämligen att människor i sig har en slags 
dramaturgi, som handlar om hur energinivåer förändras under evenemangets gång och hur 
människor fungerar när de kommer till ett nytt ställe eller ska jobba ihop i grupp etc. En av 
informanterna hävdar att människor snarare arbetar efter en omvänd dramaturgi med en 
konfliktförhöjning i början, när gruppen ska komma samman. Människor är vidare ofta pigga 
och uppmärksamma precis när ett evenemang inleds, medan man direkt efter lunch på t.ex. en 
konferens kan känna sig trött och seg. Detta är således en viktig aspekt att ta med i 
beräkningen.  
 

6.2.2 Tidsram  
Tid är en viktig aspekt inom berättande (Lambert, 2006). En av informanterna säger t.ex. att 
experimenterande med tidsuppfattningen kan vara ett effektivt sätt att få besökare att gå in i 
berättelserummet. Csíkszentmihályi (1997) nämner tidsaspekten på liknande sätt i 
diskussionen kring optimala upplevelser. Han säger att ”En av de vanligaste beskrivningarna 
av optimala upplevelser är att tiden inte längre tycks förflyta på vanligt sätt” 
(Csíkszentmihályi, 1997:90). Wei och Wei (2006) talar om två aspekter av tid, varav den ena 
är tiden för berättandet av berättelsen och den andra är tiden i berättelsen. Hur dessa förhåller 
sig till varandra kan sedan variera, beroende på om berättelsen utspelas i reell, komprimerad 
eller expanderad tid. Det betyder att tiden i berättelsen antingen är längre, densamma eller 
kortare än tiden för berättandet. I empirin ges ett exempel på experimenterande med 
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tidsaspekten, i allkonstverket som The Story Lab gjordes i samarbete med Riksteatern. Enligt 
Wei och Weis (ibid.) tidsaspekter, kan vi se att tiden i denna berättelse är längre än tiden i 
verkligheten, då dygnet ställdes om till att vara arton timmar istället för tjugofyra. Detta visar 
på att det inom evenemang är möjligt att leka med tidsaspekten på samma sätt som man kan 
göra inom t.ex. film och teater. Ett ytterligare exempel på användandet av tid, ser vi i 
Mötesplats-evenemanget, där deltagarna fråntogs möjligheten att ha kontroll över tiden.  
 
En ytterligare aspekt av tid som jag hittar exempel på i empirin är kronologi/icke-kronologi, 
vilket även Smeds talar om (2000). Jag diskuterade tidigare evenemanget kring musikgruppen 
Jords skiva som ett exempel på en icke-linjär struktur. Granath (2006) skriver vidare att en 
icke-linjär struktur ofta kan innehålla icke-kronologi, vilket är fallet i evenemanget kring 
Jords skiva. Den vandring som besökarna fick göra genom de olika rummen, skedde helt utan 
någon särskild ordning och varje rum berättade något eget. Måltidsvision, som låg bakom 
detta evenemang, menar att icke-kronologi kan användas för att överraska. Jag tror det ligger 
en viss sanning i det, på så vis att den kronologiska ordningen är den mest klassiska varianten 
att behandla tid på i en berättelse (Smeds, 2000) och det vi därmed ofta förväntar oss. Enligt 
informanterna verkar det som att det inom evenemangsbranschen fortfarande är vanligast med 
kronologiska evenemang. Kanske har det att göra med det som en av informanterna tidigare 
nämnde, att besökarna i ett evenemang behöver en enkel historia för att kunna hänga med. Jag 
kan dock i empirin utläsa att ett evenemang kan ha vissa kronologiska och vissa icke-
kronologiska moment, på samma sätt som ett evenemang ibland har olika dramaturgiska 
strukturer inom sig. Detta ser vi t.ex. i ”glänta-workshopen" där helheten har en kronologi, 
men delarna inom den skedde parallellt och utan någon kronologisk ordning. Enligt Wei och 
Wei (2006) är fullständigt kronologiska berättelser ovanliga idag, då vi är vana vid tekniker 
såsom tillbaka- och framåtblickar. Jag kan dock konstatera att det finns två olika sätt att se på 
kronologin i ett evenemang. Den kronologi/icke-kronologi som finns i workshopen, berör 
evenemangets struktur. Det som ovan nämndes om att besökarna behöver en enkel 
kronologisk berättelse, handlar istället om kronologi i själva berättelsen, vilket är en viss 
skillnad. Min tolkning utifrån empirin är att icke-kronologi i strukturen är lättare att använda 
än icke-kronologi i berättelsen. Att olika moment i ett evenemang inte sker i någon 
kronologisk ordning känns varken konstigt eller komplicerat. Om innehållet i berättelsen 
däremot presenteras icke-kronologiskt, tror jag precis som en av informanterna, att detta kan 
försvåra för mottagaren. 
 
Rytm har slutligen också med tidsramen att göra (Cassady, 1993; Lambert, 2006) och är något 
som såväl litteraturen som flera av informanterna anser vara viktigt för dramaturgin 
(Malmborg, 1991; Lagerström, 2003). I empirin kan vi se att rytmen börjar redan innan 
evenemanget, exempelvis i samband med en inbjudan, men att svängningarna blir kraftigare 
under själva evenemanget. Ur informanternas resonemang kring rytm, är det framförallt tre 
ord som framträder: flöde, omväxling och tempo. Flödet i evenemanget ska för det första 
kännas skönt och inte stoppas upp av något. För det andra är det viktigt att det också finns en 
omväxling i tempo, där höjdpunkter och vilopunkter varvas. Detta omnämns också i nästan 
exakt samma ordalag av Lambert (2006). Ett exempel som ges i empirin är att olika rum kan 
ha olika rytmer eller att rytmen under en och samma middag ändras. Slutligen kan rytmen ha 
olika tempo. En av informanterna påpekar att tempot bör gå hand i hand med typen av 
arrangemang och därmed vara olika vid exempelvis en hårdrockskonsert och ett fridfullt 
skogsevenemang. Rytmen i evenemanget anges inte bara med hur snabbt saker och ting 
händer, utan genom val av t.ex. musik och ljus, säger en av informanterna. 
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6.2.3 Anslag 
Att upplevelsen börjar redan innan evenemanget och att det till och med är en väldigt stor del 
av upplevelsen, är något som står att finna i litteraturen (bl.a. Mossberg, 2003; Gunnarsson, 
2004; O´Dell, 2005), såväl som hos flera av studiens informanter. Det handlar om att skapa 
förväntningar inför evenemanget, vilket de menar är en viktig del av upplevelsen. En av 
informanterna poängterar också att det är viktigt att skapa rätt förväntningar. Utifrån empirin 
kan jag utläsa att det framförallt görs genom att se till att allting, från första kontakt med 
besökarna, utstrålar samma budskap som själva evenemanget. Detta är också något som Pine 
och Gilmore (1999) samt Mossberg (2003) m.fl. talar om.  
 
Inom teatervärlden, kallas den första akten i dramat för exposition. Den har som syfte att 
presentera utgångssituationen, väcka nyfikenhet och upprätta en typ av gemensamma 
spelregler med publiken (Clausson, 2005). Inom film och TV kallar man denna första del för 
anslag och presentation och gör därmed en ytterligare uppdelning (Granath, 2006). När det 
gäller evenemang tror jag att det kan finnas en poäng med att tänka sig denna uppdelning av 
begreppet. Jag anser nämligen att en del av anslaget är just att i förväg skapa förväntningar. 
Förupplevelserna syftar, precis som dramats första akt (Claesson, 2005), till att väcka 
nyfikenhet och tala om ungefär vad besökarna kan förvänta sig. Berättelsen börjar således 
redan i detta skede. Evenemanget ”Da Vodafone code” är ett bra exempel på detta, då 
deltagarna i förväg fick en kod skickad till sin mobil som skulle upplevas komma från en av 
karaktärerna i evenemangsberättelsen. Att få något skickat till sig i förväg kan, som jag ser 
det, även fungera som en så kallad plantering (Ödeen, 1988). Det kan vara något som för 
stunden inte tycks betyda så mycket, men som på plats vid evenemanget visar sig vara en 
viktig pusselbit i berättelsen. Ett ytterligare exempel på skapandet av förväntningar kan vi se i 
Medeltidsveckan, där de två borgmästarna som väljs ut inför varje år, alltid offentliggörs 
under våren innan festivalen. Detta tror jag är en viktig del i byggandet av förväntningar inför 
evenemanget. Genom att det ställs till med en scen kring offentliggörandet, istället för att bara 
se det som en ren rollfördelning, byggs det upp en spänning och nyfikenhet inför avslöjandet. 
Det medför också ett bra tillfälle att påminna om evenemanget, så att förväntningar kan börja 
gro hos besökarna.  
 
Förväntningar handlar inte enbart om de skapade förväntningarna, utan även om besökarnas 
förförståelse och tidigare upplevelser. En av informanterna menar att ju bättre man känner till 
besökarnas förväntningar och vilka de är, desto bättre upplevelse har man som producent 
möjlighet att skapa. Här ser jag en koppling till Gunnarsson (2004) som menar att varje 
besökare kommer med sin unika bakgrund och sina erfarenheter, vilket påverkar hur de 
upplever olika saker. 
 
Utifrån empirin kan jag konstatera att anslaget i vissa fall kan förekomma i två delar, varav 
den första delen är den som sker innan evenemanget i skapandet av förväntningar. I vissa 
evenemang finns det även en andra del av anslaget som sker i anslutning till själva 
tillställningen. Denna fungerar som en slags mjukstart och leder besökarna in till själva 
början. Detta ser vi ett tydligt exempel på i Medeltidsveckans mer allvarsamma start, där man 
börjar dagen innan själva festligheterna med en procession och andakt vid minneskorset. I 
samband med detta, tror jag att det väcks en förväntan hos besökarna inför de kommande 
dagarna, samtidigt som berättelsens utgångsläge presenteras. Sedan när det hela väl börjar, 
kastas man nämligen direkt in i handlingsförloppet. Denna dag kan således ses som en 
mjukstart inför det stora evenemanget. 
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I detta med förväntningar finns dock en viss paradox. Det gäller nämligen att inte avslöja för 
mycket i förväg, då informanterna menar att överraskningar också är en viktig del av 
upplevelsen. En av informanterna talar om en balansgång mellan att överraska och att göra det 
traditionella och förväntade. Han berättar att människor kan bli upprörda om man bryter 
sådant som vi förutsätter ska ske på ett visst sätt, exempelvis att en trerättersmiddag ska börja 
med förrätt och avslutas med dessert. Cassady (1993) och Claesson (2005) menar i likhet med 
detta att en bra berättelse ska växla mellan nyhet/överraskning och igenkänning. 
Överraskningar behövs för att skapa nyfikenhet och spänning (Claesson, 2005) och 
igenkänning för att vi ska kunna sätta oss in i berättelsen (Mossberg & Johansen, 2006). I 
berättelser innehållande karaktärer, handlar igenkänning till stor del om att vi som publik ska 
känna igen oss i karaktärerna (Cassady, 1993). Inom evenemang där karaktärer enligt 
informanterna inte nödvändigtvis alltid finns, är min tolkning att det framförallt handlar om 
att vissa traditioner och regler inte bör brytas, men även om att relatera till besökaren, så att de 
känner sig trygga i sammanhanget. Några av informanterna sammanfattar det hela med att 
besökarna i förväg bör få veta vad det är för typ av evenemang, men inte exakt vad som ska 
hända på plats. En av informanterna påpekar dock att man vid vissa betalande evenemang kan 
tvingas redogöra mer ingående för innehållet, då besökarna vill veta vad de får innan de 
betalar.  
 

6.2.4 Början 
I empirin talas det om början som den del där man ska försöka skapa en känsla hos besökarna 
och försätta dem i rätt sinnesstämning, så att de förflyttas till berättelsens värld. Detta gjordes 
t.ex. i Nokiaevenemanget, där besökarna nästintill ska uppleva rädsla när de kliver in i den 
ruffiga undergroundmiljön. I likhet med detta står det i litteraturen (Foss, 1992; Claesson, 
2005; Granath, 2006) att berättelsens början ska ge en presentation av pjäsens värld. Lambert 
(2006) talar också om vikten av att beröra och tala till känslorna och Claesson (2005) skriver 
att man tidigt i berättelsen ska aktivera mottagarens föreställningsförmåga genom att skapa 
mentala bilder. Detta uppfattar jag som grunden i att jobba med storytelling inom evenemang. 
Därefter kan jag konstatera att berättelsen och dramaturgin i de evenemang som belysts, är 
mer eller mindre tydliga.  
 
Jag kan konstatera att det i vissa evenemang inte är helt lätt att definiera vad som är den 
egentliga början. Detta ser vi bl.a. i Medeltidsveckan och Storsjöyran. I det förstnämnda 
evenemanget kan hela första dagen ses som en början. Å andra sidan färdas man som 
besökare under denna dag igenom ett helt skådespel. Precis som inom den klassiska 
dramaturgin (Granath, 2006), får besökarna följa med genom en konfliktupptrappning, 
höjdpunkter och slutligen en tillfällig konfliktförlösning som leder till en pampig final. 
Väntan på Waldemar skulle här kunna ses som början på berättelsen. Waldemars 
transportsträcka fram till stora torget där brandskattningen sker, skulle kunna ses som 
konfliktupptrappningen och brandskattningen, samt upptäckten av jungfrun som de största 
vändpunkterna. Den tillfälliga konfliktförlösningen inträffar sedan när syndabocken dör, 
vilket avslutas med en stor fest. Med en tillfällig konfliktförlösning menar jag att konflikten 
inte lösts helt och hållet utan bara stillats för stunden. Den verkliga konfliktförlösningen anser 
jag sker helgen därpå, när staden återfår sina privilegier. På så vis finns det här en ”liten 
början” i den ”stora början”. Storsjöyran, kan på samma sätt sägas ha två inledningar. Sillrén 
talar om Yranveckan som ett förspel inför Storsjöyran, vilket innebär att hela veckan innan 
själva festivalhelgen skulle kunna ses som en början och upptakt inför det huvudsakliga 
evenemanget. Samtidigt har både Yranveckan och Storsjöyran en början i sig. Yranveckan 
skulle visserligen kunna ses som ett långt anslag inför själva festivalen, men då det under 
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veckan sker en upptrappning mot klimax tolkar jag dock Yranveckan som början/inledningen 
av själva festivalen. 
 
Hur själva början ser ut, kan variera. I empirin kan jag se att evenemanget antingen kan börja 
lugnt för att sedan stegra mot klimax eller börja kraftfullt för att väcka uppmärksamhet. En 
lugn början, tycks vara det vanligaste sättet att börja på, men allt beror givetvis på syfte. Detta 
tycks bl.a. vara en genomgående tanke hos Storsjöyran, då såväl hela festivalen, som varje 
dag har en dramaturgi som går ut på att börja lugnt och sedan öka allteftersom. Under 
Yranveckan blir det t.ex. allt tätare mellan programpunkterna ju närmare festivalhelgen man 
kommer och lagom till att festivalbesökarna anländer till Östersund inför själva Storsjöyran, 
har det stora flaggspelet monterats på plats. Detta tyder på den upptrappning mot ett klimax, 
som en klassisk dramaturgi innehåller (bl.a. Smeds, 2000; Granath, 2006) och ger också ett 
ytterligare exempel på hur rytmen i ett evenemang kan förändras efterhand. En annan 
respondent talar i liknande ordalag om att i början ”bryta ner något” för att sedan kunna bygga 
uppåt. Jag tolkar detta som att det handlar om att börja lågt/svagt/litet, så att man har 
besökarna med sig innan man klättrar uppåt i dramaturgikurvan. Det är, som jag ser det, en 
sorts mjukstart för att komma i stämning och inte kastas in i klimax på en gång. Kanske är 
detta ett bra sätt att hantera den ”mänskliga dramaturgin”. Ett ytterligare exempel på en så 
kallad mjukstart är evenemanget för Upplevelseindustrins mötesplatser, där deltagarna vid 
ankomst möttes av en brasa och glögg, följt av lunch innan seminarierna startade.  
 
Det andra sättet att börja på är, som ovan nämnts, den kraftfulla starten. Utifrån empirin kan 
jag utläsa att det kan handla om att börja ”in media res”, dvs. direkt in i handlingen eller med 
en form av provokation, genom något som väcker uppmärksamhet. I Medeltidsveckan ser vi 
prov på den första varianten, då besökarna vid inledningsakten den första dagen kastas direkt 
in i handlingen. Deglau menar att ögonblicket när Waldemar knackar på porten, är 
Medeltidsveckans klimax. Jag skulle dock snarare kalla det en viktig vändpunkt än ett klimax. 
Att en berättelse börjar med en vändpunkt är nämligen inte helt ovanligt (Dyfverman, 1969; 
Smeds, 2000). Här ser jag också likheter med vad Renberg (2006) skriver om den så kallade 
Löpsedelstekniken/ ”pang på rödbetan”, som handlar om att börja direkt in i handlingen med 
det viktigaste först, istället för att långsamt komma fram till det. Medeltidsveckan kan 
verkligen sägas ha en början som fångar uppmärksamheten och engagerar besökarna, precis 
som en klassisk berättelse ska göra i inledningsskedet (Claesson, 2005; Granath, 2006). 
Vidare talas i empirin om provokation som början, vilket jag ser som ett annat sätt att börja 
kraftfullt. En av informanterna nämner interpretationsmetoden, vilket för mig låter snarlikt en 
slags dramaturgi. Denna metod finns även nämnd i litteratur (Regnier et al., 1994) och går ut 
på att till en början ”provocera” (i positiv bemärkelse), för att skapa uppmärksamhet och 
nyfikenhet. Det kan handla om att göra något oväntat eller uppseendeväckande, vilket har 
stora likheter med den klassiska dramaturgins anslag och presentation som ska väcka 
nyfikenhet samt ge en bild av vad som komma skall (bl.a. Claesson, 2005; Granath, 2006). 
Det rör sig dock inte om någon mjukstart, utan mer en början av den kraftfulla sorten. I 
evenemanget för Upplevelseindustrins Mötesplatser, avskaffades tiden när besökarna anlände 
och de tvingades lämna ifrån sig sina klockor. I vårt stressade samhälle där vi är vana vid att 
hela tiden ha koll på tiden, kan det säkert upplevas provocerande och frustrerande att plötsligt 
lämna ifrån sig den kontrollen i någon annans händer. Csíkszentmihályi (1996) skriver 
nämligen att vi människor gärna vill uppleva att vi har möjlighet till kontroll och att motsatsen 
kan skapa oroskänslor.  
 
Slutligen framkommer i samtalet kring början, återigen den mänskliga aspekten. Det talas om 
värdskap som ett nyckelord i hur man börjar och slutar, dvs. att få besökarna att känna sig 
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välkomna, väntade och uppskattade (Gunnarsson, 2004). Värdskapet må vara extra viktigt i 
början och slutet, men jag skulle säga att detta snarare är kopplat till upplevelsen som sådan 
och inte är något som ska variera med dramaturgin. Värdskap är viktigt genom hela 
upplevelsen i mötet mellan personal och besökare (ibid.), oavsett om man berättar en 
berättelse eller inte. 
 

6.2.5 Mitten 
Denna del omfattar allt som ligger mellan början och slutet i en berättelse. Inom teater och 
filmvärlden kallas denna del för akt två (Granath, 2006). Mittenpartiet är den största delen i en 
berättelse och det är här publiken förväntar sig att något genomgripande ska hända (Ödeen, 
1988). Ändå får jag i många av fallen intrycket av att mest energi läggs på början och slutet 
och att berättelsen däremellan får en mer nedtonad plats. Kanske beror det på att alla 
evenemang har någon form av början och slut, men att det utöver det är svårt att säga något 
allmängiltigt om struktur och innehåll, vilket en av informanterna poängterar. Min tolkning är 
den, att ett mindre synligt händelseförlopp i mittenpartiet inte behöver vara negativt, så länge 
man inte försvinner från berättelserummet. Som jag skrev tidigare angående Medeltidsveckan, 
kan det till och med finnas en poäng med att besökarna då ges mer utrymme att skapa sin 
egen berättelse. Berättelserummet, vilket i detta fall är den medeltida sättningen, finns ju hela 
tiden kvar. Att Medeltidsveckans program i mittenpartiet ser ut som det gör, är dock inte 
grundat på någon medveten tanke, utan format utifrån en mängd olika inblandade. Det tycker 
jag är synd då jag, med stöd i Pine och Gilmore (1999), anser att ett mer medvetet innehåll 
och ordningsföljd skulle förstärka helhetsupplevelsen och berättelsen.  
 
Då berättelserna i mittendelen tenderar att inte vara så tydliga i evenemangen, kan jag utläsa 
att dramaturgin i denna del istället handlar mycket om programinnehåll och ordningsföljd.  
Gällande innehållet i programmet är det för det första viktigt att de olika delarna i programmet 
passar in i helheten. En av informanterna berättar att de ibland stryker ett förstahandsval till 
talare om denne inte kan komma den önskade tiden och ersätter med en talare som passar 
bättre in i helheten. Vidare kan jag konstatera att ordningsföljden och de olika momenten i ett 
program antingen kan anta en linjär struktur eller en mer förgrenad variant. I Storsjöyran finns 
ett antal musikakter att placera ut på ett visst antal scener och i en viss ordning. Här är det inte 
ett program med fasta aktiviteter som besökare ska färdas igenom, vilket t.ex. ofta är fallet i 
en konferens. Istället finns hela tiden ett antal valmöjligheter, precis som i dramaturgin för 
den interaktiva designen (Wei & Wei, 2006). Utfallet av besökarnas festivalupplevelse kan bli 
helt annorlunda beroende på vilka ”vägar” de tar och vilka konserter de bestämmer sig för att 
se. Mellan scenerna rör man sig helt fritt mellan en mängd individuella episoder, precis som 
inom Wei och Weis (2006) modell ”Action space and story world”. Sillrén talar om en resa 
genom Yranprogrammet och berättar att de medvetet har placerat mindre scener mellan de 
större. Detta ser jag också som en sorts omväxling i rytm, vilket jag nämnde tidigare. I detta 
fall sker olika moment parallellt och erbjuder därmed en mängd olika valmöjligheter. I andra 
evenemang, leds besökarna/deltagarna istället tillsammans genom ett mer linjärt program, där 
det ena momentet börjar när det andra slutar. Det ser vi t.ex. i evenemanget för 
Upplevelseindustrins Mötesplatser. Där fick deltagarna veta att basturundan skulle starta när 
det börjat skymma, att fyrverkeriet var signalen om att basturundan gick mot sitt slut och att 
det så småningom innebar samling i smedjan.  
 
I den klassiska dramaturgin innebär mittenpartiet en fördjupning av berättelsen och en slags 
upptrappning mot ett klimax (bl.a. Smeds, 2000; Granath, 2006). I empirin ser jag en 
motsvarighet till detta i ett slags crescendo som tycks vara vanligt i evenemang. Ett exempel 
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på detta kan ses i Storsjöyran, där det under veckan och under själva festivalhelgen pågår ett 
ständigt crescendo mot klimax, som inträffar i samband med presidenttalet. Också varje 
enskild kväll har ett crescendo, från en lite lugnare start till ett större och mer explosivt 
konsertutbud. Det liknar dessutom Måltidsvisions arbetsmetod med att börja nere och sedan 
bygga uppåt.  
 
Inom dramaturgi är vändpunkter en viktig del i händelseförloppet och framförallt under detta 
mellanparti i berättelsen. Vändpunkt betyder, enligt litteraturen, en definitiv förändring och är 
något som bryter det normala tillståndet. Det kan orsakas av förändringar hos 
huvudpersonerna eller av att ny information förs in. (Claesson, 2005) Informanterna har dock 
lite olika syn på begreppet, men jag skulle ändå säga att samtliga synsätt överrensstämmer 
med Claessons (ibid.) beskrivning ovan. Vissa informanter ser vändpunkt som evenemangets 
klimax, t.ex. fightingfinalen i Nokiaevenemanget eller när presidenten håller sitt tal på 
Storsjöyran. En annan respondent ser det istället som den punkt när man vänder något 
negativt till något positivt, vilket exempelvis sker när de negativa löpsedlarna i 
Bohuslänevenemanget byts ut mot positiva löpsedlar. Slutligen talas det också i empirin om 
begreppet höjdpunkt som evenemangens motsvarighet till vändpunkt, då det behövs något 
som besökarna kan se fram emot. Vid ett långt evenemang, kan det till och med behövas flera 
höjdpunkter; minst en om dagen, samt en stor på slutet. Utifrån de evenemang som nämnts i 
empirin, är min tolkning den att samtliga vändpunkter som beskrivits eller som jag kunnat 
utröna, också är höjdpunkter. Jag anser därför att höjdpunkt som begrepp passar bättre in i 
evenemangssammanhang, då upplevelser trots allt handlar mycket om att vi människor vill ha 
höjdpunkter i vår vardag (Pine & Gilmore, 1999; Mossberg, 2003; Florida, 2006). Dessutom 
tror jag att det är ett mer lättförståeligt begrepp. 
 

6.2.6 Slutet 
Enligt den klassiska dramaturgin är det i slutet som konfliktförlösningen, även kallat klimax, 
inträffar (Granath, 2006). I evenemang kan det dock se lite olika ut, beroende på att konflikten 
i sig kan finnas i olika grader och faser i berättelsen. En av informanterna talar i enlighet med 
detta om vikten av att inte sluta förrän konflikten är löst och att det fram till slutet gärna får 
vara lite jobbigt. Hon menar nämligen att människor gärna vill hoppa över hanterandet av 
konflikten, i de fall då de själva är väldigt aktiva i evenemanget. Som jag tolkar det, gäller 
detta framförallt interaktiva dramaturgier, där deltagarna själva är med och skapar berättelsen. 
Någon form av konfliktförlösning tycks dock finnas med i de flesta av de nämnda 
evenemangen. Medeltidsveckans konfliktförlösning, inträffar t.ex. den andra söndagen när 
Visby återfår sina handelsprivilegier och det hela sedan avslutas med en stor fest. Ett 
ytterligare exempel ser vi i Balubas Nokiaevenemang, där några av återförsäljarna i spelet 
möts i en fight. Slutligen koras en vinnare som får motta sitt pris, varpå sedan ett band äntrar 
scenen, som ett slags finalmoment. Som tidigare nämnts, riktas allting under Yranveckan och 
Storsjöyran mot presidenttalet, festivalens klimax. Att presidentens entré och ämne inte är 
offentligt i förväg, liknar situationen kring offentliggörandet av borgmästarna i 
Medeltidsveckan. Det blir ett spänningsmoment, då publiken är förväntansfulla inför vad det 
ska handla om och hur entrén ska lösas detta år. I exemplet med ”The summer of love”, 
fungerade temat i presidenttalet som ett slags svar på programmagasinets omslag. Detta kan 
ses som den lösning man ofta går och väntar på i en berättelse (bl.a. Foss, 1992; Granath, 
2006) och en slags signal om att det nu lider mot sitt slut (Lambert, 2006). I Storsjöyrans fall, 
är detta dock inte det definitiva slutet, däremot är det festivalens sista kväll och det stora 
klimax. I vissa fall, där konflikten inte är så tydlig eller rent av har lösts tidigare under 
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evenemanget, får istället slutet mer en funktion av att ”knyta ihop säcken”, som en av 
informanterna uttrycker det. 
 
Enligt såväl litteraturen som informanterna, kan själva avslutet ske på olika sätt, återigen 
beroende på syfte. Smeds (2000) skriver att berättelsen kan sluta plötsligt, långsamt tonas ned 
eller antyda om en fortsättning i framtiden. Informanterna menar i likhet med detta att avslut i 
evenemang kan vara såväl tydliga som mer flytande och såväl abrupta som väntade. I de flesta 
fall tycks slutet i alla fall komma som en välförberedd överraskning, precis som Dyfverman 
(1969) uttrycker det. En av informanterna menar dock att evenemang med komplexa budskap 
kan behöva en lite längre avslutningssträcka, för att deltagarna ska hinna reflektera och trappa 
ner. Jag kan konstatera att många av informanterna berättar om storslagna finaler som avslut, 
medan en av informanterna istället talar om lite mer öppna slut som skapar nyfikenhet och 
fortsatta funderingar. Det påminner om hur Smeds beskriver öppna slut, med att ”ge en känsla 
av solnedgång” (Smeds, 2000: 31). I alla givna exempel tycks slutet i alla fall syfta till att ge 
en känsla av tillfredsställelse och fullbordan, precis som Claesson (2005) skriver. 
 
I den klassiska filmdramaturgin avslutas berättelsen ofta med en så kallad avtoning, vilket har 
som syfte att ge publiken en möjlighet att smälta vad som hänt och förstå att det är slut (Foss, 
1992; Granath, 2006). Detta har jag också kunnat utröna i empirin, vilket jag skulle vilja påstå 
att Storsjöyran är ett praktexempel på. Där är hela sista dagen avsedd för just detta ändamål; 
att få varva ner, utvärdera helgens bravader och ta farväl av årets festival. Dessutom sker varje 
festivalkväll en sorts nedtoning, då det efter tolvslaget när kvällens huvudakter spelat, trappas 
ner med hjälp av ett smalare musikutbud.  
 
Precis som anslaget har två delar, kan också avtoningen sägas ha två delar. Några av 
producenterna talar nämligen om att eftersträva en förlängning av upplevelsen i efterhand. 
Slutet på ett evenemang behöver således inte vara det definitiva slutet. På samma sätt som 
man vill starta upplevelsen så tidigt som möjligt, talar informanterna om att förlänga 
upplevelsen så mycket som möjligt i efterhand. Detta kan bl.a. ske genom att besökarna får 
med sig något fysiskt hem, så att evenemanget inte bara blir ett mentalt minne. Detta är också 
något som bl.a. Pine och Gilmore (1999) samt Mossberg och Johansen (2006) nämner. De 
skriver att souvenirer/gåvor har visat sig ha stor betydelse vid upplevelser, då de förstärker 
och förlänger upplevelsen genom att de hjälper oss att minnas tillbaka.  
 

6.3 För- och nackdelar 
Informanterna är överens om att fördelarna med att arbeta med storytelling dominerar och jag 
kan i empirin utläsa att det för företagen/organisationerna kan vara en stor konkurrensfördel. 
Informanterna säger att storytelling som metod höjer kvaliteten på evenemangen, engagerar 
människor och gör upplevelsen både mer givande och minnesvärd. Utifrån vad informanterna 
berättar, kan jag också konstatera att storytelling kan vara just det som får ett evenemang att 
sticka ut bland den uppsjö av evenemang som idag finns. Jag kan också se hur berättelsen och 
dramaturgin på ett naturligt sätt skapar en ”röd tråd” genom hela evenemanget och där 
berättelsen fungerar som vägvisare för alla val. Mossberg och Johansen (2006) skriver i 
liknande ordalag att man genom att arbeta med storytelling kan skapa en känsla av helhet, 
samt öka chanserna för att besökarna kommer att minnas upplevelsen som något speciellt. En 
av informanterna menar i sin tur att storytelling är ett roligt och bra sätt att kommunicera ett 
budskap på. Enligt Sinclair (2005) förmedlas dessutom ett budskap mycket effektivare om det 
formuleras som en berättelse. Då man genom storytelling inte enbart är begränsad till ordets 
berättande, säger också en av informanterna att det är ett bra sätt att kommunicera över 
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språkgränser och att metoden därför har stor potential inom turismen. En ytterligare fördel jag 
genom empirin har upptäckt, är att storytelling för med sig ett helt annat djup än tematiska 
upplevelser, vilket jag därmed tror kan ge en mer bestående upplevelse hos besökaren.  
 
Nackdelarna med detta arbetssätt är enligt informanterna att det kan vara påfrestande och 
kräva mer arbete, samt i vissa fall bli mer kostsamt. Det framkommer också att det för ett 
återkommande evenemang, kan vara svårt att förnya sig så att besökarna inte tröttnar, utan att 
man för den sakens skull tappar historien. Detta är en problematik som även nämns inom 
forskningen. Edström och hans medförfattare (2003) skriver följaktligen att återkommande 
evenemang måste ha en bra balans mellan förnyelse och tradition. Pine och Gilmore (1999) 
talar också om att det är viktigt för upplevelseverksamheter såsom Hard Rock café och Planet 
Hollywood att ständigt förnya sig, så att det inte blir något besökare åker till en gång för att 
sedan kunna bocka av det på sin lista över avverkade besöksmål. Detta tror jag kan gälla även 
för återkommande evenemang som bygger på en berättelse. En av informanterna påpekar 
dock här att det samtidigt är en stor utmaning. Som jag uppfattar det, handlar nackdelarna 
främst om att det kan krävas mer av producenterna. Resultatmässigt kan jag från såväl 
informanter som litteraturen, bara utläsa fördelar. 
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7  KONKLUSIONER 
 
 
Utifrån studiens frågeställningar, presenteras nedan de konklusioner som framkommit i 
analysen. 
 
 
 
Hur arbetar företag idag med berättelser inom evenemangsproduktion? 

Berättelsen i ett evenemang kan antingen vara tydlig eller mer abstrakt/poetisk. Generellt 
innehåller en bra evenemangshistoria precis samma beståndsdelar som en traditionell 
berättelse. Jag har dock kunnat konstatera att det finns vissa skillnader i innebörden av en del 
begrepp och hur de används. I litteraturen bygger handlingen i en berättelse på budskapet, 
rollerna och konflikten, vilket visas i figur 11. Budskapet, rollerna och konflikten är här 
kärnan i handlingen. 

 
 

Figur 11: Beståndsdelarna i en berättelse (egen figur) 
 
I analysen har jag kunnat konstatera att användningen av de fyra beståndsdelarna i en 
berättelse ser lite annorlunda ut, när de appliceras på ett evenemang. I ett evenemang har inte 
roller och konflikt en lika självklar position i handlingen och behöver inte vara det som 
handlingen byggs utifrån. Detta har jag visualiserat i figur 12.  
 

 
 

Figur 12: Beståndsdelarna i en evenemangsberättelse (egen figur) 
 
En evenemangsberättelse utgår från vad det är för typ av evenemang och vad det syftar till. 
Budskapet är antingen detsamma som syftet eller i annat fall skapat ur det. Utifrån budskapet 
utformas därefter handlingen. Inom ramen för handlingen gäller det att bestämma sig för 
vilken roll personal och besökare ska ha, samt om karaktärer ska användas. Konflikten kan 
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uppkomma i olika faser, vilket vi ser i modellen. Den kan vara en mer eller mindre bärande 
del i handlingen/evenemanget, t.ex. det som hela berättelsen bygger på eller en fysisk/mental 
utmaning i en viss aktivitet. Konflikten kan också vara det som initierar evenemanget, t.ex. ett 
företag som har problem att nå ut på marknaden. Slutligen kan konflikten också ta sig uttryck 
i form av ett resultat av evenemanget, t.ex. om det syftar till att provocera/väcka reaktioner. 
Det kan med andra ord variera när i berättelsen konflikten presenteras. 
 
Hur man berättar är vidare något som utmärker berättelser i evenemang från mer klassiska 
berättarformer. Då repliker oftast inte används i evenemang, måste berättelsen kommuniceras 
på andra sätt. Det sker genom den fysiska miljön, scenografi, ljussättning, bilder, ljud, 
smaker, dofter, känselintryck samt genom personalens möte med besökaren. Sammantaget 
handlar det mycket om att skapa en berättelsevärld och en känsla hos besökarna. 
 
 
Hur ser de på begreppet dramaturgi och dess beståndsdelar? 

Dramaturgi för ett evenemang innebär snarare en mängd val, än ett facit över hur ett 
evenemang ska vara uppbyggt. I empirin har det framkommit tre aspekter av dramaturgi: 
evenemangets, berättelsens och en ”mänsklig” dramaturgi. Vid skapandet av ett evenemang är 
det således flera dramaturgier som ska matchas ihop. Dramaturgi i bemärkelsen hur man 
bygger upp ett evenemang, finns i alla studerade exempel. Däremot märks själva berättelsen 
mer eller mindre tydligt i evenemangen och kan synas i olika faser av dramaturgin. I vissa 
evenemang skapas berättelsen till och med under evenemangets gång. När berättelsen är 
aktiv, följer den evenemangets dramaturgi. I vissa fall följer berättelsen med hela vägen, i 
andra fall märks den endast i en eller några delar, vanligen i början och slutet. Då är det desto 
viktigare att berättelsevärlden är aktiv, så att besökarna kan forma sin egen berättelse 
däremellan. Gällande evenemangets struktur har jag funnit att samtliga informanter arbetar 
med en klassisk dramaturgikurva i grunden, men att de därefter finns olika variationer i hur 
man börjar och slutar samt hur mittenpartiet är upplagt (se figur 13). Figuren nedan innefattar 
således både de linjära och icke-linjära alternativ (episk och interaktiv) som informanterna 
nämnt i empirin.  

 
Figur 13: Dramaturgi för evenemang (egen figur) 

 
Till att börja med kan anslaget i ett evenemang bestå av två delar. Den första delen handlar 
om besökarens egna förväntningar samt skapandet av förväntningar genom eventuella 
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förupplevelser. Denna del existerar alltid i större eller mindre omfattning. Den andra delen av 
anslaget finns tvärtom endast i vissa evenemang. Den inträffar då i samband med själva 
evenemanget i form av en slags inledning eller mjukstart som leder besökarna in till själva 
början. I de evenemang där del två av anslaget inte existerar, börjar evenemanget helt enkelt 
direkt när besökarna anländer till evenemangsområdet. Ett evenemang kan vidare börja lugnt 
eller kraftfullt och har framförallt som syfte att skapa en känsla av berättelsevärlden. 
Mittenpartiet i dramaturgin är den del där även mer ickelinjära strukturer kan dyka upp. Här 
handlar det mycket om ordningsföljd i programmet. I vissa fall presenteras den som en linjär 
struktur där alla moment följer på varandra. I andra evenemang kan besökarna istället ges 
olika valmöjligheter. Det sistnämnda innebär att olika moment sker parallellt, som en form av 
bihandlingar. Det ger en mer interaktiv dramaturgi med en mängd möjliga vägar och utfall. 
Under denna mittendel kan det också finnas mindre vändpunkter eller höjdpunkter på väg mot 
klimax. Avslut i evenemang kan både vara tydliga, strävandes mot klimax/konfliktlösning/ 
final eller mer öppna och flytande. Slutet kan också ske abrupt eller avslutas långsamt med en 
avtoning som ger besökarna möjlighet att känna att evenemanget är på väg mot ett slut. Precis 
som anslaget har två delar, kan också avtoningen sägas ha två delar. Flera av producenterna 
talar nämligen om att eftersträva en förlängning av upplevelsen i efterhand. Hur långa de olika 
delarna i dramaturgin är kan variera. Ett anslag eller slut kan t.ex. pågå i några minuter, en hel 
dag eller vecka. Slutligen kan ovanstående dramaturgikurva existera flera gånger under ett 
evenemang, då det kan finnas flera mindre dramaturgier i den stora. 
 
Den ”mänskliga dramaturgin” är en av de stora skillnaderna gentemot de mer klassiska 
berättarformerna. Vid byggandet av dramaturgin i ett evenemang måste man nämligen ha 
människorna i åtanke då besökarna i ett evenemang, på ett helt annat sätt än en publik framför 
en scen eller tv, är mitt i berättelsen. I empirin beskrivs denna dramaturgi som en omvänd 
dramaturgikurva, med en konflikthöjning i början. 
 
Tiden är övergripande en viktig aspekt. Att leka med tiden och tidsuppfattningen kan vara ett 
effektivt verktyg för att få besökare att gå in i berättelsevärlden. Kronologi och icke-kronologi 
kan vidare användas i ett evenemang. När det talas om icke-kronologi i evenemang, rör det 
sig dock oftast om olika moment som sker parallellt och utan någon bestämd ordning. Att 
använda icke-kronologi i själva berättelsen kan riskera att förvirra besökarna, då det kan vara 
svårt att förmedla en berättelse som hoppar i tid om man inte har repliker, berättarröster eller 
filmklipp att ta till hjälp. Slutligen är rytm också något som hör ihop med tid och dramaturgi. 
Det ska finnas ett behagligt flöde i evenemanget, tempot ska stämma överens med typen av 
evenemang och det bör vara en omväxling i tempo, där höjdpunkter och vilopunkter varvas. 
 
 
Vilka är för- och nackdelarna? 

Resultatmässigt kan jag i analysen enbart utläsa fördelar med att arbeta med storytelling i 
evenemang. Nackdelarna handlar framförallt om att det kan krävas mer av producenterna, i 
form av arbetstid och budget. Vid återkommande evenemang kan det också vara svårt att ha 
en bra balans mellan förnyelse och tradition, så att besökarna inte tröttnar samtidigt som 
berättelsen bibehålls. Fördelarna innebär en mer givande och minnesvärd upplevelse som 
engagerar besökarna. På så vis kan det användas som en konkurrensfördel på den allt växande 
evenemangsmarknaden. Berättelsen och dramaturgin skapar också på ett naturligt sätt en ”röd 
tråd” genom hela evenemanget och där berättelsen fungerar som vägvisare för alla val. I de 
evenemang vars syfte är att kommunicera ett budskap, kan storytelling dessutom vara ett mer 
effektivt sätt att nå ut med budskapet. 

 62



8  AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
 
I detta kapitel följer en avslutande diskussion om studiens utfall. Avslutningsvis ger jag även 
förslag på fortsatt forskning. 
 
 
I problemdiskussionen konstaterade jag att helhetstänkande i evenemangsproduktion ännu är 
ett relativt ovanligt förekommande tankesätt och att det kan bero på avsaknaden av ett konkret 
verktyg för att skapa helhet. Jag anser inte att storytelling är det enda sättet att skapa helhet, 
men jag tror att det kan vara ett bra sätt. Som jag skrev i föregående kapitel hjälper en 
berättelse och dramaturgi till att skapa en ”röd tråd” genom hela evenemanget. De ska 
nämligen fungera som en slags vägvisare för alla val som görs, från scenografi/inredning, 
ljussättning, ljud, mat och dryck, personalens klädsel och agerande etc. Flera av 
informanterna har uttryckt att det är just med dessa medel man berättar i ett evenemang, då 
man ofta inte har repliker att förlita sig till för att förmedla handlingen. De menar att det i en 
evenemangsberättelse är extra viktigt att alla delar i evenemanget ”andas” berättelsen. Varje 
detalj berättar något och ska syfta till att förstärka helheten. Som jag ser det, är detta precis 
vad helhetstänkande går ut på, att se till alla delar är medvetet utvalda, i syfte att förstärka 
helheten/berättelsen. Informanterna pekar också på vikten av att det som händer före och efter 
själva evenemanget talar samma språk som själva evenemanget, något som också har att göra 
med skapandet av helhetsupplevelser.  
 
En intressant aspekt som framkommit i undersökningen, är relationen mellan storytelling och 
dramaturgi. Som jag skrev tidigare, är dramaturgin och narrativet de två beståndsdelarna i 
storytelling. Efter denna studie har jag dock förstått att detta inte är hela sanningen. Endast 
fyra av informanterna anser nämligen att de har storytelling som arbetsmetod i alla 
evenemang, medan samtliga säger att de jobbar med dramaturgi. Utifrån detta kan jag dra 
slutsatsen att berättelser inte klarar sig utan en dramaturgi, men att dramaturgi kan fungera 
som ett fristående verktyg. Detta har också medfört att det ibland talas om dramaturgi i 
evenemangets struktur och ibland om dramaturgi i evenemangsberättelsen, vilket är en viss 
skillnad. Det behöver dock inte vara negativt, men jag ser det som viktigt att belysa att det 
finns en skillnad. 
 
Bakgrunden till ovanstående resonemang, tror jag är den skepticism mot storytelling som 
antyddes hos två av informanterna. En av informanterna menar t.ex. att det är lite utav ett 
modeord och säger att företaget endast använder metoden om det är det bästa sättet att nå ut 
med det specifika budskapet. En annan respondent är i sin tur noga med att påpeka att de 
aldrig uttalat har uttryckt att de arbetar med storytelling. Bägge informanter säger dock att de 
arbetar med dramaturgi. Jag instämmer i att storytelling kanske inte är rätt metod för alla 
evenemang, då allt beror på syftet, men ställer mig ändå frågan vad denna skepticism beror 
på. En av anledningarna tror jag kan vara att storytelling som begrepp just nu syns i många 
sammanhang och tycks vara en trend många företag hakar på utan att riktigt veta vad det 
innebär. Dessutom finns det, som vi såg i problemdiskussionen, en mängd olika definitioner 
på begreppet, vilket kan te sig förvirrande. Till skillnad från storytelling tror jag dessutom att 
människor är mer bekanta med dramaturgi som begrepp och därmed har lättare att relatera till 
det. Kanske har skepticismen också att göra med fördomar, att storytelling kan förknippas 
med rollspel, vuxna som klär ut sig eller någon slags billig temafest. Jag kopplar detta till 
Lamberts (2006) konstaterande om att det inom spelindustrin finns en rädsla för att berättelsen 
ska stå i vägen. Jag kan tänka mig att det finns en liknande oro inom evenemangsindustrin, att 
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en berättelse ska kännas påklistrad och i vägen för det man egentligen som besökare vill göra, 
såsom att gå på konserter. Jag tror dock att en välgenomarbetad historia smälter in i 
evenemanget, så att den snarare lyfter upplevelsen än hindrar den. Dessutom har vi sett prov 
på att storytelling i evenemang kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt, såväl tydliga som 
mer diffusa och poetiska. 
 
När jag betraktar vad som framkommit i analysen, anser jag att endast en liten del av det stora 
spektrum av möjligheter som finns inom storytelling, i nuläget tycks användas. Jag ser stora 
outnyttjade möjligheter bland såväl de narrativa teknikerna som de olika dramaturgiska 
strukturerna. Det skulle kunna experimenteras mer med spännande lösningar på början, slut, 
rytm, karaktärer, bihandlingar, icke-kronologi och kanske framförallt annorlunda 
dramaturgistrukturer såsom exempelvis ”Drömspelet”, ”Spiralen” eller ”Den episka resan” 
(kapitel 4). Jag hoppas därför att det som framkommit i denna studie kan vara ett bidrag till 
hur man tillämpar storytelling i evenemang och att det ses som en uppmuntran att utveckla 
arbetsmetoden ännu mer. Storytelling som arbetsmetod innebär, som vi sett, en mängd 
fördelar. Jag tror därför att företag kan använda storytelling som ett effektivt konkurrensmedel 
för att synas på den allt tätare evenemangsmarknaden. 
 

8.1 Förslag på fortsatt forskning 
Då det finns begränsad forskning inom ämnesområdet, anser jag att det finns flera 
infallsvinklar som vore intressanta för vidare forskning. I denna studie har jag endast 
undersökt hur några olika producenter arbetar med storytelling. Ett förslag på vidare 
forskning skulle därmed kunna vara att studera vilket upplevelsevärde storytelling i 
evenemangsproduktion ger, gentemot ett traditionellt arbetssätt. En annan intressant 
infallsvinkel vore att undersöka om det går att applicera olika icke-linjära strukturer, såsom 
”Drömspelet” eller ”Den episka resan”, på evenemangsproduktion. Det vore också intressant 
att se hur storytelling i ett evenemang uppfattas ur gästens synvinkel, då denna studie endast 
utgick från producentens perspektiv. Slutligen skulle man kunna följa och analysera ett 
specifikt evenemang där storytelling används, utifrån både producentens, aktörernas och 
besökarnas, för att kunna jämföra avsikter, insatser och utfall. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Presentation 
 

- Studiens syfte: beskriva och analysera hur några valda evenemangsproducenter 
arbetar med storytelling för att skapa en helhetsupplevelse. 

- Intervjulängd: ca 1 timme 
- Upplägg: 5 huvudfrågor 
- Dokumentation: Spela in intervjun. 
- Användning: Intervjua några olika producenter om hur de jobbar med 

storytelling och dramaturgi (ur lite olika infallsvinklar)  jämföra 
sinsemellan och med litteratur. Finnas med i uppsatsen, använda vissa citat. 

 
 
• På vilket sätt arbetar ni med storytelling i projekt/evenemang)? 

- Någon speciell modell/metod ni använder? 
- Vad är en bra historia för ett evenemang? 

 
• Tänker ni dramaturgiskt när ni gör projekt/evenemang? På vilket sätt? 
 
• Hur tänker ni när ni bygger upp era evenemang? / Hur bygger man upp ett 

evenemang med hjälp av storytelling/dramaturgi? 
- Vilka olika delar ingår i en berättelse / ett evenemang? 
- Hur kan man föra fram en berättelse utan att använda ord/text? 
- Hur tänker ni när ni lägger upp programmet/innehållet? 
- Hur ser ni på: roller/karaktärer, konflikt/intrig/tema, vändpunkt, början, slut, spänning, 

sensmoral (motsvarande syfte?), rytm, tid (kronologisk eller icke-kronologisk)? 
- Vem är besökaren i denna historia? Vem är berättaren? 
- Hur upprättar man ett gemensamt språk/överenskommelse med besökarna? 
- Finns det bihandlingar/flera parallella historier? 
- Skillnaden mellan dramaturgi inom evenemang och inom t.ex. teater? 

 
• För/nackdelar (några risker?) med att jobba med storytelling/dramaturgiskt? 
 
• Utveckling: Tror ni det finns något ni kan förbättra i er arbetsmetod för att göra 

era/t evenemang ännu mer spännande/lockande? Hur skulle det se ut? 
- Finns något annat sätt ni skulle kunna bygga upp era evenemang på? (Icke-

linjär/episk/öppen dramaturgi  cirkeln/spiralen/nätet/rymden/drömspel) 
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