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Sammanfattning 

Författare:  Linnéa Gustafsson & Sara Kallstenius 

Bakgrund: Storytelling är ett fenomen som funnits i flera århundraden. 

Sammanfattningsvis handlar det om hur kraften av berättelser utnyttjas 

för olika syften. Storytelling används bland annat som en 

marknadsföringsstrategi för att stärka och bygga varumärken. Idag måste 

företag ses som genuina för att differentiera sig från andra varumärken. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett företag kan använda sig av 

storytelling som marknadsföringsstrategi, illustrerat av varumärket 

Johnnie Walker. 

Metod: En fallstudie där varumärket Johnnie Walker analyseras utifrån teorier 

inom storytelling. Både deskriptiva och normativa teorier beaktas för att 

ge olika perspektiv på hur ett företag kan arbeta med storytelling. 

Teorierna som användes var Fyra Element av Storytelling, Story War Lens, 

Escalas Narrativa Strukturkodning, Eight Different Narrative Patterns och 

Impression Management Theory.  Empirin bestod av sekundärdata från 

Johnnie Walkers hemsida, där företagets hemsida och reklamfilm The 

Man Who Walked Around The World studerades. 

Slutsats: Johnnie Walkers har en genuin story som stämmer överens med teorierna 

inom storytelling. Storyn har olika kommunikationssyften på hemsidan 

och i reklamfilmen. 

Nyckelord: Storytelling, marknadsföringsstrategi. 
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Abstract 

Authors:  Linnéa Gustafsson & Sara Kallstenius 

Background:  Storytelling is a phenomenon that has existed for several centuries. It is 

basically about how the power of stories is being used for different 

purposes. Storytelling is being used as a marketing strategy to strengthen 

and build brands. Today companies must be regarded as genuine in order 

to differentiate themselves from other brands. 

Objective:  The purpose of this study is to investigate how a company can use 

storytelling as a marketing strategy, illustrated by the brand Johnnie 

Walker. 

Method:  A case study in which the brand Johnnie Walker is analyzed through 

theories in storytelling. Both descriptive and normative theories are 

considered in order to provide different perspectives on how a company 

can work with storytelling. The theories used were the Four Elements of 

Storytelling, Story War Lens, Escalas Narrative Structure Coding, Eight 

Different Narrative Patterns and Impression Management Theory. The 

empirical data consisted of secondary data from Johnnie Walker's website, 

where the company website and commercial The Man Who Walked 

Around The World were studied. 

Conclusion:  Johnnie Walker has a genuine story that is consistent with theories of 

storytelling. The story has different communication purposes on the 

website and in the commercial. 

Keywords:  Storytelling, marketing strategy. 
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1. Inledning 

Marknadskommunikationen har ändrats mycket under de senaste 10 åren. Hela tiden utvecklas 

nya teknologier och med Internet har förutsättningar till nya kommunikationsmedel skapats.
1
 

Tidigare har företag marknadsfört sig baserat på funktionella aspekter
2
 medan idag utvärderas 

företag i större utsträckning än vad deras produkter gör.
3
 Med Internet har transparensen ökat 

och konsumenter blir allt mer kritiska mot marknadsföring, och därför blir det allt viktigare för 

varumärken att upplevas som genuina.
4
 Konsumenter har idag tillgång till information om 

företag och har därmed mer kontroll över information de ser samt har möjlighet att välja hur 

informationen ska spridas.
5 

Kommunikationen har gått från att vara en monolog från företag till 

kund, till en dialog mellan kund och företag, där dialogen bygger upp ett förtroende.
6
 För att ett 

varumärke ska upplevas som genuint måste det finnas något som differentierar varumärket från 

andra varumärken. Storytelling kan användas som en differentieringsstrategi eftersom berättelsen 

om varumärket ger företaget en signifikant marknadsposition gentemot konkurrenter
7
 som i 

förlängningen leder till trovärdighet och kundlojalitet.
8
 Johnnie Walker använder sig av 

storytelling i deras marknadsföring och enligt storytelling managern Kattan har varumärket en 

bra story och är skickliga på att förmedla den.
9
 Whiskyvarumärket Johnnie Walker har blivit 

uppmärksammat på grund av deras reklamfilm The Man Who Walked Around The World, där de 

använder sig av storytelling för att förmedla storyn om deras varumärke till konsumenter. Vi vill 

undersöka hur storytelling kan användas som marknadsföringsstrategi och se hur ett företag som 

Johnnie Walker arbetar med det. 

 

                                                   
1 Keller, K. L, Building strong brands in a modern marketing communications environment, p. 139. 
2 Bailey, C., 5 Benefits of Storytelling in the Consumer-Driven World. Hämtad 2014-04-27. 
3 Hamm, J., Why Agencies and Brands Need to Embrace True Storytelling Branded content is not the 
same thing. 2013-09-23. Hämtad 2014-03-05.  
4 Pine B. J. II, Gilmore, J. H The eight principles of strategic authenticity, p. 35-40. 
5 Sachs, J., 4 steps to Build Brand Awareness Through Storytelling. 2013-09-26. Hämtad 2014-03-12. 
6 Bailey, C., 5 Benefits of Storytelling in the Consumer-Driven World. 2013-08-27. Hämtad 2014-05-15. 
7 Spear, S., Stuart, R, Using Corporate stories to build the corporate brand: an impression management 
perspective, p. 491. 
8 Denning, S., Effective storytelling: strategic business narrative techniques, p. 43. 
9 Kattan, Johnnie Walker: Taking ‘The Quest’ Narrative Online, 2012-06-04. Hämtad 2014-05-16. 
 

http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
http://www.brandstories.net/2012/06/04/johnnie-walker-taking-the-quest-narrative-online/
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1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet det blivit populärt för företag att betona den emotionella relationen 

mellan företag och kund, något som kommit att kallas emotionell marknadsföring
10

. Det är en 

marknadsföringsstrategi där kunden är i fokus och syftet är att skapa en långsiktig relation 

mellan kund och varumärke.
11

 För att en individ ska få en känslomässig koppling till ett 

varumärke krävs förtroende och utifrån förtroendet kan en känslomässig relation utvecklas.
12

 

Storytelling är en form av emotionell marknadsföring eftersom storytelling kan användas för att 

skapa en emotionell koppling.
13

 Det är inte endast framväxten av en mer emotionellt orienterad 

marknadsföring som bidragit med ett växande intresse för storytelling. Även forskning rörande 

berättande har lagt grunden för förståelse av berättande som ett stöd för minnet, som ett medel 

för att förstå världen, som ett sätt att göra och stärka känslomässiga kopplingar och som ett sätt 

att erkänna och identifiera sig med varumärken.
14

 Storytelling underlättar för kunder att minnas 

ett företag eftersom det blir lättare att ta till sig information om det sätts in i ett sammanhang med 

visualiserbara detaljer och en intressant handling.
15

 Vilket är förklaringen till varför det är 

svårare att memorera en tabell eller liknande som inte har en berättelsestruktur och anledningen 

till att det är lättare att komma ihåg en bok, film eller en händelse. På samma sätt som man kan 

relatera till en berättelse kan man relatera till ett varumärke.
16

 Att få kunden att kunna relatera till 

ett varumärke kan leda till förtroende för företaget, varumärkesassociationer men även i 

förlängningen leda till kundlojalitet. 

 

  

                                                   
10 Emotionell marknadsföring = emotional branding. 
11 Thompson, C. J., Rindfleisch A., & Arsel Z, Emotional Branding and the Strategic Value of the 
Doppelganger Brand Image, p. 50. 
12 Rossiter, J., Bellman, S., Emotional Branding Pays Off, p. 295. 
13 Rossiter, J., Bellman, S., Emotional Branding Pays Off, p. 291. 
14 Herskovitz, S.; Crystal, M., The essential brand persona: Storytelling and branding, p. 21. 
15 Heijbel, M., Storytelling befolkar varumärket, p.11. 
16 Spear, S., Stuart, R, Using Corporate stories to build the corporate brand: an impression management 
perspective, p. 491.  
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1.2 Storytelling 

 
Storytelling är ett fenomen som funnits i århundranden och att berätta historier är en naturlig del 

av människors sociala liv.
17

 Fenomenet har på senare tid även börjat användas av företag för att 

stärka och bygga varumärken. Storytelling kan användas för att stärka varumärkesassociationer 

genom att koppla ett varumärke till en story som konsumenterna kan relatera till. Storytelling 

fungerar även i varumärkesbyggande syfte för att en story frambringar empati genom att ge ett 

objekt en mening och blir därmed lättare för mottagaren att minnas.
18

 Fenomenet kan ha flera 

användningsområden inom företagsvärlden, exempelvis i syfte att skapa en stark 

organisationskultur, kommunicera vilka man är som företag, överföra värden internt och externt, 

som ett sätt marknadsföra sig eller för att dela med sig av kunskap. Sammantaget kan man säga 

att storytelling handlar om att utnyttja kraften av berättelser i olika syften.
19

  

 

Som ovan nämnt används storytelling i marknadsföringssyfte som ett verktyg för att nå ut till 

kunderna med företagets värderingar. Att använda sig av storytelling kan göra att ett varumärke 

känns levande och mer trovärdigt, vilket kan stärka konsumenternas emotionella kopplingar till 

varumärket så att de känner sig som en del av storyn. Storytelling kan även bidra till att en kultur 

skapas, vilket kan leda till att ett emotionellt band mellan varumärket och konsumenterna 

knyts.
20

  

 

Storytelling fungerar som ett stöd för minnet och en minnesvärd story är lättare för 

konsumenterna att berätta vidare.
21

 En studie angående storytelling och varumärken har visat att 

konsumenter som fått höra en story om ett varumärke, i jämförelse med en vanlig beskrivning av 

ett företag, beskrev varumärket i avsevärt mer positiva termer. Vilket visar på att stories kan 

                                                   
17 Herskovitz, S.; Crystal, M., The essential brand persona: Storytelling and branding, pp.21-28. 
18 Singh S. Sonneburg S., Brand Performances in Social Media, p. 189.  
19 Bylund, J., Enqvist, A., Ögren, B, Design genom storytelling, p. 4. 
20 Bylund, J., Enqvist, A., Ögren, B, Design genom storytelling, p. 25. 
21 Woodside, AG, Sood S, Miller KE, When consumers and brands talk: Storytelling theory and research 
in psychology and marketing, p.102. 

http://scholar.google.se/citations?user=L2fGdFEAAAAJ&hl=sv&oi=sra
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20203/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20203/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20203/full
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användas för att skapa positiva varumärkesassociationer.
22 Vidare i studien kommer vi att 

använda begreppen story och stories, för att hänvisa till Johnnie Walkers berättelse.  

 

1.3 Problemformulering 

 
Storytelling kan inom företagsvärlden användas för att berätta varumärkets bakgrundshistoria 

eller för att berätta levande historier om varumärket. Idag kan fler mediekanaler användas för att 

förmedla företags värden, men kan även förmedla varumärkets story. Det är viktigt för 

varumärket i relation till konsumenten att uppfattas som genuint och trovärdigt. Därmed är det 

intressant att se hur ett företag väljer att kommunicera samt kontrollera sin story. 

 

Vårt bidrag med denna studie är att med ett vetenskapligt synsätt analysera storytelling som 

marknadsföringsstrategi, inom ett område där få fallstudier gjorts förut. Eftersom det är ett 

relativt nytt område inom marknadsföring så finns det ett intresse av att se hur ett företag följer 

teorier inom storytelling. Johnnie Walker anses vara ett av de ledande företagen som arbetar med 

storytelling, men hur stark är företagets story utifrån teorierna?
23

  

 

1.4 Syfte 

 
Syftet är att undersöka hur ett företag kan använda sig av storytelling som 

marknadsföringsstrategi, illustrerat av varumärket Johnnie Walker.  

 

1.5 Frågeställningar 

 
Följer Johnnie Walkers story teorierna inom storytelling och i så fall, hur stark är Johnnie 

Walkers story utifrån dessa? Hur stämmer Johnnie Walkers stories, på hemsidan samt i 

                                                   
22 Lundqvist, A., Liljander V, Gummerus H., and Van Riel A. The Impact of Storytelling on the Consumer 
Brand Experience: The Case of a Firm-Originated Story. p. 283. 
23 Kattan, Johnnie Walker: Taking ‘The Quest’ Narrative Online, 2012-06-04. Hämtad 2014-05-16. 
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reklamfilmen The Man Who Walked Around The World överens med varandra?  

 

1.6 Johnnie Walker 

 
Johnnie Walker är ett skotskt whiskyvarumärke som funnits sedan 1805 och blev tidigt ett 

globalt varumärke som idag finns i nästan tvåhundra länder. Johnnie Walker ägs idag av den 

brittiska dryckeskoncernen Diageo. De har en välkänd logotyp som kallas The Striding Man, 

som har funnits i över 100 år. Johnnie Walker har uppmärksammats på flera sätt globalt, ett 

tydligt exempel var när de med sin Keep Walking-kampanj presenterade reklamfilmen The Man 

Who Walked Around The World som vann priser och fick uppmärksamhet i media.
24

  

 

Johnnie Walker var från början ett familjeägt företag tills Distillers Company köpte upp dem 

1925. Varumärkesnamnet syftar till grundaren som hette John Walker. Efter ett antal 

företagsfusioner bildas koncernen Diageo, som Johnnie Walker ägs av idag.
25

 Diageo förvaltar 

även varumärken som J&B, Bushmills, Smirnoff, Guinness och Captain Morgan.
26

 År 2009 

bestämde sig koncernen Diageo att lägga ner Johnnie Walkers fabrik i Kilmarnock och 

produktionen planerades att flytta till Diageos tre fabriker i Glasgow. Detta blev uppmärksammat 

i media och många försökte få koncernen att ångra sitt beslut. Beslutet stod fast och fabriken 

lades ner i mars 2012.
27

  

 

År 1908 tog Johnnie Walker hjälp av dåtidens ledande konstnär Tom Browne för att hjälpa dem 

att designa en poster. Det var då deras logotyp The Striding Man kom till, som blev en välkänd 

reklamikon, i form av en gående man med kappa, stövlar och hög hatt. Logotypen differentierade 

Johnnie Walker från andra skotska whiskyvarumärken, som främst hade tydliga skotska 

kopplingar i form av män med kilt som spelade säckpipa.
28

 Johnnie Walkers slogan “Born 1820 - 

Still going strong!” används med logotypen och tillsammans representerar de Johnnie Walkers 

                                                   
24 Johnnie Walker förenar timing med storytelling. 2012-05-01. Hämtad 2014-05-16.  
25 Diageos historia. Hämtad 2014-04-28. 
26 Diageos varumärken. Hämtad: 2014-04-28. 
27 Johnnie Walker jobs plan rejected. BBC News. 2009-09-09. Hämtad 2014-04-28. 
28 Post-gazette: How Johnnie Walker conquered the world. 2013-12-08. Hämtad: 2014-05-20.  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/glasgow_and_west/8246010.stm
http://www.post-gazette.com/opinion/2013/12/08/Straight-up-how-Johnnie-Walker-conquered-the-world/stories/201312080007
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framåtanda och framåttänkande.
29

 The Striding Man gör tydliga kopplingar till namnet Walker, 

då walk betyder gå, vilket gör att starkare associationer kan skapas mellan logotypen och 

varumärket.  

 

Trots tidiga framgångar för Johnnie Walker så fanns det en stor utmaning för företaget under 

1990-talet, nämligen fallande försäljning. Utmaningen var att stärka varumärket så att det skulle 

fungera lokalt såväl som globalt, det var då Keep Walking-kampanjen skapades och den nya 

värdegrunden kom att handla om personlig utveckling. Kampanjen togs emot av 120 länder och 

varumärkets värde och försäljningsvolym steg med 48 % respektive 94 %.
30

 Kampanjen som 

skapades av bolaget BBH hade fram till september 2013 genererat över 2,21 miljarder dollar och 

i de länder där man investerade mest i kampanjen var de som vann mest på kampanjen.
31

  

 

I början av Keep Walking-kampanjen kom reklamfilmen The Man Who Walked Around The 

World, där storytelling användes för att berätta om Johnnie Walkers varumärke. Efter 

reklamfilmen presenterades flera reklamfilmer med budskapet Keep Walking.  

 

De två senaste reklamfilmerna From the Future och The Next Step publicerades i september 

2013 på YouTube och är delar av Keep Walking-kampanjen.
32

 From the Future har karaktären 

av en kortfilm med tydlig handling och med händelser som knyts ihop med varandra, där 

sensmoralen är att valen man gör i livet leder fram till händelserna som gör att man utvecklas. 

Filmen handlar om en man som ser tillbaka på de val han har gjort i sitt liv. I reklamfilmen The 

Next Step möter man människor i olika yrkesroller som strävar framåt trots vardagens 

motgångar. 

 

1.7 Avgränsningar 

Studiens syfte är att undersöka hur ett företag kan använda sig av storytelling som 

                                                   
29 Johnnie Walkers tidslinje. Hämtad 2014-03-31 
30 BBH Creative Brief. Hämtad 2014-05-21. 
31 YouTube: Keep Walking-kampanjen. Hämtad 2014-05-20. 
32 Om Keep Walking-kampanjen - YouTube. Hämtad 2014-05-06. 
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marknadsföringsstrategi illustrerat av varumärket Johnnie Walker, främst kopplat till storyn om 

varumärkets arv. Därmed kommer inte Johnnie Walkers andra reklamfilmer inom Keep 

Walking-kampanjen behandlas, som exempelvis From the Future och The Next Step. Studien 

kommer inte att undersöka konsumenternas relation till varumärkets story då detta inte är 

studiens syfte. 

 

Vi har valt att inte behandla corporate storytelling, som används inom företag för att förankra 

bilden av organisationen eller för att internt förstärka en företagskultur.
33

 Utan avgränsar oss till 

storytelling i marknadsföring och den image som företag visar upp för konsumenter.    

  

                                                   
33 Heijbel, M, Storytelling befolkar varumärket, p.8. 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt redovisas studiens val av metod, studiens reliabilitet och validitet samt 

genomförandet av studien. 

 

2.1 Fallstudie 

I denna uppsats vill vi undersöka hur ett företag kan arbeta med storytelling som 

marknadsföringsstrategi. En fallstudie är lämplig när man vill studera ett fall ingående och sedan 

göra en teoretisk analys av fallet. En fallstudie kan inom företagsekonomi handla om en viss 

organisation, en viss plats, en speciell person eller en specifik händelse,
34

 och i vårt fall handlar 

det om fallet Johnnie Walker. Vi använder oss av en kvalitativ metod i form för att sträva efter 

en ökad förståelse för fenomenet storytelling med Johnnie Walker som fallstudie. Vi har en 

deduktiv ansats på vår studie, då vi utgår från teorier inom storytelling och jämför med ett case.   

 

2.2 Val av fall 

Johnnie Walker valdes eftersom de använder sig av storytelling i deras marknadsföring. Vi 

fokuserade på hur de kommunicerar deras story via deras hemsida och i reklamfilmen The Man 

Who Walked Around The World, som uppmärksammades och vann priser i media.
35

 Det 

huvudsakliga syftet har varit att ingående belysa unika drag för Johnnie Walker och hur de 

arbetar med storytelling som marknadsföringsstrategi. 

 

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett under perioden 17 februari - 21 maj 2014. Data är insamlad från 

Johnnie Walkers hemsida, Diageos hemsida, Johnnie Walkers reklamfilmer på YouTube samt 

artiklar från Internet. Google har använts som huvudsaklig sökmotor. SöderScholar och 

GoogleScholar har använts för att söka efter vetenskapliga artiklar till denna studie.  

                                                   
34 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, p.71. 
35 Johnnie Walker förenar timing med storytelling. 2012-05-01. Hämtad 2014-05-16. 
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Sökord för datainsamlingen är bland annat: storytelling, story, branding, emotional branding och 

Johnnie Walker.  

 

2.4 Sekundärdata 

 
Syftet var att se hur Johnnie Walker använder storytelling som marknadsföringsstrategi och vad 

som skrivits om dem på Internet.  Därför kommer denna studie att baseras på sekundärdata, då vi 

väljer att utgå från empiri i form av det som står på Johnnie Walkers hemsida, koncernen 

Diageos hemsida, Johnnie Walkers reklamfilm The Man Who Walked Around The World samt 

via andra medier där företagets story förmedlas. Fördelarna med analys av sekundärdata är att 

det ofta består av data med god kvalitet samt att det går att få tag på mycket data under en kortare 

tid.
36

  Däremot finns det begränsningar med analys av sekundärdata, detta rör att man kan vara 

obekant med materialet som använts, samt att det är svårt att kontrollera kvaliteten på 

datamängden.
37

 Dessa begränsningar har vi haft i åtanke när sökandet efter sekundärdata pågick, 

vilket innebär att vi tagit mer hänsyn till det material som företaget styr över än vad som skrivs 

om företaget i artiklar på Internet. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Eftersom denna studie baserar sig på sekundärdata från Internet så ämnar vi att diskutera 

relevans och tillförlitlighet för studien. Ett problem med data insamlad från Internet är bland 

annat webbsidornas korta livstid, vilket medför att om inte webbsidan har uppdaterats på länge 

finns risk för att den kan bestå av felaktig information. Vi har därmed sparat kopior på de 

webbsidor som använts, antingen genom pappersutskrift eller genom att ta en så kallad 

skärmdump.
38

 Detta medför att informationen på webbsidan kan styrkas och det är möjligt att 

dubbelkolla källor. 

 

                                                   
36 Bryman A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, p.325. 
37 Bryman A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, p.329-330. 
38 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, Att fånga nätet - kvalitativa metoder för Internetforskning, p. 165. 
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På grund av att resultat från fallstudier inte kan representeras eller generaliseras på andra fall, då 

varje fall är unikt, är det endast utförandet av studien som kan replikeras. Detaljer från ett visst 

fall kan vara av intresse och därmed kan forskare påstå att en viss grad av teoretisk 

generaliserbarhet finns.
39

 Därmed kan teorierna som används i den här studien kombinerat med 

datainsamling användas i fler undersökningar med denna studie som mall för att hur andra 

företag använder sig av storytelling som marknadsföringsstrategi.  

 

2.6 Genomförande 

En fallstudie med Johnnie Walker genomfördes där teorier främst samlades in från vetenskapliga 

artiklar och litteratur inom ämnet. Den litteratur som bearbetades var skriven av författare som 

arbetar med storytelling utifrån ett management perspektiv. Både normativa och deskriptiva 

teorier var till grund för denna studie i syfte för att få olika perspektiv på fenomenet storytelling. 

Empirin samlades in från Johnnie Walkers hemsida samt från YouTube för att få fram 

varumärkets story. Storyn från hemsidan och i reklamfilmen från YouTube analyserades utifrån 

teorierna inom storytelling.  

                                                   
39 Bryman A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, p.73. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska referensram, där fem huvudteorier behandlas. Dessa 

fem förklaras i kapitlet samt om hur de ska appliceras på undersökningen. Teorierna presenteras 

i teman baserat på om de är deskriptiva eller normativa i sin karaktär. Till de normativa 

teorierna hör Fyra Element av Storytelling och Story War Lens. Till de deskriptiva teorierna 

hör: Escalas Narrativa Strukturkodning, Eight Different Narrative Patterns samt Impression 

Management Theory. Dessa teorier beskrivs i följande avsnitt och varför de är intressanta för 

analysera hur Johnnie Walker arbetar med storytelling.  

 

3.1 Fyra Element av Storytelling 

Fog et al beskriver i boken Storytelling: Branding in Practice den normativa teorin Fyra Element 

av Storytelling.
40

 Där det beskrivs att storytelling handlar om att kommunicera ett budskap med 

positiva associationer till ett varumärke.
41

 Fog et al anser att det finns fyra element som utgör 

kärnbasen av storytelling och dessa element utgör grunden för en bra story. Dessa element är: 

budskap, konflikt, karaktär och handling. Elementen kan mixas, matchas och tillämpas på olika 

sätt beroende på innehållet och vad det är för story som ska berättas samt dess avsikt. Denna 

teori är av vikt för studien av varumärket Johnnie Walker för att se om deras story innehåller 

dessa element. Nedan presenteras de fyra elementen med en kort förklaring till varje begrepp. 

 

1. Budskapet 

Det är viktigt att ha en story med ett budskap som reflekterar positiv association till varumärket 

och att det finns ett genomgående tema genom hela storyn. En tumregel enligt Fog et al är att 

hålla sig till ett budskap per story, för att budskapet ska upplevas så tydligt som möjligt. 

 

2. Konflikten 

Konflikten är den drivande kraften i storyn, den får oss att agera och för handlingen framåt. Fog 

                                                   
40 Fog, K., Budtz, C., Blanchette, S., Munch, P., Storytelling: Branding in Practice, p.34-45. 
41 Branding innebär att något är marknadsfört så att många känner igen produkten/tjänsten, den sticker 
ut bland andra produkter.  
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et al anser att en bra story fängslar en och tilltalar våra emotionella känslor. En bra story bör 

centrera kring att återfå ordning och harmoni i kaos. Fog et al anser att detta stöds av att 

människor generellt strävar efter att få ordning på olösta problem för att motverka oro och stress. 

 

3. Karaktärerna 

Varje karaktär har en specifik roll i storyn och det är fördelaktigt att kunna relatera till dessa 

karaktärer. Fog et al anser att en klassisk story börjar med att huvudkaraktären kämpar för ett 

mål, men att denna kamp oftast inte är problemfri, något som återfinns i klassiska draman. För 

att kunna bli involverad i storyn så måste man kunna identifiera sig med karaktärerna, 

identifikationen sker när man som individ känner igen sig i karaktärerna och problematiken. Fog 

et al presenterar fyra karaktärer som återkommer i storys och dessa är: välgöraren, anhängaren, 

hjälten och motståndaren.
42

 Författarna menar även att en karaktär kan ha flera av dessa 

karaktärsdrag samtidigt istället för en tydlig karaktär. 

 

4. Handlingen 

Berättelsens flöde och händelser är avgörande för publikens uppfattning av berättelsen. En 

traditionell story består av tre delar: början, mitten och slut. Fog et al anser att det först bör finnas 

en intresseväckande inledning som fångar ens uppmärksamhet och som blir temat i berättelsen. 

Efter ett tag bör konflikten eskaleras för att sedan byggas upp till en klimax. Efter det bör storyn 

återgå till harmoni och uppnå sitt slut.
43 

 

3.2 Story War Lens 

Författaren Jonah Sachs har skrivit management böcker om storytelling. I Sachs bok Winning 

The Story Wars införs det normativa konceptet Story War Lens, som är ett verktyg för att avgöra 

huruvida ett varumärkes story är kraftfull eller inte.
44

 Story War Lens blir som en lins som man 

kan avkoda vissa komponenter, som gör det lättare att avkoda varumärkens storys. Sachs 

beskriver att om vi lär oss avkoda dessa komponenter kan man lätt se hur varumärken arbetar 

                                                   
42 Engelsk översättning från: Benefactor, Supporter, Hero och Adversary. 
43 Fog, K., Budtz, C., Blanchette, S., Munch, P., Storytelling: Branding in Practice, p.34-45. 
44 Sachs. J, Winning The Story Wars, p 24. 
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med storys. Konceptet kommer att användas när vi ska analysera Johnnie Walkers story för att 

förstå vad som händer när ett företag använder sig av en bra story. Komponenterna beskrivs 

nedan kortfattat.  

 

1. Skapandet av dessa komponenter börjar med att hitta en tydlig moral i storyn. De företag 

som vinner på att berätta storys har alla ett övertygande budskap som visar sig vara nyckeln i 

deras kommunikation. Där bra moraler är enkla, repeterbara och minnesvärda.
45

  

 

2. Därefter definieras hjältarna och bovarna samt konflikten mellan dem. Dessa kan publiken 

relatera till och blir som en invit till publiken att hjälpa till att göra världen till en bättre plats. 

 

3. Om de två första punkterna uppfylls så blir varumärket en drivande faktor av förklaring, 

mening och handling.
46 

 

3.3 Escalas Narrativa Strukturkodning 

En deskriptiv teori är Escalas Narrativa Strukturkodning som handlar om att mäta hur välskriven 

ett varumärkes story är, något som vi anser kan vara av intresse när vi analyserar Johnnie 

Walkers story. Escalas ger oss ett verktyg att mäta och förstå vad som gör en story välskriven i 

narrativa termer, genom att betygssätta storyn baserat på olika parametrar. Författaren anser att 

en välskriven historia har en struktur av att vara särskilt tydlig i början och i slutet. Escalas 

presenterar därmed sex propositioner för att mäta graden av bra storytelling. Svaren kan mätas på 

en fem gradig skala som sträcker sig från 1, som motsvarar inte alls, till 5, som motsvarar väldigt 

mycket.
47

 Då man antingen inte alls håller med, till att man håller med mycket om det finns 

narrativa strukturer i storyn. Får storyn höga betyg på denna skala så är det en välskriven story, 

frågorna om den narrativa strukturen som ställs är följande:
48

  

                                                   
45 Sachs, J., Winning The Story Wars, p.24. 
46 Sachs, J.,Winning The Story Wars, p.25. 
47 Woodside AG, Sood S, Miller KE, When consumers and brands talk: Storytelling theory and research 
in psychology and marketing, p. 102.  
48 Escalas, J. E., Advertising narratives: What are they and how do they work? p.279. 

http://scholar.google.se/citations?user=L2fGdFEAAAAJ&hl=sv&oi=sra
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20203/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20203/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20203/full
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1. Om storyn visar en huvudperson som bedriver åtgärder för att uppnå mål. "I vilken 

utsträckning består dessa tankar av aktörer som är engagerade i åtgärder för att uppnå målen?”  

 

2. Informerar berättelsen om medvetna och/eller omedvetna tankar hos huvudpersonen och andra 

aktörer. "I vilken utsträckning gör dessa tankar så att du vet vad aktörerna tänker och känner?”  

 

3. Storyn berättar om hur personlig utveckling eller förändring i livet påverkar hur 

huvudpersonen uppträder. "I vilken utsträckning ger dessa tankar dig insikt om personlig 

utveckling eller förändring i livet för en karaktär?”  

 

4. Berättelsen informerar om hur händelser som involverar huvudpersonen tar plats. “I vilken 

utsträckning förklarar dessa tankar varför vissa händelser sker, vad var orsaken till att händelsen 

inträffade?”  

 

5. Storyn har en händelse såsom kris eller vändning, med en början och ett slut som involverar 

huvudkaraktären. “I vilken utsträckning har dessa tankar med början, mellan eller slutresultatet 

att göra?”  

 

6. Storyn presenterar huvudkaraktären i tydliga situationer.
49

 “I vilken utsträckning fokuserar 

dessa tankar på specifika händelser istället för generaliseringar?” 

 

Johnnie Walkers story i reklamfilmen The Man Who Walked Around The World analyseras 

baserat på dessa parametrar och detsamma gäller för deras story på hemsidan.  

 

  

                                                   
49 Fritt översatt från “clear-cut situations”. 
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3.4 Eight Different Narrative Patterns 

Eight Different Narrative Patterns är en till deskriptiv teori som beskriver hur ett företag kan 

använda storytelling.
50

 Denning presenterar åtta narrativa mönster som man kan följa för att 

uppnå olika resultat beroende på valet av syfte och mål med storyn, bland annat i form av 

springboard stories och för att kommunicera vem man är som är två varianter av storytelling.
51

 

Denning beskriver genom modellen vilken storytelling-teknik ett varumärke använder för att 

förstå dess syfte. Ett annat sätt att använda modellen är för att medvetet göra val om hur man ska 

använda storytelling som ett kommunikativt verktyg. Syftet med modellen är att förklara hur 

storytelling kan användas i ett specifikt och strategiskt syfte.  

 

Två av dessa narrativa mönster som är intressanta i Johnnie Walkers fall är att:  

Kommunicera vem man är
52

 och Kommunicera vilka företaget är
53

. Kommunicera vem man är 

ger publiken ett drama och visar en styrka eller svaghet från ens förflutna. För att kommunicera 

detta till konsumenten så måste man berätta meningsfulla detaljer och även se till att 

konsumenten har tid och lust att lyssna på historien. Att kommunicera vilka företaget är brukar 

oftast berättas av företaget, genom word-of-mouth eller genom en trovärdig tredje part. Om 

syftet är att kommunicera vilka företaget är måste de se till att de kan leverera företagets 

varumärkeslöfte. Modellen presenteras på nästa sida. 

 

  

                                                   
50 Denning, S., Effective storytelling: strategic business narrative techniques, p. 42. 
51 Springboard stories = Berättelser som stöd för att förklara förändringar i organisationer. 
52 Kommunicera vem man är = Communicating who you are. 
53 Kommunicera vilka företaget är = Communicating who the firm is – branding. 
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If your objective 

is: 
You will need a story that: In telling it, you will need 

to: 
Your story will inspire 

such phrases as: 

Sparking action 
(Springboard 

stories) 

Describes how a successful 

change was implemented in 

the past, but allows listeners 

to imagine how it might 

work in their situation 

Avoid excessive detail that 

will take the audience’s mind 

off its own challenge 

“Just imagine…” 

“What if…” 

Communicating 

who you are 
Provides audience-engaging 

drama and reveal some 

strength or vulnerability 

from your past 

Provide meaningful details 

but also make sure the 

audience has the time and 

inclination to hear your story 

“I didn’t know that about 

him!” 
“Now I see what she’s 

driving at” 

Transmitting 

value 
Feels familiar to the 

audience and will prompt 

discussion about the issues 

raised by the value being 

promoted 

Use believable (though 

perhaps hypothetical) 

characters and situations, and 

never forget that the story 

must be consistent with your 

own actions 

“That’s so right!” 
“Why don’t we do that all 

the time!” 

Communicating 

who the firm is - 

branding 

Is usually told by the 

product or service itself, or 

by a customer word-of-

mouth or by a credible third 

party 

Be sure that the firm is 

actually delivering on the 

brand promise 

“Wow!” 

“I’m going to tell my friend 

about this!” 

Fostering 

collaboration 
Movingly recounts a 

situation that listeners have 

also experienced and that 

prompts them to share their 

own stories about the topic 

Ensure that a set agenda 

doesn’t squelch this swapping 

of stories - and that you have 

an action plan ready to tap the 

energy unleashed by this 

narrative chain reaction 

“That reminds me of the 

time that I….” 
“Hey, I’ve got a story like 

that.” 

Taming the 

grapevine 
Highlights, often through 

the use of gentle humor, 

some aspect of a rumour 

that reveals it to be untrue 

or unreasonable 

Avoid the temptation to be 

mean-spirited - and be sure 

that the rumour is indeed 

false! 

“No kidding!” 
“I’d never thought about it 

like that.” 

Sharing 

knowledge 
Focuses on mistakes made 

and shows, in some detail, 

how they were corrected, 

with an explanation of why 

the solution worked 

Solicit alternative - and 

possibly better - solutions 
“There but for the grace of 

God...” 
“Gosh! We’d better watch 

out for that in the future!” 

Leading people 

into the future 
Evokes the future you want 

to create without providing 

excessive detail that will 

only turn out to be wrong 

Be sure of your storytelling 

skills. (Otherwise, use a story 

in which the past can serve as 

a springboard to the future.) 

“When do we start?” 
“Let’s do it!” 

Figur 1: Eight Different Narrative Patterns. 



 Gustafsson & Kallstenius  

 

 

 

17 
 

3.5 Impression Management Theory  

Spear & Stuart beskriver en av de mest inflytelserika teorierna gällande ett företags rykte, 

Impression Management Theory.
54

 Företag använder ofta denna teori för att hantera intressenters 

uppfattningar och utvärderingar om sig själva. Teorin härstammar ursprungligen från Goffman, 

som presenterar ett dramaperspektiv på sociala interaktioner där individer är skådespelare som är 

sysselsatta i uppträdanden för publiken. Impression Management Theory är målmedvetet 

utformad och används för att påverka en målgrupps uppfattning om företagets rykte.
55

 Teorin 

tillämpas när man undersöker vilka strategier företag har baserat på fyra parametrar. De visar hur 

företaget går tillväga för att behålla eller skapa ett visst intryck till konsumenter och intressenter, 

därav är teorin intressant att studera kopplat till Johnnie Walker som företag. 

 

De fyra strategierna att hantera ett intryck på är bestämd, defensiv, demonstrativ och illustrativ.
56

 

Bestämd handlar om hur en organisation proaktivt hanterar intryck om sig själva för att skapa en 

önskad uppfattning, Defensiv handlar hur en organisation reaktivt hanterar intryck om sig själva 

för att skydda deras etablerade uppfattning, Demonstrativ syftar till att organisationen 

tillhandahåller information om de specifika aktiviteter som genomförs av organisationen och den 

sista punkten Illustrativ handlar om att göra breda generaliseringar om organisationen, till 

exempel angående deras syfte eller mål. 

 

Strategy 

 
Behaviour 

Assertive Integration, Self-promotion, Exemplification, Supplication, Intimidation 

 

Defensive Apologies, Excuses, Justification 

 

Demonstrative No identified behaviours 

 

Illustrative No identified behaviours 

 

Figur.2 Impression Management Theory. 

                                                   
54 Spear, S., Stuart, R, Using Corporate stories to build the corporate brand: an impression management 
perspective, pp. 493-495. 
55 Spear, S., Stuart, R, Using Corporate stories to build the corporate brand: an impression management 
perspective, pp. 493-495. 
56 Översatt från Assertive, Defensive, Demonstrative och Illustrative.  
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3.6 Sammanfattning av teorier 

Fog et al presenterar den normativa teorin Fyra Element av Storytelling, som anser att det finns 

fyra element som utgör kärnbasen av storytelling. Dessa element är: budskap, konflikt, karaktär 

och handling. Denna teori är av vikt för studien av varumärket Johnnie Walker för att se om 

deras story innehåller dessa element.  

 

Story War Lens är en normativ teori som fungerar som ett verktyg för att avgöra huruvida ett 

Johnnie Walkers story är kraftfull eller inte. Verktyget blir som en lins som man avkodar vissa 

komponenter, som gör det lättare att avkoda Johnnie Walkers story, i syfte att först vilka 

komponenter Johnnie Walker använder sig av för att klassas som att ha en bra story. 

 

Escalas Narrativa Strukturkodning kommer fungera som ett verktyg för att mäta hur välskriven 

Johnnie Walkers story är, med hjälp av att förstå vad som gör en story välskriven i narrativa 

termer, genom att betygssätta storyn baserat på olika parametrar.  

 

Eight Different Narrative Patterns handlar om att beskriva vilken storytelling teknik ett 

varumärke använder och därmed förstå dess syfte. Modellen hjälper oss förklara hur Johnnie 

Walker använder storytelling i ett specifikt syfte.  

 

Impression Management Theory kopplat till vår fallstudie handlar om att påverka en målgrupps 

uppfattning om Johnnie Walkers rykte. Teorin tillämpas när man undersöker vilka strategier 

företag har baserat på fyra parametrar som visar hur Johnnie Walker går tillväga för att behålla 

eller skapa ett visst intryck till konsumenter. 
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4. Empiri 

Det empiriska material som uppsatsen behandlar är Johnnie Walkers story såsom den 

presenteras på företagets hemsida, Our Heritage samt i reklamfilmen The Man Who Walked 

Around The World. Vi avslutar respektive story med en sammanfattning på svenska. 

 

4.1 Johnnie Walker på hemsidan  

Johnnie Walker beskriver på deras hemsida deras egen story, under fliken Our Heritage.
57

 På 

hemsidan visas storyn som en presentation, där man kan klicka sig framåt för att läsa om nästa 

händelse i Johnnie Walkers historia. Totalt beskrivs 33 händelser med årtal, rubrik och händelse 

som presenteras under Our Heritage. Storyn sträcker sig från år 1805 till 2008 och är på 

engelska, för att undvika språkliga begränsningar och är utan korrigeringar för att presenteras på 

originalspråk.  

 

  

                                                   
57 Johnnie Walkers hemsida. Hämtad 2014-04-14. 
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4.2 Our Heritage 

 
1805 The birth of a legend 

Alexander Walker and his wife Elizabeth Gemmell announce the birth of their son John Walker at Todriggs Farm 

near Kilmarnock - the journey begins. 

 

1819 Brave Beginnings 

John’s father passes away and the Walkers sell the assets from Todriggs Farm, raising a total of £537.15. It’s 

enough to buy a grocery shop in Kilmarnock for 14-year-old John Walker to manage. 

 

1825 The first steps 

John Walker is now a successful businessman, making a name for himself in the town of Kilmarnock, selling 

everything from writing paper to his own whiskies. 

 

1837 Another Walker 

John and his wife Elizabeth Purvis celebrate the birth of their first-born son Alexander. John knows immediately 

this boy is special: destined to carry the Walker legend around the world. 

 

1843 A world of opportunity 

The arrival of the railway in Kilmarnock represents perfect timing for the ambitious entrepreneur John Walker, who 

immediately recognises its potential to kick-start wholesale trading in Scotland and beyond. 

 

1852 Starting from scratch 

A sudden flood virtually destroys the John Walker’s grocery business - the teenage Alexander steps in to help his 

father revive his enterprise. Within just a few years, business is thriving again. 

 

1857 A new era 

John Walker passes away and his grocery business is now under Alexander’s guardianship. He vows to take his 

father’s modest but successful business and, in time, turn it into a global phenomenon. 

 

1860 A wise move 

John Walker & Sons take the family’s whisky worldwide in the iconic square bottle. The blends are shipped across 

the globe and a commission deal is struck with captains, turning them into brand ambassadors. 
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1877 Standing out 

Alexander Walker registers the renowned slanted JOHNNIE WALKER label. This unique label was recognised the 

world over as the signature of Walker’s Old Highland Whisky. 

 

1879 High Praise from Australia 

Thousands of miles from their hometown of Kilmarnock, John Walker & Sons win their first medal for their whisky 

at an international exhibition in Sydney. Awards follow in Melbourne, Adelaide and Paris. 

 

1887 Quality compromise rejected 

Alexander Walker rejects a call for a lower quality whisky to sell cheaper: “We are determined to make our whisky 

as far as quality is concerned of such a standard that nothing in the market shall come before it.” 

 

1887 Success in South Africa 

Rolfes Nebel & Co are given exclusive rights to represent Walker’s in South Africa. Soon after the first branches 

open, the overwhelming popularity of Walker’s whisky results in explosive growth. 

 

1889 The Next Generation 

Alexander Walker passes away and his sons, Alexander II and George, take over the business. Alexander II is a 

great blender and George an astute businessman, the perfect team to expand the empire. 

 

1893 Cardhu Acquired 

The Walker’s board of directors makes the decision to acquire the Cardhu Distillery for £20,500, guaranteeing their 

supply of the exceptional Cardhu single malt and - most importantly - keeping it from rival blenders. 

 

1906 Walker Whisky Trio 

Alexander’s passion for blending plays dividends. Walker’s now has three main brands: Old Highland Whisky, 

Special Old Highland and Extra Special Old Highland - each with their distinctive coloured label. 

 

1908 The Striding Man™ 

While at lunch with the Walker brothers, cartoonist Tom Browne sketches the Striding Man™ on the back of a menu 

card. His drawing goes on to become one of the first globally established advertising icons. 

 

1909 A Rebirth 

The Walkers rename their whiskies in deference to their customers’ habit of identifying them by their coloured 

labels - JOHNNIE WALKER RED LABEL and JOHNNIE WALKER BLACK LABEL are born. 
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1910 Nearly 100 Years On 

The slogan “Born 1820 - Still going strong!” is registered as a trademark. Used alongside the Striding Man™ 

figure since 1908, together they represent the Walker spirit of progress and forward thinking. 

 

1915 Sir Winston Churchill 

Britain’s famous wartime leader creates his painting “Bottlescape”, which to this day hangs in the dining room at 

the family’s country estate, Chartwell. It is an homage to his favourite whisky: JOHNNIE WALKER BLACK LABEL. 

 

1920 I A Golden Year 

Alexander II creates a decadent blend to celebrate 100 years of the business. Although it was exclusively given to 

the most successful directors in the company, it would eventually become available to the world as JOHNNIE 

WALKER GOLD LABEL. 

 

1920 II A Design Icon 

The famous square bottle, designed by Alexander becomes the standards across the blends. Its square shape 

protects bottles while travelling across the world - and gives JOHNNIE WALKER its own identity for good. 

 

1926 Golfing Prowess 

Walker’s introduce the Hole in One Award in golf. A certificate and bottle are awarded to those who manage to 

“hole in one”. The most celebrated recipient: HRH The Prince of Wales at Royal Wimbledon in 1931. 

 

1932 Whisky for the Waves 

Sir Alexander Walker creates “Swing” - a rich, gold-coloured whisky. It has a unique bottle shape that’s perfect for 

travel by ship, as it swings back and forth to cope with the rocking of the sea. 

 

1934 Royal Connections 

John Walker & Sons receive their first Royal Warrant - a mark of quality, excellence and recognition. They remain 

suppliers to the royal household to this day. 

 

1966 Royal Recognition 

John Walker & Sons receive the Queen’s Award for Export Achievement - the highest official UK award for 

business to honour their ongoing progress in export earnings. 

 

1970 Happy 150th Birthday! 

The Walker family celebrates an incredible 150 years by creating a limited gift case containing a rare blend and a 

crystal decanter; at £2,000 it is the most premium of all labels. 
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1989 A Proud Sponsor 

Walker’s sponsors the golf event that spawns the JOHNNIE WALKER Classic. English great and six time major 

winner Nick Faldo is the very first winner. 

 

1991 Precious Premier 

JOHNNIE WALKER launches Premier, a rare blend of their most treasured stocks of long-aged malts, some of 

which from now silent distilleries and can never be replaced. 

 

1992 The Ultimate Label 

JOHNNIE WALKER debuts one of its rarest blends: Blue Label. It is the ultimate whisky experience, defined by the 

rarity and expense of the single malts used to create this blend. 

 

1995 The Celebration Label 

JOHNNIE WALKER GOLD LABEL™ arrives, based on Sir Alexander Walker’s notes from 1920 for a centenary 

blend. Its decadent, creamy and honeyed flavour makes it the perfect blend for any celebration. 

 

1997 The Fresh Label 

GREEN LABEL™ takes the House of Walker to unchartered territory. The use of malts without a grain base, give 

this label a vibrant flavour that evokes the freshness of the outdoors. 

 

2005 Racing Ahead 

JOHNNIE WALKER partners Team Vodafone McLaren Mercedes in Formula One racing. The joint mission: world-

class achievement in the pinnacle of motor sport - from stylish championship events to the ultimate success on the 

track. 

 

2008 King George V 

JOHNNIE WALKER launches BLUE LABEL KING GEORGE V™. This extraordinary blend uses whiskies from an 

unrivalled collection of fine whiskies dating back to the reign of King George V in the early 20th century.
58 

 

  

                                                   
58 Johnnie Walkers hemsida. Hämtad 2014-03-31. 
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4.3 Sammanfattning 

Storyn börjar med att John Walker föds, därefter när John Walker är 14 år avlider hans pappa 

och John Walker säljer gården där han växte upp och köper en butik. Detta är en konflikt som 

gör att John Walker börjar sin resa. John Walker beskrivs som en framgångsrik affärsman som 

säljer det mesta, bland annat egengjord whisky. John och han fru får barn, sonen Alexander 

Walker.  

 

År 1843 kommer järnvägen till Kilmarnock, vilket leder till handel utanför byn i Skottland. 

Några år senare bryter en konflikt ut då det blir översvämning som förstör butiken, tonåringen 

Alexander hjälper John Walker och efter några år så är verksamheten igång igen.  

 

John Walker avlider och Alexander tar över butiken, han har som mål att göra verksamheten till 

ett globalt fenomen. Vilket han även lyckas med. De skeppar de fyrkantiga flaskorna och 

varumärket Johnnie Walker registreras. Alexander avslår ett förslag om att sänka kvaliteten för 

att producera billigare whisky. Alexander Walker avlider och hans söner tar över verksamheten.  

 

Johnnie Walker har för närvarande tre produkter, alla med olika färger på etiketten, så kallade 

Labels. Tecknaren Tom Browne sketchar The Striding Man, vilket kommer att bli den första 

etablerade reklamikonen. Efter några år döps produkterna om till färgen på etiketterna, som Red 

Label och Black Label. Johnnie Walkers slogan registreras, och används tillsammans med 

logotypen. Tillsammans representerar de Walker framåtanda och framåttänkande.  

 

Alexander II skapar en blandning för att fira 100 år, som senare blev tillgänglig på flera 

marknader som Gold Label. Den fyrkantiga flaskan blir en standard, det skyddar när flaskorna 

transporteras samt identifierar varumärket Johnnie Walker. Johnnie Walker introducerar Hole In 

One Award i golf. En whiskyflaska och ett certifikat tilldelas till den som lyckas göra hole in 

one. 

 

1970 firar Johnnie Walker 150 år. Johnnie Walker fortsätter att expandera och lanserar nya 

produkter som Premier, Blue Label, Green Label och ännu senare Blue Label King George.  
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4.4 Reklamfilmen 

Johnnie Walkers story porträtteras även i reklamfilmen The Man Who Walked Around The World 

från 2009 som berättar historien om familjen Walkers arv och historia.
59

 Reklamfilmen utspelar 

sig på en landsväg i ett skottländskt landskap. Filmen visar skådespelaren Robert Carlyle som 

vandrar längs en väg, allt filmat i ett enda klipp, och berättar om Johnnie Walkers historia. En 

reklamfilm som tog två dagar att filma och filmen är över sex minuter lång.
60

 Längs vägen så 

dyker element upp som exempelvis whisky, tunnor och TV-apparater som rekvisita. 

Reklamfilmen finns att se på Johnnie Walkers hemsida såväl som på YouTube, där den i 

dagsläget har över 2,3 miljoner visningar.
61

 Hur många som sett filmen via hemsidan är oklart. 

Nedan följer en transkribering av manuset till reklamfilmen på originalspråk. 

 

  

                                                   
59 Johnnie Walkers hemsida, Hämtad 2014-03-21. 
60 HLA and BBH go walking with Robert Carlyle, Hämtad 2014-04-25.  
61 YouTube Johnnie Walker - The Man Who Walked Around The World, Hämtad 2014-04-10.  
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4.5 The Man Who Walked Around The World 

 
Hey, piper! Shut it! Here’s a true story about a young lad named John. Just a local farm boy, but there was 

something special about the lad, a glint in his eye, a fire in his belly, a spring in his step. And one day he went for a 

walk. Now, this walk began when his father died. The year was 1819 and he was just 14 years old. Bereavement 

counseling? Well, these were the days when young boys sent into the fields, the mills, the mines, tough times. But 

young John was smart enough to be lucky. His father’s farm, where he was born and raised, was sold and the 

proceeds used to open a grocer’s. Big responsibility for the wee lad. His own shop in Kilmarnock, with his name on 

the door: John Walker. Or Johnnie, as the world now knows him. Back then, all grocers stocked a range of local 

single malts, but they could be a wee bit inconsistent. 

For John, that wasn’t good enough. He began blending different malts together as a way of offering his customers a 

consistent, unique product. Now, this back-room art quickly developed into a commercial proposition and a very 

profitable one. And because there’s nothing like a commercial proposition to stir a Scottish heart, it grew quickly 

into an industry filled with ambitious entrepreneur distillers. John thrived in this environment, and so too soon 

would his sons, Robert and Alexander, who joined him on his journey. 

The Walkers became the biggest name in a rapidly growing industry. They were unstoppable. In one bolt bit of 19th-

century corporate raiding, they bought the famed distillery at Cardhu, lock, stock and… ensuring their supply of this 

silky single malt, and guaranteeing, more importantly, that none of the other big blenders could get their hands on 

it. 

But young Alexander wasn’t content with being Scotland’s biggest blender. Not ambitious enough for him. No, no. 

He convinced the ships’ captains of Glasgow to act as agents for him, and drove the whisky bearing his father’s 

name across the globe. By 1860, he had developed the square bottle, now with a label at an angle of precisely 24 

degrees. No big deal, you might think, but you’d be wrong. The squared bottle meant less breakages and more 

bottles per shipment. The diagonal label meant larger type and together that meant Johnnie Walker had 

unmistakable presence on any shelf in the world. The bottle became an icon, and the rich liquid it contained sought 

after and consumed across the globe. 

Quite a character, Alexander Walker. Master of the blender’s art, ambitious, uncompromising, Mr. Walker. It was 

John’s grandsons, George and Alexander II’s turn to join him on his journey. They led the brand into the 20th 

century. By 1909, they had developed the iconic Red Label and Black Label, and persuaded Tom Browne, the best 

young illustrator of the day, to sketch a striding man on a napkin during a business lunch. In the stroke of a pen, the 

Victorian grocer was transformed into an Edwardian dandy. 

By 1920, Johnnie’s walk had taken him through 120 countries, and he continued walking through the brand’s 

advertising over the next 50 years, into the fabric of global culture, deep into the dark hearts of several wars, to the 

pleasure palaces of the aristocracy, immortalized by screen legends, celebrated by filmmakers, singers, songwriters, 
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novelists, shoulder-to-shoulder with the great sportsmen of the age, winning countless international awards for 

quality and even being awarded the Royal Warrant by King George V. No going back after that. No that going back 

would even have occurred to Johnnie or any of his family. 

By the end of the 20th century, the familiar Red Label and Black Label were joined by the Green Label, the Gold 

Label and, the grandest of them all, Johnnie Walker Blue Label. By the beginning of the 21st century, Johnnie 

Walker wasn’t just the world’s biggest whisky brand, but an international symbol of progress, the brand’s ‘Keep 

Walking’ mantra adopted by pro-democracy protestors and parliamentary speech writers. 

What would the farm-born Victorian grocer have thought of all of this? He’d have loved it. A Victorian farm-born 

grocer he might have been, but he, and the family that followed him, were possessed by a fiery ambition, with the 

skill and intelligence to match. Two hundred years later and Johnnie Walker’s still walking. And he’s not showing 

any signs of stopping. 
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4.6 Sammanfattning 

Storyn presenteras som en sann historia om en pojke som heter John Walker. John Walker 

påbörjade en promenad när hans far dog. Han sålde sin fars gård där han växte upp för att få in 

en summa pengar till att öppna upp en butik i Kilmarnock. På den tiden hade livsmedelsbutiker 

ett utbud av lokala single malts, men de kunde vara av varierande kvalitet. Detta var inte bra nog 

för John som började blanda ihop olika malts för att kunna erbjuda hans kunder en konsekvent, 

unik produkt. Detta utvecklades snabbt till en väldigt gynnsam verksamhet och även till en 

industri fylld med ambitiösa destillatörentreprenörer. John Walker trivdes i denna miljö, och en 

dag skulle hans söner, Robert och Alexander, ansluta sig till hans resa. 

Walker blev det största namnet i en snabbt växande industri. De köpte upp det berömda 

destilleriet vid Cardhu och säkerställde deras tillförsel av deras single malt, och garanterade att 

ingen av konkurrenterna skulle få del av den.  

Alexander Walker var inte nöjd med att vara Skottlands största blandare, det var inte ambitiöst 

nog för honom. Han övertygade fartygens kaptener i Glasgow att agera som agenter för honom 

och fraktade whiskylager över världen. Alexander utvecklade även den fyrkantiga flaskan med 

en etikett med en vinkel på 24 grader. En fyrkantig flaska innebar ett ökat antal flaskor per frakt 

samt minskad risk till att flaskorna gick sönder. Etiketten gjorde det möjligt att ha en större text 

och att det inte gick att ta fel på flaskan i hyllan i butiken, vilket gjorde flaskan till en ikon. 

Johns barnbarn anslöt sig till resan. De utvecklade de ikoniska produkterna Red Label och Black 

Label, samt övertalade Tom Browne att skissa logotyp. År 1920 hade Johnnie Walker nått 120 

länder och fortsatte att expandera. Johnnie Walker har vunnit ett flertal av internationella priser 

för kvalitet och för familjen Walker har aldrig det aldrig funnits någon återvändo.  

Sortimentet expanderade och Johnnie Walker är inte bara världens största whiskyvarumärke, 

utan även en symbol för framåtanda. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer Our Heritage och The Man Who Walked Around The World analyseras 

utifrån de fem teorierna inom storytelling som tidigare presenterats. Syftet är att jämföra 

Johnnie Walkers stories för att identifiera likheter och skillnader, samt om de följer teorierna.  

 

5.1 Fyra Element av Storytelling  

Både storyn från hemsidan och reklamfilmen har ett budskap, en konflikt, karaktärer och 

handling, men at de skiljer sig lite från varandra i varje element. Sammanfattningsvis innehåller 

Johnnie Walkers stories samma komponenter men storyn berättas olika. 

 

Teorin Fyra Element av Storytelling beskriver fyra element som utgör kärnbasen av storytelling: 

budskapet, konflikten, karaktärerna samt handlingen. Dessa element utgör grunden för en bra 

story. Både storyn på hemsidan och reklamfilmen har ett budskap. På hemsidan framträder 

Johnnie Walkers arv, företagets framgångar och produkter. Johnnie Walker framstår som ett 

varumärke med många års erfarenhet och som har vunnit priser för deras produkter ett antal 

gånger. De poängterar att de var ett av de första företagen som blev stora globalt. Budskapet från 

reklamfilmen är att fortsätta gå, Keep Walking, vilket kan antyda till personlig utveckling.  

 

Konflikten är densamma i storyn från hemsidan och i reklamfilmen. På hemsidan så introduceras 

konflikten tidigt i storyn när fjortonåriga John Walkers far går bort. Gården han växte upp på 

säljs och för dessa pengar köper han en butik och John Walker lär sig att försörja sig själv. 

Konflikten i reklamfilmen är densamma som den på hemsidan, men det läggs inte så mycket vikt 

vid konflikten. Konflikten presenteras tidigt i storyn och blir som ett startskott för John Walkers 

resa.  

 

Walker familjen är karaktärerna i storyn både på hemsidan och i reklamfilmen. Walker familjen 

framstår som hjältar där den främsta huvudkaraktären är John Walker som beskrivs som en 

framgångsrik affärsman som startade en verksamhet där han sålde det mesta, bland annat 

egengjord whisky. Ett karaktärsdrag som alla i Walker familjen har gemensamt är att de beskrivs 
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som drivna och företagsamma. Däremot har ingen av Johnnie Walkers stories en tydlig 

motståndare eller bov. Det som driver handlingen framåt är Walker familjens förmåga att 

övervinna motgångar något som reklamfilmen förtydligar mer än storyn på hemsidan.  

 

Storyn från hemsidan har en handling men det finns inte något flyt i texten utan innehåller 

information om varumärket och vad som har hänt vid varje nedslag i historien. Storyn från 

reklamfilmen har också en handling som är mer beskrivande och målande, jämfört med storyn 

från hemsidan. Både storyn från reklamfilmen och hemsidan har alltså en handling, och de liknar 

varandra men berättas olika. Storyn handlar om John Walker och hans resa till att skapa världens 

största whisky varumärke. 

 

5.2 Story War Lens  

Johnnie Walkers story har ett moraliskt budskap om att inte ge upp som är genomgående i deras 

kommunikation. Det finns en tydlig moral som är enkel och som är lätt att komma ihåg, vilket 

kan vara personlig utveckling. Johnnie Walkers story från reklamfilmen har ett budskap om att 

alltid fortsätta gå, Keep Walking, och handlar om att ha en strävan framåt. Detta budskap 

återfinns i flera av deras reklamfilmer från Keep Walking-kampanjen. Storyn från hemsidan har 

inte samma budskap som reklamfilmen utan upplevs mer som fakta om varumärket eftersom att 

texten är kortfattad och informationsrik. 

 

Hjältarna i storyn är familjen Walker som hela tiden driver varumärkets utveckling framåt. 

Bovarna är svårare att definiera, då det inte finns någon tydlig karaktär i storyn som vill förstöra 

för Johnnie Walker. Enligt Story War Lens-teorin ska storyn bjuda in publiken till att 

tillsammans göra världen till en bättre plats. Johnnie Walker gör detta genom inspirera publiken 

till att ha en strävan och fortsätta följa sina mål. Detta stämmer bättre in på storyn i reklamfilmen 

än från hemsidan då reklamfilmens budskap är att sträva framåt till skillnad från hemsidans 

fokus på information om varumärket. 

 

Eftersom det finns en tydlig moral och storyn har hjältar med ett tydligt mål att fortsätta att 
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sträva framåt så har varumärket en drivande faktor av förklaring, mening och handling enligt 

Story War Lens-teorin.  

 

5.3 Escalas Narrativa Strukturkodning 

I båda Johnnie Walkers stories beskrivs familjen Walker karaktärernas åtgärder för att uppnå 

deras mål. Familjen Walkers målmedvetenhet och entreprenörskap beskrivs tydligt och hur de 

allt eftersom uppfyller dessa mål. När en flod förstör deras verksamhet 1852 kliver Alexander 

Walker in för att hjälpa sin far och efter några år är verksamheten igång igen. När John Walker 

sedan dör tar sonen Alexander över verksamheten och han lovar att ta över hans fars verksamhet 

och göra den till ett globalt fenomen.  

 

Berättelsen ska informera om medvetna eller omedvetna tankar hos karaktärerna för att ta reda 

på i vilken utsträckning dessa tankar gör så att vi vet vad karaktärerna tänker och känner. 

Berättelsen på hemsidan informerar om någon enstaka tanke, medan i reklamfilmen redovisas 

mer medvetna tankar. Exempelvis när Alexander Walker tar över sin fars verksamhet och inte är 

nöjd med att vara Skottlands bästa whiskyblandare för att det inte är ambitiöst nog för honom.
62

 

Vilket gör att man i reklamfilmen lättare får en förståelse för hur karaktärerna tänker och känner. 

 

Storyn berättar om hur personlig utveckling eller förändring i livet påverkar huvudpersonens 

beteende och i vilken utsträckning det ger oss en insikt om karaktären. Både reklamfilmen och 

hemsidan nämner personlig utveckling och förändring i livet och hur detta påverkar karaktärens 

beteende. Däremot så får man inte en lika djup förståelse för karaktären på hemsidan som man 

får i reklamfilmen, vilket kan bero på att det är inte narrativt skrivet vilket gör att man inte 

relaterar till huvudpersonen på hemsidan. På hemsidan nämns att John Walker måste lära sig att 

försörja sig själv vid fjorton års ålder vilket troligen förändrade honom som person däremot 

beskrivs inte detta i narrativa termer. När John Walker avlider så visar hans son Alexander 

Walker på att han är driven och tar på sig att föra arvet vidare. Men detta verkar inte förändra 

Alexander Walkers personlighet. Man kan förstå hur händelsen påverkar karaktären men storyn 

                                                   
62 Whiskyblandare är översatt från blender. 
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beskriver inte hur karaktären förändras.   

 

Berättelsen informerar hur händelser som involverar huvudpersonerna tar plats och i vilken 

utsträckning dessa tankar förklarar varför vissa händelser sker. I storyn från Johnnie Walkers 

hemsida nämns en handling då Alexander Walker tar avstånd från ett erbjudande om att sänka 

kvaliteten på whiskyn för att sänka priserna. Detta visar på hur mån Alexander är av att behålla 

kvaliteten. Denna handling involverar en av huvudpersonerna och beskriver varför karaktären tar 

ett visst beslut. I reklamfilmen beskrivs händelser och man får en inblick i hur karaktärerna 

tänker och känner.   

 

Escalas Narrativa Strukturkodning har även att göra med om storyn har en händelse med en 

början och ett slut som involverar huvudkaraktären. På hemsidan involveras huvudkaraktären 

endast i början av storyn. Storyn från reklamfilmen har händelser med en början och ett slut som 

involverar huvudpersonen. Där storyn i reklamfilmen med mer narrativa struktur väver samman 

huvudkaraktären i början och slutet. 

 

Storyn presenterar huvudkaraktären i tydliga situationer, där specifika händelser föredras framför 

generaliseringar. På hemsidan och i reklamfilmen får man följa karaktärerna och vad familjen 

Walker gör genom storyn. Man förstår hur huvudkaraktärerna är som personer genom deras 

agerande. Likheter finns i att vissa händelser nämns både på hemsidans story och i reklamfilmen, 

men på olika sätt. Generellt sätt är storyn på hemsidan inte lika narrativ som reklamfilmen.  

 

5.4 Eight Different Narrative Patterns 

Eight Different Narrative Patterns handlar om att följa olika narrativa mönster beroende på det 

syfte företaget har med storytelling. Johnnie Walker använder två av dessa mönster: att 

kommunicera vilka Walker familjen är och vad de står för, samt kommunicera vilka Johnnie 

Walker är som företag för att bygga sitt varumärke. Första halvan av storyn på hemsidan handlar 

om vilka Johnnie Walker är, med Walker familjen som huvudkaraktärer. Detta följer det 

narrativa mönstret att kommunicera vilka de är. Den andra halvan av storyn på hemsidan består 
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mer om information där produkterna är i fokus, vilket följer det narrativa mönstret av att 

kommunicera vilka företaget är.  

Johnnie Walkers story på hemsidan och reklamfilmen följer samma narrativa mönster, genom att 

först berätta vilka de är och sedan vilka företaget är.  

 

5.5 Impression Management Theory 

Impression Management Theory innefattar fyra strategier som företag kan anamma för att 

hantera andras intryck om sitt företag. De fyra strategierna är att vara bestämd, defensiv, 

demonstrativ eller illustrativ. Johnnie Walker använder främst av den bestämda strategin då de 

proaktivt arbetar med att skapa en önskad uppfattning om sig själva genom reklamfilmen och 

storyn på hemsidan. Både storyn på hemsidan och reklamfilmen är även illustrativa i sin karaktär 

då de lyfter fram varumärkets budskap och mål, budskapet är Keep Walking och målet kan anses 

vara personlig utveckling. Enligt Impression Management Theory så använder sig Johnnie 

Walker sig utav dessa två strategier. 
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6. Diskussion 

Syftet var att se hur ett företag använder sig av storytelling som marknadsföringsstrategi, 

illustrerat av Johnnie Walker. Genom att analysera deras story på hemsidan med deras 

reklamfilm utifrån teorier inom storytelling. Storyn på hemsidan är inte lika narrativt skriven 

jämför med reklamfilmen The Man Who Walked Around The World som använder mer narrativa 

uttryck. Johnnie Walker har en direktlänk till reklamfilmen på deras förstasida och det kan vara 

en anledning till varför man inte utvecklat storyn mer narrativt under Our Heritage. Att läsa hela 

storyn under Our Heritage är tidskrävande och kan bidra till att inte många läser hela storyn då 

storyn på hemsidan är mer informationsrik och berättar vad som har hänt år för år. Detta kan vara 

ett medvetet drag för att få publiken att gå in och titta på reklamfilmen istället då reklamfilmen 

kan förmedla känslor på ett annat sätt än vad texten på hemsidan kan. Johnnie Walker använder 

storytelling på både hemsidan och i reklamfilmen men det är lättare att ta till sig storyn från 

reklamfilmen. Man kan även finna indikatorer på storytelling när man besöker Johnnie Walkers 

hemsida då de refererar till begrepp som Journey, Walk With Us och Discover. Man får ett 

intryck av att Johnnie Walker har en välarbetad strategi med hur deras budskap kommuniceras 

genom deras reklamfilmer, hemsida och sociala medier. Det finns en röd tråd genom allt från 

layout, ordval, narrativ struktur och budskap via olika kommunikationskanaler. 

 

Enligt Escalas teori om Narrativ Strukturkodning har reklamfilmen en starkare story.
63

 Detta för 

att storyn från reklamfilmen har en bättre narrativ struktur jämfört med storyn från hemsidan som 

är informativ. Däremot så innehåller båda stories ungefär samma komponenter, det vill säga 

samma karaktärer och händelser, men de beskrivs på olika sätt och att fokus ligger på olika 

aspekter.
64

 I reklamfilmen förmedlas budskapet Keep Walking som en invit till publiken att nå 

sina mål och på hemsidan kommuniceras det vilka företaget är med en detaljerad beskrivning. 

Att fokus kan skifta kan bero på målet med kommunikationen, en reklamfilm bör vara mer 

fängslande för att få publikens uppmärksamhet. Storyn från hemsidan har ett större fokus på 

varumärkets historia, kopplat till hur trovärdiga de är som företag. Storyn från hemsidan har 

                                                   
63 Escalas, J. E., Advertising narratives: What are they and how do they work? p.279. 
64 Fog, K., Budtz, C., Blanchette, S., Munch, P., Storytelling: Branding in Practice, p.34-45. 
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komponenter för att vara en bra story enligt teorin Fyra Element av Storytelling.
65

 Men enligt 

Escalas teori om Narrativ Strukturkodning saknar storyn på hemsidan en stark narrativ struktur, 

som reklamfilmen har.  

 

Eftersom Johnnie Walker har en story med en tydlig moral och karaktärer med ett tydligt mål om 

att fortsätta sträva framåt så blir det lättare för konsumenten att ta till sig Johnnie Walkers 

budskap. Det vill säga Johnnie Walker blir en drivande faktor till förklaring, mening och 

handling enligt teorin Story War Lens.
66

 Johnnie Walker engagerar publiken till att eftersträva 

varumärkets värderingar. Om man tittar på andra reklamfilmer av Johnnie Walker som The Next 

Step och From The Future så kan man se att de kommunicerar budskapet att fortsätta sträva 

vidare trots motgångar och detta kan ses som förklaring, mening och handling till hur publiken 

ska agera.  

 

Analysen visar att Johnnie Walker inte har en tydlig motståndare i deras story. Möjligtvis är 

motståndaren inte en mänsklig karaktär utan skulle kunna vara livet eller andra händelser som 

går emot Walker familjen. I form av motgångar som de har haft genom historien som i början av 

storyn där John Walkers pappa avlider och blir tvungen att tidigt försörja sig själv.   

 

Johnnie Walker kommunicerar genom deras stories vilka de är som varumärke, genom att 

presentera karaktärerna och deras historia. De kommunicerar även vilka de är med att berätta vad 

de har för produkter och hur företaget utvecklats. Detta hjälper konsumenterna att bli lojala till 

varumärket och skapar en emotionell koppling. Vi ser även detta i Impression Management 

Theory, att Johnnie Walker presenteras sig och kommunicerar vilka de är som företag.
67

 Enligt 

teorin använder sig Johnnie Walker främst av den bestämda strategin då dem enligt analysen 

proaktivt arbetar med att skapa en önskad uppfattning om sig själva genom storyn från hemsidan 

och reklamfilmen. Även den illustrativa strategin används i reklamfilmen The Man Who Walked 

Around The World då den illustrativa strategin lyfter fram varumärkets budskap och mål, som 

                                                   
65 Fog, K., Budtz, C., Blanchette, S., Munch, P., Storytelling: Branding in Practice, p.34-45. 
66 Sachs. J, Winning The Story Wars, p 24. 
67 Spear, S., Stuart, R, Using Corporate stories to build the corporate brand: an impression management 
perspective, pp. 493-495. 
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tydliggörs i reklamfilmen. 

  

Familjeaspekten, det vill säga att man pratar om medlemmarna i Walker familjen och vad de 

tillför storyn, försvinner på hemsidan efter 1934. I reklamfilmen blir familjen Walker mer central 

för historien än vad den är på hemsidan där fokus ligger på produkter och priser. Reklamfilmen 

kom ut samma år som beslutet om att lägga ner Johnnie Walkers fabrik.
68

 Vilket gör att 

reklamfilmen kan ses som en springboard story utifrån teorin om Eight Narrative Patterns där 

företaget uppmärksammar sitt arv men att en förändring kommer ske.
69

 Keep Walking-

kampanjen skulle kunna ses som ett strategiskt beslut av Diageo då kunder genom denna 

kampanj kan koppla varumärket Johnnie Walker med arvet, som i sin tur kan leda till 

varumärkeslojalitet och trovärdighet.  

 

Med utgångspunkt i de teorier om storytelling som behandlats kan Johnnie Walker anses ha en 

välarbetad story som de försöker förmedla genom olika kommunikationskanaler. Johnnie Walker 

är ett företag som skriver ut i detalj på hemsidan vad som hänt nästan varje år, om både 

möjligheter och motgångar som de har stött på. Reklamfilmen är inte lika informationsrik som 

storyn på hemsidan vilket kan bero på att den ska vara lättare att komma ihåg och lättare att ta till 

sig. Storyn inleds med att skådespelaren berättar att det är en sann historia, vilket gör att storyn 

upplevs som mer trovärdig och genuin.  

  

                                                   
68 Last Johnnie Walker whisky bottled at Kilmarnock plant. BBC News. 2012-03-23. Hämtad 2014-04-28. 
69 Denning, Stephen, Effective storytelling: strategic business narrative techniques, p. 43. 
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7. Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka hur ett företag kan arbeta med storytelling som 

marknadsföringsstrategi där Johnnie Walkers story från hemsidan och reklamfilmen jämfördes 

med teorier inom storytelling. Både Johnnie Walkers stories innehåller samma komponenter, 

men hemsidan är mer informationsrik samt att storyn förmedlas på olika sätt. Kanalernas 

budskap är olika, på hemsidan är det mer fokus på att kommunicera vilka företaget är medan i 

reklamfilmen ligger fokus på att kommunicera deras budskap Keep Walking. Däremot är båda 

Johnnie Walkers stories till för att förmedla deras arv, stärka varumärket och bygga upp 

trovärdighet. Johnnie Walkers story är stark utifrån teorierna eftersom storyn innehåller de 

komponenterna som behövs enligt teorierna inom storytelling. Det finns en tydlig huvudkaraktär, 

vilket är Walker familjen och det finns en tydlig handling som behandlar Johnnie Walkers arv 

och vilka beslut som karaktärerna tar som leder fram till varumärkets utveckling. Däremot följer 

Johnnie Walker story från reklamfilmen teorierna inom storytelling mer än vad storyn på 

hemsidan gör. Reklamfilmens story är lättare att ta till sig då den är mer narrativt utformad. En 

reklamfilm bör fånga publikens intresse snabbt jämfört med en text på en hemsida som publiken 

själv söker upp. Avslutningsvis kan man se att Johnnie Walker har en genuin story som de 

kommunicerar genom deras kommunikationskanaler. 
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8. Kritik mot den egna studien och källkritik 

Även om upphovsmakaren till en hemsida är känd så kan man inte alltid lita på det som 

presenteras där. Därför har hänsyn tagits till källor när det kommer till annan information än från 

Johnnie Walkers och koncernen Diageos hemsidor. Det som presenteras på företagens egna 

hemsidor är den story som företagen själva kontrollerar. Vi har tidigare under metodavsnittet 

diskuterat nackdelarna med sekundärdata då de främsta nackdelarna vi ser är att man inte är 

bekant med materialet och att det är svårt att kontrollera kvaliteten. Dessa nackdelar har tänkts 

igenom vid insamlande av data då vi noggrant läst igenom materialet samt kritiskt reflekterat 

över vem författaren av materialet var för att det skulle vara en pålitlig källa vi använde oss av. 

 

Google som sökmotor kan medföra att viss information och data som har sökts på är lättare eller 

svårare att få tag på beroende på tidigare sökningar. Genom Wikipedia hittades nyhetsklipp och 

information om Johnnie Walker som vi tidigare inte hittat genom Google.  

 

En annan kritisk synpunkt på vår studie är sökandet efter teorier. Det finns många teorier inom 

storytelling, berättande, intryck och så vidare. Studien är beroende av teorierna eftersom vi har 

utgått från dessa. Eventuellt hade studien lett fram till andra slutsatser om andra teorier valts. 

Detta har vi dock tänkt på och teorierna som valdes anser vi passa bra då vi anser att dessa är 

passande kopplat till när en story ska förmedlas. Vi har eftersträvat olika teoretiska perspektiv 

därav inkluderades både deskriptiva och normativa teorier. 
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9. Förslag på fortsatt studie 

Vi har med vår studie kommit fram till hur Johnnie Walker använder sig av storytelling som 

marknadsföringsstrategi. Förslag på fortsatta studier är att undersöka om Johnnie Walkers nya 

reklamfilmer från Keep Walking-kampanjen följer teorierna inom storytelling.  

 

Baserat på att vi har studerat hur Johnnie Walker använder storytelling i sin marknadsföring så 

skulle det vara intressant att se hur det påverkat hur konsumenterna ser på Johnnie Walker som 

varumärke, samt undersöka hur storyn tas emot av konsumenterna i koppling till self-brand 

connections, också kallade SBCs. 
70

 Vilket i korta drag innebär att man får en psykologisk 

koppling mellan ett varumärkes historia kopplat till en själv. Detta för att få en djupare förståelse 

för betydelsen av storytelling som en varumärkesbyggande åtgärd för att se hur stark Johnnie 

Walkers story är utifrån konsumenternas perspektiv.   

 

Ett annat förslag skulle kunna vara att undersöka vad mer storytelling kan bidra med i 

organisationer, eftersom vi i denna studie fokuserat på storytelling som marknadsföringsstrategi. 

  

                                                   
70 Escalas, J., E., Narrative Processing: Building Consumer Connections to Brands, p.169. 
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