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FÖRORD 

Uppsatsen har skrivits under våren 2009. Då vi under vårt uppsatsskrivande bott på olika 
platser i världen har detta både givit nya intryck som gynnat vår uppsats men samtidigt 
försvårat processen då tidsskillnader och övriga omständigheter ställer till det.  

Vi har fått en bredare kunskap samt djupare förståelse för vårt ämne, corporate storytelling, 
vilket har varit både inspirerande och lärorikt. Ämnet har inspirerat oss till att tänka 
annorlunda vilket vi alltid kommer att bära med oss och inspirerar förhoppningsvis även dig 
som läsare.  

Vi vill framföra ett stort tack till Barbro Berggren, Thomas Eriksson Spjuth, Lois Blenkinsop, 
Andris Zvejnieks samt Matts Heijbel som deltagit i våra intervjuer och därmed gjort denna 
uppsats möjlig. 

Vi vill även tacka vår handledare Navid Ghannad som hjälpt oss under resans gång samt 
familj och vänner som varit intresserade av vår uppsats, stöttat och hjälpt oss. Ett särskilt tack 
till Henrik Preifors för många kloka kommentarer. 

Vi hoppas att vår uppsats givit Er insikt i ett tämligen nytt marknadsförings- och 
kommunikationsverktyg som visat sig vara effektivt i det interna syftet att påverka en 
organisations medarbetare. Slutligen hoppas vi att ni finner vår uppsats intressant och lärorik. 

 

Halmstad, juni 2009 
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SAMMANFATTNING 

Titel: Alla minns en bra historia ‐ En studie om användandet av corporate 
storytelling internt- 

Författare: Maria Andersson & Ann Svensson 

Handledare: Navid Ghannad 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2009 

Nyckelord: Corporate storytelling, intern marknadsföring, marknadsföring, 
kommunikationsverktyg, kommunikation, företagskultur 

Problemformulering:  Hur används storytelling internt i svenska företag, vilka effekter har det 
fått och hur påverkas företagskulturen? 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad 
förståelse för hur kommunikations- och marknadsföringsverktyget 
storytelling används i svenska företag. Syftet är även att identifiera 
vilka effekter verktyget kan ge och studera hur storytelling kan påverka 
företagskulturen.  

Metod: En kvalitativ forskningsansats med abduktivt angreppssätt har använts 
där tre fallföretag, SCA Packaging, IKEA och SAS samt konsulten 
Matts Heijbel intervjuats inom ämnet. De tre fallföretagen arbetar 
aktivt med intern storytelling. 

Teoretiskt perspektiv: Avsnittet inleds med en beskrivning av intern marknadsförings 
betydelse, därefter redogörs för verktygets storytelling som ett internt 
marknadsföringsverktyg. Teorikapitlet berör hur storytelling fungerar 
som kulturbärare då uppsatsens syfte är att studera denna aspekt. 

Empiriskt perspektiv: I empirin presenteras de djupintervjuer som genomförts med respektive 
fallföretag samt konsulten Matts Heijbel. 

Slutsats: Studien visar att storytelling kan användas i många olika syften och på 
olika sätt. Verktyget har en större påverkan på medarbetarna än 
traditionella marknadsföringsverktyg då verktyget har en inspirerande 
effekt. Storytelling är ett vägledande verktyg för de anställda och är 
därmed ett effektivt sätt för företaget att förmedla sina kärnvärden, mål 
och visioner En förklarande och märkbar lansering av verktyget har 
visat sig vara viktigt för att medarbetarna skall ta till sig verktyget. 
Verktyget är ett effektivt sätt att påverka företagskulturen. 

 



 

ABSTRACT 

Title: Everyone remember a good story – A report presenting the purpose of 
internal storytelling- 

Authors: Maria Andersson & Ann Svensson 

Advisor: Navid Ghannad 

Level: Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2009 

Keywords: Corporate storytelling, internal marketing, marketing, communication 
tool, communication, business culture 

Question:  How is storytelling being implemented internally in Swedish 
enterprises, which effects have been identified and how has the 
business culture been influenced?  

Purpose:  To use the theoretical frame of reference as a starting point and a 
descriptive study to gain understanding in how storytelling as a 
marketing tool is being used in Swedish companies. The purpose is to 
identify results of the tool and analyze the business culture.  

Method: We have worked with a qualitative research method where we 
interviewed three Swedish companies, SCA Packaging, IKEA and SAS 
who are using storytelling internally. We have also interviewed the 
storytelling expert and consultant Matts Heijbel.  

Theoretical framework: We initiate the theoretical section by describing the importance of 
internal marketing and then give an account about storytelling as an 
internal marketing tool. The theoretical framework analyzes how 
storytelling can be used to affect the business culture. 

Empirical framework: The empirical framework presents the outcome of the interviews with 
the three case companies and the consultant Matts Heijbel. 

Conclusion: The study has shown that storytelling can be used in many ways with 
different purpose. The tool has according to the report a more powerful 
impact on the co-workers than traditional marketing tools because it 
has an inspiring effect. Storytelling is leading the way and is an 
efficient way to communicate core values, goals and visions. A big 
launch of the tool has proved to be important to get the co-workers to 
adapt storytelling. The tool is an efficient way to influence the business 
culture. 
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INLEDNING 

Uppsatsens första kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för den bakgrund som ligger till 
grund för uppsatsen och dess ämne. Vi kommer att presentera problembakgrund och en 
diskussion kring denna, vår problemformulering, syfte samt valda avgränsningar.   

1.1 Introduktion 

Då det idag råder stor konkurrens på marknaden inom alla branscher är det viktigt att 
företaget har nöjda och återkommande kunder (Doyle & Stern, 2006). Lojala kunder är 
nyckeln till framgång och öppnar upp för nya investeringar och fortsatt tillväxt (Melin, 1999). 
För många kunder är företagets frontpersonal företaget (Doyle & Stern, 2006). Författarna 
menar att hur kunden blir bemött i en viss situation av en enda person kan vara avgörande för 
kundens framtida inställning till varumärket och om denne väljer att komma tillbaka. 
Grönroos (2008) anser att företagets anställda utgör en intern marknad och att satsa på 
personalen är en av de viktigaste marknadsföringsaktiviteterna ett företag kan göra. Ett viktigt 
mål för ett företag bör enligt Melin (1999) vara att dess personal blir 
varumärkesambassadörer1. Det innebär att de tror på och vill representera samma värderingar 
och kärnvärden som företaget vill kommunicera ut till sina kunder, uppnås detta blir 
företagets varumärke starkare. Personalens inställning och värderingar är således en viktig 
faktor för utvecklingen av ett framgångsrikt företag, personalens agerande blir en 
reklamkampanj i sig (Melin, 1999).  

Snowden (2001) menar att företagets budskap både skall förmedlas inom företaget och ut till 
kunden. Det är därför av stor betydelse att alla företag har en effektiv kommunikationsstrategi 
som når ut till alla medarbetare i organisationen.  Adamson, Pine, Van Steenhoven och 
Kroupa (2006) belyser kommunikationsstrategins betydelse i organisationen och att den måste 
vara inspirerande för att de anställda ska ta till sig av den informationen som ges. Corporate 
storytelling2, detta begrepp kommer hädanefter att benämnas som enbart storytelling, är då ett 
effektivt verktyg som förmedlar företagsstrategin på ett uppmärksammande sätt. Storytelling 
är ett relativt nytt marknadsförings- och kommunikationsverktyg som innebär att företaget 
använder sig av historier för att kommunicera med sina anställda. Verktyget används då ett 
företag vill förmedla och skapa förståelse för organisationen. Verktyget har till största del 
utnyttjats i externa sammanhang i marknadsföring mot kund men används mer och mer internt 
(Fog, Budtz & Yakaboylu, 2005). Syftet med extern storytelling är att skapa ett mervärde till 
varumärket, en upplevelse, som kunden är villig att betala mer för. Likaså syftar intern 
storytelling till att förmedla ett mervärde för medarbetarna som gör dem mer lojala och 
engagerade i företaget (Denning, 2005). Storytelling har blivit populärt då berättelser ofta 

                                                                 
1 Den som bildligt talat förkroppsligar varumärket (Melin, 1999, s. 258) 

2 Storytelling är ett narrativt verktyg som genom historier sätter företagets strategi i handling. Det är ett tydligt, strukturerat 
och tilltalande sätt att visa vilka företaget är och vart det är på väg. (Fritt översatt från Marzec, 2007, s. 26) 
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berör oss känslomässigt samt ger lättförståelig kunskap då den sätts i ett sammanhang 
(Mossberg & Johansen, 2006). Användandet av storytelling internt i en organisation syftar 
enligt Mossberg och Johansen (2006) till att bygga förtroende, skapa gemensamma 
värderingar samt stimulera stolthet och lojalitet hos de anställda. 

För att all information som cirkulerar runt i företaget ska bli mottaglig måste den vara 
intressant och relevant (Denning, 2001). Författaren menar att människan anser historier vara 
underhållande och spännande vilket skapar uppmärksamhet. Denning (2001) poängterar också 
att storytelling inte är ett verktyg som ska ersätta organisationens interna marknadsföring utan 
istället vara ett komplement som bidrar till företagets utveckling. Kärnvärdena ska spegla 
företagskulturen och få alla att arbeta mot samma mål. Schein (2004) förklarar att en 
företagskultur utvecklas genom en gemensam historia som finns i företaget. Alvesson (2001) 
menar att vad verksamheten står för ska spegla hela företaget och även den företagskultur som 
råder. Företagskulturen finns i företagets atmosfär där den förmedlar värderingar och sociala 
normer. När interaktion sker mellan medarbetarna på ett företag överförs information och 
medarbetarnas olika synpunkter och åsikter, det är det som skapar förståelse i organisationen. 
Om kulturen förmedlats på rätt sätt kommer de anställdas förståelse för företaget öka 
(Alvesson 2001). Kommunikationsverktyget storytelling är lätt att anamma och ger en vision 
av företaget och dess mening (Mossberg & Johansen, 2006). Författarna anser att historier är 
något som fascinerar och sprider budskap vidare, vilket skapar medvetenhet och blir 
ihågkommen.  

1.2 Problemdiskussion 

Många företag behöver idag se över hur förståelse och budskap kan förmedlas ut internt inom 
företaget. Det är viktigt att helhetsbilden finns både internt och externt och grunden ligger i att 
arbeta inifrån och ut, först måste den interna marknaden övertygas. Genom en enhetlig och 
enad organisation från den operativa nivån till ledningsnivå har företaget kommit en bra bit på 
vägen att även kunna påverka externt (Grönroos, 2008). Enligt Mossberg och Johansen (2006) 
är storytelling ett bra verktyg för att uppnå detta och det har också förmågan att fungera som 
en problemlösare. Berättelser vägleder och visar vägen för hur den anställde skall gå tillväga 
och agera när problemen uppstår (Alvesson & Sveningsson, 2008). Salzer-Mörling (2004) 
skriver att storytelling även kan klargöra företagets identitet. I företagsidentiteten speglas 
företagskulturen vilket genom en berättelse kan framhäva värderingar och osynliga normer 
(ibid.).  

Trots att modeller och teorier finns för att skapa förståelse och förtydliga olika strategier i ett 
företag finns det enligt resonemanget ovan en risk att de kan framhäva olika budskap till 
enskilda individer. Storytelling kan omvandla den teoretiska kunskapen och framhäva rätt 
budskap i modeller genom att exemplifiera på ett lättförstålig och intressant sätt. Genom att 
använda storytelling som ett kommunikationsverktyg åskådliggörs medarbetarnas arbetssätt, 
hur de löser problem och agerar i olika situationer. När övriga anställda i företaget får ta del 
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av dessa händelser och värderingar som medarbetarna har, framhävs och sprids värdefull tyst 
kunskap3 i organisationen (Salzer-Mörling, 2004).  

En undersökning från London Business School (Love, 2008) visade att storytelling kan driva 
upp minnesförmågan avsevärt gentemot traditionella kommunikationsverktyg, hela 60%. Om 
detta är en generell effekt anser vi att storytelling kan vara ett viktigt kommunikationsverktyg 
att implementera i högre grad av svenska företag. Implementering av storytelling i en 
organisation innebär att verksamheten utnyttjar en eller flera historier som 
kommunikationsverktyg för att få ut sitt budskap (Fog et al., 2005). Ett exempel på detta är 
historierna om hur IKEA:s grundare Ingvar Kamprad åker ekonomieklass och går klädd i 
enkla billiga kläder trots att han är en av världens rikaste män. IKEA:s kostnadsmedvetenhet 
förmedlas genom dessa historier till de anställda på ett enkelt och tydligt sätt (Lewis, 2006).  

Matts Heijbel (2009), som anses vara Sveriges storytellingguru, har identifierat problematiken 
kring svenska företag och storytelling. Cavallin (2008) menar att verktyget är framgångsrikt i 
USA och har börjat vinna mark i stora svenska företag. Heijbel (2009) poängterar att det idag 
finns chefer som inte vet vad storytelling är och hur det kan användas som ett internt 
kommunikationsverktyg i organisationen. Heijbel (2009) menar att problematiken ligger i att 
svenska företag inte blivit introducerade för ämnet och fått förståelse för hur verktyget 
fungerar. Genom kännedom om problematiken har vi utifrån Heijbels (2009) resonemang valt 
att lösa problemet genom att få en ökad förståelse för storytelling som ett internt verktyg. Vi 
vill underlätta för våra läsare och svenska företag genom att visa hur storytelling kan bidra till 
en effektivare kommunikation i organisationen. Vi kommer därför att göra en undersökning 
för att ta reda på hur verktyget används av svenska företag och vilka effekter som har fåtts. 
Fog et al. (2005) anser att använda storytelling som ett internt kommunikationsverktyg har 
stor inverkan på företagskulturen då den är vägledande för de anställda. Då företagskulturen 
många gånger är uppbyggd kring historier om dess grundare, ledare eller händelser som 
inträffat under åren har vi även valt att studera hur storytelling kan påverka företagskulturen. 

1.3 Problemformulering 

Hur används storytelling internt i svenska företag, vilka effekter har det fått och hur påverkas 
företagskulturen? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en 
deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad förståelse för hur kommunikations- och 
marknadsföringsverktyget storytelling används i svenska företag. Vi kommer vidare att 
utifrån de tre fallföretagen identifiera och jämföra vilka effekter verktyget har givit och hur 
storytelling påverkar företagskulturen.  

                                                                 

3 Term för uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande. (NE: tyst kunskap, 2009)  
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla storytelling med fokus på hur det kan tillämpas internt. 
Storytelling används både externt och internt av företag, men vi kommer att begränsa oss till 
att enbart undersöka hur verktyget används internt. Att undersöka storytelling ur ett externt 
perspektiv är inte relevant för uppsatsens syfte. Vår studie går ut på att få en bättre insikt och 
kunskap i ett marknadsföringsverktyg som blivit mer och mer aktuellt. 

Studien begränsar sig till att skapa förståelse för storytelling som ett marknadsförings- och 
kommunikationsverktyg. Vi vill skapa en helhetsbild där styrkan i storytelling framhävs. 
Svenska företag har nyligen börjat med att implementera storytelling som ett internt verktyg 
vilket gör det intressant för uppsatsen. Vi har valt att avgränsa oss till att inte intervjua hur de 
anställda upplever storytelling då det inte ligger inom uppsatsens ramar eftersom vi vill få 
förståelse om hur verktyget används, inte hur personalen upplever det. Vi har valt att avgränsa 
oss till svenska företag som uttalat arbetar med intern storytelling. 

Vid insamling av empiri kommer vi inrikta oss på att i största del behandla storytelling och 
den interna marknadsföringen i företaget, vilket inte kommer ge en bild av företaget i övrigt.  
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1.6 Dispositionsmall 

Modellen presenterar och förtydligar uppsatsen olika delar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Teoretisk referensram 

Kapitel 3 
Metod 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 6 
Slutsats 

I inledningen presenteras en bakgrundsbeskrivning av vår uppsats 
där vår ambition är att skapa förståelse för vårt syfte samt 
problemformulering.      

Den teoretiska referensramen baseras på de teorier som vi använt oss 
av och kommer att presenteras under detta kapitel.   

Kapitlet presenterar vårt tillvägagångssätt, undersökningsansats, 
datainsamlingsmetod samt metod- och källkritik. 

Kapitlets syfte är att redovisa resultatet av vår insamlade empiri från 
de tre fallföretagen. 

Analysen innehåller en inomfallsanalys, där resultatet från empirin 
kopplas samman med den teoretiska referensramen, och en 
mellanfallsanalys där fallföretagen jämförs.     

Kapitlet summerar analysens diskussionsområden och besvarar 
uppsatsens problemformulering och syfte samt ger förslag till fortsatt 
forskning och rekommendationer till fallföretagen. 

Figur 1.6 Uppsatsens dispositionsmall 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för vårt valda område. Områden vi 
valt att behandla och som ligger till grund för vår datainsamling är intern marknadsföring, 
intern storytelling samt företagskultur. 

2.1 Intern Marknadsföring   

2.1.1 Företagets interna marknad 

Marknadsföring är en central del i en organisation och berör alla anställda. Alla medarbetare 
måste därför vara företagets marknadsförare på ett eller annat sätt (Doyle & Stern, 2006). 
Enligt Grönroos (2008) grundas intern marknadsföring i att företagets personal utgör en intern 
marknad. Om företaget inte lyckas marknadsföra sina produkter, värderingar och kärnvärden 
internt är chansen liten att företaget blir framgångsrikt på den externa marknaden. Även 
Kotler, Wong, Saunders, och Armstrong (2005) menar att det inte är tillräckligt om enbart 
marknadsavdelningen sköter den traditionella marknadsföringen, enligt dem måste alla 
avdelningar på företaget uppmuntras till att bli kundorienterade. Den interna 
marknadsföringen måste således föregå den externa. Att externt kommunicera ut företagets 
kärnvärden innan dessa är förankrade inom organisationen är dumdristigt och resulterar i 
besvikna kunder om personalen inte lever upp till kärnvärdena. Företagets medarbetare måste 
vara förberedda, villiga att leva upp till företagets värden samt ha rätt kunskaper för att kunna 
leva upp till företagets mål och ge kunden utomordentlig service (ibid.). 

Att satsa på den egna personalen för att nå framgång har blivit en viktig faktor i svenska 
företag. Intern marknadsföring är därför en förutsättning för en god och interaktiv extern 
marknadsföring (Grönroos, 2008). Melin (1999) samt Mossberg och Johansen (2006) menar 
att personalen som möter kund har en av de viktigaste rollerna i företaget då de är företagets 
ansikte utåt. Men det är först på senare år som företag och i synnerhet tjänsteföretag börjat 
inse att dess personal är det egna varumärkets främsta identitetsbärare.4 Personalen som 
möter kund är de som ger kunden en uppfattning om organisationen och är därför enligt Doyle 
och Stern (2006) företagets viktigaste tillgång. De förmedlar budskap till kunderna och 
beroende på hur de agerar bildar sig kunden en uppfattning om företaget som sedan är svår att 
förändra. Om de anställda inte kan förklara varför företaget de arbetar på är unikt och varför 
konsumenten skall välja just dem, är det naivt att tro att kunderna kommer att välja företaget 
framför dess konkurrenter (Fog et al., 2005).  

                                                                 
4 Förmedlar vad ett varumärke står för (Melin, 1999, s. 215) 
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Kotler et al. (2005) stöder resonemanget ovan då de definierar interaktiv marknadsföring med 
att kundens upplevda servicekvalité beror på interaktionen mellan köparen och säljaren. De 
hävdar att frontpersonalen och kunderna integrerar för att tillsammans skapa service och 
dialog. En effektiv integrering beror på de anställdas skicklighet samt den service, produktion 
och support som den anställde har i ryggen från företaget. Kotler et al. (2005) menar vidare att 
detta är avgörande för att få nöjda och trogna kunder. Melin (1999) anser i enighet med detta 
att det är betydelsefullt att personalen blir företagets varumärkesambassadörer. En 
varumärkesambassadör representerar samma värden som företaget och är lojal mot företaget. 
Enligt Melin (1999) blir företaget beroende av intern marknadsföring för att personalen skall 
vilja bli varumärkesambassadörer. Företaget måste tydligt visa vad varumärket står för och 
förklara hur personalen kan bidra till att stärka varumärket.  

2.1.2 Syfte med intern marknadsföring 

Det finns enligt Grönroos (2008) två syften med den interna marknadsföringen, det första är 
att säkerställa att alla inom företaget förstår varför företaget agerar som det gör och vilka mål 
företaget vill uppnå. Det andra syftet är att marknadsföringen skall motivera de anställda till 
att agera på ett kundinriktat sätt samt ge dem verktygen de behöver för att kunna genomföra 
förändringarna. Grönroos (2008) menar att personalen är en strategisk resurs och att intern 
marknadsföring bör betraktas som en ledningsstrategi. Företagsledningen måste förstå vikten 
av den interna marknadsföringens strategiska betydelse, hur företaget arbetar med intern 
marknadsföring blir därför avgörande. Kotler et al. (2005) anser att intern marknadsföring är 
särskilt viktigt för serviceorienterade företag då de är beroende av att satsa stora resurser på de 
anställdas kvalitet och prestation. För att få serviceinriktad personal måste de anställda som 
möter företagets kunder utbildas för att få goda kunskaper om hur de skall uppträda, samt 
motiveras till att vilja agera serviceinriktat. Doyle och Stern (2006) styrker vad ovan nämnda 
författare anser då de menar att frontpersonalen måste vara de mest kundorienterade, mest 
utbildade och mest motiverade att tillfredställa kundens behov. Genom storytelling kan dessa 
kunskaper organiseras och återberättas vilket i slutändan kan påverka framtida 
verksamhetsbeslut (Fog et al., 2005). Den svåra uppgiften för ledningen är enligt författarna 
att hitta historier som knyter an till företagets kärnvärden, vision och kultur. Historierna ska 
fungera som ett komplement till traditionella marknadsföringsverktyg. 

Aktiviteter som syftar till att öka personalens arbetsmoral, attityd till företaget och motivation 
har förekommit i företag ända sedan 70-talet (Grönroos, 2008). Författaren menar dock att 
däremot uppfattningen om intern marknadsföring har ändrats vilket har bidragit till tre nya 
aspekter som betonar vikten av personalens betydelse i företaget: 

• Personalen utgör den första och interna marknaden som måste övertygas för att lyckas 
på den externa marknaden. 

• Effektiviteten på företagets externa marknadsföring är beroende av att en målinriktad, 
aktiv samordning sker internt. 
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• Medarbetarna måste ses som interna kunder och bör behandlas på ett lika kundinriktat 
sätt som de externa kunderna. 

Den första punkten är viktig då all marknadsföring som kommuniceras externt måste 
accepteras internt. Om de anställda inte tror på företagets externa budskap eller upplever att 
de inte kan leva upp till de löften som ges kommer de inte att kunna hålla vad företaget lovat 
(Grönroos, 2008). Om de anställda inte accepterar företagets mål och visioner blir de inte 
naturliga marknadsförare vilket krävs då alla medlemmar i en organisation måste agera 
kundorienterade och förmedla samma budskap. Med naturliga marknadsförare menas att alla 
avdelningar i företaget känner ansvar för att alltid agera utifrån företagets bästa (Gummesson, 
2002). Den andra punkten betonar att företagets interna aktiviteter bidrar till att personalen 
representerar företagets kärnvärden till den externa marknaden, kunderna. Det säkerställer att 
personalen arbetar utifrån företagets mål (Grönroos, 2008). Punkt tre syftar till att ge 
förståelse om hur de interna relationerna påverkar de externa, personalen ska få all 
information de behöver. Om inte den service som företaget lovar de externa kunderna även 
ges till personalen sätts företagets servicekvalitet på spel. De tre punkterna betraktar intern 
marknadsföring ur nya perspektiv. De anställda skall enligt Grönroos (2008) betraktas som 
partners där en win-win situation5 uppstår. Varje individ i en organisation skall uppleva att de 
får någonting tillbaka och är en viktig del av företaget (ibid.). 

2.2 Corporate storytelling  

2.2.1 Storytelling som ett kommunikationsverktyg 

Alla älskar en bra historia. Människor har i alla tider fascinerats av historier, myter och 
berättelser som sedan har levt vidare från generation till generation, spridit kunskap och 
underliggande budskap (Mathews & Wacker, 2008). När du hör eller läser en historia lever du 
dig in i historien vilket väcker känslor och skapar visuella bilder, detta resulterar i att en 
historia lättare blir ihågkommen än bara ord. Åhöraren kan enkelt återberätta historien med 
dess detaljer och väsentliga delar, detta illustrerar styrkan av storytelling (Morgan & 
Dennehy, 1997).  

Storytelling har under senare tid lyfts fram till att vara ett strategiskt kommunikationsverktyg 
för att förmedla en organisations värderingar, både internt och externt. En viktig del av 
storytelling är att ledaren lyssnar till de berättelser som redan finns i och påverkar 
organisationen, då framkommer föreställningar som ofta omedvetet styr organisationens 
värderingar och normer. I historierna ges kunskap om hur den anställde skall bete sig genom 
att förebilder och avskräckande exempel kan dramatiseras. Tyst kunskap som inte finns 
nerskrivet men ändå är väl förankrat i organisationen sprids på detta sätt, både medvetet och 
omedvetet. Detta då det i berättandet manifesteras kulturell kunskap genom sociala koder, 
tabun, normer samt andra moraliska värderingar (Salzer-Mörling, 2004). Marzec (2007) anser 
att företagsledningen kan använda sig av en historia för att skapa förståelse för beslut och 

                                                                 
5 Alla parter gynnas (Wikipedia: win-win situation, 2009) 
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förändringar i organisationen samt få personalen att förstå vikten av sin roll och värdet av 
företagets kunder på dagens konkurrensfyllda marknader. Berättelserna kan också vara ett sätt 
att framhäva och medvetengöra företagets själ för de anställda (ibid.). 

Enligt Fog et al. (2005) är storytelling både ett koncept för strategiskt 
varumärkesuppbyggande och ett internt kommunikationsverktyg. Enligt Mathews och Wacker 
(2008) använder sig företag naturligt av historier i sin vardag genom de dagliga 
konversationerna, exempelvis historier om sina produkter, service eller om hur en kund 
agerat, men det berättas också om företagets förflutna och framtid. Att använda sig av dessa i 
en mer strukturerad form gör dem till ett kraftfullt redskap då det talar till det emotionella hos 
de anställda. Storytelling kan användas både på strategisk ledningsnivå och som en del av den 
dagliga kommunikationen på den operativa nivån (Mathews & Wacker, 2008).  

Människan har enligt Marzec (2007) lättare att lära sig och komma ihåg information om den 
berättas genom en historia. Enbart information leder inte alltid till handling, informationen 
måste även tilltala våra känslor för att budskapet skall få full kraft. Fog et al. (2005) bekräftar 
detta då de anser att företag måste använda historier som tilltalar och tar sig in i målgruppens 
hjärtan, då företagen med de bästa historierna är de som kommer att lyckas. Marzec (2007) 
menar vidare att en berättelse underlättar för hjärnan att organisera informationen samt förstå 
den mer effektivt. Kommunikation som sker genom storytelling tar kontroll över de anställda 
genom att de upplever sig själva som en del av historien och motiveras göra sitt bästa för 
företaget. Om de anställda inte kan identifiera sig med företagets strategi och värderingar 
samt finna dem meningsfulla blir de inte motiverade att uppfylla företagets mål. Detta anser 
författaren vara en viktig skillnad mellan traditionell företagskommunikation i form av 
exempelvis broschyrer och att ge information genom en företagshistoria (ibid.).  

Historier förmedlar viktiga budskap på ett enkelt sätt och blir ihågkommet vilket har stor 
betydelse för organisationen (Adamson et al., 2006). Författarna anser att företagen skall 
använda storytelling som ett viktigt verktyg vid förmedlandet av företagsstrategin. Det är 
därför av stor betydelse att företagets kommunikationsstrategi inte bara är informativ, utan 
även inspirerande. Storytelling kan enligt Fog et al. (2005) konkretiseras genom olika 
aktiviteter i företaget. Exempelvis kan böcker om företagets historia och erfarenhetsberättelser 
från medarbetare delas ut till de anställda. Denning (2006) menar att det finns många olika 
upplägg en historia kan ha och det är viktigt att företagsledningen har förståelse om hur dessa 
påverkar på olika sätt. En historia som exempelvis handlar om att företaget kommer förlora 
marknadsandelar till sina konkurrenter om det inte följer med i utvecklingen och ständigt 
hittar nya, innovativa lösningar kan inte själv inspirera de anställda till att bli mer innovativa. 
Historien får snarare lyssnarnas uppmärksamhet och inger förståelse men måste följas av 
andra aktiviteter som inspirerar till handling (ibid.).  
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Traditionell företagskommunikation har enligt Love (2008) länge antagit formen av death by 
powerpoint6. Detta säkerställer inte organisationens förståelse för företagsstrategin och dess 
kultur. Love (2008) menar att genom att sätta företagsstrategin i en kontext som illustreras av 
en tilltalande historia ökar dess publiks förmåga att minnas, relatera och handla. Det är de 
interna kommunikatörernas ansvar att företaget drar nytta av dessa enkla metoder för att 
förbättra kvalitén, värdet och att få budskapet att sticka ut från mängden. Detta styrks av 
Adamson et al. (2006) som anser att ledningsinformation i form av PowerPoint-presentationer 
och liknande oftast enbart informerar de anställda om vad de bör göra och vilka mål som skall 
uppnås. De poängterar att om storytelling istället används för att förmedla dessa budskap fås 
en starkare kommunikation som även belyser varför det är meningsfullt.   

2.2.2 Storytellings användningsområden 

Storytelling internt kan användas som ett verktyg för att förmedla företagets vision, förenkla 
arbetet för personalen och deras sätt att hitta lösningar till problem (Mossberg & Johansen, 
2006). De kan också vara ett sätt att differentiera företaget från andra företag på marknaden. 
Marzec (2007) menar att en företagshistoria är ett vägledande verktyg, men att den måste vara 
handlingsbar för att vara effektiv. Med detta menas att den måste kännas realistisk och kunna 
efterlevas. En framgångsrik historia sticker ut från mängden och får den egna organisationen 
att framstå som unik. Företagsberättelsen skall vara övertygande och så pass originell att den 
naturligt återberättas. För att en berättelse skall bli framgångsrik krävs även att berättelsen 
genast accepteras, gillas och adopteras av alla intressenter (ibid.). 

Intern storytelling är enligt Colton och Ward (2004) ett av de bästa verktygen för att få 
människor att tillsammans skapa nya idéer och binda samman individerna i en organisation. 
Författarna hävdar att storytelling inspirerar till fantasifullhet och inte minst handling då de 
anställda inspireras av historierna. Kunskap överförs genom erfarenhetsberättelser då en 
medarbetares handlande och lösning på problemet ger de övriga anställda riktlinjer för hur de 
skall lösa problem i sin vardag. Information som kan vara komplex kommuniceras därmed ut 
på ett enkelt sätt (ibid.). Snowden (2000) instämmer med detta då han menar att det mest 
grundläggande värdet i storytelling är dess förmåga att förmedla komplexa idéer så att de 
framstår som enkla, tydliga och minnesvärda.  

Enligt Fog et al. (2005) kan storytelling vara mycket effektivt i syftet att kommunicera ut 
företagets budskap internt. Detta styrks av Dennisdotter och Axenbrant (2008) som anser att 
storytelling är vägledande till hur de anställda skall agera, dess budskap måste därför 
genomsyra allt. Är exempelvis ett företags kärnvärde att de värnar om miljön och säljer 
miljövänliga produkter måste kärnvärdet miljö även tillämpas internt genom bland annat 

                                                                 

6 Innebär en överdriven användning av statistik och cirkeldiagram (Love, 2008). 
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källsortering, energisnåla lampor med mera. Lärdomen blir således att företaget måste leva 
upp till sina kärnvärden för att de skall förankras i organisationen. 

Fiktiva personer kan skapa ett mervärde till berättelserna. Denna effekt har framkommit 
tydligast vid extern tillämpning i den svenska upplevelseindustrin. Exempelvis har Ystad 
genom Henning Mankells böcker om kommissarie Wallander skapat rundvandringar i 
stadskärnan där besökarna bland annat kan besöka fiket Wallander gillar och de platser som 
benämns i böckerna. Detta har givit dem ett mervärde i form av en turistattraktion som lockar 
besökare från hela Sverige trots att Wallander egentligen aldrig har existerat i verkligheten 
(Mossberg & Johansen, 2006).  

2.2.3 Storytelling som ett strategiskt verktyg 

Det är viktigt att dagens ledare engagerar sig och kommunicerar med sina anställda. Detta har 
visat sig ha ett samband med de anställdas engagemang, produktivitet och energi vilket är 
oerhört viktigt särskilt i nuvarande nedgående ekonomiska situation. Storytelling kan då bli 
ännu viktigare eftersom verktyget kan få en virusliknande effekt genom att det går från mun 
till mun uppåt, nedåt, runt och även utanför organisationen. Ledarens budskap växer ju mer 
det berättas vidare och har tillslut skapat en modern myt (Love, 2008). 

Ett företags historia är ett verktyg som definierar och sätter dess strategi i handling. Den 
förklarar vem företaget är och vart det är på väg. Styrkan i historien ligger i dess förmåga att 
liera ledarna och svetsa samman organisationen. Att avsiktligt arbeta med storytelling kan 
skapa en konkurrenskraftig positionering och ett större engagemang hos personalen. 
Verklighetsbaserade historier gör det lättare för mottagaren att göra kopplingar till sin egen 
arbetsplats och förstå betydelsen av sin roll i företaget (Colton & Ward, 2004; Marzec, 2007). 
Denning (2006) betonar vikten av sanna erfarenhetsberättelser då han anser att allt som 
berättas i en organisation, händelser i företaget, erfarenheter, tillställningar och information, 
skall engagera organisationen att vilja leva upp till historien.  

Det finns alltid för och nackdelar med olika strategiska managementverktyg och en viktig 
faktor är att använda dem på ett effektivt sätt (Denning, 2006). Författaren menar att de flesta 
företag inriktar sig på att dess chefer skall få utbildning i hur de kan använda storytelling men 
glömmer bort att skaffa organisationen kunskap om hur den maximalt kan dra fördel av 
storytelling. Det är även viktigt att ha i åtanke att storytelling är ett verktyg för att uppnå ett 
företags mål och syfte och bör användas kontinuerligt tillsammans med andra 
marknadsföringsverktyg (ibid.).  

2.2.4 Effekter av intern storytelling  

Storytelling har enligt Mathews och Wacker (2008) förmågan att hjälpa företag att förstå både 
sin externa och interna position i företaget. När storytelling används internt kan det anpassas 
för att förklara och förstärka företagets kärnvärden, moral, marknadsposition och även 
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klargöra framtida mål. Storytelling är ett inspirerande verktyg samtidigt som det är 
undervisande. Storytelling kan därför stimulera till ett förändrat beteende (ibid.). 

Implementering av storytelling i en organisation innebär att ett företag använder historier som 
en del av sin interna marknadsföring. Historierna är oftast hämtade från medarbetare i 
organisationen och används för att förmedla kunskap och särskilda budskap i organisationen. 
Berättelserna får en vägledande effekt på anställda då de anger riktlinjer för hur de skall bete 
sig och framhäver företagets framtidsvisioner och vart företaget är på väg (Fog et al., 2005). 
På detta sätt blir företagets kärnvärden levandegjorda och tydliga för de anställda. 
Svårigheten, men samtidigt nyckeln till framgång är att skapa organisationsberättelser som får 
de anställda att gå de extra stegen (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Dessa berättelser kan 
sedan underlätta förmedlandet av en helhetsbilds av företagets koncept och gestalta dess 
varumärke både internt och externt (Mossberg & Johansen, 2006). 

Att använda sig av historier anser Morgan och Dennehy (1997) skapar positiva effekter i 
företaget, informationen blir mer trovärdig och har en stark betydelse för kommunikation, 
idéer och normer. Om informationen blir mer trovärdig får detta ofta effekten att även 
företaget framstår som mer pålitligt. Historier är oftast ett starkare verktyg än statistik 
eftersom lyssnarna kan sätta sig in i och relatera det till sina egna erfarenheter. Morgan och 
Dennehy (1997) belyser att det som stämmer överrens lyssnarens egna erfarenheter och 
verklighetsuppfattning är lättare att komma ihåg än något som hänt någon annan och känns 
långt borta för lyssnaren. Kärnan i intern storytelling är att det kan stimulera medarbetarnas 
stolthet och lojalitet gentemot företaget (Mossberg & Johansen, 2006). Om medarbetarna blir 
lojala mot företaget och dess varumärkes uppnås enligt Melin (1999) 
varumärkesambassadörer. 

Historier har en förmåga att både framkalla och innehålla kunskap och erfarenheter vilket är 
tämligen unikt vid kommunikation. Historieskapande arbete i en organisation möjliggör att 
kunskap och medarbetares erfarenheter kan översättas till en tilltalande historia med ett 
budskap som därefter berättas vidare och synliggörs i organisationen. Då historierna berättas 
vidare i organisationen kan företaget dra nytta av dess word of mouth7 (Colton & Ward, 
2004). 

Företagshistorier skapar förtroende och gemensamma värderingar och kan hjälpa till att 
utveckla företagets vision (Mossberg & Johansen, 2006). Fog et al. (2005) instämmer och 
exemplifierar detta genom att dessa gemensamma värderingar förtydligas då historiens 
budskap visar vart organisationen står moralistisk och vad de tror på. Det viktigaste för Volvo 
är inte att komma fram snabbt utan att komma fram säkert. Det är detta budskap som företaget 
därför förmedlar både internt och externt vilket resulterat i att de anställda alltid har 

                                                                 
7 Samlingsnamn för information som går från person till person. Det inkluderar numera all typ av kommunikation, öga mot 

öga, telefon, email och textmeddelanden (fritt översatt, Kotler et al., 2002, s.834) 
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säkerhetsaspekten som första prioritet vid framställande av nya modeller etcetera. Kärnan i 
budskapet måste reflektera vad organisationen tror på och vill förmedla (ibid.).   

Alla organisationer har ett budskap som de vill förmedla både inom organisationen och ut till 
sina kunder. För att få en effektiv kommunikation krävs det att den förmedlas på ett 
övertygande sätt och som skapar uppmärksamhet. Det finns flera negativa konsekvenser som 
kan uppkomma vid användande av storytelling om verktyget inte implementeras eller används 
på rätt sätt. Företagsledningen måste vara medveten om hur starka erfarenhetshistorierna är i 
organisationen, om det enbart berättas en fiktiv historia kan det få den negativa effekten att 
ogilland och cynism skapas bland de anställda. Kommentarer så som ”detta var underhållande 
men kan dem inte ge oss användbar information och berätta vad dem menar” blir då vanligt 
förekommande (Snowden, 2001).  

Att återge en verklig historia inkorrekt kan få stora konsekvenser. Sanningen måste berättas så 
som den verkligen ser ut och att krydda en historia kan bli ödesdigert då det räcker med att en 
anställd i organisationen hävdar att händelsen inte gick till på det sättet som det berättas för att 
budskapet skall förlora sin styrka. Ren fakta är ofta tråkig och för att lyckas skapa en bra 
historia måste den mest tilltalande informationen väljas ut och ligga till grund för historien 
(Snowden, 2001). Om ett varumärke representerar en viss image/identitet kan en berättelse 
som betonar helt andra attribut försvaga varumärket. Kunderna känner då inte igen sig vilket 
kan resultera i att de blir illojala och går till en konkurrent. Storytelling måste därför hanteras 
med respekt och inte missbrukas. En viktig faktor vid användandet av storytelling är att 
berättelserna ska förankras väl i företagets värderingar och kultur, så att de är trovärdiga. 
Oavsett om historierna är sanna eller fiktiva skall de prägla företaget och representera dess 
varumärke, identitet samt mentalitet (Mossberg & Johansen, 2006). 

En viktig aspekt vid användandet av storytelling är att historien inte berättas som en 
idealiserad version där företagets mål och visioner uppnås till fullo. Ett exempel på detta kan 
vara extrema uppoffringar en anställd gör för att uppnå företagets vision, att historien inte går 
hand i hand med mottagarens uppfattade verklighet och erfarenheter eller att den har ett 
typiskt lyckligt slut. Faran är då att det ger ett negativt intryck på de anställda och anti- 
historier8 skapas (Snowden, 2001). Enligt Snowden (2001) betyder mottagarens uppfattning 
allt och att de bästa historierna är de med ett lite ironiskt eller fyndigt avslut där mottagaren 
förstår hur ett lyckligt slut hade kunnat uppkomma. 

 

 

                                                                 
8 Den syniska och naturligt inträffande motreaktionen till en officiell historia som misslyckas med att återge verkligheten från 
åhörarens erfarenheter (fritt översatt, Snowden, 2001, s.2) 
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2.3 Företagskultur  

2.3.1 Företagskulturens betydelse 

Vi har valt att använda oss av Scheins (2004) definition för att definiera företagskultur då det 
är så vi författare uppfattar den och kommer därmed använda definitionen genom hela arbetet. 

”Kulturen i en grupp kan definieras som ett mönster av gemensamma grundantaganden som har lärt 
sig av en grupp som löst sina problem med extern anpassning och intern integrering, som har fungerat 

tillräckligt bra för att betraktas som giltig och därmed utlärbar för nya medlemmar som det rätta 
sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till dessa problem”  

    (fritt översatt från Schein, 2004, s.17) 

Philipsson (2007) menar att alla företag har en företagskultur och att den utvecklas 
kontinuerligt med företaget. Kultur är därför inget ett företag skaffar sig, det är något som 
redan finns där och kan användas på olika sätt. Kulturen återspeglar det klimat som råder på 
arbetsplatsen och manifesterar hur de anställda skall bete sig och driva verksamheten. Den 
ligger således till grund för organisationens formella och informella beteende och attityder 
(ibid.).  

Att utveckla företagets kultur och styra den i rätt riktning är ofta en nyckel till framgång 
(Philipsson, 2007). Schein (2004) menar att ledaren/grundaren utövar sina egna värderingar 
på en grupp människor och när företaget blir framgångsrikt visar kulturen de skapat 
riktningen för vilket slags ledarskap och värderingar som gäller för många generationer 
framåt. Den dynamiska processen mellan företagskultur och ledning blir då kärnan i ett 
ledarskap och kan ses som två sidor på samma mynt. Företagskultur och ledarskap går således 
hand i hand (Schein 2004). Alvesson (2001) påpekar att det inte har någon betydelse om 
cheferna på ett företag arbetar aktivt med företagskulturen eller inte, kulturens betydelse är 
lika viktig oavsett och hur de agerar påverkar den.   

Alvesson (2001) menar att det existerar en kultur i interaktionen mellan människor i företaget. 
Det är människorna i organisationen som tolkar och uttrycker företagskulturen. Kulturen blir 
därför viktig för att förstå beteenden och sociala företeelser. Det är de socialt delade 
meningarna som är betydelsefulla i en företagskultur då det är dessa gemensamma 
föreställningar som skapar förståelse för företaget och vart det är på väg (ibid.). Genom 
symbolik, myter och berättelser klargörs de erfarenheter som organisationen påverkats och 
påverkas av (Alvesson, 2001). Schein (2004) menar att även om medarbetarna är medvetna 
om att kulturen existerar så är den svår att definiera. Enligt Alvesson och Sveningsson (2008) 
är kulturens innebörd inte beteenden i en organisation utan det bakomliggande som styr 
beteendet och gör att kulturen speglas i handlingar eller händelser på företaget. Genom 
språket, berättelser och ritualer i organisationen kan kulturen framhävas och formas i en 
organisation. Berättelser i en organisation har en förmåga att förtydliga och förmedla dess 
värderingar samt fungera som en metod att övertyga (ibid.).  
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Företagskulturen har enligt Alvesson och Sveningsson (2008) både sina för- och nackdelar. 
Den kan underlätta i en företagsförändring eller vid implementering av strategier, men också 
fungera som en motgång i vissa situationer. Schein (2004) menar att om medarbetarna förstår 
kulturen bättre kommer de också få en djupare förståelse för företaget och dess medarbetare. 
Detta gör att människans arbetsinsats är bättre och de är mer engagerade i sitt arbete. 
Företaget måste därför motivera sina anställda och visa på hur de tillsammans kan vinna på 
företagets framgång. Philipsson (2007) menar att det endast är då de anställda upplever sitt 
arbete som meningsfullt som de är villiga att göra sitt bästa för företaget. Om företaget bryr 
sig om sina anställda kommer de få samma respons i gengäld, vad företag representerar har 
därför blivit lika viktigt som vad de erbjuder (ibid.).  

2.3.2 Storytelling som kulturbärare 

På samma sätt som individer vill hitta sin tillhörighet försöker företag att finna sin 
personlighet, berättelser blir då ett sätt att uttrycka och levandegöra företagets identitet. I dess 
berättelser uttrycks företagets normer och ideal vilket resulterar i att kulturer skapas (Salzer-
Mörling, 2004). Varje organisation har enligt Schein (2004) en delad historia som har 
utvecklat en kultur, kulturens styrka beror på hur länge den existerat, medlemmarnas stabilitet 
och hur starka/ emotionella de delade erfarenheterna är. 

Det ansågs länge att berättelser inte hör hemma i den moderna företagsvärlden utan var något 
som våra föregångare sysselsatte sig med. Men i takt med att företagen blivit mer komplexa 
och dess kulturer mer spridda har intresset för en symbolisk kommunikation vuxit. 
Storytelling är därför ett användbart och eftertraktat verktyg för såväl marknadsförare som 
företagsledare. Företagsberättelser möjliggör förståelse för vad som händer i organisationen 
och berättelserna har kommit att bli en viktig kulturbringande aktivitet Salzer-Mörling (2004). 
Colton och Ward (2004) menar att berättelsens största värde ligger i det som omtalas och 
berättas eftersom det är då företagskulturen förmedlas. En historia tillåter tvetydighet, känslor 
och komplexitet existera vilket ger varje individ en möjlighet att själv tolka och ta historien 
till sig. I företaget 3M har storytelling blivit en viktig del av dess kultur. Innovation är 3Ms 
drivkraft och en hörnsten i företaget, alla de företagshistorier som berättas definierar för de 
anställda och övriga intressenter vad företaget står för. 3M söker aktivt efter fler och nya 
historier att kommunicera ut som motiverar de anställda och gör att kärnvärdet innovation 
upprätthålls. En odödlig historia i företaget är hur en anställd genom en slump uppfann den 
gula post-it lappen. Detta är enligt författaren ett bra exempel på när storytelling bidrar till att 
stärka kulturen (ibid.).   

Enligt Fog et al. (2005) kan storytelling användas i företaget för att stimulera, framhäva och 
utveckla företagskulturen. Syftet med att använda storytelling internt är enlig författarna att 
”visa vägen” och stärka kulturen i företaget. Författarna menar därför att varje företag skall 
hitta historier som visar vilka de är, vad de står för och vart företaget är på väg. Historierna 
syftar bokstavligen till att vägleda medarbetarna till hur de skall ”leva” varumärket (ibid.). 
Snowden (2000) anser i enlighet med detta att då en anställd får höra berättelser från sina 
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kollegor uppenbaras och gestaltas organisationskulturen för denne. Det är därför viktigt för 
ledningen att företagets kärnvärden och kultur bakas in i exempel som skapar tydlighet. 
Mathews och Wacker (2008) anser att historien om “hur allting började” är den primära 
berättelsen i varje företag och att varje kultur har åtminstone en ursprungsmyt eller historia. 
Sedan långt tillbaka i tiden och i alla kulturer har myter och historier besvarat frågor som vem 
jag är, vart jag kommer ifrån och mitt syfte med att vara här. Även företagshistorier ger svar 
på detta vilket har stor betydelse för förståelsen av företaget och dess målsättning. Mathews 
och Wacker (2008) exemplifierar detta med den gigantiska stormarknaden Wal-Marts 
grundare Sam Waltons bakgrund. Sam Walton var en blygsam man som levde i en blygsam 
stad och erbjöd ”värde för pengarna” till sina blygsamma grannar. Det är inte svårt att se 
sambandet med dennes liv och att Wal-Marts affärside är att erbjuda låga priser till 
arbetarklassen (ibid.). 

En enkel anekdot kan enligt Fog et al. (2005) förmedla ett företags viktigaste budskap på ett 
enkelt och lättöverskådligt sätt. Budskapet sprids även snabbt och lätt genom word of mouth 
vilket sätter prägel på organisationen. Ju fler historier som berättas inom organisationen och 
stödjer företagets värderingar desto starkare blir kärnvärdena. Nyhetsbrev, årsredovisningar 
och företagsjämförelser används i alla verksamheter men är tämligen meningslösa för att 
skapa en stark kultur. Genom att istället förklara företagets kärnvärde genom historier blir 
abstrakta värden greppbara för de anställda (ibid.). Hur cheferna agerar påverkar enligt 
Salzer-Mörling (2004) alltid kulturen då det sätter ramarna för hur medarbetarna skall bete sig 
samt betonar vad som är viktigt. Historierna bidrar då till att skapa mening vilket är till fördel 
för företagsledaren då ledarskap inte bara handlar om att styra, planera och kontrollera de 
fysiska elementen utan även styra medarbetarnas värderingar och föreställningar. Genom 
storytelling skapar ledaren en riktning som konkretiseras genom föreställningar av det 
förflutna och framtiden. Storytelling kan därför på ett effektivt sätt användas som kulturbärare 
i en organisation (ibid.). 
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3. METOD 

Vi kommer i följande kapitel redogöra för val av metod och vårt tillvägagångssätt i 
utformandet av rapporten. Resonemang kring insamling av primär och sekundärdata, 
vetenskapliga kriterier samt metod- och källkritik kommer att föras. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Modellen nedan beskriver uppsatsen arbetsgång. Valet av ämne grundar sig i intern 
marknadsföring. Vi diskuterade kring olika ämnen inom den interna marknadsföringen och 
fastnade för storytelling som vi valt att fokusera på. Eftersom storytelling är ett relativ nytt 
begrepp i Sverige såg vi intresset av att undersöka och få ökad förståelse i ämnet. När ämnet 
var bestämt började vi diskutera syftet kring vår uppsats som mynnade ut i vår 
problemformulering. Därefter skrevs den teoretiska referensramen kring storytelling. När 
milstolparna var uppsatta startade vi datainsamlingen genom en intervju med konsulten Matts 
Heijbel och två av våra fallföretag vilket gav oss nya infallsvinklar till vår uppsats. Vi 
upptäckte under våra intervjuer att vi fick fram mycket bra och intressant information om 
företagskultur. Detta medförde att vi reviderade vårt syfte och vår problemformulering till att 
även inrikta oss på hur företagskulturen påverkas. Den nya infallsvinkeln resulterade i en 
utökad litteraturstudie samt ytterligare ett fallföretag. Utifrån detta hade vi materialet för vår 
teori och empiri som sedan varit underlaget i analys och slutdiskussion. 

 
Figur 3.1: Schematisk bild av uppsatsens arbetsgång  
 
 

Utökad datainsamling 

Problemformulering 

Litteraturstudie Datainsamling 

Litteratur komplettering 

Val av ämne 

Analys 

Revidering av syfte & problemformulering

Slutdiskussion 



18 

 

3.2 Ämnesval 

Storytelling är ett marknadsföringskoncept som kan göra ett företag unikt trots att dess 
produkter eller tjänster inte är det. Det är ett tämligen nytt marknadsföringsverktyg som blivit 
mer och mer omskrivet de senaste åren. Tyvärr har vi inte lyckats hitta särskilt mycket svensk 
litteratur i ämnet. Att storytelling är ett lyckat marknadsföringsverktyg externt råder inget 
tvivel om då många organisationer, städer med mera attraherar kunder med hjälp av historier, 
exempelvis Astrid Lindgrens Vimmerby (Mossberg & Johansen, 2006). 

Med bakgrund av detta vill vi undersöka hur storytelling används internt i svenska företag och 
om den teoretiska referensramen är relevant även för svenska företag. Syftet med intern 
storytelling är enligt Salzer-Mörling, (2004); Denning (2005); Fog et al. (2005) att vägleda de 
anställda till hur de skall bete sig och samtidigt klargöra vart företaget är på väg. Vi har därför 
även inriktat oss på intern storytellings påverkan på företagskulturen. Alla företag har en 
företagskultur, för ledningen är det viktigt att denna utvecklas i rätt riktning vilket är i 
enlighet med företagets identitet och visioner (Salzer-Mörling, 2004). Vi tror att storytelling 
kan vara en bra lösning på hur företagskulturen kan utvecklas och har valt att studera denna 
effekt mer ingående. 

3.3 Undersökningssyfte 

Det gemensamma, grundläggande målet för alla undersökningar är att utveckla ny kunskap, 
men avsikten med vilken typ av kunskap som vill fås fram är olika. De två vanligaste 
avsikterna är att göra en beskrivande eller förklarande undersökning. I en beskrivande 
undersökning speglas ett aktuellt ämne och en kartläggning görs av hur verkligheten ser ut. 
Undersökaren får genom denna form en bättre insikt om hur ett fenomen ser ut (Jacobsen, 
2002). Detta motsvarar även kriteriet för en deskriptiv undersökning som innebär att data som 
väl motsvara specificerade frågeställningar söks (Patel & Davidsson, 2003). En beskrivande 
undersökning görs oftast som en enkätundersökning eller med intervjuer. En förklarande 
undersökning vill ta reda på orsakssamband mellan olika variabler, här krävs därför statistiska 
experiment (Dahmström, 2005). Målet med denna form är enligt Jacobsen (2002) att förklara 
varför ett fenomen uppstod eller varför en viss situation/händelse uppkom. 

Enligt uppsatsens problemformulering och syfte passar en beskrivande undersökning vårt 
ämne eftersom vi inte anser oss kunna besvara ett förklarande syfte då storytelling används på 
olika sätt i olika företag. Vi anser inte att vi kan dra några generella slutsatser i hur 
storytelling alltid är eller vad det har för konsekvenser och har inte heller för avsikt att komma 
med nya revolutionerande upptäckter. Vårt undersökningssyfte är att få ökad förståelse i hur 
storytelling används i svenska företag och vilka effekter som kan fås. Vår förhoppning är att 
kunna dra slutsatser om storytelling har den effekt som ledande författare inom ämnet påstår 
samt få en bild av hur väl verktyget implementerats av svenska företag. Vi vill inspirera andra 
företag som funderar på att implementera storytelling till vilka fördelar det kan ge och 
exemplifiera hur andra företag använt verktyget framgångsrikt. För läsare som inte är insatta i 
ämnet sedan tidigare vill vi att de skall få en inblick i verktyget och hur det kan användas. Då 
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storytelling har nått stora framgångar i USA och blivit mer och mer populärt i Sverige anser 
vi att ämnet är relevant för alla företag som önskar arbeta aktivt med sin interna 
marknadsföring. Rapporten syftar till att ge lärdom i ett nytt sätt att använda intern 
marknadsföring och hur en resurs som faktiskt redan finns i företaget, erfarenhetshistorier, 
kan utnyttjas i den interna kommunikationen. 

3.4 Övergripande metod 

Det finns enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) samt Jacobsen (2002) två strategier 
för att samla in data och därefter dra slutsatser, induktiv och deduktiv. Med induktiv strategi 
samlas data in utan att undersökaren har för många antaganden i förväg, medan en deduktiv 
strategi utgår från vissa antaganden innan data samlats in. När datainsamlingen är fastställd 
jämförs dessa med antaganden för att se om de stämmer överens eller om de ska förkastas 
(Jacobsen, 2002). Vid valet av ansats valde vi en blandning mellan en induktiv och en 
deduktiv ansats vilket enligt Patel och Davidson (2003) benämns som abduktion. Denna typ 
av undersökning kallas även kartläggande undersökning vars avsikt är att beskriva hur något 
ser ut, utan att försöka förklara varför (Patel & Davidsson, 2003). Anledningen till att vi valde 
abduktion var för att vid starten av vår studie hade vi en induktiv ansats, utan några 
antaganden. Men efter vi gjort litteraturstudien och samlat in empirisk data så reviderades vårt 
syfte och vår problemställning vilket resulterade i ytterligare insamling av empiridata samt en 
utökad litteraturstudie. Vi övergick då till en mer deduktiv ansats eftersom vi valde att utgå 
från vissa antaganden. Vi har i analysen utgått från den teoretiska referensramen för att 
identifiera hur relevant denna är gentemot de svenska fallföretagen och för att underlätta 
jämförelsen mellan företagen. Då en abduktiv ansats enligt Patel och Davidsson (2003) utgår 
precis som en induktiv ansats från empirisk fakta men avvisar inte heller teoretiskt underlag 
gav det oss anledning att välja denna ansats. 

3.4.1 Val av metodansats  

Vid val av metod kan två olika ansatser väljas, en kvantitativ eller en kvalitativ. Den 
kvantitativa metoden utgår från en mer formaliserad och strukturerad form, vars innebörd går 
ut på att informationen som samlas in kommer ifrån statistiska modeller som därefter 
analyseras Backman (1998). Jacobsen (2002) menar vidare att en kvantitativ ansats 
kännetecknas av ett stort antal undersökningsobjekt, informationen är kategoriserad innan den 
samlas in genom att exempelvis svarsalternativen är fast och givna. Ansatsen är bra att 
använda då undersökaren har god förkunskap om ämnet och söker efter att kunna pröva 
alternativt generalisera en viss modell/teori. Fördelarna med en kvantitativ undersökning är att 
många enheter undersöks vilket i högre grad gör att dra generella slutsatser. Nackdelarna är 
att den insamlade informationen endast är ytligt och standardiserade frågor kan framtvinga 
vissa åsikter (Jacobsen, 2002). 

En kvalitativ ansats är enligt Jacobsen (2002) mest lämplig då klarhet söks i vad som ligger 
bakom ett visst fenomen, den syftar till att ge en nyanserad beskrivning. Den är lämplig att 
använda då problemställningen är tämligen oklar och undersökaren är öppen för ny 
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information och nya aspekter. Fördelar med en kvalitativ ansats är att undersökaren får 
detaljförståelse samt en helhetsbild av problemet. Undersökaren är även mer flexibel då denne 
kan anpassa sina frågor efter vad som kommer fram under intervjun. Metoden används främst 
då studiens syfte är av beskrivande eller förklarande karaktär (Jacobsen, 2002). Enligt 
Backman (1998) leder oftast inte kvalitativa undersökningar till framtagande av nya teorier 
utan bekräftar de existerande. 

3.4.2 Kvalitativ ansats  

En kvalitativ ansats passar vårt syfte då vi har valt att skriva en uppsats av deskriptiv karaktär. 
En kvalitativ studie är också mer öppen för ny information vilket stöder valet av en induktiv 
ansats. Yin (1994) redogör för kriterier som ligger till grund för den strategi som väljs vid en 
studie. Enligt Yins (1994) tabell 1 (s. 6) undersöks de relevanta situationerna för att komma 
fram till rätt undersökningsstrategi. Vi har valt att göra en fallstudie i form av intervjuer för att 
besvara vår problemformulering vilket stöds av vår kunskap utifrån Yins (1994) modell. 
Modellen visar att fallstudier är lämpliga då forskaren vill besvara en fråga av karaktären hur 
och varför, inte känner sig ha kontroll över situationen samt vill ha fokusering på nutida 
händelser. Detta stämmer väl överrens med vår situation då vi vill veta hur och varför 
storytelling används och hur det har påverkat organisationen.   

3.5 Datainsamling 

Vid datainsamling kan två typer av data samlas in, primär- och sekundärdata. Primärdata är en 
förstahandskälla som undersökaren själv samlar in och fås genom intervjuer, experiment eller 
observationer. Sekundärdata är andrahandskällor i form av tryckt material så som litteratur 
och artiklar (Jacobsen, 2002).  

3.5.1 Val av fallföretag 

Kriteriet att medverkande företag i undersökningen aktivt skall arbeta med storytelling har 
präglat valet av fallföretag. Vi har inte haft några krav på att fallföretagen skall tillhöra 
specifika branscher utan välkomnar istället företag från olika branscher då storytelling enligt 
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008) kan användas i alla typer av företag. Vi hade som mål att 
intervjua företag med minst 500 anställda då vi tror att storytelling används mer strukturerat 
om ett företag har många medarbetare att nå ut till. Vi har uppnått vårt mål då de valda 
fallföretagen har minst 800 anställda. För att hitta företag som använder storytelling har vi 
använt oss av Internet där vi fått fram artiklar med mera som berättar om storytelling i 
Sverige.  

Vi kom fram till att studera tre fallföretag var en bra och tidsmässigt rimlig bas för att göra 
deskriptiva intervjuer, kunna göra jämförelser och samtidigt gå in lite mer på djupet vid 
analysering av varje företag. Vi anser att tre företag är bra för att på ett tydligt sätt besvara vår 
problemformulering och vårt syfte, därav valdes just tre företag ut, SCA Packaging, IKEA 
och SAS. Anledningen till att vi valde just dessa företag är att de arbetar aktivt med 
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storytelling och har gjort det i flera år, de uppfyller således urvalskriteriet. Vi valde även att 
undersöka dessa företag då de, baserat på vår informationsundersökning, använder 
storytelling på tre olika och intressanta sätt.  

3.5.2 Primärdata  

Yin (1994) anser att en av de viktigaste informationskällorna i en fallstudie är intervjuer. 
Dahmström (2005) menar att besöksintervjuer är en dyr och tidskrävande metod men ofta 
nödvändig för att få utförliga svar med hög kvalitet. Intervjuaren har även möjlighet att 
stimulera respondenten till att ge kompletta svar. Telefonintervjuer är ett snabbt sätt att samla 
in data, intervjuaren har liksom vid besöksintervjuer möjlighet att medverka till att få 
kompletta svar av hög kvalitet. Primärdata samlades med utgångspunkt från författarnas 
resonemang in från tre fallföretag samt konsulten Matts Heijbel genom intervjuer. För att 
samla in primärdata har vi genomfört fem intervjuer, varav tre besöksintervjuer och två 
telefonintervjuer. Vår intention var att få så många besöksintervjuer som möjligt men på 
grund av tidsaspekten blev två telefonbaserade.  

Mest omnämnd då det gäller storytelling i Sverige är konsulten Matts Heijbel. Heijbel 
beskrivs vara storytellings fader i Sverige och har sedan många år tillbaka drivit webbsidan 
www.storytellers.se. Heijbel har utfört många storytellinguppdrag och har en oerhörd insikt i 
hur storytelling används i svenska företag. Anledningen till att vi valde att intervjua en 
konsult inom ämnet var för att få en djupare kunskap om användning och effekter av 
storytelling vilket är vårt syfte samt kunna använda Heijbels kunskap om fallföretagens arbete 
med storytelling för att öka validiteten. Vi hade även i förväg via hans webbsida tagit reda på 
att han har kunskap om våra valda fallföretag. Denna intervju är inte med i den jämförelse 
som undersökningen mynnar ut i utan syftar främst till att ge ytterligare stöd till den 
insamlade empirin om fallföretagen. Vi valde att starta vår empiriska datainsamling med att 
intervjua Matts Heijbel för att vi inte skulle kunna påverka hans information om fallföretagen. 

Vid intervjuerna med fallföretagen har vi intervjuat två marknadschefer varav en är ansvarig 
för enbart intern marknadsföring, en kommunikationsdirektör och en utbildningschef. Vi kom 
i kontakt med företagen SCA Packaging och SAS genom att ringa till respektive företags 
växel, de hjälpte oss sedan att komma i kontakt med rätt person som arbetar med intern 
marknadsföring och storytelling. IKEA fick vi kontakt med genom den praktik som en av oss 
gjorde på IKEA:s kontor i Storbritannien. Anledningen till att vi valt att enbart intervjua den 
ansvarige/ansvariga för storytelling på respektive företag var därför att vi är intresserade av 
användningen och upplevda effekter av storytelling. Vi bedömer att dessa kan ge oss mest 
relevant information. Då vi inte ämnar undersöka personalens åsikter har vi inte genomfört 
intervjuer med respektive företags anställda. Vår undersökning enbart syftar till att jämföra 
företagens användning, effekter samt påverkan på företagskultur.  

Vi utförde en intervju på respektive företag på SCA Packaging och SAS då vi kom i kontakt 
med den ansvarige för storytelling och ansåg att den information vi fick fram var tillräcklig 
för att besvara vårt syfte. Då IKEA är en stor organisation som valt att implementera 



22 

 

storytelling globalt, till skillnad från de övriga fallföretagen, gjordes två intervjuer med 
ansvariga för den brittiska marknaden. För att säkerställa att vi fick rätt information ansåg vi 
det nödvändigt att utföra två intervjuer. Detta för att ingen av intervjuobjekten var ansvarig 
för den globala implementering av storytelling. Intervjuobjekten på IKEA har dock arbetat på 
IKEA sedan implementeringen av storytelling och har goda kunskaper om verktyget. Att 
intervjuerna med IKEA är utförda i England anser vi inte inverkar på undersöknings resultat 
då IKEA:s arbete med storytelling styrs globalt från Inter IKEA systems B.V. Det kan snarare 
vara en fördel att intervjuerna inte utfördes i Sverige då verktyget implementerades för att 
påverka den interna kommunikationen globalt och vi får därmed en uppfattning om hur 
verktyget mottogs på andra marknader vilket kan ha påverkat effekterna. Med dessa argument 
anser vi att fem intervjuer gav oss tillräckligt med information för att kunna besvara vår 
problemformulering samt vårt syfte.   

I enlighet med Yin (2005) ansåg vi att genom intervjuer samla in primärdata är den mest 
tillförlitliga och bäst passande metoden då vårt syfte är av beskrivande karaktär. Genom att 
använda semistrukturerade samtal vid intervjuerna fick fallföretagen berätta fritt hur deras 
interna marknadsföring fungerar och vi hade möjligheten att gräva djupare i intressanta 
vinklar med hjälp av följdfrågor.  

Primärdata är hämtad från följande intervjuobjekt: 

Matts Heijbel, personlig kommunikation 2009-01-13 
Matts Heijbel är Sveriges mest erkända konsult inom storytelling och har kunskap om de tre 
fallföretagens arbete med storytelling. 
 
SCA Packaging, Barbro Berggren, personlig kommunikation 2009-01-15 
Barbro Berggren är marknadsföringsansvarig på SCA Packaging i Värnamo och är den som är 
ansvarig för implementering och användning av storytelling. All empiri som redovisas från 
SCA Packaging kommer från intervjun med Berggren. 

SAS, Andris Zvejnieks, personlig kommunikation 2009-01-16 
Andris Zvejnieks är kommunikationsdirektör på SAS Sverige och arbetar aktivt med 
storytelling i organisationen. SAS Sverige kommer hädanefter i uppsatsen benämnas som 
SAS. All Empiri som presenteras är hämtad från intervjun med Zvejnieks.  

IKEA, Thomas Spjuth Eriksson, personlig kommunikation 2009-03-19  
Thomas Eriksson Spjuth är utbildningsansvarig på HR-avdelningen där storytelling ofta 
används. Intervjun har utförts på IKEA:s marknadsavdelning i Storbritannien. 

IKEA, Lois Blenkinsop, personlig kommunikation 2009-03-19  
Lois Blenkinsop är intern marknadsföringschef på IKEA UK. Intervjun har utförts på IKEA:s 
marknadsavdelning i Storbritannien.  All empiri som redovisas är hämtade från de två 
intervjuerna, som genomfördes separat på IKEA. 
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3.5.3 Urvalsmetod för primärdata 

Vi har följt Jacobsens (2002) rekommendationer för urvalskriterier som innebär att val av 
uppgiftslämnare bör vara ändamålsorienterat, det vill säga styras efter den information vi vill 
få. Urvalet bör också styras beroende på problemställning, detta för att välja uppgiftslämnare 
som bäst hjälper oss att besvara vårt syfte. Då vi inte lyckats identifiera särskilt mycket 
svensk litteratur som berör storytelling och än mindre den interna biten har vi valt att inrikta 
oss på svenska företag, de behöver dock inte operera på enbart den svenska marknaden. Det 
övergripande urvalskriteriet vi haft är att företagen som undersöks skall arbeta aktivt med 
intern storytelling. Företagen skall aktivt använda sig av verktyget storytelling för att påverka 
sina medarbetare internt. Vår avsikt med dessa kriterier är att få bästa möjliga information för 
att kunna besvara vårt syfte. Vi har inte gjort ett slumpmässigt urval utan medvetet valt ut 
företag som uppfyller kriteriet. Vi har inte haft något urvalssystem för en särskild bransch då 
vi anser det var en fördel att studera företag inom olika branscher. Detta för att kunna få 
indikationer om storytelling är ett bra marknadsföringsverktyg oavsett bransch.  

3.5.4 Intervjuteknik 

En viktig del vid utformandet av en intervjuundersökning anser Kvale (1997) vara 
tematisering där tre faktorer återspeglas, vad, varför och hur. Vid genomförandet av en 
intervju är det viktigt att planera intervjun i förväg och ha dessa faktorer i åtanke. Vad är det 
vi undersöker och har vi den förkunskapen vi behöver i ämnet för att visa på varför vi gör 
undersökningen, vilket syfte har vi med den och vilka metoder tänker vi använda för att 
genomföra den (Kvale, 1997). Vi har införskaffat oss förkunskap inom ämnet genom artiklar, 
böcker samt en intervju för att få en inblick i verktyget och som sedan har varit till 
användning för intervjumetoden. I och med vårt val av metod var våra intervjuer öppna men 
något strukturerade frågor. Vid en mer strukturerad intervju har undersökaren en lista med 
ämnen som skall tas upp (Jacobsen, 2002). Vi har delvis genomfört strukturerade intervjuer då 
vi enbart är ute efter information om intern marknadsföring och hur de arbetar med 
storytelling. Vi har haft bestämda ämnen och frågor att ta upp, men anpassade följdfrågorna 
beroende på respondentens svar. Jacobsen (2002) menar att utan strukturering blir insamlad 
data väldigt komplex och svår att hantera. Vi har inte haft ett dolt motiv då vi innan 
intervjuerna berättat för respektive företagsrepresentant att vi undersöker intern storytelling. 
Detta för att dels vara säkra på att vi intervjuar rätt person samt att det ger oss större möjlighet 
att få se exempel på hur storytelling används och få så utförlig information som möjligt. 

3.5.5 Intervjuguide  

Intervjuguiden är anpassad efter vårt syfte. Frågorna delades in i olika kategorier för att 
säkerställa att alla ämnen täckts in och för att få en bra struktur på frågorna. Under varje 
kategori hade vi subfrågor som kretsade kring ämnet i kategorin. De kategorier som vi 
använde oss av var intern marknadsföring, storytelling samt företagskultur. Intervjuguiden 
skickades inte ut till företagen i förväg, utan endast en kortfattad beskrivning av vad intervjun 
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skulle handla om. Detta för att vi inte ville att respondenterna skulle ha möjlighet att 
förbereda sig inför intervjun vilket kan resultera i att resultatet påverkas.  

Intervjufrågorna skiljde sig åt mellan frågor till fallföretagen och konsulten Matts Heijbel. 
Detta för att vi har olika avsikter med dessa intervjuer. Frågorna till fallföretagen är neutrala 
medan frågorna till Heijbel är mer ledande. Anledningen till att frågorna är ledande är för att 
vi dels vill samla in information om våra valda fallföretag samt testa om vissa antaganden 
från litteraturen även kan vara relevant för svenska företag. Heijbel har arbetat med 
storytelling i flera år, vilket vi tror gör att han redan har en definition om vad storytelling är 
och att vi genom våra frågor inte kan påverka hans tolkning av storytelling.  

Varje intervju tog ungefär en timma och vi använde oss av öppna frågor för att få ut så 
mycket information som möjligt, det gav oss också möjlighet till intressanta följdfrågor. En 
specifik intervjuguide utformades för Matts Heijbel eftersom syftet med intervjun var att 
skapa en allmän bild av begreppet storytelling och få information om de valda fallföretagen. 
Till de tre fallföretagen konstruerades en och samma intervjuguide för att vi skulle kunna 
jämföra företagen och sedan koppla samman dem med teorin. Dock förändrades följfrågorna. 
Intervjuguiden översattes även till engelska då en av respondenterna är engelskspråkig.  

3.5.6 Intervjuareffekt 

Vi är medvetna om den intervjuareffekt som kan uppkomma vid intervjuer. Enligt Dahmström 
(2005) finns alltid en risk att intervjuaren påverkar respondenten, detta kan ske genom ordval, 
tonfall eller kroppsspråk. Respondenten kan också uppleva ett omedvetet socialt tryck och 
väljer då att svara i enlighet med de sociala normer och värderingar som finns. Jacobsen 
(2002) instämmer i föregående författares resonemang samt menar att beroende på hur frågan 
formuleras kan respondenten ge olika svar. Vi har därför försökt ställa så neutrala frågor som 
möjligt där vi inte använt oss av egna åsikter eller indikationer på förväntade svar. Jacobsen 
(2002) hävdar även att det finns en risk att undersökarens verklighetsbild förändras om 
intervjuobjektet är en karismatisk person vilket kan göra att undersökaren blir mindre 
källkritisk samt förlora sin objektivitet. Vi är medvetna om att denna situation kan inträffa och 
har försökt motverka detta.  

3.5.7 Sekundärdata 

Vi har utgått från en jämn blandning av litteratur och artiklar om storytelling vid insamlande 
av sekundärdata. Den teoretiska referensramen är till merparten baserad på artiklar och 
litteraturen är hämtad från Högskolan i Halmstads bibliotek samt stadsbiblioteket i Halmstad, 
dock var de flesta böcker tvungna att fjärrlånas. Det finns idag två svenska böcker som 
handlar om enbart storytelling men ingen av dem behandlar intern storytelling särskilt djupt. 
Vi har medvetet valt att använda så uppdaterad litteratur som möjligt då storytelling är ett 
relativt nytt ämne, dock har vi inte varit lika hårda gällande företagskultur eftersom detta 
ämne inte utvecklats lika mycket de senaste åren. Vi har tyvärr inte hittat några svenska 
vetenskapliga artiklar i ämnet utan istället utgått från enbart engelska. Flertalet av de 



25 

 

vetenskapliga artiklarna är hämtade från databasen Emerald då denna har många artiklar att 
erbjuda inom storytelling. Vi har även hittat artiklar genom att söka i Halmstad Högskolans 
biblioteks databas Hulda. 

De sökord som vi utgått från i databaser är storytelling, corporate storytelling, intern 
storytelling, intern marknadsföring, företagskultur och kärnvärden. Vi anser att det material vi 
använt, både artiklar och litteratur, är trovärdiga källor. Vi bedömer att den globala bilden av 
storytelling även kan tillämpas i Sverige.  

3.6 Analysmetod  

Kvale (1997) beskriver två olika forskartraditioner som används vid förståelse om 
verkligheten, positivismen och hermeneutiken. Positivismen är sammankopplad med olika 
mätningar i form av siffror för att beskriva verkligheten medan hermeneutiken beskriver i ord. 
Eftersom vi använder oss av en abduktiv strategi och beskriver begreppet storytelling på 
djupet passar ord bättre än siffror vilket gör att vi har valt en hermeneutisk analys. Då empirin 
var insamlad bearbetades materialet för att hitta teman som återkommer hos de olika 
fallföretagen, vilka sedan blivit grunden för vår analys och slutsats. Vi har valt att inte 
redovisa intervjufrågorna var för sig, utan istället sammanfattat frågornas svar i de teman som 
vi utkristalliserat. Vid sammanställningen av empirin har vi använt oss av 
meningskoncentrering för att sammanfatta den mest väsentliga informationen i intervjuerna. 
Meningskoncentrering innebär att information som består av långa förklaringar kortas ner till 
en mer koncentrerad mening för att tydligare framhäva innebörden av den (Kvale, 1997). De 
teman som identifierats har blivit den röda tråden igenom hela arbetsprocessen. Vi har delat 
upp vår analys i två steg för att få en strukturerad och tydlig analys. Först görs en 
inomfallsanalys av respektive fallföretag vilka följs av en mellanfallsanalys där fallföretagen 
jämförs.  

3.7 Validitet & Reliabilitet 

Jacobsen (2002) anser att en undersökning ska vara en metod för att samla in empiri som ska 
uppfylla två krav, validitet och reliabilitet. Med validitet menar Jacobsen (2002) att empirin 
ska vara giltig och relevant, att vi mäter det som vi avser att mäta och att det uppfattas som 
relevant. För att öka validiteten spelades varje intervju in och transkriberades för att inte missa 
viktig information samt motverka eventuella missförstånd. Då empirin sammanställts 
skickades denna ut till alla intervjuobjekt för att bli godkänd, även detta ett steg i att öka 
validiteten. Vi har också ökat uppsatsens validitet med att använda data från Matts Heijbel 
som bekräftar den information vi fått fram i empirin från fallföretagen. Då vi valt att intervjua 
företag som vi vet använder sig av intern storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg 
anser vi vår empiri vara giltig och relevant i förhållande till syftet.  

Empirin måste också vara reliabel vilket Jacobsen (2002) definierar som tillförlitlig och 
trovärdig. Undersökningen bör därför genomföras på ett trovärdigt sätt för att få tillit 
(Jacobsen, 2002). Insamlingen av empirin har genomförts genom personliga besök och 
telefonintervjuer. Då vi kontaktade företagen talade vi om att det är storytelling vi skall skriva 
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om, detta för att få prata med den mest lämpade personen och på så vis få tillförlitlig och 
relevant information. Det är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) ofrånkomligt att 
värderingar och erfarenheter inte påverkar människans uppfattning. Vår analys och slutsats 
grundas i våra egna tolkningar och skulle därmed inte ge exakt samma resultat om studien 
upprepas. Genom att vi har använt oss av aktuella uppdaterade böcker och artiklar anser vi att 
det stärker reliabiliteten i vår uppsats.   

3.8 Metodkritik 

Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till informationen som vi samlat in, men är medvetna 
om att en del av våra val har fått konsekvenser. Vid insamling av primärdata valde vi att 
enbart intervjua de ansvariga på fallföretagen. Vi är medvetna om att intervjuer med de 
anställda på företaget kunde ha givit oss en annan bild av hur storytelling används och 
uppfattas inom företaget. Validiteten är således god, men fler intervjuobjekt ger givetvis en 
bättre bredd av storytelling. Då vårt syfte är att få ökad förståelse inom området ansåg vi att 
det räckte med en beskrivning från de ansvariga och istället säkerställa att informationen är 
korrekt genom Matts Heijbel.  

Vid utformandet av intervjuguiden testade vi frågorna på varandra för att se om frågorna 
täckte de delar vi ville ha med och för att de skulle vara tydliga för respondenten. I och med 
att vi bara testade intervjuguiden på varandra anser vi att en mer utförligare prövning skulle 
ha genomförts på utomstående personer för att få synpunkter och därmed skapa mer tillit i 
intervjuguiden. För att öka kvaliteten kunde vi även ha tränat på rollen som intervjuare för att 
vara beredda med ännu bättre följdfrågor. 

Den största kritiken mot fallstudien, ifrågasätter huruvida det är möjligt att på ett 
vetenskapligt sätt generalisera utifrån några enstaka fall. Yin (1994) anser att forskaren som 
en åtgärd kan tillämpa analytisk generalisering vilket syftar till att generalisera och utveckla 
teoretiska hypoteser. Fallstudierna kan då ses som enskilda experiment istället för 
observationer i experiment. Vi har inte för avsikt att generalisera då detta inte kan göras med 
en studie på enbart tre fallföretag. Vi får däremot en inblick i hur verktyget kan användas och 
hur det kan påverka en organisation. 

3.9 Källkritik 

Storytelling är ett relativt nytt begrepp i Sverige och vi har i största mån försökt hitta relevant 
litteratur och artiklar inom ämnet. Litteratursökningen har endast resulterat i ett fåtal svenska 
böcker vilket har medfört att vi till största del har arbetat med engelsk litteratur samt artiklar 
fastän vi fokuserar på svenska företag. Dock anser vi att den engelska litteraturen som vi har 
hittat kan tillämpas för vårt syfte då storytelling har samma innebörd i alla företag, oavsett 
land. Vi har valt att använda en artikel som inte anses vara vetenskaplig. Anledningen till att 
vi gjort detta är att artikeln är skriven av Sten Philipsson (2007) som även har gett ut många 
ansedda böcker i ämnet företagskultur. Dock finns den valda artikeln endast tillgänglig på 
hans webbsida och har inte blivit utgiven av en tidning. 
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Matts Heijbel har varit en bidragande faktor till grunden av vår problemdiskussion samt 
problemformulering. Heijbel anses vara den som är mest insatt i ämnet storytelling i svenska 
företag och har haft många uppdrag i Sverige vilket enligt oss gör honom till en trovärdig 
källa. Vi bedömer av ovanstående resonemang att källorna är relevanta och har därför valt att 
använda dem. 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel redovisas den insamlade empirin från de tre fallföretagen. Intervjuerna 
genomfördes i syftet att kartlägga användningen och effekterna av storytelling i svenska 
företag. Inledningsvis ges en kort företagspresentation och därefter redovisas den insamlade 
empirin från respektive företag. 

4.1 Fallföretag 1: SCA Packaging 

4.1.1 Företagsfakta 

SCA Packaging Sweden AB tillhör SCA-koncernen och utvecklar, marknadsför samt 
tillverkar förpackningar vilka huvudsakligen är gjorda av wellpapp. Huvudkontoret är beläget 
i Värnamo men företaget har även strategiskt belägna enheter nära kunden runt om i Sverige. 
Totalt har företaget 780 anställda och omsätter ca 1700 miljoner svenska kronor. (SCA 
Packaging: Om oss, 2009) 

4.1.2 Storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg 

Intern marknadsföring har på senare år blivit betydligt viktigare och det krävs mer intern 
marknadsföring än vad det gjort tidigare för SCA Packaging. SCA Packaging börjar alltid 
med den interna marknadsföringen då varje extern kampanj först måste förankras internt. 
SCA Packaging har sedan 2003 övergått mycket till att arbeta med storytelling som ett internt 
marknadsföringsverktyg. Företaget började använda storytelling då de ansåg att det tog 
alldeles för lång tid att lära upp sina säljare i organisationen. Genom att granska 
säljavdelningen visade det sig att det tog mellan fem och tio år innan säljarna var så duktiga 
som ledningen önskade. Berggren tillsammans med de övriga ansvariga kände att de inte hade 
den tiden utan ville snabba på utbildningsprocessen för säljarna. De visste inte riktigt hur de 
skulle gå tillväga men efter mycket bollande av idéer kom de fram till att det var 
erfarenhetsutbyten de ville använda, att de anställda skulle lära av varandra. För att uppnå 
detta räcker det enligt Berggren inte med att uppmana de anställda att prata och fråga varandra 
utan det måste göras mer strukturerat. Det var genom denna tankeprocess som företaget 
beslutade sig för att använda storytelling som marknadsförings- och kommunikationsverktyg.  

SCA Packaging skapade en fiktiv person kallad legenden som varje vecka levererar budskap 
till företagets 80 säljare runt om i landet. Säljarna får ett sms från legenden två gånger i 
veckan där de ombeds att ringa upp ett angivet nummer. De får då lyssna till ett två minuter 
långt meddelande från legenden. Legendens röst läses in från en känd skådespelare och vem 
den kända skådespelaren som illustrerar legenden är hålls hemligt vilket har gjort legenden 
ännu mer intressant. Meddelandet är tänkt att på något sätt utbilda säljarna, det kan vara en 
inskickad erfarenhetshistoria från en säljare, ett säljtips eller ett mer informativt meddelande 
om företagets produkter.  
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”Väldigt många är väldigt duktiga på att samla in historier, men det är svårare när du skall 
distribuera ut dem då det är lätt att det bara blir på ett papper och det läser ju inte folket. Det går 

aldrig in på samma sätt som att få det berättat personligen.”  
    (Personlig kommunikation, B. Berggren, 15 januari, 2009) 

Historierna som berättas av legenden har samlats in på olika sätt. Då SCA Packaging 
bestämde sig för att använda storytelling samlade de sina säljare för att få fram 
erfarenhetshistorier. Säljarna spenderade en dag liknande hur indianerna gjorde då de 
berättade historier för varandra. Säljarna fick laga mat tillsammans och satt sedan runt en 
lägereld och delade med sig av erfarenhetshistorier från sin säljvardag, exempelvis bra och 
dåliga affärer, misslyckanden och säljtips. Alla dessa historier spelades in och lämnades 
därefter till den anlitade reklambyråns copywriter som skapade en dramaturgi runt dem. Totalt 
samlades 500 historier in under detta tillfälle. Det var vid denna tidpunkt den fiktiva personen 
legenden föddes då företaget ville ha en person/figur som förmedlade historierna. Det 
beslutades att legenden skulle vara en gammal säljare på SCA Packaging som kan allt och har 
varit med om allt. Han berättar alla historier i jag-form och det har skapats mycket kuriosa 
runt hans liv och erfarenheter. Legenden berättar ibland lite om sig själv, sin fru och sina 
barnbarn då han förmedlar historierna för att göra dem mer levande och underhållande. 
Inslagen är oftast humoristiska då de vävs samman med legendens privatliv. Legenden har på 
så vis blivit en personlighet som lyssnarna lärt känna och tycker om.  

Efterhand som legenden blivit mer populär och ett naturligt inslag i säljarnas vardag lämnar 
de själva in historier som legenden läser upp. Det finns en emailadress till legenden där 
säljarna enkelt kan skicka in historier eller annan viktig information som bör tas upp. Idag är 
legenden så pass accepterad och uppskattad att säljarna vill att legenden även berättar vem 
som har skickat in historien. Förhoppningen är att i framtiden kunna involvera alla företagets 
cirka 800 anställda i legenden eller en liknande storytellingaktivitet, men det tar tid att planera 
och etablera.  

Uppföljning görs genom att mäta hur många som lyssnar på legenden vilket är ett krav som 
SCA Packaging ställer då de lägger mycket tid och pengar på detta. De har även använt sig av 
interna enkäter och skapat diskussion om legenden på säljmöten för att få feedback om hur de 
kan förbättra verktyget ytterligare. 

Heijbel bekräftar att SCA Packaging arbetar med storytelling i form av legenden så som det 
nämnts ovan då även han träffat de som är ansvariga för legenden på företaget. Han menar att 
legenden fungerar som ett handlingsverktyg där de erfarna säljarna ofta vet vilka knappar de 
skall trycka på och kan genom storytelling lära ut detta till sina kollegor. 

4.1.3 Implementering av storytelling  

SCA Packaging lanserade legenden genom en tvådagars konferens där de satsade både energi 
och pengar. De tog hjälp av professionella föreläsare och hade även ett tält där de samlade 
deltagare för historieberättande vilket knöt an till hur historieberättandet uppkom hos 
indianerna. Lanseringen var enligt Berggren viktig då det inte går att smyga in denna typ av 
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storytelling utan det måste säljas in. Då storytelling var tämligen okänt benämndes legenden 
som en form av erfarenhetsutbyte. SCA Packaging hade en slogan som var viktig vid 
lanseringen ”om alla visste vad alla vet så skulle alla veta mycket mer”. Berggren menar på 
att legenden är ett steg i den riktningen. Efter konferensen var deltagarna väl införstådda med 
syftet till lanseringen av legenden då de fick förståelse för varför verktyget används och vad 
som ville uppnås. 

4.1.4 Effekter och påverkan på företagskulturen 

Effekterna av legenden märks tydligt i företaget, det tog cirka två till tre år innan legenden 
verkligen började rulla av sig själv. Då legenden implementerades fick de ansvariga jaga 
historier men nu ringer säljare självmant in och har historier som de vill att legenden skall 
berätta. Många säljare ville i början vara anonyma men även denna tendens har ändrats i takt 
med att legenden rotat sig och nu vill alla tala om det. Även andra medarbetare exempelvis 
säljassistenter och servicesupport som inte får legenden naturligt skickat till sig väljer att gå in 
på intranätet och lyssna på legenden. Detta är en positiv effekt då legendens rykte och 
innehåll är så bra att även övrig personal anser det givande att lyssna på. 

I och med att säljarna på SCA Packaging blivit mer kunniga har det påverkat det övergripande 
målet, ökad försäljning. Detta mäts genom feedback och den dagliga responsen från säljarna 
av hur viktig och innehållsrik de finner att legenden är. Ofta hörs kommentarer så som ”tack 
vare det tipset rodde jag hem försäljningen” vilket stärker betydelsen av legenden. Då syftet 
med att implementera storytelling var att snabba på utbildningsprocessen har även detta 
område fått effekter. Lyssnarna får genom legendens budskap utbildning. Legenden förmedlar 
den tysta kunskap som finns i organisationen genom att SCA Packaging samlat in information 
och erfarenhetsberättelser från sina säljare. Denna kunskap som annars skulle stannat hos 
respektive säljare förmedlas nu ut till alla i organisationen vilket i sin tur skapar mer kunniga 
säljare. De nyanställda är de största vinnarna av legenden då de hela tiden får säljtips och ta 
del av kollegors erfarenheter. Berggren tror att nyanställda säljare inte missar en enda legend. 
Det är ett sätt att lära sig och säljaren kan sedan gå tillbaka till den som lämnat in historien för 
att prata mer. Detta öppnar många dörrar och har även gjort arbetsplatsen mer öppen. Det är 
dem små sakerna i legendens budskap som är viktigast, de enkla tipsen i vardagen som är lätta 
att ta efter. SCA Packaging försöker därför hålla legendens budskap väldigt nära och enkla då 
de vill ge tips och information som lyssnarna direkt kan ta till sig och använda i sitt arbete.  

Legenden får mycket uppmärksamhet genom word of mouth då det pratas om honom i 
fikarummet och andra tillfällen när säljarna ses. Det kan vara både bra och dåliga reaktioner 
så som att en person anser att dagens historia var dålig. Berggren anser att även detta är 
positivt då det ger inspiration till nya idéer och skapar dialog. Legenden skickas alltid ut vid 
samma tid två dagar i veckan och om det på grund av ett tekniskt fel inte skulle levereras ett 
sms från legenden fylls Berggrens mailbox av medarbetare som undrar vart legenden tagit 
vägen. Detta är positivt då det visar att legenden är saknad och därmed också uppskattad. 
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Berggren har inte upplevt någon negativ effekt med användning av storytelling. SCA 
Packaging har använt sig av storytelling i sex år och ser enbart positiva effekter av metoden. 

Legenden har enligt Berggren en motiverande effekt på personalen. Genom att skicka in en 
historia blir medarbetaren uppmärksammad och får uppskattning/beröm av sina kollegor. 
Säljare jobbar ofta i det tysta och att genom legenden få uppskattning för sitt arbete har en 
motiverande effekt. Det har inte uppstått någon avundsjuka vilket Berggren var lite orolig för 
då den svenska jantelagen ibland kan göra sig påmind. Legenden uppfattas som något positivt 
som alla säljare känner att de kan bidra till och vill vara en del av. 

SCA Packaging är ett företag att växa i vilket skapar en positiv företagsanda. Då koncernen 
SCA är ett globalt företag kan en anställd jobba på företaget i hela sitt liv och ändå haft 
många olika jobb. Företagskulturen är enkel utan klädkoder och ordföranden kan till och med 
servera kaffet på möten. SCA Packagings kärnvärden är ansvar, högklassighet och respekt. 
Företaget pumpar ut sina kärnvärden i organisationen hela tiden och försöker väva in dem i 
olika aktiviteter. För att stärka företagskulturen har SCA Packaging uppförandekoder som de 
arbetar efter. Detta innebär att de anställda skall leva upp till företagets kärnvärden och på så 
vis göra dem till en del av företagskulturen. Då legenden bidrar till att skapa en mer öppen 
organisation har även detta blivit en del av företagskulturen då den uppmuntrar till 
kunskapsöverföring. SCA Packagings intentioner är att det skall kännas naturligt att sprida 
kunskap och positiva budskap. De anställda skall inte hålla tyst om vad de gör utan 
företagskulturen som råder visar att det är bra att ”skvallra”. SCA Packaging var rädda att den 
tysta kunskapen skulle försvinna ur organisationen i samband med att många säljare 
pensionerade sig. Berggren anser att det är viktigt att våga ”skvallra” exempelvis om en 
säljare passerar en kollegas kund och ser att denne bygger ut, så skall han/hon givetvis 
meddela kollegan och se till att denne har koll på det. Historierna är ett effektivt sätt att 
kommunicera ut kärnvärdena till de anställda. Då säljarna är utspridda över hela landet kan de 
inte ha möten särskilt ofta då det är logistiskt omöjligt. Genom legenden förmedlas 
kärnvärdena till alla och budskapet är inte längre än en mobiltelefon bort. 

”Vi försöker få alla att känna att det är helt naturligt att sprida kunskap och positiva budskap. Att 
man inte håller tyst med det man gör. Att skvallra är ok.” 

                                      (Personlig kommunikation, B. Berggren, 15 januari, 2009) 

 
4.2 Fallföretag 2: IKEA 

4.2.1 Företagsfakta  

IKEA grundades i Sverige år 1943 och erbjuder ett brett sortiment av form- och 
funktionsriktiga heminredningsartiklar. Företaget har idag cirka 128 000 anställda i 24 länder. 
IKEA hade under år 2008 en årsomsättning på 21.1 miljarder euro vilket enligt valutakursen 
10.58sek/euro motsvarar cirka 220 miljarder svenska kronor (IKEA: Fakta & siffror, 2009). 
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4.2.2 Storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg 

IKEA har många kanaler för intern marknadsföring, både globalt och nationellt. Den största 
kanalen för att nå medarbetare världen över är det globala intranätet. Där läggs mycket 
informationsmaterial upp tillsammans med statistik, bilder, projekt med mera. Varje land och 
varuhus kan därefter strukturera informationen så att medarbetarna enkelt får tillgång till lokal 
information. På intranätet finns även mycket information om IKEA:s kultur, ursprung och 
framgångssaga. Mycket av informationen om kulturen visualiseras med landskapsbilder från 
Sverige och videofilmer med reportage och intervjuer. I utbildningarna till personalen 
används också intern marknadsföring då kunskap om IKEA:s värderingar och företagsanda 
alltid integreras. IKEA har ingen utbildning som enbart handlar om att stärka företagskulturen 
utan alla utbildningar måste innehålla ett stråk av kulturen och värderingarna för att det hela 
tiden skall återkomma i organisationen. Storytelling i form av inspelade erfarenhetsberättelser 
har samlats in och återkommer ofta i de interna utbildningarna.  

IKEA började samla in erfarenhetshistorier från sina medarbetare världen över för cirka fyra 
år sedan. Anledningen till att IKEA valde att använda sig av storytelling var enligt Spjuth 
Eriksson för att det fanns en oro att kulturen och företagets värderingar skulle glömmas bort. 
Då IKEA på 1970-talet började expandera utanför Sverige var dess grundare Ingvar Kamprad 
bekymrad över att IKEA skulle förlora sin starka kultur och värderingar så som sin svenskhet, 
kostnadsmedvetenhet och ödmjukhet. Blenkinsop menar att när ett företag försöker ta sin 
kultur till en annan marknad kan den lätt bli uppfattad på ett annat sätt eller förändras.  
Genom att IKEA samlat in historier om sin kultur och sina värderingar kan de bevaras och på 
så vis leva vidare.   

”Kommunikation har en viktig roll för att beskriva, förklara och ge exempel på hur kulturen kan se ut 
och hur stark den är på andra ställen. För att göra detta har IKEA de globala historierna” 

   (Personlig kommunikation, L. Blenkinsop, 19 mars, 2009) 

 
IKEA har samlat in och filmat cirka 1000 historier från medarbetare globalt. De har sedan valt 
ut de bästa berättelserna som utgetts på tre DVD-filmer och i häftade böcker som sedan 
distribuerats internt i organisationen. Filmerna och böckerna är ett informativt sätt att 
förmedla erfarenhetsberättelser och händelser som har format IKEA-konceptet till vad det är 
idag. De insamlade historierna bevarar och sprider kunskap och förståelse om IKEA:s 
värderingar och kultur. Att genom erfarenhetsberättelser visa hur företagets medarbetare 
arbetat i organisationen hjälper IKEA att förmedla hur de vill att de anställda skall arbeta på 
ett enkelt sätt. DVD-filmerna och böckerna har skickats till alla chefer på varje varuhus och 
huvudkontor världen över. Det är sedan upp till dem att på bästa sätt använda sig av 
historierna för att förmedla budskapen till de anställda. På det globala intranätet kan de själva 
titta på vissa av filmklippen och läsa erfarenhetshistorier från sina kollegor. Under år 2008 
utlystes även en storytellingtävling på intranätet där IKEA globalt uppmanade sina anställda 
att skicka in en inspirerande erfarenhetshistoria som förmedlade IKEA:s värderingar eller 
kultur. Därefter korades tre vinnare vars historier publicerades på intranätet. På intranätet 
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finns även tillgång till informationsmaterial om storytelling och hur verktyget kan användas 
för de på ledningsnivå. IKEA uppmanar cheferna att använda de inspelade historierna vid 
utbildningar, frukostmöten och seminarier. Att öppna upp med en historia skapar enligt 
Blenkinsop engagemang och diskussion.  

Historierna når även ut till de anställda genom IKEA:s globala personaltidning ”read me” där 
fantastiska historier från medarbetare i företaget alltid publiceras. Historierna kommer från de 
1000 historier som samlats in och innehåller en episod där en medarbetare berättar vad 
han/hon har gjort i sin arbetsroll som gjort skillnad och skapat förändringar. Dessa historier 
inspirerar tidningens läsare och finns tillgängliga i personalutrymmen. 

4.2.3 Implementering av storytelling 

IKEA skapade inget särskilt event kring lanseringen av DVD-filmerna och böckerna. För att 
skapa uppmärksamhet och kännedom skickades istället några exemplar av varje ut till varje 
varuhuschef i hela världen. Varuhuscheferna fick instruktioner om att på bästa sätt använda 
och sprida historierna på sin arbetsplats och på detta sätt nådde IKEA ut till hela sin 
organisation. Filmerna och böckerna har blivit uppskattade bland personalen och genom word 
of mouth därmed också berömda i organisationen. 

4.2.4 Effekter och påverkan på företagskulturen 

Inter IKEA systems B.V. som är ansvarig för att kulturen och värderingarna upprätthålls 
internt i organisationen valde att börja arbeta aktivt med storytelling för att se till att IKEA:s 
värderingar och kultur kommuniceras på rätt sätt samt lever vidare. DVD-skivorna är bra vid 
utbildningar för att på ett enkelt sätt förmedla företagets kultur och värderingar till deltagarna. 
Att använda sig av historierna vid möten mellan ledningen och de anställda är också ett 
effektivt sätt att förmedla budskapet. Att enbart förmedla budskapet genom siffror och text i 
PowerPoint-presentationer ger enligt Blenkinsop inte ett lika stort avtryck på lyssnarna som 
en historia gör. Heijbel anser att företagen i många år endast har fokuserat på siffror, pilar och 
diagram för att visa vart företaget är på väg. Men detta är enligt Heijbel inte rätt sätt utan för 
att den anställde skall leva upp till företagets förväntningar måste de få förståelse för vad 
företaget står för, varför det gör som det gör och varför deras arbetsroll är viktig 40 timmar i 
veckan vilket är något han anser att IKEA lyckats med. 

Att använda sig av historier som ett sätt att förmedla kunskap och kultur har gjort 
informationen mer pedagogisk. IKEA ger sina chefer stöd genom att ge dem tillgång till 
storytellingmaterial som de kan använda för att i slutändan få maximal effekt av det budskap 
de vill förmedla. Då syftet med att implementera storytelling var att bevara och förmedla 
IKEA:s kultur har givetvis kulturen påverkats. Medarbetarna kan på ett enkelt sätt få 
företagets kultur och värderingar förmedlade till sig via filmer och nerskriva 
erfarenhetshistorier. Verktyget har även blivit ett sätt att skapa uppmärksamhet på möten, 
utbildningar och konferenser. 
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Då DVD-filmerna och böckerna kom ut skapades diskussioner och en dialog mellan 
medarbetarna. Det spelar enligt Blenkinsop mindre roll om medarbetarna tyckte de var bra 
eller dåligt. Det viktigaste är att medarbetarna har en åsikt, då kan ledningen influera. En 
medarbetare som inte har en åsikt förstår ofta inte vad det är som förmedlas. Då de anställda 
fick se filmerna ansåg många att IKEA-kulturen även fanns hos dem och ville bidra till att 
göra den starkare. Detta skapade mycket energi i organisationen men även en del negativ 
kritik från vissa medarbetare. En negativ effekt av de globala filmer och böcker som utgavs 
var att merparten av historierna kom från Sverige och medarbetare från andra delar av världen 
kunde inte riktigt identifiera sig med historierna. Spjuth Eriksson menar att medarbetarna vill 
känna igen sig själva i historierna och inte få höra talas om någon slags ikon. Medarbetarna på 
IKEA kände inte att de fullt ut kunde relatera de globala historierna till sin vardagssituation. 
Ytterligare en negativ effekt med att använda sig av historier är enligt Spjuth Eriksson att det 
kan få samma effekt som viskningsleken, saker och ting förvanskas eller blir extrema och 
felaktiga. Det går aldrig att säkerställa att historierna tolkas rätt.  

Spjuth Eriksson tror att historierna kan stärka och motivera medarbetarna då de får svar på 
vad som särskiljer den organisationen de jobbar i gentemot andra och inser hur betydande 
varje enskild individs roll är för företagets fortsatta framgång. De uppmanas att ifrågasätta 
och ta ett större ansvar för organisationen vilket skapar engagemang då de motiveras att ta 
plats och vara med och förändra sitt arbete. IKEA har som mantra att ”IKEA växer när du 
växer”, vilket innebär att genom att vara drivande och framåt kan en anställd lätt klättra uppåt 
i organisationen. Att höra historier om hur medarbetare lyckats avancera i företaget, från 
varuhus golvet upp till en chefsposition är motiverande.   

Ju mer IKEA expanderar desto viktigare är det att kärnvärdena inte blir uttunnade eller 
försvinner. Detta var IKEA:s grundare mycket mån om och satte därför kärnvärdena i arbete. 
Då IKEA:s företagskultur är enkel och eftersträvar att människan skall arbeta hårt och att alla 
är lika värda påverkar detta hur företagskulturen förmedlas. Cheferna på kontoret sitter alltid i 
samband med varuhuset för att inte komma för långt bort från ”golvet” och verkligheten. 
Detta för att det finns en fara med att cheferna inte ser miljön företaget opererar i och dess 
arbete med att stärka företagskulturen försämras. IKEA är ett företag som aldrig skulle ha 
ekmöblemang, utan allting från inredning till beteende måste hela tiden spegla IKEA:s 
företagskultur. Kulturen måste finnas överallt för att inte förvirra personal eller kunder. 
IKEA:s värderingar och ursprung förmedlas i organisationen genom bland annat citat på 
väggarna och bilder på det småländska landskapet. 

Globalt sett är inte IKEA-kulturen så stark som företaget skulle vilja och kommunikationen 
spelar därför en väldigt viktig roll. Att förklara och ge exempel på hur kulturen kan se ut och 
hur stark den är på andra ställen har blivit verktyget storytellings uppgift genom de globala 
historier som samlats in. Det är enligt Blenkinsop en stor utmaning i hur IKEA på bästa sätt 
förmedlar sina kärnvärden, sin kultur och sin affärsvision. Det är viktigt att nå ut till alla 
medarbetare, både deltid och heltidsanställda, för att kulturen skall förbli stark. Alla 
medarbetare måste vara medvetna om hur de skall arbeta för att alltid fokusera på 
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värderingarna i allt de gör. Det viktigaste är enligt Blenkinsop att varje individ förstår att 
oavsett vilken roll de har så påverkar deras beteende företaget. Det är även viktigt att 
frontpersonalen inser deras betydelse för företaget och IKEA arbetar därför aktivt med att ge 
dem feedback och stöd.  

”Ju fler vittnesmål och saker som folk har upplevt desto bättre är det” 
                            (Personlig kommunikation, T. Eriksson Spjuth, 19 mars, 2009) 

 

Det finns många historier om Ingvar Kamprad vilka alla har ett tydligt budskap och har i 
högsta grad påverkat IKEA:s anställda. Dock blev det enligt Spjuth Eriksson lite för 
enkelspårigt att alla historier bara hänvisade till Kamprad då det finns många fler medarbetare 
i organisationen som har den rätta IKEA-andan och även de har historier att berätta. Genom 
att det finns fler vittnesmål och erfarenhetshistorier blir budskapet starkare eftersom det inte 
ger samma tyngd att bara koppla allting till Ingvar Kamprad. Genom storytelling förmedlas 
att hela organisationen har samma beteende och värderingar. Det är betydelsefullt att 
värderingarna finns och syns på många ställen, särskilt viktig är det enligt Spjuth Eriksson ju 
längre ifrån Älmhult man kommer. Idag finns IKEA på marknader världen över och det är då 
ännu viktigare att alla medarbetare från Kina och Japan till USA förstår IKEA:s kultur och 
lever efter den. De anställda blir hela tiden påminda om IKEA:s kärnvärden, detta för att inte 
kulturen och värderingarna skall gå bakåt. Små budskap på väggar, i informationsmaterial och 
på intranätet är en form av storytelling då det ofta kopplas samman med 
erfarenhetsberättelser. Heijbel anser att IKEA har en av världens starkaste företagskulturer. 
Han menar vidare att IKEA erbjuder tydliga värderingar, visioner, regler och rättvisesystem 
som gjort att de fått högt förtroende av det svenska folket. Historier som hur flickan i kassan 
blivit chef har enligt Heijbel skapat en stark företagskultur som gör att många människor 
gärna söker sig till företaget. 

 
4.3 Fallföretag 3: SAS 

4.3.1Företagsfakta 
Scandinavian Airlines Sverige har 2000 anställda och är en del av SAS group som är ett 
globalt flygbolag. SAS vill säkra en position som det ledande flygbolaget för flygresor inom, 
till/från Sverige (SAS: Om SAS, 2009). SAS group hade en omsättning på 53 195 miljoner 
kronor år 2008. (SAS: Interactive analysis, SAS 2009)  

4.3.2 Storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg 

Att det finns en strategi bakom alla aktiviteter som genomförs är enligt Zvejnieks en av de 
viktigaste faktorerna för att få en fungerande intern kommunikation i företaget. Den strategi 
som SAS använder sig av består av två element, att skapa en stark företagskultur samt en 
samsyn inom organisationen för vem företaget är, vad det står för och hur de anställda skall 
agera. Samsynen speglar vart företaget är på väg medan företagskulturen visar hur SAS är 
som företag. SAS Sverige satsar mycket på ledarskapet i företaget och ser ledarna som de 
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största förändringsagenterna då ledarna är kommunikatörer ut till medarbetarna och har 
därmed den viktigaste kommunikationsrollen. Det kommer enligt Zvejnieks alltid att behövas 
ett ledarskap för att genomföra en förändring oavsett hur bra intranätet och personaltidningen 
är och därför jobbar SAS med samsyn, stark företagskultur och en gemensam agenda för alla 
ledare i sin interna kommunikationsstrategi. Att genom storytelling skapa samsyn för 
företagets kärnvärden och företagskultur har blivit ett effektivt sätt att kommunicera med 
medarbetarna. 

SAS Sverige började redan 2003 med att använda storytelling i organisationen och har 
kommit längst i koncernen med att utveckla tekniken. Det började med att några anställda på 
ledningsnivå i företaget hade lyssnat på en föreläsning med storytellingspeciallisten Matts 
Heijbel och blivit inspirerade till att prova verktyget. SAS tog därefter kontakt med Heijbel 
för att på bästa sätt implementera storytelling i organisationen.     

Eftersom SAS är ett flygbolag som är reglerat av lagar och förordningar kommer säkerheten 
alltid att vara den viktigaste faktorn i företaget och det finns tydliga regler för hur den skall 
skötas. Säkerheten har alltid första prioritet på SAS men de är också ett serviceföretag vilket 
de samtidigt måste leva upp till. Att uppfylla alla krav och regler och samtidigt kunna ge 
flexibel service är enligt Zvejnieks en stor utmaning för företaget. SAS ville att de 
personalgrupper som dagligen arbetar med dessa strikta regleringar även skulle möta kundens 
behov. För att involvera och applicera företagets värderingar i dessa personalgrupper 
användes storytelling som metod.    

Vid starten av arbetet med storytelling etablerade SAS ett marknadsråd bestående av olika 
avdelningar i företaget. Marknadsrådets uppgift är att samla in och dela historier med 
varandra som ska spegla företagets arbetssätt och vardag. SAS har därefter använt historier 
för att bevara och dela med sig av händelser i företaget, ett exempel är tsunamikatastrofen där 
SAS körde över 20 flygningar för att hämta hem svenskar. Denna händelse var väldigt 
emotionell, både för de drabbade och för personalen. Efter händelsen hade SAS en debriefing 
där alla medarbetare delade med sig av sina upplevelser. För att genomföra debriefingen 
använde SAS storytelling som verktyg. De medarbetare som arbetat tillsammans under 
tsunamikatastrofen 2004 med att flyga hem svenskar från Thailand samlades och delade 
historier med varandra. Historierna spelades in på band och medarbetarna fick själva välja ut 
de historierna som de ansåg kunna vara till hjälp för medarbetare som hamnar i liknande 
situationer i framtiden. Zvejnieks menar på att debriefingen inte bara var ett sätt att samla in 
historier på, utan också ett sätt att visa respekt för de anställdas upplevelser och tacksamhet 
för deras insatser.  

Historierna användes sedan i utbildande och hjälpande syfte för de anställda för att vägleda de 
anställda till hur de kan hantera liknande situationer. Veckans historia har också 
implementerats i företaget där någon i ledningsgruppen har ansvaret att vid varje veckomöte 
samla in historier som sedan skall väljas ut och publiceras som veckans historia.  
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Heijbel bekräftar SAS arbete med att samla in erfarenhetshistorier efter tsunamin då han som 
anlitad konsult varit delaktig i detta. Det var enligt Heijbel en stor händelse med mycket 
känslor inblandade. Heijbel menar att det för SAS var uppenbart att de var just dem som 
skulle hämta hem svenskarna och många extra ordinära insatser gjordes för att de drabbade 
skulle känna sig ”hemma”. Efter händelsen var Heijbel delaktig i processen att samla in 
berättelser från de anställda och de har enligt honom varit viktigt då denna händelse var något 
starkt som hände på SAS och de arbetade på ett sätt de vanligtvis inte gör. Detta är viktigt att 
berätta om för att stärka kulturen på företaget. Berättelserna har använts för att synliggöra för 
personalen hur de även kan arbeta i fredstid på ett annat sätt och givit kunskap om liknande 
händelser skulle inträffa igen. 

4.3.3 Implementering av storytelling 

SAS introducerade storytelling för sina medarbetare under en kickoff kallad Forum SAS 
Sverige 2006. Kickoffen ägde rum en lördag på globens annex och alla anställda som ville 
ombads att delta. Totalt valde 500 medarbetare att oavlönat medverka under dagen. SAS hade 
en tid innan kickoffen börjat med olika förberedelser. En av förberedelserna var att ledarna 
hade fått i uppdrag att på avdelningsmötena diskutera med medarbetarna om historier från 
vardagssituationer och hur SAS får nöjda kunder för att börja influera medarbetarna till att 
fundera över sina erfarenhetshistorier. Varje avdelning blev även tilldelad en engångskamera 
som medarbetarna skulle använda för att ta kort på varandra under en vanlig dag på jobbet. 
Det gav mycket positiv respons och när bilderna kom tillbaka var merparten av bilderna på 
glada ansikten. Bilderna visualiserade på ett tydligt sätt arbetsklimatet. När medarbetarna kom 
till kickoffen möttes de av ett fotogalleri med bilder på de anställda från engångskamerorna.  

Kickoffen var uppdelad i två delar. Första delen hade ett traditionellt upplägg med VD:n på 
scen och stämningshöjande inslag. Den andra delen innehöll en workshop där verktyget 
storytelling användes. Publiken delades in i cirka 90 grupper, 5-6 personer i varje grupp från 
olika avdelningar och delar av Sverige. Alla grupper fick en och samma uppgift; att beskriva 
SAS när de enligt dem är som allra bäst och lever upp till företagets kärnvärden. Grupperna 
skulle sedan dela med sig av historier från de situationer när de känt sig riktigt stolta och 
därefter enas om den bästa. Historien skrevs därpå in i en dator för att sedan visualiseras med 
hjälp av byggmaterial eller fotografering. De byggda skulpturerna blev en konstutställning 
och den bästa historien röstades fram med tillhörande konstverk. Den vinnande historien har 
använts flera gånger inom företaget och handlingen utspelar sig i Paris där en SAS anställd 
lägger sig framför ett tåg för att alla passagerare ska hinna med flyget hem till Sverige. Dagen 
var mycket populär och har blivit omtalad i organisationen.                              

”Jättelyckat event, enorm energi och bra återkoppling och de som inte var med önskade att de hade 
varit med. Det var otroligt inspirerande.”  

    (Personlig kommunikation A. Zvejnieks, 16 januari, 2009) 
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4.3.4 Effekter och påverkan på företagskulturen 

Zvejnieks anser att storytelling är en bra teknik och att det givit flera positiva effekter på 
organisationen. Företagets word of mouth har förstärkts och användandet av storytelling har 
skapat dialogtillfällen. Idag finns det ett stort informationsöverflöd och det är lätt att 
producera masskommunikation. Vissa gånger kan det vara svårt att tränga igenom brus i 
kommunikationen och storytelling har fungerat som ett bra verktyg som ger effekt för att 
tränga igenom bruset. Att skapa en samsyn genom dialogtillfällena, kunna återkoppla och 
synliggöra det i den interna kommunikationen har varit en del av SAS strategi. Arbetssättet 
har resulterat i att deltagarantalet i interna undersökningar har ökat vilket tyder på ett ökat 
engagemang. Zvejnieks menar att historierna har bidragit till en positiv stämning i företaget 
och att det byggt ett starkt förtroende. Detta bekräftas av Heijbel som anser att storytelling är 
väldigt effektivt då budskapet som kommer från någon den anställde litar på och det påverkar 
mycket mer än information som kan läsas i en broschyr.  

”SAS berättelser gjorde det möjligt för ett annat sätt att arbeta detta kallar jag för storytelling i 
organisationens utveckling.” 

                                               (Personlig kommunikation, M. Heijbel, 13 januari, 2009) 

Historier kopplat till ett externt perspektiv är ett sätt att skapa PR och positiv kritik. Zvejnieks 
exemplifierar detta med Libanonhändelsen 2006. SAS hade fått i uppdrag av UD att evakuera 
svenskar från Libanon. Uppdraget kom hastigt och eftersom SAS inte var kända eller hade 
personal på flygplatsen fick de inte den service de behövde för att kunna utföra uppdraget. 
Det visade sig att en av SAS tekniker var från Libanon och genom honom fick ledningen reda 
på att i Libanons kultur är kontakter avgörande för att få saker och ting att hända. Eftersom 
han talade språket erbjöd han sig att följa med som tolk. Det skulle dock inte fungera att 
teknikern kom till flygplatsen som tekniker utan han behövde en uniform för att bli 
uppmärksammad. Sagt och gjort teknikern flögs till Libanon i pilotuniform vilket öppnade 
alla dörrar för att SAS skulle kunna samarbeta med flygplatsens personal. Berättelser som 
denna skapar både positiv publicitet för företaget och är inspirerande för de anställda.  

Enligt Zvejnieks är storytelling ett verktyg för att testa företagets kärnvärden och kultur. 
Istället för att använda det traditionella sättet där medarbetarna får beskriva kärnvärdena 
kommuniceras de ut i form av historier. Historierna sorteras sedan in under respektive 
kärnvärde för att se om de är relevanta. Skulle historierna avvika från kärnvärdena måste de 
arbeta mer med dem för att de skall vara väl förankrade i kulturen. Historierna kan användas 
när ett möte skall öppnas eller avslutas för att påminna de anställda om företagets kärnvärden.        

Eftersom SAS starkaste kärnvärde och grundprioritet är säkerhet uppkommer det diskussioner 
kring de historier som inte har säkerhet som första prioritet, till exempel historien där en av 
SAS medarbetare lägger sig framför ett tåg i Frankrike. Berättelser som dessa skapar en 
diskussion bland medarbetarna om hur de kan arbeta för att inte bryta mot reglerna. 
Medarbetarnas diskussioner och tankar blir sedan ett viktigt ämne för ledningsgruppen där de 
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bedömer vad som bör uppmuntras eller tonas ner. Ett exempel på en missuppfattning inom 
företaget var när de anställda skulle sälja vattenflaskor för 20 kronor om någon bad om vatten, 
men tack vare storytelling fick ledningsgruppen reda på missförståndet och kunde åtgärda 
felet.  
 
SAS är väldigt måna om att ta vara på och använda de historier som berättas i organisationen. 
Historiernas styrka är att de kommer inifrån och från verkligheten. Därför berömmer och 
uppmuntrar SAS sina medarbetare att fortsätta berätta historier då erfarenheter byts och 
synliggörs. Samtidigt som storytelling har positiva effekter på de anställda ger det också en 
indirekt effekt mot kund. En flygvärdinna som får positiv kritik från en kund kommer med 
största sannolikhet upprepa det beteendet vilket inspirerar och förstärker ett positivt beteende 
som skapar stolthet. Storytelling ger därmed positiva effekter i företaget och långsiktiga 
resultat.  

Zvejnieks beskriver SAS företagskultur med två faktorer, säkerhet och service. Service är en 
viktig del i företaget och de som jobbar på SAS skall vara serviceinriktade och vilja ge god 
service. Zvejnieks anser att alla i organisationen är viktiga och att det är tillsammans som de 
gör skillnad, alla anställda har därav stor betydelse för företagets framgång. Storytelling har 
fungerat som ett effektivt verktyg för att bygga och stärka SAS företagskultur. De har använt 
sig av berättelser för att spegla kulturen i organisationen, skapa dialoger och associationer till 
företagets kärnvärden. En berättelse är mycket lättare att associera till vilket också höjer 
intressefaktorn och inlärningsförmågan och kan resultera i att ett beteende ändras. 

”Själva styrkan i storytelling ligger i att det bryter av mot masskommunikationen och är ett effektivt 
sätt att arbeta, inte minst när det gäller kultur” 

    (Personlig kommunikation A. Zvejnieks, 16 januari, 2009) 

 
Heijbel styrker SAS arbete med företagskulturen då han blev anlitad av SAS som konsult år 
2003 inom storytelling för att stärka kulturen. Enligt Heijbel var hans uppgift att hitta historier 
från organisationens medarbetare där de berättade om olika händelser som gör att de älskar 
SAS. Denna tid var enligt Heijbel svår för SAS då de utsattes för stor konkurrens från 
lågprisbolag och därav tvingats till nerskärningar, försämrade arbetsvillkor etcetera. Heijbel 
menar på att SAS fungerar som en familj där man tröstar varandra i svåra tider och 
storytelling blev en metod för detta. SAS har enligt Heijbel en stark kultur som är väldigt 
viktig att bli påmind om i svåra tider. Positiva erfarenhetsberättelser från de anställda 
inspirerade de anställda till att de kan överleva den dåvarande krisen och klara alla motgångar 
då de lyckats med så mycket tidigare.  

Zvejnieks beskriver storytelling som det klassiska sättet människor historiskt spridit kunskap 
till varandra. Exempelvis när farfar satt med barnbarnen och berättade historier om hur deras 
släkt var förr i tiden och hur de är nu och dessa berättelser spreds sedan vidare i generationer. 
Att arbeta med storytelling är enligt Zvejnieks att gå tillbaka till den situationen och sprida 
kunskap genom historierna. Storytelling används också för att socialisera in nya medarbetare i 
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organisationen och företagskulturen. Alla nyanställda på SAS får en pärm där det finns 
inspirerande historier som beskriver vardagssituationer och beteenden så att de nyanställda 
lättare kan komma in i organisationen och förstå dess kultur. Det kan vara historier som 
framhäver hur en anställd ska agera i olika situationer eller hur en anställd arbetar 
serviceinriktat. Historierna väcker associationer för de nyanställda vilket kan inspirera till ett 
önskat beteende.  
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5. ANALYS 

I analyskapitlet kommer två analyser att göras för de tre fallföretagen. Först presenteras en 
inomfallsanalys där varje fallföretag analyseras utifrån de antaganden som finns i den 
teoretiska referensramen. Därefter görs en mellanfallsanalys där fallföretagen jämförs.  
 

5.1 Inomfallsanalys 

I följande avsnitt presenteras en inomfallsanalys där varje fallföretag analyserats och jämförts 
med den teoretiska referensramen. 
 
5.1.1 SCA Packaging 

Grönroos (2008) diskussion kring de tre nya aspekterna inom intern marknadsföring visar att 
personalens betydelse har blivit allt viktigare för organisationen. Författaren menar att 
företagets personal kan ses som en intern marknad som måste övertygas för att företaget skall 
lyckas på den externa marknaden vilket kan appliceras på SCA Packagings arbetsätt. SCA 
Packaging ser den interna marknadsföringen som en viktig del i företaget och de förankrar 
alla kampanjer internt innan de lanseras på den externa marknaden. SCA Packaging upplever 
därmed sina anställda som en intern marknad som först måste övertygas. SCA Packagings 
arbete med att använda storytelling i ett utbildande syfte ger dem möjlighet att påverka 
personalen och få ut information. Då storytelling används till företagets 80 säljare som 
befinner sig runt om i landet kan de säkerställa att alla säljare får samma information 
samtidigt. Detta resultat kan även fås med andra kommunikationsverktyg, exempelvis e-post, 
och är inte unikt för storytelling. Däremot har användandet av legenden givit mervärden 
såsom inspirerande information vilket traditionella kommunikationsverktyg inte ger.  
 
SCA Packagings huvudsyfte med att implementera storytelling var att öka kunskapen i 
företaget och därmed snabba på säljarnas utbildningsprocess för att i slutändan uppnå en ökad 
försäljning. Verktyget används enbart på säljarna, men SCA Packaging har planer på att i 
framtiden använda storytelling även i andra delar av organisationen. Ett intressant 
resonemang är om lika positiva resultat kommer att fås från andra avdelningar. Säljarnas 
arbetssituation skiljer sig från normala arbetsförhållanden då de inte dagligen träffas på 
kontoret utan arbetar utspritt över hela landet.  Denna arbetssituation kan vara den 
bakomliggande framgångsfaktorn till att legenden visat sig fungera så effektivt. Om de 
anställda träffas varje dag i personalutrymmen är det troligt att kunskapsöverföring genom 
erfarenhetsberättelser sker naturligt och historier från legenden kan då uppfattas som 
överflödiga.  

SCA Packagings ville öppna upp för erfarenhetsutbyten på ett strukturerat sätt och fann att 
kunskapsöverföring genom historier var det bästa och mest effektiva arbetssättet. Mossberg 
och Johansen (2006) menar att intern användning av storytelling kan förenkla arbetet för 
personalen då kunskap förmedlas på ett verkningsfullt sätt. Författarna menar även att 
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företagshistorier skapar förtroende vilket SCA Packaging genom legenden drar stora fördelar 
av. Säljarna har förmodligen lättare att ta till sig erfarenhetsberättelserna då de kommer från 
deras kollegor. Även Morgan och Dennehy (1997) hävdar att användande av 
erfarenhetsberättelser resulterar i att de uppfattas som trovärdiga. Slutsatsen görs därför, med 
bakgrund av författarnas resonemang, att en framgångsfaktor för legenden är att den uppfattas 
som trovärdig.  

SCA Packaging har skapat en fiktiv person, legenden, som förmedlar kunskap genom 
storytelling. Legenden har blivit en omtyckt figur inom organisationen och budskapen 
kombineras med humor då historier om legendens privatliv vävs in i erfarenhetshistorierna. 
Då en bra historia enligt Morgan och Dennehy (1997) väcker känslor och skapar visuella 
bilder vilket gör att den lättare blir ihågkommen tror vi att detta förstärks detta genom att 
historierna dramatiseras. Precis som Mossberg och Johansen (2006) hävdar att 
upplevelseindustrin drar nytta av fiktiva personer från böcker och filmer kan samma effekt fås 
genom legenden då denne blir mer intressant. Att skapa en intresseväckande fiktiv figur för att 
förmedla kunskap och på så vis snabba på utbildningsprocessen har givit verktyget positiv 
uppmärksamhet. Samtidigt hävdar Snowden (2001) att användande av en fiktiv person även 
kan innebära negativa konsekvenser då berättelserna kan uppfattas som mindre trovärdiga då 
påhittade historier blandas med sanning. Fiktiva historier kan då leda till ogillande och cynism 
i företaget. Författaren anser samtidigt att ren fakta från en historia ofta gör den tråkig och den 
mest tilltalande informationen måste väljas ut för att historien skall få genomslagskraft. 
Budskapets kärna från legenden grundas i de sanna erfarenhetsberättelserna anser vi därför 
har hjälp legenden att lyckas undvika dessa effekter. Att endast historier om legendens 
privatliv är påhittade är viktigt då det annars kan få konsekvenser gällande trovärdigheten. 
Utifrån den insamlade empirin har dramatiseringen kring legenden fått positiva reaktioner av 
de anställda och inslag om legendens påhittade privatliv har således varit en bidragande del i 
legendens framgång. 

Under den sexårsperiod som SCA Packaging har använt sig av storytelling har de inte stött på 
några negativa konsekvenser med tekniken. Det är intressant att Berggren inte upplevt några 
negativa effekter med storytelling. Detta kan bero på att legenden var välplanerad före 
implementering samt att det varje vecka levereras genomarbetade historier. Företaget kan 
genom dessa åtgärder ha lyckats undvika negativ kritik. När storytelling implementerades i 
företaget hade SCA Packaging tydliga mål och riktlinjer för vad de ville få ut av verktyget. 
Storytelling är nu ett etablerat verktyg som har bidragit till att SCA Packaging kan synliggöra 
den tysta kunskapen som finns i organisationen för att utbilda och skapa mer kunniga säljare. 
Detta är i likhet med Salzer-Mörlings (2004) resonemang som menar på att den tysta 
kunskapen kan spridas både medvetet och omedvetet i organisationen med hjälp av historier. 
De genomarbetade historierna gör det möjligt för SCA Packaging att styra vilket budskap de 
vill förmedla, detta kan inte göras vid traditionell överföring av den tysta kunskapen som sker 
genom samtal. Kunskapsöverföringen har i sin tur resulterat i det övergripande målet, ökad 
försäljning. SCA Packaging har således upplevt en tydlig koppling mellan ökad kunskap och 
ökad försäljning.  
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Legenden är motiverande både för medarbetare som lyssnar och de som skickar in historier. 
Philipsson (2007) resonerar kring betydelsen av att engagera och motivera medarbetarna för 
att de skall förstå sin roll och dess betydelse i företaget. Det är först när de upplever sitt arbete 
som meningsfullt som de är motiverade att göra sitt bästa för företaget. Även Doyle och Stern 
(2006) betonar vikten av att företagets anställda förstår hur viktig deras roll är för företagets 
framgång. Den som skickar in en historia till legenden blir uppmärksammad och får beröm av 
sina kollegor. Säljarna jobbar till största del i ensamhet och blir mer motiverad om de får 
uppskattning för sitt arbete. Legenden har således bidragit till att uppmärksamma säljarna och 
därmed även gjort dem mer motiverande att utföra sitt arbete ännu bättre. 

Att påverka företagskulturen var inte SCA Packagings huvudsakliga avsikt med storytelling, 
men genom att SCA Packaging uppmuntrar sina säljare till kunskapsöverföring och bidrar till 
en mer öppen organisation har det indirekt påverkat företagskulturen. Colton och Ward (2004) 
menar att historierna i organisationen bidrar till kunskaps- och erfarenhetsöverföring. Utifrån 
empirin bekräftas Colton och Wards (2004) resonemang genom att legenden har påverkat 
företagskulturen då den har skapat en mer öppen organisation vilket har ökat medarbetarnas 
delaktighet samt uppmuntrat till kunskapsöverföring. Säljarna ringer nu självmant in 
erfarenhetshistorier och kunskap de vill att legenden skall förmedla vilket är en stor skillnad 
mot legendens start då ledningen fick jaga historier. Legenden har blivit såpass populär att det 
smittat av sig på andra avdelningar som inte får legenden naturligt skickad till sig vilket har 
fått effekten att de självmant lyssnar på legenden via intranätet. Kopplat till det teoretiska 
resonemanget från Adamson et al. (2006) där företagets kommunikationsstrategi bör vara 
informativ och inspirerande för mottagaren kan slutsatsen dras att SCA Packaging lyckats 
med detta genom legenden. Att övriga anställda självmant lyssnar på legenden är bevis för att 
legenden är inspirerande och tilltalande. Marzec (2007) stöder resonemanget ovan då han 
belyser berättelsernas påverkan vid förmedlandet av budskap. Författaren anser att åhöraren 
har lättare att ta till sig kunskap samt komma ihåg den om den förmedlas med hjälp av 
visualiserande och inspirerande historier.  

Att skvallra om vad man gör bra har numera blivit en del av SCA Packagings företagskultur. 
En tolkning av SCA Packagings företagskultur är att det är legenden förtjänst att kulturen 
blivit mer öppen. Detta för att ett nytt verktyg har implementerats som uppmanar till ett mer 
öppet beteende där säljarna delar med sig av sina erfarenheter på ett påtagligt sätt. Att enbart 
uppmana säljarna att dela med sig av sina erfarenheter med varandra hade förmodligen inte 
fått den effekten som legenden har bidragit till. Det kan inte utläsas i empirin om det enbart är 
säljarna som fått en mer öppen kommunikation eller om legenden även påverkat andra delar i 
organisationen till att dela erfarenheter. En snöbollseffekt9 kan ha uppnåtts i företaget om 

                                                                 
9 En metafor som används för att beskriva en våldsam tillväxt eller utveckling på något område. Metaforen grundar sig på ett 
snöklot som sätts i rullning nedför en backe i töväder. För varje varv den rullar kommer dess hastighet att öka samtidigt som 
dess diameter växer. (Wikipedia: Snöbollseffekt, 2009) 
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legenden lyckats påverka hela organisationen att bli mer öppen vilket ger en betydande, 
positiv och långsiktig effekt på företagskulturen. 

5.1.2 IKEA 

En viktig del av den interna marknadsföringen för IKEA är att stärka den interna kulturen. 
Den interna kulturen måste därför integreras i alla interna aktiviteter som IKEA har. Genom 
en stark kultur får IKEA varumärkesambassadörer som lever upp till de värden IKEA vill 
kommunicera ut till sina kunder. För att få personalen att vilja bli varumärkesambassadörer 
måste företaget enligt Melin (1999) visa för de anställda vad varumärket står för och hur varje 
individ kan bidra till att stärka varumärket. Kotler et al. (2005) samt Doyle och Stern (2006) 
menar att personalen som arbetar mot kund är företagets viktigaste tillgång då de är företagets 
ansikte utåt. I personalens interna utbildningar är det för IKEA viktigt att företagets kultur och 
värderingar alltid integreras vilket påverkar de anställda i stor grad samt ger dem riktlinjer för 
ett önskat beteende. Då kulturen alltid integreras skapas en större förståelse för varumärket 
vilket i slutändan gör att IKEA får mer lojala medarbetare. 

Berättelser är enligt Salzer-Mörling (2004) en viktig kulturbringande aktivitet då varje 
medarbetare får möjlighet att själv tolka och ta till sig historierna för att sedan inspireras av 
dessa i sitt arbete. IKEA valde att arbeta med storytelling som ett kommunikationsverktyg för 
att både bevara och förmedla sin företagskultur. Det fanns en stor oro hos företagets grundare 
att den starka kulturen skulle försvinna då företaget expanderade på nya marknader. Att IKEA 
är en stor organisation med över 120 000 anställda kan ha påverkat hur de valt att använda 
storytelling i organisationen. I och med att företaget är stort och dessutom verksamma i 24 
länder är det viktigt att nå ut till alla. Troligtvis är det ingen slump att IKEA använde sig av 
erfarenhetshistorier i böcker och på DVD-skivor utan det är en genomtänkt strategi för att 
underlätta spridningen av viktiga budskap. IKEA är i behov av att framhäva och stärka IKEA-
kulturen och arbetssättet blev en lösning för att nå ut till alla i organisationen. Andra metoder 
eller verktyg hade förmodligen inte givit samma effekt. Filmerna och de tryckta historierna 
har väglett de anställda och varit ett sätt att fastställa att historierna berättas på rätt sätt. Då de 
är inspelade kommer medarbetarnas historier alltid att leva kvar och vara tillgängliga för 
företagets kommande medarbetare. Fog et al. (2005) anser att historier vägleder medarbetare 
till hur de skall ”leva” företagets varumärke vilket är precis vad IKEA vill uppnå. Genom att 
åskådliggöra sina värderingar och kultur skapas förståelse för dessa och ett önskat beteende 
förmedlas. Berättelser förmedlar således kulturen på ett visuellt och exemplifierande sätt 
vilket resulterar i att både företagets kärnvärden och kultur stärks. 

Erfarenhetshistorier är enligt Colton och Ward (2004) ett av de bästa sätten att binda samman 
medarbetare och inspirera till både nya idéer och även handling. Marzec (2007) hävdar att om 
de anställda inte kan identifiera sig med företagets värderingar och förstår hur de kan bidra 
blir de inte heller motiverade att uppfylla företagets mål. Genom erfarenhetsberättelser som 
förmedlar IKEA:s kultur och värderingar kan lyssnarna enkelt förstå dessa och fundera över 
hur de kan agera för att bidra till att stärka kulturen. Colton och Ward (2004) menar att 
historierna bidrar till ett större engagemang hos medarbetarna och att det skapar förståelse för 
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betydelsen av medarbetarens roll i företaget. IKEA är måna om sina medarbetare och 
uppmuntrar dem till att ta ett större ansvar för organisationen och sitt arbete, detta skapar 
engagemang och höjer motivationen. Mathews och Wacker (2008) menar att storytelling både 
kan användas som ett verktyg på ledningsnivå såväl som på den operativa nivån. IKEA har 
givit sina chefer ett verktyg för att kommunicera kulturen på ett tilltalande sätt och riktlinjer 
till hur materialet kan användas för att ytterligare underlätta implementeringen. Då 
organisationens ledare får instruktioner om hur de bör använda materialet blir även de indirekt 
påverkade av storytelling.  

Love (2008) konstaterar att den traditionella kommunikationsstrategin death by PowerPoint 
inte bidrar till en ökad förståelse för organisationen och dess kultur då den inte tilltalar de 
emotionella känslorna på samma sätt som en historia gör. I enlighet med Loves (2008) 
resonemang poängterar Adamson et al. (2006) att det är av betydelse att företagets 
kommunikation inte bara är informativ utan även inspirerande och tilltalande vilket lättare 
uppnås genom berättelser. I enlighet med författarna menar IKEA:s respondenter att det 
traditionella kommunikationssättet inte ger samma effekt som historier och använder sig 
därför av berättelser vid presentationer. Historierna blir ett undervisande verktyg för att 
förmedla kunskap och kultur vilket gör att IKEA-andan lever vidare och kommuniceras ut på 
rätt sätt. Colton och Ward (2004) samt Denning (2006) poängterar vikten av 
erfarenhetsberättelser i organisationen och hur information kan bli enkel och engagera de 
anställda att leva upp till historiernas budskap. Fog et al. (2005) menar att storytelling kan 
konkretiseras genom olika aktiviteter i ett företag exempelvis böcker om företagets historia 
och erfarenhetsberättelser. IKEA har tillämpat detta då de använder både inspelade DVD- 
skivor och böcker vilket har givit medarbetarna konkreta riktlinjer och förmodligen 
underlättat för dem att ta till sig kulturen.  

IKEA har upplevt att storytelling ibland kan få liknande effekt som viskningsleken, att 
historiens budskap ändras eller blir felaktigt. Enligt Spjuth Eriksson går det inte att säkerställa 
att historien tolkas helt rätt av medarbetarna. I likhet med Loves (2008) resonemang kring att 
storytelling kan få en virusliknande effekt är det av största vikt att historiens budskap blir rätt. 
Snowden (2001) menar också att historien måste vara förankrad i sanningsbaserade händelser 
för att undkomma de negativa effekterna som till exempel antihistorier. Om historierna 
förändras kan budskap lätt feltolkas och IKEA-kulturen skulle då kunna uppfattas på fel sätt 
och sprida felaktiga budskap som ger en motverkande effekt för kulturen. IKEA har använda 
sig av berättelser som utspelat sig i organisationen och dokumenterat dessa vilket har gjort att 
de undvikit att dessa historier kan förvrängas. Att de är inspelade och nedskrivna är troligtvis 
viktigt för att uppnå IKEA:s syfte att bevara sin existerande kultur.  

Det största problemet med användandet av storytelling har på IKEA varit att de globala 
berättelserna inte tilltalat organisationens medarbetare. Enligt Marzec (2007) måste 
berättelserna uppfattas som handligsbara och realistiska för att de ska accepteras och därefter 
anammas av medarbetarna och i slutändan vara effektiva för organisationen. Fog et al. (2005) 
samt Mathews och Wacker (2008) betonar vikten av historiernas emotionella påverkan. 
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Berättelserna blir ett starkare redskap om de är tilltalande för målgruppen. De flesta 
historierna som dokumenterades kom från svenska medarbetare vilket gjorde det svårt för de 
övriga ländernas medarbetare att identifiera sig med dem. Lyssnarna måste enligt Marzec 
(2007) kunna uppleva sig själva som en del av historien för att ta till sig dess budskap och 
därmed förändra sitt beteende. Den negativa effekten som IKEA har påträffat har troligtvis 
orsakats av de kulturella skillnaderna på IKEA:s marknader vilket har resulterat i att dessa 
medarbetare inte känt igen sig i historierna. IKEA använder storytelling som ett verktyg för 
att stärka kulturen men frågan är om det verkligen har uppnåtts då de inte fått samma 
motiverande effekt på de medarbetare som inte kunnat identifiera sig med historierna.  

Mathews och Wackers (2008) menar att företagskulturen alltid har sitt ursprung i grundaren 
eller företagets start. Företagets ursprungshistoria beskriver företagets identitet samt vägleder 
medarbetarna i rätt riktning. Exemplet om Wal-Marts grundare som Mathews och Wacker 
(2008) hänvisar till är nästintill identiskt med IKEA:s grundare Ingvar Kamprads historia. 
Även Schein (2004) belyser grundarens roll då författaren anser att grundaren vid 
företagsstarten utövar sina egna värderingar på de anställda vilket resulterar i att den skapade 
kulturen anger riktningen för många generationer framåt. Detta kan appliceras på IKEA vars 
grundare var mycket mån om att bevara IKEA:s karakteristiska kultur när IKEA expanderade 
till andra länder. Han började därför arbeta med företagets kärnvärden för att öka betydelsen 
av dessa. Företagskulturen influerar hela organisationen och speglas i såväl varuhuset som i 
personalens beteende vilket stämmer överens med Dennisdotter och Axenbrants (2008) 
resonemang om att företagets värderingar måste genomsyra allt de gör. Philipsson (2007) 
menar att en företagskultur är något som alltid finns i ett företag och som cirkulerar runt på 
arbetsplatsen. Kulturen speglar företagets atmosfär och formar beteenden och värderingar. 
IKEA följer Philipssons (2007) resonemang och menar på att det är viktigt att nå ut till alla 
anställda för att stärka kulturen och säkerställa att medarbetarnas agerande följer företagets 
värderingar. För att åstadkomma ett beteende som följer företagets värderingar menar IKEA, 
liksom Marzec (2007), att det är viktigt att medvetengöra de anställdas roll i företaget och hur 
deras beteende påverkar företaget.  

Budskapet i historierna om IKEA:s grundare speglar företagets kultur och har påverkat 
medarbetarna i organisationen. Spjuth Eriksson anser att det inte bara är dessa historier som 
tydliggör kulturen, det finns många medarbetare som har andra berättelser med samma 
budskap. Spjuth Eriksson har en viktig poäng i sitt resonemang. Det är av lika stor betydelse 
att de anställdas erfarenhetshistorier framhävs och används så som grundarens. Då fås mer 
inspirerande, slagkraftiga historier som ökar kulturens betydelse. Att använda sig av flera 
historier från olika personer förstärker företagskulturen och dess värderingar. IKEA-kulturen 
ska finnas hos alla medarbetare och ju längre bort från Sverige IKEA befinner sig desto 
viktigare är det att medarbetarna har rätt värderingar och anammar kulturen för att den inte 
skall tunnas ut. Schein (2004) menar att varje organisation har en delad historia som utvecklat 
en kultur och ju längre den existerat desto starkare är den men den kan ändå vara svår att 
definiera. IKEA har en stark företagskultur, men den är inte lika stark globalt i jämförelse 
med Sverige. Som nämndes ovan vill IKEA:s grundare ha samma kultur och beteenden i alla 
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länder vilket är en svår process då alla opererar på olika marknader. Varje land anpassar sig 
efter sitt lands kultur och det är inte konstigt att IKEA-kulturen blivit starkare i vissa länder. 
Att kommunicera ut kärnvärdena rätt har därför fått stor betydelse för att bevara IKEA:s 
kultur och storytelling har blivit verktyget för att ge exempel och förmedla kulturen världen 
över.               

5.1.3 SAS 

SAS strategi för att få en väl fungerande intern kommunikation kan delas upp i två element, 
att skapa samsyn i organisationen samt en stark företagskultur. De två elementen syftar till att 
visa vem företaget är och vart det är på väg vilket är i enlighet med resonemanget från Fog et 
al. (2005) där de hävdar att storytelling är ett sätt att vägleda de anställda om vart företaget är 
på väg och dess identitet. Grönroos (2008) menar att intern marknadsföring bör betraktas som 
en ledningsstrategi där ledarna är väl införstådda med vikten av sin interna kommunikation 
vilket SAS tillämpar. SAS vill att ledarna, som enligt dem är de största förändringsagenterna i 
organisationen, skall ha en gemensam agenda för den interna kommunikationen.  

SAS som opererar i en bransch där säkerhet genom lagar och förordningar alltid måste 
komma i första hand har svårare att vara flexibla på grund av detta. Då SAS strävar efter att 
ge utomordentlig service måste även detta budskap kommuniceras ut i organisationen på ett 
bra sätt vilket Kotler et al. (2005) betonar vikten av. Det är en stor utmaning att skapa 
förståelse för dessa två viktiga delar i organisationen. För SAS var kommunikationsproblemet 
således att förmedla två viktiga kärnvärden som kan vara svåra att förena. Enligt Colton och 
Ward (2004) kan komplex information kommuniceras på ett enkelt och lättförståeligt sätt till 
de anställda genom storytelling. SAS fann att genom att samla in historier där medarbetares 
agerande fungerar som förebild kunde ett önskat beteende enkelt kommuniceras ut. Mossberg 
och Johansen (2006) menar att storytelling som kommunikationsverktyg underlättar 
förmedlandet av en helhetsbild av företagets koncept och gestaltar företagets varumärke. För 
SAS har detta inneburit att företaget genom historier har kunnat förmedla denna helhetsbild 
där både säkerhet och service kombineras på bästa sätt. Historierna kan dessutom förmedla 
både kunskap/erfarenhet från medarbetare och inspirera till hur företagets service och säkerhet 
kan utvecklas. Storytelling har därav blivit ett heltäckande kommunikationsverktyg som når 
ut till de anställda. SAS anser att styrkan med historierna ligger i de kommer inifrån, från 
medarbetarna. När historierna kommer inifrån är de grundade på verkliga händelser som 
faktiskt skett i organisationen vilket förmodligen är avgörande för att medarbetarna skall bli 
inspirerade.  

Syftet med erfarenhetshistorier från svåra situationer exempelvis evakueringar skulle fungera 
som hjälp för medarbetare som hamnar i liknande situationer. Men insamlandet gjordes inte 
bara i syfte att visa önskat beteende inför framtida händelser utan även för att visa respekt för 
de anställdas upplevelser. Att insamlandet av berättelser kan fungera som ett sätt att visa 
respekt för medarbetarnas känslor och upplevelser påpekas inte som ett användningssyfte med 
storytelling i den teoretiska referensramen. SAS opererar på en marknad som kan vara 
händelserik för medarbetarna och innefatta både negativa och positiva upplevelser. Detta har 
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medfört att SAS vill visa respekt för sina medarbetare, att de bryr sig om vad de får uppleva 
och har använt storytelling som en metod för detta. Att teorin inte behandlar denna aspekt 
som en av de betydande faktorerna vid användandet av storytelling kan bero på att vår 
teoretiska referensram endast syftar till storytelling som helhet och inte specifikt för varje 
bransch. Det är dock en intressant iakttagelse att SAS upplevt denna fördel med storytelling. 

Storytelling har för SAS varit en metod för att tränga igenom brus som uppkommer vid 
masskommunikation. Metoden har bidragit till ett bättre kommunikationsflöde i 
organisationen med ökade dialogtillfällen mellan anställda och ett förstärkt word of mouth. 
Libanonexemplet illustrerar hur historierna ur ett externt perspektiv har skapat positiv 
publicitet för företaget och intern blivit en inspirationskälla för de anställda då detta inte 
händer varje företag vilket skapade stolthet. Mathews och Wacker (2008) argumenterar kring 
storytellings påverkan på företaget då storytelling hjälper företaget att förstå sin interna och 
externa position genom att berättelserna anpassas till att förstärka företagets kärnvärden. Fog 
et al. (2005) menar att företagets budskap förmedlas på ett enkelt sätt och stärker kärnvärdena 
genom att det visualiseras i berättelser. För att påminna sina medarbetare om företagets 
kärnvärden använder SAS sig av historier vid interna möten där dess kärnvärden visualiseras 
vilket är i likhet med författarnas resonemang. Fog et al. (2005) samt Mossberg och Johansen 
(2006) resonerar kring hur företagshistorier skapar förtroende, synliggör gemensamma 
värderingar och framhäver företagets vision. I enlighet med författarna följer detta SAS 
arbetssätt och har för SAS bidragit till en positiv stämning i organisationen samt byggt ett 
starkt förtroende. Dessa positiva effekter har resulterat i en ökad respons i SAS interna 
undersökningar då medarbetarna känt sig mer delaktiga i företaget. 

Enligt SAS är storytelling ett komplement till andra kommunikationsverktyg och bör därför 
inte utesluta andra metoder för intern kommunikation. Detta är i enlighet med Fog et al. 
(2005) och Dennings (2006) teori om storytelling som kompletterande verktyg till andra 
interna marknadsföringsverktyg. För att storytelling ska ge bästa effekt måste det finnas en 
strategi bakom metoden och en sammankoppling av aktiviteter, användandet kan annars få 
negativa effekter. Om historierna som ska underlätta kommunikationsflödet istället blir ”kul 
historier” fås inte den rätta effekten på organisationen. Det som kan tolkas utifrån Dennings 
(2006) resonemang är att ledningen måste vara insatt och ha förståelse för hur storytelling 
som verktyg fungerar och hur historiernas upplägg påverkar medarbetarna. I enlighet med 
Dennings (2006) teori menar Mossberg och Johansen (2006) att en historia kan försvaga 
företagets varumärke både internt och externt om felaktiga attribut används i historierna. SAS 
har inte upplevt några negativa effekter utan det framgår endast i empirin att de är medvetna 
om vilka som kan uppkomma. Detta kan ha medfört att de arbetat aktivt för att motverka dem 
vilket gjort att de endast upplevt positiva effekter med storytelling. 

Alvesson (2001) menar att det är människorna i organisationen som tolkar och uttrycker 
företagskulturen. Kulturen blir därför viktig för att förstå beteenden och sociala företeelser. 
Säkerhet och service speglar SAS:s företagskultur. Säkerhet är en grundfaktor i företaget 
samtidigt som det är ett serviceföretag. Kopplat till Alvessons (2001) resonemang uttrycks 
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företagskulturen således i hur medarbetarna tolkar att de bör leva upp till SAS kärnvärden. 
SAS menar att alla i organisationen är viktiga och att alla bidrar till företagets framgång. För 
att bygga upp denna familjära mentalitet i organisationen har storytelling varit en metod för 
att tydliggöra och stärka kulturen samt skapa samsyn för SAS kärnvärden. Berättelser är ett 
sätt att hitta företagets personlighet och återspegla värderingar och ideal för att skapa en 
kultur (Salzer-Mörling, 2004). SAS anser att historier är lättare att ta till sig samtidigt som de 
höjer inlärningsförmågan och har därför använt historier för att förmedla företagskulturen. Ur 
empirin kopplat till den teoretiska referensramen kan slutsatsen dras att berättelserna gjort 
kulturen mer familjär, har skapat dialoger mellan medarbetarna samt gjort dem stolta över att 
vara en del av företaget.  

Zvejnieks anser att storytelling är en metod i likhet med hur kunskap spreds förr i tiden vilket 
överensstämmer med Morgan och Dennehys (1997) resonemang om hur kunskap genom 
historier spridits vidare i generationer och hur de väckt bilder samt skapat associationer för 
människan. SAS använder storytelling för att förmedla kunskap och kultur och är ett effektivt 
verktyg för nyanställda. Fog et al. (2005) menar att storytelling blir en vägvisare för hur 
medarbetarna skall leva varumärket. Alvesson och Sveningsson (2008) tillägger att historier 
inte bara styr ett beteende utan också blir en metod för att övertyga. Alla nyanställda på SAS 
får ta del av organisationens historier som beskriver vardagssituationer och beteenden. Det 
blir på detta vis övertygade om hur de skall bete sig. 
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5.2 Mellanfallsanalys 

I det föregående avsnittet presenterades en inomfallsanalys där varje fallföretag analyserades. 
För att identifiera likheter och skillnader mellan företagen har en mellanfallsanalys gjorts 
vilken presenteras nedan. Analysen är indelad i fem områden med sammanfattande matriser 
för att ge läsaren en överblick av materialet.  

5.2.1 Användningssyfte med verktyget storytelling  

I den teoretiska referensramen angavs flertalet olika anledningar till att företag väljer att 
använda storytelling som ett internt marknadsföringsverktyg. För få en tydlig bild av de tre 
fallföretagens användningssyften har dessa anledningar sammanställts och därefter applicerats 
på fallföretagen. För att urskilja de bakomliggande användningssyftena för respektive företag 
har empirin legat till grund. Vi har valt att ta med alla användningssyften som finns med i den 
teoretiska referensramen, även om de ibland går hand i hand, för att få en bättre, mer exakt 
analys.  

Användningssyfte 

  
SCA 

Packaging IKEA SAS 

Kunskapsöverföring X     

Vägledande verktyg X X X 

Förenkla komplex information     X 

Gestalta varumärket   X   

Ange riktlinjer   X X 

Påverka företagskulturen (X)  X X 

Levandegöra kärnvärdena   X X 

Skapa gemensamma värderingar   X   

Skapa förtroende     X 

Förmedla budskap, mål & visioner X X X 

Skapa Word of Mouth       

Skapa engagemang, inspirera X X X 

Få varumärkesambassadörer   X   

Differentiera företaget från andra företag       

Få medarbetarna att förstå vikten av sin roll   X X 

Figur 5.2.1 Användningssyfte med verktyget storytelling 

Det framkom i den empiriska delen att de tre fallföretagen som studerats har förstått vikten av 
intern kommunikation och valt att använda storytelling som ett sätt att nå sin interna marknad. 
Syftet med att använda storytelling som en del av den interna kommunikationen skiljer sig åt i 
de tre företagen då de har olika övergripliga mål med sin kommunikation. Genom att studera 
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matrisen kan utläsas att IKEA och SAS har många gemensamma nämnare för sitt 
användningssyfte medan SCA Packaging skiljer sig åt markant. Att storytelling har som 
uppgift att fungera som ett vägledande verktyg, förmedla budskap, mål och visioner samt 
skapa engagemang och inspirera har identifierats som alla fallföretags användningssyften. 
Dessa tre punkter återkommer genomgående i den teoretiska referensramen från de olika 
författarna och antas därmed vara den primära fördelen som vill uppnås med verktyget. Detta 
kan vara förklaringen till att de tre fallföretagen uppfattas sträva efter dessa. 
Användningssyftena att skapa word of mouth och differentiera företaget från andra företag 
har vi ej identifierat som ett syfte hos något av de tre fallföretagen. Fallföretagen är mer 
inriktade på att förmedla rätt budskap, riktlinjer och kultur och som indirekta effekter kan 
givetvis dessa syften uppnås men det har enligt den insamlade empirin inte varit ett syfte för 
fallföretagen. Att differentiera företaget från andra företag är ofta ett mål vid extern 
tillämpning av storytelling även om vissa företag implementerar detta internt. Fallföretagen 
var ute efter ett förändrat/förstärkt beteende snarare än igenkännande för dess budskap.  

Den största skillnaden mellan fallföretagen ligger i att SCA Packaging vill synliggöra den 
tysta kunskapen medan IKEA och SAS haft som övergripande användningssyfte att på olika 
sätt påverka sin företagskultur. SCA Packaging är det enda företaget som haft ett uttalat 
ekonomiskt mål med att implementera storytelling vilket med största sannolikhet har påverkat 
att de särskiljer sig i matrisen. I empirin framkom att både IKEA och SAS upplever 
företagskulturen som en stor del av den interna marknadsföringen och vill båda påverka sin 
företagskultur och genom berättelser levandegöra sina kärnvärden. SCA Packaging har inte 
haft som syfte att påverka företagskulturen, men i och med att deras huvudsakliga syfte varit 
att skapa en mer öppen organisation, där de uppmuntrar till kunskapsöverföring, har det blivit 
en del av företagskulturen på företaget. Vi tolkar därmed att detta är ett indirekt 
användningssyfte vilket förklarar att SCA Packagings ”kryss” i matrisen är inom parentes (se 
figur 5.2.1). Då IKEA och SAS opererar i helt olika branscher och har olika bakgrund har en 
viktig skillnad i dess användningssyften även identifierats. IKEA vill enbart förmedla sin 
redan existerande kultur medan SAS vill utveckla sin kultur till att bli mer familjär. Detta är 
en betydande skillnad som förmodas påverka dess olika användning av storytelling.  

En slutsats kan även dras kring vilka attribut som är viktiga för att påverka företagskulturen. 
Empirin från IKEA och SAS tyder på att ange riktlinjer, få medarbetaren att förstå vikten av 
sin roll och levandegöra kärnvärden är vad som eftersträvas för att påverka kulturen. Då 
syftet för SCA Packaging är kunskapsöverföring och i slutändan ha en positiv ekonomisk 
påverkan läggs det istället vikt på förståelse för företaget i form av att klargöra både riktlinjer, 
visioner och mål.  

5.2.2 Användningsform av storytelling 

De tre fallföretagen har haft olika anledningar till varför de implementerat storytelling och har 
därmed valt att använda verktyget på olika sätt med olika distribueringsformer. Detta styrker 
resonemanget i den teoretiska referensramen där det framgick att storytelling kan användas på 
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olika sätt och i olika syften. Matrisen nedan illustrerar de tre fallföretagens olika 
användningsform av storytelling. 

Användningsform av storytelling 
  SCA Packaging IKEA SAS 

Verktyg Legenden DVD-filmer & böcker Insamlade erfarenhetshistorier 

Distribueringsform Dramatiserade historier som 
spelas in & levereras via SMS 

Inspelade berättelser som visas 
vid möten, utbildningar, 

konferenser & på intranätet 

Levererade vid olika aktiviteter & 
tillgängliga i tryckt material 

Figur 5.2.2 Användningsform av storytelling 

IKEA och SAS har ett liknande syfte med användandet av storytelling även om anledningen 
till implementering av verktyget skiljer sig åt. IKEA har gjort en mer strukturerad insamling 
genom att producera filmer och böcker medan SAS har anordnat olika aktiviteter för att samla 
in erfarenhetshistorier. Både IKEA och SAS uppmuntrar företagens ledare till att använda 
verktyget vid olika aktiviteter så som möten och utbildningar.  

SCA Packaging skiljer sig åt från IKEA och SAS då deras bakomliggande syfte är att öka 
försäljningen. Att SCA Packaging inte valt att använda storytelling i andra aktiviteter än 
legenden kan ha sin förklaring i att de inte haft som huvudsakligt mål att förtydliga kultur och 
kärnvärden som IKEA och SAS haft i fokus. Hade SCA Packaging använt sig av en liknande 
metod som IKEA eller SAS, och sedan uppmuntrat säljarna att dela med sig av historier till 
varandra, hade det förmodligen inte givit samma effekt då säljarna alltid är på resande fot. 
Både IKEA och SAS har använt verktyget på hela organisationen, medan SCA Packaging än 
så länge bara har en målgrupp i fokus. Eftersom SCA Packaging skiljer sig åt från de övriga 
fallföretagen är det en intressant iakttagelse att de använt storytelling på olika sätt. Detta kan 
tyda på att beroende på syfte bör storytelling distribueras på olika sätt för att vara effektivt. 

5.2.3 Implementering/lansering av storytelling  

Nedan presenteras en matris över hur företagen valt att implementera och lansera storytelling. 
Detta för att kartlägga vilka skillnader och likheter som finns för att senare kunna analysera 
kring om detta haft någon effekt på verktygets framgång i företagen.  

Implementering 
  SCA Packaging IKEA SAS 

Lanseringsgrad Stor Liten Stor 

Tillvägagångssätt 2 dagars konferens Globalt utskick till alla chefer Workshop 

Strategi "sälja in konceptet" Förlitade sig på word of mouth Skapa medvetenhet genom att 
samla in inspirerande historier 
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Figur 5.2.3 Implementering av storytelling 

Hur storytelling lanseras är troligtvis viktigt för att få acceptans av företagets medarbetare. Ur 
matrisen kan utläsas att både SCA Packaging och SAS valde att ”sälja in” verktyget till de 
anställda genom att skapa genomtänkta arrangemang för att framkalla uppmärksamhet kring 
storytelling som arbetssätt. Tillställningarna gjorde de anställda medvetna om verktyget och 
fick förklarat för sig hur det hädanefter kommer att användas. Detta är en påtaglig skillnad 
jämfört med hur IKEA valde att introducera storytelling. IKEA som är en betydligt större 
organisation än de övriga två fallföretagen hade inte samma förutsättningar för en global 
lansering i form av ett arrangemang. IKEA förlitade sig istället på word of mouth och lade 
inga pengar på att lansera storytelling. För att skapa medvetenhet och spridning fick alla 
varuhuschefer materialet skickat till sig och på så vis nådde historierna alla medarbetare 
globalt. Gemensamt för de tre företagen är att berättelserna som samlats in och lanserades 
kom från organisationernas medarbetare vilket enligt den teoretiska referensramen ökar dess 
trovärdighet. Alla tre fallföretagen har efter lanseringen nått framgång med storytelling. 
Endast IKEA som inte gjorde en stor lansering kring storytelling har upplevt negativa effekter 
i form av att medarbetarna globalt inte fullt ut kunde relatera och ta till sig historierna. 
Slutsatsen görs därför att det kan finnas ett samband mellan en tydlig och bra lansering och 
senare uppkomna negativa effekter av att de anställda inte förstår meningen med verktyget. 

5.2.4 Effekter av storytelling 

De effekter som storytelling som ett kommunikationsverktyg kan resultera i presenteras i 
matrisen nedan och är hämtade från den teoretiska referensramen. Upplevda effekter från 
fallföretagen som utvunnits från empirin har därefter applicerats i matrisen. 

Upplevda effekter 

  
SCA 

Packaging IKEA SAS 

Ökad förståelse för företagets identitet   x x 

Förändrat beteende x     

Utvecklad, förändrad företagskultur x   x 

Stimulerad, förstärkt företagskulturen   x x 

Ökad kunskap hos de anställda x     

Stolthet & lojalitet     x 

Ogillande, cynism & antihistorier    x   

Personalen har blivit varumärkesambassadörer       

Ökad word of mouth x x x 

Ökat förtroende för företaget     x 

Figur 5.2.4 Effekter av storytelling 
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Effekter de tre fallföretagen upplevt med verktyget skiljer sig åt på flera punkter. En intressant 
iakttagelse är att alla nämnda effekter förutom en att personalen har blivit 
varumärkesambassadörer har kunnat appliceras på minst ett av fallföretagen. Bedömningen 
görs därför att den teoretiska referensramen är relevant även för svenska företag. De tre 
fallföretagen har alla enligt vår tolkning upplevt effekten ökad word of mouth vilket är 
intressant då inget företag hade denna effekt som användningssyfte. Effekten har ändå 
uppkommit då fallföretagens användande av storytelling fått stor uppmärksamhet i 
organisationerna och dess budskap har därför fått en snöbollseffekt. Främst har detta skett i 
SCA Packaging där även medarbetare från andra avdelningar har uppmärksammat legenden 
och självmant sökt historierna via intranätet. Figur 5.2.3 som redovisar hur storytelling 
implementerades visade att IKEA inte gjorde någon särskild lansering av storytelling utan 
endast utskick till organisationens chefer. IKEA:s arbete med de inspelade historierna är idag 
välkända av alla medarbetare och slutsatsen dras därför att medvetenheten om historierna och 
dess budskap spridits via word of mouth. Även SAS har upplevt förstärkt word of mouth då 
historierna blivit både omtalade och berömda i organisationen. Den mest troliga anledningen 
till att inget företag upplevt att deras anställda har blivit varumärkesambassadörer är att det 
dels endast var IKEA som hade detta som ett långsiktigt mål samt att det är svårt att 
säkerställa om det verkligen blivit så. IKEA har genom användandet av storytelling lyckats 
förmedla och förankra sin kultur hos de anställda men det finns inget, utifrån vår 
undersökning, som bekräftar att de anställda globalt blivit varumärkesambassadörer. En 
slutsats om denna effekt kan därför inte dras.   

Från matrisen kan utläsas att de tre fallföretagen till största del upplevt positiva effekter av 
metoden. Det framkom i empirin att de tre företagen värderar ett fungerade informationsflöde 
som en av företagets viktigaste faktorer vilket gjort att de satsat energi och pengar på 
storytelling. Vid jämförande mellan matrisen som visar användningssyfte och matrisen ovan 
för effekter kan slutsatsen dras att alla tre fallföretag uppnått önskad effekt med användandet 
av storytelling. SCA Packaging hade som mål att öka kunskapsöverföringen i företaget vilket 
de har uppnått. Detta har även fått en effekt på företagskulturen då den har visat tendenser på 
att ha blivit mer öppen. Även SAS har upplevt effekten utvecklad eller förändrad 
företagskultur då samhörigheten bland de anställda stärkts genom historierna vilket skapat en 
mer familjär företagskultur. IKEA ville inte förändra sin kultur utan endast göra den starkare 
vilket de även har lyckats med då de kunnat exemplifiera kulturen för de anställda. Slutsatsen 
kan därav dras att vår empiriska studie bekräftar den teoretiska referensramen som menar att 
storytelling är effektiv som kulturbärare. 

IKEA är det enda av fallföretagen som har upplevt negativa effekter av verktyget i form av 
ogillande av historierna. Detta kan dels förklaras med att IKEA är en mycket större 
organisation än de övriga två och försökt implementera historier globalt medan SCA 
Packaging och SAS endast vänt sig till den svenska marknaden. IKEA hade således en svårare 
uppgift att tilltala alla sina anställda globalt. Kopplat till att IKEA inte förklarade syftet med 
användning av storytelling vid lansering till de anställda kan även detta ha varit en bidragande 
effekt. 
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5.2.5 Storytellings påverkan på fallföretagens företagskultur 

I matrisen kan utläsas i vilken grad de tre fallföretagen haft i syfte att använda storytelling 
som en kulturbärare och hur det påverkat företagskulturen. 

Effekter på företagskulturen 
  SCA Packaging IKEA SAS 

Syfte att använda storytelling 
som kulturbärare Låg grad I mycket hög grad Hög grad 

Mål Naturligt att dela kunskap Bevara & förmedla kulturen Stärka kulturen 

Varför påverka 
företagskulturen? Kunskapsöverföring Säkerställa att kulturen 

praktiseras globalt 

Socialisera in nyanställda & 
framhäva hur kärnvärdena 

kan efterlevas 

Effekt på kulturen från 
storytelling 

Dela med sig av erfarenheter 
har blivit naturligt 

Alla anställda har tillgång till 
IKEA-kulturen och får 

förståelse för den 

Kulturen har blivit mer 
familjär 

Figur 5.2.5 Storytellings påverkan på fallföretagens företagskultur 

SCA Packaging hade som ett indirekt användningssyfte att påverka företagskulturen vilket 
användandet av storytelling bidragit till. Med hjälp av storytelling har SCA Packaging lyckats 
få erfarenhetshistorierna att bli en naturlig del av organisationen och som en effekt av 
legenden har företaget fått en mer öppen företagskultur. IKEA har använt storytelling med 
syftet att bevara och förmedla kulturen till alla anställda medan det för SAS varit en metod att 
underlätta för nyanställda och stärka företagets kärnvärden. Storytelling har därmed påverkat 
företagskulturen i enlighet med IKEA och SAS användningssyfte och SCA Packagings 
indirekta syfte. Att SCA Packagings företagskultur blivit mer öppen, även då deras 
huvudsyfte inte var att påverka företagskulturen, tyder ytterligare på att storytelling är en 
effektiv kulturbärare vilket stöder resonemanget i den teoretiska referensramen.  
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6. SLUTSATSER 

I det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens problemformulering och uppfyller därmed 
uppsatsens syfte då de slutsatser vi kommit fram till presenteras samt förslag till fortsatt 
forskning och rekommendationer till fallföretagen. 

För att påminna läsaren om uppsatsens problemformulering uppvisas denna återigen, därefter 
presenteras uppsatsens slutsatser. 

Hur används storytelling internt i svenska företag, vilka effekter har det fått och hur påverkas 
företagskulturen?  

Det har framkommit i vår studie att verktyget storytelling varit framgångsrikt då det 
implementerats i svenska företag. Hur verktyget används skiljer sig åt vilket visar på att 
verktyget kan användas på olika sätt beroende på användningssyfte och ändå medföra positiva 
effekter. Storytelling skiljer sig från traditionella marknadsförings- och 
kommunikationsverktyg och vi har identifierat ett flertal mervärden med användning av 
storytelling. I den teoretiska referensramen framkom att budskap och information som 
förmedlas genom storytelling får mer uppmärksamhet, blir lättare ihågkommet och inspirerar 
till handling/ett förändrat beteende. Detta har bekräftats i vår empiriska undersökning och 
slutsatsen dras därför att storytelling ger en mer påtaglig effekt än de traditionella verktygen. 
Vi bedömer därmed att litteraturen om storytelling är relevant även i svenska företag.   

Vi kan utifrån vår studie konstatera att storytelling kan användas i många olika syften, det 
finns inga rätt eller fel hur verktyget bör användas. Storytelling är lätt att anpassa beroende på 
företagets behov och vi anser att behovet ska styra hur verktyget används. Vi har kommit 
fram till att gemensamt för all användning av storytelling är att det uppfattas vara ett 
vägledande verktyg. Historierna kommunicerar, både direkt och indirekt, ut organisationens 
visioner, kärnvärden och kultur och är därför en attraktiv metod. Metoden upplevs också som 
ett sätt att engagera och inspirera medarbetare i organisationen vilket är en anledning till att 
det används. I studien framkom att storytelling kan användas för att visa respekt för de 
anställdas upplevelser och erfarenheter i företaget. Detta framkom inte i den teoretiska 
referensramen, men vi anser att detta kan vara ett viktigt användningssyfte då det innebär att 
företagets ledning bryr sig om och intresserar sig för sina anställda. Slutsatsen dras att även 
detta användningssyfte bör beröras i litteraturen då det enligt vår insamlade empiri ger 
positiva effekter.   

Vi har utifrån vårt undersökningsresultat förstått att lanseringen av storytelling är en viktig del 
för att nå framgång med verktyget. Om storytelling inte förankras väl i organisationen och 
medarbetarna förstår varför verktyget används och vad företaget vill uppnå, kan det leda till 
att de inte tar till sig verktyget. I studien framkom att negativa effekter kan uppkomma om 
verktyget inte lanseras fullt ut. Vi anser därför att det är av avgörande betydelse att ledningen 
påtagligt lanserar verktyget internt för att alla medarbetare skall få förståelse för verktyget och 
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en positiv inställning till det. Lanseringen är därmed enligt oss en viktig framgångsfaktor för 
att nå positiva resultat med storytelling. 

Verktyget storytelling har många användningssyften och kan anta olika former vilket kan 
förklara att många olika effekter, både väntade och oväntade, kan uppkomma med verktyget. 
Det kan utläsas i vår studie att användning av storytelling internt huvudsakligen medfört 
positiva effekter. Verktyget blir generellt omtalat och får mycket uppmärksamhet i 
organisationen vilket resulterat i att företagen drar nytta av dess word of mouth. Historiernas 
budskap sprids därför snabbt i organisationen och erfarenhetsberättelser synliggör den annars 
tysta kunskapen vilket vi anser är en stor fördel med storytelling. Då storytelling är ett 
vägledande verktyg har vi insett att det givit medarbetarna en ökad förståelse för företagets 
identitet och i vissa fall har det resulterat i ett förändrat beteende till organisationens fördel. 
Vi har också konstaterat att storytelling kan få negativa effekter på organisationen då 
företagets medarbetare inte kan relatera till historierna som används vilket även benämns i 
den teoretiska referensramen. Företag som väljer att implementera storytelling måste därför 
enligt oss säkerställa att organisationsberättelserna är relevanta för dess målgrupp.  

I den teoretiska referensramen framkom det att storytelling inte bör vara det enda 
kommunikationsverktyget som används utan att det skall vara ett komplement till de 
traditionella. Vi instämmer i detta, vi tror inte att storytelling av egen kraft kan skapa alla 
positiva effekter som framkommit i studien utan snarare förstärka och synliggöra det som 
redan finns i organisationen. Storytelling kan inte på egen hand skapa en särskild 
företagskultur eller ett visst beteende men verktyget kan framhäva de positiva delar som redan 
finns och ledningen vill uppmärksamma. Storytelling är ett kommunikationsverktyg som visat 
positiva resultat och är av den anledningen ett verktyg att satsa på. 

Vårt undersökningsresultat bekräftar att storytelling är en effektiv kulturbärare vilket hävdas i 
den teoretiska referensramen. Vi drar denna slutsats då vi endast identifierat positiva effekter 
på företagskulturen genom användande av storytelling som kommunikationsverktyg. Vi har 
konstaterat att verktyget bidrar till en ökad förståelse av företagskulturen då den visualiseras 
och exemplifieras genom historier. Vi antar att denna visualisering skapar en positiv effekt 
som inte kunnat uppnås i lika hög grad av en redan existerande stark företagskultur. 
Storytelling kan därför vara en bra metod om företaget har som syfte att påverka sin kultur. I 
och med att verktyget ökar förståelsen i organisationen är det ett bra verktyg för att socialisera 
in nyanställda i organisationen. Vi har därför kommit fram till att storytelling alltid får en 
vägledande effekt på de anställda, både på medarbetare som är väl insatta i organisationen och 
de som inte är det. Vi har också insett att effekter på företagskulturen inte behöver vara ett 
användningssyfte, utan att den ändå kan påverkas då organisationens arbetssätt förändras om 
användandet av storytelling uppnår ett förändrat beteende hos de anställda. Det finns således 
ett samband mellan storytelling som vägledande verktyg och påverkan på företagskulturen då 
denna visualiserar och tydliggörs genom historier.         

Avslutningsvis kan vi utifrån vår problemformulering konstatera att storytelling som ett 
internt marknadsförings- och kommunikationsverktyg ger ökad förståelse för organisationens 
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värderingar och kultur. Storytelling har en stark påverkan på organisationen oavsett 
användningssyfte och merparten av effekterna är positiva i såväl organisationen som på 
företagskulturen. Då vi undersökt svenska företag och jämfört med den teoretiska 
referensramen där endast två böcker var svensk litteratur kan slutsatsen dras att referensramen 
är relevant även för svenska företag. Verktyget kan användas på många sätt och vi 
rekommenderar svenska företag att använda verktyget som ett sätt att kommunicera med de 
anställda. Den teoretiska referensramen kan appliceras på svenska företag och är därmed 
relevant i Sverige. 

 
6.1 Rekommendationer till fallföretagen  

Utifrån vår studie har vi konstaterat att fallföretagen saknar ett bra system för att mäta och 
följa upp storytellings påverkan i organisationen. Det finns säkerligen kreativa lösningar 
baserat på fallföretagens unika användningssätt som är lämpliga för att mäta detta. Vi anser att 
företagen är i behov av en mer strukturerad uppföljning för att kunna förbättra verktyget 
ytterligare. 

 
Trots att storytelling är framgångsrikt i organisationen finns det en risk att alla anställda inte 
förstått eller tagit till sig verktyget, särskilt i de större fallföretagen. Vi rekommenderar därför 
dessa att göra en andra lansering för att bringa nytt liv i verktyget och öka medvetenheten. Vi 
anser detta särskilt lämpligt i den svåra ekonomiska situation som råder då storytelling visat 
sig vara effektiv som kulturbärare. Då en starkare kultur skapar mer engagerade och lojala 
medarbetare är detta en viktig del för att få kunderna att vilja handla hos företaget. 
 
Då historierna som kommer inifrån har högre trovärdighet och genomslagskraft har det visat 
sig vara framgångsrika och vi rekommenderar därför företagen att fortsätta använda och 
utveckla dessa. Berättelserna bör inte vara förskönade utan spegla verkligheten som den 
verkligen är. Om berättelserna skall användas globalt kan en lösning vara att hitta starka 
historier från varje marknad som symboliserar det företaget vill kommunicera. På så vis blir 
historierna både mer trovärdiga och inspirerande för varje marknad vilket stärker budskapet 
globalt.  
 
Avslutningsvis rekommenderar vi fallföretagen att använda storytelling på mer än ett sätt. I 
studien har det framkommit tre framgångsrika sätt att använda storytelling. Det kan därför 
finnas andra användningssätt för respektive företag som skulle vara ännu mer effektivt. Att 
ständigt utveckla verktyget är därför enligt oss en viktig rekommendation för fallföretagens 
fortsatta arbete med verktyget storytelling. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

I denna del presenteras våra förslag till fortsatt forskning inom ämnet. Vi vill dela med oss av 
de tankar som uppkommit under uppsatsen gång och hoppas att de kan utvecklas och leda till 
en intressant och inspirerande vidareforskning.  

Vår studie grundade sig enbart på ledningens uppfattning om storytelling. Till skillnad från 
vår studie kan en undersökning genomföras med syftet att ta reda på hur storytelling som 
verktyg uppfattas av de anställda i organisationen. Detta anser vi vara viktigt att undersöka för 
att ta reda på hur effektivt kommunikationsverktyget är för dem. 

Ett annat förslag är att genomföra en undersökning om storytelling är lika slagkraftig i en 
mindre organisation. Då vi endast undersökt större organisationers användning och effekter 
med storytelling skulle det vara intressant att veta vilka effekter som fås i mindre företag. 
Förslagsvis skulle även en jämförelse mellan en stor och en liten organisation kunna ge 
intressanta resultat eller ett genomförande av en kvantitativ studie med fler företag för att 
kunna dra mer generella slutsatser för användning, implementering och effekter av verktyget. 

Intressant vore också att studera företag som använder storytelling externt i marknadsföring 
mot kund för att se om de även implementerat storytelling internt och vilka skillnader i 
användning och effekter det givit. 



60 

 

7. REFERENSER 

Adamson G., J. Pine, T. van Steenhoven, J. Kroupa (2006), How Storytelling Can Drive 
Strategic Change. Strategy and Leadership, Vol. 30, (1), Sid 36-41  

Alvesson, M. (2001) Organisationskulturer och ledning. Malmö: Liber 

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2008) Förändringsarbete i organisationer – om att utveckla 
företagskulturer. Malmö: Liber 

Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

Cavallin, B. (2008) Det var en gång. Du&Co nr 2, s. 50-51 

Colton, S. & Ward, V. (2004) Story as a tool to capitalize on knowledge assets. Business 
Information Review Vol 21, (3), s. 172-181 

Dahmström, K. (2005) Från datainsamling till rapport. Polen: Studentlitteratur  

Denning, S. (2001) The Springboard: How Storytelling Ignites Action in Knowledge-era 
Organizations. London: Butterworth-Heinemann 

Denning, S. (2005) The leaders guide to storytelling. USA: John Wiley and sons ltd. 

Denning, S. (2006) Effective storytelling; strategic business narrative techniques. Strategy & 
leadership Vol. 34, (1), s. 42-48 

Dennisdotter, E. & Axenbrant, E. (2008), Storytelling – Ett effektivt marknadsföringsgrepp 
för nyföretagare i Sverige. Växjö universitet.  

Doyle, P & Stern, P. (2006), Marketing management and strategy. Madrid: Mateau Cromo 
Artes Graficas 

Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2001) Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 
Liber ekonomi 

Fog, K, Budtz, C & Yakaboylu, B. (2005), Storytelling: Branding in Practice. Berlin: 
Springer 

Grönroos, C. (2008). Service Management och marknadsföring. En CRM ansats. Liber: 
Malmö.  

Gummesson, E. (2002) Relationsmarknadsföring: Från 4 P Till 30 R. Sverige: Liber AB 

Jacobsen, D. (2002), Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. & Armstrong, G. (2005). Principles of marketing. Harlow: 
Pearson Education 



61 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Lewis, E. (2006) Fenomenet Ikea. Malmö: Liber 

Love, H. (2008) Unraveling the technique of storytelling. Strategic communication 
management. Vol 12, (4), s. 24-27 

Marzec, M. (2007) Telling the corporate storytelling: vision into action, The Journal of 
Buisness Strategy. Vol 28, (1). sid. 26-34 

Mathews, R. & Wacker, W.(2008), What´s your story, storytelling to move markets, 
audiences, people and brands. New Jersey: Pearson Education Inc. 

Mattson, P., Örtenblad, M. (2008) Smått och gott - om vetenskapliga rapporter och 
referensteknik. Sverige: Studentlitteratur 

Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi. Malmö: Liber  

Morgan, S. &  Dennehy, R. F. (1997) The power of organizational storytelling: a management 
development perspective. Journal of management development. Vol 16, (7), s. 494-501 

Mossberg, L. & Johansen, E. (2006). Storytelling - Marknadsföring i upplevelseindustrin. 
Lund: Studentlitteratur 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Philipsson, S, (2007) Företagskultur.[Elektronisk version] Nedladdad februari 10, 2009, från 
http://www.etik.com/analys.doc 

Salzer-Mörling, M. (2004). Storytelling & Varumärken. I Christensen, L. (Red). Att 
mobilisera för regional tillväxt. (s. 145-155) Lund: Studentlitteratur. 

Schein, E, H. (2004) Organizational culture and Leadership. USA: John Wiley and sons ltd. 

Snowden, D. (2000) The art and science of story or ”are you sitting uncomfortably?” Part 1 
Business Information Review, Vol. 13, nr 3, s. 147-156 

Snowden, D. (2001) Narrative patterns the perils and possibilities of using story in 
organisations. Knowledge management Vol 4, (10) , sid 1-14 

Yin, R. (1994). Case study research: design and methods. 2:a uppl. Thousand oaks: CA. 

Internetreferenser 

IKEA: Fakta & siffror http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea_new/facts_figures/index. 
html Tillgänglig den 26/5 2009  

National Encyklopedin: tyst kunskap http://www.ne.se/tyst-kunskap Tillgänglig den 1/6 2009 



62 

 

SAS: ”Interactive analysis” http://www.euroland.com/eurolandinteractive/s-sas/s-
sas_ad.asp?lang=eng&case=5 Tillgänglig: 2009-05-26  

SAS: ”om SAS” http://www.sas.se/sv/Om_oss/Om_SAS_Sverige/ Tillgänglig: 2009-05-26 

SCA Packaging: ”Om oss” http://www.scaPackaging.se/sv/Om_oss/ Tillgänglig: 2009-05-26 

Wikipedia: ”Snöbollseffekt” http://sv.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%B6bollseffekt Tillgänglig: 
2009-06-01 

Wikipedia: ”Win-win situation” http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_situation Tillgänglig: 
2009-06-01 



63 

 

BILAGA 1  

INTERVJUGUIDE TILL FALLFÖRETAG 

Personuppgifter & grundläggande frågor:  
‐ Namn  
‐ Ålder  
‐ Befattning  
‐ Går det bra om vi spelar in intervjun?  
‐ Får vi använda ditt namn i uppsatsen – vill du vara anonym?  
________________________________________________________________________ 

  

INTERN MARKNADSFÖRING 

1. Hur jobbar ni med intern marknadsföring?  

2. Använder ni er av några specifika marknadsföringsverktyg eller strategier? 

3. Vilka och varför? Vem använder verktyget och på vilket sett används det? 

STORYTELLING 

4. Hur använder ni stortyelling? 

5. Vad är positivt samt negativt med storytelling? 

6.  Vad ger det för effekter och vilka resultat? 

7. Hur påverkar detta på frontpersonalen? 

8. Fungerar verktyget för att få de anställda mer motiverade och brinnande för företaget?  

FÖRETAGSKULTUR  

9. Har ni någon strategi för att förtydliga er företagskultur/kärnvärden så att det blir en 

10. konkurrensfördel gentemot era konkurrenter?  

11. Hur socialiseras en nyanställd in i företagskulturen och de mål och den företagsanda 
som råder? 

12. Hur underhålls företagskulturen i organisationen?  

13. Vilka kärnvärden står ni för?  

14. Hur kommuniceras dessa ut till de anställda?  

15. Arbetar ni aktivt för att de anställda skall leva upp till dessa? 

16. Hur motiveras personalen att leva upp till vad ert varumärke står för? 
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BILAGA 2 

 INTERVJUGUIDE MATTS HEIJBEL 

Allmänt om storytelling och Heijbel arbete med verktyget 

• Hur kom du i kontakt med storytelling? 

• När ”föddes” storytelling enligt dig? 

• Hur arbetar du med storytelling idag? 

• Dina tankar kring varför storytelling blivit så populärt? 

Intern storytelling 

• Har du någon erfarenhet av intern storytelling? 

• Vad är din uppfattning om SCA Packaging, SAS & IKEA:s arbete med storytelling 
internt? 

• Kan du ge exempel på andra företag som använder det och hur? 

• Vilka effekter har det som du upplevt det fått? Resultat? 

• Något negativt det kan medföra? (exempel på ett misslyckanden?) 

• Erfarenheter kring hur företagskulturen påverkas genom storytelling? 

(kan de skapas, ändras eller enbart förtydligas) 

• Kan personalens motivation/engagemang påverkas genom storytelling? 

• Vad tror du om framtiden för storytelling i Svenska företag? 

• I vilka syften anser du att storytelling är mest effektivt? 

 

Storytelling som ledningsverktyg 

• Storytelling sägs i litteraturen vara ett ledningsverktyg, vad är din åsikt? 

• Upplever du att dagens företagsledare känner till storytelling, hur det kan användas?  
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BILAGA 3  

ENGELSK INTERVJUGUIDE TILL IKEA 

 

Internal marketing 

1. How do you work with internal marketing? 
2. What would you say is the most effective way to communicate internally, do you use 

any specific strategies? 
 

Storytelling 

3. How is IKEA working with storytelling globally and why? 

4. Positive & negative effects with storytelling? 

5. Which results has IKEA achieved with storytelling? 

6. The reaction from the co-workers and how has storytelling affected them? 

7. Is storytelling working as a tool to motivate co-workers and make them become more 

passionate about the brand? 

Business culture 

8. Describe your business culture and how it is being implemented in the organisation? 

9. What kind of activities do you do to maintain and clarify the business culture? 

10. How do you introduce a new employee to the IKEA business culture and spirit? (and 

make them become IKEA ambassadors) 

11. What are the core values of IKEA and how do you communicate these to your 

employees? 

12. What’s your opinion of the roll of the co workers when it comes to branding? 

13. Do you have a strategy to get loyal and committed co-workers? 

14. How do you motivate your co-workers? 

 

 

 

 


