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Abstract 
Today the society is bombarded with advertisement, and therefore it is a great challenge for 

organizations to reach the audience with their message. One way for organizations to 

distinguish themselves from others is to create a story and build their marketing around that 

story. This is called Corporate storytelling and has today become a prosperous strategy for 

many companies and organizations around the world. Corporate storytelling is a marketing 

strategy that in many ways create a positive feeling, but at the same time it is conveying an 

image of society through the unexpressed that the advertising basically rest on. The purpose 

of this study is to analyze the online community Airbnbs use of Corporate storytelling using a 

multimodal critical discourse analysis. I study three of Airbnbs “community stories”. The 

conclusion of this study is showing that the stories are composed of typical narrative tools, 

and that they use a language that creates an equalistic dialog with the viewer. Furthermore the 

results show that there exist differences in how the stories create the man and the women.  

Keyword: Storytelling, Corporate storytelling, Multimodal kritisk diskursanalys, Airbnb, 
narrativ teori, sociosemiotisk diskursteori 
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1.0 Inledning och bakgrund   
 

My husband, he was brilliant. He loved everything having to do with theatre, opera,  

music and entertainment. I knew the minute I saw him that I was going to marry him.  

 

After my husband died I found that I could not even go into the kitchen. And I was no 

more myself because I did not wanted to cook, it did not seem to be any point. There 

wasn’t anybody to cook for. That was really when I got the idea of going online. 

 

My name is Judith and I am a host of the Airbnb. 

 

Detta är början av berättelsen om Judith, en kvinna från New York som genom Airbnb har 

lyckats hitta tillbaka till sig själv efter att hennes make gick bort. Berättelsen kommer från 

Airbnbs webbsida, och är en av flera filmade berättelser som ingår i Airbnbs community 

stories. Att använda berättelser på detta sätt kallas för Corporate storytelling, och just 

storytelling eller berättande är egentligen inget nytt fenomen. Berättandet har varit 

kommunikationens hjärta i alla tider och psykologisk forskning visar på att tre gånger så 

mycket information kan lagras hos åhöraren om den kommuniceras i form av en berättelse 

istället för att presenteras som fakta rakt upp och ned (Dennisdotter 2008, 10). En historia kan 

involvera oss känslomässigt, nå både unga och gamla, intresserade som ointresserade och kan 

berättas om och om igen (Johansen & Mossberg 2006, 7). Av den anledningen lämpar sig just 

storytelling utmärkt i kommunikations- och marknadsföringssammanhang (Dennisdotter 

2008, 10). 

 

Eftersom världen och människor ständigt förändras behöver företag och organisationer idag 

jobba hårdare för att nå ut till sin omgivning, och ofta är traditionell marknadsföring då inte 

tillräcklig. Corporate storytelling kan, beroende på syfte användas av företag för att göra dem 

unika på marknaden även om deras tjänster och produkter inte är det. Mycket av den kunskap 

som finns om narration och storytelling visar på att användandet av berättelser i det 

organisatoriska arbetet är en framgångsfaktor. (Dennisdotter 2008, 17).  

Trots att Corporate storytelling idag används i stor utsträckning av företag och organisationer 

så finns det relativt lite forskning inom ämnet, framförallt inom medie- och 
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kommunikationsforskning. Efter att ha studerat tidigare forskning om Corporate storytelling 

blir det tydligt att ämnet fortfarande är ett relativt nytt och outforskat fält. Däremot finns det 

mycket handbokslitteratur som beskriver hur en organisation ska gå tillväga för att lyckas 

skapa en framgångsrik historia, och som argumenterar för fördelarna med storytelling som 

marknadsföringsstrategi (Johansen & Mossberg 2006, 26).  

I begränsad utsträckning existerar studier som behandlar Corporate storytelling från ett 

kritiskt perspektiv. Corporate storytelling ska skapa en relation mellan publiken och 

varumärket och därmed förtydliga vad organisationen vill associeras med. Corporate 

storytelling är en strategi för marknadsföring som kan skapa en positiv känsla, men samtidigt 

förmedlas en bild av samhället genom det outtryckta och implicita som reklamen i grund och 

botten vilar på. Eftersom den Corporate storytelling som används alltså ska berätta vad 

organisationen står för, vilka värderingar de har och vad de anser vara viktigt (Dennisdotter 

2008, 12), är det intressant att studera en organisations storytelling mer djupgående för att 

identifiera eventuella underliggande ideologier.  

Airbnb är en organisation och ett community online för uthyrning och bokning av privata 

boenden. Människor ges möjligheten att hyra andras hem och att hyra ut sina egna, 

privatpersonen är alltså både kund och leverantör. På Airbnbs webbsida finns ett antal 

filmklipp där människor som både hyr ut, och hyr lägenheter genom Airbnb berättar sina 

historier, och dessa kallar de community stories. Det senaste året har organisationen varit i 

medialt blåsväder. De blev anklagade för misstänkt existens av diskriminering i 

uthyrningsprocessen. Det som framkom var att mörkhyade personer och personer med ett 

afroamerikanskt namn oftare blev nekade ett boende än ljushyade personer och personer med 

icke-afroamerikanska namn (sverigesradio, 2016). Med detta som bakgrund finner jag det 

relevant att studera just Airbnbs Corporate storytelling för att se hur berättelserna är 

uppbyggda och vilken bild som skapas av verksamheten. Jag ska studera vilka underliggande 

diskurser som går att identifiera genom att undersöka vilka lexikala och visuella semiotiska 

resurser som används samt vad dessa kommunicerar. Det icke uttryckta i berättelserna eller 

det implicita som berättelserna i grund och botten vilar på bygger nämligen på vissa 

antaganden om hur vi tänker och ser på världen (Ekström och Larsson 2010, 18).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera fenomenet Corporate storytelling ur ett kritiskt 

perspektiv. Det görs genom att undersöka Airbnbs storytelling, som är en del av deras 

marknadsföring på webben www.airbnb.com/stories. Jag ska studera vilka underliggande 

diskurser som går att identifiera genom att undersöka vilka lexikala och visuella semiotiska 

resurser som används i berättelserna samt vad dessa kommunicerar.  

 

För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

o Hur är berättelserna uppbyggda, och vilken bild skapas därmed av Airbnbs 

verksamhet?  

o Vilka aktörer förekommer i berättelserna och vilka identiteter skapas?  

o Vad skapas det för relationer med oss som tar del av berättelserna? 

	

1.2 Avgränsningar  

Corporate storytelling är ett brett fält och en strategi som kan användas av företag både 

externt och internt (Dennisdotter 2008,12-13). Företaget Airbnb använder storytelling i flera 

olika sammanhang, både externt och internt, däremot är denna studie avgränsad till att studera 

Airbnbs berättelser community stories. Dessa berättelser existerar på Airbnbs webbsida 

airbnb.com, vilken är deras primära kommunikationsplattform då bokning sker via denna. 

Studien är ytterligare avgränsad till att endast studera tre stycken community stories vilka 

gestaltas genom film och text. Jag ämnar inte att konkret studera berättelsernas relation till 

andra texter utan snarare berättelsernas inre relationer och funktioner. Jag kommer därmed att 

avgränsa mig till att granska berättelsernas funktion, konsekvenser, och referensramar 

(Johansson 2005, 21).  

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Sammanlagt består denna studie av sju kapitel. Inledningsvis diskuterar jag bakgrunden som 

ligger till grund för min studie, samt det vetenskapliga problemet. Därefter presenterar jag 

mina forskningsfrågor samt avgränsningar. Kapitel två redogör för tidigare forskning inom 

ämnet Corporate storytelling, och kapitel tre diskuterar studiens teoretiska ramverk, där jag 

beskriver teoriernas relation till min studie. Därefter följer kapitel fyra som behandlar min 

metod multimodal kritisk diskursanalys samt redogör för material och metodkritik. Här finns 
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också de analysbegrepp som härrör från teori som jag applicerar på min analys. Kapitel fem är 

avlagt för resultatredovisning följt av kapitel sex som för en diskussion av analysresultatet i 

relation till frågeställningarna. I kapitel sex finns också min slutsats där jag kort sammanfattar 

mina frågeställningar samt ger förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning som ligger under kapitel sju.  

2.0 Tidigare forskning  
Nedan redogörs för tidigare forskning inom ämnet Corporate storytelling. Genom att studera 

tidigare forskning av Corporate storytelling går det att definiera och avgränsa 

uppsatsområdet. Kapitlet börjar med en överblick över forskningsfältet, där vissa mönster 

som identifierats presenteras. Avslutningsvis diskuteras den tidigare forskningens relation till 

min studie.  

 

Först och främst bör uttryckas att det är ett relativt nytt forskningsfält vilket innebär att det 

inte existerar mängder med tidigare forskning inom ämnet, framförallt inte inom medier- och 

kommunikation. Corporate storytelling är ett tvärvetenskapligt fält där flera ämnesdiscipliner 

verkar exempelvis marknadsföring, psykologi, språkvetenskap och kommunikation 

(Johansson 2005, 17). På grund av detta har det varit något komplicerat att finna tematiska 

mönster i texterna, eftersom alla discipliner tillämpar olika teorier och metoder (Johansson 

2005, 20). Däremot har vissa mönster ändå identifieras, för det första studiernas inriktning på 

användar- eller sändarperspektiv, för det andra användandet av narrativ teori och 

sociosemotisk teori och för det tredje forskning med fokus på hur corporate storytelling 

verkar som metod mellan olika kulturer och heterogena grupper.  

Vidare är det en stor mängd litteratur inom ämnet Corporate storytelling som inte utgör 

empiriska studier utan snarare redogörelser för olika begrepp och definitioner inom ämnet. 

Alltså litteratur som argumenterar för varför företag och organisationer bör använda 

storytelling som strategi, och på vilket sätt de gör det bäst (se exempelvis 

Herskovitz, & Crystal 2010). Förekomsten av mängden artiklar av detta slag påvisar den 

avsaknad av vetenskaplig forskning som ovan nämnt råder inom forskningen av ämnet 

Corporate storytelling. 
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2.1 Mottagar- och sändarperspektiv 

Det går att identifiera en skiljelinje mellan forskning som fokuserar på hur storytelling 

används av en organisation och forskning som fokuserar på vad storytelling har för effekt på 

mottagarna. Ett exempel på en studie som har ett sändarperspektiv är Springer och Moraru 

(2015) som har studerat ett 40-tal reklamfilmer från olika delar av världen för att se hur dessa 

gestaltas utifrån struktur, språk och narrativitet. Reklamfilmerna var alla från globala 

telekomföretag och syftet var att studera hur dessa företag utformade sina reklamfilmer 

genom användningen av storytelling. Studien genomfördes genom en kvantitativ 

innehållsanalys och visade att telekomföretagen från olika regioner hade sina egna sätt att 

berätta historier på. Denna artikel fokuserar alltså på sändaren genom att studera hur 

telekomföretagen utformar sina reklamfilmer.  
 

En liknande studie utfördes av Chang, (2012) som också gjorde en kvantitativ innehållsanalys 

av reklamfilmer. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det existerade skillnader 

i hur ett individualistiskt land (USA) och ett kollektivistiskt land (Taiwan) använde 

storytelling i sina reklamfilmer. Resultatet av forskningen visade att reklamfilmerna i Taiwan 

i större grad använde berättande än reklamfilmerna i USA. Vidare visade studien att de 

reklamfilmer som bestod av berättande också skilde sig åt i de olika länderna på följande tre 

innehållsliga punkter: (1) problem att lösa, (2) psykologiska fördelar med att lösa problemet 

och (3) känslan som upplevdes i processen (Chang, 2012). 

 

Woodside, Sood och Miller, (2008) har genomfört en studie utifrån ett mottagarperspektiv 

som handlar om hur konsumenter uppfattar storytelling genom myter och bilder. De studerar 

huruvida konsumenter oftare väljer en produkt eller en service som förknippas med kända 

stereotypa bilder, med anledning av att de då känner tillfredsställelse. Teorin som används i 

studien är Consumer storytelling theory, vilken bygger på en narrativ teori. Den menar att för 

att avgöra om ett word-of-mouth meddelande är en historia måste hänsyn tas till meddelandets 

struktur. Detta görs genom att studera meddelandets kronologiska och dess kausala karaktär. 

Resultatet visar på att konsumenter framhäver stereotypa varumärken för att de bygger på en 

historia, detta åskådliggör storytellingens kraft att påverka mottagare. (Woodside, Sood och 

Miller 2008, 100-102). 

Sammanfattningsvis kan sägas att av alla artiklar i min forskningsöversikt som härstammar 

från kommunikations- eller marknadsföringsfält används ett sändarperspektiv, medan artikeln 
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som utgår från ett mottagarperspektiv kommer från ett marknadsförings- och psykologiskt 

fält.  

2.2 Transmedia storytelling 
 

Många forskare intresserar sig för begreppet Transmedia storytelling. Termen myntades 

första gången av Jenkins (2003), och har sedan dess förändrat strategierna för produktion av 

både TV och biofilm. Trots att Transmedia storytelling är ett relativt nytt fenomen så har den 

blivit anammad av yrkesverksamma inom medier- och kommunikation samt av forskare inom 

samma disciplin. Att studera Transmedia storytelling kan sägas tillhöra den senaste 

inriktningen av berättelseforskning, den intresserar sig för berättelser på flera områden utöver 

litteratur exempelvis reklam och musikvideor. Nya medier har gett upphov till dessa 

inriktningar och där är transmedial narratologi en av dem (Rehnberg 2014, 40). Begreppet 

transmedia storytelling består av en narrativ struktur där berättelser sträcker sig över flera 

olika medier och ger användare flera möjligheter att ta del av berättelsen. Det gäller dels olika 

språk, exempelvis verbala eller symboliska och dels olika medier, exempelvis bio, TV, sociala 

medier och datorspel. Dessa språkliga och mediala möjligheter bidrar till skapandet av den 

transmediala narrativa världen (Costa Sánchez 2014, 132). 

 

Costa Sánchez (2014) utgick från denna term vid sin fallstudie av företaget Heinekens 

kampanj ”#Dropped by Heiniken”. Costa Sánchez diskuterar hur Corporate storytelling har 

förändrats och blivit mer publik i och med de sociala mediernas expansion, och att företagen 

måste anpassa sig därefter: ”Organisations and their communication strategies, therefore, need 

to be adapted to the new media and communications context” (s. 131). Som nämnts ovan 

användes Transmedia storytelling ursprungligen i sammanhang med filmskapande men denna 

studie är enligt Sánchez den första som studerar en företagskampanj utifrån Transmedia 

storytelling. Genom att studera en Transmedia storytelling-kampanj erhålls exempel på olika 

plattformar som kan användas för att berätta en historia och skapa känslomässiga värden för 

mottagaren. ”Applied to our area of knowledge, the case study can facilitate the examination 

of how a brand uses different platforms in the creation of a transmedia campaign that aims to 

tell a story and create an experience that affords users varying degrees of involvement” (Costa 

Sánchez 2014, 137).  

I en artikel av Laaksonen (2016) studeras hur en organisations externa intressenter genom 
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berättande bidrar till att sprida organisationens rykte. Laaksonen menar att i dagens moderna 

samhälle måste företag acceptera att den kommunikativa omgivningen består av en mycket 

splittrad publik som använder många olika plattformar. Dessa plattformar är exempelvis 

sociala medier, bloggar och mer traditionella medier. I denna forskning uttrycks aldrig 

explicit att det handlar om Transmedia storytelling men då det är fokus på berättelser över 

olika plattformar så kan tolkas att det är en form av Transmedia storytelling inblandat. 

Forskningen utgår från en narrativ teori och i detta fall teoretikern Kenneth Burke som menar 

att narrativitet är ett sätt att förmedla information på och skapa mening i sociala kontexter 

(Laaksonen 2016, 240).  

 

2.3 Studiers användning av narrativ teori 
 

Ett tydligt mönster som går att identifiera i de artiklar som studerats är att de flesta utgår från 

någon form av narrativ teori. Storytelling-teorin (även kallat den narrativa paradigmteorin) 

bygger på tanken om att människan i grund och botten är en historieberättare, och att all 

mänsklig kommunikation bygger på berättelser (Fisher 1987, 8). Berättelser är lätta att förstå, 

lätta att komma ihåg och skapar en grund av trovärdighet (Lämsä & Sintonen 2006). Vidare 

förmodar den narrativa paradigmteorin att människor i åhörarposition använder sitt eget 

förnuft och sin egen rationalitet (som ser olika ut för alla) för att fastställa berättelsen utifrån 

historien de får höra (Barker och Gower 2010, 299). Teorin menar däremot att människan inte 

endast tar beslut utifrån logik utan också genom ”good reason”, något som skapas av faktorer 

så som kulturell bakgrund och historia. Vidare har teorin visat sig vara ett användbart 

kommunikationsverktyg i tvärkulturella sammanhang (Fisher 1984, 8).  

 

Väsentliga begrepp inom paradigmet myntades av Fisher (1984) däribland metaforen homo 

narrans vilket blev ett tillägg för att försöka beskriva vad som är grundläggande för mänsklig 

natur. Metaforen bygger enligt Fisher på Burkes definition av människan som det 

”symbolanvändande djuret”. Det innebär att symboler skapas genom att människan berättar 

och på så vis skapar en mänsklig upplevelse (Fisher 1984, 6).  

Barker och Gower (2010) menar att i dagens komplexa struktur av mänsklig interaktion ligger 

utmaningen i att lyckas kommunicera bland och mellan olika heterogena grupper. Dessa 

grupper skiljer sig åt genom kön, ålder, ras, religion och etnicitet (Lämsä & Sintonen 2006). 
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Barker och Gower har studerat hur dagens mångfald inom organisationer tvingar dem att 

skapa en god organisationskommunikation. Oavsett storlek på företag eller organisation så 

utförs affärer idag ofta över nationella gränser vilket medför tvärkulturella situationer. Barker 

och Gower menar att det mellan kulturer existerar medfödda olikheter (exempelvis skillnader 

mellan individualistiska och kollektivistiska kulturer) som kan komma att påverka 

affärsrelationerna. Multinationella företag är också ofta geografiskt skilda, och även inhemska 

företag har arbetskraft som är skilda och icke homogena. I denna studie används den narrativa 

paradigmteorin (Barker och Gower 2010, 296). Det som diskuterats ovan inom narrativ teori 

kan ses som en fundamental uppfattning om berättelser, framförallt gällande att berättande är 

ett grundläggande villkor för socialt liv (Johansson 2005, 18).  

 

2.4 Studiers användning av sociosemiotisk teori  
 

Även sociosemiotisk teori har varit viktigt inom Corporate storytelling. Rehnberg (2014) har 

utfört en studie där socisosemiotisk teori var en av hennes tre teorier hon utgick ifrån. Inom 

sociosemiotiken ses språket som en förmåga som nyttjas av människor för att uttrycka 

betydelser. Alltså betraktas narrativitet som en resurs för att ge uttryck till betydelser i 

bestämda situationer (Björkvall 2009). Semiotiska resurser är ett nyckelbegrepp inom 

sociosemiotiken som av Björkvall (2009) definieras som ”meningsskapande material som kan 

användas för kommunikation”. Exempel på resurser är bokstäver, bilder, ljud, video etc. 

Vidare anses allt betydelseskapande socialt betingat vilket betyder att betydelseskapandet sker 

inom ramen för särskilda situationer som i sin tur kännetecknas av sociala villkor (Rehnberg 

2014). 

 

Rehnberg (2014) studerar i sin avhandling fyra organisationer; Fjällräven, Max 

hamburgerrestauranger, den kommunala organisationen Malmö stad och en församling i 

Svenska kyrkan. Avhandlingen syftar till att undersöka hur dessa genom corporate 

storytelling arbetar för att nå sina verksamhetsrelaterade mål. De berättelser hon analyserar 

används i organisationernas varumärkesarbete. Det empiriska materialet består av (1) ett 

avgränsat projekt från Malmö stad som nyttjade berättande som underlag, (2) Församlingens 

material som bestod av berättelser som skulle komma att bli en integrerad del av 

verksamheten, och (3) skriftliga berättelser från Max och Fjällräven. Rehnberg har därutöver 
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använt sig av textnära diskursanalyser och kvalitativa intervjuer av marknadscheferna från 

respektive organisation för att erhålla sitt analysmaterial. Det insamlade materialet analyseras 

sedan utifrån redskap hämtade från berättelseforskning, dialogiska- och sociosemiotiska 

teorier. Avhandlingens sociosemitoiska teori kommer till uttryck genom att hon undersöker 

organisationernas berättande som en resurs för att beskriva värden som är ämnade att kopplas 

till särskilda organisationer och varumärken.  

Trendafilov, (2015) har studerat hur motorcykelmärket Harley Davidson lyckats skapa en 

varumärkesidentitet som attraherar en så stor grupp av människor. Intressant är också menar 

Trendafilov, att Harley Davidson lyckats skapa en identitet som fungerar oberoende av land, 

kultur eller det sociala skikt den verkar i. Genom en semiotisk analys studeras Harley 

Davidsons reklamfilm. Trendafilov kommer fram till att då marknaden består av oräkneliga 

mängder varumärken har vi möjlighet att välja hur vi vill uppfattas genom att välja vissa 

varumärken framför andra. Vi köper och konsumerar alltså varumärken för att skiljas åt från 

vissa men gör det samma för att tillhöra andra. Ett varumärke är en bild som symboliserar 

både produkten i sig men också produktanvändarens personliga värderingar som produkten 

kommunicerar. Användningen av sociosemiotisk teori i denna forskning kommer till uttryck 

genom att Trendafilov betraktar produkter som symboler som bär på specifika värderingar: 

”We buy and consume to be somebody different from some people but simultaneously to be 

like some other people. That’s why we should consider a product as a symbol of choice of 

certain values” (Trendafilov 2015, 320).  

 

2.5 Sammanfattnings tidigare forskning 
 

Min studie kommer att utgå från ett sändarperspektiv likt de flesta studier inom Corporate 

storytelling som härstammar från kommunikations- eller marknadsföringsfält. Detta då jag 

har för avsikt att studera hur Airbnbs berättelser community stories är uppbyggda, och vad de 

kommunicerar. Det som gör min studie intressant trots utgångspunkten från ett 

sändarperspektiv är det faktum att berättelserna community stories är konstruerade som om de 

har sin utgångspunkt hos mottagarna. Studier inom Transmedia storytelling har bidragit med 

betydelsefull forskning, och framtidens Corporate storytelling går troligtvis mer och mer i den 

riktningen. Min studie kommer däremot inte att studera fenomenet Transmedia storytelling, 
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men jag kommer att studera en för detta central plattform, nämligen en webbsida, och därav 

anser jag det relevant att beakta dessa studier. 

 

Majoriteten av studierna tar en narrativ teori i anspråk, vilket även jag kommer att göra, men 

jag kommer att fördjupa mig i vissa specifika delar och begrepp. Detta med anledning av att 

jag är intresserad av att studera berättelsernas uppbyggnad och dess värden utifrån ett kritiskt 

perspektiv. I min uppsats kommer jag även att likt Rehnberg och Trendafilov utgå från en 

sociosemiotisk teori, då jag betraktar Airbnbs berättelser uppbyggda av olika resurser vilka i 

sin tur skapar olika värden. Vidare hävdar Trendafilov att ett varumärke är en bild som 

symboliserar både produkten i sig men också produktanvändarens personliga värderingar som 

produkten kommunicerar. I Trendafilovs forskning handlar det alltså om att personer som 

äger en Harley Davidson är på ett visst sätt och har specifika värderingar. Detta är intressant 

då jag kommer att studera berättelser där mottagarna är berättarna och där dessa används för 

att skapa Airbnbs varumärke. I och med att de använder sina mottagare i sina berättelser kan 

något sägas om vilka personliga värderingar som varumärket Airbnb kommunicerar, och hur 

de använder storytelling för att skapa dessa. 

Överlag har identifierats ett intresse för att studera Corporate storytelling utifrån kulturella 

skillnader och skillnader mellan olika heterogena grupper. Trendafilovs (2015) forskning har 

studerat en organisation vars storytelling fungerat på en hel heterogen grupp, alltså oavsett 

vilket land, vilken kultur eller vilket socialt skikt den verkar i. I min studie av Airbnbs 

storytelling kommer jag också att studera berättelser som är ämnade att nå en hetergogen 

grupp då mottagarna kommer från olika, länder, kulturer och sociala bakgrunder. Däremot 

kommer jag till skillnad från Trendafilov att närma mig det med ett kritiskt angreppssätt. Jag 

kommer också att ta Changs (2012) forskning i beaktning där resultatet visade att olika länder 

använder storytelling i marknadsföring på olika sätt. Det blir därmed intressant att studera hur 

Airbnb valt att bygga sin storytelling med tanke på att den ska lämpa sig till en så stor icke-

homogen grupp människor. 

Avslutningsvis kan sägas att jag i denna studie ansluter mig till den nya berättelseforskningen 

i den bemärkelsen att jag inte endast är intresserad av berättelsen som sådan utan också för 

dess värdeskapande karaktär. Min ambition är slutligen att använda traditionella 

narratologiska redskap för att studera berättelsernas uppbyggnad men också att studera dem ur 

ett sociosemiotiskt perspektiv för möjlighet till att identifiera värden däri. 
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3.0 Teori 
I detta kapitel presenteras och diskuteras de teorier som ligger till grund för min studie. 

Teorierna kommer också att fungera som stöd för min analys. Inledningsvis redogörs för 

Corporate storytelling följt av Narrativ teori. Kapitlet avslutas med Sociosemiotisk 

diskursteori.  

3.1 Corporate storytelling 

Begreppet Corporate storytelling definieras som ”organisationsberättande” eller ”berättande i 

organisationer och företag i både interna och externa sammanhang” (Dennisdotter 2008, 12). 

Storytelling som marknadsföringsmetod har sitt ursprung i USA och kom till Sverige runt 

1990-talet, men fick sitt stora genombrott först på 2000-talet. Då insågs värdet av Corporate 

storytelling som ett verktyg för att kommunicera idéer och värderingar om ett varumärke och 

om organisationen (Dennisdotter 2008, 10-11). Till skillnad från förr då traditionell 

marknadsföring var tillräcklig krävs idag mer av organisationer för att lyckas nå ut på en allt 

mer komplex marknad. Med hjälp av Corporate storytelling kan företag och organisationer 

lyckas skapa en unik produkt, en unik tjänst eller ett unikt varumärke trots att de inte är unika, 

utan det som gör dem unika är bland annat deras storytelling. Tidigare forskning visar 

nämligen på att organisationsberättelser kan öka solidariteten till ett företag eller en 

organisation. Det finns även en stor mängd litteratur som beskriver hur en organisation ska gå 

tillväga för att lyckas skapa en framgångsrik organisationshistoria (Dennisdotter 2008, 17).  

Corporate storytelling används både i externa och interna sammanhang genom att 

organisationen skapar, sprider och för vidare en berättelse som förmedlar ett budskap om 

organisationen. I externa sammanhang kan storytelling exempelvis användas av företag eller 

organisationer för att fånga publikens intresse, alltså i marknadsföringssammanhang. Det som 

först möter allmänheten i externa sammanhang är ofta varumärket, vilket medför att 

varumärkets identitet är viktigt. Det gäller att varumärket kommunicerar och uttrycker korrekt 

information och budskap i förhållande till varumärkets värderingar (Dennisdotter 2008, 29). 

Identiteten kan i sin tur skapas just genom användandet av storytelling och utveckla ett värde 

åt publiken genom att dessa blir trogna varumärket. Blir publiken trogna ett varumärke ökar 

varumärkets styrka (Dennisdotter 2008, 30). En annan del av Corporate storytelling i externa 

sammanhang är metoden word-of-mouth. Detta är ett resultat som sker när människor för 

vidare ett företags eller en organisations berättelse till sin omgivning, en omgivning som 

annars eventuellt inte hade nåtts av historian. Lämnar historien en positiv bild av 
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organisationen hos åhörarna kommer den att fortsätta spridas via word-of-mouth vilket 

kommer generera framgång för organisationen (Dennisdotter 2008, 32). Ett exempel på ett 

företag som jobbar med extern Corporate storytelling är ICA som använder det i sin 

marknadsföring (Dennisdotter 2008, 13).  I ICA:s TV-reklam använder de sig av 

berättelsekonsten genom att publiken får följa ”ICA-Stig” och hans anställda i olika 

situationer. Varje reklamfilm visar en kort ofta rolig sekvens där ICA-stig och hans kollegor 

visar upp de varor som för tillfället har nedsatt pris. Denna reklamberättelse är mycket 

omtyckt bland det svenska folket vilket också resulterat i att den spridits via word-of-mouth 

(Dennisdotter 2008, 37).  

När det kommer till Corporate storytelling i interna sammanhang riktar sig berättelserna 

främst till människorna inom ett företag eller en organisation. Kan företaget skapa en god 

historia som lyfter företagets värderingar kan de anställda verka efter denna vilket kommer 

leda till en bra kultur inom företaget. En företagskultur är en organisations gemensamma 

normer och värderingar som ofta ligger till grund för hur de anställda beter sig, men ger också 

riktlinjer för hur olika situationer bör hanteras. Med hjälp av berättelser kan alltså kunskaper 

och erfarenheter kommuniceras från medarbetare till medarbetare (Dennisdotter 2008, 41-42). 

Ikea är ett exempel på ett företag som använder Corporate storytelling som metod för sin 

interna kommunikation. Företaget bygger sin historia kring företagets grundare, Ingvar 

Kamprad som vid mycket ung ålder började sälja tennstickor. Kamprads historia associeras 

med enkelhet, sparsamhet och ödmjukhet något som de strävar efter ska genomsyra 

organisationen (Dennisdotter 2008, 45). Corporate storytelling anses alltså vara ett unikt och 

kraftfullt verktyg i både skapandet av mänskliga relationer och som metod i marknadsföring 

(Dennisdotter 2008, 11). Vad som däremot ofta inte beaktas är att storytelling i grund och 

botten precis som annan marknadsföring är en strategi för att lyckas sälja en produkt eller 

tjänst.  

3.2 Narratologi  

Konsten att hantera och skapa en berättelse kallas för narratologi. Ordet kommer från latin 

där narratio betyder berättelse och logi betyder lära. Ordet är också synonymt med narrativ 

teori (Dennisdotter 2008, 76). Det existerar inte endast en narrativ teori och analys utan flera 

olika sådana. De olika teoretiska traditioner inom narratologin är både sådana som är 

traditionellt kopplade till studiet av berättande, men också mer allmänna kritiska teorier, 

exempelvis strukturalism, psykoanalytisk teori, feministisk analys, hermeneutik, 
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samtalsanalys och diskursanalys (Johansson 2005, 20). Mishler (1997) har arbetat fram olika 

modeller för berättelseanalys för att åstadkomma struktur inom fältet. Modellerna utgår från 

språkteoretikern Hallidays så kallade systemgrammatik och resultatet är tre typologier för 

analys. Dessa är (1) referensramar och kronologiskt ordnande: ”berättandet” och ”det 

berättande”, (2) textens sammanhang och struktur: berättande strategier och (3) berättelsens 

funktioner, sammanhang och konsekvenser (Johansson 2005, 21). Den sista modellen för 

analys, det vill säga berättelsens funktioner, sammanhang och konsekvenser innebär ett fokus 

på berättelsens kulturella, sociala och psykologiska sammanhang och funktioner. Det kan 

innebära berättelser och kultur, berättelsens roll i interaktion, makt, konflikter, motstånd och 

återskapande av erfarenheter (Johansson 2005, 21).  

 

Narratologi används ofta då en organisation eller ett företag ska ta fram strategier att möta 

marknaden med. Det är då ofta produkten, tjänsten eller varumärket som är viktiga karaktärer 

i berättelsen och dessa som i sin tur avgör handlingens ton i form av komedi, satir, romantik 

och så vidare (Dennisdotter 2008, 75). För att en berättelse ska bli framgångsrik i 

marknadsföringssyfte räcker det inte med att den är bra, den måste också uppfylla företagets 

eller organisationens syfte. Av den anledningen måste det klargöras vilket förhållande och 

vilken målgrupp företaget vill nå med hjälp av sin historia.  

 

Hur en organisations eller ett företags historia ser ut är mycket olika, men det finns fyra delar 

som för det mesta påträffas i alla sorters berättelser. Dessa är historiens sensmoral, konflikten 

eller hindret, rollfördelningen och handlingen (Dennisdotter 2008, 76). Den första delen, 

historiens sensmoral ska hjälpa kunden, åhöraren eller medarbetaren att förstå och ta till sig 

budskapet. Historiens sensmoral är de kärnvärden och det budskap som genom berättelsen ska 

tydliggöras. Den andra delen, konflikten eller hindret, är kärnan i berättelsen som för 

berättelsen framåt. En vanlig konflikt är kampen mellan det onda och det goda, men det 

behöver inte alltid vara en konflikt mellan två motsatser som kämpar mot varandra. Det kan 

också vara ett hinder som måste övervinnas, exempelvis något som huvudpersonen måste ta 

sig igenom (Dennisdotter 2008, 77). Rollfördelningen, som är den tredje delen handlar om 

historiens olika karaktärer. För berättelsens åhörare är det viktigt med igenkänning av 

karaktärerna, detta för att de ska identifiera sig och känna empati för rollfigurerna. Det finns 

sju typroller, myntade av Vladimir Propp som i princip all senare narratologi använder sig av. 

Dessa är skurken, givaren, hjälparen, den eftersökta personen, sändaren, hjälten och 

antihjälten. Flera av typrollerna kan innehas av samma person eller så kan flera personer dela 
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samma typroll (Dennisdotter 2008, 78). Den sista delen är handlingen, och den tar form när 

budskapet och konflikten finns på plats. En handling börjar ofta med en beskrivning av en 

plats som skapar förväntningar. Platsen behöver inte vara särskilt märkvärdig men genom den 

plats som väljs kommer olika personers uppmärksamhet att fångas. Genom att exempelvis 

lokalisera platsen till en restaurang lär människor som jobbar inom restaurangbranschen 

lockas till att lyssna (Dennisdotter 2008, 78). Dessa delar kan sägas vara den innehållsliga 

aspekten av en berättelse. Vidare uttrycks innehållet av en mängd olika diskursiva (språkliga) 

verktyg och tekniker som finns för att studera hur en berättelse förmedlas. Gerard Genette har 

skapat en systematisk teori om dessa språkliga verktyg och tekniker vilka utgår från tense, 

mood och frågan om röst (Johansson 2005, 135). Dessa begrepp återkommer jag till under 

metodavsnittet.  

 

Kärnan i narrativa studier är dess tolkande karaktär vilket innebär en systematisk tolkning av 

andra människors tolkningar av dels sig själva och dels sin sociala värld. Forskaren är 

uttolkaren och kan ställa sig frågor så som vad betyder den här berättelsen och vilken mening 

har den? Vid narrativa studier söks ej efter en enda sann tolkning, utan utgångspunkten är att 

varje enskild berättelse står tillgänglig för en mängd olika tolkningar (Johansson 2005, 27).  

Vidare är det inom narratologin även relevant att betona forskarens reflexiva förhållningssätt. 

Det innebär ett systematiskt förhållningssätt mellan den kunskap som produceras (vad) och 

det sätt kunskap görs på (hur). Det innebär att forskaren själv tolkar sin egen konstruktion av 

kunskap, och att man som kunskapsproducent och forskare ser på och definierar den sociala 

verkligheten utifrån en särskild position formad exempelvis av relationer av genus, klass och 

etnicitet. Ett reflexivt förhållningssätt innebär alltså att man som forskare erkänner sig själv 

tillhöra den sociala värld vi studerar (Johansson 2005, 28).  

3.3 Sociosemiotisk diskursteori  

Diskursbegreppet är något komplicerat då det har många omstridda betydelser. Dels 

definieras det olika beroende av vilken disciplin det verkar inom och dels är det beroende av 

vilken teoretiker som använder begreppet. Rent allmänt är en diskurs en utsaga, talad eller 

skriven i ett socialt sammanhang, och olika diskurser kommuniceras i allt, exempelvis i 

politiska tal, nyheter, datorspel och filmer. Även i vardagslivet finns diskurser i form av 

mode, musik, arkitektur, och kroppsspråk. Människans möjlighet att uttrycka dessa diskurser, 

exempelvis genom ord, färg och ljud kallas semiotiska resurser. Diskurserna kommuniceras 

alltså via semiotiska resurser (Machin 2013, 347), och diskursbegreppet blev väsentligt i och 
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med den poststrukturalistiska riktningen, där språkets betydelse accentueras för analys av 

social organisation, makt, och social och kulturell mening, men också för analys av 

subjektivitet (Johansson 2005, 32).  

 

Det går att göra en grov indelning mellan två perspektiv av hur diskurs definieras, (1) det 

lingvistiska och (2) det Foucaultianska (Johansson 2005, 32). Det lingvistiska perspektivet har 

en mer snäv definition av begreppet, där en diskurs är språkljud, orddelar samt ord och fraser. 

Diskursbeggreppet inom det lingvistiska perspektivet kan även innebära ett språkligt 

användande av tal och skrift. Då ses diskursen producerad inte endast innefattande 

lingvistiska element utan också innefattande samtalsdeltagare, platsen och tiden (Johansson 

2005, 33). Det Foucaultianska perspektivet har ett sociologiskt synsätt på diskursbegreppet, 

och utgår från kulturteoretikern Michael Foucaults definition. Diskurs anses här vara en 

historiskt utpräglad form för vetande och diskussion vilken är sammanvävd med relationer av 

makt (Johansson 2005, 33). En sådan maktaspekt är exempelvis den enligt Van Leeuwen och 

Wodak (1999) som anser att vi bör uppfatta diskurser som att de inkluderar eller inte 

inkluderar vissa deltagare, beteenden, mål, värderingar och platser. Det kan exempelvis 

uttryckas genom användningen av ”vi” och ”dem” (Machin och Mayr 2012, 21).  

 

Faircloughs definition av diskurs (som bygger på Michael Foucaults teori) kan sägas integrera 

lingvistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Enligt honom ses diskursen som både text, 

diskursiv praktik och social praktik. Tala och skriva kan ses som en handling men samtidigt 

också som en form av representation av verkligheten. Varje diskursenhet är både ett stycke 

text, en diskursiv handling och en social handling (Johansson 2005, 33). Vidare anser 

Fairclough att det är genom språk som vi formar den sociala världen, alltså att hur vi pratar 

om världen påverkar hur vi skapar samhället och vilken kunskap vi väljer att förakta eller 

hylla. Därav kan också vissa diskurser endast representera specifika gruppers intressen 

(Machin och Mayr 2012, 21). Vid en kritisk diskursanalys ses texten som diskurser, vilka 

Foucault (1980) menar är modeller av världen. Vidare studeras vid en CDA de språkliga val i 

texten för att upptäcka underliggande diskurser och ideologier. En texts språkliga struktur 

fungerar så att den kan framhäva vissa ideologier medan den kan undantrycka andra (Machin 

och Mayr 2012, 20).  

 

Min studie kommer att utgå från Foucaults definition av diskurs, och kan alltså förstås som 

kunskapsordningar med ett inneboende maktanspråk (Johansson 2005, 33). Jag kommer att 
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förstå diskursen som att den verkar över mer än grammatik och semantik och därmed fångar 

vad som sker i sociala, politiska och kulturella sammanhang (Machin och Mayr 2012, 20).  

4.0 Metod och material 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mitt val av metod samt för mitt material. 

Inledningsvis presenteras min vetenskapsteoretiska hållning samt grunden till mitt val av 

multimodal kritisk diskursanalys. Därefter följer en noggrann genomgång av metoden och 

sedan presenteras valda analysbegrepp. Avsnittet avslutar med metodkritik samt en 

presentation av studiens material. 

4.1 Metod  

Valet av vilken metod som ska användas påverkas av det syfte och de frågeställningar som 

undersöks, av det forskningsperspektiv forskaren ansluter sig till och av vilken inverkan 

forskaren själv bedömer sig ha i undersökningsprocessen (Rubin & Rubin 2012, 24). För att 

klargöra ovanstående resonemang ska jag tydliggöra att min uppsats utgår från en 

socialkonstruktionistisk epistemologi. Detta är en vetenskapsteoretisk hållning som 

genomsyrar många nyare teorier om kultur och samhälle (Johansson 2005, 25). Detta 

perspektiv innebär att den kunskap vi har och producerar om världen inte är objektiv. Det 

finns inte en generell sanning och inte en reell verklighet, vilket innebär att undersökningen 

genomsyras av synen på verkligheten som socialt konstruerad. Min epistemologiska 

utgångspunkt betonar alltså vetenskapens uppgift som att tolka dessa sociala konstruktioner, 

och berättelsers mening och betydelse som skapas genom språklig kommunikation i socialt 

samspel (Johansson 2005, 26). Den tolkande karaktären är även kärnan i narrativa studier (se 

3.2), och forskaren kan då ställa sig frågor likt vad betyder den här berättelsen? 

Jag kommer att använda en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som metod men också 

begrepp myntade av Gerard Genette för att besvara mina forskningsfrågor. Då jag studerar 

berättelser ämnar jag använda en metod som faller inom ramen för narrativa metoder, vilket 

MCDA gör enligt Johansson (2012). Narrativa metoder inbegriper de vanligt förekommande 

metoder som används inom både kvalitativ och kvantitativ forskning, exempelvis textanalys. 

Sociolingvister och kommunikationsvetare undersöker också ofta berättelser med hjälp av 

diskursanalys (Johansson 2005, 22) och på grund av ovanstående resonemang anser jag just 

MCDA vara en lämplig metod för mitt ändamål.  
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4.1.1 Utvecklingen från CDA 

För att skapa en så god förståelse för Multimodal kritisk diskursanalys som möjligt, men 

också för att förstå anledningen till mitt val av MCDA ytterligare är det nödvändigt att först 

beskriva en Kritisk diskursanalys (CDA) och dess bakgrund. En huvudsaklig kritik till 

språkforskare har varit frånvaron av forskning som studerar länken mellan språk, makt och 

ideologi. Kritiska diskursanalytiker sökte därför efter metoder och teorier möjliga att fånga 

detta samband, där den kritiska diskursanalysen blev lösningen. Som nämnt under teoridelen 

associeras CDA ofta till Norman Fairclough, Wodak och Van Dijks idéer, men enligt CDA-

analytiker existerar det inte endast en homogen version av CDA, utan en hel del olika kritiska 

närmanden som ändå faller in under CDA. Vad som däremot är gemensamt för alla är åsikten 

gällande språkets betydelse för social konstruktion, det vill säga att språk både skapar och är 

skapat av samhället (Machin och Mayr 2012, 4).  

 

CDA används exempelvis på nyhetstexter, politiska tal, reklam, skolböcker och dylikt för att 

blottlägga strategier som verkar normala eller neutrala på ytan men egentligen kanske bidrar 

till reproduktion. Begreppet ”kritisk” används för att peka på ett kunskapsintresse där 

avslöjanden av idéer, frånvaron och ta-för-givet-antaganden i texten ligger i fokus (Machin 

och Mayr 2012, 5). Av denna anledning lämpar sig en CDA mycket väl för utförandet av min 

analys då mitt syfte är att studera vilka underliggande diskurser som går att identifiera i 

berättelserna. Däremot vill jag även analysera det visuella materialet i berättelserna och därav 

måste jag ta analysen ett steg längre, till en MCDA.  

	

4.1.2 Multimodal kritisk diskursanalys  

Teoretikerna Hodge och Kress (1988) och Kress och Van Leeuwen (1996) ansåg att det 

saknades en precis metod som systematiskt skulle kunna generera en mer riktig analys. De 

hävdade att Hallidays systemgrammatik (1978) som också används inom CDA kunde 

appliceras på visuell kommunikation (Machin och Mayr 2012, 6). En multimodal analys är en 

vidareutveckling av semiotiken som kort kan förklaras som “läran om tecknet” (Bryman 

2011, 506). En Multimodal analys syftar till att analysera olika typer av 

kommunikationsformer även kallat diskurser, så som exempelvis tal, musik, film och design. 

Människans möjlighet att uttrycka dessa diskurser, exempelvis genom ord, färg och ljud 

kallas semiotiska resurser. Diskurserna kommuniceras alltså via semiotiska resurser vilka 

väljs för att väcka speciella känslor och associationer. Med hjälp av en multimodal analys kan 

en bättre förståelse fås för just dessa visuella semiotiska resursers relation till varandra 
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(Rasmussen, 2014). Genom att använda en kombination av multimodal analys och kritisk 

diskursanalys, alltså en multimodal kritisk diskursanalys ges möjligheten att studera hur 

språket skapar mening men också hur semiotiska resurser fungerar tillsammans för att 

frambringa betydelse.  

 

Vid användandet av en MCDA är man intresserad av att studera hur bilder, ljud, och grafik 

tillsammans med text skapar mening utifrån upphovspersonens val. Uppgiften blir för mig 

som använder denna metod att identifiera och blottlägga dessa val genom en noggrann analys, 

och detta genom att vara kritisk. Precis som vid CDA används MCDA för att blottlägga 

strategier som verkar normala eller neutrala på ytan men egentligen kanske bidrar till 

reproduktion. Vidare är grunden inom MCDA också språkets betydelse för social 

konstruktion, det vill säga att språk både skapar och är skapat av samhället (Machin och Mayr 

2012, 10). Genom min analys av berättelserna kan därmed sägas något om hur vi tänker och 

ser på världen. Multimodal kritisk diskursanalys fokuserar inte endast på valen av semiotiska 

resurser utan också på vad de semiotiska resurserna kommunicerar och får för betydelse 

(Machin och Mayr 2012, 10). Genom att använda en multimodal kritisk diskursanalys kan jag 

studera flera komponenter i berättelserna så som exempelvis text, bild, ljud och komposition 

för att undersöka hur dessa tillsammans skapar Airbnbs storytelling.    

  
För att besvara mina forskningsfrågor kommer jag att utgå från en multimodal kritisk diskurs-

analysmetod redogjord av Machin och Mayr (2012). Denna analysmetod är bara en av många 

möjliga metoder att använda vid en MCDA. Anledningen till valet av just denna analysmetod 

grundar sig i att den enligt Machin och Mayr (2012) är lämplig för att analysera hur text, både 

lingvistiskt och visuellt är uppbyggt (Machin och Mayr 2012, 10). Då mitt material är 

berättelser som består av båda dessa anser jag Machin och Mayrs (2012) analysmetod lämpa 

sig bra.  

 

4.1.3 Analysbegrepp  

Jag har valt ut vissa analysbegrepp att utgå ifrån delvis med bakgrund till mitt material och 

delvis utifrån mina forskningsfrågor. Vissa analysbegrepp har således valts bort på grund av 

att de inte lämpar sig, exempelvis begreppet pose (eftersom materialet består av filmer där 

ingen står stilla i en pose) och vissa mycket detaljerade lexikala analysbegrepp. Jag har vidare 

valt att använda alla tre begrepp från Gerard Genettes systematiska teori för att analysera de 
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tekniker som används i en berättelse (Johansson 2005, 135), och det är dessa jag börjar att 

redogöra för nedan.   

4.1.3.1 Tense, mood och röst  

Tense innefattar kategorier så som ordning, varaktighet och frekvens. Med ordning menas 

enligt Genette berättelsens tidsordning. Här diskuteras relationen mellan förloppet i 

berättelsen, den tid som händelserna tar och hur det presenteras samt den tid berättandet tar. 

Även vad som kommer när i berättelsen diskuteras under ordning. Ett exempel på en 

berättelses laborering med tidsordning är användningen av flashbacks. Varaktigheten mäter 

relationen mellan den tid händelserna tar och den tid berättandet tar, och frekvensen innefattar 

hur ofta något inträffar i en berättelse (Johansson 2005, 136). Jag kommer att använda 

begreppet för att studera hur berättelserna är uppbyggda, vad som sker exempelvis i början, 

mitten och slutet. Jag kommer även att kolla på hur frekvent saker används, exempelvis ord 

och ämnen. 

 

Mood refererar till det avstånd som förmedlar berättelsens information. Då studeras vilken typ 

av förmedling som används i berättandet. Sker förmedlingen via text eller ord så är avståndet 

längre än om berättelsen förmedlas via exempelvis film. (Johansson 2005, 138).  Jag kommer 

att använda begreppet på både den visuella delen och den lingvistiska delen av berättelsen. 

Därmed kommer jag att studera huruvida det finns ordval som antingen gör avståndet större 

eller mindre.  

 

Frågan om röst handlar om relationen mellan berättaren och berättelsen. Här studeras frågor 

så som ”vem är berättaren?” och ”i vilken mån finns det en urskiljbar berättarröst?” 

(Johansson 2005, 139). Jag ämnar lägga extra fokus på den lingvistiska delen när jag 

analyserar röst, och därför söka efter ord i berättelsen som kan avslöja vem berättaren är.  

4.1.3.2 Lexikala val 

Till att börja med kan den semiotiska resursen ”lexikala val” studeras. Beroende av vilka 

lexikala val författaren gör skapas en social verklighet där vissa meningar betonas och andra 

undanhålls. Vid en lexikal analys studeras helt enkelt vilka ord som används i texten, där 

texten i mitt fall är de muntliga berättelserna. Vilka typer av ord används i texten, och är det 

vissa ord som används mer frekvent eller andra ord som undviks helt (Machin och Mayr 

2012, 30)? Exempelvis kan det val som görs för att kalla platsen där man bor konnotera olika 

saker beroende på om det kallas ”hus”, ”adress”, eller ”familjehem” (Machin och Mayr 2012, 
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32). Det sista ordvalet konnoterar något mer personligt än de första två. Dessa ordval kan tyda 

på olika diskurser vilka i sin tur anknyter till vissa identiteter och värden som inte alltid 

uttrycks explicit (Machin och Mayr 2012, 30).  

 

I texter kan vi finna vissa ord eller lexikala val som är frånvarande, och beroende av vilka ord 

som används i en text kan något sägas om författarens tänkta lyssnare. Vi kan i en text fråga 

oss vilka ord som saknas utifrån våra förväntningar. Om vi ska läsa en text som ska handla 

om sjukförsäkring förväntar vi oss troligen att stöta på ord som; olycksfall, ekonomi och 

sjukskrivning snarare än ord som; utmaning, utveckling och framgång. Om så är fallet att 

vissa ord saknas kan vi ställa oss frågan varför författaren undvek dessa ord i just detta 

sammanhang (Machin och Mayr 2012, 39).  

 

Ett annat analysbegrepp är lexikala val för att uttrycka auktoritet, där författare på skilda sätt 

genom texten försöker hävda auktoritet över läsaren. Detta kan exempelvis göras genom 

användningen av specialisttermer, något vi ofta ser i reklam för skönhetsprodukter där termer 

används för att konnotera vetenskap och specialistkunskaper (Machin och Mayr 2012, 42). De 

lexikala val för att kommunicera auktoritet kan också användas på motsatsvis för att skapa 

jämlikhet. Används ett språk som domineras av informella ord, och är upplagt mer som en 

vardaglig konversation upplevs texten jämlik och som en dialog mellan två jämbördiga parter 

(Machin och Mayr 2012, 44).  

 

Det är relevant att i en text studera hur framställningen av personer ser ut, detta då det finns 

en mängd olika möjligheter att representera individer och grupper. Detta kan göras genom att 

analysera klassificeringen av sociala aktörer. De val som görs för att framställa personer leder 

till att vissa identitetsaspekter framhävs medan andra åsidosätts (Machin och Mayr 2012, 77).  

 

En sådan framställning att studera är huruvida aktörer beskrivs som individualister eller 

kollektivister. Det är skillnad på exempelvis ”Två soldater, Anders Smith och Anna Svensson 

dödades i en bilbomb” och ”militärer dödades i en bilbomb”. Det första exemplet upplevs 

som mer personligt eftersom personerna lyfts fram vid namn medan det andra exemplet 

fungerar på motsats vis. Intressant är att ställa sig frågan vilka parter som framställs som 

individualister och vilka som framställs som kollektivister (Machin och Mayr 2012, 80).  
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Vidare kan aktörer i texter bli försedda i termer med antingen vilka de är (nomination) eller i 

termer med vad de gör (functionalisation). Det är exempelvis skillnad mellan ”Barack Obama 

sa att demokratin kommer vinna” och ”Presidenten sa att demokratin kommer vinna”. 

Användningen av nomination upplevs mer personlig medan användningen av 

functionalisation upplevs mer officiell (Machin och Mayr 2012, 81). Jag kommer att använda 

begreppet för att studera huruvida aktörerna beskrivs utifrån vad de tycker om att göra eller 

utifrån vad de jobbar med, eller både och.  

 

Användningen av vi och dem är en annan framställningsaspekt att titta på. Dessa används för 

att placera läsaren för vissa idéer och emot andra idéer. Textproducenten kan genom 

användningen av vi och dem få fram sina egna idéer men som om de vore läsarens idéer. Ett 

exempel på detta är meningen ”Vi lever i en demokrati, och det är vi stolta över”. I och med 

att betraktaren läser detta så lägger texten orden i munnen på läsaren. Användningen av vi är 

något opålitlig då den emellanåt används för att göra vaga yttranden och dölja maktrelationer 

(Machin och Mayr 2012, 84). 

 

4.1.3.3 Visuella semiotiska val 

Texter vi stöter på kommuniceras oftast inte endast med hjälp av ord utan också genom icke-

lingvistiska semiotiska resurser, exempelvis bilder. Då mitt material består av filmatisering är 

dessa begrepp relevanta att beakta. Bilder kan analyseras utifrån två aspekter, dels vad bilden 

denoterar och dels vad den konnoterar (Machin och Mayr 2012, 49). För att studera vad en 

bild dennoterar kan frågan ställas ”vem och/eller vad är avbildat här?”. En bild på ett hus 

denoterar ett hus, och en bild på en fågel denoterar en fågel. Bildens denotation är däremot 

inte det primära eller det enda syftet för bilden utan det bilden föreställer används för att 

konnotera idéer. För att studera vad en bild konnoterar kan frågan ställas ”vilka idéer och 

värden kommuniceras genom det bilden föreställer och på det sätt det föreställs?”. Om bilden 

på huset föreställer ett stort och fint hus kan den exempelvis konnotera rikedom (Machin och 

Mayr 2012, 50).  

  

Visuell text kan studeras genom att titta på de idéer och värden som kommuniceras genom 

analysbegreppen attribut och objekt. Exempel på objekt i en bild kan vara en dator, en 

handväska, ett tomt skrivbord eller en persons kläder och frisyr. Här studeras alltså hur 

diskurser kommuniceras genom olika objekt. Mycket av det som kommuniceras med hjälp av 
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objekt är saker som ej explicit uttrycks i texten utan implicit framkommer i bildens relation 

till texten (Machin och Mayr 2012, 51-52).  

 

Vidare kan studeras hur omgivningen används för att kommunicera generella idéer och hur 

den används för att konnotera diskurser, värden samt identiteter. En bilds omgivning kan ge 

oss som betraktare en vision av vad som utspelar sig utan att det står explicit. Exempelvis om 

vi ser en bild av en kvinna som sitter i ett rymligt kontor med stora fönster och högt i tak så 

ger det andra konnotationer än om samma kvinna hade suttit i ett litet trångt kontor. Det är 

frågan om vad omgivningen vill signalera till läsaren som vi måste ställa när vi analyserar den 

(Machin & Mayr 2012, 52). 

  

I visuellt material är det även intressant att studera analysbegreppet blick. Enligt Kress och 

van Leeuwen (1996) kan bilder göra två saker, nämligen erbjuda och kräva. Om en persons 

blick är riktad ut mot oss som studerar bilden skapar det två funktioner. Dels blir vi som 

betraktare av bilden bekräftade och dels så kräver bilden något av oss som betraktare. Den ber 

betraktaren om något, och precis som när någon tilltalar oss i social interaktion, förväntas vi 

ge någon form av respons (Machin & Mayr 2012, 71). I bilder där personers blick inte är 

riktad ut mot oss skapas en annan typ av effekt. Det finns inget krav på respons från 

betraktaren, och denne blir istället erbjuden att betrakta bilden som information (Machin & 

Mayr 2012, 72).  

 

Av samma anledning som det är intressant att studera hur framställningen av personer ser ut i 

text är det relevant att studera hur framställningen av personer ser ut i visuellt material 

(Machin och Mayr 2012, 100). En sådan framställning att analysera är huruvida aktörer 

skildras som individualister eller som specifika grupper. Aktörer kan alltså bli skildrade 

genom stereotypa representationer av exempelvis, kläder och hår, men även psykiska drag. I 

vissa fall om dessa stereotypa skildringar skapar negativa konnotationer kan det bli 

nedsättande eller diskriminerande. (Machin och Mayr 2012, 102).  

4.2 Metodkritik 

4.2.1 Reliabilitet och validitet 
Inom samhällsvetenskaplig forskning existerar en oenighet kring huruvida validitet och 

reliabilitet är applicerbara på kvalitativ forskning. Detta då validitet och reliabilitet i stor grad 

handlar om mätning, något som ofta inte är betydelsefullt inom kvalitativ forskning (Bryman 
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2011, 351). Däremot eftersträvas självklart även inom kvalitativ forskning en möjlighet till att 

styrka forskningens vetenskaplighet, något som kan göras på olika sätt. Ett sådant är det enligt 

Ekström och Larsson (2010) där begreppen giltighet och tillförlitlighet används. Giltighet 

innebär att argumenten som används ska vara relevanta för den pågående forskningen och ett 

argument är giltigt om det har med saken att göra (Ekström & Larsson 2010, 14). 

Tillförlitligheten handlar om huruvida de uppgifter som anges i forskningen är riktiga och 

huruvida forskningen utförts på ett korrekt sätt. Ytterligare ett annat sätt enligt LeCompte och 

Goetz (1982) är att utgå från termerna extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och 

intern validitet (Bryman 2011, 352).   

 

Extern reliabilitet står för den utsträckning en undersökning kan replikeras, det vill säga 

upprepas. För att kunna replikera en forskning krävs ett mycket tydligt tillvägagångsätt från 

forskarens sida. Går det inte att replikera en forskning, det vill säga att det inte går att 

reproducera en forskares resultat kan resultatets externa reliabilitet ifrågasättas (Bryman 2011, 

169). Det är i många fall svårt att uppfylla detta kriterium inom kvalitativ forskning eftersom 

det är omöjligt att frysa en social miljö. Dessutom grundar sig kvalitativ forskning ofta på 

forskarens egen uppfattning av vad som är viktigt och forskarens egna intressen vilket också 

försvårar replikation (Bryman 2011, 368). Kritik riktad till MCDA anser att metoden mer är 

en övning i tolkning och inte en korrekt analys. Detta alltså eftersom vad forskaren väljer att 

analysera anses vara en fråga om subjektivitet och handla om att vi tolkar saker och ting olika 

(Machin & Mayr 2012, 210). En MCDA är en kvalitativ forskningsmetod, och kritik som 

riktats till kvalitativa forskningsmetoder är ofta just den externa reliabiliteten, nämligen att de 

är svåra att replikera (Bryman 2011, 352). Jag är medveten om denna problematik och strävar 

därför efter att noggrant beskriva mina analysbegrepp och hur de används, samt redogöra för 

teori och metod på ett systematiskt sätt. Dessutom nämner jag det forskningsperspektiv jag 

ansluter mig till för att öka förståelsen för min analys. 

 

Intern reliabilitet handlar om att medlemmarna i ett forskarlag är överens om hur de ska tolka 

det de ser och hör (Bryman 2011, 352). Eftersom jag är ensam i undersökningen är detta inte 

relevant för mig att beakta.  

 

Intern validitet menar att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer denne utvecklar. I min studie appliceras de begrepp som 

presenteras i teoridelen och metoddelen på berättelserna jag analyserar (Bryman 2011, 352). 
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Mina begrepp härstammar från teorier och mina slutsatser och resultat stärks av att de är tätt 

sammanbundna i teori då berättelserna analyseras med begrepp ur mina teoretiska 

utgångspunkter.  

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning forskningens resultat kan generaliseras till 

andra situationer och andra sociala miljöer. Detta är något som ofta blir problematiskt inom 

kvalitativ forskning, eftersom fallstudier ofta används som metod och därmed begränsade 

urval (Bryman 2011, 352). Även i min studie blir den externa validiteten problematisk 

eftersom jag har ett litet empiriskt material. Jag studerar endast en organisations storytelling 

och ett fåtal berättelser vilket inte gör det möjligt att generalisera resultatet till andra 

situationer utan det kommer att vara begränsat till Airbnbs community stories. Därmed sagt 

betyder det inte att kunskapen som framkommer är betydelselös. Ekström och Larsson (2010) 

menar att en enskild fallstudie kan bidra med underlag för nya teorier beskrivande 

grundläggande egenskaper i olika sociala kontexter. Dessa sociala kontexter är exempelvis 

språket, sociala interaktioner, sociala organisationer och samhällssystem (Ekström och 

Larsson 2010, 18). Och det är dessa grundläggande egenskaper jag ämnar söka i min studie.  

 

Vid samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att beakta de etiska aspekterna som 

föreligger. Det handlar om frågor rörande hur individerna som studeras ska behandlas och om 

det finns vissa aktiviteter som man bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med de 

personer som studeras. Grundläggande etiska frågor rör integritet, anonymitet, frivillighet och 

konfidentialitet (Bryman 2011, 131). Eftersom mitt analysmaterial dels består av material som 

redan existerar och dels då materialet finns på ett offentligt och lättillgängligt sätt behöver jag 

ej prioritera denna fråga (Bryman 2011, 142). 

    

4.2.2 Fördelar med metoden 

En fördel med att använda en multimodal kritisk diskursanalys är att jag får möjlighet till att 

studera visuella tecken och dess betydelse utöver endast texten vilket en kritisk diskursanalys 

gör. Genom att använda en multimodal kritisk diskursanalys kan jag få fram underliggande 

diskurser i text och bild i relation till varandra. Det är ingen tvekan om att forskningar med 

multimodal kritisk diskursanalys som metod har lyckats lyfta viktiga frågor gällande ideologi 

och makt (Machin och Mayr 2012, 215), och därav anser jag mitt metodval vara väl motiverat 

trots ovannämnd kritik.  
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4.3 Material 

Airbnbs community stories består allt som allt av 17 berättelser. Av dessa är sex stycken 

filmatiserade och de övriga berättelserna består av text med tillhörande bilder. Alla 

community stories finns på Airbnbs webbsida www.airbnb.se/stories. Överst på webbsidan 

spelas ett bildspel med berättelserna (se figur 1), och under ligger alla berättelser med en 

stillbild till varje (se figur 2). Rubriken över dessa stillbilder är ”Stories from the Airbnb 

community”. Under varje stillbild står landet och staden där personen det handlar om kommer 

ifrån, samt en kort mening om vad berättelsen handlar om. Varje berättelse berättas av 

människor som antingen hyr ut sin lägenhet via Airbnb eller hyr andras lägenheter via Airbnb. 

Personerna som berättar sina historier kommer från olika länder, där majoriteten av 

berättelserna berättas av personer från USA, därav 10 stycken. Två berättelser berättas av 

personer från Storbritannien och de resterande berättelserna berättas av personer från Japan, 

Brasilien, Island, Kina och Sydkorea. Det är endast berättelser från USA och Storbritannien 

som är filmatiserade, fyra stycken från USA och båda två från Storbritannien.  

 

 
(Figur 1, airbnb.se/stories) 
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(Figur 2, airbnb.se/stories) 

 

Då jag i denna studie tillämpar en kvalitativ metod och ämnar göra en djupgående 

diskursanalys är 17 berättelser en för stor mängd material att analysera (Bryman 2011, 372). 

Därav har jag avgränsat mig till att endast analysera tre av dessa berättelser och har då valt ut 

tre filmatiserade berättelser. Anledningen till att jag valt att analysera endast filmatiserade 

berättelser är på grund av att rörligt material är en växande trend inom Corporate storytelling 

(Costa Sánchez 2014, 129) och därför känns mer relevant och intressant.  

 

De tre berättelser jag valt ut är följande; ”Michael”, ”Tessa” och ”Judith”, där Michael och 

Judith båda kommer från USA och Tessa kommer från Storbritannien. Jag är medveten om att 

detta val leder till att jag endast analyserar berättelser berättade av personer från västerländska 

länder. Jag anser däremot ej att detta är något problem då jag ändå inte kunnat säga något om 

eventuella skillnader mellan västerländska länders berättelser och icke-västerländska 

berättelser eftersom det är för få berättelser för att kunna hävda något sådant. Dessutom är 

mitt syfte att studera berättelsernas inre relationer och funktioner och därav är det ändå inte 

relevant att göra en sådan jämförelse. Berättelserna är mellan 2-4 minuter långa och berättas 

av människor som antingen hyr ut sin lägenhet via Airbnb eller hyr andras lägenheter via 

Airbnb. De tre berättelserna som analyserats har transkriberats och följer som bilaga i 

uppsatsen. 
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Jag har använt mig av ett så kallat målstyrt urval. Det innebär att materialet (vilket i mitt fall 

är berättelserna) väljs strategiskt för att vara relevant för de forskningsfrågor som formulerats. 

Jag har alltså haft mina forskningsfrågor i åtanke vid mitt urval. Målstyrda urval är icke-

sannolikhetsurval och därmed kan de inte möjliggöra en generalisering till en hel population. 

Jag kan alltså inte uttala mig om berättande eller storytelling i andra kontexter än just den jag 

studerar. Däremot erhålls en förståelse av en social företeelse (Bryman 2011, 392).  

   
Mitt material, dvs berättelserna, klassas som virtuella dokument, vilket innebär dokument som 

finns på internet (Bryman 2011, 499). Ett virtuellt dokument är en datakälla som inte har 

producerats för att en forskare bett om det utan det är något som ”finns där ute” och väntar på 

att bli analyserat. Dokument bör alltid bedömas utifrån fyra kriterier för att avgöra dess 

kvalité, något som även jag kommer att göra i denna studie. Kriterierna är; autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman 2011, 489). Autenticitet handlar 

om huruvida materialet anses äkta och av ett tydligt ursprung. Här bör tas i beaktning att vem 

som helst kan skapa en webbsida på internet. I mitt fall är det däremot tydligt vem avsändaren 

för materialet är, och organisationen är välkänd. Representativitet handlar om ifall materialet 

är typiskt för den kategori den tillhör. Eftersom det ständigt sker förändringar på internet är 

det tveksamt om man någonsin kan veta hur representativt en webbsida är om ett visst tema 

(Bryman 2011, 500). Ett vetenskapligt förhållningssätt kräver dessutom att forskaren är 

varsam i sina generaliseringar. Eftersom jag i denna studie endast studerar ett fåtal fall kan ej 

hävdas att de är statistiskt representativa i förhållande till en stor population, exempelvis 

andra filmatiserade berättelser på internet. Det är alltså inte frågan om generell kunskap på det 

sättet att man kan uttala sig om hur vanligt förekommande något är utan det är istället generell 

kunskap om fundamentala egenskaper och strukturer (Ekström & Larsson 2010, 18). Det sista 

kriteriet, meningsfullhet ska avgöra huruvida materialet är tydligt och begripligt.  

	

5.0 Resultatredovisning  
	
I följande kapitel kommer jag att presentera de analysresultat som framkommit. 

Presentationen är tematiskt ordnad under följande rubriker; berättelsernas uppbyggnad, 

aktörer och identiteter samt betraktaren. Jag redogör för de mest väsentliga mönster som 

funnits i berättelserna och drar paralleller till tidigare forskning och teori. De tre 

berättelserna som analyserats finns transkriberade och följer som bilaga i uppsatsen.  
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5.1 Berättelsernas uppbyggnad  
 

För att ta reda på hur de tre berättelserna är uppbyggda har jag utgått från analysbegreppen 

tense, mood och röst. När det kommer till första delen i begreppet tense, dvs ordningen i 

berättelserna så har identifierats att denna är mycket likartad de tre berättelserna i mellan. 

Berättelserna om Judith och Michael börjar båda med en tillbakablick där de berättar om en 

närstående person som gått bort, och i båda berättelserna visas en bild på denne person. 

Tessas berättelse börjar inte med en tillbakablick utan i nutid på ett café, vilket skiljer 

berättelsen från de andra. Det som däremot är helt identiskt mellan de tre berättelserna är att 

personerna Judith, Michael och Tessa alla har något som tynger dem och försvårar deras 

vardag. För Judith är det sorgen över hennes mans bortgång och att hon därmed inte har 

någon lust till att laga mat längre. För Michael är det dels sorgen över hans pappas bortgång i 

cancer och dels svårigheten han har att betala av både hans egna och hans mors lån. För Tessa 

är det hennes sjukdom ME som fick henne att tappa livsglädjen. I alla tre berättelser berättar 

personerna om detta som tynger dem, och i alla tre berättelser är Airbnb lösningen på deras 

bekymmer. Detta kan kopplas till en del som för det mesta påträffas i alla sorters berättelser 

enligt den narrativa teorin, nämligen konflikten. Konflikten är historiens kärna och det som för 

berättelsen framåt. En vanlig konflikt är kampen mellan det onda och det goda, men en 

konflikt behöver inte bara bestå av kampen mellan två motsatser som kämpar mot varandra. 

Konflikten kan också vara i form av ett hinder som på något vis måste övervinnas 

(Dennisdotter 2008, 77), vilket är precis det vi ser i dessa tre berättelser. Vidare nämns Airbnb 

i alla tre berättelser inte fören i slutet eller i mitten, och uttalas endast en gång i Judith och 

Tessas berättelse, och två gånger i Michaels berättelse.   

 

Därefter skiljer sig berättelserna åt i vad som används frekvent. I Judiths berättelse 

exempelvis är hennes kärlek till matlagning det ofta återkommande. Där finns många 

meningar som har att göra med matlagning, exempelvis; ”And I was no more myself because 

I did not wanted to cook [...]”, och “[...] you know if I make bagels for breakfast they want to 

put syrup on it”. I Tessas berättelse används däremot rakt igenom väldigt frekvent adjektiv 

och metaforer vilket inte görs i någon av de andra berättelserna. I Michaels berättelse är det 

istället en frekvent användning av ordet running.  
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När det kommer till varaktigheten så är berättelserna lika på det sätt att alla tre personers 

”intresse” är det som tar upp mest varaktighet. Exempelvis är det en lång beskrivning av hur 

viktigt löpningen är för Michael och en detaljerad beskrivning av Tessas garden center. 

Eftersom att delar i berättelser som får stor varaktighet ofta är viktiga delar i berättelser 

(Johansson 2005, 37), kan därav förstås att personernas karaktärsdrag anses viktiga i 

berättelserna då det är dessa som tar upp mest varaktighet däri, och därmed lyfts fram. 

 

Mood refererar som ovan nämnt till berättelsens avstånd. Eftersom alla tre berättelser 

förmedlas med både talad text och film så är avståndet relativt litet, eftersom filmatiserade 

berättelser har effekten att minska avståndet till betraktaren (Johansson 2005, 36). I både 

Michels och Judiths berättelser är det första som händer att personerna håller fram en bild rakt 

in i kameran vilket resulterar i att det upplevs som om de visar bilden för oss som tittar på 

filmen, och därav blir avståndet direkt från början väldigt litet. Tessas berättelse skiljer sig 

från dessa två då hennes avstånd är stort i början. Detta eftersom hon blir intervjuad det första 

som händer vilket leder till att hon inte tar någon notis om betraktaren.  

 

För att ta reda på vem som är berättaren har jag använt mig av begreppet röst. I alla tre 

berättelser är det explicit att Tessa, Judith och Michael är berättarna. Eftersom det är dessa 

personer som pratar och filmas är det vid en första anblick ingen tvekan om den saken. I 

Judiths och Michaels berättelser förstärks detta av att de i så gott som alla meningar uttrycker 

sig genom att exempelvis säga ”After my husband died I found that I [...]”, eller “I think it is 

important for me […]”. I Tessas berättelse däremot är det relativt många meningar där 

personen inte framgår, där det alltså saknas ett ”jag”. Exempelvis följande mening: ”The 

supermarkets has expanded to beyond the recognition and its just a lovely place to hang out”, 

som är av generell karaktär (Johansson 2005, 38). Även i Judiths och Michaels berättelser 

förekommer sådana mer allmänna meningar, men skillnaden är att Tessa och Michael lägger 

till exempelvis I think, ”It has a mystic quality I think for a lot of people” vilket leder till att 

”jaget” hos dem framkommer även i de allmänna meningarna.  

 

Vad jag redan kort varit inne på ovan är upplevelsen av att Judith och Michael tittar på en 

person bredvid kameran. Vad som också sker ibland är att jag uppfattar det som att 

personerna i filmerna svarar på frågor. I Tessas berättelse är detta som mest tydligt då dessa 

personer får träda fram i vissa sekvenser. Exempelvis börjar hela Tessas berättelser med att en 

annan person talar. Eftersom det därmed uppenbarligen existerar ”intervjupersoner” i 
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berättelserna kan tänkas att dessa har en viss makt över hur berättelserna tar form, och därför 

kan diskuteras huruvida det är dessa intervjupersoner som är berättare eller om det är Tessa, 

Judith och Michael.  

 

5.2 Aktörer och identiteter 
 

För att analysera vilka aktörer som förekommer och vilka identiteter som skapas använde jag 

mig av vissa lexikala val och vissa visuella val. Alla lexikala val som görs bidrar till 

skapandet av en social verklighet där vissa meningar betonas och andra undanhålls. Efter 

analys har påträffats att de tre berättelserna använder relativt olika lexikala uttryck. Som ovan 

nämnt är running ofta förekommande i Michaels berättelse, och nämns på ett eller annat sätt 

hela nio gånger. Något som jag också identifierade i Michaels berättelse är hur han framställs 

som en upptagen och därmed viktig person. Detta blir tydligt genom följande meningar: 

“Running allows me to channel kind of the workday stress. I have a very stressful job”, “I am 

a senior marketing manager there and we have over 800 performances a year so the phone is 

always ringing and the emails are coming in. There is always something going on. So running 

provides me with an outlet to kind of distress”, “I was handling my mortgage and my mothers 

mortgage and some other financial commitments that made it really tuff to live in New York 

city the way I wanted to live”. Allt detta bidrar till att skapa en mening av att Michael har en 

stressig och upptagen vardag. Att han har mycket på jobbet, han måste betala av sin mors lån, 

han får mycket mail och telefonsamtal osv konnoterar att han är en person med mycket ansvar 

och med många viktiga bollar i luften.  

 

Till skillnad från Michaels berättelse konnoterar istället Judiths att familjen är mycket viktig. 

Detta uttrycks exempelvis genom meningen ”We were very traditional in terms of having 

family dinner together every night”, och mer specifikt användningen av family dinner. Det 

hade blivit lika tydligt om endast dinner hade använts eller eating togehter, men just 

användningen av famliy konnoterar något mer personligt, tryggt och stabilt av hemmet 

(Machin och Mayr 2012, 32). Motsatsvis kan ett exempel tas från Michaels berättelse där 

meningen “I can rent out my second bedroom and second bathroom”, skapar en icke-

personlig känsla jämfört med Judiths meningar.   
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Vidare används i Michaels berättelse många lexikala val som konnoterar att han kan erbjuda 

saker snarare än att gästerna som besöker honom erbjuder saker. Detta blir tydligt exempelvis 

i meningarna “[…]was a concert at Carnegie that I could get them tickets to see. And it just so 

happen that the tickets was in the executive box”, “I was their kind of mentor while they were 

in New York city”, “I feel like I give back to the community. I feel like I am paying it 

foreword”, där han är den som kan erbjuda sina gäster något, och inte tvärtom. I Tessas och 

Judiths berättelser upplevs det på motsatsvis vara så att gästerna är de som erbjuder något.  

 

I min analys är det intressant hur aktörerna i berättelserna beskrivs då valen leder till att vissa 

identitetsaspekter framhävs medan andra åsidosätts. I Judiths berättelse framställs hennes 

avlidne make på ett individualistiskt sätt genom att hon nämner honom, och pratar om hurdan 

han var, jämfört med Michaels berättelse där han vid ett tillfälle nämner två av sina gäster 

som “[…] a couple from Italy who came in […]”. Som nämnt under metoddelen är det 

intressant att ställa sig frågan varför vissa parter framställs som kollektivister och vissa som 

individualister. I detta fall har det troligtvis att göra med att Judiths man anses vara en viktig 

aktör i skapandet av hennes berättelse. Eftersom hon säger ”my husband, he was brilliant. He 

loved everything having to do with theatre, opera, music and entertainment”, skapas ett 

sammanhang mellan att vara brilliant och att älska teater, musik och underhållning.  

 

Vidare har jag analyserat huruvida aktörerna blir försedda antingen i termer för vilka de är 

eller i termer med vad de gör. Här är det Michaels berättelse som skiljer sig något från de 

andra två. Både Tessa och Judith beskriver sig själva utifrån deras intressen och vad de tycker 

om att göra. Tessa pratar om att hon är en person som älskar att skapa vackra saker och Judith 

är som mest sig själv när hon lagar mat. Michael däremot beskriver sig själv utifrån vad han 

jobbar med. Visserligen nämner han också ett av sina intressen, nämligen löpningen, men det 

upplevs inte likt hos Tessa och Judith beskriva honom som person, utan det är hans yrkestitel 

som gör det. Jämför exempelvis ”Running allows me to channel kind of the workday stress. I 

have a very stressful job, I work at Carnegie Hall, I am a senior marketing manager there 

[…]” och “After my husband died I found that I could not even go into the kitchen. And I was 

no more myself because I did not wanted to cook, it did not seem to be any point”. Michael 

beskriver sig alltså i termer med vad han gör (functionalisation) medan Judith och Tessa 

beskriver sig själva utifrån vilka de är (nomination). I sin tur resulterar detta i att Michael i 

större grad upplevs som officiell och Tessa och Judith upplevs mer personliga (Machin och 
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Mayr 2012, 81). Alltså skapas härmed två olika typer av aktörer, en mer formell och en mer 

informell. Den formella aktören är mannen och den informella aktören är de båda kvinnorna.  

 

För att finna vilka aktörer som förekommer i berättelserna och vilka identiteter som skapas 

har jag även analyserat visuella semiotiska val, nämligen attribut och omgivning. Jag har 

identifierat att de attribut som används i Tessas, Judiths och Michaels berättelser alla är olika 

och därmed konnoterar olika saker. Judiths attribut och omgivning exempelvis skapar 

konotationer av trygghet, familj och värme. Tryggheten skapas delvis i scenen när hon säger 

att hon är värd för Airbnb och sitter på sin trapp upp till sitt hus. Huset är fint med blommor 

och grönska och dörren är stor och scenen är filmad underifrån vilket skapar en upplevelse av 

att huset är ännu större. Härmed skapas en känsla av att Judith erbjuder dig att komma och bo 

i hennes stora, fina hus. Inredningen hemma hos Judith konnoterar också trygghet då det är 

traditionella, och rejäla möbler. I hallen filmas tavlor som hänger från taket och ner till golvet, 

detta kan konnotera att kultur får mycket plats i Judiths hem.  

 

Det familjära skapas av många attribut, exempelvis när bilder på hennes barn och familj 

zoomas in. På bilderna skrattar de och ser lyckliga ut, vilket konnoterar att de har haft ett 

lyckligt familjeliv och att Judith då antagligen är en bra förälder. I många scener finns vackra 

buketter med blommor, antingen i bakgrunden eller i fokus, vilket kan ge en konotation av att 

Judith är omhändertagande då hon lyckas hålla dessa blommor så vackra. I en scen när hon 

pratar om hur mycket hon tycker om barn bjuder hon samtidigt på bär från trädgården. Detta 

skapar en konnotation av att hon är en varm och givmild person.  

 

Michaels attribut och omgivning däremot konnoterar framgång och betydelsefullhet. Under 

hela berättelsen bär Michael en svart kostym, även när han sitter hemma i sin soffa och pratar 

om löpning. Vid ett tillfälle filmas Michaels fötter och då ser betraktaren att han bär löparskor 

tillsammans med kostymen. Detta konoterar att han är en viktig person (på grund av 

kostymen) som ständigt är på språng (på grund av löparskorna). När han pratar om sitt 

intresse löpning så filmas samtidigt en mängd medaljer som hänger på väggen, detta resulterar 

i att betraktaren förstår att Michael också är framgångsrik i sin löpning. Som ovan nämnt 

berättar Michael om sig själv genom att lyfta vad han jobbar med. När han berättar om sitt 

jobb sitter han vid ett skrivbord och skriver på en dator framför sig. Bredvid ligger en stor 

trave med böcker och detta skapar konotationer av att han är en mycket upptagen och 

framgångsrik man. Vid ett flertal tillfällen filmas också namnet på hans arbetsplats, alltså 
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Carnegie Hall. Detta kan innebära att arbetsplatsen anses betydelsefull i berättelsen eftersom 

den är ofta visuellt närvarande. Intressant är scenen där han berättar om sina och sin mors lån. 

Samtidigt som han förklarar att han måste betala av dubbla lån spelar han piano, något som 

inte känns relevant alls för vad han just pratar om. Detta kan kanske konnotera att han har så 

mycket för sig (han spelar ju även piano) att han inte hunnit betala av lånen. Eller möjligtvis 

att pianospelandet ska väga upp för det han säger, att han har lån att betala av men att han är 

en mycket intellektuell och estetiskt begåvad man ändå. 

 

Tessas attribut och omgivning skapar konnotationer av kreativitet, färggladhet och genuinitet. 

I berättelsen är det många närbilder på frukt, grönsaker, vackra blommor och egendomliga 

föremål. Den marknaden Tessa befinner sig på i början av filmen upplevs som enkel, livlig 

och internationell. Detta då det hörs olika språk i bakgrunden och filmsekvenser med icke-

engelsk mat förekommer. Hemma hos Tessa berättar hon om hur mycket hon älskar vackra 

saker, och då menar hon saker som hon har skapat själv, eftersom det är detta som filmas 

under tiden hon pratar. Det som filmas är föremål med olika form, färg och olika material och 

det är svårt att avgöra vad det är för något. Detta leder till att Tessa upplevs som en 

konstnärssjäl. Hon bär en långklänning med batikmönster, något som för många förknippas 

med hippietiden och därmed också kan styrka konnotationen av kreativitet. När Tessa börjar 

berätta om sin sjukdom ME filmas hon stående vid gatan helt stilla medan allt rör sig omkring 

henne, människor, trafiken osv. Detta kan konnotera att livet susar förbi henne medan hon står 

helt stilla kvar, på samma plats som förut. När hon sedan börjar prata om Airbnb och hur det 

har hjälpt henne filmas det upp i en klarblå himmel, vilket kanske görs för att förstärka 

känslan av frihet som Airbnb gav henne.  

 

Ytterligare ett semiotiskt visuellt val jag analyserat är visuell klassificering av sociala aktörer. 

Tydligt är att Judith ler under stora delar av berättelsen. Detta är extra påtagligt när hon pratar 

om barnen. Det bidrar till att skapa en känsla av att hon upplevs som en varm person, precis 

som ovan nämnt också attributen gjorde. Till skillnad från Judith och Tessa så filmas Michael 

ibland väldigt nära, vilket gör att man tydligt ser hans ansiktsdrag. Detta skapar en mer intim 

känsla än om det är filmat på ”vanligt avstånd”, vilket bryter av mot resten av Michaels 

berättelse eftersom den annars upplevs som väldigt formell. Jag kommer att diskutera detta 

mer under nästa rubrik, nämligen vilken relation som skapas med oss som tar del av 

berättelsen.  
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5.3 Betraktaren 

Slutligen har jag använt ett antal analysbegrepp för att studera de relationer som skapas med 

oss som tar del av berättelserna. När det kommer till lexikal frånvaro, alltså ord eller delar 

som förväntas i en situation men inte finns, så ser det relativt lika ut i berättelserna. Det finns 

ingen information om Airbnb överhuvudtaget, inget om hur det går till att hyra eller hyra ut, 

inget om vad man bör tänka på, vilka komplikationer som kan uppstå, vem man kan kontakta 

eller dylikt.  

 

Gällande lexikala val för att kommunicera auktoritet så ser språket som används i de tre 

berättelserna relativt lika ut. I alla berättelser används ett förhållandevis vardagligt språk 

vilket resulterar i att texterna upplevs som jämlika och som en dialog mellan två jämbördiga 

parter, alltså mellan betraktaren och aktören i berättelsen (Machin och Mayr 2012, 44). Detta 

framkommer i användningen av exempelvis personliga pronomen så som ”you”, ”your” och 

”I”, vilka alla bidrar till att skapa en dialog mellan jämbördiga (Machin och Mayr 2012, 46). 

Framförallt i Judiths berättelse används frekvent ”you know”, exempelvis: ”For me to be a 

guest its also a way of give some of the love that’s in you, you know”. I Tessas berättelse 

används ett språk som är väldigt kreativt, målande och som möjligtvis kan upplevas lite 

”flummigt”. Som nämnt ovan används många adjektiv och även en del metaforer, exempelvis 

“[…] expanded to beyond the recognition”, “be medicinal or purely beautiful.”, “These are 

just Oxfam shoes”, “[…] I was so lonely that the wind would whistle threw me”. På grund av 

detta kan språket nog också för vissa uppfattas som svårbegripligt och resultatet blir som att 

hon talar till en viss grupp av människor. 

 

Michaels berättelse skapar viss auktoritet till skillnad mot Tessas och Judiths berättelse. Det 

är somliga lingvistiska val som används för att skapa denna auktoritet, exempelvis när han 

säger “Airbnb allows people who could not normally afford to take a vacation in New York 

city to do it”. Eftersom han själv har råd med att till och med bo i New York, kan detta uttryck 

blir något översittande. Även följande mening, där han nämner vad han jobbar med, “I am a 

senior marketing manager there and we have over 800 performances a year”, skapar en 

auktoritet gentemot betraktaren. Det är egentligen inte relevant för berättelsen vad han jobbar 

som och vilken titel han har, det vill säga att han är ”senior marketing manager”, utan han 

hade lika gärna kunnat berätta att han har ett krävande jobb som tar mycket tid. Genom att 
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uttryckligen berätta vad han jobbar med och hur mycket det är att göra skapar han en bild av 

att han är en viktig person med mycket ansvar och därmed framkallar han auktoritet. 

 

Jag har också analyserat lingvistisk klassificering av sociala aktörer, det vill säga 

användningen av vi och dem. I alla tre berättelser är det relativt få allmänna uttalanden, de 

flesta är uppbyggda av personliga pronomen. I Tessas berättelse är det något mer ofta 

förekommande att orden läggs i munnen på läsaren, även om det inte är särskilt ideligen 

exempelvis; “We have to most extraordinary history of gardens and they can either be 

medicinal or purely beautiful.” Genom att lägga ord i munnen på läsaren likt detta kan 

textproducenten få läsaren att uppfatta det som att det är deras egna ord (Machin och Mayr 

2012, 84). I ett marknadsföringssammanhang, och i Airbnbs fall kan detta vara ett smart sätt 

för att få betraktaren att uppleva det som att denne också tycker att “We have to most 

extraordinary history of gardens”.  

 

Judith använder på ett mycket fåtal ställen “you” på ett sätt där orden läggs i mun på läsaren. 

Intressant är att det görs i denna mening; “For me to be a guest its also a way of give some of 

the love that’s in you, you know”. Med hjälp av denna mening uttrycker hon att det finns 

kärlek inom dig och genom att vara en Airbnb-värd får du möjlighet att ge av den kärleken. 

Genom att hon säger ”the love that’s in you, you know” säger Judith i princip ”det finns 

kärlek i dig och du vet det”, utan att betraktaren kan säga emot. Hon hade lika gärna kunnat 

säga ”the love that’s in me, you know”, eftersom hon faktiskt pratar om sig själv och vad hon 

tycker att värdskapet betyder för henne.  

 

Den sista av mina begrepp som jag analyserat är också ett visuellt sådant, nämligen blick. Jag 

har identifierat att alla tre berättelser mer eller mindre kräver något av läsaren, vilket sker då 

Judith, Tessa och Michael tittar in i kameran, på betraktaren. I verkliga livet fungerar det så 

att när någon talar till dig förväntas du på något sätt agera, och på samma sätt funkar det i en 

berättelse (Machin och Mayr 2012, 70). I dessa tre berättelser blir vi därmed inbjudna till en 

relation och det skapas en förväntan om att vi som betraktare ska besvara denna inbjudan. Jag 

tror att denna relation som skapas mellan läsare och aktörer är mycket viktig för Airbnb då 

berättelsernas syften säkerligen är att läsaren på något vis ska agera. Antingen genom att boka 

ett boende genom Airbnb eller att läsaren via word-of-mouth ska berätta det vidare. Det enda 

som på något vis bryter detta en aning är vid de tillfällen då Tessas intervjuperson träder fram 
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och hon istället talar till honom. Då blir vi som betraktare endast åskådare och ingen respons 

förväntas av oss (Machin och Mayr 2012, 71).  

6.0 Slutsats och diskussion  
I följande kapitel diskuterar jag de resultat som framkommit av min analys på ett mer 

djupgående plan. Diskussionen ämnar också svara på studiens frågeställningar. Jag drar 

även paralleller till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för att se hur min studie 

förhåller sig till dessa. Vidare kommer här att diskuteras huruvida resultaten pekar i någon 

viss riktning och hur det kan undersökas vidare.  

 

6.1 Diskussion  

Min första frågeställning är; hur är berättelserna uppbyggda, och vilken bild skapas därmed av 

Airbnbs verksamhet? För att besvara denna kan sammanfattningsvis sägas att berättelserna är 

olika men att det existerar en grundläggande gemensam uppbyggnad av dem. Vad jag 

identifierat i min analys av dessa tre berättelser är att de alla är uppbyggda av de fyra delar 

som nästan alltid påträffas i alla sorters berättelser, historiens sensmoral, konflikten eller 

hindret, rollfördelningen och handlingen. Särskilt tydligt är att alla berättelserna har en 

konflikt och trots att alla berättelsers konflikter är olika är Airbnb lösningen på dem. 

Berättelserna skapar via olika semiotiska resurser mycket olika men starka karaktärer som alla 

är beredda att öppna sina hem för gäster från hela världen. Detta kan sägas vara historiens 

sensmoral, en del i den narrativa teorin. Historiens sensmoral är det kärnvärde som ska 

förtydligas genom berättelsen, ofta ett ideologiskt eller moraliskt påstående. I dessa tre 

berättelser verkar det vara ”vikten av att dela med sig och att öppna sig för nya människor och 

kulturer berikar livet”, att ”delad glädje är dubbel glädje” osv. Det kommer till uttryck genom 

att alla tre berättelser på något vis beskriver hur livet har förbättrats genom att öppna sitt hem 

och dela med sig av sin vardag, exempelvis; ”I am really crazy about the richness that has 

come in to my life, and let say the opportunity to be of service” eller “For me to be a guest its 

also a way of give some of the love that’s in you, you know. To offer a place for families 

where they can come. Also to receive so much and I love different places and get a sense of 

what life is like in different cultures for different people”.  
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Vidare visar resultatet att Tessa, Judith och Michael alla är personer som framställs som 

kreativa och förhållandevis estetiskt intellektuella. Judith uttrycker tidigt i berättelsen att 

hennes briljanta man älskade teater, konst, opera och underhållning. Här skapas alltså en 

diskurs som säger att en brilliant människa älskar saker som teater, musik och underhållning. 

Jämför med om samma mening istället hade uttryckt ”my husband, he was brilliant. He loved 

everything having to do with soccer, hockey, beer, and competitions”, eller ”my husband, he 

was brilliant. He loved everything having to do with wild life, animals, plants, and non urban 

places”, där det genast skapas helt andra diskurser. Den diskurs som skapas i Judiths 

berättelse utrycker alltså redan från början en positiv inställning till kultur och kreativitet.  

 

Tessas berättelse handlar till större del om hennes kärlek till att skapa, och Michael både 

jobbar med musik och spelar bevisligen piano. Detta skapar en diskurs om vad som anses 

värdefullt, och i detta fall är det kreativitet och estetiskt intellekt. Alltså blir den bild som 

skapas av Airbnb ett företag som värdesätter kulturellt kapital samt öppenhet gentemot nya 

människor och kulturer. Dessa två kan också anses vara historiernas sensmoral, och historians 

sensmoral blir också en del som symboliserar varumärket, det vill säga i detta fall Airbnb. 

Dessutom symboliserar varumärket enligt Trendafilov (2015) också produktanvändarens 

personliga värderingar i och med att de väljer att använda/köpa produkten. I mitt fall innebär 

det i så fall att de människor som väljer att boka ett boende via Airbnb delar kärnvärdet att 

”delad glädje är dubbel glädje” och värdet i kulturella kapitalet.  

 

Vad som också identifierades i uppbyggnaden av berättelserna var uppfattningen om att 

personerna i filmerna ibland svarar på frågor ställda av intervjupersoner. Därmed kan 

diskuteras huruvida det är dessa intervjupersoner som är berättare eller om det faktiskt är 

Tessa, Judith och Michael. Dessutom kan diskuteras hur etiskt korrekt det är att framställa det 

som att berättelserna handlar om dessa personers liv när det kanske egentligen är Airbnb som 

skapar berättelserna och Tessa, Michael och Judith bara är skådespelare. Skulle det vara så att 

de inte är skådespelare utan på riktigt är värdar för Airbnb och berättar sina livshistorier kan 

även då diskuteras hur etiskt riktigt det är att stora organisationer använder privatpersoner för 

att bygga sin persona kring.  

 

Min andra frågeställning var vilka aktörer som förekommer i berättelserna och vilka 

identiteter som skapas. Resultatet visar på att det förekommer tre olika aktörer; den varma och 

familjära Judith, den konstnärliga Tessa och den framgångsrika Michael. För att sammanfatta 
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kan hävdas att attributen, omgivningarna och de sociala aktörerna i berättelserna är olika och 

ger olika konnotationer. Däremot verkar alla berättelser nyttja dessa på ett sätt för att behålla 

eller förstärka en viss typ av person och en viss typ av identitet. Även detta kan kopplas till en 

del enligt den narrativa teorin, denna gång nämligen rollfördelningen. För att berätta en 

historia krävs olika karaktärer, det är nämligen viktigt att den som tar del av berättelsen kan 

identifiera sig med någon av rollfigurerna (Dennisdotter 2008, 77). Kanske är det så att 

Airbnb skapar dessa personer med skilda starka karaktärsdrag för att generera olika typroller, 

där alla kan känna igen sig i någon av dem. Barker och Gower (2010) uttryckte i sin studie att 

i dagens komplexa struktur av mänsklig interaktion ligger utmaningen i att lyckas 

kommunicera bland och mellan olika heterogena grupper. Eventuellt är detta Airbnbs försök 

till att lyckas med just detta, att genom att skapa olika typroller försöka skapa något för alla 

oavsett kön, ålder, ras, religion och etnicitet. Däremot kan frågas huruvida de lyckas med 

detta med tanke på det jag diskuterat ovan gällande historiernas sensmoral.  

 

Ytterligare något som tydligt framkom i min analys var hur framställningen mellan mannen 

respektive kvinnorna i berättelserna skilde sig åt. Med hjälp av semiotiska resurser, både 

lingvistiska och visuella skapas typiskt manliga egenskaper hos Michael och typiskt kvinnliga 

egenskaper hos Tessa och Judith. Mycket i Michaels berättelse tyder på att han är en väldigt 

aktiv person som både löptränar och jobbar hårt. Män porträtteras ofta som aktiva och framåt 

medan kvinnor porträtteras som mer passiva, och det är vad som sker även här. Dessutom 

nämns Michaels jobb väldigt ofta både språkligt och bildligt vilket gör att det upplevs som 

väldigt viktigt i relation till allt annat i berättelsen. Framförallt blir detta tydligt i jämförelse 

med Tessas och Judiths berättelser där deras yrken aldrig nämns. Judiths semiotiska resurser 

skapar en bild av att hon är en varm, familjär och givmild person. Sådana drag, att vara 

väldigt omhändertagande exempelvis, anses i många sammanhang som typiskt kvinnliga 

attribut (O'Barr 2006, 4), och i Airbnbs berättelser tilldelades dessa drag kvinnan och inte 

mannen. För även om det visar sig vara Judiths, Michaels och Tessas helt egna historier de 

berättar så har Airbnb gjort ett val genom att välja att ta med just dem i sina community 

stories. 

 

Michael har visserligen också en familjeroll precis som Judith men då en helt annan. Eftersom 

Michael uttrycker att han betalar av sina egna och sin mors lån förstås därav att han har det 

ekonomiska ansvaret i familjen. Utifrån berättelsen kan det kanske uppfattas som att har han 

fått ta över det ekonomiska ansvaret efter att hans far gick bort. Just ekonomi är också ett 
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ämne som anses vara typiskt manligt (Löfgren Nilsson 2004, 43-45), och Airbnb har tillskrivit 

detta mannen och inte kvinnan.  

 

Vidare berättar Michael många gånger om då han har kunnat vara någon annan behjälplig, 

exempelvis “[…]was a concert at Carnegie that I could get them tickets to see. And it just so 

happen that the tickets was in the executive box”,  “I was their kind of mentor while they 

were in New York city”, “I feel like I give back to the community. I feel like I am paying it 

foreword”. Härmed blir det tydligt att Michael är den som kan erbjuda sina gäster något och 

inte tvärtom. I Tessas och Judiths berättelser däremot upplevs det på motsatsvis vara gästerna 

som erbjuder dem saker, exempelvis nya upplevelser, ett rikare liv osv. Att vara den som 

hjälper och inte den som blir hjälpt, kan även detta anses vara ett typiskt manligt drag. För att 

demonstrera detta kan klassiska barnsagor tas som exempel. Där är det väldigt ofta en fager 

prinsessa som måste blir räddad från det onda av en modig prins. Prinsen, (mannen) måste 

alltså hjälpa prinsessan (kvinnan) som behöver bli hjälpt. Samma mönster ser vi i mina tre 

analyserade berättelser, där Michael är den som hjälper och Judith och Tessa är de som 

behöver bli hjälpta.  

 

Forskning visar (se exempelvis Furnham och Imadzu 2002) att framställningen av stereotypa 

genuspresentationer i reklam har förändrats och blivit bättre till skillnad från förr, men att det 

ändå existerar stora skillnader mellan framställningen av könen. Furnham och Imadzus studie 

utfördes år 2002 och jag kan i min analys idag år 2017 fastställa att stereotypa 

genusframställningar fortfarande existerar. I mitt analysmaterial syns det inte explicit via 

exempelvis avklädda kvinnor, utan det är snarare något som framkommer implicit efter 

analys.  

 

Min tredje och sista frågeställning är vad det skapas för relationer med oss som tar del av 

berättelserna. Resultatet visar på att det språk som används i alla tre berättelserna är ett 

förhållandevist vardagligt språk vilket gör att texterna upplevs som jämlika och som en dialog 

mellan två jämbördiga parter. Språket är något olika berättelserna i mellan där Tessas språk 

exempelvis kan upplevas lite svårt att förstå då hon ibland använder uttryck som kan vara 

främmande. Exempelvis behöver man troligtvis vara insatt i skomode och vintage för att 

förstå vad ”Oxfam shoes” är för något. Michael skapar i sin berättelse en viss auktoritet 

genom att fokusera så pass mycket på sin arbetsplats och sin jobbtitel, och därmed skapas en 

respekt för Michael på ett annat sätt än vad som görs till Judith och Tessa.  
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Som redan nämnt ovan skapas i dessa tre berättelser tydliga aktörer med olika personligheter, 

och troligtvis finner de som tar del av dessa någon där de känner igen sig i lite extra och 

fastnar för. Fastnar berättelsen hos de som tar del av dem, och lämnar en positiv bild av 

organisationen så kommer den enligt Corporate storytelling-teorin att fortsätta spridas via 

word-of-mouth vilket kommer generera framgång för organisationen. Men inte bara positiva 

saker kan spridas via word-of-mouth. Airbnb är ett community och därför kan sägas att både 

de som hyr och de som hyr ut lägenheter i sin tur blir en del av organisationen. Det innebär att 

även de är med och sprider organisationens berättelse, något som också studerades i 

Laaksonen (2016). Där studerades hur en organisations intressenter är med och sprider 

organisationens rykte med hjälp av berättelser. Därav är det relevant att dra en parallell till 

Corporate storytelling-teorin, och mer precist företagskulturen. En företagskultur är en 

organisations gemensamma värderingar och ligger till grund för hur människor i 

organisationen beter sig, men ger också riktlinjer för hur olika situationer bör hanteras. 

Utifrån detta betyder det att om företaget skapar berättelser med vissa värderingar kommer 

dessa skapa en företagskultur som via word-of-mouth eller på annat sätt sprider sig. Det 

skulle i sin tur kunna leda till situationer likt den jag nämnde i inledningen, där Airbnb blev 

kritiserade för misstänkt existens av diskriminering i uthyrningsprocessen. Uttrycker 

nämligen en organisation vissa diskurser som därmed skapar särskilda värderingar kan de 

visas på ett sådant sätt. Jag kan inte uttala mig om att det gick till så i just detta fall, men jag 

kan fortfarande uttala mig om att företagskulturer skulle kunna ha en sådan påverkan och 

utveckling.  

6.2 Vidare forskning  

För fortsatta studier inom detta område kan en kvalitativ innehållsanalys vara av relevans. 

Detta med anledning för att kunna yttra sig om hur företag och organisationer använder 

storyelling i stort. Även för att kunna göra generaliseringar, vilket inte är möjligt i min studie 

då den har en kvalitativ ansats (se 4.1.4).  

 

Min forskning behandlar inte mottagarnas perspektiv på berättelserna, vilket kan anses vara 

en svaghet i min studie. Därför vore ett fokus på mottagarna intressant att studera i fortsatta 

studier. Utifrån mitt analysresultat Med utgångspunkt från min studie kan man söka finna svar 

på huruvida mottagarna uppfattar berättelserna på samma sätt som det som framkom i mitt 

resultat. Märker de av skillnaderna mellan männen och kvinnorna i berättelserna? Fastnar det 
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lite extra för någon av berättelserna osv. Genom att undersöka detta skulle även mina resultat 

bli mer tillförlitliga. Vid en sådan studie vore kvalitativa intervjuer att föredra dels för att 

generera ett resultat baserat på intervjupersonernas egna uppfattning och dels för att få fylliga 

och detaljerade svar. Dessutom finns möjligheten i intervjun att röra sig åt olika riktningar 

vilket ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt (Bryman 2011, 

413).  

 

Eftersom det enligt tidigare forskning existerar skillnader mellan hur olika kulturer berättar 

berättelser (se exempelvis Barker och Gower 2010 eller Chang 2012) skulle det även vara 

intressant att studera hur Aribnb (som finns i hela världen) väljer att arbeta med storytelling 

utifrån det påståendet. Använder de samma berättelser i alla länder? Är berättelserna olika 

beroende på vilken kulter de är ämnade att användas i? Vid en sådan studie skulle en 

kombination av kvalitativ metod och kvantitativ metod vara lämplig för att generera både mer 

djupgående resultat men också generella yttranden.  

 

6.3 Slutsats 

För att sammanfatta ovan diskussion kan sägas att jag efter denna studie kommit fram till att 

det existerar skillnader mellan hur berättelserna framställer mannen respektive kvinnorna. 

Tessa och Judiths berättelser använder semiotiska val med typiskt “kvinnliga” konnotationer 

medan berättelsen om Michael rymmer semiotiska val som är typiskt “manliga”. Vid en första 

anblick är detta inte synligt utan framkommer först efter noggrann analys. Vidare är 

berättelserna uppbyggda utifrån klassiska narrativa verktyg; historiens sensmoral, konflikten 

eller hindret, rollfördelningen och handlingen vilket visar på att de uppfyller de innehållsliga 

aspekterna av en berättelse. Det går också i analysen att identifiera att kreativitet och estetiskt 

intellekt anses värdefullt då alla tre berättelser på ett eller annat sätt betonar detta. Därmed 

skapas en diskurs som uttrycker värdet i kulturellt kapital, och i och med det kan tros att 

Airbnb vänder sig till en medelklasspublik med dessa intressen. Genom att använda blick, 

personliga pronomen och ett enkelt språk skapar berättelserna vidare en jämlik dialog med 

betraktaren och genererar krav på att denne ska agera.  

 

Utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kan fastställas att berättelser i 

marknadsföringssammanhang i de flesta fall fungerar mycket bra. Däremot finns det i 

berättelser alltid underliggande diskurser som är intressanta att studera. Även om berättelserna 
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i min studie vid en första anblick framstår som mycket olika så existerar det en gemensam 

diskurs i dem som säger något om Airbnbs värderingar. Genom att utföra studier likt min kan 

dessa värderingar identifieras och blottläggas för att lyfta viktiga diskussioner i samhället som 

annars kanske hade hamnat i skymundan av framgångsrika organisationsberättelser. Så även 

om Corporate storytelling är på frammarsch och är en framgångsrik marknadsföringsstrategi 

så är det viktigt att kontinuerligt ställa sig kritisk till det och fråga sig ”vad sker egentligen 

när organisationer berättar? 
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Sammanfattning  
Idag behöver organisationer jobba hårdare för att nå ut till sin omgivning, och ofta är 

traditionell marknadsföring då inte tillräcklig. Corporate storytelling, alltså 

organisationsberättelser, kan beroende på syfte användas av företag för att göra dem unika på 

marknaden även om deras tjänster och produkter inte är det. Corporate storytelling ska skapa 

en relation mellan publiken och varumärket och därmed förtydliga vad organisationen vill 

associeras med. Mycket av den kunskap som finns om storytelling visar på att användandet av 

berättelser i det organisatoriska arbetet är en framgångsfaktor. 

Det finns en hel del handbokslitteratur som beskriver hur man på bästa sätt jobbar med 

Corporate storyteling. Däremot existerar det i begränsad utsträckning studier som behandlar 

ämnet från ett kritiskt perspektiv. Corporate storytelling är en strategi för marknadsföring som 

kan skapa en positiv känsla, men samtidigt förmedlas också en bild av samhället genom det 

implicita som reklamen i grund och botten vilar på. Därmed är det intressant att studera en 

organisations storytelling mer djupgående för att identifiera eventuella underliggande 

ideologier och diskurser.  

I denna studie är syftet att studera fenomenet Corporate storytelling ur ett kritiskt perspektiv. 

Det görs genom att undersöka Airbnbs storytelling, som är en del av deras marknadsföring på 

webben www.airbnb.com/stories. Airbnb är en organisation och ett community online för 

uthyrning och bokning av privata boenden, och människor kan hyra andras hem och hyra ut 

sina egna. På Airbnbs webbsida finns ett antal filmklipp där människor som både hyr ut, och 

hyr lägenheter genom Airbnb berättar sina historier, och dessa kallar de community stories. 

Jag ska studera vilka underliggande diskurser som går att identifiera genom att undersöka 

vilka lexikala och visuella semiotiska resurser som används i berättelserna community stories  

samt vad dessa kommunicerar.  

 

Analysen har tagit sin form genom en multimodal kritisk diskursanalys, en form av kvalitativ 

analys. Analysen har vidare gjorts med ett teoretiskt ramverk bestående av Corporate 

storytelling, Narrativ teori och Sociosemiotisk diskursteori. Resultatet visar på att det 

existerar skillnader mellan hur berättelserna framställer mannen respektive kvinnorna. Vidare 

visar resultatet att berättelserna är uppbyggda utifrån klassiska narrativa verktyg vilket visar 

på att de uppfyller de innehållsliga aspekterna av berättelser. I analysen går också att 

identifiera att kreativitet och estetiskt intellekt anses värdefullt då alla tre berättelser betonar 
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detta. Därmed skapas en diskurs som uttrycker värdet i kulturellt kapital. Dessutom, genom 

att använda blick, personliga pronomen och ett enkelt språk skapar berättelserna en jämlik 

dialog med betraktaren och genererar krav på att betraktaren ska agera.  

Även om berättelserna i min studie vid en första anblick framstår som mycket olika så 

existerar det en gemensam diskurs i dem som säger något om Airbnbs värderingar. Genom att 

utföra studier likt min kan dessa blottläggas för att lyfta viktiga diskussioner i samhället som 

annars kanske hade hamnat i skymundan av framgångsrika organisationsberättelser. 
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Bilagor  
 

Transkribering, Judith 
	
This is a picture of my husband. We had a lot of fun! 

My husband, he was brilliant. He loved everything having to do with theatre, opera, music 

and entertainment. I knew the minute I saw him that I was going to marry him.  

 

After my husband died I found that I could not even go into the kitchen. And I was no more 

myself because I did not wanted to cook, it did not seem to be any point. There wasn’t 

anybody to cook for. That was really when I got the idea of going online.  

 

My name is Judith and I am a host of the Airbnb.  

 

New york is not like most places in the world. People dream of coming to New York their 

whole life. It has a mystic quality I think for a lot of people. Everyone has to come and 

experience it for themselves.  

 

I am really crazy about the richness that has come in to my life, and let say the opportunity to 

be of service. I specially like hearing the kids you know interpret what they have been seen. 

And when they first see a bagel, you know if I make bagels for breakfast they want to put 

syrup on it. I just enjoy to introduce New York living. 

 

We were very traditional in terms of having family dinner together every night. It was a very 

important part of oar family and this is where we would all eat. I have four children, it was a 

center of family life, a center of what we share. 

 

For me to be a guest its also a way of give some of the love that’s in you, you know. To offer 

a place for families where they can come. Also to receive so much and I love different places 

and get a sense of what life is like in different cultures for different people. So it is like the 

whole world comes to me, I don’t have to move.   
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Transkribering, Michael 

I started running when I was.. it was actually 2003 I was 26. I started running to kind of pay 

tribute to my father who was a runner.  

 

This is a picture of my father in 1980 running the marine marathon. He started running to stay 

fit and kind of channel the stress out of his life threw running.  

 

And emn.., I lost him to cancer in 2003, so I decided all right, I am going to do one or two 

marathon a year to pay tribute to him. And I kind of got addicted to it.  

 

This is a photo of me when I was running in 2006 New York city marathon. I think it is 

important for me to have both of those photos to kind of carry on the tradition that he started 

and now I am carrying. And it is funny because the look on his face is of pain because he is 

on mile 24, which I remember very well because that is when you’re hurting the most. And its 

just funny because I feel his pain and I feel it twice a year, so it reminds me of that. It’s a 

good bounding moment between father and son I think.  

 

Running allows me to channel kind of the workday stress. I have a very stressful job, I work 

at Carnegie Hall, I am a senior marketing manager there and we have over 800 performances 

a year so the phone is always ringing and the emails are coming in. There is always something 

going on. So running provides me with an outlet to kind of destress. 

 

I was handling my mortgage and my mothers mortgage and some other financial 

commitments that made it really tuff to live in new york city the way I wanted to live so I 

found out about Airbnb and I thought this is perfect, I can rent out my second bedroom and 

second bathroom. Once I started doing it I meet the most amazing people from all over the 

world.  

 

I had a couple from Italy who came in and they was just the cutest couple and it just so 

happen that there was a concert at Carnegie that I could get them tickets to see. And it just so 

happen that the tickets was in the executive box. So it just worked out that I was able to snag 

those tickets give it to them and they just went nuts. It was just so unique because I also fell 

this kind of connection that I was their tour guide, I was their kind of mentor while they were 

in new york city.  
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I feel like I give back to the community. I feel like I am paying it foreword. Airbnb allows 

people who could not normally afford to take a vacation in new york city to do it. I am now 

learning how all this different people from different places in the world think, and how they 

act and how they see new york city. And what they value in their vacations. So it is constant 

entertainment. I mean, it is never a dull moment when you are a host. 
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Transkribering, Tessa 

Person 1- This is ca.. cam, Camden.  

Tessa - Camden town. The coolest part of London.  

What I love about Arensini is all their fresh vegetables they have on display and how they 

present all their fresh produce. And they come from a festival food background so they know 

that food has to be very visual, it has to be fresh and it has to be handleable. And I love this 

great little neighborhood café.  

 

Person 1 - so Tessa where are we right now?  

Tessa - We are at the coolest place in London, and it´s called Camden lock. It is where 

London fashion starts, it is a place to meet. The supermarkets has expanded to beyond the 

recognition and its just a lovely place to hang out. I normally come quite early in the morning 

to look around and see what stores has changed what present things are happening just so I 

can keep up to date.  

 

We have to most extraordinary history of gardens and they can either be medicinal or purely 

beautiful. I love this garden center. It’s a little haven of gorgeousness, its just packed full of 

sights and smells and colors and shapes. And it is in an part of Camden that is quite quiet and 

then you come in to this little tiny area and it is a burst into your senses.  

 

What I love doing is taking vintage costumes and then embalengeing them. I am an 

embalinging of memories I would guess. These are just Oxfam shoes and a bit of feathers and 

ribbon and I just love doing stuff like this. It makes me very happy. And they are outrageous! 

And people just go round and go “wow”, and I have done it cheaply from lots of relatives 

stuff, from stuff I picked from junkshops from things I made and charity shops. I just stick it 

up and somehow it works.   

 

For me to see beautiful things is important particularly when I was ill and I couldn’t do 

anything to actually rest my eyes on beautiful things. It was stimulating, calming and 

enormously heartwarming to have these things.  

 

Person 1 – can you tell us a little bit about how you went from this, working hundred hours a 

week as you know a location manager in film to doing what you do now. 
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Tessa - Because I was very fit and had always worked really hard I carried on until I literally 

draw myself into the ground. And I got something called ME. ME put it simply is your hard 

drive is gone, or you’re working on an empty battery. And I carried on working just feeling 

dreadful until basically my body stopped. ME is incredibly isolating. You are on your own 

most of the day, you can´t have conversations with people, you usually lying in a dark room. I 

got to a stage when I thought is this always going to be so, what can I do? 

 

And what Airbnb has enabled me to do is contribute, meet people from all over the world who 

are on the hold really, really interesting. I can do things at my own pace, I can have people 

when I choose, I don’t have to worry about the financial future. Being on my own thinking 

how on earth can I be with this, to a situation when people come to me and it gives me energy 

and it inspires me. I have discovered a whole creative side of me. 

 

There was a time in my life when I was so lonely that the wind would whistle threw me. I 

thought this is it, I am never going to feel different from this. This will always be so. And this 

will always be so is the biggest hurdle to get over.  

 

Person 1 - Yeah 

 

Tessa - And I had that for many years.  

 

Person 1 – Yes.. 

 

Tessa - But I don’t have that now. 
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