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FÖRORD 

Denna uppsats har skrivits under våren 2010 och har bidragit till en djupare förståelse för vårt 

ämne, corporate storytelling, vilket har varit mycket intressant och inspirerande. Vi finner vårt 

ämne mycket lärorikt 

Vi vill framföra ett stort tack till våra respondenter på Swedbank som har deltagit i våra 

intervjuer och därmed gjort denna uppsats möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Kent 

Sahlgren som har varit till stor hjälp under resans gång och hjälpt oss med våra många frågor. 

Sist med inte minst, vill vi tacka våra vänner och familj som har hjälpt och stöttas oss med 

många kloka kommentarer.  

Vi hoppas att vår uppsats har givit Er mer insikt i marknadsföringsverktyget corporate 

storytelling som visat sig effektivt i det interna syftet att öka personalens tillfredsställelse. Vi 

hoppas att ni finner vår uppsats intressant och lärorik och önskar Er en trevlig läsning. 

 

Halmstad, juni 2010 

 

 

      

Maria Karlsson  Cecilia Lindberg 
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ABSTRACT 

Title: It lies within the nature of human beings to tell stories – How 

corporate storytelling on the intranet can increase the personnel 

satisfaction.  

Authors:  Maria Karlsson & Cecilia Lindberg 

Advisor: Kent Sahlgren 

Level: Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2010 

Key words: Corporate Storytelling, Internal marketing, Communication tool, 

Shannon & Weaver model, Intranet, Employee satisfaction. 

Question: How can large Swedish banks use corporate storytelling internally 

to increase the employee satisfaction within the work environment? 

Purpose: This thesis aim to describe and explain how large Swedish banks in 

practice can use storytelling as a tool on the company intranet to 

increase the personnel satisfaction within the work environment.   

Method: We used a Qualitative research method and interviewed three 

employees at one company, Swedbank.   

Theoretical framework: We initiate the theoretical section by implementing corporate 

storytelling in to the communication process and then present our 

own versions of the process based on the original Shannon and 

Weaver model “the mathematical theory of communication” 

model.  The theoretical framework analyses how corporate 

storytelling can be used to increase the employee satisfaction at 

work. 

Empirical framework: The empirical framework presents the outcome of the interviews 

with the three respondents at our case company Swedbank. 

Conclusion: The result of the study shows that corporate storytelling can be 

used to increase the personnel satisfaction at work.  It can influence 

many parts of the satisfaction if the company adjusts the 

storytelling after the personnel everyday life at work.  
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SAMMANFATTNING 

Titel:  Det ligger i människans natur att berätta historier - Hur corporate 

storytelling på intranätet kan öka personalens tillfredsställelse 

Författare:   Maria Karlsson & Cecilia Lindberg 

Handledare:  Kent Sahlgren 

Nivå:  Kandidat i marknadsföring, (15 högskolepoäng), Våren 2010  

Nyckelord: Corporate Storytelling, Intern marknadsföring, 

Kommunikationsföringsverktyg, Shannon & Weaver modell, 

Intranätet, tillfredsställelse  

Fråga: Hur kan stora svenska banker använda intern Corporate 

Storytelling på sitt intranät för att öka personalens tillfredsställelse 

på arbetsplatsen? 

Purpose: Denna uppsats avser beskriva och förklara hur stora svenska 

banker i praktiken kan använda intern storytelling som ett verktyg 

på företagets intranät för att öka personalens tillfredställelse på 

arbetsplatsen.  

Method: En kvalitativ forskningssats har används på ett fallföretag, 

Swedbank.   

Teoretiskt perspektiv: Vi börjar det teoretiska avsnittet med att implementera corporate 

storytelling till kommunikationsprocessen mellan ett företag och 

dess personal, för att sedan presentera våran omarbetade version av 

Shannon och Weavers modell “the mathematical theory of 

communication” model.  Det teoretiska avsnittet analyserar hur 

corporate storytelling kan användas för att öka personalens 

tillfredsställelse på arbetsplatsen.  

Empiriskt perspektiv: Det empiriska avsnittet presenterar resultatet av intervjuerna med 

de tre respondenterna på vårt fallföretag, Swedbank.  

Slutsats: Studien visar att corporate storytelling kan användas för att öka 

personalen tillfredsställelse på arbetsplatsen. Denna 

tillfredsställelse är dock beroende av att företaget anpassar 

storytellingen efter personalens vardag på arbetsplatsen. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till uppsatsens problemformulering och varför det är 

intressant att studera. Sedan diskuteras problemet genom att presentera hur forskningen ser 

ut idag och baserat på detta presenteras problemställning samt syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 
Denna uppsats grundar sig i vårt stora intresse inom ämnesområdet intern marknadsföring. 

Vårt intresse för intern marknadsföring startade då vi på en ekonomiavdelning på ett företag, 

inom kyl- och ventilationssystem, märkte hur den interna kommunikationen inte alltid 

fungerar på bästa sätt. Vår uppfattning var att personalen var otillfredsställd och inte hade en 

bra bild av företaget. Detta vilket märktes bland annat genom en dålig stämning och en 

motvilja till ny information. Vår uppfattning var att den interna kommunikationen var en av 

de faktorer som påverkade personalens tillfredsställelse på arbetsplatsen, då informationen var 

bristfällig och inte alltid nådde fram till personalen. Detta gjorde att vi blev intresserade av att 

undersöka hur företag kan öka personalens tillfredsställelse genom att använda 

kommunikationsverktyget storytelling på intranätet. Goodwin (2005) belyser att det är viktigt 

att de anställda vet vad som händer i företaget och att kommunikation fungerar mellan företag 

och personal.  

 

Kale (2007) menar att intern marknadsföring är att attrahera och behålla den kvalificerade 

personalen genom att tillfredsställa dem. Detta är den definition som vi har valt att använda 

oss av. 

 

Enligt Varey (2002) har företag en intern marknad som består av människor som måste få 

sina behov och viljor tillfredsställda. Tillfredsställelse hos personalen är att de är attraherade 

av företaget och att de trivs med sin arbetssituation (O´Neill, 2005). Tillfredsställelse innebär 

även att personalen vet vad som sker på företaget och hur de kan anpassa sig till detta (Cahill, 

1996). Kotler et al. (2005) anser att företaget måste börja med att tillfredsställa sin personal 

innan de kan tillfredställa sina kunder, vilket är viktigt i alla serviceföretag. Målet med intern 

marknadsföring är att uppnå denna tillfredsställelse hos företagets personal och 

tillfredsställelse är därför en viktig del av intern marknadsföring (O´Neill, 2005).  

 

Detta gör att det är viktigt för alla företag att undersöka hur de kan påverka sin personal till att 

bli mer tillfredsställda (Rafiq & Ahmed, 2000; Goodwin, 2005; Grönroos, 2008). 

Tillfredsställd personal blir mer lojal och hårt arbetande, vilket bidrar till att företaget blir mer 

framgångsrikt (Echeverri & Edvardsson, 2002; Kotler, 2005). Tillfredsställelse är inte 

prioriterat i dagens ekonomiskt svåra läge men när de anställda är tillfredställda på 

arbetsplatsen finns det en större chans för företaget att överleva i den hårda konkurrens som 

finns mellan företag idag (Goodwin, 2005). Vi vill med denna uppsats belysa hur viktigt det 

är att företaget arbetar med personalens tillfredsställelse.  

 

Dagens forskning inom intern marknadsföring anser att kommunikationen mellan företaget 

och anställda är mycket viktig, då information till de anställda gör att de känner sig som en 

del av företaget och då trivs bättre på sitt jobb (Goodwin, 2005; Thomson & Hecker, 2000). 

Ett externt och internt marknadsföringsverktyg är corporate storytelling. Det kan användas för 

att kommunicera i företag oavsett bransch, genom att använda en unik historia som refererar 

till fantasin på ett enkelt och lätt sätt (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Eftersom vi är 
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intresserade av att undersöka hur corporate storytelling kan påverka personalen har vi valt att 

inrikta oss på intern storytelling. Vi kommer hädanefter i uppsatsen endast att använda det 

förenklade begreppet storytelling, då vi syftar på corporate storytelling, eftersom detta 

begrepp är det mest använda i litteraturen.  

 

Dagens forskning inom intern storytelling menar att detta beskriver hur verktyget storytelling 

kan ses som ett starkt konkurrensmedel för att det möjliggör för företagets skapande av sin 

helhetsbild internt (Mossberg och Johansson, 2006). Dagens forskning beskriver även hur 

storytelling kan användas för att påverka företagskulturen genom att identifiera berättelser för 

att stärka värderingar (Mossberg & Johansson, 2006).  Dagens forskning menar att företaget, 

med hjälp av storytelling, kan profilera sig inför sin personal och menar vidare att berättelser 

ökar engagemanget hos personalen och verkar för en positiv attityd (Dennisdotter & 

Axenbrant, 2008). Dagens forskning inom intern storytelling menar att detta kan användas 

som ett kommunikationsverktyg till att stötta förändring och företag i kris genom att berätta 

om företagets framtidsvisioner och företagsvärderingar (Langer & Thorup, 2006). Det är 

därför intressant att undersöka hur banker kan arbeta med storytelling, då de under 

finanskrisen 2008 var i stor kris. Det är speciellt intressant att undersöka stora svenska banker 

eftersom de har en viktig roll på den svenska finansmarknaden. De är även en stor och viktigt 

del i den svenska ekonomin och det är därför av betydelse att det går bra för dem. Det är 

intressant att undersöka Swedbank eftersom vår uppfattning är att de var mest omtalade, av de 

svenska bankerna, i media under denna period. Dagens forskning beskriver inte hur banker i 

Sverige kan arbeta med storytelling för att öka personalens tillfredsställelse. Personalen är 

intressant att undersöka då de, som vi tidigare nämnt, är en mycket viktig resurs på speciellt 

serviceföretag. Det är intressant att undersöka storytelling eftersom företag då kan se hur de i 

praktiken kan arbeta strategiskt med det interna marknadsföringsverktyget för att utveckla 

verksamheten och för att kommunicera med personalen (Mossberg & Johansson, 2006).  

 

Enligt Mossberg och Johansson (2006) omfattar storytelling berättelser som kan vara 

muntliga, skriftliga eller bildliga. De menar att en bra historia kan nå alla människor, vare sig 

de är unga, gamla, intresserade eller ointresserade. Människor kommer sällan ihåg statistik 

men de har en speciell plats i hjärnan för historier (Chiew & Staff, 2006; Morgan & Dennehy, 

1997). Mossberg och Johansson (2006) menar att storytelling anses vara ett unikt och 

kraftfullt verktyg för att dela med sig av kunskap om företaget. Fog et al. (2005) håller med 

om detta och menar att storytelling är ett bra kommunikationsverktyg.   

 

I början av 90-talet började man använda sig av teknisk utrustning i samband med storytelling 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Enligt Kazanidis och Satratzemi (2009) är intranät ett 

populärt sätt för företag att distribuera djupgående förberedande information till sin personal 

eftersom att det är en idealisk plattform för att sprida mycket information. Intranätet 

underlättar för företaget att informera sin personal eftersom de då själva kan välja vad de vill 

kommunicera till sin personal (Hall, 2003). Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att 

storytelling på intranätet, med fördel, kan sända ut företagets värderingar och ge personalen 

nya kunskaper vilket leder till tillfredsställelse hos de anställda.   

Vi har valt att använda Shannon och Weavers ”Mathematical theory of communication” från 

1949 eftersom denna kommunikationsmodell är en erkänd modell inom kommunikationsteori 

och är allmänt tillämplig på all mänsklig kommunikation (Fiske, 1990). Modellen består av 

informationskälla, informationsomvandlare, signal, störningar, mottagen signal, mottagare 
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och destination (Shannon och Weaver, 1998). Fiske (1990) menar att denna modell attraherar 

många användare eftersom den är enkel att förstå.  

 

Då vi under arbetsgången läst många olika vetenskapliga artiklar om storytelling mellan 

1990-2009 och inte funnit någon forskning som behandlar storytelling på intranätet med mål 

att nå tillfredsställelse har vi kommit fram till att denna typ av undersökning inte har ägt rum 

för banker i Sverige.  

 

Vi väljer därför att undersöka hur företag kan arbeta strategiskt med att ge information på 

intranätet med hjälp av storytelling och genom detta öka personalens tillfredställelse. Baserat 

på ovanstående anser vi det vara väl befogat att komma fram till nedanstående frågeställning. 

 

 

1.2 Problemformulering 

Hur kan stora svenska banker använda intern Corporate Storytelling på sitt intranät för att öka 

personalens tillfredsställelse på arbetsplatsen?    

   

1.3 Syfte 

Denna uppsats avser beskriva och förklara hur stora svenska banker i praktiken kan använda 

intern storytelling som ett verktyg på företagets intranät för att öka personalens 

tillfredställelse på arbetsplatsen.  

 

1.4 Definitioner 

Stora företag 

Stora företag är företag med minst 250 medarbetare och som har en årsomsättning på mer än 

50 miljoner euro. 
1
 

Stora Banker 

En stor bank har en stark ställning på den svenska bankmarknaden och en stor del av 

allmänhetens inlåning.
2
  

 

                                                           
1
 Anon 2, (2003), definitionen av SMF-företag, Användarhandbok och mall för försäkran, 

Europeiska kommissionen, uppladdad den 9 april 2010 från 

ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/...definition/sme_user_guide_sv.pdf 
2
 Anon 3, (2009), Banken i Sverige, Svenska Bankföreningen, uppladdad 1 april 2010, från 

http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/9F680ECBC3D677F1C1257618004541CE 
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1.5 Disposition  

 

Kapitel 1 

Inledning 

 

Detta kapitel avser introducera en bakgrund till problemet och varför det 

är intressant att studera. Sedan diskuteras problemområdet genom att 

presentera hur forskningen ser ut idag. Baserat på detta presenteras 

uppsatsens problemställning och syfte. 

 

 

Kapitel 2 

Teoretisk 

referensram 

 

 

Den teoretiska referensramen behandlar kommunikationen mellan 

företaget och personalen samt storytelling och tillfredsställelse. Kapitlet 

är uppdelat efter Företaget som avsändare, Storytelling på intranätet, 

Personalen som mottagare och Tillfredsställelse som feedback. 

 

 

Kapitel 3 

Metod  

 

 

Detta kapitel presenterar uppsatsens tillvägagångssätt, 

datainsamlingsmetod, urvalsmetod och analysmetod. 

 

 

Kapitel 4 

Empiri 

 

 

I detta kapitel redovisas den insamlade empirin från fallföretaget. 

Uppsatsens intervjuer genomfördes för att undersöka hur Storytelling på 

intranätet kan öka personalens tillfredsställelse på arbetsplatsen.   

 

 

Kapitel 5 

Analys 

 

I detta kapitel jämförs det teoretiska bidraget i kapitel 2 med det praktiska 

bidraget från undersökningarnas resultat i kapitel 4. Baserat på detta 

presenteras en revidering av den anpassade modellen. 

 

 

Kapital 6 

Slutsatser 

 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Figur 1.5 Uppsatsens dispositionsmall 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som behandlar kommunikationen 

mellan företaget och personalen. Detta område behandlar Företaget som avsändare, 

Storytelling på intranätet, Personalen som mottagare och Tillfredsställelse som feedback. 

 

2.1 Story-Net, anpassad modell  

Dahlén och Lange (2003) menar att det finns generella modeller för hur kommunikation 

mellan avsändare och mottagare sker, som inte är utvecklade särskilt för marknadsföring men 

som förklarar kommunikationen bra. Fiske (1997) menar att Shannon och Weavers modell, 

”Mathematical theory of communications” från 1949, är en allmänt erkänd grundmodell inom 

kommunikationsteori som är tillämplig på all mänsklig kommunikation trots att den 

utvecklades utifrån en matematisk och teknisk grund. Modellen består av informationskälla, 

informationsomvandlare, signal, störningar, mottagen signal, mottagare och destination 

(Shannon och Weaver, 1998). För att kunna svara på vår problemformulering har elementen i 

originalmodellen anpassats utefter vårt syfte. Kotler et al. (2005) menar att de viktigaste 

faktorerna för kommunikation är avsändare och mottagare. Fiske (1990) menar att denna 

kommunikationsmodell förklarar kommunikation som en linjär process och det är denna 

modells enkelhet som har attraherat användare. Dock har den linjära naturen i Shannon och 

Weavers modell lockat kritiker för att andra forskare menar att feedback är ett viktigt element 

i kommunikation (Fiske, 1990). Därför har denna anpassade modell denna faktor, som visar 

hur personalens tillfredsställelse går tillbaka till företaget, då detta är väsentligt för att kunna 

svara på vår problemformulering. Denna anpassning av modellen bygger därför på elementen; 

företaget som avsändare, Storytelling på kanalen intranätet, personalen som mottagare och 

tillfredsställelse som feedback. Vi har valt att använda intranätet som kanal för storytelling 

eftersom det är en relativt ny och outforskad kommunikationskanal för företags interna 

kommunikation (Simonsson, 2006).   

De störningar som Shannon och Weaver (1949) har med i sin modell diskuteras i de olika 

elementen i den anpassade modellen, då vi anser att störningarna finns inom alla delarna.  Vi 

har valt att utesluta de andra delarna ifrån originalmodellen eftersom vi inte anser dem 

relevanta för vår studie eller för vår fråga.  
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I delen ”Företaget som avsändare” arbetar företaget med att försöka förstå personalens vardag 

på arbetsplatsen för att kunna anpassa informationen till historier personalen förstår. Företaget 

publicerar sedan denna information på intranätet i form av storytelling för att underlätta för att 

personalen att minnas informationen. ”Storytelling på intranätet” visar hur företagets historier 

publiceras på intranätet, där den finns tillgänglig för personalen att läsa. I delen ”Personalen 

som mottagare” läser personalen historierna på intranätet och börjar diskutera dem med 

varandra, vilket kan generera nya historier i personalen vardag. Den sista delen av modellen, 

”Tillfredsställelse som feedback”, visar hur historierna på intranätet genererar tillfredsställelse 

som går tillbaka till företaget.  

 

Enligt Kotler et al. (2005) måste företaget förstå hur kommunikationsprocessen fungerar för 

att kunna kommunicera effektivt med sina anställda. Denna anpassning av Shannon och 

Weavers modell från 1949, visar hur företag kan använda kommunikationsverktyget 

storytelling på sitt intranät för att effektivt kommunicera med de anställda och för att öka 

personalens tillfredsställelse.  

 

2.1.1 Företaget som avsändare 

Företaget producerar historier som de vill nå ut med till sin personal via intranätet och för att 

personalen ska förstå kommunikationen måste den anpassas efter personalen (Shannon & 

Weaver, 1998). Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2003) menar att det därför är 

viktigt att företaget arbetar med att förstå personalen eftersom de då lättare fångar upp 

företagets kommunikation. Det är även viktigt att företaget försöker se personalens perspektiv 

på kommunikationen och detta kan de göra genom att försöka förstå personalens vardag på 

arbetsplatsen. Detta underlättar då för företaget att kunna anpassa kommunikationen till 

kommunikation personalen förstår (Marion Loveday, 1996). Denning (2007) menar att ett sätt 

för företaget att se informationen från personalens perspektiv är genom att ta hänsyn till 

personalens mångfald vid kommunikationsutformningen.  

Denning (2007) menar att företaget kan uppleva personalens vardag på arbetsplatsen genom 

att förstå deras attityder, drömmar, förhoppningar och mål. När personalen känner att 

företaget förstår detta blir de tillfredsställda på arbetsplatsen. Detta underlättar i sin tur för 

dem att upptäcka historier som redan existerar på arbetsplatsen och tillfredställelsen ökar 

ytterligare. Denning (2004) menar att företaget måste efterleva historien de berättar för att 

personalen skall kunna förstå historien och för att den skall bli verklighet för dem.  

 

2.1.2 Storytelling på intranätet 

Enligt Denning (2004) ligger det i människans natur att berätta historier och vi har alla gjort 

det sen vi var små – med våra föräldrar, syskon, vänner och i skolan. Storytelling gör det 

möjligt för företaget ett ge information till personalen genom historier som refererar till 

fantasin och förnuftet (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

Storytelling tillfredsställer personalens behov av underhållning, lärdomar och erfarenheter när 

företaget delar med sig av kunskap i form av historier (Mossberg & Johansson, 2006). En 

historia behöver ingen hjälte eller hjältinna utan består endast av problem och lösning 

(Denning, 2004). Fog et al. (2005) håller med om detta och säger att historien, förutom att 

handla om en hjälte, även kan handla om ett företagsmål och moral. Storytelling kan handla 

om anställdas historier, artiklar i företagets nyhetsbrev, historier från ledningen och historier 

om företagets produkter (Fog et al., 2005).  
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Storytelling kan vara en framtida historia som öppnar upp möjligheter för personalens och 

som öppnar upp deras syn på företaget (Denning, 2004). Företagets historier på intranätet 

involverar personalen i att hitta lösningar på problem som kan uppstå i det vardagliga arbetet, 

vilket kan skapa nya idéer till personalen (Blythe, 2006). En historia kan visa lösningar som 

får betydelse för den nuvarande situationen i företaget. Trovärdiga och positiva historier 

inspirerar personalen att skapa nya historier av egna idéer och dessa är alltid lättare för 

personalen att ta till sig, leva efter och tycka om.  

När historier berättar en sanning om företaget eller personalen, behöver det inte ha ett tydligt 

mål eftersom personalen då själva finner meningen med informationen (Denning, 2004).  

 

Fog et al. (2005) menar att storytelling kan användas för att kommunicera ett syfte i 

information eller att påminna om redan existerande information. Kotler et al (2005) menar att 

ett syfte med kommunikation kan vara att trigga positiva känslor såsom stolthet om framgång 

hos mottagaren. Författarna menar vidare att även moralsyften kan användas i 

kommunikation, i syfte att få mottagaren att sluta med oönskade beteenden, vilket kan bidra 

till en bättre miljö och stärkta relationer på arbetsplatsen.   

 

2.1.3 Personalen som mottagare 

Personalen ser informationen som företaget sänder ut till dem på intranätet och tolkar den 

(Shannon & Weaver, 1998). Enligt Kotler et al. (2005) attraheras personalen av att 

information kommunicerar kunskap som kan användas i praktiken. Storytelling kan fånga 

intresse om det berättar en sanning om företaget och innehåller specifik information utan 

onödiga detaljer (Denning, 2004). För att historier ska förmedla ett syfte är det viktigt att 

personalen upplever dem som intressanta och attraherande (Blythe, 2006).  

Personalens attityder, drömmar, förhoppningar och mål återspeglar den nuvarande berättelsen 

och påverkar hur personalen tolkar meddelandet (Denning, 2007). Personalen kan bli 

förvirrad om för mycket information finns tillgänglig på samma ställe vilket kan leda till att 

de missar företagets budskap (Chaffey et al., 2003). Personalen kan säga att de inte är 

intresserade av en historia men om en historia berättas så lyssnar de ändå (Denning, 2004). 

 

Företaget måste försöka underlätta för personalen för att de ska kunna känna igen en ny, 

annorlunda och mer lovande historia när den uppkommer. Personalen har lättare för att se 

historier i sin omgivning när de känner att företaget förstår dem och deras nuvanrande 

berättelse på arbetsplatsen (Denning, 2007).  

 

Denning (2004) menar att när individer delar historier så arbetar de mycket bättre tillsammans 

eftersom de bildar en grupp som känner till samma historier och ser samma mening i 

historierna. När någon ur personalen sedan börjar dela med sig av sina historier känner alla i 

personalen att de vill erbjuda något i gengäld och börjar då dela med sig mer och mer av sina 

egna historier. Detta leder till en kedjereaktion hos personalen som genererar mer historier 

och energi, vilket, gör att personalen känner sig mer som hemma och det leder till en 

trevligare arbetsmiljö (Denning, 2004). 
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2.1.4 Tillfredsställelse som feedback 

Feedback är enligt Fiske (1997) överföringen av personalens reaktion tillbaks till företaget. 

Blythe (2006) menar att feedbacken ger företaget kunskap om personalens tillfredsställelse, 

vilket gör det möjligt för avsändaren att anpassa historier efter mottagarens behov.   

O´Neill (2005) menar att personalen blir tillfredsställd när de är attraherade av företaget och 

när de trivs med sin arbetssituation. Blythe (2006) menar att personalen trivs med sin 

arbetssituation när de förstår företagets mål och policy samt hur företaget tar sitt 

samhällsansvar. Personalen vill veta hur företaget arbetar för att få dem att känna sig 

delaktiga i företagets historia. För om de känner detta, blir de mer stolta över att berätta om 

historier för personalen i sin omgivning (Fog et al., 2005). Även Cahill (1996) menar att 

personalen blir tillfredsställd om de vet vad som sker på företaget och hur de kan anpassa sig 

till detta. Blythe (2006) menar även att personalen blir tillfredsställd om de känner sig positivt 

inställda till företaget. De anställda vill känna sig stolta över att jobba på företaget samt ha en 

bra relation till sina kollegor (Katz, 2007). Företaget kan tillfredsställa sin personal genom att 

uppmärksamma framgång hos olika individer och publicera dessa till andra (Blythe, 2006). 

Enligt Katz (2007) så påverkas de anställdas tillfredsställelse av att de behöver känna att de 

tjänar ett syfte på jobbet. Detta genom att vara medveten om arbetsuppgifter och hur det 

konkret går att bidra på arbetsplatsen. Blythe (2006) håller med om detta och menar att 

personalen blir tillfredsställd om företaget klarar att visa detta för dem genom 

kommunikation. Det är viktigt för företaget att förstår vikten av att ha tillfredsställelse som 

mål med företagets kommunikation (Anon 4, 2004).  

Loveday (1996) menar att de anställdas tillfredsställelse växer om företagsledningen visar att 

de lyssnar på dem och att deras åsikter är viktiga. Scott (1998) menar att 

feedbackmöjligheterna och gemenskapen på arbetsplatsen förbättras med hjälp av intranätet 

eftersom det underlättar för alla på företaget att jobba tillsammans  
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3. UPPSATSENS METOD 

I detta kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt samt resonemang kring 

datainsamlingsmetod, urvalsmetodsamt och analysmetod.   

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vårt val av ämne grundar sig i vårt stora intresse inom ämnesområdet intern marknadsföring. 

Detta gjorde att vi började läsa mer om ämnet och fastnade för kommunikationsverktyget 

storytelling. När vi bestämt oss för ämnet storytelling insåg vi att dagens forskning inte 

behandlar hur detta kommunikationsverktyg kan påverka personalens tillfredsställelse. Vi 

insåg då att vi ville undersöka hur personalen påverkas av skriftlig intern storytelling som 

kommunikationsverktyg och bestämde oss för att välja intranätet som en plattform för denna 

kommunikation. När vi funnit vår forskningslucka kunde vår problemformulering och vårt 

syfte formuleras. Vi började sedan söka efter kommunikationsprocessmodeller och fann 

Shannon och Weavers modell, som vi sedan anpassade utefter vår problemformulering. Efter 

att den teoretiska referensramen var skriven började vi vår datainsamling med att intervjua två 

personer ur personalen på vårt fallföretag. När vi hade sammanställt dessa intervjuer insåg vi 

att det fanns mycket Swedbank behövde arbeta med för att få personalen tillfredsställd. Vi 

gjorde sedan en intervju med marknadschefen för region väst på Swedbank för att få 

möjlighet att se om avsändarens syn på företagets storytelling matchade med personalens syn 

på företagets storytelling. Detta gjordes för att storytelling är ett kommunikationsverktyg för 

information och det är då av vikt att avsändare och mottagare samspelar. Detta material lade 

grunden för vår empiri som vi sedan baserade vår analys och våra slutsatser på.  

 

3.2 Undersökningmetod 

Vid val av metodansats kan antingen en kvantitativ eller en kvalitativ datainsamlingsmetod 

väljas. Jacobsen (2006) menar att den kvantitativa ansatsen kännetecknas av att den 

sammanställer data i form av siffror och andra storleksuppgifter med hjälp av att 

informationen är kategoriserad med givna svarsalternativ. Fördelarna med den kvantitativa 

ansatsen är att det är lättare att i högre grad dra generella slutsatser eftersom den undersöker 

många enheter. Nackdelarna är att standardiserade svar kan framtvinga åsikter och att den 

insamlade informationen endast är ytlig (Jacobsen, 2002).  

 

Kvalitativ data beskriver ett fenomen med hjälp av texter, meningar och ord och dessa data 

används för att skapa mer klarhet. Den kvalitativa metodansatsen tillämpas genom öppna 

samtal om ett ämne mellan respondenten och undersökaren vilket underlättar för djupare och 

öppnare svar än vid en kvantitativansats (Jacobsen, 2006). Den kvalitativa ansatsens öppenhet 

och dess bredare nyansering av svar leder till en större tolkningsmöjlighet (Kavle & 

Brinkmann, 2009). Jacobsen (2002) menar att fördelen med denna ansats är att undersökaren 

får en detaljrik helhetsbild av problemet. Nackdelen med denna kvalitativa ansats är att den 

brister i generaliseringen (externa giltigheten). 

 

Enligt Trost (1997) ska syftet med studien avgöra vilken metod som ska användas för 

undersökningen. Denna uppsats kräver en kvalitativ ansats då den underlättar för 

undersökaren att förstå respondentens vardag (Kvale, 2009). Vidare, kräver denna studie en 

kvalitativ ansats eftersom syftet med undersökningen är att försöka förstå människors 
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resonemang (Jacobsen, 2006). Denna uppsats baseras på en kvalitativ ansats då den avser 

beskriva skillnader mellan hur företaget arbetar med storytelling på intranätet och hur detta 

påverkar personalens tillfredsställelse på arbetsplatsen.  

 

Vi har valt att göra en fallstudie eftersom vi med vår fråga avser få en djupare förståelse för 

en viss händelse. Denna fallstudie har gjorts i form av intervjuer för att kunna besvara 

problemställningen vilket stöds av Yin (1994). Enligt Jacobsen (2006) är det bra att använda 

sig av en fallstudie när forskaren avser undersöka denna händelse hos en viss enhet, som vi 

avser göra. Han menar vidare att fallstudie är lämplig då forskaren inte avser undersöka en ny 

teori och inte är ute efter att kunna generalisera denna teori. Yin (1994) menar att en fallstudie 

är lämplig att använda när forskaren vill beskriva hur ett fenomen är, vilket vår 

problemformulering avser göra.  

 

Vår teori bygger på vår anpassning av Shannon och Weavers modell från 1949. Enligt 

Jacobsen (2006) så lämpar sig fallstudier väl när intervjuaren vill få en djupare förståelse för 

ämnet. Fallstudier avgränsas, enligt Jacobsen (2006), i tid och rum, vår avgränsning i rum blir 

till det företag vi har valt att utföra vår studie på och vår avgränsning i tid blir efter 2007. 

Detta eftersom vi noterat att sjukskrivningarna på vårt fallföretag sjönk markant efter 2007. 

År 2006 var sjukskrivningarna 4,2 % hos personalen på Swedbank och 2007 hade den sjunkit 

till 3,9 % (Swedbanks årsredovisning, 2007). Vi anser att sjukskrivningarna på företaget visar 

att tillfredsställelsen är högre nu än före 2007 detta då sjukskrivningarna har minskat från 3,9 

% 2007 till 2,9 % år 2009 (Swedbanks årsredovisning, 2009). Sjukskrivningar är ett bra mått 

att använda för att kontrollera tillfredställelse hos personalen eftersom om de anställda trivs 

på jobbet och mår bra i sin arbetssituation, minskar sjukskrivningarna. Sjukskrivningar 

influeras av personalens möjlighet att påverka sin arbetssituation, sitt ansvarsområde samt sin 

möjlighet till inflytande på arbetsplatsen (Annerblom & Sjöström, 2001).  

 

Swedbank arbetar kontinuerligt med att personalen skall trivas och företaget förebygger även 

ohälsa hos personalen.  För att personalen på Swedbank skall trivas på arbetsplatsen så har 

företaget något som kallas för Voice-mätningar. Dessa mätningar är företagets årliga 

medarbetar undersökning och mätningarna startade 2007 och är till för att företaget skall få en 

bild av hur personalen uppfattar sin arbetssituation i företaget. 

 

3.2.1 Deskriptiv problemställning 

Vi har valt att använda oss av en deskriptiv problemställning eftersom vi avser undersöka hur 

personalens tillfredsställelse påverkas av storytelling på intranätet och detta efter att ha sett att 

personalens sjukskrivningar på Swedbank minskade efter 2007. Enligt Jacobsen (2006) är 

beskrivande problemställningar begränsade i tid och förklarar ett tillstånd vid en given 

tidpunkt. Med denna typ av problemställning kan utvecklingstendenser klargöras samt 

skillnader och likheter undersökas, vilket passar med uppsatsens syfte. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 
Det finns två typer av data som kan samlas in kring forskningsämnet, primärdata och 

sekundärdata (Jacobson, 2006). Denna uppsats baseras på både primär och sekundärdata för 

att kunna ge en heltäckande bild av problemområdet genom att få en grundläggande förståelse 

för ämnet och för vårt problem.  

 
3.3.1 Primärdata och sekundärdata 
 

Primärdata är ny data eller nya upplysningar som är insamlade direkt av informationskällan i 

syfte att kunna få en förståelse för ett fenomen eller ett problem. Primärdata kan samlas in 

med hjälp av observationer, intervjuer och enkäter (Jacobson, 2006). Uppsatsens primärdata 

har inhämtats genom personliga intervjuer med personalen på Swedbank samt med 

marknadschefen för region väst på Swedbank. Vi besökte våra intervjupersoner personligen 

då det skapar större möjlighet att förstå hur de intervjuade känner och tänker. Vi får även en 

uppfattning om dennes erfarenheter samt hur dennes värld ser ut (Trost, 1997).  

 

Sekundärdata är andrahandsinformation som är insamlad i ett annat syfte och vid en annan 

tidpunkt men kan med fördel användas i ett tidigt skede i uppsatsprocessen för att få en 

förståelse för ämnet (Jacobson, 2006). Uppsatsens sekundärdata baseras på både 

vetenskapliga artiklar och litteratur inom området intern marknadsföring. Vetenskapliga 

artiklar har inhämtats från databaserna ABI/ Inform, Emerald och sience direct och sökorden 

intern marknadsföring, storytelling, intranät, tillfredsställelse, 

kommunikationsprocessmodeller, samt ”shannon and weaver model”, har använts.  

 

 

3.4 Urvalsmetod 

Urvalet bestämmer vad och vilka som ska undersökas och för att kunna använda ett urval 

krävs det att det är representativt (Backman, 2008). Denna uppsats baseras på ett godtyckligt 

urval vilket innebär att forskaren väljer enheter efter egen bedömning. Enheterna väljs ut efter 

hur typiska de är för hela populationen av enheter, utifrån vissa kriterier som forskaren anser 

viktiga (Larsen, 2009). 

 

3.4.1 Val av fallföretag 
De senaste åren har de svenska bankernas betydelse i samhället uppmärksammats eftersom 

det är av stor vikt att det finansiella systemets funktion och förtroende upprätthålls och att 

bankerna spelar en viktig roll i det arbetet3. Hur bankernas förtroende upprätthålls, beror till 

stor del på hur tillfredsställd personalen är på arbetsplatsen eftersom detta återspeglas i 

servicemötet med kunden (Kotler et al., 2005).  Det är därför intressant att undersöka hur 

storytelling kan användas som ett verktyg för att öka personalens tillfredställelse. 

Denna uppsats baseras på en fallstudie av Swedbank som är en av fyra svenska stor banker 

och således har Swedbank en viktig roll på den svenska finansmarknaden. Swedbank var ett 

naturligt val då denna bank, enligt företagsbarometern, är den attraktivaste arbetsgivaren inom 

                                                           
3
Anon 5, Banker i Sverige-Faktablad om svensk bankmarknad, uppladdad 15 Mars, 2010, från 

www.bankforeningen.se/.../BROSCHYR%20BankeriSverige.../BROSCHYR%20BankeriSveri

ge.pdf 
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banksektorn bland studenter 4 samt var mycket omtalade i media under finanskrisen under 

2008.  

Swedbank har lett företagsbarometerns mätningar i akttrakivaste arbetsgivaren år 2006, 2007 

och 20085 och vi anser därför att de statuerar ett bra exempel på hur en bank kan arbeta för att 

bli en attraktiv arbetsgivare. Det ligger därför i allmänhetens intresse, och i de andra 

storbankernas intresse, att få en inblick i hur de arbetar.   

 

 
3.4.2 Urvalsmetod för primärdata  

Vi har gjort ett urvalskriterie som grundar sig på att uppgiftslämnaren bör vara ändamålsenlig 

och detta på rekommendation av Jacobsen (2002). Valet av uppgiftslämnare styrs av den 

information vi söker samt att uppgiftslämnaren skall vara lämpad att besvara vår 

frågeställning. Ytterligare, hade vi kriteriet att fallföretaget skulle arbeta med storytelling. Vi 

har därmed gjort ett medvetet strategiskt urval för att uppfylla våra kriterier. 

 

Vi har valt att undersöka mottagarperspektivet för att se hur personalen på Swedbank 

upplever storytellingen på intranätet och hur dessa historier påverkar deras tillfredsställelse. 

Vi har även valt att undersöka hur avsändaren, det vill säga företaget, arbetar med storytelling 

för att se hur kommunikationen avsändare och mottagare fungerar och för att se hur den kan 

förbättras. Vi har därför valt att intervjua en person som arbetar som avsändare och två 

personer som arbetar som mottagare. Vi har valt att intervjua personalen på telefonbanken 

som mottagare eftersom de dagligen använder intranätet som plattform när de arbetar och det 

är då väsentligt att undersöka hur de kan få ökad tillfredställelse. Vår intervjuperson från 

avsändarperspektivet är mycket involverad i den skriftliga som publiceras på intranätet samt 

framtida publiceringar och vi anser därför att det var ett bra val av intervjuperson. Jacobsen 

(2006) stärker vårt val av intervjupersoner, då han menar att ett strategiskt urval är när 

forskarna väljer ut enheter som de tror kommer att ge en viss typ av svar. Vi väljer därför 

även ett strategiskt urval då vi vill att våra respondenter skall ge oss en viss typ av svar om 

givna fenomen.     

Intervjuperson 1 - mottagare 

Intervjuperson 1 arbetar som rådgivare och banksäljare på telefonbanken på Swedbank i 

Göteborg. Respondenten är en daglig mottagare av historier på intranätet och har arbetat på 

Swedbank sedan 6 månader tillbaka. Respondenten är 24 år gammal (personlig 

kommunikation, 15 april, 2010). 

Intervjuperson 2 - mottagare 

Intervjuperson 2 arbetar som rådgivare och banksäljare på telefonbanken. Respondenten har 

arbetat på Swedbank sedan 1972 och på telefonbanken sedan 1995 och är en daglig mottagare 

av historier på intranätet. Respondenten är 58 år gammal (personlig kommunikation, 16 april, 

2010).  

Intervjuperson 3 - avsändare 

Intervjuperson 3 arbetar på Swedbank i Göteborg som marknadschef för västra regionen, 

vilket innebär att han stödjer kontorens marknadsföring och har kontroll över vad som skrivs 

                                                           
4
 Anon 6, (2008), Universums FöretagsBarometer 2008, Universum, Uppladad 19 mars, 2010, 

frånhttp://www02.abb.com/global/seabb/seabb364.nsf/0/5c3480e56d4edcc5c1257428003c0b

69/$file/F%C3%B6retagsBarometern+2008.pdf 
5 Ibid 

http://www02.abb.com/global/seabb/seabb364.nsf/0/5c3480e56d4edcc5c1257428003c0b69/$file/F%C3%B6retagsBarometern+2008.pdf
http://www02.abb.com/global/seabb/seabb364.nsf/0/5c3480e56d4edcc5c1257428003c0b69/$file/F%C3%B6retagsBarometern+2008.pdf
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på regionens hemsida. Respondenten har arbetat i 22-23år inom Swedbank; på kontor, som 

kontorschef, företagsrådgivare och samt som privatrådgivare. Respondenten är 46 år gammal 

(personlig kommunikation, 20 april, 2010).   

3.4.3 Intervjuguide 
Vi har valt att använda oss av en intervjuguide som stöd vid genomförande av intervjuerna för 

att guiden innehåller frågor och stödord. Dessa frågor och stödord använde vi sedan som en 

checklista för att se till att alla ämnen och frågor behandlades under intervjuerna. Larsen 

(2009) menar att intervjuguiden bör matcha frågeställningen och att de frågor som tas upp bör 

vara relevanta för undersökningen. 

 

Intervjuguiden är uppbyggd på ett sådant sätt att endast relevanta aspekter tas upp utifrån 

problemformulering, syfte och de teorier som vi har valt att använd oss av. Vi har begräsat 

antalet frågor i guiden till de frågor som är mest relevanta för undersökningen. Alltför många 

frågor kan göra att intervjuobjektet blir ouppmärksam och mindre villig att medverka i 

intervjun, vilket i sin tur kan leda till bortfall av olika slag. För mycket irrelevant material gör 

även att forskaren får mindre tid att bearbeta det mest väsentliga materialet (Hartman, 2003).  

Intervjuerna tog ca 60 minuter och vi använde oss av öppna frågor för att vi ville få ut så 

mycket och djup information som möjlig.  

 

3.5 Analysmetod 

 

3.5.1 Metodansats 

Forskningsmetodik består av två olika huvudinriktningar, hermeneutik och positivism. 

Hermeneutiken benämns ofta som tolkningsläran och bygger på forskarens egna minnen, 

upplevelser och förståelse. Positivismen bygger istället på att forskaren har säker kunskap 

som inhämtats med hjälp av sinnen och logik och denna kunskap bör undersökas kritiskt. 

Induktion och deduktion är två olika tillvägagångssätt och blandningen av dessa kallas för 

abduktion. Dessa används för att relatera teori och empiri när slutsatser dras (Thurén, 2004). 

Jacobsen (2006) menar att undersökaren bör välja huruvida datainsamlingen för studien ska 

ha en induktiv, deduktiv eller en abduktiv metodansats. Den induktiva ansatsen innebär att 

forskarna först samlar in empiri för att sedan kunna formulera teorier utifrån denna empiri. 

Den deduktiva ansatsen innebär att forskarna istället börjar med att ha förväntningar och 

erfarenheter inom teorin för att sedan undersöka om dessa stämmer överrens med 

verkligheten. Den abduktiva ansatsen innebär att intervjuaren både anpassar teori efter empiri 

och empiri efter teori under studies gång. 

 

Då denna uppsats avser undersöka en redan befintlig men anpassad teori, baseras uppsatsen 

på den deduktiva ansatsen. Den tidigare forskningen behandlar forskningsområdena 

kommunikationsteori, intern marknadsföring, storytelling samt tillfredsställelse. Den tidigare 

forskningen kommer sedan att jämföras med data vi samlat in från intervjuerna på vårt 

fallföretag. Valet av metodansats grundar sig vidare i att vi anser oss vara relativt insatta i 

ämnet storytelling, vilket innebär att vi inte kan gå ut i verkligheten med ett öppet sinne som 

den induktiva ansatsen kräver. Jacobsen (2006) menar att den induktiva ansatsen ger en bättre 

möjlighet till att återge verkligheten eftersom forskarna inte har några förutfattade meningar 

och att den deduktiva ansatsen kan innebär att de går miste om viktig information. Vi är 

därför väl medvetna om att vårt val av ansats har en nackdel då den letar efter information 

som vi anser relevant och som infriar våra förväntningar. Den abduktiva ansatsen valdes ej då 

vi inte ville låta vår teori påverkas av det insamlade intervjumaterialet. 
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3.5.2 Analysverktyg 
Jacobsen (2006) menar att det första steget i analysen kallas för beskrivning och menar att 

denna fas består av de tre stegen; renskrivning av intervjudata, kommentering av de enskilda 

intervjuerna och observationerna, då detta leder till en djupare förståelse, samt 

sammanfattning av data till en mer överskådlig massa. I detta steg har vi använt oss av 

bandinspelning som hjälpmedel eftersom Jacobsen (2006) menar att detta genererar bra data 

till kvalitativa undersökningar. Uppsatsens data transkriberades och kontrollerades för att 

säkerställa att den tolkades på rätt sätt. När vi sedan inledde kommenteringen av renskriven 

data gick vi igenom oberoende av varandra varje enskild intervju. Därefter sammanfattades 

det väsentligaste från varje intervju till en mer lättöverskådlig struktur. 

Jacobsen (2006) beskriver andra steget i analysen som kategorisering av data som hjälper till 

att förenkla komplicerade, detaljerade data och Jacobsen menar att detta görs för att kunna 

jämför olika texter. Detta gjorde vi genom att vi samlade data till grupper för att se om de 

liknade varandra för att då inte behöva hantera den totala datamängden. Vi delade in data 

utefter kategorierna; Företaget som informationskälla, Storytelling på intranätet, Personalen 

som mottagare och Tillfredsställelse som feedback. Under dessa kategorier lade vi även 

underkategorier som baserades på vår intervjuguide som i sin tur var härled från vår teoretiska 

referensram.  

Jacobsen (2006) beskriver det tredje och sista steget i analysens som att hitta samband i data  

vilket vi gjorde genom att söka efter likheter och olikheter mellan intervjuenheterna.   

 
Figur 3.4 Tillvägagångssätt vid analys (Karlsson & Lindberg, 2010) 

 
 
 
3.6 Validitet och reliabilitet 
Enligt Merriam (1994) har begreppen reliabilitet och validitet sitt ursprung inom kvantitativ 

forskning, där de används för att säkerhetsställa kvaliteten på en undersökning. 

 
3.6.1 Validitet 
Valid data uppnås genom att vi mäter det vi önskar att mäta (Rosengren & Arvidsson, 2002; 

Jacobsen, 2006) och kännetecknas av att insamlad data uppfattas som relevant och gällande 

för flera områden än vårt (Jacobsen, 2006).  

Rosengren och Arvidsson (2002) förklarar validitet som frånvaron av systematiska mätfel och 

att överrensstämmelsen mellan teoretiska och empiriska begrepp är god.  

 

Jacobsen (2006) skiljer mellan intern giltighet och extern giltighet. Vår insamlade data har 

intern giltighet eftersom vi intervjuar tre användare och ska se spridningen på respondenternas 

svar. Våra intervjupersoner har spridd ålder och stor skillnad i arbetslivserfarenhet och vi 

anser att detta ger mer djupare data och olika uppfattningar om frågorna då ålderskillnader 

kan påverka svaren. Vi anser att vår interna giltighet stärks eftersom vi valde att inte skicka ut 

frågeformulären i förväg, då detta kan informera respondenten om uppsatsen syfte. Detta val 

var medvetet och togs då vi inte ville att de skulle bli påverkade av att veta syftet med 

undersökningen och därmed ge vinklade svar. Jacobsen (2002) menar att detta val stärker 

validiteten i undersökningen. Hade vi meddelat syftet med undersökningen för 
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intervjupersonerna hade vi kanske fått djupare svar  men samtidigt skulle det då funnits en 

risk att svaren skulle påverkats av det vi önskade undersöka. Vi anser vidare att vår interna 

validitet stärks av inspelning av intervjuerna vilket styrks av Kvale (2009) som menar att det 

underlättar för en naturlig konversation och minimerar störningar i intervjun. Vi är dock 

medvetna om att bandspelare kan innebära nackdelar i intervjun som att intervjupersonen kan 

bli nervös av att bli inspelad. Jacobsen (2002) menar att nackdelar kan vara att 

intervjupersonen upplever det som stressande samt att forskaren kan förlita sig på banspelaren 

och inte föra anteckningar. Vi har dock fört enstaka anteckningar samtidigt då vi ville 

anteckna reflektioner angående kroppsspråk utan att störa flödet i intervjun.  

 

Extern giltighet används för att säga i hur stor utsträckning ett utfall kan generaliseras, det vill 

säga även gälla i andra sammanhang (Jacobsen, 2006). Målet med fallstudie, är enligt 

Jacobsen (2006), inte att kunna generalisera utan att få en djupare förståelse av det enskilda 

fallet. Dock anser vi ändå att vår externa giltighet stärks av att vi har genomföra tre intervjuer 

med tre personer med olika erfarenhet, ålder, kön och anställningstid samt befattning. Kvale 

(2009) menar att validiteten i studien ökar om intervjupersonerna får läsa igenom och 

korrigera empirin vilket vi har låtit dem göra för att öka validiteten i studien.  Vi anser att vår 

studie har extern giltighet, då Swedbank är en av de fyra storbankerna i Sverige och den som 

rankas som den attraktivaste arbetsgivaren av dessa banker. Detta gör att vi anser att vår 

undersökning av Swedbank kan generaliseras i viss utsträckning, till de tre andra stora 

bankerna. Vår studie har även extern giltighet, då överensstämmelsen mellan den teoretiska 

referensramen och det empiriska materialet är god.  

 
3.6.2 Reliabilitet 
Jacobsen (2006) förklarar reliabilitet som vikten av att undersökningen genomförs på ett 

tillförlitligt och trovärdigt sätt genom att samma mätinstrument och datainsamlingsmetod 

används och då frambringar samma resultat. Samtliga intervjuer har tolkats av oss oberoende 

av varandra, för att därefter sammanställas. Rosengren och Arvidsson (2002) belyser att 

undersökaren alltid måste räkna med att varje undersökning är utsatt för slumpmässiga 

störningar, vilket kan leda till att resultatet blir snedvridet och icke tillförlitligt. Författarna 

menar att dessa stöningsmoment kan till exempel vara mätinstrument, respondenten, 

undersökaren, omgivningen och situationen.  

 

Bandinspelning ökar inte bara undersökningens validitet utan även datans reliabilitet. 

Jacobsen (2002) menar att det finns en stark fördel med att överföra en intervju från 

bandspelare till skrift, eftersom det då är lättare att se och markera likheter och skillnader i 

svar samt se kopplingar till teorin. Vi följde Jacobsens råd och skrev ned alla intervjuer från 

bandpelaren, vilket gjorde att risken med att information försvinner, reducerades (Jacobsen, 

2002). Trots att detta var tidskrävande gjorde det att vi fick ytterligare en genomgång av 

intervjuerna samt kunde säkerställa att vi uppfattat intervjuerna korrekt. Jacobsen (2002) 

menar även att nedskrivna intervjuer gör att det blir lättare att få fram viktiga citat som 

förstärker intervjupersonens åsikt i en viss fråga och detta är en teknik som vi har valt att 

använda oss av i vår uppsats. Vår tillförlitlighet stärks ytterligare av att vi skickade empirin 

till intervjupersonerna för godkännande. Svaren från intervjupersonerna kan förmodas vara 

tillförlitliga eftersom vi jämför personalens tillfredställelse med uppgifterna i Swedbanks tre 

senaste årsredovisningar, där tillfredställelsen har ökat (genom att kontrollera att 

sjukskrivningarna har minskat).  

 

Våra intervjupersoner vill vara anonyma i uppsatsen och vi är medvetna om att detta kan 

påverka tillförlitligheten i undersökning men på deras begäran har vi ändå valt att ha 

intervjupersonerna anonyma. Jacobsen (2006) menar att en anonymitetsbegäran kan bero på 
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att uppgiftslämnarna inte vill att deras synpunkter ska bli allmänt kända eftersom det kan 

finnas en fruktan att det kan kopplas till dem som personer, vilket vi även upplevde i detta 

fall.  

 

Vi är medvetna om att fler intervjuer skulle kunna öka vår tillförlitlighet men efter noga 

övervägande ansåg vi att detta inte var möjligt på grund av uppsatsens tidsbegränsning.   

 

Vi valde att intervjua Intervjuperson 1 och Intervjuperson 2 i miljöer där de kände sig hemma 

och detta för att de inte skulle bli stressade av våra frågor eller av nya osäkra miljöer.  

Intervjuperson 3 valde vi att intervjua på arbetsplatsen eftersom att det var lättast för alla 

parter samt för att vi ansåg att det var den miljön som var mest bekväm för respondenten. Vi 

inser dock att miljövalen för intervjuerna kan ha inneburit störningsmoment som exempelvis 

andra medboende eller arbetskamrater men efter noga övervägande ansåg vi ändå att det var 

de bästa miljöerna för våra intervjuer. Vi är även väl medvetna om den intervjuareffekt som 

Jacobsen (2006) beskriver vilket innebär att respondenten påverkas av intervjuaren, hur denne 

är klädd, talar och använder kroppsspråk. Vi valde därför att försöka att inte påverka 

intervjupersonen eller att inte leda denna i svaren, vilket stärker uppsatsens tillförlitlighet då 

svaret kommer direkt från respondenten utan påverkan. 

 

Uppsatsens tillförlitlighet styrks av att intervjuerna är kategoriserade utefter uppsatsens teori, 

som baseras på artiklar och böcker som är relativt nya. Shannon och Weavers modell som 

undersökningsmodellen baseras på är visserligen något äldre men är samtidigt en modell som 

har använts inom kommunikation sedan 1945 och många kommunikationsteorier innehåller 

dessa moment ännu idag. Kvale (2009) kallar kategorisering för meningskategorisering och 

menar att denna metod ökar tillförlitligheten samt underlättar för analysen.  
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4. EMPIRI 

I detta kapitel redovisas den insamlade empirin från fallföretaget. Våra intervjuer 

genomfördes för att undersöka hur Storytelling på intranätet kan öka personalens 

tillfredsställelse på arbetsplatsen.   

 

4.1 Swedbank 

Swedbank grundades 1820 och var då Sveriges första etablerade sparbank.  Swedbank är en 

bank som vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och miljön, vilket visas genom att 

banken är miljöcertifierad enligt ISO 14001
6
.  FöreningsSparbanken och Hansabanken är 

delar av Swedbank och 1 mars i år 2010 uppgick företagets balansomslutning till 1890 

miljarder kronor. Swedbank har idag 18263 anställda och företaget har 9,5 miljoner 

privatkunder och 534 000 företagskunder. Den svenska bankrörelsen erbjuder ett utbud av 

finansiella tjänster till privatpersoner, företag och organisationer (Swedbanks årsredovisning, 

2009).  

 

4.2 Intervjuperson 1 

4.2.1 Storytelling på intranätet 

Intervjuperson 1 (personlig kommunikation, 15 april, 2010) berättar att Swedbanks intranät 

innehåller historier med konkreta tips från duktiga säljare, versioner av bra säljsamtal och 

historier om företagets nyheter och händelser på banken. Ett exempel på detta är Earth hour 

där alla länder i världen släcker ner sina lampor samtidigt i en timme för att värna om naturen. 

Ett annat exempel på detta är ”skrapa Sverige rent”, där Swedbank samlar in 50-öringar som 

sedan skänks till välgörande ändamål. På intranätet finns det en hel flik som handlar om miljö 

och hur personalen kan arbeta mot dessa mål där personalen kan hitta historier om hur de 

konkret kan arbeta vid händelser på företaget, som till exempel under Earth hour, samt 

konkreta tips på hur personalen kan bidra till bankens miljömål. Swedbank har även historier 

på intranätet som handlar om hur de förser ungdomar som precis slutat gymnasiet med 

praktikplatser eller när de skänker pengar till världsnaturfonden. Swedbanks intranät 

innehåller konkret information genom historier om deras arbetsuppgifter och detta kallas för 

yrkesrollen som beskriver vad en rådgivare är och hur de ska arbeta i den yrkesrollen. 

Företaget publicerar även information om driftsstörningar och hur personalen konkret ska gå 

till väga i dessa situationer för att underlätta arbetet.   

De historier på intranätet som handlar om säljtips och säljsamtal underlättar och ger mycket i 

det dagliga arbetet genom att ge förslag på och inspirera till lösningar på olika frågor. 

Historierna föder nya idéer och hjälper dem i kundmötet vid specifika händelser eftersom de 

innehåller specifika tillvägagångssätt och det blir då lättare att ge svar på de frågor som 

kunderna ställer (Intervjuperson 1, personlig kommunikation, 15 april, 2010).  

   

                                                           
6
 Anon 7. (2010), Om Swedbank, Swedbank AB(publ) uppladdad den 5 maj 2010 från 

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,4280,00.html 
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4.2.2 Personalen som mottagare  

Intervjuperson 1(personlig kommunikation, 15 april, 2010) förklarar att Swedbank visar att de 

förstår personalens arbetssituation när de publicerar historier med i form av interna säljtipstips 

och i form av tips på hur personalen konkret kan gå till väga vid driftsstörningar för att 

underlätta för dem i dessa situationer.  Historierna på intranätet används hela tiden i det 

vardagliga arbetet vid egna frågor samt frågor från kund. Under den anställdes 

inlärningsperiod visade en fadder hur detta kunde användas i det dagliga arbetet. Swedbank 

uppmuntrar personalen att diskutera och erfarenheter med varandra och de diskuterar mer än 

gärna historierna på intranätet och ger varandra tips på sökvägar (Intervjuperson 1, personlig 

kommunikation, 15 april, 2010). 

Historierna om nyheter och händelser på banken, speciellt Earth Hour, fångar personalens 

intresse men att det finns för lite tid att fördjupa sig i dem (Intervjuperson 1, personlig 

kommunikation, 15 april, 2010). Intresset för historier skulle öka om den anställde fick mer 

tid till att läsa dem, samt om de innehöll mer djupgående information kring säljhistorier och 

dess tillvägagångssätt med information som visar hur samtalet inleds, inbakade säljtips och 

hur kunden svarar. Intervjuperson 1 (personlig kommunikation, 15 april, 2010) menar att mer 

historier om händelser i samband med mer tid till fördjupning skulle öka intresset för 

historier. 

Intervjuperson 1 (personlig kommunikation, 15 april, 2010) menar dock att Swedbank 

samtidigt visar att de inte förstår personalen genom att publicera mycket som inte berör deras 

arbetssituation samt ge dem lite tidsutrymme till att läsa och detta göra det svårare att finna de 

historier de söker.  

 

4.2.3 Tillfredsställelse som feedback  

Intervjuperson 1 (personlig kommunikation, 15 april, 2010) förklarar att historierna på 

intranätet genererar både positiva och negativa känslor och förklarar att det är viktigt att de är 

trovärdiga. Positiva känslor till företaget väcks när banken visar att de fokuserar på annat än 

sälja produkter som till exempel när banken ordnar praktikplatser till unga. ”Kul när banken 

gör annat än bara vara fokuserade på att sälja” (Intervjuperson 1, personlig kommunikation, 

15 april, 2010). Intervjuperson 1(personlig kommunikation, 15 april, 2010) menar även att 

Swedbanks arbete med miljöfrågor stärker stolthetskänslan och säger; ”Jag är miljö 

ambassadör och Swedbank är den enda banken som har miljöcertifikat”.  Historier om hur 

personalen konkret kunde arbeta under Earth hour, ”skrapa rent Sverige” samt konkreta tips 

på hur personalen kan bidra mot bankens miljömål ges som exempel på faktorer som ökar 

stolthetskänslan genom att de visar att de står för sin miljöpolicy och sina handlingar.  

Intervjuperson 1 (personlig kommunikation, 15 april, 2010) menar att Swedbank ger 

personalen mycket konkret information genom historier om deras arbetsuppgifter, och 

beskrivning av yrkesrollen ges som ett bra exempel på detta. Historier på intranätet ökar 

trivseln för att personalen då har kunskapen att ge bra råd i kundmötet och detta ökar känslan 

av att göra något bra. Trivselkänslan stärks även av att personalen diskuterar historier som 

finns på intranätet eftersom det ger idéer och säljtips som hjälper till i kundmöten.  

Säljtipshistorier ger nya idéer till kundmöten och stärker känslan av att personalen är en grupp 

som arbetar mot samma mål, vilket stärker gemenskapen på arbetsplatsen. ”Att prata med 

varandra om samtal med kunden och informationen på intranätet gör vi för att få bättre 

sammanhållning i gruppen” (Intervjuperson 1, personlig kommunikation, 15 april, 2010). 

VD:ns blogg ges som ett exempel på historier som ger en ökad förståelse för andras arbete, 

vilket förklaras som intressant och som ett sätt att stärka gemenskapen på arbetsplatsen. 
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Intervjuperson 1 (personlig kommunikation, 15 april, 2010) förklarar att även negativa 

känslor uppkommer av historier. Detta när personalen inte känner att företaget ser deras 

vardag och de upplever att de sprutar ut ogenomtänkta idéer som inte fungerar i verkligheten. 

Intervjuperson 1 (personlig kommunikation, 15 april, 2010) upplever inte moralisk betoning i 

Swedbanks historier men menar att företagets lagar och regler genomsyrar dem. Negativa 

känslor uppkommer även när personalen inte känner att de får uppskattning och personalen 

upplever att de behöver mer uppskattning och uppmuntran från Swedbank eftersom de ofta 

känner att det inte är tillräckligt att ha en nöjd kund då säljfokus blir dominerande. Nya tankar 

och idéer om uppmuntran från företagets håll skulle vara uppskattade och ett exempel skulle 

kunna vara om personalen fick möjlighet att skriva kommentarer på intranätet. Intervjuperson 

1(personlig kommunikation, 15 april, 2010) menar att Swedbank uppmuntrar till att föra 

förslag och idéer vidare men menar att företaget inte uppmärksammar om personalen har 

lösningar på olika svårigheter i arbetssituationer. Det upplevs inte heller som det sker någon 

förändring. ”Det är känt bland personalen att de många avdelningarna gör att det inte är 

säkert att din lilla röst som finns längst ner ens kommer längre än till närmsta chefen”.  

 

4.3 Intervjuperson 2 

4.3.1 Storytelling på intranätet  

Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) förklarar att Swedbanks intranät 

innehåller historier om säljtips från ett lyckat kundmöte. Intranätet innehåller även historier 

om nyheter och förändringar på företaget och hur personalen kan sälja dessa samt konkreta 

tips på hur den anställde kan arbeta vid till exempel driftstörningar och andra problem. 

Intranätet innehåller historier i form av en blogg där VD:n berättar om sina reflektioner i 

banken och om vad han konkret gör. Vidare, innehåller intranätet historier om hur Swedbank 

har ordnat praktikplatser för ungdomar utan jobb och hur de arbetar med att företagskunder 

skall göra detsamma. Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) förklarar att 

Swedbank har historier som handlar om miljöarbetet på banken. Earth hour ges som ett 

exempel på miljöhistoria samt att det står i alla utskrifter att Swedbank är miljöbank och hur 

personalen skall agera för att följa denna linje, främst då genom att begränsa 

pappershanteringen och sälja etiska fonder.  

 

Vidare förklarar Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) att historierna 

om säljtips, erfarenheter och lösningar på intranätet används som en mall till att forma varje 

kundmöte unikt.  ”Varje kundmöte kräver anpassade svar utefter varje situation, vilket 

innebär att det inte går att använda ett tillvägagångssätt för alla situationer” (Intervjuperson 

2, personlig kommunikation, 16 april, 2010).  Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 

april, 2010) menar att trovärdiga och positiva historier på intranätet påverkar den personliga 

inställningen och ger säkerhet i kundmöten då de innehåller tips och lösningar på problem 

som uppstår i det dagliga arbetet.  
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4.3.2 Personalen som mottagare  

Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) menar att storytellingen på 

intranätet innehåller information som behövs till de dagliga arbetsuppgifterna och är därför ett 

bra hjälpmedel i kundmötet. Swedbank visar att de förstår personalens dagliga arbetssituation 

när de har tydliga förklaringar på intranätet om vad en rådgivare skall göra samt när de hjälper 

och underlättar för personalen att förstå hur och när historierna kan användas. 

 

Dock upplevs en för snabb utveckling och en för stor mängd information vilket förvirrar 

personalen. Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) säger att det är roligt 

när framgång hos individer på banken uppmärksammas och publiceras på intranätet i forma 

av säljhistorier men menar att det är svårt att få tid till att läsa allt på grund av tidsbrist. 

Tidsbrist gör att mycket av informationen på intranätet sållas bort av personalen på grund av 

det stora utbudet och för att det finns en känsla av att den ”mals om och om igen”. 

Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) menar att detta visar att 

Swedbank inte förstår personalen till fullo. Information om händelser på intranätet är specifik 

men kan upplevas verklighetsfrämmande många gånger då de är svåra att följa i mötet med 

kunden. ”Intranätet som jag har att gå efter det är jätteviktigt för det är ju bankens policy 

men det får inte krocka med mötet med kunden, som jag tycker är det viktigaste” 

(Intervjuperson 2, personlig kommunikation, 16 april, 2010). Mer personligt inriktad 

information i historierna, information om de mjuka värdena, mer konkreta historier samt 

personligare historier skulle öka uppmärksamheten och intresset av historier. Intervjuperson 2 

(personlig kommunikation, 16 april, 2010) menar att företaget ger information om företagets 

mål men att intranätet inte visar specifikt vilka personliga mål som bör uppnås eftersom detta 

är för individuellt. 

 

4.3.3 Tillfredsställelse som feedback  

Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) menar att Swedbanks historier på 

intranätet genererar både positiva och negativa känslor. Positiva känslor uppkommer när 

historier visar att den nya ledningen har förstärkt moralen på ett positivt sätt och det ökar 

stolthetskänslan för företaget. Vd:ns blogg nämns som ett starkt exempel på detta. 

Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) menar att stolthetskänslan även 

uppkommer av att Swedbank har ordnat praktikplatser för ungdomar utan jobb, samt att de 

frågade bankens företagskunder om de också kunde ställa upp och ta emot praktikanter. 

Denna stolthetskänsla gäller även Swedbanks arbete med miljöfrågor och när de visar att de 

verkligen ställer upp på miljömålen.  

 

Intervjuperson 2 (personlig kommunikation, 16 april, 2010) menar att gemenskapen förbättras 

av att kollegor pratar med varandra om historier på intranätet och erfarenheter från 

kundmöten. ”Gemensamma berättelser med kollegor eftersom det ger arbetsglädje” 

(Intervjuperson 2, personlig kommunikation, 16 april, 2010). VD:ns  blogg ges som ett 

exempel på historier som är intressant att diskutera med kollegor eftersom det är intressant att 

läsa reflektioner kring banken och om hans konkreta arbetsuppgifter. Gemenskap och trivsel 

skapas av att de anställda pratar med varandra om händelser på arbetsplatsen eftersom det 

skapar trygghet.  

Personalen upplever att Swedbank uppmuntrar dem att diskutera förbättringar och 

erfarenheter med varandra men menar att lösningar på dessa undantag inte förs vidare längre 

än till närmaste chef. Personalen tycker att det skulle kännas bra att på feedback på de mjuka 

målen och menar att de ser en förbättring inom detta område. Dock menar personalen att det 
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krävs en enorm insats av personalen för att Swedbank ska ta till sig kritik från dem ”vi får 

liksom gapa och skrika och säga att detta fungera inte” (Intervjuperson 2, personlig 

kommunikation, 16 april, 2010).  

 

4.3 Intervjuperson 3 

4.3.1 Företaget som avsändare  
 

Intervjuperson 3 (personlig kommunikation, 20 april, 2010) menar att Swedbank aktivt 

arbetar med att leta efter nya händelser att skriva om och detta gör de för att motivera 

personalen att använda intranätet genom att publicera aktuella uppgifter. 

Swedbank gör Voice- mätningar (årliga medarbetarunderökningar) för att för att förstå 

personalen bättre och för att får reda på vad personalen vill ha för information från företaget 

för att kunna underlätta personalens arbetssituation. För att förstå personalen bättre arbetar 

Swedbank med att ta hänsyn till personalens åldersskillnader, etnicitet och läggning vid 

utformandet av information för att ingen skall känna sig utstött eller utpekad. Swedbank utgår 

från värderingar och moral när de utformar informationen på intranätet. Bankens moral och 

etik är väldigt tydlig på hemsidan och detta kan personalen se i bankens regler som de 

försöker styra personalen med. 

Det är viktigt att banken efterlever de uppmaning de kommer med till personalen och det 

visar Swedbank att de gör genom till exempel Earth Hour, där de uppmanade personalen att 

släcka ner och samtidigt släckte ner banken under denna timme. Intervjuperson 3 (personlig 

kommunikation, 20 april, 2010) berättar att Swedbank är extra stolta över att få presentera två 

händelserna ”dammsug Sverige rent på 50-öringar” och praktikplatser banken erbjuder till 

ungdomar som precis slutat gymnasiet. 

 

4.3.2 Storytelling på intranätet  

Intervjuperson 3 (personlig kommunikation, 20 april, 2010) menar att intranätet innehåller 

historier med konkreta tips som underlättar i det dagliga arbetet och som exempel på detta ges 

tips på hur en lyckad kundaktivitet kan genomföras. Historier kan även innehålla tips på hur 

personalen kan lägga upp ett kundmöte bland annat genom att publicera årets medarbetare 

och vad denna person gjorde för företaget. Swedbank publicerar även kommande händelser 

på företaget såsom kampanjer och nyheter och där kan personalen ofta kan läsa vem förslaget 

kom ifrån. Företagets mediesnurra letar efter nyheter där företaget omnämns positivt eftersom 

det är extra kul att visa för personalen när de får positiv kritik. Det är viktigt för Swedbank att 

arbeta med miljömål och de är den enda bankkoncernen i norden som är ISO 14001 

certifierad, vilket företaget vill förmedla till personalen. Detta gör de genom historier om 

”skrapa Sverige rent” och genom Earth hour. Intervjuperson 3 (personlig kommuunikation, 20 

april, 2010) menar att VD:ns blogg är ett exempel på storytelling där personalen kan läsa om 

VD:ns arbete och detta avser öka gemenskapen och tilliten mellan företaget och personalen. 
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4.3.3 Personalen som mottagare  

Intervjuperson 3 (personlig kommunikation, 20 april, 2010) menar att Swedbank arbetar med 

att försöka underlätta för personalens dagliga arbete. Ett exempel på detta är arbetet med en 

cockpitlösning för personalen som innebär att de kan navigera fritt på internetsidorna 

beroende av sina mål och egenskaper.  Personalens mål är tydliga och individuella och har 

skapats genom att företagets mål brutits ner till medarbetarmål som är kopplade till 

resultatsystem, där försäljningsmål och kvalitetsmål ingår. Denna cockpit lösning innebär att 

personalen kan lägga till egna favoriter och länkar till sin yrkesroll.  

Intervjuperson 3 (personlig kommunikation, 20 april, 2101) menar att det är viktigt att fånga 

personalens intresse och engagemang. Historier som inte handlar om kontorsverksamheten, 

som till exempel Earth hour, är mindre prioriterad för företaget men det har visat sig att 

historier med anknytning till Swedbank samhällsengagemang har en positiv inverkan på 

personalen. Enligt intervjuperson 3 (personlig kommunikation, 20 april, 2010) fångar specifik 

information om hur företaget skall nå dessa mål personalens intresse och det är därför extra 

viktigt att de följer det de publicerar. 

Swedbank är medvetna om att intranätet innehåller för mycket information och att det medför 

att det kan vara svårt att hitta det som söks. De är även medvetna om att personalen på 

företaget kallar detta för ”det finns i sjön”. Swedbank är dock medvetna om detta och arbetar 

ständigt med förbättringar för att underlätta det dagliga arbetet för personalen (Intervjuperson 

3, personlig kommunikation, 20 april, 2010).  

 

4.3.4 Tillfredsställelse som feedback  

Intervjuperson 3 (personlig kommunikation, 20 april, 2010) menar att banken vill förmedla 

stolthetskänslor till personalen genom sina historier eftersom de vill att personalen ska tycka 

om dem. ”Företaget är extra stolta att få presentera för dammsug Sverige rent på 

femtioöringar samt praktikplatserna de har på kontoren för ungdomar som precis slutat 

gymnasiet” (Intervjuperson 3, personlig kommunikation, 20 april, 2010).  

Swedbank arbetar med Swedbank experience som är till för att stärka sammanhållning mellan 

de anställda och även förstärka vi-känslan. Swedbank expericence är företagets vision och 

värderingar och dessa växer fram ur en stark sammanhållning och finns att läsa i företagets 

historier på intranätet (Intervjuperson 3, personlig kommunikation, 20 april, 2010) nämner att 

VD. VD:ns blogg är ett bra exempel på hur företaget genom storytelling arbetar med att 

försöka stärka förhållandet mellan ledning och personal. ”Han visar att han är en vanlig 

människa före VD och på så sätt göra så att personalen kan identifiera sig med honom och 

hans berättelser i sin blogg” (Intervjuperson 3, personlig kommunikation, 20 april, 2010).  

Mål och visioner är en viktig del av Swedbank och detta visar de i sina historier om till 

exempel Earth hour. Swedbank arbetar med att varje medarbetare skall känna sig delaktig i att 

företagets mål och visioner målen uppfylls och att de ska vara en del av en gemenskap. 

Swedbank arbetar mycket med att belysa företagets miljöengagemang eftersom de upplever 

att personalen tycker att det är synd att de inte förmedlar detta engagemang bättre. Företaget 

har många konkreta mål men att de mjuka målen sitter i väggarna och Swedbank ser inte 

något behov av att använda de mjuka målen i historier då företaget menar att de mjuka målen 

är känslor, vilket gör det svårt att skriva ner dessa i ord (Intervjuperson 3, personlig 

kommunikation, 20 april, 2010).  
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5. ANALYS 

I detta kapitel presenteras vår analys som är baserad på en kategorisering och samband av 

data som sedan har kopplats samman med den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Företaget som avsändare 

För att personalen ska förstå kommunikationen på intranätet måste den vara anpassad efter 

dem (Shannon & Weaver, 1998). Denning (2007) menar att ett sätt för företaget att veta hur 

de ska anpassa historier utefter personalen är genom att ta hänsyn till personalens mångfald 

vid kommunikationsutformningen. Detta stämmer väl in på Swedbank, då de enligt 

Intervjuperson 3 arbetar med att förstå personalens mångfald, genom att ta hänsyn till 

personalens åldersskillnader, etnicitet och läggning. Detta gör de för att kunna anpassa 

kommunikationen utefter personalen och få dem att känna en positiv känsla.  

Loveday (1996) menar att det är viktigt att företaget försöker se personalens perspektiv på 

kommunikationen och detta kan de göra genom att försöka förstå personalens vardag på 

arbetsplatsen. Intervjuperson 3 menar att Swedbank arbetar med att förstå personalens vardag 

på arbetsplatsen genom att göra Voice-mätningar (årliga medarbetarunderökningar). Detta 

kan liknas med att Denning (2007) menar att företaget kan uppleva personalens vardag på 

arbetsplatsen genom att förstå deras attityder, drömmar, förhoppningar och mål på 

arbetsplatsen. Även Chaffey, Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick (2003) menar att det är 

viktigt att företaget arbetar med att förstå personalen eftersom de då lättare fångar upp 

företagets kommunikation. Denning (2004) menar att när historierna visar att företaget förstår 

personalen kan företaget lättare berätta en sann historia. Detta kan appliceras på Swedbank 

eftersom när de förstår personalen bättre via Voice-mätningarna, kan de lättare förstå hur de 

ska berätta en sann historia för dem. Swedbank publicerar sanna historier som till exempel 

årets medarbetare och historier om företaget och dess samhällsengagemang (Intervjuperson 

3).  

Denning (2004) menar att företaget måste följa sina historier för att personalen skall kunna 

förstå dem och för att historierna skall bli verklighet för dem. Detta stämmer in på Swedbanks 

arbetssätt, då Intervjuperson 3 menar att det är viktigt att även företaget själva följer de 

uppmaning de har till personalen. Swedbank visar att de följer det de berättar genom till 

exempel historien Earth Hour, där banken inte bara uppmanade personalen utan själva även 

släckte ner bankens lampor under denna timme.  

 

5.2 Storytelling på intranätet 

Denning (2004) menar att en historia kan bestå av problem och lösningar de anställda kan 

använda i det dagliga arbetet. Detta stämmer väl överens med att både intervjuperson 1 och 

intervjuperson 2 upplever att Swedbanks intranät innehåller historier med konkreta tips från 

duktiga säljare och versioner av bra säljsamtal som hjälper dem i det dagliga arbetet. 

Intervjuperson 1 ger ”yrkesrollen” som exempel eftersom den innehåller konkreta historier 

om deras arbetsuppgifter. Blythe (2006) menar att lösningar på problem kan det hjälpa 

personalen att skapa nya idéer. Intervjuperson 1 menar att de historier på intranätet som 

handlar om säljtips och säljsamtal underlättar och ger mycket i det dagliga arbetet genom att 

ge förslag på och inspirera till lösningar på olika frågor. Historierna föder nya idéer och 

underlättar för kundmötet eftersom de innehåller specifika tillvägagångssätt och det blir då 

lättare att ge svar på de frågor som kunderna ställer. Intervjuperson 3 menar istället att dessa 
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historier fungerar som en ett verktyg men att det sedan krävs anpassning efter varje 

kundmöte.  

 

Sorytelling kan handla om artiklar i företagets nyhetsbrev menar Fog et al. (2005). Swedbank 

arbetar med dessa historier när de publicerar information om driftsstörningar och hur 

personalen konkret ska gå till väga i dessa situationer för att underlätta arbetet.  

Intervjuperson 3 menar att intranätet innehåller historier med konkreta tips som underlättar i 

det dagliga arbetet och som exempel på detta ges tips på hur en lyckad kundaktivitet kan 

genomföras. Historier kan även innehålla tips på hur personalen kan lägga upp ett kundmöte. 

Denna intervjuperson ger årets medarbetare och vad denna person gjorde för företaget som ett 

exempel på konkreta tips de anställda kan använda i det dagliga arbetet. Fog et al., (2005) 

menar att historier med fördel kan handla om anställdas historier. Dock nämner varken 

Intervjuperson 1 eller Intervjuperson 2 årets medarbetare. Detta stöds av Denning (2004) som 

menar att en historia inte behöver en behöver hjälte eller hjältinna utan kan bestå endast av 

problem och lösning. 

 

Denning (2004) menar att Storytelling kan vara en framtida historia som öppnar upp 

möjligheter för personalens och som öppnar upp deras syn på företaget Både intervjuperson 1 

och 2 förklarar vidare att intranätet innehåller historier om företagets nyheter och händelser på 

banken. De nämner att Swedbank har historier om hur Swedbank har ordnat praktikplatser för 

ungdomar utan jobb och hur de arbetar med att företagskunder skall göra detsamma. 

Intervjuperson 3 förklarar Swedbank är speciellt stolta över att få presentera dessa för 

personalen. Intervjuperson 3 förklarar att Swedbank publicerar kommande händelser på 

företaget såsom kampanjer och nyheter och där personalen kan läsa vem förslaget kom ifrån. 

Företagets mediesnurra letar efter nyheter där företaget omnämns positivt eftersom det är 

extra kul att visa för personalen när de får positiv kritik. Intervjuperson 1 är medveten om 

dessa och menar att dessa innehåller historier om nyheter och förändringar på företaget och 

hur personalen kan sälja dessa samt konkreta tips på hur den anställde kan arbeta vid till 

exempel driftstörningar och andra problem. 

 

Fog et al. (2005) menar att historier kan handla om företagsmål och moral. Intervjuperson 1 

menar att Swedbank historier kan handla om hur personalen kan bidra till företagets mål. 

Både Intervjuperson 1 och 2 upplever storytellingen på intranätet som specifik men 

Intervjuperson 2 menar att det inte alltid fungerar att arbeta mot mål eftersom historierna inte 

alltid stämmer överrens med hennes kundmöten. Swedbanks miljöarbete och miljömål är 

mycket uppmärksammade av alle tre respondenterna och det är framförallt Earth hour som 

nämns som ett exempel. Det är endast intervjuperson 1 som nämner ”skrapa Sverige rent” och 

denna intervjuperson är mycket medveten om att Swedbank har historier som handlar om hur 

personalen kan bidra till bankens miljömål genom att till exempel be kunder skänka 50-

öringar under ”skrapa Sverige rent”. Intervjuperson 2 nämner också historier om hur 

personalen kan bidra till bankens miljömål men ger den begränsade pappershanteringen och 

etiska fonder som exempel.  Intervjuperson 3 förklarar att Swedbank är extra stolta över att få 

presentera ”dammsug Sverige rent på 50-öringar” för personalen.  
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Fog et al., (2005) menar att Storytelling kan innehålla historier från ledningen. Detta stämmer 

in på Swedbanks arbete med VD:ns blogg som alla tre respondenter nämner som ett exempel 

på historier, vilket visar på att denna blogg är mycket uppmärksammad. Intervjuperson 1 

nämner detta som ett exempel på historier där personalen kan läsa om VD:ns reflektioner och 

konkreta arbetsuppgifter.  

 

Fog et al. (2005) menar att Sorytelling kan handla om historier om företagets produkter. 

Enligt Kotler (2005) attraheras personalen av att information kommunicerar ny kunskap och 

som kan användas i praktiken. Detta stämmer med historier på Swedbanks intranät. Detta 

stämmer i hög grad in på Intervjuperson 2 detta fall då hon säger att informationen om 

händelser, guidningen som handlar om hur den anställde kan föra ett samtal, säljmetodik, 

säljtips och råd ger ny kunskap som hjälper henne i det praktiska arbetet. Detta stämmer även 

in på Intervjuperson 3 som menar att intranätet är ett verktyg men det stämmer i något lägre 

grad eftersom denna intervjuperson menar att det är de egna erfarenheterna och lösningarna 

som används i arbetet.  

 

5.3 Personalen som mottagare 

Enligt Kotler et al. (2005) attraheras personalen av att information kommunicerar kunskap 

som kan användas i praktiken. Intervjuperson 1 och 2 menar att historier i form av interna 

säljtips och tips på hur personalen konkret kan gå till väga vid driftsstörningar i systemen 

underlättar för dem. Detta är kunskap som kan användas i praktiken, historierna på intranätet 

använder sig personalen av hela tiden i det vardagliga arbetet. Storytelling kan fånga intresse 

om det berättar en sanning om företaget, om den innehåller specifik information utan onödiga 

detaljer menar Denning (2004). För att historier ska förmedla ett syfte är det viktigt att 

personalen upplever dem som intressanta och attraherande (Blythe, 2006). Intervjuperson 1 

och 2 på Swedbank anser att historier som handlar om nyheter och händelser på banken 

fångar intresse och även djupgående information kring säljhistorier. Intervjuperson 1 och 2 

menar att får de dessutom mer tid att läsa historierna så ökar intresset ytterligare. 

Intervjuperson 2 önskar även fler personliga historier om individuella mål. Intervjuperson 3 

menar att från företaget prioriteras historier som har med kontorsverksamhet att göra, men 

företaget har även märkt att historier om bankens samhällsengagemang påverkar personalen 

positivt här är Earth hour ett bra exempel.  

 

Intervjuperson 3 säger att personalens mål är tydliga och individuella och skapade ur 

företagets mål. Denning (2007), menar att personalens attityder, drömmar, förhoppningar och 

mål återspeglar den nuvarande berättelsen och påverkar hur personalen tolkar meddelandet. 

Personalen känner att tidsbristen på jobbet och det stora utbudet av information gör det svårt 

att tolka historierna. Det bidrar även till att de känner att företaget inte förstår dem till fullo. 

Chaffey et al., (2003) menar att personalen kan bli förvirrad om för mycket information finns 

tillgänglig på samma ställe vilket kan ledan till att de missar företagets budskap.  

Intervjuperson 1 och 2 nämner att personalen kallar intranätet för ”finns i sjön” detta på grund 

av all information. Intervjuperson 3 menar att företaget vet om att intranätet innehåller mycket 

information vilket kan göra det svårt för personalen att hitta de historier de söker men 

företaget försöker ständigt att förbättra sidan för att göra det dagliga arbetet så lätt som 

möjligt för personalen. 

 

Företaget måste försöka underlätta för personalen för att de ska kunna känna igen en ny, 

annorlunda och mer lovande historia när den uppkommer (Denning, 2004). Detta försöker 

Swedbank att göra genom att underlätta för personalen i det dagliga arbetet. Ett exempel är 
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cockpitlösningen för personalen som innebär att de kan navigera fritt på internetsidorna 

beroende av sina mål och egenskaper. Cockpit lösningen innebär även att personalen kan 

lägga till egna favoriter och länkar till sin yrkesroll menar intervjuperson 3. Denning (2007) 

förklarar att personalen har lättare för att se historier i sin omgivning när de känner att 

företaget förstår dem och deras nuvarande berättelse på arbetsplatsen. Intervjuperson 1 och 2 

menar båda att företaget visar att de förstår dem när de berättar historier på intranätet som har 

tydliga förklaringar om vad en rådgivare skall göra samt att de hjälper och underlättar för dem 

att förstå hur och när historierna kan användas. Dock menar de två intervjupersonerna att de 

känner att företaget ibland inte förstår dem då de publicerar mycket information på intranätet 

som inte berör deras arbetssituation samt att tidsbristen gör det svårt att hitta det de söker. 

Den snabba utvecklingen gör även den att personalen upplever att företaget inte förstår dem 

och personalen blir förvirrade menar intervjuperson 2. Från företagets synvinkel vill man 

förstå personalen genom att undersöka personalens historier och vad personalen efterfrågar 

menar intervjuperson 3. 

 

Denning (2004) menar att när individer delar historier så arbetar de mycket bättre tillsammans 

eftersom de bildar en grupp som känner till samma historier och ser samma mening i 

historierna.  Intervjuperson 1 och 2 säger att Swedbank uppmuntrar dem till att diskutera sina 

erfarenheter och historier med varandra. Intervjuperson 2 tycker även att det är roligt när 

framgång hos individer på banken uppmärksammas och publiceras på intranätet i forma av 

säljhistorier men mer tid skulle behövts för inläsning. Denning (2004) menar vidare att när 

någon ur personalen sedan börjar dela med sig av sina historier känner alla i personalen att de 

vill erbjuda något i gengäld och börjar då dela med sig mer och mer av sina egna historier 

vilket leder till en kedjereaktion hos personalen som genererar mer historier och energi vilket, 

gör att personalen känner sig mer som hemma och det blir en trevligare arbetsmiljö. Detta 

visar sig i företaget genom att de uppmuntrar personalen att föra diskussioner med varandra. 

Detta i sin tur leder till att personalen mer än gärna diskuterar historierna på intranätet och ger 

varandra tips på sökvägar för att hitta användbar information samt skapar gemenskap med 

arbetskollegor menar både intervjuperson 1 och 2. 

 

5.4 Tillfredsställelse som feedback 

Feedback är enligt Fiske (1997) överföringen av personalens reaktion tillbaks till företaget. 

Blythe (2006) menar att feedbacken ger företaget kunskap om personalens tillfredsställelse 

vilket gör det möjligt för avsändaren att anpassa historier efter mottagarens behov. Personalen 

på Swedbank skulle vilja ha ännu mer feedback på de mjuka målen som företaget har då 

personalen har haft svårt att se någon förbättring på det området menar Intervjuperson 2. 

Personalen skulle vilja att företaget lyssnar mer på deras åsikter och tillfredsställelse de ger 

företaget säger intervjuperson 1 och 2. ”vi får liksom gapa och skrika och säga att detta 

fungera inte” (Intervjuperson 2, personlig kommunikation, 16 april, 2010). 

O´Neill (2005) menar att personalen blir tillfredsställd när de är attraherade av företaget och 

när de trivs med sin arbetssituation. Blythe (2006) menar att personalen trivs med sin 

arbetssituation när de förstår företagets mål och policy samt hur företaget tar sitt 

samhällsansvar.  Företaget menar att mål och visioner är en viktig del av Swedbank och 

därför arbetar de med att varje medarbetare skall känna sig delaktig i företagets mål och 

visioner säger Intervjuperson 3.  Alla i personalen skall vara med på att målen uppfylls och 

alla ska vara en del av en gemenskap. Swedbank arbetar mycket med att belysa företagets 

miljöengagemang eftersom de upplever att personalen tycker att det är synd att de inte 

förmedlar detta engagemang bättre säger intervjuperson 3. Personalen tycker att Swedbanks 
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arbete med miljöfrågor stärker stolthetskänslan menar Intervjuperson 1 och 2. Detta gör även 

historier om hur personalen kunde arbeta under Earth hour, ”skrapa rent Sverige” samt 

konkreta tips på hur personalen kan bidra mot bankens miljömål. Intervjuperson 1 och 2 anser 

att företaget visar att de står för sin miljöpolicy och sina handlingar. Företaget har även 

mjukmål men menar att dessa är känslor, vilket gör det svårt att skriva ner dem i ord. 

Swedbank vill förmedla stolthetskänslor till personalen genom sina handlingar eftersom de 

vill att personalen ska tycka om dem menar Intervjuperson 3. Fog et al., (2005) menar att 

personalen vill veta hur företaget arbetar för att få dem att känna sig delaktiga i företagets 

historia. För om de känner detta, blir de mer stolta över att berätta om historier för personalen 

i sin omgivning. Intervjuperson 1 menar att personalen känner stolthetskänslor för företaget 

när de ordnar praktikplatser för ungdomar utan jobb. Stolthetskänslor uppkommer även när 

företaget arbetar mycket för miljön och när de visar att de ställer upp på miljömålen menar 

hon vidare.   

”Företaget är extra stolta att få presentera för dammsug Sverige rent på femtioöringar samt 

praktikplatserna de har på kontoren för ungdomar som precis slutat gymnasiet” 

(Intervjuperson 3, personlig kommunikation, 20 april, 2010).  

Cahill (1996) menar att personalen blir tillfredsställd om de vet vad som sker på företaget och 

hur de kan anpassa sig till detta. Blythe (2006) menar även att personalen blir tillfredsställd 

om de känner sig positivt inställda till företaget. Intervjuperson 1 menar att historierna på 

intranätet väcker både positiva och negativa känslor och förklarar att det är viktigt att de är 

trovärdiga. Positiva känslor till företaget väcks när banken visar att de fokuserar på annat än 

sälja produkter samt när historierna visar att den nya ledningen har förstärkt moralen på ett 

positivt sätt och detta ökar stolthetskänslan för företaget menar Intervjuperson 1 och 2. Vd:ns 

blogg nämns som ett starkt exempel på detta. Dock kan negativa känslor komma av 

historierna som när personalen inte känner att företaget ser deras vardag och de upplever att 

de sprutar ut ogenomtänkta idéer som inte fungerar i verkligheten säger Intervjuperson 1 och 

2. Intervjuperson 1 och 2 är även enig om att det behövs mer uppskattning och uppmuntran 

från företaget eftersom personalen ofta känner att det inte är tillräckligt att ha en nöjd kund då 

säljfokus blir dominerande. 

Swedbank experience är till för att stärka sammanhållning mellan de anställda och även 

förstärka vi-känslan. Swedbank expericence är företagets mission, vision och värderingar och 

dessa växer fram ur en stark sammanhållning berättar Intervjuperson 3. Katz (2007) menar att 

de anställda vill känna sig stolta att jobba på företaget samt ha en bra relation till sina 

kollegor. Trivselkänslan stärks då personalen kan diskuterar historier som finns på intranätet 

eftersom det ger idéer och säljtips som hjälper till i kundmöten samt ger bättre relation till 

kollegor säger Intervjuperson 1. Intervjuperson 3 menar att VD:ns blogg är ett bra exempel på 

hur företaget jobbar med att försöka stärka förhållandet mellan ledning och personal. 

Företaget kan tillfredsställa sin personal genom att uppmärksamma framgång hos olika 

individer och publicera dessa till andra (Blythe, 2006). Intervjuperson 1 berättar att 

säljtipshistorier som publiceras och som andra har upplevt ger idéer till kundmöten. Det 

stärker även känslan av att personalen är en grupp som jobbar mot samma mål. Enligt Katz 

(2007) så påverkas de anställdas tillfredsställelse av att de behöver känna att de tjänar ett syfte 

på jobbet genom att vara medveten om arbetsuppgifter och hur det konkret går att bidra på 

arbetsplatsen. Intervjuperson 1 och 2 tycker att Swedbank ger mycket konkret information 

genom historier om deras arbetsuppgifter, och beskrivning av yrkesrollen ges som ett bra 

exempel på detta. Historier på intranätet ökar trivseln för personalen har då kunskapen att ge 

bra råd i kundmötet och detta ökar känslan av att göra något bra menar Intervjuperson 1. 

Blythe (2006) menar att personalen blir tillfredsställd om företaget klarar att visa hur 

personalen kan bidar till arbetsplatsen genom kommunikation. Personalen upplever att 
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företaget uppmuntrar dem hur de kan bidra genom att de diskuterar förbättringar och 

erfarenheter med varandra. Dock så känns det svår att få fram sin åsikt längre än till närmaste 

chef säger Intervjuperson 2.   

Det är viktigt för företaget att förstå vilken viktig del av företags kommunikation som 

jobbtillfredsställelse är (Anon 4, 2004). Loveday (1996) menar att de anställdas 

tillfredsställelse växer om företagsledningen visar att de lyssnar på dem och att deras åsikter 

är viktiga. Företaget diskuterar personalens förslag och lösningar på problem vid företagets 

privatmarknadskommitté som sedan för vidare idén upp till ledningen, vilket är det bästa 

sättet för personalen att påverka menar Intervjuperson 3 . En förslagslåda eller ett åsiktsforum 

skulle göra det svårt att sålla ut bra förslag och därför gör de en hierarkisk sållning av idéerna 

direkt.  Intervjuperson 1 menar att Swedbank uppmuntrar till att föra förslag och idéer vidare 

men menar även att företaget inte uppmärksammar om personalen har lösningar på olika 

svårigheter i arbetssituationer. För personalen är det även känt att företagets alla avdelningar 

gör det svårt att nå ut med sin åsikt och det är inte säker om informationen kommer längre än 

till närmaste chef, vilket gör att personalen kan uppleva det som lönlöst att ens försöka 

påverka menar både Intervjuperson 1 och 2.  

Scott (1998) menar att feedbacksmöjligheterna och gemenskapen på arbetsplatsen förbättras 

med hjälp av intranätet eftersom det underlättar för alla på företaget att jobba tillsammans. 

Intervjuperson 1 och 2 på företaget är överens om att gemenskapen förbättras av att kollegor 

pratar med varandra om historier på intranätet och erfarenheter från kundmöten. Gemenskap 

och trivsel skapas av att de anställda pratar med varandra om händelser på arbetsplatsen 

eftersom det skapar trygghet. Intervjuperson 1 och 2 är ense om att VD:ns blogg berättar 

intressanta historier att diskutera med kollegor då det är intressant att läsa Vd:ns reflektion 

kring banken och om hans konkreta arbetsuppgifter. 

”Gemensamma berättelser med kollegor ökar trivseln eftersom det ger arbetsglädje” 

(Intervjuperson 2, personlig kommunikation, 16 april, 2010).  
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5.5 Sammanfattning av analys 

Då undersökningen var gjord och resultatet analyserat anpassades modellen Story-net för att 

tydliggöra och belysa betydelsen av de olika delarna i modellen. Storlekarna på boxarna i 

modellen visualiserar därför hur viktiga de olika elementen är i modellen. 

 

 

 

 

Företaget som avsändare har fått en större box då undersökningen visade hur viktigt det är att 

företaget anpassar storytellingen efter personalen och dess vardag på arbetsplatsen. Det visade 

sig även vara av stor betydelse att företaget själva lever efter sin storytelling. Det är företaget 

som skapar storytelling och de har därför väsentlig betydelse i modellen.  

Storytelling via intranätet har fått en mjukare form då undersökningen visade att företaget har 

makten att forma denna del som de själva vill. Detta måste således innebära att den varierar 

från företag till företag.  Boxstorleken minskades även eftersom det ligger i företagets makt 

att forma storytellingen och eftersom storytellingen på intranätet inte kan forma sig själv då 

den redan är publicerad.  

Personalen som mottagare har kvar boxstorlek, då resultatet av studien visar att detta stämmer 

bra överens med den teoretiska referensramen.  

Tillfredsställelse som feedback har kvar sin position i modellen men har fått en egen box för 

att markera hur viktigt detta element visade sig vara i vår undersökning. Linjen från 

personalen som mottagare till företaget som avsändare är streckad för att symbolisera att den 

även kan påverkas negativt om företagets storytelling inte visar att företaget har förstått 

personalens vardag och mångfald.  
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6. SLUTSATSER 

Detta kapitel summeras analysens diskussionsområden och besvarar uppsatsens 

problemformulering och syfte samt ger rekommendationer till fallföretaget och förslag till 

fortsatt forskning. 

      

Vår studie har utgått från Shannon och Weavers model ”the mathematical theory of 

communication”, som visar hur kommunikationsflödet går från en avsändare till en 

mottagare. Vår problemformulering löd Hur kan stora svenska banker använda intern 

Corporate Storytelling på sitt intranät för att öka personalens tillfredsställelse på 

arbetsplatsen? Modellen anpassades därför för att undersöka hur kommunikationsverktyget 

storytelling kan påverka personalens tillfredsställelse. För att kunna svara på denna 

problemformulering formulerade vi ett syfte som innebar att ta reda på hur stora svenska 

banker i praktiken kan använda intern storytelling som ett verktyg på företagets intranät för att 

öka personalens tillfredställelse på arbetsplatsen. Vår studie grundar sig på tre intervjuer som 

vi har genomfört på ett fallföretag, Swedbank.  

 

Vår studie visade att kommunikationsverktyget corporate storytelling är användbart för att 

öka personalens tillfredsställelse på arbetsplatsen. Dock krävs att företaget förstår personalens 

vardag på arbetsplatsen för att de ska kunna utforma sin storytelling till en kommunikation 

som tillfredsställer personalen. Vår studie har även visat vikten av att företaget använder en 

sann historia och att företaget även lever efter denna.  

 

Vårt resultat bekräftar att det är viktigt att företag tar hänsyn till personalens mångfald vid 

utformning av storytelling för att personalen skall förstå dessa historier. Swedbank arbetar 

med att personalen skall bli tillfredsställd genom att arbeta med att förstå personalens 

mångfald och åldersskillnader. Personalen på Swedbank känner dock inte alltid att företaget 

förstår deras åldersskillnader och erfarenheter, vilket de anser att företagets historierna 

avslöjar. Swedbanks arbete med att se storytellingen ur personalens perspektiv, genom att 

försöka förstå personalens vardag på arbetsplatsen, baseras på årliga 

medarbetarunderökningar, så kallade Voice-mätningar. Detta gör Swedbank för att förstå 

personalens attityder, drömmar, förhoppningar och mål på arbetsplatsen för att lättare förstå 

hur de ska berätta en sann historia för personalen. Swedbank menar att de arbetar med 

storytelling om årets medarbetare och historier om företaget och dess samhällsengagemang 

men detta har dock visat sig vara mindre uppmärksammat av personalen och då inte heller ge 

dem ökad tillfredsställelse. Personalen upplever att företaget inte förstår deras vardag när de 

inte får tillräckligt med tid till att läsa historierna på intranätet. Företaget måste ge personalen 

mer tid att hitta och läsa storytellingen för att personalen skall bli tillfredsställd. 

Cockpitlösningar, är enligt Swedbank, ett bra sätt att tillfredsställa personalen med eftersom 

det gör att de kan läsa den storytellingen som intresserar dem.  

Vår studie bekräftar att Storytelling tillfredsställer personalen om den berättar en sanning om 

företaget, innehåller specifik information och attraherar personalen. Swedbank arbetar med att 

följa sina sanna historier för att personalen skall kunna förstå dem och för att historierna skall 

bli verklighet för dem. Detta gör de genom till exempel historien Earth Hour, där banken inte 

bara uppmanade personalen utan själva även släckte ner bankens lampor under denna timme. 

Vår undersökning visade att detta ökade personalens tillfredsställelse. 
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Vår studie visar att storytelling som handlar om problem och lösning i det dagliga arbetet som 

till exempel konkreta tips från duktiga säljare och versioner av bra säljsamtal hjälper 

personalen i det dagliga arbetet. Ett exempel på detta är ”yrkesrollen” som innehåller konkreta 

historier om personalens arbetsuppgifter, vilket ökar personalens tillfredsställelse.  

 

Storytelling som handlar om artiklar i företagets nyhetsbrev, information om driftsstörningar 

och hur personalen konkret ska gå till väga i dessa situationer för att underlätta arbetet har 

även de visat sig öka tillfredställelsen hos personalen.  Vår studie visar att Swedbank arbetar 

med att publicera årets medarbetare och vad denna person gjorde för företaget som ett 

exempel på konkreta tips de anställda kan använda i det dagliga arbetet. Vår studie bekräftar 

dock att storytelling inte behöver innehålla sedvanliga historier om en hjälte eller hjältinna, 

utan att det är minst lika effektfullt utan detta. Detta då inte personalen på Swedbank ens inte 

nämnde dessa som exempel under intervjun.  Studiens resultat visar att en framtida historia 

kan öppna personalens syn på företaget. Detta styrks att de nämner historier om företagets 

nyheter och händelser på banken samt Swedbanks arbete med praktikplatser för ungdomar. 

Swedbank menar att de är speciellt stolta över att få presentera dessa för personalen.  

 

Historier som handlar om företagsmål och moral har visat sig vara specifika men inte alltid 

fungera i arbetet mot mål då de inte alltid stämmer med kundmötet. Dock menar personalen 

att personalen de trivs när de förstår företagets mål och policy samt hur företaget tar sitt 

samhällsansvar, vilket är en viktig del av tillfredsställelse. Storytelling som handlar om 

Swedbanks miljöarbete och miljömål är mycket uppmärksammade av alle tre respondenterna 

och det är framförallt historier Earth hour som nämns. Swedbank menar att de är extra stolta 

över att få presentera ”dammsug Sverige rent på 50-öringar” för personalen men vår studie 

visar att det är arbetet med Earth hour som ger personalen mest tillfredsställelse. Det har visat 

sig att personalen känner stolthet över företaget när de läser denna storytelling och stolthet är 

en viktig del av tillfredsställelse.  

 

Swedbanks arbete med VD:ns blogg som alla tre respondenter nämner som ett exempel på 

storytelling, vilket visar på att denna blogg är mycket uppmärksammad och ger mycket 

tillfredsställelse. Detta genom att gemenskapen stärks när de kan diskutera historierna med 

varandra. Personalen upplever att företaget arbetar med att uppmuntra dem att diskutera 

storytellingen samtidigt som Swedbank menar att de arbetar med att skapa gemenskap genom 

att uppmuntra personalen att diskutera historierna.  

 

Storytelling som handlar om företagets produkter och säljtips ger ny kunskap som hjälper 

personalen i det praktiska arbetet, vilket leder till ökad tillfredställelse. Vår studie har dock 

visat att erfarenheten inom yrket kan påverka hur mycket tillfredsställelse detta ger.   

 

Slutligen är det viktigt att belysa att storytelling ökar personalens tillfredsställelse då det ökar 

gemenskapen till kollegor och visar personalen hur det kan bidra på arbetsplatsen samt hur de 

kan tjäna ett syfte på arbetsplatsen. Dessa är alla viktiga delar av tillfredsställelse. Vår studie 

har visat att storytelling är ett bra verktyg för att förmedla stolthetskänslor till personalen, som 

är en del av tillfredsställelse. Företaget bör därför arbeta aktivt med att försöka trigga dessa 

positiva känslor och undvika negativa känslor, som kan uppstå när storytellingen inte är 

tillräckligt anpassad efter personalen och när personalen upplever att företaget inte förstår 

dem. Historierna måste vara anpassade efter det dagliga arbetet annars ökar inte 

tillfredssällelsen hos personalen. Vår studie visar att personalen på Swedbank efterfrågar mer 

historier utan säljfokus samt mer tid till att läsa storytellingen.   
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Vi är medvetna om att metodvalet kan ha betydelse för studiens resultat då ett större och 

annorlunda urval av respondenter eventuellt skulle gett ett annorlunda urval och en 

tillförlitligare studie. Med detta i åtanke kan vi endast generalisera vårt resultat till Swedbanks 

telefonbank men anser ändå har hjälpt oss att svara på vår problemformulering. Vi är 

medvetna om att vi kunde ha fått en annan infallsvinkel om vi hade intervjuat någon från 

Human resource avdelningen på Swedbank, då vår respondent som vi intervjuat som 

avsändare, inte var insatt i personalfrågor. Vårt urvalskriterium var att avsändaren av 

kommunikation skulle vara insatt i intranätets innehåll och att våra mottagare skulle arbeta 

mycket med intranätet som verktyg. Hade vi dessutom haft urvalskriteriet att avsändaren 

skulle ha kunskap inom Human resource och även intervjuat mottagare på kontoren, hade vi 

antagligen fått ett annat utfall.  
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6.1 Förslag till fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att undersöka om detta samband mellan storytelling på intranätet 

och personalens tillfredsställelse kan appliceras på kundtjänst på bankkontoren, då de arbetar 

mycket med intranätet som en informationsplattform samt att denna personals 

servicebemötande påverkas av hur företaget lyckas med den interna marknadsföringen.  

Vidare skulle detta även vara intressant att undersöka på mindre banker där en tillfredsställd 

personalstyrka kan vara en komparativ fördel gentemot andra konkurrerande banker. Detta 

eftersom personalen är avgörande för servicemötet. Det skulle även vara av intresse att 

undersöka i alla serviceföretag där bemötandet är avgörande för kundrelationen.  

Motivation, är ett annat abstrakt begrepp som skulle vara intressant att undersöka i samband 

med storytelling. Detta för att storytelling enligt tidigare forskning har visat att berättelser 

ökar engagemanget hos personalen och verkar för en positiv attityd. 

Slutligen, skulle det vara av intresse att undersöka andra typer av storytelling då historier kan 

variera mycket och ha olika effekt på olika delar av tillfredsställelsen hos personalen. Det 

skulle även vara intressant att undersöka hur storytelling skapar gemensamma berättelser på 

arbetsplatsen och hur dessa berättelser påverkar personalens tillfredsställelse.  
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE TILL INTERVJUPERSON 1 OCH 2 (MOTTAGARE)  

– Ålder  

– Befattning  

– Går det bra om vi använder ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

– Går det bra om vi spelar in intervjun?  

  ___________________________________________________________________________  

STORYTELLING VIA INTRANÄTET 

1. Hur mycket skulle du säga att historierna på intranätet används av dig för att hitta tips 

och lösningar på problem? 

2. Hur mycket skulle du säga att historierna på intranätet bidrar till att du får nya idéer på 

arbetsplatsen och i sådana fall vilken typ av idéer? 

3. Hur mycket skulle du säga att historierna på intranätet väcker intresse och fångar din 

uppmärksamhet?  

4. Hur upplever du historier om händelser på intranätet som handlar om anställdas 

erfarenheter och lösningar på problem i olika situationer? 

5. Hur upplever du historierna kring nya produkter och säljtips på intranätet?  

6. Hur upplever du historier från företaget på intranätet som handlar om aktiviteter och 

händelser på företaget? 

7. Hur mycket skulle du säga att du kan använda historierna fritt efter din egen förmåga 

och dina egna mål?  

8. Upplever du att företaget försöker öka din tillit till ledningen? Vad skulle du säga är 

ett bra exempel på detta i sådana fall?  

9. Hur mycket skulle du säga att företaget publicerar framgångar hos olika individer på 

banken? Hur får det dig att känna i sådana fall?  

10. Vilken typ av historier skulle du säga skulle få dig att bli mer uppmärksam?  
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PERSONALEN SOM MOTTAGARE  

11. Hur väl tycker du att företaget förstår dina mål på arbetsplatsen samt dina drömmar 

och förhoppningar? Hur visar det sig? 

12. Hur mycket upplever du att företaget underlättar och hjälper dig att förstå hur och när 

historierna på intranätet kan användas?  

13. Hur skulle du säga att, företaget visar om de förstår eller inte förstår din dagliga 

arbetssituation, när de kommer med nya historier på intranätet?  

14. Hur mycket skulle du säga att gemensamma berättelser på arbetsplatsen påverkar din 

trivsel? 

15. Vad får dig att vilja dela med dig av erfarenheter, tips och lösningar på arbetsplatsen? 

16. I vilken grad upplever du att företaget själva följer de historier de berättar på 

intranätet? 

TILLFREDSSTÄLLELSE SOM FEEDBACK 

17. Hur skulle du definiera trivsel och gemenskap på arbetsplatsen? Vad skulle du säga 

påverkar din trivsel och gemenskap med dina kollegor? 

18. Hur mycket skulle du säga att kommunikationen på intranätet påverkar din trivsel och 

arbetssituation på arbetsplatsen? 

19. Om du skulle beskriva positiva och negativa känslor som du kopplar ihop med 

företagets berättelser på intranätet, vilka skulle det vara? 

20. Berättelser som handlar om företagsmål och hur du kan arbeta mot dessa i ditt dagliga 

arbete, hur får dessa dig att känna? 

21. När du tänker på Swedbanks nuvarande miljöarbete och de historier som berör dessa, 

hur får det dig att känna?  

22. Historier på intranätet som handlar om hur du kan bidra till dessa, hur får dessa dig att 

känna? 

23. Hur mycket skulle du säga att historierna på intranätet påverkar din trivsel?  

24. Publicerade framgångar hos olika individer på banken, hur får de dig att känna?  
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BILAGA 2 

INTERVJUGUIDE TILL INTERVJUPERSON 3 (AVSÄNDARE) 

– Ålder 

– Befattning 

– Går det bra om vi använder ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

– Går det bra om vi spelar in intervjun? 

 ___________________________________________________________________________  

FÖRETAGET SOM AVSÄNDARE 

1. Hur mycket tar ni hänsyn till personalen mångfald när ni utformar historier som 

berättar om företagets kommunikation? 

2. Hur mycket undersöker ni personalens attityder och mål på arbetsplatsen innan ni 

utformar den kommunikation som skall sprida er information till personalen?  

3. Hur mycket skulle du säga ni tar upp om någon i personalen gör något unikt som 

verkligen får uppmärksamhet som till exempel någon säljer väldigt bra eller om 

någon har lyckats väldigt bra med att lösa ett problem?  

4. Hur mycket skulle du säga att ni använder ni er av händelser som redan finns hos 

företaget när ni utformar historier?  

5. I hur utsträckning skulle du säga att ni arbetar med att efter leva händelser ni 

berättar om för personalen? 

6. Vilka händelser som har ägt rum på företaget är ni extra stolta över att få 

presentera för personalen via intranätet?  

STORYTELLING VIA INTRANÄTET  

7. Hur mycket skulle du säga att ni arbetar med att berättelserna på intranätet ska 

väcka intresse och fånga personalens uppmärksamhet? 

8. Hur mycket skulle du säga att ni arbetar med att personalen skall kunna navigera 

fritt på intranätet?  
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9. Hur mycket skulle du säga att ni arbetar med att stärka personalens tillit till 

företagsledningen?  

10. Hur mycket arbetar ni med att själva följa de historier som ni berättar för 

personalen? 

PERSONALEN SOM MOTTAGARE 

11. Hur mycket skulle du säga att ni arbetar med att göra intranätet så användarvänligt 

som möjligt?  

12. Hur mycket arbetar ni med att förstå personalens mål och drömmar på 

arbetsplatsen? Hur visar det sig för personalen om ni arbetar med detta? 

13. Hur skulle du beskriva omfånget av informationens på intranätet? 

14. Hur mycket anser du att företaget försöker underlätta och hjälpa personalen att 

förstå hur historier kan användas? 

15. I hur stor utsträckning skulle du säga att företaget visar att ni förstår personalens 

dagliga arbetssituation och hur skulle du säga att det visar sig när ni publicerar 

kommunikationen på intranätet?     

TILLFREDSSTÄLLELSE SOM FEEDBACK 

16. Hur arbetar ni med företagets mål och visioner för att personalen skall förstå 

dem?  

17. Hur mycket arbetar ni med att historierna skall förklara för personalen hur de kan 

bidra till Swedbanks samhällsansvar? 

18. Hur gör ni för att nå ut till personalen med att Swedbank är en miljöbank?  

19. Hur mycket skulle du säga att företaget publicerar framgångar hos olika individer 

i personalen på intranätet?  

20. Hur mycket arbetar företaget med att öka personalens trivsel på arbetsplatsen 

genom historierna på intranätet? 

 


